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Souvenirer Nu är det läge att visa vilket lag du håller på. Massvis méd nya souvenirer har 
kommit och fler nyheter kommer att presenteras under säsongen, T-shirts och 
badlakan är de givna souvenirerna för sommaren och mössa och halsduk för 
hösten. Besök våra souvenirstånd och inhandla våra DIF-prylar. Bär våra 
souvenirer stolt och tänk på att du är en del av Djurgårdens IF Fotboll. 
Babyjogger 280:- 
Badlakan 140:- 
CD-skiva 149:- 
Flagga 200:- 
Haklapp 60:- 
Halsduk Italiensk modell 99:- 
Halsduk Järnkaminerna 120:- 
Halsduk klassisk blå-gul-röd 120:- 
Halskedja 50:- 
Isskrapa för bilen 29:- 
Kalsonger 120:- 
Keps mörkblå ”Stockholms Stolthet” 100:- 
Keps Adidas med ränder 130:- Keps Adidas Blå 130:- 
Keps Ljusblå/mörkblå 120:- 
Klisterdekaler 25:- 
Klisterdekaler, Järnkaninerna 25:- 
Matchshorts Adidas 250:- 
Minikit Adidas 400:- 
Munkjacka 750:- 
Musmatta 60:- 
Penna 20:- 
Pennset 140:- 
Slips 250:- 
Slipsnål 60:- 
Strumpor 60:- 
T-shirt, blå med stort märke 120:- 
T-shirt Stockholms Stolthet 120:- 
T-shirt, Järnkaninerna, Barnstorlekar 100:- 
Tändare 20:- 
Vimpel, liten 60:- 
Vimpel, stor 250:- 
För att beställa ovanstående produkter via postorder gå in på Djurgårdens 
hemsida på nätet www.dif.se och följ anvisningarna.

http://www.dif.se


Du håller äntligen nummer 2 av 
Djurgårdaren i din hand, vi vet att det är 
ett efterlängtat nummer. Inför den viktiga 
avslutningen av Allsvenskan kommer 
medlemstidningen som extra tändvätska 
till er medlemmar.

Det har varit ett händelserikt år så här 
långt och avslutningen kommer säkert att 
bjuda på spänning. Allsvenskan är het och 
uppmärksammas överallt. Det pratas 
fotboll överallt i Sverige inte bara tack 
vare landslagets framgångar utan även den 
spännande Allsvenskan är bidragande 
orsak till fotbollsfebern. I år har DIF sålt 
tusentals biljetter i förköp till matcherna 
vilket vi ser som mycket positivt och det 
lockar alltid lite extra publik om man på 
förhand vet att det sålts många biljetter i 
förköp.

Djurgårdens IF Fotboll har under pågå
ende säsong bytt tränare. Michael Anders
son och Peter Grim gick och Zoran Lukic 
och Sören Åkeby kom. I detta nummer får 
du en ingående intervju med den nya 
tränarduon som tog över tränaruppdraget 
efter sommaruppehållet.

På spelarfronten har målvakten Bo 
Andersen hyrts in av Bristol City och 
mittfältaren Fred Persson hyrts ut till BP. 
Spårvägen har lånat Michael Dorsin och 
även visat intresse för Christian Gröning.

På medlemsfronten ser vi en mycket 
positiv trend. Föreningen har idag över 
2300 medlemmar och 900 ständiga 
medlemmar. Järnkaninerna är nu över 250 
medlemmar och vår supporterförening 
Järnkaminerna har i dagsläget över 3000 
medlemmar.
Detta är ett tecken på att Djurgårdens IF 
Fotboll är en populär förening med många 
trogna supportrar, men vi vet att det finns 
fler där ute så hjälp oss att bli fler med
lemmar. Använd det bifogade inbetal
ningskortet och värva en medlem!

Alla Järnkaniner kommer att få träffa A- 
laget den 15 september på Kaknäs så se 
till att alla barn du känner går med i 
Järnkaninerna som är vår framtid. Kanine
rna är otroligt populära och Järnkaninen 
själv har fullt upp på matchdagarna 
eftersom barnen älskar att krama vår 
Kanin.

Kansliet arbetar för högtryck och det 
kommer garanterat inte att bli mindre att 
göra. Två heta matcher på Stadion väntar i 
höst och derbyna på Råsunda kommer att 
bli publikfester.

Nästa nummer av Djurgårdaren blir ett 
fullsmockat dubbelnummer och kommer i 
november. Då presenteras en hel del nya 
souvenirer. Så se till att spara skatte
pengarna så du kan investera i den nya 
kollektionen.

Väl mött på Stadion

DJURGÅRDENS IF FOTBOLL
Internet: www.dif.se

E-post: dif.fotboll@dif.se 
Souvenirer: Postorder via internet / 

Direktförsäljning 
på kansliet

Kanslipersonal:
Kanslichef

Bo Andersson

Ekonomi 
Pierre Sandvall

Souveniransvarig:
Patrik Asplund

Säkerhetsansvarig:
Albert Thörsleff

Träningsanläggningen Kaknäs
Kontaktperson:

Kjell Frisk

Information & Medlemsansvarig:
Tomas af Geijerstam

Press & Internet ansvarig:
David Bogerius

Öppet tider Kansliet:
Mån-Tors 9.00-16.30

Lunchstängt 12.00-13.00
Fre 9.00-12.00
Telefontider:

Mån-Tors 10.00-15.00
Fre 10.00-12.00

MEDLEMSTIDNINGEN DJURGÅRDAREN
Utges av: Djurgårdens IF Fotboll, Klocktornet Olympiastadion, 114 33 Stockholm 

Tel: 08-545 158 00, Fax: 08-545 158 01, E-post: djurgardaren@dif.se
Ansvarig utgivare: Dan Svanell, Redaktör: Tomas af Geijerstam, Redaktion: Patrik Asplund, David Bogerius, Mats Jansson. 

Foto: Bildbyrån, Jocke Ljungh, Stefan Andersson m.fl.
För ej beställt material ansvaras ej.
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Autogirot!
Nu tar vi nya tag när det gäller 
autogirot. Med detta nummer av 
Djurgårdaren medföjer Järn
greppsfoldern. Du kan ge ditt 
bidrag till Järngreppet genom att 
gå med i autogirot. Du väljer 
valfri summa som dras från ditt 
konto varje månad. Alla bidrag 
är varmt välkomna och många 
bäckar små gör att vi når en mil
jon inom kort.

Järngreppet som startades av 
Supporterföreningen Järn
kaminerna har hittills varit 
mycket lyckat, men insamlingen 
har avstannat lite och vi gör nu 
inför år 2000 en ny satsning för 
att nå en miljon.

Alla som gått med i autogirot 
Kommer att få två biljetter till 
matchen mot IFK Göteborg som 
är den sista hemmamatchen i 
Allsvenskan för i år.

JÄRNGREPPET 
-En miljon till DIF Fotboll

GISSA VILKA ?
STÖD DJURGÅRDEN FOTBOLL

Här följer namnen på de som gått 
med i autogirot:
Anders Wahlqvist
Axel Hultman
Bengt Jansson
Berndt Axelsson
Björn Grandin
Bo Andersson
Bo Axel Karlsson Ekhagens Målerigaranti
Christer Hertzberg
Christian Löfstedt
Erik Wallerfelt
Familjen Burman
Familjen Kollberg-Ericson
Gunnar Richter
Göran Duste
Hakon Larsson
Hans Rittemar
Henrik ”Fimpen” Johansson
Jan Snndstedt
Johan Cederström
Johan Harvey
Johan Hedquist
Kalle Fahlander
Kjell Berntzon
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!?

JÄRNKANINERNA
Järnkaninerna är juniorklubben för våra yngsta supportrar upp till 
13 år. Som medlem i Järnkaninerna får du ett startpaket med 
medlemskort, klistermärken och en reflex. Dessutom får du två 
medlemstidningar per år med erbjudanden och tävlingar samt 
chansen att bli ”Matchens Järnkanin” och få springa in på 
Stadion tillsammans med A-laget till en match i Allsvenskan. 
Alla Järnkaniner kommer att bjudas in till en öppen träning på 
Stadion där man får chans att träffa spelarna i Djurgården.

Så blir du medlem:
Sätt in 100 kronor på postgironummer 9212 533-5. Glöm nu inte 
att skriva namn adress, telefonnummer och personnummer.

Medlemsavgift:
För medlemmar i DIF Fotboll 50:-
För övriga 100:-
Sätt in pengarna på pg. 9212 533-5
För mer information kontakta DIF Fotboll, 08-545 158 00, 
www.dif.se

Medlem i DIF 
Fotboll?

MEDLEMSAVGIFTER 1999 
Vuxen 300 kr 

Pensionär 150 kr 
Ungdom t.o.m 18 år 150 kr 

Familj 500 kr 
Ständig medlem 5000 kr

Allsvenskan är i full gång och vi är över 3000 medlem
mar. Är du medlem?
Har du inte betalat in medlemsavgiften är det hög tid att 
du gör det.
Har du redan betalat medlemsavgiften för 1999 uppma
nar vi dig att värva en medlem. Vad kan vara bättre att 
ge bort ett medlemskap i present till riktig djurgårdare. 
Ni vår publik och våra medlemmar är grunden i fören
ingen. Utan er så skulle det vara omöjligt att driva klub
ben på elitnivå.

Målet 1999 är att vi ska närma oss 4000 medlemmar 
varav ca 900 är ständiga medlemmar och med din hjälp 
är det inte omöjligt. Medlemstidningen som kommer 
fyra gånger hem i din brevlåda under året är bara en av 
de förmåner man får som medlem. Under -99 får med
lemmarna specialerbjudanden i tidningen, så som billi
gare souvenirer m.m.
Köp gamla nummer av Djurgårdaren. Sätt in 30 kr/nummer 
på pg. 549 21-2. Glöm inte att skriva vilket nummer du vill 
ha.
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BÄSTA PUBLIKEN PÅ MÅNGA ÅR!
- Över 9.000 i publiksnitt -

Allsvenskan har under säsongen varit en 
fotbollsfest och intresset för svensk fotboll 
är större än någonsin. Publiksnittet ökar och 
trots att det gått knackigt för DIF har vi näs
tan ett snitt på 10.000 åskådare. Stämningen 
på Stadion är högre och hela publiken lever 
sig med i matcherna och det är inte bara 
Järnkaminerna på sektion M och N som gör 
sin röst hörd utan även alla på Lidingöläkta
ren har vaknat till liv vilket gör inramningen 
på hemmamatcherna ännu festligare. 
Familjeläktaren har varit mycket uppskat
tad och Järnkaninen har fullt upp att krama 
barnen och skriva autografer.

DIF-Norrköping
Över 11.000 på läktarna och publiken 
stormtrivdes. Järnkaninen presenterades och 
kom ut genom kaminen till publikens ju
bel. Järnkaminerna var i högform och när 
laget kom in på planen blev det en färgglad 
inramning till ett öronbedövande dån. Se
dan blev det seger av bara farten och den 
stora Norrköpingsklacken tystnade helt i 
slutet av matchen.

DIF-Trelleborg
Efter den lyckade inledningen av Allsvens
kan var det ”endast” 6.158 åskådare på plats 
när Trelleborg kom till Stadion. Frågan 
många ställde sig var de 11.000 från pre
miären hade tagit vägen. Återigen blev det 
en härlig inramning trots den snöpliga av
slutningen på matchen. Ballongerna runt 
Stadion var uppskattat inte minst av alla 
barn.

DIF-Örgryte och DIF-Kalmar

Under 6.000 på läktarna verkar betyda 0-3 
så se till att gå på hemmamatcherna.

DIF-Hammarby
Matchen som spelades i Solna på Råsunda 
lockade 23.000 fotbollssugna åskådare och 
festligare och färggladare kan det nog inte 
bli. Gul, röd och blå rök fyllde den södra 
läktaren och när nyblivne U-21 landslags
mannen Sharbel Touma gjorde 1-0 fick 
samtliga djurgårdare glädjefnatt. Underbart 
med så mycket folk på matchen, det är un
der sådana former fotboll ska spelas.

DIF-Malmö FF
Solsken på Stadion hör till ovanligheterna, 
men i år har solen tittat fram. Nära 7.000 på 
läktarna hade inte slutat applådera lagens 
intåg förrän måljublet exploderade. 
Allsvenskans snabbaste mål i år fick nog 
många som fortfarande stod utanför att ta 
sig till matcherna i god tid i fortsättningen. 
F-sektionen som håller igång Lidingövägen 
var i sitt bästa slag och sången runt Stadion 
var lysande.

DIF-Örebro SK
Matchen lyckades dra 12.800 åskådare ef
tersom rädslan för ett utsålt Stadion fått 
många att köpa förköpsbiljetter. Invigningen 
av Stockholm Summer Games bidrog till 
publiksiffran. Publiken fick se en mycket bra 
match och publiken levde sig verkligen med 
i matchen.

DIF-Halmstad
Återigen en bra publiksiffra, men publiken 
lyckades inte inspirera DIF till seger.

DIF-Frölunda
Över 6000 på läktarna men ibland var det 
riktigt tyst på läktarna. Bättre kan ni, kära 
publik.

Avslutningen
Nu gäller det att kriga för poängen, inte 
minst på hemmaplan. Laget behöver ditt 
stöd från läktarplats när hösten bjuder på 
”stora” matcher för DIF. Storlagen AIK, 
Helsingborg och Göteborg kommer att locka 
storpublik och det viktiga mötet mot 
Elfsborg den 13 september kan bli en fing
ervisning hur det kommer att sluta.
Vi får heller inte glömma det viktiga borta- 
derbyt mot Hammarby den 4 oktober. I ok
tober spelar DIF endast en hemmamatch, 
mot IFK Göteborg, men låt oss göra derbyt 
mot Hammarby till ett hemmaderby. Köp 
biljett nu!!!

Djurgårdens IF Fotboll hoppas att ni vår 
publik känner att arrangemangen blivit 
bättre. Vi kommer fortsätta att jobba för att 
vår publik ska trivas och minnas matcherna 
på Stadion lite extra. Har ni förslag och syn
punkter på vad som ska förbättras och hur 
det ska göras är du välkommen att höra av 
dig.

Vi på redaktionen hoppas att alla spelarna i 
A-laget känner att de har ert stöd så at de 
börjar ta de viktiga segrar vi behöver för att 
klara oss kvar i Allsvenskan.

Dag Motståndare Resultat Publik
Söndag 11 april IFK Norrköping 3-0 11.449

Måndag 3 maj Trelleborg 2-2 6.158

Måndag 17 maj Örgryte 0-3 5.749

Måndag 24 maj Kalmar FF 0-3 5.840

Måndag 31 maj Hammarby 1-0 23.066

Tisdag 29 juni Malmö FF 4-1 6.945

Måndag 5 juli Örebro SK 0-1 12.800

Tisdag 3 aug Halmstads BK 0-2 7.640
Söndag 15 aug Frölunda 1-1 6.090

... -----.

www.dif.se

Placering, publiksnitt (hemma, borta, totalt) i 
klubben de senaste 10 åren:

År Div Pl. H B T
1998 Divl l:a 2819 2084 2452
1997 Div 1 2:a 2973 2912 2943
1996 Allsvenskan 13:e 3894 5299 4597
1995 Allsvenskan 6:e 6802 7308 6890
1994 Div 1 l:a 2249
1993 Div 1 3:a 3232 2219 2726
1992 Allsvenskan 7:a 4169

Kvalsvenskan 2338 1722 2030
1991 Allsvenskan 5:a 3938

Mästerskapsserien 5237
1990 Allsvenskan 5:a 4179 5469 4824
1989 Allsvenskan 6:a 3275 4445 3860
1988 Allsvenskan 3:a 6034 6088 6061
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VÅRA TVÅ
Mitt under sommaruppehållet fick Djur
gårdens A-lag nya tränare. Micke An
dersson och Peter Grim ersattes av Sö
ren ”Snuffe” Åkeby (SÅ) och Zoran 
Lukic (ZL).
DJURGÅRDA
REN satte

”Snuffe” och
Zoran vid ett bord 
på Stadions kansli 
och lät dem själva 
berätta:

Om att kastas in i het
luften och omgående 
möta topplag som 
Halmstad och 
Örgryte:

SÅ: ”Det är klart att 
det kan vara bra att få 
lite tid på sig när 
man har börjat 
med litet nytt. 
Tittar man på 
motstån

det 
s å 
är 

det ju 
jätte

tufft, det 
är inget att 

snacka om, 
men man måste 

ändå möta de här la
gen nån gång. Att mot

ståndarna har bollen 
mycket mer än vad vi har 

spelar ingen roll bara vi lig
ger rätt i plan. Sen gäller det 

att utnyttja de chanser man får, 
framför allt på bortaplan, där kan 
man inte bjuda på så mycket. Det 
finns liksom ingen anledning att 
vi ska bjuda upp till dans på 
bortaplan. Det är så det funkar.”

Om att höja farten på tränings
passen:

SÅ: ”Zoran och jag har en inställ
ning till hur man ska jobba på trä

ning. Vi vill att man ska göra allting mycket 
snabbare och klara av att ta snabba beslut 
utan att dra ner på tempot. Vi vill att spela
rna ska förstå att man måste ställa om snab
bare. Det går inte att behandla bollen för 
mycket för då hinner motståndarna komma 
rätt i positionerna och då är det svårt att såga 
sig igenom. Det gäller att man snabbt stäl
ler om, framför allt vågar löpa förbi boll
hållaren och att man hela tiden strävar efter 
att spela framåt. Tanken med det nya spel
sättet är att vi ska komma runt på kanterna 
och få isär motståndarnas backlinje. Vi job
bar med att försöka höja tempot på träninga
rna och förbättra passningsspelet. En spe
lare ska vara medveten om var han slår en 
passning så att den sitter på rätt fot så att 
man får flyt i spelet. Vi kallar det alibipass 
när man sätter medspelaren i knipa genom 
att slå en dålig passning.”

ZL: ”De kraven vi ställer på tempo och in
tensitet kommer att skärpas vartefter.”

Om att flytta från Östersund (Snuffe):

SÅ: ”Det blev väl något av en smärre chock 
för Östersunds FK när jag berättade att jag 
ville sluta mitt i säsongen och flytta till 
Stockholm. Det löste sig inte smärtfritt men 
det löste sig. Som tur är kunde Östersund 
snabbt få fram en tränare som kunde ta över. 
Jag har trivts jättebra uppe i Östersund och 
lärt känna många nya människor under sju 
månader. Jag har försökt träna den fotboll 
jag vill att man ska spela och även fått se att 
norrlänningar faktiskt kan spela fotboll. Det 
handlar om medvetenhet, de trodde inte att 
de kunde spela den fotboll jag praktiserar. 
Det är så lätt att bara säga att man ska sparka 
upp bollen och flytta upp laget och sedan 
hoppas på att det händer något. Jag tyckte 
att vi hade kommit långt på väg med Öster
sund så på så sätt var det lite synd att kliva 
av men jag vet att ÖFK kommer att jobba 
vidare med samma spel- och tankesätt. Det 
är inga hard feelings mellan mig och Öster
sund utan tvärtom.”

Om att träna ett seniorlag i stället för 
juniorer (Zoran):

ZL:. ”Jag tränade Nykvarns A-lag i division 
III i början av 90-talet. Jag var oerfaren och 
vi åkte faktiskt ner i fyran. Från 1993 fram 
tills nu har jag jobbat med ungdomar och 
de sista tre åren med Djurgårdens juniorer.



NYA TRÄNARE
Det är klart att det är ett stort steg att ta från 
ett juniorlag till ett allsvenskt seniorlag. 
Sättet att jobba med människorna är annor
lunda, nu förväntar jag mig att spelarna ska 
kunna det jag kräver av dem. 
Dessutom är man mer bero
ende av resultatet i ett senior
lag medan det viktigaste i ett 
juniorlag är att spelarna utbil
das. Det som Djurgårdens 
juniorer saknar är tempot. De 
spelar i juniorallsvenskan men 
har egentligen passerat den ni
vån. Tempot där är för lågt.”

Om att få A-lagsspelare att 
tända till i B-laget:

SÅ: ”Det är upp till dem själva. 
Laguttagningen till nästa A-
lagsmatch sker på B-lags
matcherna och på veckans 
träningar. Det är inte säkert att 
de som spelat i A-laget veckan 
innan är aktuella för nästa 
match. Det är ju inte så att man 
bestämmer sig för att spela med 
några gubbar som sedan får se 
hur dåliga ut som helst under 
veckan, det håller aldrig. Vore 
det så skulle jag förstå de som 
inte är laddade i B-lagsmatche
rna men jag har sagt åt dem att 
om de vill vara med och spela i 
A-laget så gäller det att de vi
sar vad de går för.”

ZL: ”Kvalitén på spelarna i 
truppen är väldigt ojämn så 
några spelare är vi beroende av 
att ha med i A-laget. På längre 
sikt vill vi ha 15-16 spelare som 
är lika bra så att man får den 
konkurrenssituation där det är 
avgörande hur man har varit på 
träningarna och hur man eventuellt har spe
lat i B-laget.”

SÅ. ”Det får inte förekomma att man har 
spelare i truppen som accepterar att de är 
B-lagsspelare. Det är ingen idé att ha kvar 
spelare som har den inställningen och bara 
går och lyfter lön. Det är en konkurrens
situation och kvalitet på träningarna som 
utvecklar spelarna och det är bara det som 
gäller. Det finns inga genvägar utan det är 
bara att jobba på. Visst kan man som trä
nare göra lite förändringar och byta in spe

lare och ändra detaljer men det är inte det 
som är det primära.”

Om alla allsvenska tränare som har fått

Namn: Zoran Lukic
Ålder: 42 år
Klubbar som tränare: 
Djurgårdens ung
domslag och junior
lag 93-99, Nykvarns 
A-lag 90-91.

sparken under säsongen:

SÅ: ”Jag tycker att det fokuseras lite väl 
mycket runt tränarna. I år fick Roffe Zet

terlund gå efter halva sä
songen och året innan var 
han hur bra som helst. Jag 
tror inte att det är någon skill
nad på Roffe i dag och i fjol 
men det är ju alltid lättare att 
ta bort en tränare än att ta 
bort en massa spelare. Så är 
det ju. Vi som är tränare har 
elva vänner varje vecka och 
det är det klimat vi lever i och 
jag tror inte att det tar oss så 
hårt.”

ZL: ”Vi som är tränare på en 
sån här nivå är medvetna om 
vad det är som gäller. Det är 
resultatet som avgör om jag 
är en bra tränare eller en 
sämre tränare.”

SÅ: ”Det är samtidigt mycket 
stimulerande att jobba under 
de förutsättningarna. Det ska 
vara lite puls.”

ZL: ”Och lite adrenalin.”

SÅ: ”Ja, annars hade man ju 
valt vilket annat jobb som 
helst och gått dit klockan nio 
och och stämplat ut klockan 
fem”.

Om svensk fotboll:

SÅ: ”Publiksnittet har höjts 
så det verkar ju som om fot
bollen har blivit roligare att 
titta på. När det gäller lands
laget så tycker jag att vi lig

ger långt framme.”

ZL: ”Vi spelar inte i den högsta divisionen 
än men vi har närmast oss de bästa lands
lagen i Europa ganska markant.”

SÅ: ”Och där tror jag att en stort bidragande 
orsak är Tipselit-satsningen på juniorerna 
där vi har duktiga tränare i många klubbar 
ute i landet. Det är lätt att glömma bort att 
de är därifrån de kommer när de dyker upp 
i Allsvenskan och visar att det finns kvali
tet i svensk fotboll.”
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Om att 16-åriga superlöftet Tonton Zola 
Moukoko går till engelska Derby County 
utan att Djurgår’n får en krona:

ZL: ”Vi måste bli medvetna om att de stora 
klubbarna i Europa täcker upp hela Sverige 
med sina agenter och kontaktmän som är på 
varenda turnering och noterar. Vi måste hitta 
rätt sätt för att behålla spelarna. På sikt blir 
det väldigt svårt att producera nya spelare 
när de bästa försvinner hela tiden.”

SÅ: ”Framför allt måste vi hitta ett 
sätt att få betalt för dem. De unga 
spelarna som vi vet är duktiga måste 
vara kontrakterade, annars ska de 
inte vara kvar i klubben.”

ZL: ”Spelarna är så pass unga så de 
bestämmer inte själva. Det är alltid 
någon närstående eller någon agent 
som lovar det ena och det andra och 
det är klart att en 15-årig pojke på
verkas. Dessutom kan han själv inte 
ta ett beslut eftersom han inte är 
myndig utan det är föräldrar eller 
någon annan som skriver på och det 
är oftast de som håller i trådarna och 
ser de stora pengarna. Vi försökte 
med Tonton, jag har pratat och pra
tat och pratat och han lovade flera 
gånger att han skulle skriva på ett 
kontrakt. Jag blev lite förbannad när 
det blev klart med Derby och när jag 
pratade med Tonton så började han 
gråta. Då förstod jag att jag inte 
kunde skälla på honom för det var 
inte han som ville ha det så här, det 
var andra som hade tagit beslutet. 
Det är som ”Snuffe” säger, det enda 
sättet att få behålla de här spelarna 
eller få betalt för dem är att de får 
skriva kontrakt med Djurgår’n trots 
att det är så pass unga som de är.”

SÅ: ”Det gäller inte bara Djurgår’n utan alla 
fotbollsklubbar i Sverige. Det är bara de eu
ropeiska storklubbarna som tjänar på det här. 
Vi utbildar spelarna i flera år och så sticker 
de bara iväg och gör inte rätt för sig. Det är 
ju inte gratis att utbilda de här spelarna.”

ZL: ”Utbildningen kostar mer pengar än vad 
man tror. Det är tränare som har löner, 
turneringar, hyra för träningsplaner och allt 
annat. Om vi fortsätter att utveckla Allsvens
kan så kanske vi kan få de stora talangerna 
att stanna kvar i Sverige ett par år till, men 
då måste vi ha flera ekonomiskt starka för
eningar som AIK.”

Om hur fotboll ska spelas:

SÅ: ”Jag vill att man ska spela offensivt. 
Man måste vara medveten om att man har 
motståndarna på andra sidan men tankesättet 
är att försöka gå till anfall så fort som möj
ligt. Det har alltid sagts att anfall är bästa 
försvar och jag håller med, men det är inte 
alltid det går. Man måste ha bra förutsätt
ningar och sträva efter att försöka spela 
framåt i förstaläget, det är jätteviktigt. Man 
måste agera som ett lag och samtidigt våga 
göra något med bollen. Jag njuter när jag

Namn: Sören Åkeby 
Ålder: 47 år
Klubbar som tränare: 
Östersunds FK våren 
1999, Nacka FF 94- 
98, AIK 1994 (som 
assisterande tränare 
för A-laget), Djurgår
den 91-93 (B-lag och 
juniorlag).

ser en spelare som dribblar. Vi måste fram 
sådana spelare, vi måste få fram individerna 
och inte låsa dom till att alltid måste spela 
bollen. På ungdomslagens träningar i Ajax 
står ledarna och skriker ”dribbla! dribbla! 
dribbla” och det är underbart.”

ZL: ”Drömmen är väl Liverpool för några 
år sedan eller Manchester United idag. 
Mycket bra passningspel, bra tempo och 
skickliga spelare som kan och vågar göra 
det oväntade.”

SÅ: ”Det är så skönt att se en spelare som 
Hasse Blomqvist i Frölunda. Låt 
dem göra något misstag, alla får 
misslyckas. Det stämmer till 100 
procent att du måste kunna miss
lyckas för att lyckas. Du kan inte 
säga till en spelare att han inte får 
dribbla men däremot kan du försöka 
få honom att värdera när han ska 
göra det. Kommer vi två mot en så 
tycker man kanske inte att han ska 
dribbla, men fram med 
individualisterna och de som vågar 
göra mycket. Då utvecklar man de
finitivt fotbollen.”

ZL: ”Man måste ha en balans i la
get. Man ska ha folk som arbetar men 
även några artister så att man kan 
bjuda publiken på lite show. ”

SÅ: ”Det finns utan tvekan många 
duktiga spelare i Djurgården som 
framför allt måste bygga upp sitt 
självförtroende.”

ZL: ”Man måste kunna ta risken att 
misslyckas och att publiken på Sta
dion visslar. Spelarna i truppen är 
väldigt olika som individer, vissa av 
dem behöver inget stöd eller upp
muntran från Snuffe eller mig medan 

de finns andra som vi måste jobba med. När 
man letar spelare utifrån gäller det att välja 
personer med rätt karaktär så att man inte 
behöva offra så mycket tid för mentala för
beredelser.”

Om att tänka på fotboll 24 timmar om 
dygnet:

SÅ: ”Jag försöker släppa fotbollen när jag 
går ut med hunden i skogen men tankarna 
kommer tillbaks. Det är lätt att man böljar 
fundera på nästa match och sånt som går 
runt i huvudet. Man lägger inte upp en 
månadsplanering som man går efter utan för
utsättningarna ändras vecka för vecka. Vad 
är det som behövs jobba på och vad behö
ver vi repetera?”
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Matcherna i Allsvenskan ’99
11 april, Djurgården-Norrköping 3-0
Glädjetårarna faller på Stadions läktare efter matchen.
Efter en darrig inledning blir Niclas Rascks 1-0 förlösande 
och 3-0 är ett rättvist resultat även om Norrköping har 
några bra chanser att reducera. Gästernas mål vaktas av 
Thor-André Olsen.
Bäst i Djurgården: Borgqvist, Rasck, Touma 
Målskyttar: Rasck, Touma, Nilsson

19 april, IFK Göteborg-Djurgården 0-0
Med, kanske något överdrivet, stor respekt för Göteborg 
inriktar sig ett rödklätt Djurgården på att hålla nollan och 
lyckas. Det är ont om farliga DIF-chanser men gott om 
kämpaglöd. Matchen flyttades från måndag till torsdag på 
grund av regn.
Bäst i DIF: Peo Eriksson-Ohlsson, Magnus Samuelsson

25 april, Helsingborg-Djurgården 1-4
Lindblads nolla spricker och det rejält när fyra bollar 
fladdrar in i DIF-kassen. Djurgår’n är aldrig i närheten av 
någon poäng på Olympia och Stefan Alvén blir utvisad i 
första halvlek som om uppgiften inte redan vore tillräck
ligt tuff. 500 Järnkaminer står trots förlusten kvar på 
läktaren och sjunger långt, långt efter slutsignalen. 
Bäst i DIF: Magnus Samuelsson 
Målskytt: Jones Kusi-Asare

3 maj, DIF-Trelleborg 2-2
Borkens kanonskott drygt tio minuter före slutet ser ut att 
bli ett segermål men på grund av återkommande slarv på 
vänsterkanten tillåts Trelleborg göra två onödiga mål. 
Djurgår’n ska absolut vinna den här matchen och en 
poäng känns som en bitter förlust. Saknaden efter Fredrik 
Dahlström (armbrott mot Helsingborg) är stor och den 
skulle visa sig bli ännu större.
Bäst i DIF: Borgqvist, Eriksson-Ohlsson, Nilsson 
Målskyttar: Nilsson, Borgqvist

10 maj, Frölunda-DIF 1-1
Djurgården gör en bra match på Ruddalen, särskilt den 
andra halvleken, och förtjänar ett segermål. Göteborgarna 
imponerar föga på sin hemmaplan men lyckas kvittera på 
en luftpastej som studsar runt i straffområdet som en 
flipperkulla innan den far förbi Magnus Lindblad. Samuel 
Wowoahs stolpskott i inledningen av den andra halvleken 
är värt ett bättre öde.
Bäst i DIF: Wowoah, Touma 
Målskytt: Nilsson



17 maj, DIF-Örgryte 0-3
Plattmatch nummer 1. Djurgår’n utan ”Dala” och Magnus 
Samuelsson och så småningom också med tio man 
(Borken utvisad) har verkligen ingen lyckad kväll. Efter 
fem minuter får ÖIS till följd av grova misstag i Djurgår
dens straffområde en straff och kan sedan kontrollera 
matchen.
Bäst i DIF: Alvén

24 maj, DIF-Kalmar FF 0-3
Plattmatch nummer 2. 3-0 efter 30 minuters spel och 
djurgårdsspelare som helst vill vara någon annan stans. 
”Vi är inte i form varken som lag eller individuellt” säger 
tränaren Micke Andersson efter matchen och det är ingen 
som har en annan uppfattning. De många höga långbolla
rna mot de kortväxta anfallsspelarna (Touma, Nilsson) är 
meningslösa tills en nästan färdigläkt Fredrik Dahlström 
blir inbytt.
Bäst i Djurgården: Dahlström

31 maj, DIF-Hammarby 1-0
24 000 åskådare ser Djurgården dra det längsta stråt i 
derbymatchen mellan allsvenskans två sämst placerade 
lag. Martin Lossman får göra sin allsvenska debut och 
storspelar mellan stolparna. Han ligger även bakom seger
målet med ett perfekt utkast och det finns ingen tvekan i 
Sharbel Toumas avslutning. Något skönspel är det inte tal 
om men Micke Anderssons taktik med fem mittfältare och 
Dahlström ensam på topp är lyckosam.
Bäst i Djurgården: Lossman, Eriksson-Ohlsson, Dahlström 
Målskytt: Touma

9 juni, Elfsborg-DIF 2-1
Gott om hopp för Djurgår’n med ett tidigt ledningsmål 
(straff) och ett ängsligt spelande Elfsborg, men raset är 
totalt i början av den andra halvleken. Elfsborg vänder 
matchen med två mål på drygt fem minuter och sedan 
lyckas Djurgården aldrig skapa något tryck. I slutminuten 
får Pierre Gallo chansen att slå en frispark i bra läge men 
bollen går skyhögt över målet.
Bäst i DIF: Eriksson-Ohlsson
Målskytt: Touma (straff)

14 juni, AIK-DIF 3-1
Domarnas match på Råsunda. Vid ställningen 1-1 med tio 
minuter kvar att spela studsar bollen upp på vänsterbacken 
Stefan Alvéns axel. Domaren Morgan Norman uppfattar 
inte situationen men linjedomaren Håkan Andersson 
väljer, mycket oväntat, att ivrigt vifta för straff. AIK gör 2- 
1 på straffsparken och ökar sedan på till 3-1 efter att 
huvuddomaren Morgan Norman, mycket vackert, spelat 
fram Krister Nordin.
Bäst i DIF: Dahlström, Pehrsson
Målskytt: Dahlström



17 juni, Halmstad-DIF 4-1
Djurgår’n gör ett bottennapp i ösregnet på 
Örjans Vall och släpper in fyra mål inom 
loppet av 13 minuter(!). Bollen är hal som en 
tvål för Magnus Lindblad och Djurgårdens 
supportrar sliter sitt hår i förtvivlan. Kanske 
satt derbymatchen mot AIK tre dagar tidigare i 
benen. Magnus Samuelsson insjuknar innan 
matchen (halsen) och blir sedan borta i två 
månader.
Bäst i Djurgården: - 
Målskytt: Gallo (straff)

29 juni, DIF-Malmö FF 4-1
Jon Persson chockstartar och nickar in 1-0 
efter 50 sekunder. Sedan går det mesta Djur
gårdens väg inför 7000 entusiastiska åskådare på Stadion. 
Ett skadedrabbat MFF har svårt att hänga med Sharbel 
Touma i svängarna och ”Shabbe” gör två stiliga mål. ”Det 
var väl i alla fall en rolig match att titta på för publiken” sa 
Malmös tränare Roland Andersson besviket efter matchen. 
Bäst i DIF: Lossman, Eriksson-Ohlsson, Touma 
Mål: Touma 2, Jon Persson, Stojcevski

5 juli, DIF-Örebro 0-1
Spelmässigt årets bästa match men Blåränderna slår 
världsrekord i antal missade målchanser. Magnus Pehrsson 
hittar ribban två gånger och totalt blir det fem träffar i 
virket. Fredrik Dahlström lär ha drömt mardrömmar om 
alla missade chanser och Örebro SK borde undrat hur i 
helsike man lyckades få med sig tre poäng från Stadion 
denna kväll.
Bäst i DIF: Pehrsson, Touma

11 juli, Malmö FF-DIF 2-0
Chans till revansch för Dahlström som i stället bränner ett 
friläge i första halvlek. Niclas Kindvall avgör matchen 
med en skruvad frispark tio minuter före full tid och vad 
hjälper det då att rödtröjade Djurgården har nog så mycket 
av spel och chanser under matchen. Jones Asare gör ett 
piggt inhopp men lyckas inte näta. Senare skulle det visa 
sig att det här var den sista matchen för tränarduon Micke 
Andersson/Peter Grim.
Bäst i DIF: Eriksson-Ohlsson, Asare

3 augusti, DIF-Halmstad 0-2
Nej, tränarbytet (Andersson och Grim ut, Åkeby och Lukic 
in) ger ingen omedelbar effekt. Ett trögt Djurgår’n lyckas 
inte alls med det nya spelsystemet 4-3-3 och ett impone
rande starkt Halmstad vinner rättvist med 2-0. ”Vi hade 

aug 1999 Djurgårdaren 13



trott att vi skulle kunna skapa fler chanser och skaka Halm
stad mer än vad vi gjorde”, säger Djurgårdens tränare Zoran 
Lukic besviket efter matchen. Vid samma presskonferens 
presenteras den nye målvakten Bo Andersen, en 23-årig 
dansk från Bristol City.
Bäst i DIF: Pehrsson, Wowoah

9 augusti, Örgryte-DIF 0-1
En DIF-seger står i över fem gånger pengarna på Oddset så 
Samuel Wowoah fixar en liten skräll när han sparkar in 1-0 
till Djurgår’n med 20 minuter kvar att spela. 4-3-3 fungerar 
betydligt bättre än sist och när Bo Andersen håller nollan 
kan Åkeby/Lukic inkassera sina första allsvenska poäng. En 
mycket viktig seger för den nya tränarduon och för hela 
föreningen.
Bäst i DIF: Alvén, Samuelsson, Borgqvist
Målskytt: Wowoah

15 augusti, DIF-Västra Frölunda 1-1
Djurgår’n gör en godkänd första halvlek och tar också 
ledningen men efter pausen rasar spelet ihop. Mittfältet 
hittar inte rätt med många passningar och Frölundas logiska 
kvittering kommer i slutminuterna. DIF fick klara sig utan 
de skadade backarna Peo Eriksson-Ohlsson, Pierre Gallo 
och Pato Cisternas och när dessutom Stefan Alvén tvinga
des utgå blev det darrigt även i defensiven.
Bäst i DIF: Rasck, Samuelsson
Målskytt: Wowoah



Onsdagen den 15 september 17.00 är alla medlemmar i Järnkaninerna och 
deras föräldrar varmt välkomna till Djurgårdens träningsanläggning på 
Kaknäs. Där får alla Järnkaniner träffa spelarna i A-laget, spela lite fotboll, 
ta kort och bättra på autografsamlingen. Det finns även möjlighet att köpa 
DIF- och Järnkanin-souvenirer.

Bilvägen från stan: Sväng vänster vid Kaknästornet och följ vägen rakt fram 
några hundra meter så ligger träningsanläggningen på höger sida. Åker du 
kommunalt tar du bussen från Karlaplan och går av vid Kaknästornet och 
går sista biten. Är du inte medlem i Järnkaninerna går det bra att bli det i 
samband med Järnkaninernas dag. För 100 kr blir du medlem i Sveriges 
bästa juniorklubb.

JÄRNKANINERNAS DAG
15 september på Kaknäs



Tjena alla Järnkaniner!
Hoppas ni har haft en bra sommar och att ni kommer laddade till höstens viktiga 
fighter på Stadion. Dessa sidor i Djurgårdens medlemstidning är era sidor och vi 
hoppas att ni vill vara med och fylla dem. Därför är vi tacksamma om ni vill skicka 
in teckningar, foton, historier och vad det nu kan vara. Adressen är Järnkaninerna, 
Djurgårdens IF, Klocktornet Olympiastadion, 114 33 Stockholm.

Vi ses på Stadion!

TÄVLA OCH VINN ETT PENNSET

Allt du behöver göra är att rita en teckning med Djurgårds-motiv och
skicka in ditt bidrag innan den 30:e september så har du chansen att vinna
en blyertspenna, linjal, pennvässare och ett snyggt fodral. Allt i Djurgårdens snygga färger. 
Tio tecknare belönas med var sitt pennset. Lycka till!

Finn fem fel! På den vänstra bilden är det fem saker som inte riktigt stämmer. 
Kan du hitta vad det är? Lycka till!



Hej igen!
Kan inte du hjälpa mig att färglägga djurgårdsmärket !

Här har Djurgårdsspelaren Michael 
Borgqvist tappat både hår, öron, 
näsa och mun.
Han vore tacksam om du kunde rita 
till det som fattas.

Gissa vilka två spelare 
som smält ihop till en? 
Kanske kan pappa hjälpa 
till?
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RESEKLUBBEN-1999
För medlemmar i Djurgårdens IF, Järnkaminerna, och Djurgårdens 
supporters club arrangeras resor till de resterande bortasmatcherna.

Swebus som kör oss till samtliga bortamatcher har naturligtvis både 
toaletter samt video på bussarna. Det kommer också att serveras både 
mat och dryck. Flera överraskningar samt arrangemang kommer att 
hållas i samband med resorna.

Trelleborg 19/9 Söndag Pris 330 kr
Kalmar 17/10 Söndag Pris 200 kr/250 kr maskeradresa
Norrköping 30/10 Lördag Pris 110 kr

Uppskrivningar sker vid souvenirförsäljarna vid hemmamatcher samt på Djurgårdens kansli 
vardagar 10.00-16.00, lunchstängt 12.00-13.00. För mer information ring kansliet 08-545 158 
00 eller 08-783 79 77 (Jk's infolinje).

ARENAN & BILJETTER
Sek. G+H Familjeläktaren
Djurgårdens familjeläktare med Järnkaninen i 
spetsen.
Pris: 50 kr/person Direktinsläpp

Sektion E+F
Långsida samt kurva vid Lidingövägen.
Pris: 120 kr Förköp samt direktinsläpp 

Sektion A+B
Långsida vid Lidingövägen.
Pris: 120 kr Förköp samt direktinsläpp 

Sektion V+X+Y+Z Fond

Dessa sektioner är endast till for gästande 
supportrar.
Pris: 80 kr

Sektion K+L
Kurvan vid
Valhallavägen/Drottning Sophiasväg.
Förköp 100 kr_________________________  
Sektion M+N

Klackens sektioner på långsidan.
Medlemskort i JK/DIF Fotboll skall 
uppvisas vid insläppet Pris: Förköp 110 kr 
direktinsläpp 100 kr.

Sektion O+ P
Långsida vid Sophiavägen.
Pris: 120 kr Förköp samt direktinsläpp 

Sektion S+T Fond
Handikappsanpassad läktare samt frikort - Inget 
förköp.
Pris 50 kr.

VALHALLAVÄGEN www.dif.se
- är adressen för 

dig som vill 
veta mer om 

Djurgårdens IF, 
souvenirer och 
ha senaste nytt.GLOBENS BILJETTSYSTEM 

TELEFONBOKNING 08-600 34 00

Mån-Fre 09.00-18.00 Lör 10.00-15.00 
Sön - stängt.
För bokning av grupper över 37 personer 
ring 08-725 12 30.
OBS! Endast vardagar 09.00-18.00.

BILJETTKASSA Globentorget 2, 
Mån-Fre 9.00-18.00 Lör 10.00-15.00 Sön 
- stängt.

För mer information på Internet: 
www.globen.se eller www.dif.se
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Medlemserbjudande!

För medlemmar i Djurgården fotboll så erbjuder vi er att köpa dessa souvenirer till ett förmån
ligt medlemsprist pris.

Djurgårdskepsen kostar endast 60 kr (100 kr) och för badlakanet tar vi endast 80 kr (140kr). Postens 
avgifter tillkommer.
Gör så här: Skriv ditt medlemsnummer och ditt namn och adress på ett inbetalningskort med post
giro nummer: 53 21 96-3 Djurgårdens IF Fotboll AB och det du önskar beställa. Observera att du 
måste lägga till 25 kr per produkt för postens avgifter. Vi skickar produkterna till dig inom två veckor.

aug 1999 Djurgårdaren 19



DJURGÅRDENS IF
DJURGÅRDENS IF 

UNGDOMSFOTBOLLEN
Box 39007

100 54 Stockholm
Tel. 08-664 03 31

DJURGÅRDENS IF 
BORDTENNIS

Mats Hagberg 
Mäster Henriks Allé 7b 

192 74 Sollentuna

DJURGÅRDENS IF 
BROTTNING 

Bengt Frid 
Hornsgatan 144 

117 28 Stockholm

DJURGÅRDENS IF 
CYKEL 

c/o Bengt Baldersten 
Lavvägen 5 

184 70 Åkersberga

DJURGÅRDENS IF 
DAMFOTBOLL

Box 39007
100 54 Stockholm 

www.kbhs.se/dif-dff/

DJURGÅRDENS IF 
BOULE 

c/o Björklund 
Grafikvägen 3 

121 43 Johanneshov

DJURGÅRDENS IF 
INNEBANDY 

c/o Per Johansson 
Mårdstigen 4 
170 75 Solna

Tel: 08-85 63 90 
www.psm.kth.se/~pj/dif/

DJURGÅRDENS IF 
HANDBOLL 
c/o Gillis Florsjö 

Maria Skolgata 38 
118 53 Stockholm 
Fax: 08-84 32 34 
www.difhf.cjb.net

DJURGÅRDENS IF 
GOLF

Liljansplan 3 
114 25 Stockholm 
Tel: 08-411 90 70 
Fax: 08-411 90 40 

www.djurgardensgolf.se

DJURGÅRDENS IF 
KONSTÅKNING 

c/o Anette Craas 
Ringsätravägen 34 

123 52 Farsta 
Fax: 08-707 62 90

DJURGÅRDENS IF 
FÄKTNING

Box 39036
115 42 Stockholm
Tel: 08-664 14 64

www.algonet.se/~pierre/DIFfenc.html

DJURGÅRDENS IF 
SUPPORTERCLUB 
Stockholmsvägen 60 C 

181 42 Lidingö
Tel: 08-765 50 38 
www.ldc.se/dsc/

DJURGÅRDENS IF 
BOXNING

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

www.dif.se/boxning

DJURGÅRDENS IF 
BANDY
Box 370 

184 24 Åkersberga 
Tel kansli: 08-540 219 68 

Fax: 08-540 237 32 
Kontaktman: Bert Niska 

Tel: 070-302 17 97 
www.student.nada.kth.se/~194-ahu/bandy/ 

difabfl.html

DJURGÅRDENS IF 
BOWLING

Kaj Alm 
Örnsätrabacken 110 
127 36 Skärholmen 
Tel: 08-740 44 34 
Fax: 08-710 38 12

DJURGÅRDENS IF 
HANDIKAPPFOTBOLL 

c/o Rolf Odenheim 
Mosstorpsv. 6a 

183 30 Täby

DJURGÅRDENS IF Tisdag 28 19.00 Djurgården - AIK

ISHOCKEYFÖRENING Torsdag 30 19.00 Västerås - Djurgården

Rökerigatan 20 Oktober
121 62 Johanneshov Söndag 3 16.00 Djurgården - Leksand

Tel: 08-556 108 00 Tisdag 5 19.00 Djurgården - Luleå

Fax: 08-556 108 01 Torsdag 
Söndag

7
10

19.00
16.00

Färjestad - Djurgården 
Frölunda - Djurgården

www.djurgarden.com Tisdag 12 19.00 Djurgården - Linköping
Torsdag 14 19.00 Malmö - Djurgården

I september drar Elitserien i ishockey igång Tisdag 19 19.00 AIK - Djurgården
igen och det är ett revanchsuget Djurgården Torsdag 21 19.00 Djurgården - MoDo
efter den snöpliga avslutningen förra Söndag 24 16.00 Djurgården - Luleå
säsongen.
Hardy Nilsson som är ny tränare tror att DIF

Torsdag 28 19.00 MoDo - Djurgården

blir ett topplag säsongen 1999/2000. November
-För att det ska bli verklighet måste våra Tisdag 2 19.00 Djurgården - AIK
äldre stjärnor höja sig ett snäpp, säger Hardy. Torsdag 4 19.00 Luleå - Djurgården
Joakim Eriksson (Södertälje), Kristoffer Söndag 7 16.00 Djurgården - Brynäs
Ottosson (Huddinge) och Mattias Tjärnqvist Tisdag 16 19.00 AIK - Djurgården
(Rögle) är några av de spelarförstärkningar Torsdag 18 19.00 MoDo - Djurgården
man gjort. Söndag 21 16.00 Djurgården - HV 71

Torsdag 25 19.00 Djurgården - Västerås
Lördag 27 15.00 Leksand - Djurgården

Spelprogram -99
September December
Torsdag 16 19.00 Luleå - Djurgården Torsdag 2 19.00 Djurgården - Färjestad
Lördag 18 15.00 Brynäs - Djurgården Söndag 5 16.00 Djurgården - Frölunda
Torsdag 23 19.00 Djurgården - MoDo Torsdag 9 19.00 Linköping - Djurgården
Lördag 25 15.00 HV 71 - Djurgården Söndag 12 16.00 Djurgården - Malmö
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http://www.kbhs
http://www.psm.kth.se/%7Epj/dif/
cjb.net
http://www.ldc.se/dsc/


Djurgårdens IF Fotboll 
Marknadsgruppen

Nu har vår ”nya” marknadsgrupp äntligen kommit igång 
ordentligt. Den består av Stefan Svensson marknadschef, 
Bo Andersson klubbdirektör samt Christer Magnusson 

representant och ansvarig från DIF AB:s styrelse.

I arbetet med att skapa ett starkt DIF både sportsligt och ekono
miskt är naturligtvis samarbetet med näringslivet viktigt. Men det 
är inte bara de stora sponsorerna som räknas, alla som på något 
sätt är engagerade är viktiga, vår publik, våra sponsorer stora som 
små, Järnkaminerna, Järnkaninerna, leverantörer samt andra 
samarbetspartners.
DIF har ju en vision att bli ett topplag i allsvenskan samt att nå 
spel i de europeiska cuperna. Denna vision måste också finnas 
med i de diskussioner som förs med våra samarbetspartners. Detta 
är ju grunden för det långsiktiga arbete som har påbörjats i DIF 
Fotboll. För att nå denna vision krävs också fleråriga avtal med 
våra partners vilket vi kommer att sträva efter.

Parallellt med förberedelserna inför säsongen 2000 arbetar 
marknadsgruppen med att säkerställa intäktsmålen för inneva
rande säsong. Eftersom vi kom igång sent har fokusering skett på 
de produkter och evenemang där stora intäktsmöjligheter finns, 
exempelvis derbyna mot Hammarby och AIK. Vid derbyt mot 
Hammarby hade vi runt 850 företags gäster utöver våra fasta 
sponsorer. Dessa paket kostade från 1000:- till 1500:- per person. 
En av våra stora samarbetspartners Hewlett Packard hade bla en 
produktlansering på vår anläggning Kaknäs i samband med 
matchen DIF-HIF där de bjudit in 500 gäster, se bilden.
Till derbyt mot AIK har vi över 800 gäster med liknande upp
lägg.

När det gäller vår framtid och de säsonger som kommer så har vi 
kommit en bra bit på väg i vår planering. Den sponsorstruktur vi 
ska arbeta efter är fastställd och vi har redan kontakter med 
företag avseende nästa säsong.
Ett nätverk av Djurgårdare med kompetens inom olika delar av 
näringslivet har byggts upp. Gruppen träffas en gång i månaden 
för att utveckla verksamheten på marknadssidan.
Vi försöker hitta nya och annorlunda upplägg för våra samarbets
partners för att de ska nå ut med sina budskap på bästa sätt.

Att öka publiksnittet samt att öka medvetenheten om DIF Fotboll 
samt dess varumärke är en annan arbetsuppgift som vi tillsam
mans med övriga i föreningen arbetar med.

Om ni är intresserade av att veta mer om vårt arbete och vad vi 
kan erbjuda så är Ni välkomna att kontakta någon av oss, Stefan 
och Bosse finns på kanslit. Christer Magnusson kan du nå på 
0709-96 45 34 eller på hans fastighetsbyrå.

Du kan också beställa vår informationsfolder som blir klar i

Väl mött på Stadion!

Stefan Svensson
Marknadschef
DIF Fotboll



Spelprogram
Allsvenskan 1999

Måndag 23 aug Örebro SK-DIF 19.00
Måndag 30 aug DIF-AIK 19.00
Måndag 13 sep DIF-Elfsborg 19.00
Söndag 19 sep Trelleborg-DIF 17.00
Lördag 25 sep DIF-Helsingborg IF 15.00
Måndag 4 okt Hammarby IF-DIF 19.00
Söndag 17 okt Kalmar FF-DIF 15.00
Söndag 24 okt DIF-IFK Göteborg 13.30
Lördag 30 okt IFK Norrköping-DIF 13.30

Spelprogram
B-laget 1999

(Med reservation för ev. ändringar)

Ons 14 april Örebro-DIF Uppskj
Ons 28 april Sylvia-DIF 2-3
Tis 4 maj DIF-Degerfors 3-2
Ons 19 maj Hammarby-DIF 3-0
Ons 26 maj DIF-Örebro 0-2
Tis 1 juni DIF-Norrköping 2-1
Mån 7 juni Motala-DIF 0-2
Tis 15 juni DIF-Assyriska 0-2
Mån 21 juni Västerås-DIF 2-2
Ons 30 juni DIF-Åtvidaberg 1-1
Ons 4 aug Åtvidaberg-DIF 1-2
Tis 10 aug DIF-Västerås 1-0
Ons 18 aug Assyriska-DIF
Tis 24 aug DIF-Motala 19.00
Tis 31 aug Norrköping-DIF
Mån 6 sep DIF-AIK 19.00
Tis 14 sep DIF-Hammarby 19.00
Ons 6 okt DIF-Sylvia 19.00
Tis 12 okt Degerfors-DIF
Tis 19 okt AIK-DIF



Fot bollsfest på Rådmansö
Mats Sundin vs. Tommy Berggren

”Super-Bo Andersson var 
rostig och brände några 

solklara målchanser”

närkamperna. Bo ”Super-Bo” Andersson 
var rostig och brände några solklara 
målchanser, men sin vana trogen gick han 
inte målös av planen. Publiken stortrivdes 
på läktarna och autografjägarna fick sitt 
efter matchen då stjärnorna gladeligen 
skrev autografer på matchprogram, tröjor 
och armar.

Huvudmatchen vann Djurgården med 2-0 
(1-0). Den nya tränarduon Zoran Lukic 
och Sören Åkeby spelade med den nya 
uppställningen 4-3-3. Djurgårdens första 
mål gjordes av Fredrik Dahlström som 
äntligen hittade målet igen. Magnus 
Pehrsson blev målskytt när han prickade 
in 2-0.
- Det såg bra ut, sade Sören Åkeby efter 
matchen.

F
redagen den 23 juli bjöd Djurgår
dens IF och Rådmansö SK på 
fotbollsfest på Björkövallen. Nära 
4000 hittade till den idylliska idrotts

platsen och picknickkorgarna var många 
och stämningen hög i sommarvärmen. 
Publiken bjöds på två matcher. Huvud
match var Djurgården mot Åtvidaberg och 
som förmatch möttes hockeyns stjärnlag 
och fotbollens stjärnlag.

Förmatchen slutade 4-1 till fotbolls
stjärnorna. Mats Sundin, Fredrik Lind

qvist och målvakten för dagen Tomas 
Brolin var hockeyns bästa spelare. Brolin 
gjorde flera kvalificerade räddningar i en 
match där det var glada miner hela tiden. I 
fotbollens lag var Benno Magnusson bra 
och han hann med att minnas Kalmar -83 
då man vann i kval mot Djurgården. PG 
”Oddset” Hylén och Tommy ”Baloo” 
Berggren stod för tyngden i fotbollens
stjärnlag. Djurgårdens nya Marknadschef 
och gammal A-lagsspelare Stefan Svens
son fick känna på Sundins kroppsbygnad 
då han flertalet gånger studsade bort i

Samarbetet mellan Rådmansö SK och 
Djurgården har växt med åren och det har 
medfört att många av våra ungdomslag 
kan vara där ute på träningsläger under 
sommaren, förutsättningarna i Roslagen är 
mycket bra och ungdomslagen, A-laget 
och Damlaget har alla goda erfarenheter 
av de läger de haft där uppe.

Ett stort tack till alla som bidrog till festen 
och vi kan lova att det blir ett liknande 
evenemang nästa år.

Mats Sundin tog sig till Rådmansö och dominerade.

”Stefan Svensson fick känna på Sundins kroppsbygnad 
då han flertalet gånger studsade bort” PG ”Oddset” Hylén stod för tyngden i Fotbollens 

Stjärnlag.
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