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Heja Djurgår'n!
Oj, vad glad jag blev när jag kom hem igår och Djurgårdaren hade kommit med posten.
Tidningen är mycket proffsigt gjord och den innehåll väldigt intressanta artiklar. Tidningen
var klart mycket bättre än den tidning som hockeyn skickar ut. Det är kul att Ni tog med foton
på personal som arbetar med Djurgårds fotbollen. Nu är det bara att lägga ut tidningen på
fikabordet så hela SMHI kan läsa den.

Med vänlig hälsning

Christer Zetterkvist
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ntligen är Djurgårdens IF Fotboll till
baka i allsvenskan.
Efter 2 år i div 1 är vi tillbaka där vi hör
hemma och det är mycket tack vare er, vår
publik. Utan er uppslutning på de avslutande
matcherna vet vi inte hur det hade slutat.

Ä

Det var inte många som trodde på laget
innan säsongen och styrelsen hade siktat in
sig på att kliva upp först nästa år. Med de
förutsättningar Andersson och Grim haft
lyser bragden igenom.
Inför den här säsongen togs beslutet att
truppen skulle bantas och att det inte skulle
finnas något B-lag. När serien startade be
stod A-truppen av 18 spelare, men under
resans gång kom ytterligare fyra spelare
med i bilden. Återvändande Spanienproffset Daniel Martinez, Värtans försvars
gigant Peter Hallström, utlånade Magnus
Olsson som spelat i Enskede kallades till
baka och junioren Michael Dorsin fyllde ut
den tunna truppen. Eftersom Djurgår'n
drabbades av så många skador under sä
songen visade det sig vara nödvändigt.
Spelarna och ledarna ska verkligen känna
att de genomfört säsongen otroligt starkt.
Med vilja, styrka, hjärta och taktik har spela
rna och ledarna fört djurgår'n till allsvens
kan.
Det var för övrigt mycket skönt att höra
hur ödmjuka tränare och spelare var när
journalisterna gång på gång frågade om det
inte var klart när det återstod flera om
gångar. Alla vi som vistats på läktarna ge
nom åren vet att man inte får ta ut någon
ting i förskott. Nu gick det vägen och vi är
nu tillbaka för att stanna!

***

Medlemstidningen blev mycket uppskattad
bland alla och vi hoppas att detta ska locka

fler att bli medlemmar. Nu efterlyser vi in
sändare, synpunkter, bilder mm. Det kan
vara vad som helst, bara det rör Djurgår
dens IF. Det behöver inte vara rykande
färskt, utan äldre historier och bilder från
tidigare år, på spelare och publik, är mer än
välkomna. Vi vill att ni ska bidra till att tid
ningen utvecklas.
Ett av de fax (se sid 2) vi fick efter det att
tidningen skickats ut till alla medlemmar
fick vi från Christer Zetterkvist, som arbe
tar på SMHI. Det som han skrev uppskattas
mycket av alla som jobbar med tidningen.
Det är sådan uppskattning som gör vårt jobb
ännu roligare. Sen går det aldrig att komma
ifrån de som genast har synpunkter på lay
out, innehåll mm. Så länge det är konstruk
tiv kritik är det bara bra. Tidningen kom
mer, som vi sa i förra numret, att utvecklas
allteftersom.
Säsongen 1999 känns inte avlägsen. Vi på
kansliet och styrelsen har redan börjat ar
betet inför den allsvenska comebacken.
Styrelsen planerar budget för 1999, ord
nar med spelarkontrakten med gamla och
nya spelare, beslutar om biljettpriser, kny
ter sponsorkontakter mm.
Vi på kansliet jobbar med tidningen
Djurgårdaren, planerar
för hur
matchprogramet ska utvecklas, gör original
till de nya souvenirer som kommer till Jul
marknaden, medlemsvård mm.
För att inte vintern ska kännas alltför lång
så gå in på vår hemsida www.dif.se och läs
om föregående säsonger och ni kan även
läsa om de nyförvärv som blir klara under
vintern.
Problem med att hitta de rätta Julklappa
rna? Vi har lösningen. Besök vårt souvenir

stånd på Sergels Torg. Vi öppnar den 20 no
vember och har öppet varje dag mellan 10-
18 (utom den 28 nov) fram till den 23 de
cember. Här hittar du alla våra souvenirer,
förra numret av Djurgårdaren mm. Vissa
dagar kommer spelarna att finnas på plats
för att skriva autografer.
Tomas af Geijerstam

Utges av:
Djurgårdens IF Fotboll
Klocktornet Olympiastadion
114 33 Stockholm

Vill ni nå oss med synpunkter, insändare,
annonser mm.
Tel. 08-411 57 11
Fax. 08-21 15 83
E-post: dif.fotboll@dif.se
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980909

980913

980921

DIF-Degerfors 5-0 (2-0)

IFKLuIeå-DIF 3-0

DIF-Västerås SK 1-0

1-0 Markus Karlsson (35)
2-0 Daniel Nannskog (42)
3-0 Pierre Gallo (57)
4-0 Lucas Nilsson (61)
5-0 Nilsson (70)
Publik: 5538

1-0 Illka Wonkavaara (12)
2-0 Magnus Barsk (30)
3-0 Magnus Barsk (90)
Publik: 1015

1-0 Markus Karlsson (55)
Publik: 5550

I tolv minuter höll Magnus Lindblads nolla
på Skogsvallen. Sen var det bara att plocka
Djurgår’n tog tre övertygande poäng mot ut bollen ur nätmaskorna efter rena bjud
Degerfors på Stadion. Det blev en match ningen från DIF-försvaret.
som förde tankarna till urladdningen mot
- Vi orkade inte mobilisera den styrka som
Umeå (4-1) förra året. Det började lite tre
behövs för att vinna såna här matcher. Vi
vande men tack vare ett säkert försvarspel kunde inte ladda om mentalt efter matchen
tog Djurgår’n över matchen efter en knapp
mot Degerfors i onsdags, säger Peter Grim.
halvtimmes spel. Markus Karlsson rullade
Djurgår’n uppträdde tafatt och kom ingen
in 1-0 efter ett smart förarbete av Lucas vart mot ett vilt sparkande IFK Luleå. Efter
Nilsson.
30 minuter var det dags för en ny bjudning
- Det var skönt att göra mål. Det kändes
och öppet mål för Magnus Barsk som rul
bra för jag har inte gjort mål i serien sedan
lade in tvåan. Djurgårdens poängchanser
matchen mot Hammarby på Söderstadion
försvann i takt med att regnet öste ner i blås
förra året. Det är alltid kul att göra mål, sä
ten.
ger Markus Karlsson.
- Vi ska inte skylla på vädret. Det är lika
1 -0 var ett förlösande mål som följdes upp dant för Luleå. Det är en gammal klyscha
dryga fem minuter senare med en perfekt att för varje vinst så kommer man närmare
avvägd avslutning av Daniel Nannskog.
en förlust och det stämmer, men det är ändå
- Vi spelade bra men det märktes att det lika olyckligt när det inträffar, säger Grim
var en del folk borta i Degerfors. De slog
Djurgår’n, som spelade i blårandigt och
bollen på våra mittbackar hela tiden så det inte kan skylla på de röda tröjorna, skapade
var lätt att spela mot dem. Samtidigt fung i alla fall några målchanser i den andra halv
erar hela vårt försvarspel bra över hela la leken men närmare än en stolpträff kom man
get, vi täpper till ytorna, säger Karlsson.
inte. Ett kämpastarkt IFK kunde i stället
5500 på Stadions läktare fick se en un kontra in 3-0 i slutminuterna.
derhållande andra halvlek. 3-0 av Pierre
Nannskog Nilsson
Gallo var en delikatess som stavas perfekt
vristträff från långt håll, årets mål på Sta
Karlsson Borgqvist F.Persson(72) J.Persson(53)
dion. 4-0 och 5-0 var Lucas Nilssons verk
som trivdes med att vara tillbaka i laget.
Gallo
Hallström
Cisternas
Alvén
Djurgården fick stående ovationer under de
Lindblad
sista tio minuterna från publiken.
- Jag ryste när vi sprang in på planen, sä Byten: Dahlström (53) och Gröning (72).
ger Pato Cisternas, mittbacken som trivs bra
ihop med Peppe Hallström i mittförsvaret.
Djurgår’n höll nollan för sjätte matchen i
rad.
Nannskog Nilsson(80)

Karlsson

Gallo

F.Persson

Hallström

Borgqvist

Cisternas

En perfekt placerad nick från Markus Karls
son räckte. Djurgår’n vann toppmötet mot
Västerås med 1-0 och håller ifrån i toppen
av norrettan. Drygt 5 500 personer på Stock
holms Stadion fick se en match i högt tempo
mellan två bra lag där Djurgården tog sin
tredje seger för året mot VSK.
- Jag såg inlägget från Alvén i god tid och
hann styra ner bollen. Det var skönt att få
göra mål i den här matchen, säger seger
skytten Karlsson.
Västerås bjöd på mycket bra motstånd och
var förmodligen det bästa lag Djurgården
har mött under året i serien.
- Det var lite kvalkänsla över matchen.
Vi tappade lite grann i markeringen i den
första halvleken men hittade positionerna i
den andra, säger Markus Karlsson som fick
sin tredje varning och därmed är avstängd i
matchen mot Spårvägen. Karlsson tillhörde
planens bästa spelare tillsammans med
Micke Borgqvist och innerbacken Pato
Cisternas.
Djurgården vann matchen rättvist även
om VSK, med ständigt farlige Anders Nils
son i spetsen, skapade ett par riktigt heta
målchanser. Första halvleken var avvak
tande, bästa chansen hade Lucas Nilsson
efter en halvtimmes spel men nicken tog i
stolpen.
- Det var bra tryck på läktarna. Det var
faktiskt ännu bättre än mot Degerfors, sa
Markus Karlsson efter matchen och de som
hade tagit sig till Stadion håller säkert med.
Det är bara att hoppas att det blir samma
uppslutning i de avslutande hemmamatche
rna.
Dahlström(86) Nilsson(53)
Karlsson

Gallo
J.Persson

Alvén(75)

Lindblad

Borgqvist

Hallström

Martinez

Cisternas

J.Persson

Alvén

Lindblad

Byten: Nannskog(53) och Gröning(86).
Varningar: Hallström och Karlsson.

Byten: Touma(75)(86), Gröning(80) och Banda(86).
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981011

Spårvägen-DIF 0-2 (0-0)

Ludvika-DIF 0-2

0-1 Daniel Nannskog (64)
0-2 Fredrik Dahlström (89)
Publik: 2122

0-1 Christian Gröning (67)
0-2 Pierre Gallo (86 straff)
Publik: 3014

- Vi bjöd inte på något strålande spel, men
vi höll nollan igen och spelade ett bra för
svarsspel. Är vi stabila bakåt så kommer det
ofta ett mål framåt, säger Micke Andersson.
Efter 64 minuter av dåligt spel spel med
mycket få målchanser i snålblåsten på
Kristinebergs IP blixtrade Djurgår’n till.
Daniel Nannskog mötte Fredrik Dahlströms
inlägg perfekt och nickade bollen över
Kjelle Frisk i Spårvägens mål.
- Jag tycker att vi spelade upp oss i den
andra halvleken. Det blir så här i slutet av
serien när det står mycket på spel. Det blir
mer kamp än skönspel, säger Micke.
Stefan Alvén och Peppe Hallström i
mittförsvaret såg till att Spårvägen inte ska
pade en enda riktigt farlig målchans.
- Det är så lite som skiljer i sådana här
matcher. Många tror att det bara är för oss
att åka dit och vinna men inställningen
måste vara hundraprocentig hela tiden, sä
ger Peppe Hallström som åter igen gjorde
en mycket bra match i försvaret. Peppe har
sedan han kom från division II-laget Vär
tan gett djurgårdsförsvaret den stabilitet som
saknades under vårsäsongen.
- Kroppen har inte sagt ifrån ännu, det har
gått bra att ställa om sig men det är stor skill
nad på matcherna. I division II finns det fler
dåliga spelare, men i ettan är alla vältränade
och håller samma tempo i nittio minuter,
säger Peppe Hallström.
Zoran Stojcevski gjorde ett bejublat in
hopp i den andra halvleken och visade att
han kan förstärka Djurgårdens passningsspel.

Det blev Djurgårdens dag på Hillängens IP
i Ludvika. Trots tre avstängda spelare och
en första halvlek utan en ordentlig målchans
så låg det i luften att den allsvenska platsen
skulle säkras på söndagen.
Det tog 67 minuter innan Christian Grö
ning gjorde sitt första seriemål. Zoran
Stojcevski visade med stor precision hur
man slår en frispark från höger och
Grönings panna mötte bollen perfekt. Peter
Westman, en av planens bästa spelare, hade
ingen möjlighet att nå bollen som seglade
över honom och in intill hans vänstra stolpe.
Gröning for i full fart bort mot
läktarsektionerna där ca 800 tillresta
djurgårdare började inse att allsvenskan var
nära.
Ludvika tvingades nu att gå på en rejäl
offensiv och det öppnade ytor för Djurgår
dens forwards Daniel Nannskog och Fred
rik Dahlström. När Nannskog fick sitt bästa
läge blåste domaren av för frispark och fick
sedan höra en del om fördel av bollen från
djurgårdsspelarna. Några minuter senare
blåste han igen men den här gången utan
kritik från blåränderna. Fredrik Dahlström
fick, nästan helt ensam på Ludvikas plan
halva, en knuff och föll i straffområdet.
Straff och chans för Pierre Gallo att defini
tivt avgöra matchen.
Här visade Pierre Gallo på mycket stor
kyla och slog en exemplarisk straffspark
efter marken utom räckhåll för Peter West
man. Nu var saken klar och därmed utbröt
stor festyra bland djurgårdarna. Avstängde
Stefan Alvén sprang rätt in i ett stort kram
kalas med supportrarna på läktarna där en
och annan glädjetår kunde skönjas. Djur
gården är tillbaka efter två långa säsonger i
norrettan och alla Järnkaminer kunde kosta
på sig att fira lite extra.

981004

DIF-Umeå FC 0-0 (0-0)
Publik: 6293
Toppmötet med Umeå FC blev en orgie i
felpassningar på Stadiongräset. Djurgården
och gästerna hade ett par målchanser var
men alltför många bollar hamnade uppe på
läktaren för att det skulle vara en bra match.
Planens främsta aktörer fanns i försvaret.
Magnus Lindblad har fått ordentligt med
självförtroende och agerar lugnt och säkert.
Peppe Hallström gjorde återigen en mycket
bra match med god hjälp av Pato Cisternas
i defensiven.
Danne Martinez böljade på bänken men
kom in strax efter halvtidsvilan. Djurgår’ns
andra halvlek var något bättre än den första
men den bästa chansen hade Umeås Steve
Galloway som träffade ribban en kvart före
slutet.
Micke Borgqvist gjorde en bra match men
drog på sig ett gult kort och missar matchen
mot Ludvika liksom Stefan Alvén och
Danne Martinez.
Dahlström Nannskog(78)
Karlsson(85) F.Persson(57) Borgqvist J.Persson

Nannskog Dahlström

Gallo
Martinez(86) F.Persson

Hallström

Cistrenas

Alvén
Karlsson F.Persson Stojcevski Gröning(89)

Borgqvist Nilsson
Lindblad

Alvén

Hallström
Lindblad

Byten: Stojcevski(67) och Banda(86).
Varningar: Alvén.
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Gallo

J.Persson

Hallström

Byten: Martinez(57), Nilsson(78) och
Stojcevski(85).
Varningar: Alvén, Borgqvist och Martinez.

Cisternas

Lindblad
Byten: Nilsson (89)
Varningar: J.Persson

J.Persson

981025

GIF Sundsvall-DIF 4-2
(1-1)
0-1 Lucas Nilsson (11)
1-1 Jonas Staaf (20)
1-2 Michael Borgqvist (54)
2-2 Jonas Staaf (62)
3-2 Mattias Torsell (78)
4-2 Magnus Svensson (84)
Publik: 550

981018

DIF-Nacka FF 7-2 (3-0)
1-0 Lucas Nilsson (13)
2-0 Fredrik Dahlström (28)
3-0 Dahlström (31)
3-1 Jonas Kling (49)
4-1 Dahlström (50)
5-1 Dahlström
6-1 Christian Gröning
6-2 Johan Sarsten
7-2 Daniel Nannskog
Publik: 1718

Vädret var uselt och matchen betydelselös.
Ändå blev det en trevlig söndagseftermid
dag på Stockholms Stadion. 1700 frusna
åskådare fick se hela nio mål och då Djur
gården svarade för sju så blev det tre kom
fortabla poäng till de redan klara seriesegrarna.
Lucas Nilsson spelade från start och vi
sade efter 13 minuter att han har målsinnet
kvar. En egenskap som inte helt okänd hel
ler för Fredrik Dahlström som stärkte sina
aktier i skytteligan genom att göra fyra mål.
- Jag har ju inte fått spela på några matcher
så det är klart att man var het, sa Lucas Nils
son som kan se tillbaka på en framgångsrik
säsong. Lucas var en av planens bästa spe
lare tillsammans med yttermittfältaren
Markus Karlsson, Dahlström och Pierre
Gallo. Varken Nacka eller Djurgår’n satte
försvaret i första hand utan bjöd på stora
ytor och frikostigt markeringsspel. Chris
tian Gröning hamnade för andra gången i
målprotokollet och inhopparen Daniel
Nannskog rullade säkert in slutresultatet.

Folkligt, festligt, fullsatt? Det är ingen träf
fande beskrivning av villkoren på Västhag
ens konstgräsplan i Sundsvall denna match.
GIF Sundsvall och Djurgården försökte
spela fotboll utan att lyckas men hemma
laget stod till slut som segrare med 4-2.
Djurgår’n åkte i väg med buss klockan
halv sju på söndagsmorgonen från Kaknäs
och kom till ett regnigt och kallt Sundsvall
med en 40 mils bussresa i benen. Dessutom
hade man strax innan ankomsten fått be
skedet att gräsplanen inte var i speldugligt
skick så det lyste inte direkt av spellust om
de rödklädda djurgårdarna. Några fick låna
lämpliga skor medan andra som Danne
Martinez låg på backen mest hela tiden.
Med en halvtimme kvar att spela så ledde
ändå ett omotiverat Djurgården matchen
med 2-1. 1-0 sköt Lucas Nilsson in via
Fredrik Dahlström som inte hann undan och
2-1 efter 55 minuter var ett av årets snyg
gaste mål som Micke Borgqvist lobbade in
från egen (!) planhalva. Några fler glädje
ämnen fanns icke att finna och under den
sista halvtimmen var markeringen ofta obe
fintlig framför Magnus Lindblad.
- Förutsättningarna kunde väl inte ha va
rit mycket sämre, sa Magnus Lindblad ef
ter matchen och det var ingen som sa emot.
Sedan kan man ju diskutera om man verk
ligen ska spela seriematcher på konstgräs,
Västhagens matta påminner mer om en
tjock filt en fotbollsplan och naturligtvis
hade Sundsvall en stor fördel av sin vana
vid planen. Nu var visserligen utgången av
den här matchen inte av stor betydelse men
det är ju långt ifrån den enda som spelats
på konstgräs i norrettan. Djurgården hade
dessutom tur som kom undan från under
laget med endast en justerad spelare, Lucas
Nilsson fastnade i mattan och skadade fot
leden.
Nilsson Dahlström(45)

Nilsson Dahlström
Karlsson

F.Persson Borgqvist Gröning(62)

Gallo(83)

Hallström Cisternas(67) Alvén

Martinez(64) Borgqvist F.Persson Gröning
Alvén

Hallström

Cisternas

Lindblad

Lindblad

Byten: Touma (45) och Banda(64)

Byten: Nannskog(62), Banda(67) och Touma(83).
Varningar: Borgqvist och Alvén.

J.Persson

Div 1 norra
1998
Tabell totalt
Djurgården26
Umeå
26
26
Västerås
Sundsvall 26
Assyriska 26
Brage
26
26
Sirius
Degerfors 26
Nacka
26
Spårvägen 26
Gefle
26
Piteå
26
Ludvika
26
Luleå
26

17
14
14
13
12
10
10
9
9
7
7
5
7
5

3
7
5
3
5
8
6
9
9
7
6
10
4
4

6
5
7
10
9
8
10
8
8
12
13
11
15
17

53-30
59-40
48-32
44-37
41-37
37-41
29-27
45-44
34-45
30-37
27-32
28-38
35-46
17-41

54
49
47
42
41
38
36
36
36
28
27
25
25
19

1
2
2
3
3
4
5
5
3
4
5
5
5
4

30-10
35-18
29-18
30-19
21-16
22-16
23-21
22-18
19-16
14-7
19-19
15-17
11-14
15-13

32
31
25
24
24
23
22
20
20
19
18
18
16
15

5
5
3
4
6
3
5
8
7
5
9
6
10
12

29-14
23-20
22-24
18-16
22-21
24-22
15-29
15-24
8-11
15-25
13-25
9-19
13-28
6-27

22
22
20
19
19
18
16
13
12
12
8
7
5
3

Hemma
Djurgårdenl3
Umeå
13
13
Västerås
Degerfors 13
Sirius
13
Sundsvall 13
Assyriska 13
Ludvika
13
Nacka
13
Gefle
13
Piteå
13
Brage
13
Luleå
13
Spårvägen 13

10
10
7
7
7
7
7
6
5
5
5
5
4
3

2
1
4
3
3
2
1
2
5
4
3
3
4
6

Borta
Västerås
13
Djurgården13
Brage
13
Assyriska 13
Sundsvall 13
Umeå
13
13
Nacka
Spårvägen 13
Sirius
13
Degerfors 13
Gefle
13
Piteå
13
Ludvika
13
Luleå
13

7
7
5
5
6
4
4
4
3
2
2
0
1
1

1
1
5
4
1
6
4
1
3
6
2
7
2
0
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Årets spelare i DIF Fotboll
'95
'96
'97
'98

Thor André Olsen
Zoran Stojcevski
Peter Langemar
Delas ut på årsmötet den 22 feb

Bästa målskytt
11 mål
5 mål
5 mål
14 mål
16 mål

'95 Bo Andersson
'96 Fredrik Dahlström
Zoran Stojcevski
'97 Fredrik Dahlström
'98 Fredrik Dahlström

Fredrik Dahlström

Djurgårdens bästa
målgörare de tre

senaste åren
Bästa framspelare
'95
'96
'97
'98

NebojsaNovakovic
NebojsaNovakovic
Zoran Stojcevski
Lucas Nilsson

11 pass
7pass
8 pass
11 pass

'95
'96
'97
'98

Namn

Matcher

Mål

Pass

Tot.

Varn.

Utv.

mål

mål

1.
15.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Magnus Lindblad
Martin Lossman
Carlos Banda
Michael Dorsin
Magnus Olsson
Stefan Alvén
Michael Borgqvist
Fred Persson
Zoran Stojcevski
Fredrik Dahlström
Krister Bergqvist
Pierre Gallo
Markus Karlsson
Christian Gröning
Peter Langemar
Patricio Cisternas
Jon Persson
Peter Hallström
Sharbel Touma
Daniel Nannskog
Lucas Nilsson
Daniel Martinez

18
8
13
1
1
25
23
19
3
25
10
21
17
14
9
24
25
11
16
21
23
14

0
0
0
0
0
0
2
1
0
16
0
5
2
2
1
0
2
0
2
8
11
1

0
0
0
0
0
0
1
1
2
4
0
2
1
0
0
0
2
0
0
4
11
4

0
0
0
0
0
0
3
2
2
2()
0
7
3
2
1
0
4
0
2
12
22
5

0
0
1
0
0
4
8
4
0
3
0
2
3
0
1
1
3
1
1
1
3
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
4
9
5
0
18
5
12
10
5
3
2
8
1
1
9
19
3

0
0
3
0
0
1
11
11
0
21
2
14
17
5
4
4
14
1
9
14
22
8

Publiksnitt

Djurgårdens matchrad

6:a allsvenskan 26
13:e allsvenskan 26
2:adiv 1
26
1:adiv 1
26

10
8
17
17

8
3
6
3

Skott
utanför

Nr

Tabellserie
Placering + serie

Skott
på

8
15
3
6

33-33
28-43
65-30
53-30

38
27
57
54

'95
'96
'97
'98

Allsvenskan
Allsvenskan
Div 1
Div 1

6:e
13:e
2:a
l:a

Hemma

Borta

Totalt

6802
3894
2973
2819

7308
5299
2912
2084

6890
4597
2943
2452

KOMMENTARER UNDER 1998
-Självklart är målsättningen att gå upp i
allsvenskan. Annars vore det ju ingen idé
att gå ut på planen.
Nannskog innför matchen borta mot
Degerfors.

Det är fordel Djurgården i norrettan i fot
boll. Egentligen finns det inget som talar
emot en allsvensk comeback till våren.
Berndt Rosqvist på DN gav en
expertkommentar när 8 omgångar återstod.

-Det är alltid roligt att komma till Sta
dion och jag vet inte vad jag har gjort
för att förtjäna det här mottagandet.
Umeå's Steve Galloway om hyllningarna ef
ter 0-0 på Stadion.

-Den här publiken är fantastisk. Vilket
tryck!
Anders ”Dojan” Nilsson efter VSK's för
lust mot Djurgår'n med 1-0 på Stadion.

-Jag har inte fattat vad som har hänt. Det
tar nog några dar.
Christian Gröning efter att den allsvenska
platsen blev klar i Ludvika.

-Så här dåliga får vi inte vara.
Micke Andersson efter 4-0 förlusten mot
Värtan i cupen.

-Jag var med och vann cupen med AIK
och har självklart mycket känsla kvar för
laget. Men vad jag upplevde med AIK
under alla år går inte upp emot det här.
Pierre Gallo om känslan att gå upp i all
svenskan med DIF.

-Vi har ambitionerna att vinna serien.
Därför kan jag ju knappast tippa någon
annan klubb som etta.
Micke Andersson på ledarträffen innan sä
songen.
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-Ja, det var en paniklösning, vi har sju
man i truppen borta, men det var aldrig
aktuellt att jag skulle spela.
Super Bo Andersson efter att fått sitta på
bänken i ett skadedrabbat DIF i förlust
matchen mot Sirius.

Kommande
födelsedagar
999 är Djurgårdens IF Fot
boll återigen en allsvensk
förening.
Därför behöver vi våra medlem
mars stöd mer än någonsin. För
sta ledet är att du förnyar ditt
medlemskap snarast möjligt.
Med tidningen Djurgårdaren
följer två inbetalningskort. Ett
till dig och ett till en kompis som
du värvar.
Betala in så fort som möjligt

1

så att du inte missar den första
tidningen 1999 som beräknas
komma ut i februari.
Under
1999
kommer
medlemstidningen 4 gånger
hem i din brevlåda och under
året kommer ni som medlem
även att få specialerbjudanden
i tidningen, så som billigare sou
venirer mm.
Alla ni som blir medlemmar
hjälper
till
att
lägga

grundstommmen inför den all
svenska comebacken.
-99 är året då vi ska bli fler
medlemmar än någonsin tidi
gare. Hjälp oss att sprida att vi
har en medlemstidning som är
värd varenda krona du betalar i
medlemsavgift.
Alla ni som betalat in med
lemsavgiften för 1999 kommer
även att ha förtur när säsong
skorten släpps.

Stefan Alvén,
12dec(1968)

MEDLEMSAVGIFTER 1999
Över 18 år 300 kr
t.o.m 17 år 150 kr
Familj 500 kr
Ständig medlem 5000 kr

Michael Borgqvist,
17dec(1967)

Daniel Martinez,
9 jan(1973)

Pierre Gallo,
24 jan (1975)

Autogirot! Autogirot! Autogirot! Autogirot! Autogirot! Autogirot! Autogirot!

JÄRNGREPPET
-En miljon till DIF Fotboll

GISSA VILKA 9
STÖD DJURGÅRDEN FOTBOLL
PROJEKT ”JÄRNGREPPET”

Här följer namnen på de
amtliga Djurgården Fotbolls medlemmar
som gått med i autogirot:
fick tillsammans med förra nummret av
Djurgårdaren en folder om autogirot. DetAnders Wahlqvist
Axel Hultman
innebär att över 3000 har fått foldern. Ty
Bengt Jansson
värr är det endast 48 st som gått med och de
Berndt Axelsson
Björn Grandin
ska ha en stor eloge.
Bo Andersson
Om du vill gå med, men inte har kvar eller
Bo Axel Karlsson Ekhagens
inte fått foldern. Ring Tomas af Geijerstam
Målerigaranti
på kansliet 08-411 57 11, så får du en ny fol
Christer Hertzberg
Christian Löfstedt
der hem i brevlådan.
Erik Wallerfelt
Pengarna som kommer in via autogirot går
Familjen Burman
oavkortat till insamlingen Järngreppet som
Familjen Kollberg-Ericson
är till för att stärka spelartruppen.
Gunnar Richter
Göran Duste
Djurgårdens IF Fotboll har fått över
Hakon Larsson
288.000 kr och insamlingen kommer att fort
Hans Rittemar
sätta under 1999.
Henrik ”Fimpen” Johansson
Järngreppet som startades av Supporter
Jan Sandstedt
Johan Cederström
föreningen Jämkaminena har hittills varit
Johan Harvey
mycket lyckad och med delar av
Johan Hedquist
Järnkaminernas medlemsavgift 1999 kom
Kalle Fahlander
mer vi att närma oss 1.000.000 kr.
Kjell Berntzon

S

Klas Nilsson

Leif Larsson
Lennart Sjöstrand
Leo Lundquist
Magnus Karlsson
Magnus Larsson
Magnus Reithner
Mathias Lang
Mats Jansson
Mats Ottenby
Mikael Lindqvist
Ola Lenander
Olle Nylén
Patrik Asplund
Patrik Brissman
Pelle Bergqvist
Per Kotschack
Ronald Åman
Stefan Salwin
Sten Lundmyr
The Wiz Music Göran & Burt
Tomas af Geijerstam
Tomas Carlsson
Tommy Andersson
Åke Bogerius
I
nästa
nummer
av
Djurgårdaren kan du hitta ditt
namn här!?
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DJURGÅRDENS IF
BROTTNING

DJURGÅRDENS IF
INNEBANDY

DJURGÅRDENS IF
CYKEL

Bengt Frid
Hornsgatan 144
117 28 Stockholm

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/

C/o Bengt Baldersten
Lavvägen 5
184 70 Åkersberga

DJURGÅRDENS IF
GOLF

DJURGÅRDENS IF
BOULE

DJURGÅRDENS IF
SUPPORTERCLUB

Liljansplan
114 25 Stockholm
Tel. 08-411 90 70 Fax. 08-411 90 40
http://www.djurgardensgolf.se/

C/O Björklund
Grafikvägen 3
121 43 Johanneshov

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

DJURGÅRDENS IF
BANDY

DJURGÅRDENS IF
HANDBOLL

DJURGÅRDENS
ISHOCKEYFÖRENING

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

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

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

DJURGÅRDENS IF
UNGDOMSFOTBOLLEN

DJURGÅRDENS IF
FÄKTNING

DJURGÅRDENS IF
BOWLING

Box 39007
100 54 Stockholm
Tel. 08-664 03 31

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

Kaj Alm
Gransätrabacken 110
127 36 Skärholmen

DJURGÅRDENS IF
HANDIKAPPFOTBOLL

DJURGÅRDENS IF
DAMFOTBOLL

DJURGÅRDENS IF
KONSTÅKNING

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

C/o Tussan Rix
Trastvägen 10
182 79 Stocksund

C/O Rolf Odenheim
Mosstorpsv. 6a
183 30 Täby
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DJURGÅRDENS IF
BOXNING

N:a Agnegatan 36
112 29 Stockholm
Tel: 08 - 650 10 92

Djurgårdens IF
Bordtennisförening
Säsongen 97/98 för Djurgårdens
IF Bordtennisförening var tve
tydig. A-laget åkte ur division
2 och vårt farmarlag Enskede
BTK i division 5 mötte samma
öde. Av seniorerna var det bara
veteranlaget som fick godkänt
då man som nykomling i
stockholmsserien division 2
lyckades hålla sig kvar.
Tack vare en mycket lyckad
ungdomsverksamhet blev ändå
inte säsongen totalt misslyckad.
Vi har inte haft så bra fart på
ungdomsträningen på flera år.
Tack vare flera nya duktiga tränare/föräldrar nådde vi fram
gångar både i S:t Erikscupen
och Rookiecupen, som är en
lagtävling för nybörjare som
Stockholms Bordtennisförbund
arrangerar. Nämnas kan att våra
89:or belade de två första plat
serna i sin klass i Rookiecupen.
Ungdomsverksamheten är
spridd på 3 ställen i stan. Vid
Thorildshallen på Kungshol
men, vid Eriksdalsskolan på
Södermalm och vid Enskede
hallen nära Gullmarsplan. Detta
innebär både för- och nackde
lar. En fördel är att det blir lät
tare att rekrytera ungdomar, spe
ciellt på Kungsholmen där ef
terfrågan är större än antalet
träningsplatser. En nackdel är

att det blir svårare att bygga upp
en genuin klubbkänsla. Vissa av
våra ungdomar har t.ex. knappt
sett våra A-lagsspelare
Den största utmaningen för
oss är att få våra ungdomar att
fortsätta fram till och över
junioråldern. Tyvärr har många
av våra spelare lagt av när de
kommit upp i 14-15 årsåldern.
En snabb återkomst för
seniorlaget till division 2 är ett
självklart mål för oss.
Spelstyrkemässigt hör vi
hemma där, förra säsongens
nedflyttning berodde mer på att
vi inte kunde spela med bästa
laget vid alla samman
dragningarna, än att vi inte
räckte till styrkemässigt.
Mats Hagberg
Ordförande
DIF Bordtennis

Djurgårdens IF
Boxningsförening
Boxningen har funnits inom
Djurgården sedan 1917 då den
tidigare boxningssektionen bil
dades. I samband med förening
ens ombildande till allians
förening stiftades den nya för
eningen, Djurgårdens IF
boxningsförening.
Boxningen är om man ser till
erövrade svenska mästerskap
den mest framgångsrika fören

DJURGÅRDENS IF
BORDTENNIS

Peter Crafoord
Box 7128
171 07 Solna

ingen inom DIF. Hela 65
svenska mästerskap har fören
ingen tagit hem. Därtill kommer
två OS medaljer och ett flertal
framskjutna placeringar på EM.
Föreningens verkliga stor
hetstid var på 1920-talet då bl.a.
Nisse Ramm (silvermedaljör
vid OS i Amsterdam 1928),
samt Oskar Andréns EM-guld
hade stora framgångar. Lands
laget bestod vid den tiden till
största delen av djurgårds
boxare. Överhuvudtaget upp
levde boxningen en storhetstid
här i landet under 20- talet då
Hagalunds Harry Persson huse
rade i proffsringarna.
Framgångarna för DIF avtog
något under 30-talet, då konkur
rensen hårdnade. I mitten av
1930- talet inledde Olle Tand
berg sin framgångsrika karriär i
DIF:s färger. Olle blev svensk
mästare fem gånger i rad i tung
vikt, representerade som 18åring Sverige vid Berlin-OS och
blev några år senare europamäs
tare. Olle blev 1940 proffs och
tre år senare europamästare
även som proffs via en poäng
seger över belgaren Karel Sys
på Råsunda.
Under 1950-talet nådde för
eningen stora framgångar ge
nom bl.a. Bertil Ahlin och Roy
Swedberg. Nästa storhetstid för
föreningen var på 1960-talet då
DIF vid ett par tillfällen blev

bästa klubb på SM. Hårdslående
sluggern Hans Pincoffs tog hem
tre SM för klubben i de lättare
viktklassema. Under 1980-och
90-talen har föreningen låtit tala
om sig genom bl.a. Lars Myr
berg och George Scott. Lasse
lyckades ta hem föreningens
andra OS-medalj genom tiderna
när han i OS i Soül boxade hem
en bronspeng. George gjorde ett
kort mellanspel i föreningen sä
songen 1990/91. Han tog säkert
hem SM på våren 1991, men
misslyckades helt i EM i Göte
borg. Därefter valde George
proffslivet.
Under senare år har fören
ingen inte skördat några större
framgångar. Senaste SM-guldet
härhör sig från 1992. Fören
ingen har dock en mycket bred
ungdomsverksamhet och har
som regel deltagit vid alla större
nationella mästerskap. Vid SM
i Stockholm i mars i år blev ut
delningen en bronsmedalj ge
nom blått 17-åriga RatebNouri.
Han är en av de ungdomar för
eningen hoppas mycket på i
framtiden. Träningslokalen på
Norra Agnegatan 36 på Kungs
holmen är numera klubbens
hemvist Träningen bedrivs
samtliga vardagkvällar från kl.
17.00 under ledning av Ciam
Dedic. Medlemsantalet uppgår
i dagsläget till ca 180.
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asalunds forward Jones Kusi-Asare har be
stämt sig för att spela med Djurgården i
allsvenskan. 18-årige Jones är en stor ta
lang från Ghana och har varit i Sverige i två år. Han
har spelat med Ipswich under ett par veckor och gjort
två mål för klubbens reservlag, men stoppats på
grund av reglerna om arbetstillstånd i England. Jo
nes gjorde ett 15-tal mål för Vasalund i division II i
år.
Jones har endast spelat fotboll tre år i organiserad
form. Han är en bra bollmottagare, samt att han kan
göra de mest spektakulära saker med bollen i ett
högt tempo. Under -98 förbättrade han framför allt
förmågan framför mål, men kan fortfarande bli mer
effektiv.
Jones är inte den första ghananen i svensk elit
fotboll. IFK Göteborgs Emmanuel Tetteh, Abdul
Mumuni Ali och tragiskt förolyckade Shamo Quaye
(Umeå FC) har tidigare visat att det finns fotboll
stalang i Västafrika.
Spårvägens yttermittfältare Joel Riddez har även
han bestämt sig för allsvenskt spel i djurgårdströ
jan. Joel som har franskt påbrå är en 18-åring som
var pojkspelare i Spårvägen. Därefter spelade han 4
år i BP för att sedan återvända till Spårvägen inför
säsongen -97. Där överraskade han med bra spel trots
sin ringa ålder. Riddez spelade hälften av matche
rna -97, p.g.a. att han hade problem med ryggen.
Under säsongen -98 har han varit skadefri och där
med spelat i princip hela säsongen på ett mycket
övertygande och moget sätt.
Riddez är en offensiv vänster spelare som har stor
potential. Styrkan är att utmana och ta sig förbi sin
motståndare genom dribblingar. Riddeez har stora
utvecklingsmöjligheter och behöver slipa framfö
rallt på avslutningarna.
- Vi har fått två mycket lovande spelare som har
mycket talang och kan utvecklas. Trots att de är unga
har de redan varit med en del och de kommer båda
att vara med och konkurrera om en plats i elvan nästa
år, säger Micke Andersson som är mycket nöjd med
de två nyförvärv som hittills är klara.
En del djurgårdsspelare liksom andretränaren Pe
ter Grim har kontrakt som gått ut och förhandlar
med ledningen om en fortsättning. Djurgården för
också samtal med några etablerade allsvenska spe
lare och hör sig för hur pass intressant föreningen
är för dessa.
Senast nytt hittar du på vår hemsida www.dif.se.
Mer information om nyförvärv kommer i nästa
medlemstidning som beräknas komma ut i februari.

V

BREV TILL ALLA MEDLEMMAR FRÅN STYRELSEN.

NYFÖRVÄRV

Vilken fantastisk säsong!
Inför seriestarten i april hade vi målsättningen att slåss om de
två översta platserna. Men ingen trodde på fullt allvar att vi
skulle vara klara för allsvenskan redan efter den 24:e om
gången!
När vi i styrelsen började planera arbetet inför 1998 visste vi att det
var mycket arbete som krävdes. Ekonomin var ansträngd och
spelartruppen tunn. När så Zoran Stojcevski och Peter Langemar
blev långtidsskadade, visste vi att det skulle bli problematiskt.
Men Micke Andersson och Peter Grim har gjort ett utmärkt arbete
tillsammans med övriga ledare och spelare i A-truppen. Därför är vi
nu där, som vi så innerligt hoppades då vi under kalla vinterdagar
stod och huttrade på Stadshagen.

När man ska försöka sammanfatta säsongen så är det ett par händel
ser som passerar revy, såväl negativa som positiva.
Först de negativa:
Utan tvekan bortamatchen mot Sirius, onsdagen den 17 juni.
Skadeläget var sådant att kanslichefen och styrelsesuppleanten
Bosse Andersson fick byta om och sitta som avbytare på spelarbänken.
Men vad hjälpte det: Sirius ledde med 1-0 innan vi ens hade hunnit
bänka oss på Studenternas gamla ärovärdiga Idrottsplats i Uppsala.
Förlust och hängande huvuden på vägen tillbaka till Stockholm och
Kaknäs.
Så de positiva:
Bortamötet mot Assyriska söndagen den 28 juni. Vid ställningen 1-1
räddar Magnus Lindblad en straff och vi vinner till slut matchen
med 3-1.
Där kom vändningen. Det kände vi helt klart på vägen hem från
Södertälje.
Nästa minnesbild är hyllningarna i Ludvika efter matchen och i
Globen den 11 oktober. Vilken otrolig känsla! Vilken glädje! För att
inte tala om festligheterna på Östra Station och runtom i stan sent på
kvällen och natten.
Nu gäller det att snabbt hitta formerna för hur arbetet, såväl det
sportsliga som det administrativa, ska organiseras inför allsvenskan
och under allsvenskan 1999. Djurgården har förutsättningarna för at
kunna bygga upp något riktigt bra.
Vi har ett bra och välrenommerat klubbmärke, en fantastisk publik
och en otrolig träningsanläggning ute på Djurgården. Med hjälp av
nyemissionen i Djurgårdens Fotboll AB och med benäget bistånd av
alla lojala och hängiva supportrar är vi i styrelsen övertygade om att
vi kommer att lyckas i våra ansträngningar.
Målsättningen är att inom fem år ska Djurgården dels vara skuldfri,
dels vara med och slåss i den absoluta toppen av allsvenskan och
därmed kvalificera oss för spel i de europeiska cuperna.

Alla som vill, och som delar de värderingar och de målsättningar vi
DIF Fotboll står för, är välkomna att vara med oss på marschen
framåt och uppåt!

Bo Lundquist
ordförande
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Dan Svanell
sekreterare

Jansson tippar
(resultat från förra nummret)
DIF-ASSYRISKA 2-0
Jansson tippade seger
Gefle IF-DIF 0-0
Jansson tippade minst kryss

DIF-IK Sirius 2-0
Jansson tippade lätt seger

IK Brage-DIF 0-3
Jansson tippade att det
var vår dag dvs seger.
Piteå IF-DIF 0-1
Jansson tippade seger
DIF-Degerfors 5-0
Jansson tippade knapp seger

IFK Luleå-DIF 3-0
Jansson tippade oavgjort

DIF-Västerås SK 1-0
Jansson tippade seger
Spårvägens IF-DIF 0-2
Jansson tippade oavgjort

DIF-Umeå FC 0-0
Jansson tippade seger
Ludvika FK-DIF 0-2
Jansson tippade lätt seger

DIF-Nacka FF 7-2
Jansson tippade seger
GIF Sundsvall-DIF 4-2
Jansson tippade Förlust

u när man sitter och suger in se
gems sötma kan det vara på plats
att rätta sitt tips från förra numret
av Djurgårdaren.
Efter de sex första matcherna måste jag
erkänna att jag tappade min ödmjukhet. Alla
matcher rätt inprickade och jag började se
mig som synsk och blivande tipsmiljonär.
Om jag hade fortsatt med denna otroliga
prickförmåga hade jag naturligtvis slutat
som skribent för denna tidning och börjat
tippa på heltid för mig själv.
Högmod går dock före fall och i den
sjunde matchen mot Luleå föll jag. Visser
ligen hade jag rätt känsla för att det skulle
bli svårt, men jag trodde på kryss och inte
på den 0-3 förlust som det blev.
På det hela är jag dock mycket nöjd med
mina profetior. I alla matcher utom mot
Ludvika har jag förutsett match
utvecklingen. Mot Ludvika hade jag ju trott
på en mycket enkel match, då jag trodde de
skulle vara ur serien vid den tiden. Min text
om hur vi skulle köra över dem uppskatta
des inte av alla. I veckan före denna match
ringde en mycket upprörd Tommy
Engstrand och anklagade mig för att genom
mitt tips få spelarna att underskatta Ludvika
och därmed orsaka en förlust. Ja, Tommy
gick faktiskt så långt att han trodde att jag
kunde sänka hela föreningen med min brist
på ödmjukhet i detta tips.
Då Tommy inte är känd för att vara en
optimist vad det gäller vår förening så var
han klart skakad.
Han trodde dock på en viss chans till kval
ändå. Men som tur var fick han fel. Vi vann
ju med 2-0 och säkrade avancemanget. Med
glädje kunde jag konstatera att jag tippat
fel. Den Allsvenska platsen var säkrad tre
omgångar innan slut och inte två som jag
trott.
Att tippa hur det kommer att gå nästa år
blir värre. Faktum är att Allsvenskan är den
serie som gör mig mest konfunderad detta

år. Är den bra eller dålig ? Svårt att sia om,
men jag tror faktiskt på det senare. Tro nu
inte att jag vill ta glansen från AIK och
Hammarby för deras prestationer när jag
säger så. Nej, min åsikt grundar sig på att
så många spelare försvunnit utomlands att
det helt enkelt inte finns tillräckligt många
bar spelare i Sverige för att fylla upp en All
svenska. En stor del i våra ärkefienders
framgångar får tillskrivas att deras spelare
är precis lagom bra. Alltså att de precis är
på gränsen att bli så bra att de försvinner.
Jag tror därför att vårt lag kan hävda sig
bra 1999. Naturligtvis behövs det breddning
och viss spetsning av truppen. Men det be
hövs det varje år. Vi har många spelare som
spelet Allsvenskan tidigare och gjort det bra.
Det skall vi ha i minnet när olyckskorparna
kommer och talar om att vi måste byta ut
hela truppen. Kom då ihåg att de gjorde de
även 1988 och 1995 då vi bägge gångerna
gjorde ypperliga debutår i Allsvenskan.
Enda gången vi storvärvat till Allsvenskan
var 1986. Då blev det också respass direkt.
Anledningen till att man skall akta sig för
för många nya spelare är att man kan elimi
nera den vinnande känslan som finns i grup
pen. Den kommer man långt på det första
året. År 2 däremot kan vara värre då nyhe
tens behag lagt sig. Det är därför viktigt att
man arbetar långsiktigt och år till år ser till
att förstärka laget och framförallt förbättra
kvaliteten och mängden på träningen. Den
gamla klyschan att ”Det finns inga genvä
gar” är sann. Skall vi få fram ett slagkraf
tigt DIF i framtiden måste vi alltså ha tåla
mod och ta ett steg i taget.
Undertecknad är också ansvarig för ut
byggnaden av vårt hus ute på Kaknäs. Ar
betet kommer att vara slutfört under hösten
och då kommer spelarna ha tillgång till ett
fint rehabiliterings och styrkerum.
Ett STORT TACK till alla Er som gjort
detta möjligt genom att skänka pengar till
detta ändamål.
Mats Jansson
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Järnkaminerna kan efter sä
songen 1998 vara mycket
nöjda med sin verksamhet och
samtliga medlemmar ska
känna sig delaktiga till att det
fungerat så bra. Alla medlem
mar ska även börja tänka på
de krav som
ställs på fören
ingen nästa år i
allsvenskan.
Nu efter säsongen
1998 kan inte
bara Djurgårdens
IF vara nöjda med
resultatet. Utan
supporter
föreningen
Järnkaminerna
kan också vara
mycket nöjda
med resultatet
denna säsong. Vi
gläds inte bara
över
avance
manget till all
svenskan utan
också över hur
vår verksamhet har fungerat un
der året. Vi har lyckats med
mängder av arrangemang kring
matcherna. Kvittorullar, ark,
bengaler mm. Ett stort tack till
alla er som ställt upp på detta
på Sofialäktaren och vi vet att
det varit uppskattat av alla i pu
bliken och inte minst av spelare
och ledare. 1999 ska det bli ännu
mäktigare TIFO arrangemang
och nu vet väl alla vad det inne
bär och det medför att alla vet
vad de ska göra.
Sakta men säkert ska supporter
föreningens skamfilade ryckte
tvättas bort och 1999 blir det
verkliga eldprovet för oss och
alla våra medlemmar. Med der
byn mot både AIK och
Hammarby, bortamatcher mot
IFK Göteborg, Helsingborg
m.fl. blir planeringsarbetet lite
tyngre än 1998 då det inte var
några större problem med att
planera matcher med motstånd
som Spårvägen och Luleå. Vi
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ska arbeta för att fotbollsfesten
ska vara det som diskuteras och
ingenting annat. För det sug som
är kring fotbollen i Stockholm
just nu måste vi spinna vidare
på. Det ska pratas fotboll innan
och efter matcherna. Det abso-

DIF Fotbolls kansli. Det som
krävs för att du ska få köpa bil
jett är att du är medlem i Djur
gårdens IF Fotboll eller i
supporterföreningen
Järnkaminerna. Detta system är
hämtat från England där det

lut viktigaste från klackens sida
är att ge Djurgårdens IF ett stöd
som bräcker alla andra
föreningars.
***

fungerat
mycket
bra.
Järnkaminerna får en betydligt
bättre koll på vilka som åker på
resorna och Djurgårdens IF kan
ställa krav på de medlemmar
som åker med. Det är också lät
tare att få ut information till alla
som ska med på resorna.

Under 1999 kommer det att spe
las en hel del s.k. C-matcher.
Med C-match menas att det är
en högriskmatch. Det finns risk
för bråk mellan de båda lagens
supportar. Järnkaminerna kom
mer att fortsätta med att sprida
information om vad som skadar
Djurgårdens IF och vad fören
ingen ställer för krav på med
lemmarna. Vi kommer även att
anordna väldigt attraktiva resor
till samtliga bortamatcher, detta
för att undvika alla sidoresor.
Resorna kommer givetvis att
arrangeras tillsammans med
Djurgår´n.
Säsongen 1999 kommer Djur
gårdens IF som en extra säker
hetsåtgärd införa ett biljett
system för bortamatcherna.
Samtliga biljetter som tilldelas
Djurgår´n kommer att säljas via

Ser vi tillbaka på säsongen 1998
ser vi genast hur sårbara
Järnkaminerna och Djurgårdens
IF är. Det behövs så lite för att
föreningen ska bli sågad. Ta
bara händelsen i Ludvika där en
ensam individ fick för sig att
spruta tårgas på ett hotell där det
bodde ca 100 supportrar. Detta
fick tidningarna till en tårgas
granatattack och genast hade
alla de som var i Ludvika gjort
bort sig. En person var det som
behövdes.
Frågan som man kan ställa är,
ska Djurgårdens IF och
Järnkaminerna få skulden för
vad denna enskilda individ
gjorde flera timmar innan

match? Svaret är givetvis NEJ!
Det vi kan göra som förening för
att skydda oss mot liknande
händelser är återigen att infor
mera om vad som skadar våra
föreningar och utesluta dem
som inte ställer upp på våra och
Djurgårdens IF's
krav.
Att agera som
tidigare år dvs att
säga att personen
inte var medlem
han åkte inte
med de organise
rade resorna hål
ler inte. Djurgår
dens IF och
Järnkaminerna
får all skit i mass
media ändå när
det inträffar nå
got. Det vi kan
göra är vårt abso
lut yttersta ge
nom informa
tion, aktiviteter
mm, för att lik
nande incidenter
inte ska inträffa igen.
Om alla inblandade drar åt
samma håll och lyfter fram det
positiva så är vi en bra bit på vä
gen.
Vår medlemsavgift för 1999
kommer ligga på 100 kr som
vanligt. Skillnaden jämfört med
1998 är att hälften av pengarna
går till hockeydelen av vår verk
samhet, men 50 kr/medlem går
direkt till Järngreppet som fort
sätter hela 1999. För dessa 100
kr erbjuds du att köpa
Järnkaminernas subventione
rade årskort till både hockeyn
och fotbollen samt att du kan
köpa lösbiljetter till reducerat
pris. Under 1999 kommer du
även att få en hel del utskick om
vad som händer kring DIF och
Järnkaminerna. Detta får du
alltså för ynka 100 kr. Bli med
lem redan idag genom att sätta
in 100 kr på pg. 631 36 48-5.
Ring
Järnkaminernas
infolinje 08-783 79 77.

Lördag 10 oktober
SM-kvartsfinal Hjorthagens IP
DIF-BP 4-3 (2-1)

Fredag 16 oktober
SM-semifinal Huskvarna
DIF-Göteborg 5-4 efter straffar

Söndag 18 oktober
SM-final Jönköping
DIF-Malmö FF 0-3 (0-1)

Tonton Johan.L

Tonton Johan.L

Tonton Johan.L

Martin.P Mikael.D Sebastian.H Anders.Ö

Mattias.L Mikael.D Martin.P Anders.Ö

Mattias.L Mikael.D Sebastian.H Fredrik.S

Rickard.H Umot.C Robert.E Tommy.H

Rickard.H Umot.C Robert.E Tommy.H

Anders.Ö Rickard.H Robert.E Tommy.H

Daniel.L

Daniel.L

Daniel.L

Avbytare: Patrik.F, Fredrik.S, Daniel.L,
Mattias.L, Pagguy

Avbytare: Måns.M, Fredrik.S, Daniel.L,
Gabriel.B, Pagguy

Avbytare: Måns.M, Martin.F, Daniel.L,
Gabriel.B, Pagguy

Efter 5-1 i åttondelsfinalen mot Gefle så
hoppades vi att få möta ett lag från den södra
serien. Nu blev det inte så utan vi fick möta
Brommapojkarna (BP) som vi mött så
många gånger tidigare. I seriespelet så slu
tade matcherna oavgjort samt förlust för oss
med uddamålet. Alltså en tuff match vän
tade...
Efter tio minuters spel så släppte nervo
siteten hos våra spelare och Johan Lövgren
gör en snygg soloprestation som resulterar
i 1-0 till oss. Efter tveksamt försvarsarbete
så gör BP 1-1 efter 30 minuter. Halvleken
domineras utav oss och välförtjänt så gör
vi 2-1 på ett fantastiskt långskott.
Direkt i början av andra halvlek börjar
kalabaliken. Sebastian Haag blir tveksamt
utvisad och några minuter senare så får våra
motståndare en felaktig frispark som dom
typiskt gör mål på. Två minuter senare är
det dags igen, då BP tar ledningen med 32. Detta trodde vi skulle ta knäcken på våra
spelare.
Men grabbarna kämpade på och tog ett
ordentligt tag om matchen. När tio minuter
återstår av matchen så gör Pagguy 3-3 i ett
virrigt BP försvar. När det bara var 3-4 mi
nuter kvar så blev vår Mattias Lundgren
matchhjälte när vi trots en man mindre på
plan avgjorde med 4-3 Fantastiskt!!
Vilken vändning!

Efter att ha vunnit den södra Junior
allsvenskan så var Göteborgarna favoriter
mot oss. Branschorganet tidningen Fotbollsextra pratade inför slutspelet om de ”tre
stora” som de kallade IFK Göteborg, Malmö
FF och Västerås, som möttes i den andra
semifinalen. Alla tre var långt före sina kon
kurrenter i sina serier, så vi skulle enligt dem
vara det sämsta laget på plats. Fel med stort
F.
IFK Göteborg kom till start med åtta spe
lare som hade landslagsmeriter, däribland
den nyinköpta Jonas Lundgren från Brage
som i flera års tid har haft ett snitt på c:a 10
mål i 80-landslaget. Vi var givetvis laddade
och tända och hade naturligtvis stor respekt
för namnet IFK Göteborg. Efter tio minu
ter av matchen säger undertecknad till träna
ren Zoran ”tar vi inte dessa så lägger jag av
med fotbollen”.
Vi tog grepp om matchen direkt och spe
lade ut mycket i första halvlek. En bit in i
andra så blixtrar Fredrik Swedberg till och
gav oss ledningen med 1-0. Strax därefter
blev Umot utvisad och med en man mindre
på plan så svänger matchen och Göteborg
tar sakta men säkert över matchen på den
tunga planen. Grabbarna orkade inte stå
emot pressen och Göteborg kvitterar med
ett par minuter ifrån slutet. Förlängningen
slutar mållös. Straffarna blir nervösa men
vi sätter fyra av fem och vinner matchen.

Efter en heldag med vila, äventyrsbad och
båtutflykt så var det dags för den stora fina
len på Stadsparksvallen i Jönköping. Kväl
len innan märker vi en viss mättnad hos
spelarna så vi samlar dem i ett konferens
rum på motellet och får dem att inse allva
ret. Vårt lag är trots allt ett år yngre än mot
ståndarna och målsättningen var i början på
säsongen att hänga kvar och nu var vi
framme i final.
Efter dem enorma urladdningarna i semioch kvartsfinalerna så var det svårt att få
grabbarna på rätt humör. Men vi lyckades
väcka tigerhjärtat i dem trots att vi visste
att Malmö FF skulle bli svårknäckta för vi
hade sett dem spela ut Västerås i semi
finalen.
När matchen kommer igång på den otro
ligt sargade planen så spelar vi kanske den
bästa fotbollen på hela året, men det stäm
mer tyvärr inte med våra avslut. Malmös
backlinje är svårforcerad och den fysiska
skillnaden blir här avgörande. 0-1 i paus och
0-2 en bit in i andra halvlek så hade de flesta
av grabbarna tappat modet, men dock inte
alla. 0-3 kommer när det återstår tio minu
ter av matchen och den är då definitivt av
gjord. Men vi förlorade inte guldet utan
vann ett SM-silver och framför allt, vi kom
mer tillbaka nästa år !
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Äntligen
Allsvenskan
igen...
...så skönt för en gammal
Djurgårdsledare från
storhetstiden i fotbollsstyret 1948-55 (då vi hade
ett publiksnitt på 21.000 i
allsvenskan på våra 11
hemmamatcher) att få sitta
hemma på Vallhallavägen
och ideligen vända sig om
för att se på anslagstavlan
på Stadion vad som hände
när de oftast fåtaliga
publikvrålen hördes.
Varför inte knata över till
Stadion undrar nu en vän
av ordning, med visst fog.
Nu råkar det vara så att en
lång rad av år förlorade
alltid DIF när jag tittade in
så jag uppmanades vänligt
att ”gå hem” och jag har
stannat hemma sedan dess
och tittat på tavlan.
Är det f.ö. någon som tänkt på
hur nära vi var ifjol?
När åtta minuter återstod av
sista omgången var DIF i All
svenskan, men så kvitterade
Bajen i Luleå och vann senare
med 1-3 och det var kört.
När man blir gammal (eller
äldre) - för min del 81 år - och
levt ett innehållsrikt liv har man
samlat på sig otroligt många
minnen från yrkeslivet (gamla
idrottsbladet) och ledartiden.
Min uppgift i DIF var de inter
nationella kontakterna, och de
fantastiska turnéerna och de
stormatcher vi hade då. Tänk
bara med succén med min idé
ta hem utlandsproffsen. Vi tjä
nade 90.000 kr som omedelbart
fick överlämnas till huvud
styrelsen för att rädda fören
ingen från konkurs eftersom
Hammarbybacken blev 90.000
kr dyrare än beräknat. Eller när
vi spöade Real Madrid med 2-1
på ett sprickfärdigt Råsunda,
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och hur vi varje år blev ett gi
ven sparring till de Europeiska
storlagen.
Nyligen hittade jag ett gam
malt fotoalbum från 1950 - mina
bilder från fjärran
östern turnén, med
massor av press
klipp om matche
rna, inbjudnings
kort, brev och tele
gram. - Eftersom
DIF-arkivet blivit
illa brandskattat ef
ter den berömda
översvämningen
för några år sedan
så var beslutet en
kelt, att lämna över
det till Djurgården
Fotboll.
När så skedde så
ombads jag att
skriva en artikel till
den legendariske
Kalle ”Liljas” ska
pelse tidningen
DJURGÅRDA
REN som gladeli
gen återuppstått.
Trots att det är 48 år
sedan så formligen
stormar minnerna
över en.

Djurgården och Helsingborg,
mitt andra favoritlag var legen
dariskt ute i Fjärran Östern och
hann med 50 matcher under

åren 1949,1953,1959 och 1964
med ett otroligt facit av 41 seg

rar, sex oavgjorda och bara tre
förluster samt 177-49 i mål.
Vilka förlorade vi emot? Lands
lagen Sydvietnam 1-3, Kina 01 och 1-2 mot Malaysia.

Vi fick faktiskt även stanna i
Athén på en resa och det var
speciellt dramatiskt. Flyg
kaptenen meddelade att hela det

Undrar just om dagens spelare
har en aning om vilket äventyr
en sådan turné var? Den varade
i sex veckor och grab
barna hade maxtrakta
mente
enligt
förbundsregler (30
kr), ingen förlorade
arbetsförtjänst men
det krävdes sex olika
vaccineringar och
flygningen
med
DC4:an
innebar
övernattningar i Rom,
Kairo,
Karachi,
Calcutta samt Bang
kok. Norska Braathen
flög då ut en gång i
veckan och matcherna
lades så att vi kunde ta ett språng
varje vecka.

hydrauliska systemet hade
”pajat” och att ”vi har en chans
att ställa in för hand och hoppas
vi gör det rätt”. Nödlandning
förbereddes. Vi såg ambulanser
och brandbilar kanta banan och vi landade perfekt, men fick
vänta i två dagar extra för att
skaffa fram reservdelar.
Nu för tiden sticker man iväg
i ett Jetplan och är framme på
några timmar. Det blir aldrig
särskilt dramatiskt. Men vi
Djurgårdare fick på den gamla
goda tiden vara med om mäng
der av dramatik. En gång över
Indien slog en kornblixt ned i
planets för och rullade som en
fotboll i mittgången och explo
derade som en bomb i
flygvärdinnornas pentry.
1950 i Rangoon hände en

märklig historia. Flygfältet där
hade ingen cementbana,
landningen där gjordes på en
matta av armeringsjärn, en kvar
leva från kriget. Vi stod klara

och såg det norska planet på väg
in när en DC3:a startade och
störtade mitt framför oss,
kanade vidare 150 meter och
totalförstörde banan. Det blev
därför omöjligt för vårt plan att
gå ner för att möta oss. Planet
försvann och landade i Bang
kok- två timmar längre fram,
och vi skulle spela i Saigon
nästa dag kl 15.00. Burmeser
jobbade som galningar och vi
fick banan klar vid niotiden
matchdagen. Planet kom kl
10.00 och vi var i luften kl 10.45
och vi landade i Saigon 14.35.
Vi hämtades i buss vid flygplat
sen och bytte om i bussen, och
sprang direkt ut på en härlig
gräsmatta där 18.000 väntade på
läktarna.

Att landa på Hongkongs flyg
plats var en skrämmande upp
levelse. Flygplatsen hade en
kort landningsbana och fick
formligen snudda vid en bergås

och dyka direkt ner. Under ba
nan gick en gata som fick
stängas av med bommar.
Nu finns det en väldig sta
tionsbyggnad - då
rörde det sig om ett
antal ”friggebodar”.
När vi 1953 skulle
fortsätta till Tokyo
hade ett amerikanskt
transportplan chart
rats. Det var spar
tanskt, minst sagt. Vi
satt på bänkar efter
långsidorna (det
hade används av fall
skärmshoppare i
Kina) och väggarna
var bara plåten. Vi
gav oss iväg trots oerhörda
stormvindar. Jag filmade och

upptäckte plötsligt en massa
fotbollspelare i objektivet, vi
hade lyfts av banan och var på
väg i motsatt riktning. Det blev
en extra natt i Hongkong sedan
de upprörda känslorna
lugnats med en whisky.

Nästa dag vägrade den
flygrädde
Kjell
Cronqvist att följa med.
Men efter ”lämplig be
handling” lyftes han in i
en stol och vi kom iväg.
En fasansfull upplevelse
ändå eftersom startbanan
tog slut vid vattnet och
en 300 meter bergvägg
500 meter längre fram
tvingade flygkaptenen
att direkt efter takeoff
lägga över planet så att
ena vingen bara låg 1015 meter över havsytan.
När vi hade flugit i tre
timmar pajade värmen,
vi låg då på 3000 meters
höjd och kunde inte gå
ner på lägre höjd. Rim
frosten växte på plåten.
Filtar delades ut till var
och en - plus en flaska
whisky. Vi var alla täm
ligen beskänkta vid an
komsten och till min fasa
omfamnade käre lagledare An
ders Bernmar chefen i väl
komst-kommitén, kysste honom
och klappade honom på axeln.

Prinsen - senare ledamot av
IOK - berättade ofta om den epi
soden när vi senare träffades i
olympiska sammanhang. Ingen
i turnén 1959 glömmer väl vis
telsen i Nordvietnams Hanoi. Vi
kunde dygnet runt höra kanond
undret från c:a 2000 tunga pjä
ser som 120 km längre bort
bombarderade de inneslutna
trupperna i Dien Bin Phu.
Ingen lär heller ha glömt bort
besöket i Manila, där vi firade
Lucia i ambassadens tropiska
trädgård med inhemska Lucior
och talrika apor som tjattrade i
träden runt omkring. Själv
glömmer jag inte ”Stickan”
Carlssons och min jaktutflykt i
djungeln cirka 75 km från Ran
goon. Vi hann inte mer än börja,
innan vi fick hals över huvud
slänga oss i en jeep och åka till
baka eftersom ett fruktat
rebelliskt rövarband rapporte
rats bara 5 km från de jaktmar
ker som kunde blivit våra
”sälla”.
Fjärran Östern på den tiden var
verkligen fjärran, ofördärvat
och billigt. Skräddarsydda
skjortor i Hongkong gick på 12
kr med monogram, och kosty
mer efter mått gick lös på hela
125 kr. För att inte tala om
kanferkistorna - konstnärliga
utskurna underverk, som man
fick för 75 kr och sände hem en
båt för 50 kr. Då ofta med Ame
rikanskt burköl som ännu inte
fanns hemma i Sverige.
Nej, nog nu - men jag fortsät
ter gärna med en berättelse om
en resa 1955 - om möjligt ännu
mer fantastisk än de ut till Öst
ern: Sydafrika.

WolfLyberg.
Red. Vi tackar WolfLyberg och
hoppas på att han återkommer
med en ny berättelse från förr.

Fasa, hur så? Jo, det var prins
Takeda, en av kjesarfamiljen.
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Mälarhöjden och Skärholmen.

Sommarfotbollsskola på Hjorthagens
IP. Barnens Ö, senaste 30 åren så ar
rangerar vi årligen en fotbollsvecka på
Väddö i Roslagen för våra ungdoms
spelare.
Fiskboda cup, en mycket populär
fotbollsturnering som vi arrangerar
tillsammans med Barnens Ö-stiftelsen.
Platsen för turneringen är Julitta i det
natursköna Sörmland.

DIF innecup, en av Stockholms största
inomhustumeringar.

jurgårdens ungdomsfotboll har sitt
kansli sedan 30 år på Hjorthagens
IP, ett stenkast från Stadion. DIF
U-Fotboll är en av dom största och ledande
ungdomsföreningarna i Stockholm med ca
800 spelare och 80 ledare fördelade på
fotbollsskolor, sju och 11-manna verksam
het.
Målsättningen med Djurgårdens
ungdomsfotboll är att utveckla talanger till
vårt seniorlag. Att bedriva en fostrande ung
domsverksamhet och att stimulera våra ide
ellt arbetande ledare. Hans Holmqvist och

D

Stefan Rehn är spelare som har fostrats i
våra ungdomslag. Under 90-talet kan bl.a.
följande framgångar noteras för våra ung
domslag, seger Pojk-SM 1990 ochl995, se
ger i Junior-SM 1994 samt tvåa 1990 och
1998, till sist dubbelseger i världens största
inomhustunering Mariedal cup 1991.

Fotbollsakademin, syftet med denna
verksamhet är att under olika
sammandragningar under 3 år visa upp
vår förening och samtidigt lära dom
inbjudna lite mer om fotboll. Jag ska
inte heller ”sticka under stol med” att
vi under dessa år hoppas att göra ett så bra
intryck på dessa talanger så när dom en gång
i framtiden kanske vill elitsatsa väljer Djur
gårdens IF. Vi bjuder även in spelarnas trä
nare och ledare.

Samtliga turneringar leds av våra elittränare.

Förutom vår tävlingsverksamhet så ar
rangerar Djurgårdens ungdomsfotboll
följande:
Fotbollsskola för 5-7 åringar på följande
platser: innerstan, Kista, Farsta, Bredäng,

Charles Falk
Ordförande U-Fotbollen

Resultat för de olika
åldersgrupperna i
DIF U-Fotboll
Tänk på att vi har flera
lag i de flesta
åldersgrupperna
90:or, seger i Spinkis o Blixten, Marabou Cup, Bis-Cupen, Mini Tiger, Järfälla.
91:or, fyra lag i kvartsfinal 7-up Cup, två lag i semifinal i 7-up Cup och ett lag i final 7-up Cup.
89:or, seger i Bis Cupen (inne och ute), SME Cupen, Lioais-Cup, Mini tiger, Domus-Cup.
88:or, vinst i Stockholm soccer Cup och semifinal i Stockholm soccer Cup.
87:or, final i Mc Donalds, seger i Kräftcupen.
86:or, seger i Bis Cupen, DIF inne Cup, Final i St-Erikscupen.
85:or, seger i Mc Donalds, Farsta, Rimbo, Spåret.
84:or, seger i Inter Cup
83:or, seger i Young Baltic Cup och Gullmars Cup
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Det här är din sida. Alla djugårdare har nämligen chansen att göra sin röst
hörd på denna sida. Vi behöver insändare som du kanske märker. Alla har
synpunkter på saker och ting som rör Djurgårdens IF och här kan du vädra
dina åsikter och få svar på dina frågor.
Vi vet av erfarenhet att djurgårdare diskuterar flitigt och nu kan du få utjust
dina tankar. Du får gärna skicka in bilder, texter, reseskildringar mm bara det
handlar om Djurgårdens IF.

Skicka dina frågor till:
Djurgårdaren
Djurgårdens IF Fotboll
Klocktornet Olympiastadion
114 33 Stockholm
E-post dif.fotboll@dif.se

Varför tar det så lång tid innan årskorten kommer?
Hammarby och AIK har redan börjat sälja årskorten
för 1999. Om Djurgårń också går ut och marknadsför
årskorten kommer det att bli försäljningsrekord och
Stadion kommer att bli utsåld varje match.
Till att börja med kan vi säga att det blir årskort till
säsongen '99.
Styrelsen kommer att sätta sig i slutet av novemberför
att besluta priser på biljetter mm till nästa säsong. Så
fort priserna blir klara kommer Djurgårdens IF Fotboll
gå ut på hemsidan www.dif.se och meddela var, när och
hur årskorten kommer att säljas.
Med all säkerhet kommer årskorten att börja säljas på
julmarknaden på Sergels Torg. Mer information kan du
få genom att ringa kansliet eller Järnkaminernas infolinje
08-783 79 77.
Det är kul att det är så många som undrar om årskorten
och det visar att det blir försäljningsrekord?

Vad är det som pågår när det gäller
publiksiffrorna på Stadion?
Har besökt er gästbok på internet och
jag och de flesta undrar om någon
spärrvakt blir rik på mästarlaget?
När det gällerpubliksiffrorna så kan väl alla
med oss hålla med att det inte har stämt.
Djurgårdens IF Fotboll har påpekat detta
för Stadion och den nya stadionchefen Ove
Sundström som har agerat kraftfullt mot
detta och hyrt in en speciell firma som är
experter på att kontrollera sådana här
evenemang.
Resultatet av detta är att en spärrvakt
åtalas och att vi planerar att införa
förköpsbiljetter till nästa år.
Efter Stadions kontroll så stämmer
publiksiffrorna väl överens med våran
uppfattning av antalet besökare, och vi är
väldigt nöjda med Stadions agerande.
Vi anser nu att detta problem är löst för
gott och att vi kan blicka framåt mot nästa
säsong.

Jag vill ha spelarnas autografer. Hur gör jag?
Skicka ettfrankerat kuvert med ditt namn och adress. Så
kommer autograferna på posten. Just nu har spelarna
ledigt, men efter nyår så ska vi börja skicka ut autografer
igen.

Djurgårdare!
Sänk dina telefonkostnader och stöd DIF.
När du är anmäld som kund behöver du

Du stödjer alltså din idrottsförening sam

bara tänka på att slå 0087 före det nummer

tidigt som du ringer billigare.

du tänkt ringa. Du behåller ditt vanliga

Du som är medlem i Djurgårdens IF kan nu

telefonabonnemang, men sänker dina sam

Hur gör jag?

ringa billigare med Telenordia, samtidigt

talskostnader. Telenordia har ingen anslut

I detta nummer av Djurgårdaren hittar du

som du stödjer ditt favoritlag.

ningsavgift och ingen abonnemangsavgift.

ett blad med mer information om

Du betalar endast för den tid du pratar.

Telenordia privattelefoni. Fyll i kupongen

Varför ska jag ringa med Telenordia?

och anmäl dig eller skicka efter mer infor

Svaret är enkelt; du sparar pengar.

Hur stödjer jag DIF?

Jämförelser visar att Telenordia nästan all

Delar av telefonintäkterna går direkt till

tid är billigast på såväl Sverigesamtal som

dif:s

på samtal till mobiltelefon och till utlandet.

desto mer pengar till dif.

Ungdomsfotboll. Ju mer du ringer,

mation.

Telenordia

ÅRETS JULMARKNAD
JULMARKNADEN PÅ SERGELSTORG
20 Nov - 23 Dec
ALLA DAGAR 10.00 -18.00

TRÄFFA DJURGÅRDENS
FOTBOLLSSPELARE
Lördagar och Söndagar mellan kl. 13.00 - 15.00 så kommer några av Djurgårdens fotbollsspelare att stå nere i våra
försäljningsstånd på Sergels Torg, besök oss då och passa på att få en autograf på julklapparna!

TOTAL LAGER RENSNING!!
Allt skall bort för att ge plats åt ett helt nytt sortiment 1999.

POSTORDER
Under perioden 20 November - 23 December så kan du ringa direkt till kansliet för att beställa
dina julklappar. Se till att ha beställningen klar när du ringer.
08-411 57 11 eller telefonsvarare 08-664 51 90
eller skriv till
DIF Fotboll souvenirer
Box 39007

INTERNET
www.dif.se

PORTOKOSTNADER
250g
500g
1000g
1500g
2000g

18kr/skrymmande
27kr/skrymmande
36kr/skrymmande
45kr/skrymmande
54kr/skrymmande

27kr
36kr
45kr
63kr
72kr

Tänk på att postförskottsavgifter tillkommer med 28 kr samt portokostnad.
MINSTA BESTÄLLNINGSORDER ÄR 100kr

ÖVRIGT SORTIMENT
ÖVRIGT SORTIMENT (EJ MED PÅ BILD)

Kristallglas 2-pack, gravyrtryck DIF logo - 99
Boxershorts dam S-L - 99 kr
Brodyrmärke 45 mm - 20 kr
Haklapp Född Djurgårdare - 60 kr
Klubbnål - 40 kr
Minidressplast - 30 kr
Minidresstyg - 30 kr
Nyckelring - 25 kr
Paraplyer - 100 kr
Ölglas - 50 kr
Collegetröja L, XL med brodyr - 299 kr
Varm jacka med brodyr S, M, L - 199 kr
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En resa til framtiden
-En studieresa till England av Tomas af GeijerstamTorsdagen den 5 november
åkte Bo ”Super Bo”
Andersson, Patrik Asplund
och Tomas af Geijerstam
från Djurgårdens kansli för
att besöka England under
fem dagar.
Tanken med resan var att
titta på Engelska klubbar
för att se hur deras
verksamhet fungerar,
arrangemang kring matcher,
säkerheten för publiken,
souvenirer, sponsorer,
matchprogram mm.
Direkt efter det att vi tagit in
på vårt hotell tog vi oss till
Carnaby St. Där det ligger en
souvenirbutik ”soccer scene”
där du kan hitta souvenirer
från lag i hela världen. Det
första vi såg när vi kom in var
en svensk
med
djurgårds
halsduk
och vi kom
genast att
tänka på
ramsan
”Vart jag
mig i
världen vänder, ser jag bara
blåa ränder,
Djurgår'n, Djurgår'n,
Djurgår'n”.
Till vår
”förvåning” hade de
inte någon Djurgårds
tröja på Soccer
scene, men det
lovade Patrik att han
skulle ordna.

På fredagen besökte vi West
Ham United FC. Vi
pratade först med
Paul Eldrige och vi
presenterade
varandras klubbar
och när vi kom in på
säkerheten
presenterades vi för
West Hams
säkerhetsansvarige
John Ball (Stadium Manager).
John började med att säga att
de hade väldigt mycket att
göra eftersom det var match
hemma på Upton Park mot
Chelsea på söndagen. Det
förstod vi och var glada för all
tid de kunde avvara.
John Ball började en ”två”
timmar lång rundvandring på
arenan och han berättade om
hur de jobbade med
bortasupportrarna, resor till
bortamatcherna, hur
bevakningen på arenan
fungerade. Han visade även
stolt hur den nya gräsmattan
kunde vara så plan och fm.
West Ham hade under
sommaren byggt en helt ny
gräsmatta så nu kommer
Upton Park vara grön året

runt. Gräsmattan bestod av
sand, plastgräs och vanligt

naturgräs. Blandningen gör att
gräset håller sig bättre och det
blir inte lerigt under vintern.
Under gräsmattan fanns det
stora rör som det blåstes
varmluft genom på vintern så
att inte planen blir hård.
Det var en mycket lärorik

rundvandring av John, som
inte alls verkade ha ont om tid.
På eftermiddagen besökte vi
Arsenals souvenirbutik och
det museum som
ligger inne på
Highbury (numera
kallad Arsenal
Stadium).

Rovers. Fulhams arena
”Cotton Cavern” ligger
idylliskt precis vid Themsen.
Denna match lockade över
11.000 åskådare. Det var
intressant att se hur proffsigt
denna div2 klubb arbetade.
Publikvärdar överallt och
några enstaka poliser såg till
att allt fungerade.
Souvenirförsäljningen
fungerade inte som på
Djurgårdens matcher utan ville
man köpa souvenirer var det
bara att bege sig till butiken.
Innan vi reste iväg hade vi
skickat ett fax till världens
största klubb Manchester
United för att se om de hade 3
biljetter vi kunde få
köpa. De svarade att
de fanns att hämta
vid receptionen på
Old Trafford. Vi tog
en hyrbil på
söndagsmorgonen
och tog oss till
Manchester.
- Det här är som att
komma till Disneyland, var
Bosses kommentar när vi kom
fram tre timmar innan match.
Ruljansen var redan igång,

På lördagen tog vi
oss ut till Fulham för
att se div 2 matchen
Fulham-Bristol
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Många artiklar om Lill-
Stöveln Öberg. Du kan
även
läsa
om
framgångsrika
Boxningsoch
Fäktningssektionerna.
Medlemsavgiften låg
på 20 kr för vuxna.

Mats Waltin ”Super
star” pryder omslaget.
Ganska mycket om
hockeyn
och
Djurgårdens
Supporterclubs
ordförande Sven Öberg
sjunger ut.

Mycket info om
Ishockeyns SM-Guld
och många intressanta
artiklar. Få annonser och
tidningen representerar
alla
Djurgårdens
sektioner.
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varje souvenirbutik var
fullproppade med folk och
utanför biljettluckan köade
människor som hoppades få
tag på överblivna biljetter. På
pubarna i närheten var det fullt
ös. Hamburgare och bacon os
spred sig runt Old Trafford
och vi var inte de enda på
plats från Skandinavien. Det
kommer in flygplan från
Norge fulla med United
supportrar så fort det är
hemmamatch för United.
Vi tog oss till receptionen
för att hämta våra biljetter och
vi var redo att betala, men vi
fick ett kuvert utan att behöva
betala och är vi tittade på
biljetten såg vi att vi var
placerade på hedersläktaren
för besökande föreningar. När
matchen väl startade satt vi
mitt bland storheter som
Bryan Robson, Roy Hodgeson
och hela Newcastles ledning.
Old Trafford är en otrolig
arena, vilket tryck de blir
genast när sången drar igång.
De som hördes mest var

Newcastles ca 3000 supportrar
som var på plats, men högst
lät det när övriga publiken
mullrade UNITED.
Efter en halvdan 0-0 match
gick vi in i VIP rummet där vi
mötte Ruud Gullit, Alex
Furgesson och Jesper
Blomqvist.
-Hur f-n har ni fixat det här,
var Jespers kommentar när

han träffade oss (Bo
Andersson känner Jesper sen
tidigare).
Kenneth Marret som ordnat
biljetterna mötte oss efter
matchen och hans kommentar
var ”Oh, djurgarden”.
Det är otroligt har ödmjukt
och vänligt bemött man blir
hos en storklubb som
Manchester United. Det
speglar förövrigt alla de
klubbar vi besökte.

På måndagen tittade vi in i
Chelseas souvenirbutik,
föresten var det nog ett litet
varuhus. Runt Chelseas
hemmaplan Stamford Bridge
håller man på förfullt med att
bygga hotell, restauranger
mm. Chelsea är ett av de lag
som under senare år
marknadsfört sig stenhårt. Det
är nästan så att det blivit på
supportrarnas bekostnad.

Biljettpriserna
är bland de
högsta i
England.
Mellan 2328£ (320400 kr) får
man betala
för en
biljett och
de är inte lätta att få tag på.
Vi hann även med ett besök
på Wembley för att kolla läget

inför EM-kval matchen den 5
juni mot England. Det såg bra
ut och många svenskar
kommer säkerligen att trivas
där nästa sommar.

På tisdagen hade vi stämt träff

med Tottenham Hotspur. En
förening det gått lite
halvknackigt för under senare
år, men det märktes inte på
John Ireland (Company
Secretary) som mötte upp oss
för en pratstund i en av de
många boxarna för sponsorer
runt White Hart Lane. Ireland
var mycket glad och stolt över

att George Graham (tidigare
Arsenal) nu finns på plats för
att hjälpa Tottenham att bli en
storklubb igen. Johan Ireland
berättade hur de jobbar med
sponsorerna och han som så
många andra sa att A och O är
att ha en souvenirbutik nära
hemmaarenan.
Efter denna resa var vi alla
fulltankade med idéer som
garanterat kommer att gagna
Djurgårdens IF. Ni alla
medlemmar och
Djurgårdssupportrar kommer
märka att det händer saker i
föreningen under 1999.
Entusiasmen vi kände efter
den här resan ska smitta av sig
hos alla inom DIF. Vi i
Sverige ligger 5-10 år efter
lagen i England och vi ska
arbeta oss ikapp vad det gäller
souvenirer, matchprogram,
medlemstidningar,
arrangemanget kring
matcherna mm. Detta arbete
gör vi inte till nästa säsong,
men vi ska verkligen göra allt
vad vi kan för att komma dit
så fort som möjligt.
Om ni medlemmar
engagerar er lite extra 1999, så
kommer stämningen inom
föreningen att bli ännu bättre
och alla kommer att känna sig
mer delaktiga i föreningen.
Hoppas ni ser fram emot
1999 lika mycket som vi på
kansliet gör.
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Tyngden ligger på
fotbollssektionen och
dess avancemang till
allsvenskan
med
Tommy Söderberg
som tränare. En tidning
som får plus för
planchen i mitten på
Glenn Myrthil.

Bra tidning med
artiklar om Bob
sektionen, Sven Tumba
och Anders Almgren.
Det bästa omslaget på
Djurgårdaren genom
tiderna?

Hur Djurgårdaren ser ut
1999 är det ingen som
vet, men med din hjälp
kommer tidningen att
utvecklas. Skicka,
bilder, artiklar, biljetter,
uppslag, mm till oss.
Adressen hittar du i
början av tidningen.

nov 1998 Djurgårdaren 23

