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Sektions info
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För ej beställt material ansvaras ej.

ntligen är den tillbaka,
Djurgårdens IF Fotbolls
medlemstidning. Efter
några års dvala är föreningen på
gång och då är en medlemstidning
en självklarhet. Vi tycker att det
är på tiden att ni medlemmar får
något mer för er medlemsavgift
än bara tillfredsställelsen
att stödja DIF. En
tidning medför
även att det blir
mer attraktivt att
vara medlem.
Tanken är att
denna tidning
ska komma ut en
gång till under 1998
och i fortsättningen med
4 nummer/år. Givetvis kommer vi
att utveckla tidningen allt efter
som.
Djurgårdens IF behöver ett sätt
att kommunicera med alla med
lemmar och det här är ett ypper
ligt sätt att få alla att komma till
tals. I tidningen ska ni få läsa om
nya och gamla Djurgårdsprofiler,
matchrapporter, insändare mm.

Ä

Med en tidning markerar vi för
ändringarna inom föreningen och
får alla att känna sig delaktiga i
Djurgården Fotboll.
I detta nummer kan du följa för
sta halvan av säsongen med korta
matchrapporter och kommentarer,
en intervju med Peter Grim, arti
kel om supporter
föreningen Järn
kaminerna, en krö
nika av en stor
DIF-profil
Gösta ”Knivsta” Sandberg,
kommande
matcher, insändare
mm.
Hoppas det blir en trev
lig läsning och att du hjälper oss
med insändare och tips om hur vi
ska förbättra tidningen.
Jag vill även passa på att upp
mana alla medlemmar att gå på
de avslutande hemmamatcherna i
fotbollen. Med ert stöd från läkta
rna kan det bära ända till allsvens
kan.
Tomas af Geijerstam
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Foto: Jocke Ljung & Stefan Andersson

980426
DIF-Ludvika FK 1-0 (0-0)
1-0 Daniel Nannskog (67)
Publik: 3120

J.Persson(76)
Banda

Premiären för div 1 norra säsongen 1998
på Stockholms Stadion blev en trevlig till
ställning med högljudd publik från de båda
lagen, vilket gav en fin inramning till mat
chen. Djurgår’n dominerade matchen full
ständigt, men lyckades inte skapa några rik
tigt farliga målchanser under den första
halvleken.
I den andra halvleken var det riktigt nära
efter tio minuter, men Daniel Nannskogs
skott efter marken träffade stolpen. 1-0 kom
till slut i den andra halvleken genom en
nicklobb av Daniel Nannskog. Nannskog
var tillsammans med Pierre Gallo planens
bästa spelare, Nannskog med sin målfarlig
het och Gallo som stod för det konstruk
tiva.
Dahlström Nannskog(88)

Gallo

Borgqvist

Bergqvist

Cisternas

Langemar

F.Persson

J.Persson
Alvén

980520
Nacka FF-DIF 3-2 (1-1)

Nilsson Nannskog(56)

Lossman
Nilsson (88)

980503
Umeå FC-DIF 2-1 (1-1)
0-1 Lucas Nilsson (31)
1-1 Peter Olofsson (36)
2-1 Olofsson (68)
Publik: 4048

Djurgården för dagen i helrött hade det svårt
i blåsten på Sandåkems konstgräs. Trots det
kunde Lucas Nilsson trycka upp bollen i
nättaket i den första halvleken. Umeå kunde
kvittera innan pausen och vädret gjorde det
svårspelat för de båda lagen.
I den andra halvleken var Fredrik Dahl
ström på väg igenom då han fälldes, men
domaren bedömde att det ej var någon fri
lägesutvisning. Umeås segermål föregicks
av ett grovt missförstånd i DIF-försvaret.
Kommunikationen stämde inte alls när
Patricio Cisternas nickade bollen förbi en
utrusande Lossman och serverade hemma
laget ett öppet mål.

Gallo

Bergqvist

Langemar(51)

F.Persson

Borgqvist

Cisternas

Lossman

Alvén (51), Dahlström (56), Karlsson (76)

980510
DIF-GIF Sundsvall 2-0 (1-0)
1-0 Fredrik Dahlström (15)
2-0 Sharbel Touma (79)
Publik: 1453

Äntligen strålande sol när DIF tog emot
Sundsvall på Stadion. Efter två raka förlus
ter kom ett revanchsuget hemmalag till spel
- dock dryga tio minuter försenade sedan
GIF Sundsvall tvingats byta strumpor i sista
stund. Färgen var för lik Djurgårdens så det
blev till att låna hemmalagets röda från
reservstället.
DIF imponerade föga, men trots dåligt
spel lyckades Fredrik Dahlström elegant
bredsida in 1-0 efter 15 minuters spel. För
spelet var matchens delikatess där bollen
gick som en snöre från Markus Karlsson
via Gallo till Lucas Nilsson och slutligen
Dahlström i öppet mål.
Andra halvleken bjöd inte på något skön
spel men förvisso ett härligt krigande av
Micke Borgqvist på innermittfältet. GIF
Sundsvall skapade en farlig målchans i bör
jan av halvlek nummer två men hade svårt
mot en stabil blårandig backlinje där Ste
fan Alvén fungerade bra som mittback.
Djurgården vann rättvist, inget snack om
saken, men det finns mycket att jobba på i
passningsspel och rörlighet.
Magnus Lindblad som säsongsdebuterade
hade inte mycket att göra men skötte det
bra.
Nilsson Dahlström

Karlsson(68)
Banda

Alvén

Borgqvist

Bergqvist

Langemar(80)

J.Persson

Gallo

Lindblad
Touma(68), Cisternas(80)
Varningar: Karlsson, Borgqvist, Dahlström

0-1 Lucas Nilsson (15)
1-1 Anders Sjöstrand (36)
2-1 Jussi Kontinen (47)
2-2 Nilsson (54)
3-2 Fredrik Lundberg (62)
Publik: 1500
Det blev en svart onsdagskväll på Nacka IP
för Djurgården. Laget uppträdde stressat
och ängsligt och föll mot ett kämpastarkt
och kontringsskickligt Nacka.
Djurgården lyckades trots ledningsmålet
aldrig ta ett ordentligt grepp om matchen
och efter att Stefan Alvén förlorat en nick
duell i mittförsvaret kunde Anders
”Fimpen” Sjöstrand kvittera. Blårändema
var nära ett välförtjänt ledningsmål innan
halvtid men hade inte turen med sig i
avslutningarna.
Andra halvlek blev en pina. 2-1 till Nacka
gick in via Lossman i den första minuten
och när Djurgården efter Lucas Nilssons
kvittering såg ut att ta över matchen tilläts
Fredrik Lundberg omgående lobba in 3-2
från långt håll. Nacka rev stora hål i den
mot Sundsvall så stabila backlinjen och det
stora spelövertaget resulterade allt för ofta
i förlupna långbollar. Det krävs betydligt
mer än så här för att blanda sig i toppstriden
i division I.
Nilsson Dahlström

Karlsson(85)

Banda

Alvén

Borgqvist

Gallo Bergqvist

Langemar(60)

J.Persson

Lossman
Touma (60) Gröning (85)
Varningar: Borgqvist och Gröning

980524
DIF-Spårvägens FF 2-2 (1-1)
0-1 Johan Flobecker (26)
1-1 Pierre Gallo (31 Straff)
2-1 Lucas Nilsson (78)
2-2 Glenn Myrthil (84)
Publik: 1520
Det var knappast några klackar i taket efter
2-2 mot Spårvägen. Efter bakslaget i Nacka
hoppades många på en urladdning mot
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Spårvägen men så blev inte fallet. Spårväg
ens första målchans, en frispark från Johan
Flobecker, gick i mål och sedan var Djur
gården, precis som mot Nacka, ett stressat
och jagande lag.
Kvitteringen kom rättvist på straff strax
före halvtid efter att Markus Karlsson bli
vit fälld. Pierre Gallo fick se straffsparken
gå stolpe in och hade därmed gjort sitt för
sta mål för Djurgården i seriespel.
Djurgården dominerade den andra halv
leken men slog för många långbollar mot
ett defensivt Spårvägen. 2-1 var mycket
efterlängtat och kom till efter att Fred Pers
son stött in bollen mot mål varpå Lucas
Nilsson kunde peta in den förbi Kjell Frisk.
Spårvägen flyttade upp spelet och efter en
hörna fem minuter före slutet kunde Glenn
Myrthil kvittera och fastställa slutresultatet
till 2-2.
Bäst i ett blekt Djurgården var Lucas Nils
son i anfallet. Även Fred Persson gjorde ett
bra inhopp som innermittfältare och spelade
liksom Lucas med djurgårdshjärta.
Nilsson Dahlström
Karlsson Gallo(68) Borgqvist Bergqvist(46)
Banda

Alvén

Cisternas

J.Persson

Lindblad
Touma (46), F.Persson (68)
Varningar: Banda, Borgqvist och Gallo

980527
Västerås SK-DIF 1-2 (0-2)
0-1 Pierre Gallo (38)
0-2 Lucas Nilsson (40)
1-2 Niclas Johansson (72)
Publik: 1525
Det blev tre viktiga poäng mot det tippade
topplaget Västerås SK. Första halvleken var
spelmässigt jämn till skillnad från matchen
i cupen då Västerås var helt överlägset.
Djurgården kämpade och slet på mittfältet
och inget av lagen ville släppa till något.
Sista kvarten av första halvlek flyttade DIF
fram och kunde göra både 1-0 och 2-0, som
även blev resultatet i halvtid.
VSK flyttade upp spelet i den andra halv
leken, men Djurgår’n hade matchen under
kontroll fram till den 70:e minuten då Pierre
Gallo fick rött kort efter en hård tackling.
Markus Karlsson flyttade in på mitt mitt
fält i Gallos frånvaro och Lucas Nilsson gick
ner på kanten, varpå Fredrik Dahlström fick
jaga ensam på topp.
Två minuter efter utvisningen reducerade
VSK på en frispark strax utanför straff
området. Djurgården blev sedan kraftigt
tillbakapressat fram till slutsignalen, men
tack vare lite tur och en stark kämpainsats

blev det seger. Ca 400 tillresta djurgårdare
kunde andas ut efter fem övertidsminuter
och en hård VSK-press.

Dahlström(90) Nilsson
Karlsson

Alvén

F.Persson

Gallo

Bergqvist(90)

Langemar

Cisternas

J.Persson

Lossman

Banda (90), Touma (90)
Varningar: F.Persson och Touma
Utvisning: Gallo

980601
DIF-IFK Luleå 2-1 (0-0)
1-0 Fredrik Dahlström (60)
1-1 Damon Mitton (70)
2-1 Mickael Borgqvist (82)
Publik: 1221

Ett regnblött Stadion lockade de trognaste
supportrarna som fick se Djurgårdsspela
ma tåga in under uppfällda paraplyer (!).
Sedan handlade det om rena solskensliret
under den inledande kvarten och Djurgår
den skapade flera bra lägen framför Joakim
Nilsson i Luleåkassen. Bästa möjligheten
hade Lucas Nilsson som kom helt fri utan
att få in bollen. Blåränderna visade också
upp en riktigt stilig frisparksvariant som så
när resulterade.
Tyvärr lyckades inte Djurgår’n fortsätta
i samma stil utan tappade fantasin i spelet.
Luleå försökte med långbollar men de flesta
plockades upp av Pato Cisternas i mittför
svaret som gjorde en bra match.
I den 60 minuten fick Djurgår’n utdel
ning för sitt stora spelövertag. Fredrik Dahl
ström nickade in 1-0 efter att Peter Lange
mar skarvat vidare en hörna från vänster.
Luleås kvittering till 1-1 tio minuter senare
var ett klassiskt slumpmål som gick i en
båge över Martin Lossman i målet.
I det läget och med olyckliga 2-2 mot
Spårvägen i tankarna osade det poängför
lust igen, men åtta minuter före slutet räd
dade Borken trepoängaren. Borgqvist slog
en ny bra hörna från vänster som Luleåförsvaret inte lyckades rensa undan. Till slut
hamnade den hos Cisternas som sköt ett bra
skott som Joakim Nilsson räddade. Retu
ren kom ut i fint läge för Borken som lycka
des hålla nere skottet efter marken och in i
mål.
Dahlström Nilsson
Karlsson(76) F.Persson Borgqvist Bergqvist(56)

Alvén

Cisternas

Langemar
Lossman

Touma (56), Nannskog (76)

J.Persson

980607
Degerfors IF - DIF 2-3 (2-1)
1-0 Frank Seator (14)
2-0 Milenko Vukcevic (34)
2-1 Lucas Nilsson (45)
2-2 Fredrik Dahlström(61)
2-3 Peter Langemar (75)
Publik: 4310

Djurgården tog en mycket viktig seger ge
nom att besegra Degerfors på bortaplan med
3-2. Vinsten var särskilt imponerande ef
tersom Djurgår’n tidigt kom i underläge
med 2-0. Degerfors hade inte mycket mer
till spel i första halvlek än de två målen,
men läget kändes ändå mycket svårt för de
cirka 300 tillresta Djurgårdarna.
Djurgården fortsatte dock att satsa offen
sivt matchen igenom och målen kom också
mycket riktigt och välförtjänt. 2-1 reduce
ringen gjorde Lucas Nilsson strax innan
halvtidspaus och i andra halvlek kvitterade
Fredrik Dahlström (båda målen på nick).
Peter Langemar fick avsluta målskyttet med
sitt 2-3-mål.
Hela laget ska ha beröm för att man fort
satte kämpa. Extra gott betyg förtjänar
Langemar och Gallo. Djurgården är nu i
allra högsta grad tillbaka i tätstriden i divi
sion 1 norra och delar andraplatsen med
Degerfors, endast en poäng efter Umeå.
Nilsson Dahlström(90)

Gallo
Alvén

F.Persson
Cisternas

Borgqvist

Bergqvist(61)

Langemar

J.Persson

Lossman
Nannskog (61), Gröning (90)
Varningar: Borgqvist, Langemar och Nilsson

980613
DIF-IK Brage 1-3 (0-1)
0-1 Bernhard Brcic (21)
0-2 Mikael Henriksson (64)
0-3 Brcic (80)
1-3 Sharbel Touma (87)
Publik: 1522
Djurgården åkte på ett rejält bottenapp mot
ett mycket piggt Brage. Langemar kom inte
till spel och Bergqvist fick korsbandet
avslitet strax innan Brages 1-0 mål, som
förövrigt var mycket slarvigt att släppa in.
På Christer Bergqvists plats på högermittfält
kom sedan Danne Martinez in som hann
vara inne i tio sekunder innan han sparka
des i ansiktet så att näsbenet gick av. Lyck
ligtvis kunde Danne, under stort jubel, åter
vända för att vara en av Djurgårdens bättre
spelare för dagen. Martinez gick att känna
igen genom fm bollbehandling och en fri
spark i ribban i början av den andra halv

leken.
Hemmalaget gjorde annars en blek insats
med dålig rörelse i laget och flera tvek
samma ingripanden i försvaret.
Brages 2-0 i 64:e spelminuten kom till på
en frispark någon meter utanför straff
området. Mikael Henriksson fick slå bol
len rakt in i mål och det var tredje gången
som Djurgår’n släpper in ett mål på frispark.
Tio minuter före slutet avgjorde Bernhard
Brcic definitivt med att enkelt slå in 3-0
förbi Martin Lossman. Durgårdens reduce
ring genom inhopparen Sharbel Touma var
inget annat än ett tröstmål.
Brage blev det första lag att vinna på Sta
dion i seriespel sedan Östers IF vann med
3-2 i Allsvenskan i oktober 1996.
Nilsson Dahlström(55)
Gallo F.Persson(65) Borgqvist Bergqvist(19)
Banda

Alvén

Cisternas

J.Persson

Lossman

Martinez (19), Nannskog (55), Touma (65)
Varningar: Borgqvist och Gallo

980617
IK Sirius - DIF 4-2 (3-0)
1-0 Nichlas Norell (1)
2-0 Andreas Lif
3-0 Stefan Olsson
4-0 Norell (Straff)
4-1 Fredrik Dahlström
4-2 Pierre Gallo
Publik: 788
Djurgår’n följde upp den klena insatsen mot
Brage med en ännu sämre. Efter 30 sekun
der hade Sirius tagit ledningen på Studen
ternas och innan den bedrövliga första halv
leken var över stod det 3-0 till hemmalaget.
Det rödklädda Djurgården uppträdde non
chalant och viljelöst. Samtliga Siriusmål
kom till efter onödiga missar och stora bris
ter i försvaret. Michael Andersson flyttade
upp juniorerna Michael Dorsin och Sebas
tian Haag som båda kunde ha fått en roli
gare debut.
Djurgården var något bättre i andra halv
lek men missade för många bra målchanser
för att kunna hota Sirius. Värst var Gallo
som brände två kanonlägen. När hemma
laget dessutom fick en straff och kunde öka
på till 4-0 genom Nichlas Norell så fanns
det inte mycket hopp kvar. Hade Djurgår’n
hållit samma klass som klacken på Studen
ternas hade det blivit storseger. Järnkamine
rna visade sig från sin allra bästa sida trots
hällande regn och en bedrövlig match.
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Dahlström Nannskog
Banda(67)

F.Persson

Dorsin(46)

Alvén

Gallo

Cisternas

Nilsson

J.Persson

Lossman
Touma (46) Gröning (67)
Varningar: J.Persson, F.Persson och Nilsson

980621
DIF-Gefle IF 2-1 (1-1)
1-0 Daniel Nannskog (10)
1-1 Daniel Berglund (20)
2-1 Fredrik Dahlström (75)
Publik: 807

Djurgården tog tre viktiga poäng mot Gefle
på Stadion. Båda djurgårdsmålen var rik
tiga läckerbitar, särskilt 1-0 som en
oattackerad Daniel Nannskog skruvade in i
kryset efter tio minuter. Inledningsvis spe
lade Djurgården bra och höll bollen inom
laget, men det gick för sakta för att spel
övertaget skulle resultera i fler mål. 20 mi
nuter in i första halvleken kvitterade Gefle
sedan DIF-försvaret misslyckats med att
rensa bort bollen.
Blåränderna behöll spelövertaget i den
andra halvleken och 2-1 kom efterlängtat
och välförtjänt. Lucas Nilsson slog ett bra
inlägg som Dahlström mötte klockrent med
pannan. Fredrik Dahlström och Nannskog
hade då varit på väg igenom vid ett flertal
tillfällen utan att lyckats. Under slutminute
rna skapade Gefle inte fler farligheter än
några hörnor och Magnus Lindblad höll rent
med bra hjälp av mittförsvaret.
Dahlström Nannskog(88)

Martinez F.Persson Borgqvist Nilsson(76)
Alvén

Langemar

Cisternas

J.Persson

Lindblad

Touma (76), Gröning (88)

980628
Assyriska FF-DIF 1-3 (1-1)
0-1 Fredrik Dahlström (12)
1-1 Kennedy Bakircioglu (19)
1-2 Dahlström (82)
1-3 Daniel Nannskog (90)
Publik: 1810

Segern satt långt inne trots ett tidigt led
ningsmål av Dahlström som äntligen tycks
ha hittat den riktiga målformen. Djurgår
den försökte spela sig igenom ett starkt för
svar med långbollar, som blev alldeles för
enkelt för Assyriska. 1-1 kom kort efter
ledningsmålet och då såg det tungt ut för
DIF. Trots att Assyriska fick en man fri-
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lägesutvisad i den andra halvleken mäktade
blåränderna inte med att ta initiativet i mat
chen. Utan hemmalaget flyttade upp posi
tionerna och efter en tilltrasslad situation
framför Magnus Lindblad dömde domaren
straff för Assyriska. Lindblad gjorde dock
en mycket bra räddning som tände
Djurgårdarna och snart kunde Lucas Nils
son mycket fint hitta Fredrik Dahlström som
enkelt nickade in bollen bakom en chans
lös Anders Almgren. På övertid satte
Nannskog sedan ett skott i snäv vinkel ef
ter en retur på ett Dahlström-skott.
Insatsen från Djurgårdarna var inte mer
än knappt godkänd och 3-1-segern var inte
helt rättvis. Nu väntar ett välbehövligt som
maruppehåll.

Persson (2-0 via ribban), har också gjort be
tydligt bättre matcher.
Martinez glänste stundtals och Magnus
Lindblad gjorde en bra räddning på ett hårt
skott i den första halvleken. Magnus Ols
son som under vårsäsongen varit utlånad till
Enskede debuterade på Stadion som vän
sterback och spelade upp sig efter en något
darrig inledning.
Dahlström Nilsson
Martinez (61) Gröning (73) Gallo J.Persson

Olsson

Cisternas

Borgqvist

Alvén

Lindblad

Nannskog (61), Banda (73)
Varningar: Dahlström

Dahlström Nannskog
Martinez(76) F.Persson

Alvén

Cisternas

Borgqvist

Langemar(46)

Nilsson

J.Persson

Lindblad

Gröning (46), Touma (76)
Varningar: Alvén, F.Persson och Nannskog

980721
DIF-Piteå IF 3-1 (2-0)
1-0 Lucas Nilsson (30)
2-0 Jon Persson (43)
3-0 Fredrik Dahlström (47)
3-1 Martin Eriksson (67)
Publik: 2216

Djugår’n tog ledningen i division I norra
efter 3-1 mot Piteå IF. I en halvtimme lycka
des ett tappert krigande Piteå hålla undan
innan Lucas Nilsson krutade in 1-0 och
skickade därmed Djurgården upp i serieled
ning.
De många skadoma/sjukdomar i truppen
föranledde en helt ny startuppställning på
Stadion. Micke Borgqvist tillhörde topparna
i laget som mittback och Christian Gröning
gjorde en bra match på innermittfältet innan
han tvingades utgå med kramp en dryg kvart
före slutsignalen.
Djurgården var bra i 55 minuter men tap
pade sedan sitt spel och lät Piteå komma
upp i banan. 1-3 kom med 23 minuter kvar
att spela men några fler farliga chanser ska
pade aldrig norrlänningarna.
Hos Blåränderna handlade det mest om
Lucas Nilsson som kommer mer till sin rätt
som forward än som mittfältare. Det var
Lucas som med ett väl avvägt inlägg låg
bakom Fredrik Dahlstöms nick till 3-0. Dala
hade däremot ingen större kväll och blev
vamad redan efter tio minuter sedan doma
ren bedömt två av hans dykningar som film
ning, men han hamnade som så ofta i mål
protokollet ändå. En annan målskytt, Jon

980802
DIF-Assyriska FF 2-0 (0-0)
1-0 Fred Persson (61)
2-0 Jon Persson (85)
Publik: 2984
Persson slog till två gånger på Stockholms
Stadion. Fred gjorde 1-0 och Jon såg till att
slutminuterna blev lugna genom att skjuta
in 2-0 strax före slutet. Djurgår’n var det
bästa laget, men gjorde en dålig första halv
lek.
De inledande 45 minuterna led av dåligt
tempo och för brist på rörlighet. Den enda
målchansen skapade Blåränderna på en
smart frisparksvariant, men Stefan Alvéns
avslutning tog i stolpen. Assyriska låg över
raskande högt upp i planen och spelade
stundtals bra fotboll.
- Det var jobbigt. Assyriska var bra, sa
Lucas Nilsson.
Strax innan målet hade Christian Gröning
en jättechans, men bollen fastnade mellan
benen på Almgren.
Markus Karlsson är tillbaka i laget och
spelade de sista 20 min.
-Det är skönt att vara tillbaka men lung
orna kändes som pingisbollar, sa Karlsson.
- Hade jag sett att det var Fred hade jag
inte passat, skämtade Lucas efter matchen.
Dahlström Nilsson
Martinez Gröning(67) F.Persson(78) J.Persson
Gallo

Borgqvist

Cisternas

Lindblad
Karlsson(67), Nannskog(78)
Varningar: F.Persson, Martinez och Cisternas

980809
Gefle IF - DIF 0-0 (0-0)
Publik: 2360

Alvén

Djurgår’n missade chansen att rycka ifrån i
toppen av norrettan. Det blev mållöst på
Strömvallen i Gävle efter ännu en blek in
sats i det röda reservstället.
Djurgården förde matchen men det var
Gefle som skapade de farligaste mål
chanserna. Magnus Lindblad räddades av
stolpen när Daniel Ytterbom fick god tid
på sig i fritt läge innan han sköt. De enda
möjligheterna för bortalaget hade Lucas
Nilsson som var mycket nära att få in en
retur på en bra frispark av Jon Persson.
Peter ”Peppe” Hallström gjorde sin för
sta match som djurgårdare och skötte sig
bra tillsammans med formstarka Cisternas
i mittlåset. Hallström kan säkert utnyttjas
mer i offensiven än vad fallet var mot Gefle
då det ibland såg onödigt försiktigt ut.
Den stora svagheten för dagen var de
många missriktade inläggen, ofta korta och
låga, för även om Djurgår’n kom runt på
kanterna så lyckades man inte skapa några
farligheter.
- Vi skulle haft med oss tre poäng häri
från, sa Markus Karlsson, men Gefle gjorde
en av sina bättre matcher för säsongen och
hade med lite tur vunnit matchen. Laget är
för bra för att vara inblandad i bottenstriden.
Dahlström(60) Nilsson

Martinez(73) Borgqvist F.Persson J.Persson(87)

Gallo

Hallström

Cisternas

Alvén

Halvlekens målsumpning stod Daniel
Nannskog för, utan konkurrens, för när han
helt frispelad av Jon Persson missade målet
från mycket nära håll. Nannskog hade flera
fina möjligheter men har en bit kvar till for
men från säsongens inledande matcher.
Sirius överraskade i den andra halvleken
med ovanlig optimistiskt och offensivt spel.
Närmare än en ribbträff kom inte uppsalalaget men även om Djurgården var det bättre
laget så hade Magnus Lindblad en hel del
att stå i.
2-0 dundrade Danne Martinez in när
klockan stått på full tid i ett par minuter och
Sirius flyttat upp hela laget för att nå en
kvittering. Det var Dannes första mål i
djurgårdströjan sedan våren 1995.

Djurgården genomförde matchen perfekt
och att det krävs mycket för att göra mål på
Blåränderna.

Nannskog Dahlström

Fem raka matcher utan ett enda insläppt mål
visar tydligt att någonting har hänt,
Djurgården har fått ordning på
försvarsspelet. Piteå hade fördel av
hemmaplan och mer vana av spel på
konstgräs men lyckades inte göra något mål.
- Det satt långt inne. Det är svårt att spela
bra fotboll på det här underlaget. Särskilt
tufft är det för försvarspelarna som kan få
jobbigt att bedöma studsen och få undan
bollarna, säger en glad Micke Andersson.
Vänstermittfältaren Markus Karlsson som
passade fram till två mål senast mot Brage
låg bakom segermålet. Markus kom runt på
Piteås högerkant och kunde slå in bollen
framför mål där både Sharbel Touma och
Fredrik Dahlström rusade fram. Efter en hel
del stök kunde Dahlström få in bollen i
nätmaskorna.
Piteå skapade några chanser i den första
halvleken och hade ett skott i ribban efter
en dryg halvtimme.

Karlsson(79) Martinez F.Persson(3) J.Persson(64)

Gallo

Borgqvist

Cisternas

Alvén

Lindblad

Gröning (3), Touma(64), Banda(79)
Varningar: Martinez

980823
IK Brage-DIF 0-3 (0-1)
0-1 Fredrik Dahlström (28)
0-2 Daniel Nannskog (53)
0-3 Nannskog (67)
Publik: 3003

Lindblad
Nannskog(60), Karlsson(73), Touma(87)
Varningar: Nilsson

980818
DIF-IK Sirius 2-0 (1-0)
1-0 Fredrik Dahlström (15)
2-0 Daniel Martinez (90)
Publik: 2706

Djurgården tog revansch på Sirius. 2-4 på
Studenternas i våras blev 2-0 på Stadion
men det var först i och med Danne Marti
nez 2-0-mål på övertid som hemmapubliken
kunde andas ut.
Djurgår’n med en handfull ordinarie spe
lare på skadelistan, insjuknade nyförvärvet
Peppe Hallström på läktaren och med Lucas
Nilsson avstängd åkte på ytterligare en smäll
direkt efter avspark. En heltänd Fred Pers
son fick en bristning i lårmuskeln och
tvingades bryta och Daniel Martinez i en
ny roll som innermittfältare fick i stället
sällskap av inhopparen Christian Gröning.
Stundtals rullade Djurgår’n bollen bra ef
ter marken och Martinez verkade trivas på
innermittfältet. Fredrik Dahlström rörde sig
bra på Sirius planhalva och grejade även 10 med pannan efter en mycket bra vänsterhörna signerad Borken.

Västerås SK-DIF 1-2, Degerfors-DIF 2-3
och Brage-DIF 0-3, är bortasegrarna som
gör Djurgården till serieledare i norrettan.
Matchen mot hemmastarka Brage på
Domnarsvallen blev till Daniel Nannskogs
stora kväll med två mål och en målpass.
3-0 kunde ha varit mer när både Markus
Karlsson och inhopparen Sharbel Touma
hade bra chanser att utöka ledningen i slutet
av matchen. Ändå var det Brage som
dominerade inledningsvis och pressade
Djurgården.
Nyckeln till segern låg i försvarsspelet
som fungerade i det närmaste felfritt. Brage
lyckades aldrig komma igenom
Djurgårdens mittlås där Pato Cisternas och
Peppe Hallström var rätt placerade hela
matchen. Och när Brage tröttnat och inte
orkade hålla tempot och intensiteten från
de första 25 minuterna kunde Djurgården
ta över matchen.
Nannskogs 2-0 var en perfekt cykelspark
i början av den andra halvleken, som var
ett riktigt konstverket. ”Bättre än Ronaldo”
skanderade djurgårdsklacken med adress
Nannskog och det verkar onekligen som om
Daniel, efter en tid med skador och
sjukdomar, har hittat formen igen.
Efter 3-0 kan man konstatera att

Dahlström Nannskog(74)
Karlsson

Gallo

Martinez

Borgqvist

J.Persson

Cisternas

Hallström

Alvén

Lindblad

Touma(74)

980830
Piteå IF-DIF 0-1 (0-0)
0-1 Fredrik Dahlström (90)
Publik: 1043

Dahlström Nannskog(78)
Karlsson

Gallo

Borgqvist

Martinez

Cisternas

J.Persson

Hallström

Alvén

Lindblad
Touma(78)
Varningar: Dahlström och Karlsson

Djurgården
Västerås
Umeå
Degerfors
Brage
Sundsvall
Spårvägen
Assyriska
Nacka
Sirius
Ludvika
Gefle
Piteå
Luleå

18
17
17
17
18
18
18
18
18
18
17
17
18
17

12
9
9
7
7
8
6

6
5
5
5
4
3
4

2
4
4
7
7
2
6
4
7
5
3
5
7
3

4
4
4
3
4
8

6
8
6
8
9
8
8
10

34-21
28-17
40-34
31-23
25-20
28-30
24-21
22-23
24-32
15-21
23-28
11-15
15-23
13-25

38
31
31
28
28
26
24
22
22
20
18
17
16
15
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DJURGÅRDENS IF
FOTBOLL
Efter ett antal år av mer eller mindre
oreda i fotbollsföreningen ser nu
framtiden ljusare ut, trots miljon
skulder och ett skamfilat rykte.
Med Djurgårdens nye ordförande Bo
Lundquist i spetsen har både styrelsen
och hela organisationen fått en
ordentlig ansiktslyftning.
Supporterbråken är på väg att blekna
bort och en helt ny organisation håller
på att byggas upp.

Rom byggdes inte på en dag heter det,
och inte heller kan vi bygga en helt ny
organisation över en natt, förändringar
tar tid, men fram tills idag så har det
fungerat fruktansvärt bra med tanke på
omständigheterna. Vi bygger en helt ny
grund för fotbollen, en grund som skall
vara stabil tills den dagen vi är tillbaka
i Allsvenskan.
Här följer en kort presentation av
organisationen och personerna bakom.

BAKGRUND

ORDFÖRANDE
Våren 1997 kontaktade dåvarande
ordförande Lars Erbom, Bo Lundquist för
att förhoppningsvis få honom intresserad av
att jobba inom fotbollen. Ekonomin var
urusel och föreningen stod återigen på
ruinens brant.
Idag ungefär ett halvår efter det att Bo
Lundquist valts som ordförande ser det
mycket bättre ut inom Djurgården fotboll,
även om mycket arbete återstår så är vi
garanterat på rätt väg säger vår
halvtidsanställde kanslichef Bo ”Super
Bo”Andersson.

Namn: Bo Lundquist.
Ålder: 56.
Funktion: Ordförande.
Bakgrund: Styrelseproffs,
egen företagare.

STYRELSELEDAMOT

Namn: Göran Aral.
Ålder: 45.
Funktion: Ledamot.
Bakgrund: Driver ett utbildnings
företag.

DIF AB

Lundquist och den nya styrelsen har
genomfört en rad förändringar, bland annat
så har det nygamla aktiebolaget DIF AB
fräschats upp och det är den nya styrelsens
målsättning att bolaget skall vara igång
1999 och sköta souvenirförsäljning,
reklam, sponsring, med andra ord det
kommersiella runt DIF fotboll.
Tanken är att styrelsen skall kunna
koncentrera sig på det sportsliga runt DIF
fotboll.
- Det är mycket som måste förbättras, bl.a.
så måste vi få upp mer lovande spelare från
de egna leden, vi måste satsa mer på
ungdomssidan, säger Bo Lundquist.
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STYRELSELEDAMOT

Namn: Lars Erbom.
Ålder: 49.
Funktion: Säkerhetsansvarig.
Bakgrund: Chef ABN Amro bank.

STYRELSELEDAMOT

Namn: Dan Svanell.
Ålder: 42.
Funktion: Sekreterare.
Bakgrund: Journalist, pressekreterare.

STYRELSESUPPLEANT

STYRELSELEDAMOT

Namn: Pelle Kotschack.
Ålder: 44.
Funktion: Ledamot.
Bakgrund: Marknadschef på Svenska
spel AB.

Namn: Anders Beck-Friis.
Ålder: 56.
Funktion: Styrelsesuppleant.
Bakgrund: Advokat.

Namn: Bo Andersson.
Ålder: 30.
Funktion: Spelarkontakt och
kanslichef.
Bakgrund: Fotbollspelare, arbetar
halvtid som polis och halvtid som
kanslichef.

DIF AB
Bildades 1988 for att rädda DIF ur dåtidens svåra ekonomiska situation.
1991 delades DIF upp i olika sektioner styrt av DIF alliansen.
Nu fräschas bolaget upp för att koncentrera sig på den kommersiella biten runt DIF fotboll.
Styrelsordförande:Bo Lundkvist
Ledamoter:Hasse Holmkvist, Per Eriksson
Claes Blomkvist och Tony Mikaelsson

KANSLIPERSONAL

Namn: Karin Swedberg.
Ålder: 60.
Funktion: Kanslisekreterare.
Bakgrund: Arbetat med Djurgårdens
IF sedan '75.

KANSLIPERSONAL

Namn: Pierre Sandvall.
Ålder: 33.
Funktion: Ekonomiansvarig.
Bakgrund: Revisionsbyrå.

KANSLIPERSONAL

Namn: Tomas af Geijerstam.
Ålder: 25.
Funktion: Medlems och
informationsansvarig.
Bakgrund: Styrelseledamot
Järnkaminerna.

KANSLIPERSONAL

Namn: Albert Thörsleff.
Ålder:
Funktion: Säkerhetsanvarig.
Bakgrund: Tidigare ordförande i Blue
Saints anställd av DIF hockey/Fotboll
1991.

Namn: Patrik Asplund.
Ålder: 26.
Funktion: Ordförande i
supporterföreningen Järnkaminerna,
supporteransvarig, souveniransvarig.
Bakgrund: Pripps, Fryshuset.

Namn: Mats Jansson.
Ålder: 41.
Funktion: Tävlingsansvarig.
Bakgrund: Lärare
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UNGDOMSEKTIONEN

Namn: Charles Falk.
Ålder:
Funktion: Orförande
ungdomsektionen.
Bakgrund: Försäljningschef Eurotak.

Namn: Per Åke Skoog.
Ålder: 59.
Funktion: Kansliansvarig.
Bakgrund: Marketing i
Johnson&Johnson 15år.

DAMFOTBOLLEN

Namn: Johan Willny.
Ålder: 23.
Funktion: Kanslist.
Bakgrund: Tränare för ungdomslag i
Älvsjö AIK.
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Namn: Stefan Linder.
Ålder: 38.
Funktion: Tränare.
Bakgrund: Fotbollspelare Gröndal.

Namn: Viggo Nielsen.
Ålder: 45.
Funktion: Kanslist.
Bakgrund: Rockmusiker.

DAMFOTBOLLEN

Namn: Lennart Bergquist.
Ålder: 42.
Funktion: Lagledare.
Bakgrund: Aktiv i olika
fotbollsföreningar sedan 1970.

När ni läser den här artikeln har ett par
av de matcher jag siar om utgången i
redan spelats. Ni kan därför redan nu
döma om profetiorna så här långt verkar
stämma.
När detta skrivs har halva serien
spelats och för första gången under året
toppar våra blåränder serien. Detta efter
3-1 seger mot Piteå. Jag kommer här
nedan att kommentera motståndarna och
svårighetsgraden att bärga hem segern
för Djurgårdens lag.

2/8 DIF - Assyriska FF
Assyriska föreningen från Södertälje är ett
välspelande lag. I topparna Kennedy
Bakircioglu och Mario Jadonic har laget två
skickliga individualister. Ihop har de dock ännu
ej fungerat så effektivt.
Försvaret har stundtals sett bräckligt ut.
Djurgårdens IF har aldrig förlorat mot Assyriska
och gör inte det den här gången heller. Tre poäng
bärgas hem med största säkerhet.
2-0 RÄTT

9/8 Gefle IF-DIF
Gefle är ett betydligt bättre lag än vad de hittills
visat i serien. Förr eller senare lossnar det. Det
finns gott om skickliga spelare i laget. Spelet
gick helt enkelt i baklås för laget under våren.
Vi brukar ha lätt på Strömvallen, men börjar det
släppa för Gefle kan vi få stora problem. Vi
kommer dock inte att förlora. Alltså minst kryss
för DIF.
0-0 RÄTT

18/8 DIF-IK Sirius
Sirius från Uppsala har så här långt i serien gått
över förväntan. Mycket tack vare giftige
forwarden Nichlas Norell som värvades från
Enköping till denna säsong. Eventuellt
försvinner Niklas ifrån föreningen till Tyskland.
I skrivande stund är det ej klart hur det blir.
Skulle detta ske är det en kännbar förlust. Sirius
tillfogade DIF vårsäsongens största förlust på
Studenternas i Uppsala. Vi skall dock inte förlora
två ggr mot dem. Inför denna match kommer
grabbarna att vara helladdade. Tre bombsäkra
poäng till DIF.
2-0 RÄTT

23/8 IK Brage-DIF
Kanske höstens svåraste match. Brage är ett
ytterst välorganiserat lag defensivt. Inte mins vårt
lag fick känna på det i våromgångens förlust på
Stadion. Får de ordning även på offensiven blir
laget livsfarligt i slutstriden. I denna match blir
första målet otroligt viktigt. Att tippa denna
match är idag omöjligt. Vi kan bara hoppas att

det är vår dag.

DET VAR DET, 0-3 RÄTT!

30/8 Piteå IF-DIF
Hemma blev det en lätt seger med 3-1 för
Djurgården. Jag vill dock hissa vamingsflagg
för denna match då Piteå på hemmaplan är ett
helt annat lag. Förhoppningsvis kan de spelare i
Djurgården som var med 1996 och förlorade i
Svenska cupen på Kavrnvallens IP berätta om
det för de andra i laget. En match alla tror vi
skall vinna, men som sagt i verkligheten blir en
svår nöt att knäcka. Jag tror dock att vi vinner
med uddamålet.
0-1 RÄTT

9/9 DIF-Degerfors
En riktig rysare blir denna match på
Olympiastadion. Enligt min uppfattning vinner
något av dessa två DIF-lag serien. Det blir det
lag som får bäst ordning på försvarsspelet.
Degerfors har liksom vi hittills släppt in på tok
för mycket mål och arbetar säkert med detta. En
annan notering att göra är att man släppt in
massor av mål i de andra halvlekarna. Är
konditionen på topp ?
Laget innehåller en mängd spelare med
allsvenska kvaliteter och kommer naturligtvis att
hota Djurgården ordentligt denna kväll.
Fördelen av hemmaplan gör dock att jag sätter
oss som knappa favoriter i matchen. Detta också
för att Degerfors mig veterligen aldrig besegrat
oss på Olympiastadion.

13/9 IFK Luleå-DIF
Luleå har verkligen inte imponerat så här långt
in i serien. Trots att vi på hemmaplan besegrat
laget två gånger under våren tycker jag att det
finns kvalitéer i laget. Jag tror inte Luleå åker ut
utan att formen kommer under hösten. Vi brukar
inte ha det så lätt med Norrbottningarna och jag
tror därför vi får nöja oss med ett oavgjort
resultat i denna match.

21/9 DIF-Västerås SK
Ett nytt toppmöte på hemmaplan. Jag tror dock
att Västerås har tappat lite till toppen så här långt
in i september. Förhoppningsvis har de tappat
så mycket att matchen är betydelselös för dem.
Då vinner vi lätt. Det värsta vore om det blir
sista halmstrået för dem att haka på i toppen. Då
blir det värre. Men inte tillräckligt mycket värre.
Västerås SK är mentalt ingen Allsvensk klubb
och därför vinner Djurgården denna match.

26/9 Spårvägens IF-DIF
Spårvägen har överraskat positivt med offensiv
och bra fotboll. Djurgården är normalt klassen
bättre, men har faktiskt bara besegrat Spårvägen
en gång på sju försök. Övriga sex matcher har

slutat oavgjorda.. Jag tror att även denna match
som spelas på vår reservhemmaplan
Kristinebergs IP kommer att sluta oavgjord.
Traditionens makt är ju stark i fotboll. Ja, rentav
ohyggligt stark.

4/10 DIF-Umeå FC
Svårtippad match. Skulle den spelas idag är jag
säker på att Djurgården skulle vinna lätt. Umeås
försvarsspel har varit sorgligt på bortaplan så här
långt. Men risken finns att man så här in i oktober
fått ordning på detta. Steve Galloway är alltid
hyperfarlig mot oss, (Släkten är värst) och har
laget fortfarande chans till någon av de två första
platserna kommer det rutinerade laget att bereda
oss stora problem. Traditionen och lagets dåliga
bortafacit talar dock för oss. Tre avgörande
poäng i tätstriden bärgas här för Djurgårdens IF.

11/10 Ludvika-DIF
En lätt seger blir det för DIF på Hillarängens IP.
Ludvika har i det här läget lekt rommen av sig
och kommer att åka ur. Det viktigaste är att
Djurgårdens talangscouter åker med och tittar
på de lovande spelare som finns i laget. Här kan
kanske någon förstärkning finnas till 1999.

18/10 DIF-Nacka FF
Vinner vi denna match så tror jag att det betyder
Allsvenskt spel. Därför kommer laget att vara
högmotiverat och slå Nacka som har ett sämre
spelarmaterial än Djurgården. Vi förlorade dock
i våras med 3-2. Det var på grund av högmod.
Jag är därför säker på vinst mot ett Nacka som i
det här läget inte har något att spela för.

25/10 GIF Sundsvall-DIF
Efter som vi i förra omgången redan har säkrat
Allsvenskt spel så tror jag faktiskt att vi får stryk
på Idrottsparken i Sundsvall. Vi är inte
motiverade utan suger fortfarande på
segerkaramellen efter vinsten mot Nacka.
Sundsvall är dessutom ett mycket lovande lag.
Deras hungriga killar tar gärna en skalp genom
att besegra oss.
Förlust alltså, men det får vi leva med.

Slutsatsen av ovanstående tips är alltså att
Djurgårdens IF spelar i Allsvenskan 1999.
Under våren hade vi mycket skador och
fick i och med detta inte ordning på det
defensiva spelet. Till hösten är vi bättre
organiserade och samlade. Vi kommer
därför att uppträda mer stabilt och inte gå
på några minor. Att vi har topplagen på
hemmaplan talar dessutom för oss.
Dessutom är det vår tur efter den onödiga
missen 1997.
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Järnkaminerna
Djurgårdenssupporterföre
Järnkaminerna
Genom åren har det debatterats kraftigt
kring Djurgårdens supporterskara Blue
Saints/Järnkaminerna. De ska bort,
skicka dem till Norrland, bara ha sitt
plats har varit några av förslagen, men
nu verkar det ha skett en förändring
bland Djurgårdens styrelse, publik och
klack.
-Attitydförändringen kommer att ta tid,
men vi jobbar stenhårt för att få alla
medvetna om vad som gäller säger
Patrik Asplund, ordförande i
Järnkaminerna. Skadegörelse, bråk och
liknande saker som skadar DIF kom
mer vi aldrig att acceptera.
Hur jobbar då Järnkaminerna idag?
De har utöver de vanliga publikvärda
rna ett 20-tal egna Järnkaminsvakter
som finns på plats varje gång DIF spe
lar en högriskmatch. Det innefattar der
byn och en hel del bortamatcher.
Järnkaminsvakterna är hämtade från de
egna leden och är igenkända och res
pekterade av hela klacken.
-Vi går igenom säsongens matcher
och prickar för de som vi med erfaren
het vet kan bli stökiga, säger Asplund.
Järnkamin-vakternas jobb börjar flera
timmar innan match då de finns runt
klackens samlingar och på deras färd
väg till arenorna. Det handlar om att sy
nas och informera, men ibland får vak
terna säga ifrån, men de agerar inte po
lis utan det gäller att förebygga. Andra
saker som Järnkaminerna arbetar för är
att det kommer mycket folk på matche
rna. De lockar med utskick där det in
formeras om matcher, fester, resor mm.
Järnkaminerna har även en egen
medlemstidning ”Järnkaminen”. Där
kan man läsa om det mesta som händer
kring Järnkaminerna. I tidningen infor
meras det ständigt om vad som skadar
Djurgårdens IF och Järnkaminerna. Tid
ningen har även en hel del ironiska in
slag som är roliga att läsa.
Järnkaminerna har en styrelse som be
står av killar och tjejer i åldern 20-35
år, som jobbar stenhårt för att DIF ska
få bästa tänkbara stöd med sång och fest
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kring matcherna. -Vi måste få tillbaka
den kända Djurgårdsandan säger Pa
trick Murray, som varit med kring
klacken sedan 1970-talet och är
nyinvald i JK's styrelse för att repre
sentera de äldre i klacken.
Tanken med namnbytet från Blue
Saints till Järnkaminerna ska visa
attitydförändringen och få fler männis
kor i alla åldrar att bli medlemmar och
röra sig kring klacken. Detta medför att
klacken och övrig publik blir ett. Vi är
ju alla Djurgårdare och vi jobbar alla
för Djurgårdens bästa så varför ta av
stånd från varandra. Istället kan moder
förening och supporterklubbarna jobba
gemensamt för att komma tillrätta med
problemen och ta vara på de goda kraf
ter som finns i organisationerna och pu
bliken.
Djurgårdens styrelse har inför sä
songen 1998 gjort en historisk sak ge
nom att anställa två ur Järnkaminernas
styrelse. Patrik ”Nitton” Asplund har
blivit anställd av DIF AB för att bl.a.
sköta souvenirhanteringen, som är en
mycket viktig inkomstkälla för fören
ingen. Undertecknad har blivit anställd
för att sköta information, medlems
tidning samt medlemsvården. Sedan ti
digare gör JKś vice ordförande David
Bogerius Djurgårdens IF Fotbolls
hemsida tillsammans med Niclas
Schulman. Hemsidan på internet har fått
beröm från alla håll. Lars Anrell på Af
tonbladet utnämnde den till Sveriges
bästa sportsajt 1997 vilket är ett mycket
bra betyg.
- Det här är ett bra sätt för oss att upp
muntra och ta vara på de positiva kraf
terna inom Järnkaminerna, säger Bo
”Super Bo” Andersson. Det finns ett
enormt Djurgårdshjärta hos många i
Järnkaminerna och om vi tar vara på
dem på rätt sätt kan de bli en otrolig
tillgång för Djurgårdens IF, fortsätter
Bosse.
Allt detta tyder på att föreningarna
närmar sig varandra vilket är positivt.
- Enda sättet att lösa problemen med
bråk och skadegörelse är att vi gemen-

och Järngreppet

JÄRNGREPPET

-En miljon till DIF Fotboll

ting och deras verksamhet
samt tar tag i saken istället för att alla
sitter på sitt håll och gnäller. Genom
åren har dialogen mellan moder
föreningar, supporterföreningar och
polis blivit mycket bättre, säger Patrik
Asplund.
Alla dessa saker garanterar givetvis
inte att det aldrig mer kommer att bli
bråk i samband med Djurgårdens
matcher. Det enda är att alla parter kan
stå enade mot bråkmakarna vilket är ett
styrkebesked. Det som krävs är att alla
förstår problemet och inte kommer med
ogenomtänkta förslag om hur man ska
lösa dem. Nu kan alla parter sitta och
diskutera sig fram till lösningar och
lyssna på varandras erfarenheter och
kunskaper när det gäller dessa problem.

Hittills har säsongen 1998 var en av
de bästa och lugnaste när det gäller
klacken. Trots att laget ligger i div 1
har det inte saknats sk riskmatcher
Degerfors, Västerås och Assyriska borta
är matcher som det finns risk att det spå
rar ut. Men tack vare välplanerade re
sor och attitydförändringen hos publi
ken blev det inte en enda incident på
dessa matcher. Det är mycket positivt
för hela föreningen både när det gäller
ekonomin och det sportsliga. Klacken
Järnkaminerna har verkligen visat att de
vill stötta föreningen. Visserligen har
man visat sitt missnöje när det gått trögt
vissa matcher, men så länge det stan
nar vid burop är det acceptabelt.
- Klart alla ska få vissa sitt missnöje,
men börjar man hota spelare och famil
jer till livet, likt vissa klubbar i Sverige
och nu senast i England, har man gått
långt över gränsen, säger Patrik Asp
lund.
Nu ser vi fram emot de avslutande
matcherna i höst när serien ska avgö
ras. Då kanske publiken får se något nytt
TIFO likt det i premiären. Järnkamine
rna har under de senaste åren även äg
nat sig åt att ha olika arrangemang på
matcherna ballonger, kvittorullar, stora
pinnflaggor mm.
-Det är det som ska ge kicken, att

bräcka alla andra klackar med sitt TIFO,
säger Micke Mårtensson som är ansva
rig för TIFO-gruppen.
Med dessa rader kanske ni förstår att
Järnkaminerna är mer än bara en klack
på matcherna.

Järngreppet
Supporterföreningen Järnkaminerna har
dragit igång ett insamlingsprojekt som
förhoppningsvis ingen har missat.
”Järngreppet - En miljon till DIF Fot
boll” heter projektet som är till för att
bl.a. stärka spelartruppen.
Under året har Järnkaminerna haft en
hel del aktiviteter där överskottet gått
till insamlingen. Bl.a. arrangerades
Kaknäscupen för andra året. Det är en
turnering för korplag och kompislag.
Det blev lyckat och det blev ett över
skott på nära 30.000 kr. Järnkaminerna
har även skänkt de pengar som blivit
över från bussresor till Järngreppet. Ef
ter matchen mot Brage hade
Järnkaminerna anordnat en fest ute på
kaknäs. Spelare och supportrar träffa
des och umgicks. Det var mycket upp
skattat bland alla. Överskottet gick na
turligtvis till Järngreppet.
Autogirot är en annan del av Järn
greppet. Man bestämmer själv en
summa som dras från kontot den sista
varje månad. Redan nu har flera gått
med och skänkt allt från 30 kr till 300
kr per månad. Det allra största bidraget
står dock Järnkaminerna och dess med
lemmar för. De efterskänker hela sin
medlemsavgift 1998 till Järngreppet.
Under hösten kommer det dyka upp
fler aktiviteter och det är aldrig försent
att bidra med en slant. I skrivande stund
är Järngreppet uppe i 235.000 kr så vi
är på väg mot en miljon.
Vill du ge ett bidrag eller kanske ditt
företag är intresserad? Ring till kansliet
för mer information.

GISSA VILKA ?
STÖD DJURGÅRDEN FOTBOLL
PROJEKT ” JÄRNGREPPET”

JÄRNGREPPET
1 SEP ÖVER
235.000 kr

Med den här texten borde debatten om klacken
få en vändning och få alla att se att den idag är en
tillgång för föreningen. Givetvis kommer aldrig ar
betet mot våld, skadegörelse m.m. att avstanna. Både
Djurgårdens IF och Järnkaminerna kommer alltid
att jobba i förebyggande syfte med information och
fysiskt närvarande.
Tomas af Geijerstam
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DJURGÅRDENS JUN
-SEX SEKUNDER OCH

Mellan 26/7-2/8 så åkte Djurgårdens juniorlag över till Portsmout
Våra juniorer placerades naturligtvis i den proffoiella A gruppen i
Porthmouth, Brentford ?Här följer en dagbok och resultat
Söndag 26/7
Samling 15.00 på Arlanda. Förseningar och
en ruskig väderlek gör att vi inte kommer i
väg från Arlanda förrän 20.00. Efter en trött
flygtur över till Luton flygplats så blev vi
hämtade med buss för att vid 01.00 äntligen
komma i säng.

Innan träningen 16.30 undertecknad
Zoran och Kjelle och tittar på den andra
matchen i vår grupp mellan Portsmouth och
Reading. Reading leder med 1-0 och
Pourtsmouth har fått två man utvisade, ändå
vinner Portsmouth matchen med 3-1,
sanslöst!

Onsdag 29/7

Måndag 24/7
Väckning 08.00 knappt sju timmars sömn
för att kl 10.00 sätta igång med lätt träning
för att skaka loss kroppen.
Kl 19.00 invigningsmatch där vi fick
möta hemmalaget Porthmouth, efter en
pampig ”OS-invigning”och vår Svenska
nationalsång så kommer matchen igång
något försenad. Men vilken match sen!
Otrolig kampvilja från båda lagen men med
en kvart kvar av matchen ligger vi under
med 1-2. 1500 personer på läktaren får se
Junior-kaminerna vända matchen med det
ena läckra målet efter det andra och vi
vinner matchen med 4-3.
Målskyttar: Fredrik Svedberg, Mattias
Lundgren och Sebastian Haag.

Tisdag 28/7
Efter en hård match dagen innan så går
nästan hela dagen åt till att vila och
återhämtning.

Förmiddagen börjar med att vi kollar in de
Svenka tjejlagen som spelar till grabbarnas
stora förtjusning. Före lunchen så kör vi ett
lätt träningspass och vid eftermiddagen kl
16.30 så samlas vi inför den andra matchen
som spelas mot Reading. Kl 19.45 så är
matchen igång och efter en fin andra halvlek
så vinner vi med 4-0.
Målskyttar: Fredrik Svedberg, Mattias
Lundgren, Gabriel Bernengo och Martin
Piotrowski.
Nu bär det av mot semifinal.

Torsdag 30/7
En knapp timmes lätt träning på
förmiddagen. Träningen består av
kvadratspel i olika former och lekar. De
skadade
spelarna Johan
Lövgren och
Umot får lite
special
träning.
Även mål
vakterna får sin
special
träning. Så här
har alla för
middags
träningar sett ut
och
efter
träning så är
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det dusch och vila innan lunchen kl 13.00.
Under eftermiddagen så tittar vi på den
andra semifinalen mellan Brentford och
Portsmouth och efter påtrykningar från
spelarna även de Svenka tjejlagen igen!
Kl 18.00 semifinal där vi mötte Brighton
på samma arena som invigningsmatchen
spelades. Planen mäter 90x60 meter och det
är således ganska svårt för oss att få till något
ordnat spel.
Vi fick Sebastian utvisad i början av den
andra halvlekens början. Alla andra brittiska

Royal Mail Cup 16:e omgången 100 lag från 14 olika länder
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IORLAG I ENGLAND
EN FÅGEL I MOTORN!
th i England för att delta i den 16:e upplagan av Royal Mail Cup.
len kunde våra juniorer mäta sig mot de toppklassade juniorlagen
t från juniorlagets assisterande tränare Jocke Bengtsson.
startade finalmatchen och vi har tagit oss
till final mot de halvproffisionella Engelska
lagen. I finalen började vi väldigt bra och
får 1-0 efter tio minuters spel. Men sen föll
vårat spel ihop och de började jobba sig in i
matchen och kvitterar 1-1 innan halvtid.
I början av andra halvlek gör vi 2-1 och
hoppet tänds igen, tiden går nu otroligt
långsamt och när endast sex sekunder
återstår kvitterar de igen. Sedan tre minuter
in i förlängningen så gör Brentford mål och
vinner matchen. Brentfords bägge
mittbackar och vänsterytter ligger väldigt
nära deras A-lag och var otroligt skickliga
och det var inget annat att göra än att
gratulera Brentford till segern, men det var
lite snöpligt missa segern med endast sex
sekunder.
Målskyttar: TonTon och Anders
Österdahl.

Lördag 1/8

IF JUNIORLAG
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domare vi haft har tillåtit ganska hårt spel
men helt plötsligt så dyker den här domaren
upp och blåste för nästan allt, konstigt! Men
vi bevakade vår 1-0 ledning matchen ut och
vi är i final men tyvärr utan Sebastian Haag.
I finalen väntar Brentford.

Fredag 31/7
Tio minuters uppvärmning och fyrtio
minuters stretching på förmiddagen.
Killarna börjar känna sig lite slitna. Kl 18.30

Fridag för grabbarna och två matcher står
för nöjet denna dag Portsmouth vs Genua
och Southend vs Wimbledon.
Fritt till midnatt.

Söndag 2/8
Innan vi åkte från
förläggningen
15.30 så passade
vi på att träna en
sista gång.Efter
en hel vecka
med
strips,
friterat bröd,
korv, ägg och
bacon så skulle
det bli väldigt
skönt att komma

hem till gamla Svedala igen.
Hur som helst så har denna turnering gett
killarna en väldigt nyttig erfarenhet.
Dom har bl a fått lära sig att fotboll också
är en fråga om inställning.Dom små
planerna har gynnat dom något torftigt
spelande Engelsmännen, men genom enorm

vilja har de stört oss i spelet. Killarna har
också fått lära sig att inte stå still med bollen
en enda sekund, för då smäller det direkt.
Kl 23.05 ska vi landa på Arlanda igen, den
här gången utan förseningar får vi hoppas.
På onsdag börjar Juniorallsvenkan igen.
Jocke Bengtsson

Red: Tro det eller ej, men hemresan
försenades med flera timmar tack
vare en fågel som farit in i motorn.
Sex sekunder från totalsegrare
och till sist en fågel i motorn. Resan
kunde inte blivit mer lyckad, eller?

200 matcher spelas under sju dagar på 10 olika planer och arenor.
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Info. om DIF DFF:
Box 39007
100 54 STOCKHOLM
Hemma arena: Hjorthagens IP
Säsonger i allsvenskan: 8
Ordförande: Anders Emanuelsson.
Tränare: Stefan Linder.
Ass. tränare: Elisabeth Fältström.
Lagledare: Lennart Bergquist.
Materialförvaltare: Bengt Högström.
Målvaktstränare: Agne Linder.
Chiropraktor: Stephan Englund.

Djurgårdens IF DFF, såg dagens ljus
1969, då i dåvarande ungdoms
sektionen, med en damkommitté. Det
innebar en undanskymd tillvaro bakom
herrarnas sektion. Men tack vare eld
själar fortsatte damfotbollen att exis
tera. Så fortsatte det fram till 1993, då
Djurgårdens damfotboll blev en egen
sektion, Djurgårdens IF DFF varfödd.
Första ordentliga framgången kom
1991, då man var i SM-final. Grunden
till dagens lag kom 1993. Tränaren Ste
fan Linder gör sin andra säsong i Djur
gårdens damfotboll.
18
26
07
10
13
30
06
10
13
17
27
29

01
14
19
22
29
05
12
20
27

04

April
15.00 DIF- Hammarby IF
15.00 Sunnanå SK - DIF
Maj
19.00 DIF- Umeå IK
17.00 BK Kenty - DIF
19.00 DIF- Malmö FF
15.00 Bälinge IF - DIF
Juni
15.00 Landvetter IF - DIF
19.00 DIF- Gideonsberg
14.00 Öxabäck - DIF
19.00 DIF- Älvsjö AIK
15.00 Wä IF - DIF
Juli
19.00 Gideonsberg - DIF
Augusti
14.00 DIF- Landvetter IF
19.00 Älvsjö AIK FF - DIF
17.00 DIF- Wä IF
14.00 DIF- Öxabäck
15.00 DIF- Bälinge IF
September
14.00 Malmö FF - DIF
15.00 DIF- BK Kenty
15.00 Umeå IK - DIF
15.00 DIF- Sunnanå IK
Oktober
15.00 Hammarby IF - DIF
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2-2
3-1
0-1
1-2
0-2
0-0
2-1
6-1
0-2
1-2
2-2

0-3

4-0
5-2
1-1
1-2
3-2
x-x
x-x
x-x
x-x
x-x

Djurgårdens enda bidrag till allsvenskan
1998 är damlaget. Efter en 6:e placering
1997 är siktet inställt på en bättre
placering. När det återstår 6 omgångar
verkar det som om det blir svårt, men
med lite mer publik på Hjorthagens IP
kommer nog damkaminerna att klättra
i tabellen. Här följer korta rapporter från
säsongens matcher. Grundtexterna är
tagna från damfotbollens egna hemsida
http://www.kbhs.se/dif-dff/meny.html
Serien startade med derby direkt, mot
Hammarby IF. Förra året blev det en
derbyvinst var. Den här första matchen för
säsongen spelades på Kärrtorps IP, precis
som ifjol, då mot Öxabäck. Eftersom
Hjorthagens IP inte var redo för match i
mitten av april. Efter att ha ”känt” på
varandra i den första halvleken kom målen
för Djurgår’n som såg ut att ha segern i sin
hand med en 2-0-ledning. Bajen lyckades,
något överraskande, komma tillbaka i
matchen och både reducerade och
kvitterade till 2-2.
Säsongens första bortamatch mot
Sunnanå blev ingen lätt match. Spelet
stämde hyfsat men förlusten var inte mycket
att säga om, 1-3.
Därefter var det dags för årets första
riktiga hemmamatch. Framgångsrika
nykomlingarna Umeå kom på besök till
Hjorthagens IP. Oavgjort i halvtid var ett
rättvist resultat. Ett anfall och ett mål i den
andra halvleken räckte för att Umeå skulle
knipa segern.
Sedan var det dags för Kenty, nykomling
nr 2. När lagen tidigare mötte varandra i en
träningsmatch, slutade det oavgjort. Och det
skulle visa sig bli en jämn match,
målmässigt sett. Och här kom äntligen den
första segern för DIF DFF, 2-1.
När Malmö FF kom på besök var det två
jämna lag på plan och det blev den
spelmässigt bästa matchen hittills. Då 30
minuter gått tar Malmö ledningen efter ett
olyckligt målvaktsingripande. I andra
halvlek utökas ledningen till 2-0, som också
visar sig bli slutresultat.
I slutet av maj spelade Bälinge IF Djurgården 0-0 i en dålig match. Det enda
positiva var att det kom 510 st åskådare.
På nationaldagen spelades Landvetter IF
- Djurgården. Ytterligare en av de sämre
matcherna, förlust med 2-1. Bortaplan
verkar inte vara Djurgårdens starka sida.
Efter den relativt dåliga inledningen kom

Gideonsberg på besök på Hjortis. Nu
lossnade det äntligen, ändringar i laget fick
effekt, och nog visste alla att man måste
vinna. Det blev en förkrossande seger med
6-1.
Mot Öxabäck följde man upp segern mot
Gideonsberg. Slutresultatet 2-0 kunde lika
gärna varit 5-0 om DIF fått utdelning på
chanserna. Kanonspel får sammanfatta
matchen.
”Segermaskinen” Älvsjö ångade på mot
Djurgården, men de fick kämpa för de tre
poängen, mycket tack vare storspelande
Kickan i målet. Ute på plan syntes mest Elin
Flyborg och Salina Olsson. För många
passningar gick fel. Vart tog det fina spelet
vägen? Ändå nära poäng. Slutresultatet
skrevs till 1-2.
Wä, uppstickaren från södra Sverige stod
på tur. Tre poäng skulle väl kunna bli?
Dessvärre lyckades DIF inte uppnå målet.
Salina Olsson blev utvisad, och minuten
efter blev det baklängesmål. Tufft att finna
spelet igen med tio tjejer på plan. En poäng
till vardera laget. Resultat 2-2.
Gideonsberg som krigar för att ta poäng i
bottenstriden blev en ganska tuff match,
men Stefan Linder möblerade om i laget.
Det visade sig vara ett vinnande drag och
matchen slutar 3-0 till DIF med bud på fler
mål.
I början av augusti var det dags för
Landvetter, 4:an, hemma på Hjortis. Många
placeringar upp till motståndarna. Linder
kör på samma uppställning som sist mot
Gideonsberg. Det blev en kanonmatch. Allt
klaffade och segern var i hamn, 4-0. Det
innebar ett skutt upp till femte plats.
Älvsjö, fjolårets mästare och etta i
tabellen blev för svårt motstånd igen. Med
sjukdom och skador i laget är det bara att
gå ut och göra sitt bästa på plan. Det gjorde
laget, i den andra halvleken. I den första
blev DIF överkörda av Älvsjö. Hela 4-0 i
halvtid, var långt ifrån bra. Andra halvlek
blev bättre, den vann ”de blå” med 2-1, men
förlorade matchen med 5-2.
Wä, en match med 3 pinnar i bagaget?
En match med två bra målvakter, innebar
få mål, båda gjorda i första halvlek. DIF
DFF hade flera chanser, men bara en
resulterade i mål. Matchens andra och sista
mål blev Wä:s kvitteringsmål i 44:e
minuten. Nu kämpar DIF DFF för att knipa
den 4:e åtråvärda slutspelsplatsen.
Kjell Burwall

Här är tanken att ni skall komma med
era synpunkter och frågor. Eftersom
detta är det första nummret så har vi inte
fått några insändare, men vi har hämtat
upp ett antal frågor som vi har hittat i
vår gästbok på internet och frågor som
olika personer har ställt när de har ringt
till kansliet.

Hej!
Jag undrar varför inte Djurgårdspelarna
kan använda slimmade tröjor så att inte
motståndarna kan rycka i tröjan?
Ove.

När det gäller kläder så är det även i
fotbollsvärlden mode med vissa modeller
och dessutom så är det upp till de stora
märkeskedjorna, i vårat fall Adidas att
komma med förslag.
Än så länge så har vi inte sett prov på
slimmade fotbollströjor. Jag vet att Svenska
handbollslandslaget prövade liknande tröjor
för några år sedan. Vem vet det kanske blir
populärt om några år?
Patrik Asplund
Det var ett himla liv angående några
Djurgårdare som hade stulit någonting på
någon mack när vi gästade Borlänge
(Matchen Brage - DIF 23 aug) och jag
läste att ni och supporterklubben hade
uteslutit några. Hur går det där till, och
vad har niför ansvarförpersoner som åker
upp från landsorten och bråkar? Det kan
ju inte vara Djurgårdens ansvar att agera
polis ute på stan, vi har väl en poliskår i
landet eller?
Jonas E.
Solna
Det som inträffade var att några personer
åkande i två personbilar hade stannat vid
en mack och snattat ett antal varor. Vi har
fått namnen på alla de inblandade i
händelsen och trots att det rörde sig om ett
ringa brott så valde DIF och
supporterföreningen Järnkaminerna att
utesluta och stänga av alla inblandade en
match för att markera att vi inte accepterar
något som missgynnar klubben. Det kan
verka lite väl hårt att agera som vi gjort,
men DIF har som sagt stora ekonomiska
problem och vi är enormt beroende av våra
sponsorer.
DIF's negativa rykte är tack och lov på

väg att blekna bort och DIF är nog den klubb
som har gjort mest för att komma tillrätta
med problemen. Vi har vid varje match
hemma som borta ett 30-tal matchvärdar på
plats och Järnkaminerna har ett 20-tal egna
vakter både med på resorna och i klacken.
Vid riskmatcher åker representanter från
DIF och JK ner dagen innan för att skapa
kontakt med polis och motståndarförening.
Ibland så hyr vi en krog för att samla tillresta
Djurgårdare före match istället för att de
dräller omkring på stan.
DIF kan inte som du mycket riktigt
påpekade kontrollera allt som sker på stan,
men vi gör allt som står i vår makt. Man
kan aldrig skydda sig mot enskilda
individers handlingar, men vi kan agera
kraftfullt mot de som förstör för klubben
på följande sätt:
Vi tar genast kontakt med inblandade
personerna.
Kallar upp dem på kansliet för samtal.
Stänger av olämpliga personer från
samtliga ishockey och fotbollsmatcher.

I dag har vi en stark organisation i DIF
Fotboll och framtiden ser ljus ut men vi har
inte råd att tappa en enda sponsor därför
agerar vi som vi gör. Sedan är det tyvärr så
att tidningarna gillar att förstora upp
händelser t ex mackstölden i Borlänge.
Bland lokal tidningarna så hittade vi en
artikel där det påstods att djurgårdsfansen
var beväpnade med handeldvapen! Sådana
överdrifter kan vi idag ignorera tack vare
den kontroll och kontakt som vi idag har
med polis och supporterföreningen.

”Vi föds alla
till
Djurgårdare.
Att en del
sedan
kommer snett
här i livet är
en annan
historia.”

Thomas Enqvist
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Namn: Peter Grim
Ålder: 40 år
Familj: Gift och två barn
Bor: Norra Sköndal
Arbete:
Konsult
och
personskadereglerare
Tidigare klubbar: Som spelare
Varberg, Luleå, Vasalund, IFK
Stockholm. Som tränare IFK
Stockholm, Plavi Team, Spårvägen
Favoritmat: Pepparstek
Musik: Rock och blues
Film: Gudfadern
Peter Grim följde inför den här säsongen
med Micke Andersson från Spårvägen till
Stadion och har nu fungerat som
assisterande tränare i ett halvår. Grim har
nu fått erfara hur det är att arbeta i en klubb
som Djurgården.
- Jag brukar titta till gästboken på Internet
ibland efter att vi har spelat en match och
har det då blivit en förlust så kräver en del
vår avgång direkt. Men det är stimulerande
att jobba i en storklubb med en tuff
målsättning och höga krav. Samtidigt ska
man komma ihåg att alla lagen man möter
är extra laddade när de möter oss. Det finns
inga lätta matcher och det krävs att spelarna

är hundraprocentigt koncentrerade på
uppgiften. Är vi inte det så är matchen mot
Värtan ett bra exempel på hur det kan gå,
säger Peter Grim.
0- 4 mot division II-laget Värtan på
Hjorthagens IP i första omgången av
Svenska Cupen i slutet av juli var
naturligtvis årets genomklappning
tillsammans med 2-4 mot Sirius i Uppsala.
- Mot Sirius släpper vi in ett mål efter 30
sekunder trots att vi har avsparken och
bollen i deras straffområde. Man inte visste
om man skulle skratta eller gråta. Matchen
mot Värtan var bra på så vis att den skakade
om spelarna. Efteråt hade vi ett mycket långt
snack ute på Kaknäs och alla insåg var
nånstans det hade brustit, säger Grim.
Grim hävdade under våren fördelarna
med en svacka i maj än i september/oktober
och det verkar när den intervjun görs efter
3-0 mot Brage i Borlänge som stabiliteten
har infunnit sig i laget och att det inte ska
behöva inträffa fler djupdykningar. Visst
har Djurgår'n haft problem med en
skadedrabbad trupp, hittills har man bara
vid ett tillfälle haft så många som 15
utespelare spelare spelklara samtidigt, men
mot Sirius och Värtan var det inställningen
det var fel på.
Under början av hösten har flera spelare
frisknat till och konkurrensen har ökat i och
med att hemflyttade Spanienproffset Daniel

Martinez, junioren Michael Dorsin och
Peppe Hallström från Värtan har förstärkt
truppen. Det smäller hårdare på träningarna
och inställningen är en helt annan än under
våren då Grim och Micke Andersson
ständigt var tvungna att fylla ut med
juniorspelare till träningspassen. Peppe
Hallström är ett välbehövligt nyförvärv då
mittbacken Peter Langemar drabbats av
stora problem med virus i kroppen och en
hjärtmuskelinflamation.
- Peppe har en otrolig pondus och det lyser
av självförtroende om honom. Han hänger
med utan problem på träningarna och
kommer säkert att bli bättre och bättre ju
mer han får spela in sig ordentligt i laget.
Vi får hoppas att vi kan få lite kontinuitet i
backlinjen och inte behöva skifta spelare
lika ofta som vi var tvungna att göra under
våren, säger Peter Grim som trivs mycket
bra i Djurgården.
- Kaknäs är perfekt. Det är väl bara
göteborgslagen som har tränings
anläggningar av samma klass. Och jag är
förvånad att allt i föreningen har sköts så
professionellt. Jag var lite orolig innan jag
kom till klubben att det skulle vara strul med
organisationen men allt har fungerat
fantastiskt bra. Det är väldigt stimulerande
att arbeta i Djurgården.

DAVID BOGERIUS

DJURGÅRDENS UNGDOMSEKTION
TACKAR FÖLJANDE FÖRETAG
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399kr

Köp souvenirer via internet www.dif.se eller besök oss på kansliet kl 9-15 Mån-Tors
för postorderkatalog ring 08-411 57 11
sep 1998 Djurgårdaren 21

DJURGÅRDS ALLIANSEN C/o Anita Tegnér Ystadsv.55 121 55
Johanneshov. Tel. 08 - 648 30 08
Bandy

Innebandy

Box 370-184 24 ÅKERSBERGA
Tel Kansli 08 - 540 219 68
Fax 08 - 540 237 32
http://www.student.nada.kth.se/~f94-ahu/bandy/
difabfl .html
Pg. 35 92 49 - 0

c/o Per Johansson
Mårdstigen 4
170 75 SOLNA
tel: 08-85 63 90
e-post: pj@cadcam.kth.se
www: http://www.psm.kth.se/~pj/dif/

Boxning

Cykel

Rolf Klintfors
Sysslomansg. 22 nb
112 41 Sthlm

C/o Bengt Baldersten
Lavvägen 5
184 70 Åkersberga

Bordtennis

Boule

Mats Hagberg
Ingentingsgatan 1 4tr
171 63 Solna

C/0 Björklund
Grafikvägen 3
121 43 Johanneshov

DIF Golf

Fäktning

Birger Jarlsgatan 62
114 29 Stockholm
Tel. 08-411 90 70
Fax. 08-411 90 40
http ://www. djurgardensgolf. se/

Artemisgatan 19
Box 39036
115 42 Stockholm
Tel: 08-664 14 64
http://www.algonet.se/~pierre/DIFfenc.html

Hockey

Handboll

Rökerigatan 20
121 62 Johanneshov
Tel: 08 - 556 108 00
Postgiro 625 17 62-8

C/o Gillis Florsjö
Maria Skolgata 38
118 53 Stockholm
http://www.geocities.com/Pipeline/6612/

Handikappfotbollen

Ungdomsfotboll

C/O Rolf Odenheim
Mosstorpsv. 6a

Box 39007
100 54 Stockholm
Tel 08-664 03 31

183 30 Täby

Bowling

Konståkning

Kaj Alm
Gransätrabacken 110
127 36 Skärholmen

C/o Tussan Rix
Trastvägen 10
182 79 Stocksund

Damfotboll

DIF Supporterclub

Box 39007
100 54 Stockholm
http://www.kbhs.se/dif-dff/meny.html

Stockholmsvägen 60 C
181 42 Lidingö
08-765 50 38
http://www.ldc.se/dsc/
e-post: dsc@swipnet.se

VÄLKOMNA TILL DIF KONSTÅKNINGS BARNSKRIDSKOSKOLA
för barn födda 1990-95.Vi startar träningen vecka 36.
Vi åker på Zinkens IP mån 17-18 och på Stora mossen sön 10-11
TÄVLING DEN 14-15 NOVEMBER I STORA MOSSENS ISHALL
FÖR MER INFORMATION RING 08-707 63 49 MÅN,TIS,TORS KL 10-12

Djurgårdens IF Fotboll
Bli Medlem över 18 år 300 kr, t.o.m 18 år 150 kr,
Familj (samma adress) 500 kr, Ständig medlem 5000 kr.
Sätt in pengarna på pg. 549 21-2

Järnkaminerna
www.jarnkaminerna.nu
Bli medlem genom att sätta in 100 kr på pg. 631 36 48-5

www.jarnkaminerna.nu

Stöd ”Järngreppet - En miljon till DIF Fotboll”
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Jag skriver dessa rader dagen efter
det att vårt lag besegrat Brage borta
med 3-0. Det känns oerhört skönt
och skall jag vara ärlig tvivlade jag
på att vi skulle vinna.
En skön tendens till att
försvarspelet har blivit bättre har
dock funnits på sista tiden. Alla som
varit med tidigare vet att om man får
ordning på de bakre regionerna
sprider sig självförtroendet och
anfallspelet kommer då automatiskt.
3-0 borta mot Brage tyder på att vi
nu funnit harmoni och balans i laget.
Just osäkerheten i försvarsspelet
och för många insläppta mål
präglade vårsäsongen. När man satt
på Stadion så kände man sig aldrig
riktigt säker även om vi tog
ledningen med ett par mål och det
inte återstod så mycket tid av
matchen.
Den största förklaringen till detta
är
naturligtvis
skador.
Djurgårdselvan förändrades match
för match och jag tror inte
laguppställningen var lika två
matcher i rad någon gång under
våren. För ett bra försvarsspel gäller
det att spelarna vet hur medspelarna
agerar och att man spelar ihop sig.
Våra spelare fick aldrig den
möjligheten och därför måste jag
säga att poängskörden med tanke på
detta är mycket god så här långt.
Glädjande är också att så många
egna produkter gjort fina insatser.
Jag tänker då på Christian Gröning,
Carlos Banda, Sharbel Touma med

flera. Jag tror att det är mycket
viktigt att vi tar fram egna spelare
med blårandiga hjärtan om vi skall
nå framgång. Köpa spelare är ett
måste om man skall nå framgång,
men de spelare vi skall ta utifrån
skall vara de riktiga topparna.
Inget lag är bättre än sin styrelse
säger man. Dagens styrelse med
ordförande Bo Lundquist i spetsen
har börjat sitt arbete på ett strålande
sätt. Framför allt är det skönt att de
har fötterna på jorden och håller en
fin kontakt med såväl gamla spelare
ledare som Järnkaminer och aktiva
ledare/spelare. Just detta att få alla
Djurgårdare att bli ETT GÄNG tror
jag är nyckeln till framgång. Här har
som sagt styrelsen verkligen visat
vägen. Nu gäller det att alla vi andra
hänger på och endast arbetar med vår
förenings bästa för ögonen.
Som alla vet gillar jag
Järnkaminer. Till årets Järnkamin så
här långt vill jag faktiskt nominera
en kille som inte alls har de mått man
tänker på när man talar om
Järnkaminer. Den som visat störst
hjärta hittills och rört om ordentligt
och öppnat vägar för oss är Lucas
Nilsson. Hans insats så här långt har
varit strålande. En Järnkamin
behöver inte vara stor men måste
visa vilja att offra sig för laget. Det
har Lucas gjort och jag hoppas att
hans höst blir lika bra som våren har
varit.
Den konstigaste serien på många
år är faktiskt Allsvenskan. Vem hade

trott att Hammarby skulle toppa och
IFK Göteborg och Malmö FF skulle
befinna sig vid de nedre strecken på
tabellen? Jag tror att det främst beror
på alla nya regler typ Bosman. Det
här med att spelare byter förening
och försvinner under säsongen är
nytt och har skapat oro i såväl spelar
som ledarled. För det skall man inte
förringa Hammarbyiternas insats. Så
här långt har den varit strålande. Jag
tror dock inte att de håller vägen ut.
För vårt landslag kommer hösten
att bli mycket spännande. EM-kval
mot bland annat England väntar för
Tommy Söderberg och hans mannar.
Sverige har faktiskt aldrig lyckats
kvalificera sig för EM-slutspel av
egen kraft. Visserligen var vi med
1992, men då var vi ju automatiskt
kvalificerade som arrangörer. Jag
tror dock att det kan gå vägen denna
gång. Tommy Söderberg som jag
både arbetat med tillsammans i
Djurgården och känt som tränare
sedan han började med pojklag i
Brommapojkarna är en riktig
vinnartyp. Hans entusiasm kan få
spelarna att springa genom väggar
om så behövs. Denna vilja lär
behövas då Svensk fotboll står inför
en generationsväxling.
Men som sagt landslag hit och
Allsvenska dit. Det viktiga är att
Djurgårdens IF kommer tillbaka till
Allsvenskan där vi hör hemma. Det
gör vi också om vi fortsätter på årets
inslagna väg.
Gösta ”Knivsta” Sandberg
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