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Nummer ett av Djurgårdaren 2001 har du nu
äntligen i din hand. Numret var planerat att
komma ut före premiären, men vi på kansliet har
haft fullt upp därför kommer det först nu. Vi kom
mer dock som utlovat att ge ut tre nummer under
året.

Säsongen har ju utvecklat sig till något oerhört
positivt både på och utanför planen. Massmedia
är lyrisk över Blårändernas offensiva och roliga
fotboll samtidigt som publiken strömmar till
arenorna. Vi på kansliet märker att uppslutningen
och engagemanget är större än på många år och
nu när ungdomsfotbollen sitter under samma tak
blir den så kallade ”Djurgårdsandan” allt mer
kännbar.

Många arrangemang har gått av stapeln under
året och årsmötet i februari var välbesökt och
mycket trevligt.
Informationsmötet i januari var otroligt uppskat
tat inte bara hos medlemmarna utan också hos
styrelsen och spelarna. Det är något givande som
kommer att utvecklas med åren.
Traditionen med kändismatch ute på
Rådmansö slog alla tidigare rekord och många
Djurgårdare i Roslagen hittade till Björkövallen.
Som sagt har fotbollsfesterna avlöst varandra och
matcherna mot IFK Göteborg och Hammarby är
de som glatt oss Djurgårdare mest. Vem hade
trott att 12 poäng skulle tas så ”förhållandevis
enkelt” som Djurgår'n gjorde? Dessa segrar ger
inte bara poäng utan också prestigesegrar för alla
Djurgårdssupportrar som gör att allas vardagssysselsättningar blir betydligt lättare att genom

föra. Sällan har det varit så roligt att läsa tidning
arna dagen efter match, som det varit hittills
denna säsong. Det är en lycka att vara Djurgård
are.

De avslutande sju omgångarna kommer att bli
mycket spännande. Fem Europaplatser står på
spel, lag 1 kvalar till Champions league, lag 2-4
deltar i UEFA-cupen och lag 5 spelar i Intertoto
cup. Så nu får man höja ribban från att klara
kontraktet till att komma bland de fem bästa. Vi får
dock fortsätta att vara ödmjuka så att det inte blir
ett magplask likt det 1995 då laget rasade i
tabellen och en i publiken gjorde så att föreningen
föll oerhört tungt ner i div 1.
Som sagt har säsongen varit något av det bästa
vi Djurgårdare upplevt inom fotbollen sedan 1988,
så vi får se till att njuta och göra det bästa av det
som komma skall.
Onsdagen den 19 september spelas det klas
siska derbyt mot AIK på Råsunda. Efter derbyfesterna under året så räknar vi med att ha över
30000 åskådare. Nu vill det till att alla Djurgårdare
hjälper till att göra denna match till en blårandig
fest. Vi uppmanar alla att köpa biljett till följande
sektioner 101, 102, 103, 323, 324 och till den
södra läktaren. På dessa sektioner kommer det
att vara mycket Djurgårdare. När ni kommer till
Råsunda bär gärna något blårandigt då hela
färginramningen ska gå i blått.
Vi syns på matcherna!
Tomas af Geijerstam
DIF Fotboll
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MATCHRAPPORTER OMGÅNG 1-17
För djurgårdare var det ingen rolig inledning på säsongen. Det
talades om Djurgårdens oförmåga att vinna och - framför allt göra mål. Redan efter två omgångar var Djurgården utdömda
av experter och andra tyckare. Men som så många gånger
tidigare har verkligheten hunnit i kapp: Fotbollsallsvenskan
består faktiskt av fler än två omgångar och Djurgården visade
efter de första matcherna att man ännu inte ska räkna bort
laget. Särskilt inte som Djurgården har visat vilket lag som är
bäst i stan...

OMGÅNG1
Djurgården - Trelleborg 0-0 (0-0)
Publik: 6.705
Djurgården gjorde allt utom mål. Chans efter
chans radades upp och de borde ha givit
utdelning. Men avsluten uteblev och matchen
slutade mållös.
Det var visserligen Trelleborg som inledde
med de första framspelen. Men Isaksson
plockade säkert de bollar som kom mot hans
mål. Och ganska snart hade läget vänt, det var
Djurgården som skapade mest.
Djurgårdens lag:
Wallinder(78) - A.Johansson - Barsom
Rehn(45) - Pehrsson - Dorsin(57)
Karlsson - Eriksson-Ohlsson - Samuelsson - Rasck
Isaksson
Inhopp: Kusi-Asare(45) - Chanko(57) - Bergtoft(78)
Varningar:
TFF: Christian Andersson (24)

OMGÅNG2
Helsingborg - DIF 1-0 (1-0)
1-0 Christoffer Andersson (31)
Publik: 12.869
Lagen började matchen jämnt och Djurgården
visade snabbt att även Allsvenskans nykom
lingar kan skapa chanser.
Ganska snart blev Djurgården det lag som
skapade mest, men framspelen blev i slut
ändan resultatlösa. Det blev i stället Helsing
borg som gjorde mål. I matchens 30:e minut
spelade Björn Johansen fram Christoffer
Andersson som från strafflinjen kunde slå ett
hårt skott i mål med sin vänsterfot, inte lätt för
Rami Shaaban att hinna med i den situationen.
Det var ett mer aggressivt och revanschsuget
Helsingborg vi fick se i den andra halvleken.
Helsingborg ägde spelet och chanserna och
Djurgården hade stundtals svårt att hålla sina
positioner. Djurgårdens försvarslinje gjorde
dock ett bra jobb.

Domare: Leif Sundell

Djurgårdens lag:
Karlsson - Wallinder(66) - Bärlin
Rehn - Bergtoft - A.Johansson(88) - Barsom(72)
Dorsin - Eriksson-Ohlsson - Rasck
Shaaban
Kusi-Asare(66) - Henriksson(72) - Samuelsson(88)

Varningar:
DIF: Barsom (63)
HIF: Jansson (18), Björn Johansen (81)
Domare: Peter Fröjdfeldt

Stadionpublikens TIFO-arrangemang på hemmapremiären DIF-Malmö FF

OMGÅNG3
Djurgården - Malmö FF 0-4 (0-1)
0-1 Ijeh (18)
0-2 Elanga(67)
0-3 Ibrahimovic (70)
0-4 Johansson (87)
Publik: 13.250
Första hemmamatchen och alla mindes 6-1utklassningen från förra säsongen. Det blev
ingen upprepning av den, trots att Djurgården
var det lag som skapade mest, som höll i bollen
och försökte spela fotboll, men Malmö var
snabba med kontringar och duktiga på att sno
åt sig bollen. Det var Malmö som fick till
matchens första mål när Peter Ijeh sköt långt
och hårt från vänsterkanten.
Djurgården var ändå med i spelet fram till 02-målet då Joseph Elanga kom helt fri. Zlatan
Ibrahimovics 0-3 punkterade matchen när han
dribblade fram och kunde skjuta bollen alldeles
innanför målets högra stolpe. Matchens sista
mål, 0-4, kom på straff.
Djurgårdens lag:
Wallinder - A. Johansson - Bärlin
Rehn - Pehrsson - Bergtoft(49) - Barsom(81)
Dorsin - Eriksson-Ohlsson - Rasck
Shaaban
Kusi-Asare(49) - Henriksson(81)
Varningar:
MFF: Majstorovic (24), Ijeh (44)

Utvisning:
DIF: Eriksson-Ohlsson (88)
Domare: Miro Ukalovic

OMGÅNG 4
Örebro - Djurgården 2-2 (1-1)
1-0 Skoog (23)
1-1 Waliinder (35)
2-1 Steen (74)
2-2 Wallinder (92)
Publik: 7.466
Även om det var Djurgården som skapade
mest och hade mycket bollinnehav var Örebro
snabb med kontringarna. Det blev också
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Örebro som fick utdelning först, om än något
tursamt. Niklas Skoog stod för förarbetet när
bollen i den 24:e minuten långsamt smet förbi
både Örebrospelare och Rami Shaaban.
Före detta Örebrospelaren Johan Wallinder,
framspelad av Abgar Barsom, kunde kvittera i
den 36:e minuten genom att baklänges slå en
volley strax under målribban.
I andra halvlek tog Örebro åter ledningen,
efter mål av Mikael Steen. Djurgården föll
tillbaka efter Örebros ledningsmål, man
tappade en del spelmässigt men efter en hörna
i matchens sista minut kunde Johan Wallinder
nicka bollen i mål, sedan Abgar Barsom stått
för förarbetet.
Djurgårdens lag:
Chanko(45) - Wallinder - Barsom
Rehn - Pehrsson - A.Johansson(75) - Dorsin
Karlsson - Samuelsson - Rasck
Shaaban

Bärlin(45) - Bergtoft(75)
Varning:
DIF: Karlsson (84)
ÖSK: Pelgander (29)

Domare: Andreas Kovács

OMGÅNG5
Djurgården - Örgryte 0-0 (0-0)
Publik: 6.211
Andreas Isaksson fick för första gången vakta
Djurgårdsmålet i Allsvenskan när DIF tog emot
Örgryte. Men ingen av målvakterna hade det
särskilt hett om öronen den första halvleken.
Det stundtals tama matchen fick i stället en
nytändning i den andra halvleken och slutre
sultatet 0-0 kunde ha blivit annorlunda,
Djurgården var flera gånger i slutet av
matchen nära ett ledningsmål.
Att den ena chansen efter den andra
förblev resultatlös berodde mycket på Dick
Last i Örgrytes mål, som var bra framme på
bollarna.

Djurgårdens lag:
Chanko(56) - Wallinder - Bärlin(71)
Rehn - Pehrsson - Barsom - Dorsin
Karlsson(65) - Samuelsson - Rasck
Isaksson

A.Johansson(56) - Bergtoft(65) - Henriksson(71)

Varning:
DIF: Dorsin (20), Chanko (51)
ÖIS: Aubynn (28), Johannesson (59)

Domare: Sven Holgersson

OMGÅNG6
AIK - Djurgården 1-1 (1-0)
1-0 Novakovic (11)
1-1 Kusi-Asare (85)
Publik: 27.860
Årets första Stockholmsderby bjöd på två helt
olika halvlekar: Om första halvlek tillhörde AIK
så ägdes den andra av Djurgården.
Det var AIK som inledde säkrast och redan i
den 12:e minuten gav deras kamp resultat: 1-0
signerat Nebojsa Novakovic som utnyttjade en
lucka i Djurgårdens försvar och ganska enkelt
kunde lobba bollen över Andreas Isaksson.
Om AIK hade haft viss dominans fram till
ledningsmålet då Djurgården ändå hängde med
hyggligt i matchen - bland annat hade både
Stefan Bärlin och Abgar Barsom möjlighet att
skapa varsitt avslut - blev den desto större
efter målet. Trycket mot Djurgårdsmålet ökade
och det dröjde flera minuter innan Djurgården
kunde åstadkomma en ordentlig kontring.
Djurgårdens uppspel tedde sig närmast
långsamma jämfört med AIK:s snabba kont
ringar och laget lyckades aldrig heller riktigt
bryta sig igenom AIK:s fyrbackslinje. AIK:s två
anfallare hade inte alls lika svårt att ta sig
igenom Djurgårdens fyrbackslinje.
Scenariot blev annorlunda i den andra
halvleken. Något hade hänt med Djurgårdens
spelare i halvtid. Plötsligt började man spela
fotboll igen och chanserna kom med spelet.
Abbe Barsom hade möjlighet att kvittera när
han och Stefan Rehn lekte fram ett anfall:
Barsom slog ett kort inlägg från vänsterkanten
mot mål, Rehn var framme baklänges och
klackade bollen bak närmre mål då Abbe gled
fram och sköt, men bollen gled tätt förbi

stolpens utsida.
Djurgårdens kvittering satt långt inne, men i
den 86:e minuten kom den alldeles efter en
hörna, lagd av Abbe Barsom. Bollen slogs ut
ur AIK:s straffområde och där var Jones Kusi-
Asare. Några meter utanför straffområdet fick
han en rejäl träff på bollen som seglade in i
AIK:s mål.
- Som vi jobbade i andra halvlek ska vi jobba
varje match, sade Sören Åkeby efter matchen
och förtydligade:
- I första halvlek var vi fega och visade inte
tillräcklig aggressivitet. Vi måste tuffa till oss,
för vi vek ned oss för lätt i närkamperna. I den
andra halvleken fick vi igång ett bättre
passningsspel, så den är jag mycket nöjd med.
Djurgårdens lag:
Barsom - Wallinder(69) - Bärlin(42)
Rehn - Pehrsson - A.Johansson
Karlsson - Eriksson-Ohlsson - Samuelsson - Rasck
Isaksson

Kusi-Asare(42) - Bergtoft(69)(76) - Dorsin(76)
Varningar:
Djurgården: Barsom (66), Kusi-Asare(72)
AIK: A. Andersson(21)
Domare: Anders Frisk

OMGÅNG7
Djurgården - Halmstad 2-1 (0-0)
1-0 Louay Chanko (62)
2-0 Jones Kusi-Asare (74)
2-1 Tommy Jönsson (81)
Publik: 7.625
Nykomlingarna Djurgården mot regerande
svenska mästarna Halmstad. Det var första
matchen i år där Djurgården fick göra match
ens första mål, och det var dessutom årets
första Djurgårdsmål på Stockholms Stadion.
Det var Lolo Chanko som gav Djurgården
ledningen med 1-0. Efter en hörna, lagd av
Stefan Rehn, var Lolo Chanko påpassligt
framme på målets högra sida.
Efter ledningsmålet visade Djurgården prov
på flera glada anfall, man spelade stundtals
mot ett mål. Jones Kusi-Asare, framspelad av
Magnus Pehrsson, lobbade in 2-0.
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/ matchen mot Hammarby följde en
supporter uppmaningen i ”Håkans
hörna” i tidningen Metro. Han klippte ut
det ledsna Hammarby ansiktet och bar
det i samband med matchen i juni.
I Hammarbys matchprogram den 9
augusti stod att läsa ”Jag vet inte hur
Djurgårdens supportrar reagerat på
Håkans hörna, men en större förolämp
ning mot sina egna kan jag inte minnas
någon make till i Fotbollssverige”.
Då kan man ju ganska snabbt konstatera
att Billy som skrivit detta i ”Rimgards
hörna” i Hammarbys matchprogram inte
har förstått den självironi och glimt i
ögat Håkans hörna står för och det är ju
bara att beklaga.
Halmstad reducera på straff genom Tommy
Jönsson som slog in 2-1 i nätet bakom
Isaksson.
Djurgårdens lag:
Barsom - Kusi-Asare(80) - Wallinder(57)
Rehn - Pehrsson - A.Johansson
Karlsson - Eriksson-Ohlsson - Samuelsson - Rasck
Isaksson
Chanko(57) - Dorsin(80)
Varning:
DIF: Karlsson (52)
HBK: Arvidsson (82)

Domare: Andreas Kovács

OMGÅNG8
GIF Sundsvall - Djurgårdens IF 0-0 (0-0)
Publik: 5.348
Den mållösa matchen mellan Djurgården och
GIF Sundsvall var en match där Isaksson inte
hade mycket att göra och en match där
Djurgården hade svårt att hitta till avsluten.
Matchens mest omdiskuterade situation kom
när drygt 30 minuter av matchen var spelade:
Dorsin kom åter kom fri med Westrin som
rusade ut och drog ned honom i straffområdet.
Den solklara straff som först dömdes ändra
des snart och följden av situationen blev i
stället ett gult kort - till Dorsin för filmning!
Mest minnesvärd var den friskpark när Rehn
strax utanför straffområdet rullade bollen mot
mål. Flera Djurgårdsspelare hoppade över
bollen som på egen hand så när letade sig in i
mål.
Djurgårdens lag:
Barsom(73) - Kusi-Asare - A.Johansson
Rehn - Pehrsson - Dorsin(58)
Karlsson - Eriksson-Ohlsson - Samuelsson - Rasck
Isaksson

Bärlin(58) - Chanko(73)
Varningar:
Djurgården: Dorsin (36)
Sundsvall: Thorsell (9), Westrin (22), Ståhl (79)

Domare: Åke Andreasson
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OMGÅNG9
Djurgården - Hammarby 2-0 (0-0)
1-0 Samuelsson (58)
2-0 Bärlin (68)
Publik: 24.226
Djurgården tog kommandot i matchen från
början och de drygt 24 000 på Råsundas
läktare fick se många prov på anfallsspel från
Djurgården.
Första halvleks riktiga rysare stod Andreas
Johansson för när han, efter en hörna, sköt
rakt i stolpen. Magnus Pehrsson var på
stolpreturen men Hammarby kunde rensa
undan framför mål.
Djurgården skulle komma att dominera även
den andra halvleken. Chans på chans radades
upp för Djurgården. Magnus Pehrsson var
nära när han sköt en direkt frispark över
muren. Lasse Eriksson kastade sig på bollen i
en bra räddning av ett bra skott.
Till sist slog Djurgården till med matchens
första mål sedan Stefan Rehn slagit en hörna
till Abgar Barsom som på volley kunde slå
bollen vidare till Magnus Samuelsson. På
volley, med bredsidan av högerfoten, slog han
in matchens första mål, men även Samuels
sons första allsvenska mål.
Efter sitt ledningsmål fortsatte Djurgården
sitt dominerande spel och för Hammarby blev
det än värre i den 65:e minuten då Jonas Stark
fick sitt andra gula kort för dagen och därmed
fick lämna planen. Med bara tio man på plan
hade Hammarby inte direkt mer att stå emot,
utan fick se sig släppa in ytterligare ett mål:
Abgar Barsom stod för framspelet även till 20-målet, då han chippade till Stefan Bärlin, som
äntligen fick nöjet att nicka bollen i mål,
välförtjänt med tanke på att han var den
Djurgårdsspelare som hade flest chanser.
I och med detta visade Djurgården vilket lag
som är bäst i stan: Fyra poäng på två derbyn,
AIK har två och Hammarby en poäng.

Djurgårdens lag:
Barsom - Kusi-Asare(82) - Bärlin(70)
Rehn - Pehrsson - A.Johansson(57)
Karlsson - Eriksson-Ohlsson - Samuelsson - Rasck
Isaksson

Mattiasson(57) - Chanko(70) - Riddez(82)

Varning:
DIF: Karlsson (10), Samuelsson (42), Kusi-Asare (80).
Hammarby: Stark (41) och (64)
Domare: Martin Ingvarsson

OMGÅNG10
BK Häcken - Djurgårdens IF 1-2 (0-0)
0-1 Andreas Johansson (79)
0-2 Louay Chanko (87)
1-2 Joakim Söndergaard, straff. (92)
Publik: 2.584
Djurgården bortasegrade BK Häcken med 2-1,
efter två tätt på varandra följande mål i
matchens andra halvlek. Som så många andra
gånger i år bjöd Djurgården på en bättre andra
halva av matchen. Det var Djurgårdens halvlek
och första målet kom i den 80:e minuten:
Dorsin spelade fram på vänsterkanten och
slog ett inlägg, som först tog på Johan
Wallinder, sedan vidare till Lolo Chanko, och till
sist var Andreas Johansson påpassligt
framme och slog in matchens första mål.
Åtta minuter senare kom Djurgårdens andra
mål. Jones Kusi-Asare passade fram till Lolo
Chanko som kom helt fri med Christoffer
Källqvist. Han slog, genom en tunnel på
Källqvist, bollen i mål.
Häcken kunde dock reducera på övertid.
Detta efter en nickduell mellan Magnus
Samuelsson och en Häckenspelare, där det
dömdes straff trots att Samuelsson bara
nickade undan bollen.
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Djurgårdens lag:
Barsom(68) - Mattiasson(77) - Bärlin(45)
Rehn - Pehrsson - A.Johansson
Dorsin - Eriksson-Ohlsson - Samuelsson - Rasck
Isaksson
Kusi-Asare(45) - Wallinder(68) - Chanko(77)
Varning:
DIF: Barsom (65)
Häcken: Lind (52), Svensson (60)

Domare: Per-Anders Andersson

OMGÅNG 11
Djurgården - IFK Göteborg 3-1 (0-1)
0-1 Andersson (25)
1-1 Eriksson-Ohlsson (53)
2-1 Rehn (63)
3-1 Kusi-Asare (75)
Publik: 13.175
Inledningen av matchen var Djurgårdens, man
dominerade spelet totalt och fick chans efter
chans. Men Göteborg vaknade, och man kom
mer in i matchen. Det var också IFK som gjorde
matchens första mål: 0-1 kom sedan Sebastian
Henriksson slagit en passning till Gustaf
Andersson, som kunde rulla in bollen precis till
höger om Isaksson.
Kvitteringen kom i matchens 53:e minut efter
en hörna, lagd av Rehn: Patrik Eriksson
Ohlsson fick bollen på huvudet, han skruvade
ett halvt varv i luften när han nickade in bollen.

Efter kvitteringen började Djurgården leka allt
mer och drygt tio minuter efter det förra målet
kom nästa. Även denna gång var Rehn
inblandad. Han spelade fram Christer Mattias
son som i sin tur sköt ett skott som Bengt
Andersson räddade. Men när han fortfarande
låg ner med bollen strax bredvid sig sprang
Rehn påpassligt fram och dunkade respektlöst
in ledningsmålet.
Även fortsättningsvis blev det mycket
Djurgården. Dansande steg och lekande bollar
präglade lagets spel och även Niclas Rascks
framspel till 3-1: Han lekte sig förbi Göteborgsförsvaret, lade in en passning mot mitten, där
Jones Kusi-Asare stod precis rätt placerad för
att slå in slutresultatet.

oväntat som orättvist. Faktumet att det endast
var åtta sekunder till pausvilan gjorde inte
saken direkt bättre.

Som så många gånger förr spelade Djurgården
upp sig i andra halvlek och i den 78:e match
minuten drog Abgar Barsom sin försvarare
och sköt ett lågt skott. Elfsbors duktige målvakt
Johan Wiland räddade, men på returen var
Wallinder framme och sopade in kvitteringen.
Och med sex minuter kvar slog Stefan Bärlin in
segermålet med ett distinkt vristskott i Wilands
högra hörn.
Djurgårdens lag:
Barsom - Mattiasson(70) - Chanko(55)
Rehn - Pehrsson - A.Johansson
Karlsson - Eriksson-Ohlsson - Samuelsson - Rasck
Isaksson

Bärlin(55) - Wallinder(70)
Varning:
DIF: Karlsson (54)
Elfsborg: Bengtsson (2)
Domare: Peter Fröjdfeldt

OMGÅNG 13
IFK Norrköping - Djurgården 2-0 (0-0)
1-0 Wallerstedt (79)
2-0 Bergström (88)
Publik: 10.234
Flera Djurgårdschanser kom i matchens
inledning, bland annat ett friläge från Andreas
Johansson som räddades av Eddie Gustafs
son. En boll letade sig in i den första halvleken,
Jones Kusi-Asare sköt bollen vackert i mål
men tyvärr hade linjedomaren vinkat av för
offside.

I andra halvlek tog Peking över mer och mer,
framför allt på mittfältet där Thomas Olsson var
banans gigant. Pressen mot Isaksson i målet
var stundtals kraftig, och han tvingades till
flera högklassiga räddningar. Tippningen av
Kristian Bergströms frispark var mycket bra.

Till slut kunde inte ens Isaksson stå emot
längre, Jonas Wallerstedt tryckte in 1-0 i den
79:e minuten. Slutresultatet skrevs till 2-0 när
Kristian Bergström slog in bollen i tomt mål
några minuter senare.
Djurgårdens lag:
Barsom - Kusi-Asare(62) - Mattiasson(46)
Rehn - Pehrsson - A.Johansson(77)
Karlsson - Eriksson-Ohlsson - Samuelsson - Rasck
Isaksson
Bärlin(46) - Wallinder(62) - Chanko(77)

Varning:
DIF: Eriksson-Ohlsson (45), Samuelsson(79)
Norrköping: Östlund (11), Kieback (42), Wallerstedt (69)
Domare: Martin Ingvarsson

OMGÅNG14
Djurgården - Elfsborg 3-0 (1-0)
1-0 Mattiasson (18)
2-0 Barsom (48)
3-0 Chanko (88)
Publik: 10.225
Det var det ett mer aggressivt Elfsborg än sist
som stod emot bra till en början. Men Djurgår
den hade pigga ben och visade ganska snart
vilka som dominerade.

Christer Mattiasson ställdes mot sina forna
lagkamrater, och i matchens 18:e minut kunde
han göra sitt första Djurgårdsmål, när han tog
emot bollen efter en lång frispark och även om
Kristoffer Arvhage hann upp Mattiasson i
anfallet, kunde ingenting stoppa Mattiasson när
han lobbade bollen över Wiland.

Stadions 10 225 åskådare behövde inte vänta
länge under den andra halvleken innan Abgar
Barsom, efter assist av Andreas Johansson,
fick göra sitt första mål i år, tillika hans första
mål i allsvenskan.
Mot slutet av matchen blev det åter mer tryck
på Andreas Isaksson. Djurgården fortsatte att

Djurgårdens lag:
Barsom - Kusi-Asare(82) - Wallinder(52)
Rehn - Pehrsson - A.Johansson(77)
Karlsson - Eriksson-Ohlsson - Samuelsson - Rasck
Isaksson
Chanko(52) - Dorsin(77) - Riddez(82)

Varning:
DIF: Kusi-Asare (60)
GBG: Johansson (51) och (89), Lundén (80)
Domare: Peter Fröjdfeldt

OMGÅNG 12
Elfsborg - Djurgården 1-2 (1-0)
1-0 Gudmundsson (46)
1-1 Wallinder (77)
1-2 Bärlin (82)
Publik: 8.088
Matchen på Ryavallen inleddes i ett furiöst
tempo av Djurgården men resten av halvleken
bjöd inte på någon lysande underhållning, även
om Djurgården hade ett klart övertag såväl i
målchanser som i bollinnehav. Därför kom
Niklas Gudmundssons 1 -0 för Elfsborg lika

Andreas Johansson i matchen mot Malmö FF på stadion.
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MATCHRAPPORTER OMGÅNG 1-17
skapa, men Elfsborg svarade med kontringar
och Isaksson fick visa prov på några
räddningar av landslagsklass.

Slutresultatet kom i matchens 88:e minut, då
Andreas Johansson med en smekande
passning spelade fram till inbytte Louay
Chanko, en boll som han slog in bakom Wiland.
Djurgårdens lag:
Barsom(80) - Mattiasson(86) - Bärlin(66)
Rehn - Pehrsson - A.Johansson
Karlsson - Eriksson-Ohlsson - Samuelsson - Rasck
Isaksson

Chanko(66) - Kusi-Asare(80) - Wallinder(86)
Domare: Sven Holgersson

OMGÅNG 15
IFK Göteborg - Djurgården 0-2 (0-1)
0-1 Bärlin (22)
0-2 Pehrsson (78)
Publik: 14.489

aningen för dåligt slagen och Andersson
kunde rädda.

Sedan tog Djurgården över helt och Magnus
Pehrsson och Stefan Rehn vann
mittfältsduellen på ett strålande sätt.
Stefan Bärlin slog in ettan efter pass av Jones
Kusi-Asare. I den andra halvleken pressade
IFK på för att kvittera. Men med tolv minuter
kvar av matchen revanscherade sig Pehrsson
efter straffmissen och avgjorde fajten på en
frisparksretur efter en frispark slagen av
Abgar Barsom.
Djurgårdens lag:
Barsom - Mattiasson(4) - Bärlin(64)
Pehrsson - A.Johansson - Rehn
Dorsin - Karlsson - Samuelsson - Rasck
Isaksson
Kusi-Asare(4) - Chanko(64)
Varning:
DIF: Barsom (62)
GBG: Eriksson (42), Pedersen (77)

Domare: Peter Fröjdfeldt

Matchtempot var högt i inledningen och
målchanserna stod som spön i backen. Men
efter 20 minuter tog kopplade Djurgården
greppet och dominerade matchen.
Men det var nära att Göteborg tog ledningen.
Efter 13 minuter fick IFK straff efter att
backjätten Rasck dragit ned Jimmy Svensson i
straffområdet.
Isaksson gjorde dock en strålande räddning
och bara fyra minuter senare fick Andreas
Johansson straff efter att Bengt Andersson
rivit ner honom. Men Pehrssons straff var

OMGÅNG 16
Djurgården-BK Häcken 2-1 (2-0)
1-0 Barsom (16)
2-0 Kusi-Asare (23)
2-1 Demba-Nyrén (66)
Publik: 9.535
Matchen började bra och den första halvtim
men var det mycket Djurgården. Lagets
dominans gav utdelning när 17 minuter var

spelade: Stefan Bärlin passade fram Abgar
Barsom som en bra bit utanför straffområdet
lobbade bollen strax under nättaket, och 1-0
var ett faktum.
Sedan blev det än mer Djurgården och det blev
mer mål: Stefan Bärlin dribblade bort Joakim
Söndergaard och när han blev omgiven av
alltför många Häckenspelare trasslade han sig
ur situationen genom att passa Kusi-Asare
som på volley slog in 2-0 i matchens 23:e
minut.

Djurgårdens tidigare så trygga 2-0-ledning
förbyttes i osäkerhet när Häckens Njogu
Demba-Nyrén kvitterade i den 66:e minuten:
Andreas Isaksson räddade det skott som
Jonas Henriksson sköt från höger, på returen
var Demba-Nyrén framme och slog in bollen.
Sedan blev det ännu mer Häcken som allt mer
arbetade sig in i matchen. Bland annat hade
Kim Källström i slutminuterna ett hårt skott
alldeles utanför målet. Men Djurgården klarade
sig undan och fick behålla de tre poäng som
hade verkat så självklara i matchens inledning.
Djurgårdens lag:
Barsom - Kusi-Asare - Bärlin(42)
Pehrsson - A.Johansson(17) - Rehn
Karlsson(61) - Eriksson-Ohlsson - Samuelsson - Rasck
Isaksson

Dorsin(17) - Wallinder(42) - Stefanidis(61)

Varning:
Häcken: Vougt (40), Eriksson (72)
Domare: Jonas Hagberg

OMGÅNG 17
Hammarby-Djurgården 0-1 (0-0)
0-1 Chanko (84)
Publik: 34.275
Matchens något nerviga spel präglades
mycket av sidledsbollar och kontringar. Det var
ont om riktiga målchanser och skott.
Hammarby lämnade inga fria ytor för Djurgår
den att leka på men det blev bättre i den andra
halvleken då Bajen ganska snart såg ut som
det tröttare laget och det blev mer och mer
Djurgården.
Men matchen innehöll ändå inga riktigt vassa
chanser, ingen av målvakterna behövde göra
alltför storstilade räddningar.
Mål blev det i alla fall, även om det dröjde 84
minuter: Jones Kusi-Asare tog emot en
djupledspassning från Mikael Dorsin. Jones
passade vidare i sidled och Lolo Chanko var
påpassligt framme och lirkade in bollen i mål.
Så än en gång fick Djurgården visa vilket lag
som är bäst i stan.
Djurgårdens lag:
Wallinder(47) - Kusi-Asare - Mattiasson(54)
Pehrsson - Kusi-Asare - Rehn
Karlsson - Eriksson-Ohlsson - Samuelsson - Rasck
Isaksson
Chanko(54) - Dorsin(62)

Varning:
DIF: Pehrsson (23), Rehn (72)
Hammarby: Holm (75)

Domare: Leif Sundell

Samuelsson, Chanko och Pehrsson jublar efter 2-0 målet mot IFK Göteborg
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DJURGÅRDENS IF - HISTORIA, FÖRENINGSKULTUR
OCH TRADITION
För att stärka Djurgårdens IF's identitet och föra vår tradition
vidare och utveckla föreningen skrev John Karlsson ner en
kort sammanfattning av Djurgårdens IF's historia. Detta för att
gammal som ung ska få en inblick vad som hänt i föreningen
sedan starten 1891.
Många kan historien redan, men denna text kan säkerligen lära
dig något nytt om Djurgårdens IF.
HISTORIA

Den första tiden...

Djurgården. DIF bildades ur det gamla
skeppsbyggarområdet Djurgårdsstaden precis
öster om Gröna Lund.
Det var när några grabbar från trakten (en stor
del av dem typografer, maskinskötare och
eldare) år 1891 med en vän till dem bestämde
sig för att bilda en idrottsförening till en stor
gymnastik och idrottsfest i Stockholm som
grundandet kom till. Utanför ett café med
adressen Alberget 4 A stod de unga männen i
stram givakt den 12 mars och bildade Djurgår
dens Idrotts Förening. Inträdesavgiften låg på
50 öre och sedan följde en månadsavgift på
10 öre.
Deras vän vid namn John Gustav Jansson
blev första ordförande. Tillsammans utarbe
tade de stadgar som bland annat bestämde att
endast människor bosatta på Djurgården eller
de som tidigare bott där skulle få vara med. De
mötte emellertid inte på något intresse utanför
Djurgårdsstaden och när en stor medlemskris
bröt ut bara ett år efter bildandet och det
samtidigt syntes intresse från en annan plats i
Stockholm ändrades stadgarna till att även folk
från andra platser skulle få vara med.

Östermalm. Platsen från var intresset kom
från var Östermalm och man slog till och med

ihop Djurgårdens IF med en annan klubb som
även den hade medlemsbrist nämligen
Stockholms Östra Idrotts Klubb (SÖIK). Eller
rättare sagt så lades SÖIK ner till förmån för
DIF. Tillsammans jobbade Östermalmsborna
och de kvarvarande Djurgårdsstansborna hårt
för att åter få upp intresset. Det lyckades (!)
och de av grundarna som gått ifrån föreningen
klev åter på.

Under några år kom också intresset att sprida
sig och bli riktigt stort bland de dåvarande
”ruckel” till hus som Östermalm bestod av. Men
i och med att rucklen revs ner och de stora
Östermalmskåkar som står där i dag byggdes
upp vid sekelskiftet 1800/1900 avtog intresset
för att till slut helt dö ut.
Efter att idrottsintresset på Östermalm dog ut
fick man vända sig till andra platser i Stockholm
och många nya medlemmar hämtades faktiskt
från Södermalm.

Bildandet av fotbollen inom DIF kom till under
1800-talets sista år och grundare var den
gamla GAlS-spelaren och korgmakaren Teodor
Andersson.
Faktum är att redan från början kom Djurgår
dens fotbollslag att få en prägel som väldigt
stark och fysiskt spelande klubb. Djurgår'n
blev också tidigt en av de bästa föreningarna i
Stockholm på fotboll.

Traneberg och dess Idrottsplats. Framtill
1910 spelade DIF på Idrottsparken i Stockholm
som låg på samma plats som fotbollen spelas i
dag. Men 1911 invigdes Tranebergs Idrotts
plats i Traneberg i regi av Djurgården.
Föreningen blev snabbt betydande för folket i
den lilla del av Västerort som fanns på den
tiden nämligen enbart Traneberg självt och det
hämtades också spelare därifrån.
Blåränderna hann erövra sina fyra första SMguld i Traneberg (1912, 1915, 1917, 1920)
innan ”Tranan” blev allt för ekonomiskt
krävande och man 1936 efter att ha stått
hemlösa i ett år flyttade verksamheten till
Stockholms Stadion.
Största spelare under den framgångsrika
Tranebergs-epoken (efter 1920 gick det dock
kraftigt nedåt) anses ha varit Ragnar ”Ragge”
Wicksell i stark konkurans av Bertil ”Nocke”
Nordensköld. Båda var de med och tog hem
samtliga de 4 SM-gulden.
Intressant om de var också att båda var stora,
starka och fysiska spelare i ren Djurgårdsstil.

Den andra storhetsperioden...

Järnkaminerna. Åren 1921-1954 kantades
av stor motgång där DIF spelade i såväl div. 2
(gammal typ av Superettan) och div. 3
(nuvarande div. 2) men mellan 1955-1966
utspelade sig den andra storhetsperioden.
Under denna tid var man ledande i Sverige i
både fotboll som ishockey och även stora i
bandy. Att alla tre idrotterna gick bra under
samma gång var ingen slump då lagen oftast
bestod av samma Djurgårdsspelare.
Det som hände i fotbollen kan man främst
tacka två stora ledare för, Frank Soo (”Den
engelska Kongokinesen”) och Anders
Bernman. Vad de gjorde var att föra in två
revolutionerade saker i Djurgården - med
spelarmaterial i 90-kilosklassen införa
den moderna träningen med såväl styrke och
konditionsträning. Någonting som inte existe
rade bland svenska lag innan dess att
Djurgården satsade hårt på det. Detta med
förde att Djurgårdarna blev ohyggligt mycket
starkare och uthålligare än motståndarlagen
som inte orkade med tempot och tyngden
(oftast kroknade de i andra halvlek). Det andra
var att Frank Soo införde den engelska stilen
att spela fotboll på - gå in i närkamper. Detta i
sin tur ledde till att motståndarlagens spelare
som oftast stod och ”lullade” med bollen fick
sig en smäll av stora bjässar till spelare som
Knivsta och Parling. Det är ur detta som
Djurgården fått sitt smeknamn ”Järnkamine
rna”.
Att satsa hårt på styrketräningen för nu Putte
Carlsson in i nutiden och följer därefter
Djurgårdens tradition sedan den andra
storhetsperioden.
Djurgårdsprofiler fanns det många av under
denna tid, men de absolut främsta var
”Knivsta”, Tumba och Rolle Stoltz.

Kusi-Asare i kamp om bollen i matchen Hammarby-DIF
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Kopplingen till Hjorthagen och Värtans IK.
När DIF flyttade till Stadion började man även
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OCH TRADITION

Andreas Isaksson manar på till ”Full Fart Framåt” i matchen mot Göteborg på Gamla Ullevi
träna i den mest närliggande förorten Hjortha
gen (Hjorthagens IP). Det blev därför också
naturligt att man värvade flera spelare
därifrån. Under 1950-talet då Hjorthagen
nådde sin befolkningstopp värvades tre
spelare från deras lokalklubb Värtan som blev
svenska mästare med DIF; Jompa Eriksson,
Berndt Ivegren och Lasse Broström. Mest
känd av dessa är Jompa Eriksson som
fortfarande ses som en av de största i DIF
genom historien.

Det täta samarbetet med Värtan ledde också till
att den större delen av befolkningen där blev
Djurgårdare. Det sägs till och med ha gått så
långt att den som sympatiserade med någon
annan storklubb riskerade att bli tilldelad en
”hurvel” från någon av männen i stadsdelen.

Detta är den sista av de fyra områdena
(Djurgården, ursprungliga Östermalm, Trane
berg och Hjorthagen) som en gång i tiden varit
specifikt ”Djurgårdiska” (åtminstone gällande
storlag). Värtans IK är i dag också samarbets
partner och fungerar som farmarklubb till DIF.

Efter den andra storhetsperioden...
Efter SM-guldet 1966 har guldmedaljerna lyst
med sin frånvaro. Mellan 1967-1981 höll
Djurgård åtminstone sig kvar i Allsvenskan.
DIF hade också en del stora profiler som
Anders Grönhagen och Tommy Berggren, men
1980 klarade sig man det allsvenska kontraktet
med nöd och näppe och året efter (1981)
slutade på en placering allra längst ner i
tabellen. Ända sedan dess har DIF åkt upp och
ner mellan Allsvenskan och de lägre divisione
rna.
Några uppryckningar om dock inte av det
större slaget skulle dock äga rum. bland annat
hade man ett mycket bra lag 1985 då man
kvalade upp till Allsvenskan. Bland andra var
Stefan Rehn och Premier League-spelaren

Teddy Sheringham med i truppen. 1986 hade
dock många av stjärnorna försvunnit och man
åkte ur Allsvenskan igen.
Men 1987 vann DIF åter igen div. 1 Norra och
befann sig i Allsvenskan 1988 då man till och
med spelade SM-final. Dock mot ett mycket
bättre Malmö FF och det blev stordäng. IFK
Göteborg kom bättre i den Allsvenska grund
serien det året och DIF slutade ”bara” trea i
tabellen.
1990 kom den hitintills största segern genom
tiderna, (givetvis) mot Hammarby på Råsunda
med det numer klassiska resultatet 9-1.
1994 spelade DIF totalt ut de andra lagen i
NorrEttan och 1995 var man faktiskt nära att
knipa guldet. Duktiga spelare som Bosse
Andersson, Nebjosa Novakovic och Johan
Andersson fanns med i laget. I slutstriden
händer dock det tråkigaste och mest negativa
för DIF genom historian som också kom att
påverka slutstriden och att DIF inte kom bättre
än sexa fast man legat på första plats bara
några omgångar tidigare. Det var när en
”supporter (?) som i Djurgårdens hemma
match mot Halmstad sprang ut på planen och
sparkar domaren i ryggen. DIF hade därefter
snart Fotbollssverige och hela den samlade
presskåren emot sig. Aftonbladets Lars Anrell
förespråkade till och med att DIF skulle
tvångsförflyttas ner ett par(!) divisioner. Inte
helt opåverkat av händelsen åkte DIF också ur
Allsvenskan 1996.
2000 spelade DIF ut samtliga andra lag i
nystartande Superettan och värsta konkurren
ten Malmö FF fick se sig besegrade med hela
6-1 (samtliga mål av DIF, självmål Magnus
Pehrsson) på Stadion. Man vann serien lätt
och charmade Fotbollssverige med sin
offensiva och roliga fotboll.
2001 började halvknackigt med förlust mot
Helsingborg på bortaplan med ett mål mot noll
och storförlust mot Malmö FF som hade
storliraren Zlatan Ibrahimovic hemma med 0-4.
DIF spelade sedan en del matcher oavgjort
trots spelövertag hade svårt att få in bollen.

Men efter sjunde omgången började det mer
och mer gå uppåt för DIF och man spelade
bland annat ut storlag som AIK, IFK Göteborg
och Elfsborg...

FÖRENINGSKULTUR OCH TRADITION

Spelstil. DIF blev riktigt känt som hårt och
fysiskt spelande lag under den andra storhets
tiden. Men visst hade man långt innan dess
också spelat tufft. Redan strax efter fotbollens
bildande i DIF finns historier om hur Djurgårds
laget kom att kallats ”de fruktade Djurgård
arne”.
Hårdheten är inte heller någonting som är
specifikt för fotbollen. För i vilken del av
föreningens historia och i vilken idrott man än
söker går att finna just att Djurgårdarna varit
stora, starka och hårda grabbar som inte vek
sig för något eller någon.
Denna hårdhet kan mycket troligtvis ha kommit
till på grund av att förenings första medlemmar
var grabbar från sjön vilka oftast var
”hårdborkade”.
Denna hårdhet kom också att ligga till grund för
hur DIF kunnat bli så stora i sporter som
boxning, brottning, fäktning och ishockey. Samt
även på det sätt man tagit segrar i bland annat
fotboll (främst under andra storhetsperioden)
och handboll.

Det är alltså endast epiteten ”Järnkamin” som
kom till så sent som på 1950-talet.
Förr sade man också att det bästa klimatet för
DIF att spela fotboll i var regn och åska då det
var lerigt och skitigt.

Inställning. När man talar om föreningkultur
brukar också en viss inställning ha sin
speciella roll.
I Djurgårdens fall är den biten ganska klar, där
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Hammarby talar om sin bohemiska inställning
kan DIF i stället tala om sin pessimistiska
inställning.
Bland annat sägs det att någon gång innan
den andra storhetsperioden ska Djurgården ha
lett en match med hela 6-0, då det endast
återstod cirka 5 minuter kvar fick motståndarna
in ett tröstmål varpå en Djurgårdare myntade
något i stil med ”Nu börjar eländet”.
En inställning som kanske mer ofta ledde till
motgång än framgång men ändå fått ge lite av
en bild av Djurgården.

Under den andra storhetsperioden fanns inom
föreningen även en mycket familjär känsla
spelarna emellan vilket gett smeknamnet
Djurgårdsfamiljen. Enligt Sven Tumba ska det
betyda att alla Djurgårdare är en som en stor
familj utan avundsjuka eller något liknande till
varandra. Många gamla spelare menar också
att de värdesatte den samanhållningen
spelarna emellan mer än pengar. Det är kanske
också anledningen till att DIF aldrig hade
spelare som gick till till exempel AIK eller
Hammarby så tidigt. Vilket däremot faktiskt
hände mellan AIK och Hammarby (bland annat
Nacka Skoglund). Ett annat epitet är Djurgårdsanda vilket helt enkelt betydde att man gjorde
allt för laget, hade en stor slitvilja, aldrig gav
upp och vann mycket på ”jävlaranamma”.
En inställning som funnits med långt in i
historian men först kom att bli riktigt
känt och få sitt epitet på 1950-talet. Detta
kom främst att personifieras av en mycket
speciell spelare - Roland ”Rolle” Stoltz. Han
spelade ishockey i Djurgårdströjan i hela 15
säsonger och dessutom följde han Djurgården
fram till sin död 2001.
Än i dag syns ibland tecken på en bättre
samanhållning och klubbkänsla i Djurgården än
andra lag. Bland annat nämns DIF ofta ha
bättre kontakt spelare och supportrar emellan.
Ishockeyn har länge också varit känt för att
spelare aldrig lämnar Djurgården så länge de

TIFO i matchen AIK-DIF
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spelare i Sverige (en del inte alls), i nutid har
detta främst personifierats av Charles
Berglund och målvakten Tommy Söderström.
Detta beror - åtminstone enligt spelarna själv inte på att DIF är det bästa laget i Sverige på
ishockey utan helt enkelt för att man har en
genuin känsla till föreningen.
Fotbollen har däremot bland annat drabbats av
spelarövergångar till AIK och Hammarby de
senaste åren och har inte präglats av samma
anda på ett tag. I dagens lag (2001) verkar
detta dock ha kommit tillbaka starkt. Många av
spelarna nämner precis som i ishockeyn att de
aldrig vill spela för en annan svensk klubb.
Många berömmer också supportrarna ofta.
Lolo Chanko har före derbyn även myntat en
hel del i Djurgårdsleden klassiska kommentarer
om hur Hammarby ska besegras.

Social struktur. Som tidigare nämnts bildades
DIF ur skeppsbyggarområde och mest
representerade yrkena bland de första
medlemmarna var typografer, eldare och
maskinskötare. En sjöman fanns också med
och med det kan DIF ses som i grunden något
av en ”sjöfolksklubb”.
Runt sekelskiftet 1800/1900 gjordes en
medlemsundersökning bland Djurgården, AIK
och Hammarby som framställde vilka samhälls
klasser som var mest representerade i
föreningarna. Den visade att DIF var en mycket
mindre homogen grupp än AIK och Hammarby.
I AIK fanns nästan enbart över och medelklass
i form av företagare, ingenjörer och liknande.
Det syntes även att man i AIK vände sig främst
åt det ”hållet” då deras medlemsavgift var hela
tre gånger så dyr som i Djurgår'n och
Hammarby. Därför blev det oftast omöjligt för
arbetare att gå med i ”Allmänna” (?) Idrotts
Klubben.
I Hammarby var faktiskt samtliga arbetare, men
då ska man ha klart för sig att de som
Hammarby Roddförening (1897 ändrat till
Hammarby IF) hade stiftat stadgar som innebar

att de endast skulle vända sig till arbetare i sin
förening. Därför kan man alltså säga att
dessa föreningar bara vände sig till ett
slags typ av folk.

I Djurgår'n däremot var alla människor
välkomna och medlemskostnaden (samma pris
som Hammarby) var så pass bra att nästintill
alla hade råd att gå med. Men rent naturligt vid
den tiden blev det ändå så att medlemmarna
främst kom från de ”lägre” klasserna. Lite mer
än hälften bestod av arbetare, DIF var också
den enda av föreningarna som hade med
hantverkare och dessa upptog ca 25 procent
av medlemsgruppen. Resterande ca 25
procent bestod mestadels av kontorsanställda.
Detta fortgick också långt in i historien. Det var
nämligen inte bara på grund av av sin spelstil
som AIK kallades ”smokinglirarna” utan man
kan också se ett klart mönster från var de
hämtade sina medlemmar, spelare, tränare och
andra intressenter i klubben. Man kan också
se detta tecken ur var AIK fått mestadels av
sin publicitet ur historien - diplomater som blivit
journalister.

DIF har genom åren främst hämtat sitt folk från
arbetarklassen och de lägre stånden men har
varit mer liberala med det än Hammarby.
Sin publicitet har DIF främst fått från gamla
spelare som Roland Stoltz (”folkets man”),
Samt gamla TV och artist -profiler som Svante
Thuresson med flera.
Historiskt sätt har också Djurgårdens publik
främst kommit från de ”lägre” stånden, men det
har också funnits en del (dock få) människor
av annat slag. Bland annat kändisar och i
ytterst få fall även kungligheter.
Vad det gäller förknippningen med människor
av samma sort som DIF bildades av - det vill
säga sjöfolk, fanns några få tecken på det så
sent som på 1950-talet och då främst i DIF
handboll. Handbollssektionen bedrevs en gång
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OCH TRADITION

Kusi-Asare, Rehn och Rasck gratulerar Chanko till 1-0 målet mot Hammarby
i tiden i gamla lokaler av flottan och på 1950talet så värvades även en del spelare från
flottan.

det kommit fans till DIF från hela Stockholm om
dock under vissa tider främst från de specifika
”Djurgårdsplatserna”.

En annan starkt representerad grupp
inom DIF har varit militärer. Dessa ska
ha dykt upp relativt tidigt i historien och
varit mest aktiva under Tranebergs
epoken.

Under 1970-talet kom DIF:s klack till under
ishockeymatcherna på Hovet och 1981 kom
supporterklubben ”The Blue Saints” till. Tyvärr
spred sig den engelska våldsamma supporter
kulturen till Sverige och Blue Saints blev
snabbt förknippat med våld och skadegörelse.
Men i mitten av 90-talet då supporerrörelsen
tog fart på riktigt i Sverige började det råda
andra vindar i supporterkretsar även om DIF
fick bakslag i och med ”Terror-Tommy”. 1997
klev Patrik ”Nitton” Asplund på som ordförande
i Blue Saints vars styrelse fick igenom en
namnändring till Järnkaminerna på ett extra
medlemsmöte. JK-styrelsen arbetade hårt för
att få till en attitydförändring. Det lyckades
mycket väl och DIF har sedan dess förknippats
med icke våldsam supporterrörelse från folk
som varit någorlunda insatta. Bland allmänhe
ten finns lite av huliganstämpeln kvar men den
suddas ut mer och mer för varje år.

Enligt Lars-Gunnar Björklund har DIF aldrig
varit uppe i samma akademiska klass som AIK
och menar att man rent av kan kalla Djurgår'n
för ”arbetarklubb”.
Överklassmyten som DIF ändå fått dras med
tror han beror på DIF:s geografiska läge och
att många fortfarande förknippar DIF med
Östermalm.

Många DIF-anhängare anser heller inte att man
kan se Hammarbys anhängare helt oskyldiga i
spridandet av denna myt. De menar att även
om man inte ska generalisera så nämner
Hammarbyare ofta DIF:s geografiska läge och
påstår rent av ibland att nästan samtliga DIF-
supportrar kommer därifrån.

Överklassmyten har emellertid blivit så pass
djupt rotad att till och med många DIF-anhäng
are som ofta inte har särskilt bra koll på
historian själva tror att det - ”åtminstone en
gång i tiden varit så”.
Fans/Publikkultur. Sveriges första klackar
(DIF:s var en utav dom) uppstod först under
1970-talet. Men fans om man räknar det som
folk som lever för sin klubb och ger ett vokalt
stöd till den har alltid funnits. Speciellt på fotboll
och så givetvis även i DIF. Precis som i dag har

Mest representerade områdena bland
Järnkaminernas medlemmar är Söder
förorterna runt Bandhagen och Rågsved. I
norrförort har Sollentuna sin speciella plats i
Blue Saints/JK historien. Men ser man överlag
så är hela Storstockholm och landsort från
Ystad upp till Kalix representerat bland
Järnkaminernas medlemmar.

match blev det riktiga startskottet för denna
supporterdel men det var någonting som hade
börjat odlas så tidigt som början av 1990-talet.
Det som skiljer Sektion F från klacken är att F
anses som de äldre supportrarnas sektion och
de flesta är mellan 30 och 50 år gamla.
Kulturen på den delen av Lidingövägens
läktare visar också på att det är en äldre typ
av fotbollsanhängare som befinner sig där och
de märks ofta också i de ramsor som bildas
därifrån.
Man är också noggrann med att bevara sin
”underground-indentitet”, Sektion F är ingen
förening med styrelse och medlemskort utan
endast ett stort gäng supportrar.

Mest representerade området bland Sektion
F:arna tros vara Farsta. Supportergruppering
ens ledfras ”Full Fart Framåt” kommer ur
sprungligen från Farsta FF.

STORT TACK TILL LARS-GUNNAR
BJÖRKLUND som bidragit med stor del
av källfaktan.
(Andra källfakta; Diverse Internet-sidor
däribland Hammarby IF officiella,
Djurgårdens hundraårssamling, gamla
Hjorthagenbor och äldre Sektion F:are
samt diverse andra Djurgårdare och
fotbollsintresserade människor)

1999 hände någonting som också fått ge bild
av DIFs publik. I premiären hemma mot IFK
Norrköping ställde sig sittplatssektionen F upp
och folk därifrån började sjunga som i klacken.
Det råder olika teorier om varför just denna
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INGVAR ”PUTTE” CARLSSON OM FRAMTIDENS DIF
Tillbakablick
Hösten 1999 åkte DIF Fotboll ur Allsvenskan. I
samband med denna degradering blev
manualen - grunden för DIF Fotbolls strategi
inom sporten - ett faktum.
En strategi som i sina sportsliga grunder
förändrade bilden av hur DIF sportsligt skulle
verka.
Strategin är från grunden lagd av Göran Aral,
Mats Jansson, Bo ”Bagarmossen” Andersson,
Kaj Andersson samt undertecknad.
Strategin är en spelgrund som skapar en
anfalIsfotboll som skall underhålla men
samtidigt vara utvecklande för spelare.

* En enskild utveckling av spelarna: 60 procent
enskild träning och 40 procent kollektiv
lagträning.
* En fysisk förberedelse för en lång fotbolls
säsong, totalt skild från den svenska modellen.
* Delat ledarskap med olika specialiteter.
En ny spelartrupp: Här vill jag poängtera de
oerhört viktiga beslut som togs.
Med stöd av framför allt Bo ”Superbo”
Andersson och Mats Jansson genomdrevs en
sanering och uppfräschning av spelartruppen.

Säsongen 2000
Spelet i Superettan startade inte speciellt väl.
Allt ifrågasattes av experter, men tack vare
stöd från styrelsen hade vi inom sporten
kraften att fortsätta efter manualens ideologi.
(Superettan vanns.)
Säsongen 2001 - Nutid
Tillbaka till Allsvenskan efter ett år av lugn och
ro i Superettan.
Uppbyggnad av ideologier samt spelar-

materialet.

Starten i Allsvenskan var precis som i
Superettan dålig. (Spelgrunden diskuterades
hårt.)

I ett gemensamt möte med Zoran och Sören
samt undertecknad togs beslutet att gå över
och spela med fyrbackslinje i stället för en
rörlig 3-4-backslinje.
Detta beslut skapade turbulens inom organisa
tionen som det alltid gör inom en stor förening.
Sedan har det i stort sett rullat på: Poängen
har droppat in, berömmet har kommit. Spelare
och ledare har fått credit för sitt arbete.
Nu är allt frid och fröjd - men är det så i
verkligheten?
Har vi ledare genomfört vårt arbete som
föreningens manual för framtiden säger? Här
blir svaret både ja och nej.

Vi har nått målet så här långt i serien med
råge, målet att år 2002 få spela allsvensk
fotboll står dock kvar som mål.
Men målet med program av individuell utveck
ling av spelarna har ej nåtts fullt ut.

Hur ska vi då kunna titta tillbaka och säga att vi
har nått våra uppsatta mål innan säsongen är
till ända, och att vi nu går in på nästa fas?
Jo, genom att förstå att den framgång vi nått
har vi nått genom tron på ideologin och arbetat
därifrån.
”Ledarskap är handling, inte position. ”

Ingvar ”Putte” Carlsson har många bollar i luften

Framtid
Föreningen har en vision med sporten, denna
vision ses över varje år.

I år tog sporten initiativet att redan i juni ha
detta möte.
Nyheten i år var att föreningens styrelse inbjöd
bolagsstyrelsen samt marknadsbolaget att
medverka.
Under detta möte fick undertecknad i uppdrag
att lägga ett sportsligt förslag kring hur den
sportsliga ledningen ska se ut inom föreningen.

Detta förslag arbetar undertecknad med i dag,
samtidigt som jag mycket noga följer den
dagliga verksamheten.
Detta förslag ska delges till föreningsstyrelsen
under augusti.
Undertecknad kommer i sitt förslag att fortsätta
fokusera på visioner med manualen som
grund.
Men det utesluter inte stora förändringar inom
organisationens arbetssätt.
OBS! Detta organisationsförslag kommer inte
att innehålla några namn.

”Gårdagen kan vi inte få tillbaka, men
morgondagen är vår att vinna eller
förlora. ”

Putte Carlsson,
Sportchef DIF Fotboll
Stockholm den 23 juli

BILJETTER
Publiken strömmar till Stadion och det blir allt svårare att få tag
på biljetter till Djurgårdens matcher. Här hittar du lite biljett
information så att du kan hitta rätt på Stadion.
Säsongsbiljettsförsäljningen slog alla
tidigare rekord i år. Över 3.000 privatper
soner köpte säsongsbiljett och till det
tillkommer ca 1000 biljetter till sponsorer,
spelare med flera.
Även vårt publiksnitt ser ut att bli det
bästa på många år. Det beror självklart
på de sportsliga framgångarna, men
samtidigt måste vi på kansliet vara nöjda
med servicen till våra åskådare.

Förutom säsongsbiljettförsäljning har vi
vår egen kiosk på Internet (via

www.dif.se) där du kan köpa biljetter med
ditt kreditkort och välja hur du vill hämta
dina biljetter. Antingen får du dem
hemskickade eller så hämtar du dem på
kansliet på matchdagen.
Du kan även boka via Internet på ticnets
hemsida (www.ticnet.se) där kan du
beställa biljetter mot postförskott.
Sedan har vi givetvis biljettbokning på
telefon 08-600 34 00 eller 08-735 09 35.
Dit ringer du och bokar sedan hämtar du
biljetterna hos någon av våra återförsäl
jare (de meddelar vilken som är närmast
för dig).

Sektion A och B: Ett fåtal säsongsbiljetter sålda. Finns bra platser
till förköp.
Sektion E och F: Här sitter vår trognaste sittplatspublik. Mycket
säsongsbiljetter, var ute i god tid om du vill sitta här.
Sektion G: När sektion E och F tar slut rekommenderar vi biljettköp
här.
Sektion H: Familjeläktare med direktinsläpp till 600 platser. Först till
kvarn på matchdagen eftersom du ej kan köpa förköp till denna
sektion.
Sektion K och L: Underskattade sektioner därför finns det många
bra platser att finna här.
Sektion M och N: Här håller supporterföreningen Järnkaminerna till.
Mycket säsongsbiljetter och eftertraktade biljetter.
Sektion O och P: Mycket säsongsbiljetter, men det finns bra platser
om man är ute i god tid.
Sektion R-U: Alla slags frikort går in här i mån av plats.
Sektion X-Z: Bortasupportrar.

Ni som besökt Stadion i år har märkt att
det inte är lika enkelt längre att få bra
biljetter. Därför uppmanar vi alla som
planerar att besöka Stadion att vara ute i
så god tid ni bara kan och köpa förköp.
Inför säsongen 2002 så kommer vi
självklart ha säsongsbiljetter och vi
räknar med att släppa nästa års
säsongsbiljetter i oktober. Ni som har
säsongsbiljett till årets matcher har
givetvis förtur till er plats.

Priserna kommer att spikas i september/
oktober då vi vet mer hur nästa års serier
kommer att se ut.
Vi ser nu fram emot Allsvenskans
avslutande publikfester.

Högljudd säsongskortsinnehavare på F sjunger / matchen
mot Malmö FF

MEDLEMSKAP
Medlemsavgifter 2001
Vuxna 300 kr
Pensionär 150 kr
Ungdom under 18 år 150 kr
Ungdom under 14 år 150 kr
(Då ingår även medlemskap i juniorklubben Järnkaninerna)
Familj boende på samma adress 500 kr
Ständig medlem 5000 kr

Bli medlem i Djurgårdens IF Fotboll. Betala in medlemsavgiften på postgironummer 549 21-2Använd inbetalningskort där du
fyller i namn, adress och personnummer.
Som medlem får du medlemstidningen Djurgårdaren hemskickad tre ggr/år. I den hittar du all information du behöver.

Djurgårdaren
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JUNIORERNA
Djurgårdens juniorer är driftiga inte bara på fotbollsplanen utan
också med pennan. Här följer en kort redogörelse för hur för
sta halvan av säsongen fortlöpt.
Filip Hedin Ramkloo och Niklas Johander har skrivit ner sina
tankar om säsongen så här långt.
FÖRSÄSONG
Vi startade upp i december med lite styrka i
Österholmsskolan som ligger i förorten
Skärholmen. Styrkeprogrammet vi använder
oss av är anpassat för fotbollsspelare, han
som tagit fram det heter Inge Johansson. Han
hjälper även till i A-laget och han är specialist
inom styrketräningsområdet. Det är andra året
vi använder oss av programmet och vi kör
minst två gånger i veckan även under sä
songen, framförallt dagen efter match.
De flesta tycker att det är lite jobbigt de
dagarna då vi har styrka men det har visat sig
att det är bra inte minst på resultaten. Vi
nästintill kör över motståndarna i slutet av

matcherna.

Den här försäsongen provade vi även på
något nytt, nämligen taekwando. Vi hade en
instruktör som hette Brooks som kom två
gånger i veckan. Han hade hållit på med
taekwando i ungefär 3 år och han körde
verkligen hårt med oss. Vi tränade det för att
bli smidigare och rörligare. Det var inte många
som hade de träningarna som favoriter för att
det var så jobbigt.
Självklart löpte vi också en hel del som det är
brukligt på försäsongen, främst intervaller om
200 meter. Vi har fått hjälp med löptekniken av

en häcklöperska till väldigt lite nytta, tyckte nog
de flesta.

Vi tränade inomhus i stort sett hela våren
förutom några träningar i mars då vi var på
Mälarhöjdens IP och hade bollträning. Senare i
april tränade vi på Österholmsskolans
konstgräsplan. Vi spelade också en del
träningsmatcher främst mot division 4 lag med
blandade resultat.
Vi slog bland annat Mälarhöjden och Tellus
medan vi förlorade mot Haningealliansen och
Bro. Så förhoppningarna inför vårsäsongen
var på en rimlig nivå.
VÅRSÄSONG
Äntligen fick vi kliva in på våran härliga
träningsanläggning ute vid Kaknäs där vi har
två fina planer till vårt förfogande. Två gånger i
veckan får vi jättegod mat av Sivan, det
uppskattas av alla i laget.
Vi har fått mycket hjälp av Lennart Wass som
tidigare tränat Djurgårdens A-lag. Han har
speciellt hjälpt oss med anfallsspelet.

Även detta år har vi haft en speciell
uppvärmningsbana med allt från pinnar och
häckar till vikter och bollar. Mungiporna sänks
rejält när vi ser att den är på gång.
I år har det varit betydligt färre matcher på
grund av att B-laget har blivit borttaget och ett
samarbete med Värtan har inletts. Det har varit
en stor nackdel för oss juniorer eftersom det
var väldigt utvecklande att spela med B-laget.
Som det är nu får vi inte spela seniorfotboll
över huvud taget. Det känns som att sats
ningen på juniorerna har kommit av sig lite och
att elitlicensen drabbar oss i första hand.
Nu när halva serien är spelad ligger vi på
fjärde plats. Vi har 5 vinster, 1 oavgjord och 3
förluster. Spelet och resultaten har varit
ojämna, ena matchen har vi spelat bra och
tappat poäng och vice versa. Vi har varit lite
som A-laget var i början, det vill säga vi har
haft svårt att sätta dit våra chanser. Några
riktiga bottennapp var mot Hudiksvall och BP
medan vi spelade riktigt bra mot Umeå och
Piteå.
Snart börjar semestern och efter den bär det
iväg till Lyngby i Danmark för den årliga
internationella turneringen mot europeiska
storlag.

Magnus Pehrsson i kamp med Christer Fursth

RESTERANDE MATCHER
Umeå FC - Djurgårdens IF
2001-08-26
14:00
Djurgårdens IF - Hammarby IF
2001-09-01
14:00
Hudiksvalls ABK - Djurgårdens IF
2001-09-09
15:00
2001-09-16
Djurgårdens IF - Piteå IF
14:00
IF Brommapojkarna - Djurgårdens IF
2001-09-23
14:00

Hemmamatcher spelas på Hjorthagens IP
Reservation för ändringar
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Vi har fått en egen hemsida som vår lagledare
Kjell Andersson har hand om, där kan ni hitta
mer information om juniorerna om ni är
intresserade. Adressen är: www.sportnik.se
eller via ww.dif.se.
FORZA DJURGåR'N!!!

VÄLBESÖKT ÅRSMÖTE 2001-02-19

Järnkaminerna mot Malmö FF på Stadion. Lägg märke till säsongskortshalsdukarna.

DIF Fotbolls årsmöte blev välbesökt och informativt. Bo Lund
quist redogjorde för klubbens verksamhet och ekonomi. Ing
var ”Putte” Carlsson berättade om den sportsliga sidan.
Årsmötet inleddes med ett kort tal av DIF
Fotbolls hedersordförande Gunnar Lundqvist,
med påföljande tyst minut, för att hedra den i
dag avlidne djurgårdaren Rolle Stoltz.
- Han var ständigt en källa till glädje för sina
lagkamrater och han har bara lämnat glada
minnen efter sig, sade Gunnar Lundqvist i sitt
tal.

Bo Lundquist passade också på att berömma
Järnkaminerna för deras uppträdande under
säsongen år 2000, där Djurgården haft
förstklassiga supportrar och utmärkt säkerhet.
- Det är roligt när vi får beröm från
bortamatcherna för fansens uppträdande.
Järnkaminerna har stött Djurgården både i
med- och motgång.

I enlighet med valberedningens förslag valde
årsmötet följande personer till Djurgården
Fotbolls styrelse:
Ordförande: Bo Lundquist, ett år (omval)
Ledamöter: Christer Magnusson (två år nyval, tidigare suppleant), Lars Erbom (två år)
Hans von Uthmann (två år) och Ronald Åman
(ett år). I styrelsen ingår också Anders Beck-
Friis och Per Kotschack; de valdes på två år
vid förra årsmötet.
Suppleant: Torbjörn Althen (ett år).

Föregående fotbollsår bjöd på besvikelser i
form av svåra skatteregler och fortsatt
skuldtyngd förening. Men inom två år ska
Djurgården vara en skuldfri förening. Resultat
räkningen för verksamhetsåret 2000 visar på
en vinst på 0,8 miljoner kronor.
- Vi hade planerat för en vinst på 2 miljoner
kronor, men får ändå vara nöjda med den
mindre vinsten. Vi kunde genomföra de
satsningar vi ville, säger Bo Lundquist.
Djurgården har därmed ett underskott på 5,6
miljoner kronor.
En fråga som diskuterats flitigt under hösten är
den så kallade elitlicensen, där de klubbar som
inte uppfyller Svenska Fotbollförbundets
ekonomiska krav riskerar degradering en eller
två divisioner.
- För att undvika att riskera en nedflyttning av
ekonomiska skäl bedömer vi att Djurgården
måste redovisa en vinst från verksamheten på
närmare 6 miljoner kronor under åren 2001 och
2002, varav sannolikt mer än hälften måste
vara hänförbart till 2001, säger Lundquist.
Därmed ska föreningen vara skuldfri senast

Bo Lundquist redogjorde för Djurgårdens
målsättning, sett på fem års sikt. Bland annat
ska klubben inom fyra år vara bäst i stan och
dessutom kvalificera sig till Champions League.
- Djurgården ska vara det bästa alternativet
för spelare i Sverige, såväl sportsligt som
socialt, sade Lundquist.
Djurgården ska förknippas med positiv och
trevlig stämning - matchdagarna ska vara en
fest i positiv och underhållande anda. DIF
Fotboll vill också ha ett gott förhållande både till
medlemmar, allmänhet och myndigheter.

vid utgången av 2002.
Om delar av ekonomin var en liten besvikelse
var de sportsliga höjdpunkterna desto större:
Med ett fantastiskt ledararbete har Djurgården
med stor framgång byggt upp 2000-talets
trupp. I Superettan gjorde Djurgården sportslig
succé med den gladfotboll som ledde fram till
serieseger och avancemang till Allsvenskan.
Bakom sig har laget en stark och väl fung
erande organisation som under året har
utvecklats.

Föreningens målsättning för fotbollsåret 2001
är att ligga i den övre halvan av Allsvenskans
tabell. Inställningen inför varje match ska också
vara att matchen ska vinnas.
Putte Carlsson informerade om den sportsliga
biten och årets nyförvärv presenterades.
- De här spelarna är, precis som alla andra,
valda med omsorg. De kommer att tillföra DIF
mängder med underhållning och poäng under
året, sade Putte.

Traditionsenligt delades också pris till Årets
Spelare ut. Priset, som delades ut av Sören
Åkeby, Zoran Lukic och Putte Carlsson, gick till
Magnus Pehrsson med motiveringen ”att han
visat en fin utveckling som spelare och
person. Han har tillfört hela föreningen ett lyft”.
Utmärkelsen Årets DIF-insats gick till dif.se:s
Niklas Schulman som under 2000 helt ideellt
svarade för tekniken på vår webbplats.
Mats Jansson, som tidigare arbetade heltid på
DIF:s kansli, och de avgående styrelse
ledamöterna Dan Svanell och Charles Falk
avtackades med berömmande ord och en
blomsterkvast.
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HOCKEYN MOT NY TRIPPEL?
1990-talet inleddes med tre raka SM-guld för Djurgården
Hockey. Nu är man på väg att upprepa bedriften. Finalsegern
mot MoDo följdes upp av årets triumf mot Färjestad, en stor
bedrift med tanke på spelaromsättningen.
Efter guldet säsongen 1999-2000 tappade DIF
flera tongivande spelare, varav de flesta blev
proffs i Nordamerika. Under sommaren talades
det om kris, och att man inte ens skulle bli ett
topplag. Oron visade sig vara obefogad. Nya
spelare tog klivet fram, och DIF vann grund
serien i stor stil.

I slutspelet malde Djurgården, ledda av
lagkaptenen Charles Berglund, ned allt

motstånd. I kvartsfinalen slogs AIK ut med 4-1 i
matcher, i semifinalen Luleå med samma
siffror. Enda hindret var ett Färjestad som
imponerat under slutspelet, och som också
vann den första finalmatchen stort i Karlstad.
Lagen turades sedan om att vinna på hemmap
lan, fram till den sjätte finalmatchen. DIF hade
ledningen med 3-2 i matcher, och skulle vid
seger i Karlstad fortsätta att inneha titeln
Svenska Mästare. Slutet blev oerhört spän

nande. Först i slutet av den andra
förlängnings-perioden avgjordes matchen, ett
slut som orsakade begravningsstämning i
Karlstad. Daniel Tjärnqvist vräkte in pucken i
Färjestadsburen och segern var klar. Charles
Berglund, som gjorde sin sista match på
elitnivå, bars i guldstol runt isen med pokalen i
famn.
Denna sommar ser historien ut att upprepa sig.
Flera spelare, bland annat Daniel Tjärnqvist,
Andreas Salomonsson och målvakten Mikael
Tellqvist, är klara för spel i NHL. Men med
erfarenheterna från fjolåret finns ingen
anledning till oro. Kan vi resa oss en gång, kan
vi göra det igen.

Hockeyhjältarna hyllas på Stadion i premiären mot Malmö FF.
Spelprogram hockeyn 2001/2002 fram till december
1
Ti 2001-09-18 19.00 Djurgårdens IF - Va Frölunda HC
- Djurgårdens IF
2
To 2001-09-20 19.00 Malmö IF
3
Lö 2001-09-22 15.00 Färjestads BK - Djurgårdens IF
Ti 2001-09-25 19.00 Djurgårdens IF - Luleå HF
4
- Djurgårdens IF
5
To 2001-09-27 19.00 Timrå IK
Sö 2001-09-30 16.00 Djurgårdens IF - Linköpings HC
6
7
- Djurgårdens IF
Ti 2001-10-02 19.00 Södertälje SK
To 2001-10-04 19.00 Djurgårdens IF - AIK
8
9
Sö 2001-10-07 16.00 Djurgårdens IF - Brynäs IF
- Djurgårdens IF
10 To 2001-10-11 19.00 HV 71
11 Sö 2001-10-14 16.00 Djurgårdens IF - MODO Hockey
- Djurgårdens IF
12 To 2001-10-18 19.00 AIK
13 Sö 2001-10-21 16.00 Djurgårdens IF - Södertälje SK
14 Ti 2001-10-23 19.00 Va Frölunda HC - Djurgårdens IF
15 To 2001-10-25 19.00 Djurgårdens IF - Malmö IF
16 Sö 2001-10-28 16.00 Djurgårdens IF - Färjestads
- Djurgårdens IF
17 Ti 2001-10-30 19.00 Luleå HF
18 To 2001-11-01 19.00 Djurgårdens IF - Timrå IK
19 Lö 2001-11-03 15.00 Linköpings HC - Djurgårdens IF
20 Ti 2001-11-13 19.00 Djurgårdens IF - Södertälje SK
21 To 2001-11-15 19.00 AIK
- Djurgårdens IF
22 Lö 2001-11-17 15.00 Brynäs IF
- Djurgårdens IF
32 Ti 2001-11-20 19.00 Djurgårdens IF - AIK
23 To 2001-11-22 19.00 Djurgårdens IF - HV 71
24 Lö 2001-11-24 15.00 MODO Hockey - Djurgårdens IF
25 Ti 2001-11-27 19.00 Djurgårdens IF - Va Frölunda HC
- Djurgårdens IF
26 To 2001-11-29 19.00 Malmö IF
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Säsongsbiljetter från 995 kr
Detta får du som har säsongskort
säsongen 2001/2002
Biljett till samtliga hemmamatcher i
Elitserien (grundserie, alternativt grund
serie med slutspel).
Garanti att få ”dina platser” (dock ej
Colorado-matchen hösten 2001) under
slutspelet samt förtur att köpa extra
biljetter till slutspelet.
20% rabatt före matchen i Globens
Sportsbar på etage 3 och Katie Ó Connor
och Café de Nord, etage 4.
Inbjudan till ledarträff/öppen träning före
säsongsstarten.
Rätt att, under säsongen, byta sittplats på
arenan om du inte ”trivs” på tilldelad plats.
För information ring:
Jan Hallander08-72510 00.

DIF-DAGEN
Lördag den 8 september är det dags för den traditio
nella familjedagen på vår träningsanläggning på
Kaknäs, Djurgården. Familjedagen arrangeras av DIF
Ungdomsfotboll och ALLA djurgårdare är välkomna ut
för att umgås.
Förutom att umgås med andra djurgårdare på den vackra
anläggningen i Nationalstadsparken finns det massor att göra:
För barnen kommer vår ”Järnkanin” att delta under dagen. Ni
kan ta lotter, fika, äta korv eller gå tipspromenad. Dessutom
kommer naturligtvis vårt A-lag att vara på plats och prata fotboll
och skriva autografer. Alla kan titta på A-lagets träning som är
mellan klockan 10.30 och 12.00.
Under hela dagen spelas det matcher på planen med framti
dens djurgårdare.

SPELPROGRAM 2001
Tisdag 11 september
Malmö FF-DIF
Onsdag 19 september DIF-AIK
Måndag 24 september Örgryte-DIF

19.00
19.00
19.00

Tisdag 2 oktober
DIF-Sundsvall
Söndag 14 oktober
Halmstad-DIF
DIF-Helsingborg
Måndag 22 oktober
Trelleborg-DIF
Lördag 27 oktober
(Med reservation för ev ändringar)

19.00
15.00
19.00
13.30

Till Kaknäs tar ni er med buss 69 som går från T-centralen eller
Norrmalmstorg. Ni kliver av vid stationen som heter Kaknäs
(Stationen efter Kaknästornet).
Därefter går ni ett par hundra meter på Kaknäsvägen. På höger
sida ser ni sedan anläggningen. Åker ni bil parkerar ni på
Kaknästornets parkering och tar sedan samma promenad
längs Kaknäsvägen. Det finns inga parkeringsmöjligheter vid
träningsanläggningen.

Eriksson-Ohlsson och Hermansson i kamp om bollen.
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RESEKLUBBEN - GER FRAMGÅNG
Reseklubben är ett sammarbete mellan Djurgårdens IF Fotboll
och supporterföreningen Järnkaminerna. Robert Kollberg som
sitter med i Järnkaminernas styrelse är den person som är
ansvarig för resorna.
Reseklubben är en stor anledning till att Djurgårdens
bortamatcher känns som hemmmatcher. Tusentals djurgård
are har i år besökt arenor runt om i Sverige och bidragit till
årets framgångar.
Robert Kollberg berätta lite vad
ReseKlubben är för något?
-ReseKlubben (RK) är till för att alla Djurgård
are i alla åldrar skall kunna åka iväg på
bortamatcher med likasinnade till ett så bra pris
som möjligt. Det finns ingen åldersgräns och
det enda man måste uppfylla är att man är
medlem i Järnkaminerna (JK) eller Djurgården
Fotboll. Detta på grund av att JK och DIF
stödjer RK ekonomiskt. Medlem i JK kan man bli
på bussarna.

Hur kommer det sig att du tagit på dig
rollen som ansvarig för ReseKlubben?
-Har alltid gillat bortaresor och när Patrik
Asplund frågade mig om jag hade lust att ta
hand om nystartade RK säsongen -99,
tvekade jag aldrig! Dels var jag långtids
sjukskriven med mycket fritid och dels är det
alltid kul med en utmaning. Självklart är det
också skönt för själen att göra något för sitt
kära Djurgården.

När började du arbeta inför årets säsong
och vad gör du egentligen?
-Jag börjar med planeringen av pubar/
restauranger i städerna vi spelar i så fort
spelschemat är satt (januari). Kollar runt vilka
pubar som kan vara bäst och passar oss.
Snackar med bussbolagen, planerar resorna
tidsmässigt och funderar ut priserna. Skriver
ihop allt för att sedan lägga ut det på nätet
(Internet). Sedan måste man under säsongen
hela tiden ha kontakt med restaurangägare,
supporterpolis, bussbolag med mera och
samla in alla anmälningar till resorna. Det blir
mycket telefon, Internet-surfning och pappersgöra.
Vad är det som driver dig att göra detta
ideellt för Djurgårdens IF Fotboll?
-Glädjen att se så många blåränder runt om i
landet, före matchstart och på arenorna,
sjungandes och hyllandes vårat Djurgården. Vi
har Sveriges största och bästa bortafölje och
all skit vi fick under de mörka åren i mitten på
90-talet känns som bortblåst. Djurgårdens
supportrar har växt upp och är alltid välkomna
tillbaka var än vi varit på besök. Tycker att det
även märks hemma på Stadion. Då är man stolt
och orkar med vad som helst! Det är skönt att
stärka banden inom Djurgårdsfamiljen!

Antalet djurgårdare på bortamatcherna
har ju ökat något enormt och det är ju
inte bara beroende på de sportsliga
framgångarna eller?
-Självklart så är det sportsliga framgångarna
en av orsakerna till att många vill se Djurgår
den. Men, när det gick trögt i slutet av -99,
första matcherna i SuperEttan och de första
omgångarna i årets Allsvenska så hade vi bra
bortastöd också! Jag tror att på grund av RK's
information på nätet (som finns tillgängliga

redan innan säsongen börjar för alla
bortamatcher), de mycket humana priserna på
resorna och att folk har fått upp ögonen för RK
gör att många åker. Att vi även abonnerar ett
ställe innan match där alla Djurgårdare kan
träffas och värma upp, gör att resorna blir mer
attraktiva. Dagens DIF-publik på bortaplan finns
också i alla åldrar. Du har den vanlige fotbolls
supportren (man i åldern 16-35) tillsammans
med barnfamiljer, pensionärer och mycket
tjejer. Det är vi unika över i dag. Man får inte
heller glömma att ca 75 procent av
bortasupportrarna åker så kallade sneresor,
tar sig på egen hand till matchen. De kan inte
RK ta på sig men jag tror att även de tar del av
den informationen som finns och jag vet att de
mer än gärna dyker upp på puben för att
snacka före match. Det ena föder det andra!
Järnkaminerna (Djurgårdens officiella
supporterförening) satsar stenhårt på
bortaresorna och alla inom styrelsen skall ha
stor del av berömmet för vad RK genomför. Det
är allt ifrån information på Internet, JK's
infolinje (08 - 783 79 77), utskick till medlem
mar, flygblad innan hemmamatcher,
uppskrivningsansvariga, bussvärdar och JK
vakter på plats.

Två år i rad nu har det även arrangerats
konsert på en bortamatch, Kalmar 2000
och Elfsborg 2001, är det något som vi
kommer att få se även i framtiden?
-Varje år kommer RK att genomföra en så
kallad ”tusenmanna invasion”. Detta innebär att
vi, JK och RK, satsar hårt på att marknadsföra
en speciell bortaresa med live konsert. Folk
åker redan dagen före match för att göra hela
weekend till en lång blårandigfest. Både
Kalmar och Borås invaderades dagarna innan
med hundratals Djurgårdare på charmoffensiv.
Självklart blir det konsert även nästa år, var det
blir någonstans beror på flera faktorer.
Matchen måste vara efter löning, på en helg
gärna under sommarmånaderna med lagom
avstånd. Kan säga att det kommer att bli något
ut över det vanliga nästa år som redan ligger
under planering.

Det ryktas om att det kan bli en enorm
satsning på matchen mot Halmstad är
det något du kan säga någonting om?
-JK har blivit kontaktade av Unibet som är
intresserade av att sponsra JK s verksamhet.
Unibets erbjudande är att alla som anmäler sig
till spel på Unibet för summan 200 kr till 1 000
kr får sina pengar dubblade + att de får åka till
Halmstad för 100 kr. Om minst 1 000 personer
anmäler sig till Unibet kommer även JK få
100000 kr. Då kommer även Trelleborgsresan
sponsras kraftigt. Detta innebära att JK
kommer att göra en del reklam för Unibet och
dess verksamhet.

Resorna med Reseklubben är väldigt
billiga hur kan det vara så?
-Järnkaminerna och Djurgården Fotboll
sponsrar ekonomiskt Reseklubben. Sedan så
försöker RK hitta andra sponsorer, exempel
vinsten på JK's öl ”JK-Kanna” går till resorna
och nu senast Unibetgrejen. Sedan så har vi
gjort live cd-skivor av konserterna i Kalmar och
Borås där vinsten går till resorna. Galloway
lotteriet är också en inkomstgrej där viss del av
vinsten går till RK. Hur som helst ska resorna
vara så billiga som möjligt och finns det
sponsorer ute i Djurgårdsland är ni alltid
välkomna att höra av er!
Berätta lite om Galloway-lotteriet?
-Steve Galloway har skänkt sin matchtröja
från -88 till JK, då DIF spelade SM-final mot
Malmö. Tröjan lottas ut till en person och priset
är 100 Kr lotten, och det finns 1 000 lotter.
Vinsten kommer att gå till JKs verksamhet.
Steve kommer själv ner till derbyt mot AIK på
Råsunda 19 september och delar ut tröjan till
en lycklig vinnare! Lotter går att köpa på alla
hemmamatcher och Derby butiken på Mäster
Samuelsgatan 46 fram till 12 september.
Har du någon drömmotståndare som du
skulle vilja arrangera en resa till?
-Har ingen speciell drömmotståndare men att
boka en hel Finlandsfärja fullsatt med lyckliga
Djurgårdare vore inte dumt, eller en jumbojet till
Europa vore nått! Men mest av allt önskar jag
att SJ kunde vara lite mer tillmötesgående mot
oss supportrar och släppa till med tåg, det är
inte kul med maraton resorna i buss till Trelle
borg och Helsingborg.

Kommer du ha ork att fortsätta med
detta även nästa säsong?
-Det går nog inte att hålla i allt det här samtidigt
som man har ett fast heltidsjobb att sköta
(pluggar för tillfället). Det tar väldigt många
timmar i veckan och säsongen är lång, från
januari till oktober. Orken tar ibland slut men så
fort batterierna är laddade är man där igen, det
är ju detta man brinner för! Så, visst är man
med även nästa år, man börjar ju få rutin på
det här nu och kontakterna är ju redan knutna.
Vad skulle du vilja förbättra för att göra
resorna ännu attraktivare?
-Tåg på vissa resor. Ska se över möjligheten
med betalning på postgiro/lnternet och jobbar
på ett säsongkort för bortaresor. Fler ”happe
nings” på de abonnerade pubarna är aldrig fel.
Sedan så är ju alltid pengar en stor sak, tänk
om man kunde få mobiltelefonen, Internet och
färgpatronerna betalda. Då skulle resorna
kunna bli ännu billigare!

Hur kommer man i kontakt med
ReseKlubben?
-Information om RK hittar man på hemsidorna
www.dif.se och www.jarnkaminerna.nu man
kan även ringa JK's infolinje på tel. 08 - 783 79
77. På näst sista sidan i matchprogrammen på
hemmamatcherna finns info om kommande
resor. Uppskrivning sker på alla
hemmamatcher i souvernirstånden på Lidingövägen och Sofiasidan. Även alla dagar i
veckan på Östra Station mellan kl. 14 - 23. Man
kan även skriva upp sig på Derbybutiken i city,
Mäster Samuelsgatan 46, öppet måndag lördag. Det går också bra att maila mig på
pike@dif.se så svarar jag på alla frågor.

RESEKLUBBEN - GER FRAMGÅNG
Rangordna de fem roligaste resorna med ReseKlubben?

1. Boråsresan i år var magisk. Närmare 900 glada Djurgårdare på puben McEwans före
matchen som sjöng och dansade till JK s husband Coca Carola. Puben hade aldrig sålt så
mycket och det endast på fem timmar!
2. Enköping förra året i SuperEttan med ångbåt från stadskajen. Nästan 200 utklädda
partygrabbar på en lång och blöt båtresa som tur & retur tillsammans med matchen tog hela
lördagen.

3. Brage förra året i SuperEttan. Stefan Rehn's återkomst såg över 600 personer ta sig till
Borlänge. Puben innan hade ordnat eget liveband och timmarna på pub Broadway gick
alldeles för fort.

4. Kalmar förra året i SuperEttan. Våran första bortakonsert och vilket drag. 700 sjöng för
fulla strupar?
5. Inomhusturneringen i Borås. 200 tillresta hejade fram laget till turneringsseger tillsammans
med norska Stabeaksupportrar och Guliganer. Hela dagen var det taxibilar mellan arenan och
McEwans.

RESTERANDE MATCHER
RESEKLUBBEN 2001
Malmö FF - Djurgårdens IF
Malmö Stadion, Tis 11 Sep kl.19.00.
Matchbiljett: 80 kr.
Respris: 250 kr.
I Malmö har JärnKaminerna de senaste åren
slutit upp med stort manskap och under
Augusti hade vi inga resor, så 500 ska vi väl
kunna få ihop. DIF mot rubbet!
Bussarna avgår ifrån Klocktornet kl.07.30 för
att vara framme på Gloria kl. 16.00 där alla
Djurgårdare är varmt välkomna. Gloria ligger på
Södra Förstadsgatan 23 B i city. Tillbaka i
Stockholm, Klarabergsviadukten ca kl.05.30.
Sista anmälningsdag: Fre 7 Sep kl.12.00.

Örgryte IS - Djurgårdens IF
Gamla Ullevi, Mån 24 Sep kl.19.00.
Matchbiljett: 80 kr.
Respris: 250 kr.
Sista Göteborgsresan och sist vi möte ÖIS
borta åkte vi hem med tre sköna poäng! Med en
bra klack på plats kan vi säkert upprepa detta,
så det blir fest i bussen hela vägen hem.
Bussarna avgår ifrån Klocktornet kl.09.00 och
Bryggeriet öppnar dörrarna igen för oss
blåränder. Bryggeriet ligger på Avenyn 3. Efter
matchen bär det av hem till storstan och
Klarabergsviadukten igen där vi är ca kl.05 på
tisdagmorgon.
Sista anmälningsdag: Fre 21 Sep kl. 12.00.

Halmstad BK - Djurgårdens IF
Örjansvall, Sön 14 Okt kl. 15.00.
Matchbiljett: 70 kr.
Respris: 250 kr.
Regerande Svenska mästarna får finbesök!
Senast vi hade en bortamatch på en helg var i
Juli, så nu är det inga jobb, skolor eller något
annat som kan hindra dig att följa med.
JärnKaminerna ska lyfta DIF till stordåd, Forza
Djurgår'n in med bollen!
Bussarna lämnar Klarabergsviadukten kl.04.00
för att vara framme på O'learys senast kl.12.
Oĺearys ligger på Storgatan 52. Tillbaka igen i
Stockholm, Klarabergsviadukten ca kl. 01.
Sista anmälningsdag: Fre 12 Okt kl. 12.00.

Trelleborgs FF - Djurgårdens IF
Vångavallen, Lör den 27 okt kl.13.30.
Matchbiljett: 80 kr.
Respris: 250 kr.

Reseklubben på plats i Norrköping.

Hur många har rest med Reseklubben, respektive rest på bortamatcherna i år?

Datum
13 jan
24 feb
4 april
17 april
29 april
27 maj
18 juni
1 juli
8 juli
31 juli

Resenärer RK
Match
Reseklubben
Borås, Inomhusturnering
100
Åland, Inomhusturnering
0
Enköping - DIF, Sv. cupen
50
Helsingborg - DIF
250
Örebro - DIF
250
Sundsvall - DIF
200
Häcken - DIF
50
Elfsborg - DIF
270
Norrköping - DIF
300
Göteborg - DIF
400

Djurgårdare
på plats ca
200
500
500
900
1 500
900
300
1 800
3 000
1 500

Årets sista resa! För många lika viktig som
premiären. Som vanligt i Allsvenskan är det
gemensam omgång på en lördag och vem vet
vad matchen kan ha för betydelse. Vi ska
naturligtvis vara där och tacka laget för
säsongen! Full Fart Framåt!
Lång resa och tidig match gör att bussarna
avgår mitt i natten, kl. 02.00 från Klarabergs
viadukten. Nere i Trelleborg är Två Leijon
abonnerad ifrån kl. 11.00. Stället ligger i city på
Gamla Torget 4. Tillbaka i Stockholm, Klara
bergsviadukten ca kl. 01. Missa inte årets
hardcoreresa!
Sista anmälningsdag: Tors 25 okt kl. 12.00.

RESERVATION FÖR EV. ÄNDRINGAR
Vi håller helt klart världsklass med vårat bortafölje och jag tycker att alla Djurgårdare kan
klappa varandra på axeln och le för vi är verkligen på gång!

Djurgårdaren
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SMÅTT OCH...

Ung läsare av programmet Blåranden

Anton Åberg 9 år skickade in en fin teckning

Anton Åberg 9 år påminner oss om viktiga saker

Järnkaninen hälsar på barnen
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DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENINGAR
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
http://w1.854.telia.com/~u85404211/bandy/

DJURGÅRDENS IF BOWLING
Kaj Alm
Örnsätrabacken 110
127 36 Skärholmen
Tel: 08-740 44 34
Fax: 08-710 38 12
http://www.timena.com/difbowling/

DJURGÅRDENS IF KONSTÅKNING
c/o Marie Olsson
Rönnbärsv. 9
138 35 Älta
Fax: 08-773 17 03

DJURGÅRDENS IF UNGDOMSFOTBOLLEN
Klocktornet Stadion
114 33 Stockholm
Tel. 08-545 158 04

DJURGÅRDENS IF INNEBANDY
c/o Per Johansson
Mårdstigen 4
170 75 Solna
Tel: 08-85 63 90
http://difinnebandy.net/

DJURGÅRDENS IF HANDBOLL
c/o Gillis Florsjö
Maria Skolgata 38
118 53 Stockholm
Fax: 08-84 32 34
http://difhf.nu/

DJURGÅRDENS IF ISHOCKEYFÖRENING
Hammarby Kajväg 16, 5tr
120 07 Stockholm
Tel: 08-556 108 00
Fax: 08-556 108 01
www.skategate.com

DJURGÅRDENS IF GOLF
Liljansplan 3
114 25 Stockholm
Tel: 08-411 90 70
Fax: 08-411 90 40
www.djurgardensgolf.se

DJURGÅRDENS IF BOULE
c/o Björklund
Grafikvägen 3
121 43 Johanneshov
DJURGÅRDENS IF BROTTNING
Bengt Frid
Hornsgatan 144
117 28 Stockholm
http://www.timena.com/difbrottning/

DJURGÅRDENS IF FÄKTNING
Box 39036
115 42 Stockholm
Tel: 08-664 14 64
http://www.dif-ff.org/

DJURGÅRDENS IF SLALOM
http://www.difslalom.donab.com/

DJURGÅRDENS IF BORDTENNIS
Mats Hagberg
Mäster Henriks Allé 7b
192 74 Sollentuna

DJURGÅRDENS IF BOXNING
N:a Agnegatan 36
112 29 Stockholm
Tel: 08-650 10 92
www.dif.se/boxning

DJURGÅRDENS IF CYKEL
c/o Bengt Baldersten
Lavvägen 5
184 70 Åkersberga
www.dif.se/cykel

DJURGÅRDENS IF SUPPORTERS CLUB
Stockholmsvägen 60 C
181 42 Lidingö
Tel: 08-765 50 38
www.ldc.se/dsc/

DJURGÅRDENS IF DAMFOTBOLL
Box 39007
100 54 Stockholm
http://www.kbhs.nu/dif-dff/

DJURGÅRDENS IF HANDIKAPPFOTBOLL
c/o Rolf Odenheim
Mosstorpsv. 6a
183 30 Täby

DIF BANDY
BANDYOTER
Djurgårdens IF Bandyförening söker spelare och ledare till
kommande säsong för spel i Div 3. Vi kommer att bedriva vår
verksamhet på Spånga IP som är en konstfrusen bandy
bana. Vi är intresserade av ungdomar i olika åldrar för spel i
ungdomsserier, samt ledare till dessa. Intresseanmälan till
nedanstående så snart som möjligt, helst i går.

ETT STORT TACK TILL VÅRA
HUVUDSPONSORER

Djurgårdens IF Bandyförening
Box 370
184 24 Åkersberga
Karl Innala 08-54065844, 073-6829363
Bert Niska 08-54060685, 070-3021797
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Bakre raden från vänster: Joel Riddez, Stefan Bärlin, Magnus Samuelsson, Nils Andén,
Richard Henriksson, Johan Wallinder, Mikael Dorsin, Jesper Johansson, Andreas Johansson, Stefan Rehn

Andra raden från vänster: Jones Kusi-Asare, Niclas Rasck, Kjell Frisk målvaktstränare, Patrik Eriksson Ohlsson,
Johan Forsbring naprapat, Christer Mattiasson, Kjell Lundkvist materialare, Stefan Bergtoft, Jörgen Sundström

Främre raden från vänster: Abgar Barsom, Sören Åkeby tränare, Rami Shaaban, Markus Karlsson,
Magnus Pehrsson, Andreas Isaksson, Zoran Lukic tränare, Louay Chanko

