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En andra placering i Allsvenskan hade nog ingen vågat
hoppas på inför denna säsong, men när vi den 27
oktober summerade säsongen var det ett faktum. Trots
att året startade med motgångar med inställda och
flyttade matcher så har det varit ett fantastiskt år för alla
djurgårdare. SM-guld i hockey och Stora Silvret i fotboll
när hände det senast?

Alla djurgårdare kan efter årets resultat verkligen ta åt
sig ära för att vi tillsammans nått dessa framgångar. Utan
medlemmar, supportrar och sponsorer hade det aldrig
lyckats. Nu är vi kvalificerade för UEFA-cupen och det
gör att vi ser fram emot ett stort fotbollsår 2002. Med
fotbolls-VM, Allsvenska, Svenska cupen som ska
avgöras under samma år kommer alla vi fotbollsälskare
att få ett år utöver det vanliga. UEFA-cupen lottas i juli
och de första kvalomgångarna spelas i augusti. Den
allsvenska premiären spelas i början av april och efter
cirka sju omgångar blir det ett långt uppehåll för fotbolls-
VM.

Nu väntar vintern och Silly Season i väntan på
träningsmatcherna på Stadshagen som drar igång i slutet
av februari. För att stilla dina Djurgårdsbehov hoppas vi
att du besöker oss på den årliga julmarknaden på
Sergels Torg. Vi drar igång den 1 december och har
öppet varje dag mellan 10.00-19.00 till den 23 december.
Vi kommer ha en hel del nya souvenirer och här hittar du
de perfekta julklapparna. Vissa dagar kommer det att
finnas A-lagsspelare på plats och mer information om det
finns på www.dif.se.
Säsongsbiljetterna för 2002 är redan släppta och över
1300 nya har redan bokat. Det innebär att vi i dagsläget
har över 5000 bokade säsongsbiljetter. Det kommer
återigen att bli rekord. 1999 såldes det ca 800 säsongs
biljetter och den ökning som har skett varje år är helt
otrolig. Viktiga faktorer som gett denna utveckling är
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bland annat föreningens målsättning att spela en rolig
och attraktiv fotboll. Samt att supporterföreningen
Järnkaminerna och deras medlemmar ställer upp på
föreningen på ett positivt sätt och att vi alla som engage
rar oss i DIF Fotboll gör det med hjärta och hjärna. Viktigt
är också det som vi byggt upp med det nära samarbetet
mellan förening och supportrar. Vi har något unikt i
Fotbollssverige och det är den nära kontakten mellan
styrelse, supporterförening och spelare. Det är något
som jag vet att flera är avundsjuka på och det är något vi
ska utveckla på rätt sätt.

För att alla ska känna sig delaktiga i föreningens arbete
kommer vi att ha det årliga informationsmötet den 10
januari 2002 i Torben Grut salen på Stadion. För att delta i
detta informationsmöte krävs det att du kan uppvisa
medlemskort i Djurgårdens IF Fotboll 2001 eller 2002. På
mötet kommer vi att informera om vad som hänt och vad
våra supportrar har att vänta under 2002.
Djurgårdens IF Fotboll håller årsmöte den 18 februari
2002 kl 18.30 i Torben Grut salen på Stadion. Årsmötet
blir alltmer välbesökt vilket är ett tecken på det engage
mang som finns hos våra medlemmar. Vi ser även detta
på att föreningens arbete ger resultat. Vi arbetar för att
alla ska känna sig välkomna att delta i vårt arbete för att
föra föreningen framåt. För att kunna delta i årsmötet
måste du kunna uppvisa medlemskort i DIF Fotboll.
Detta nummer av Djurgårdaren innehåller en hel del
material som tidigare publicerats på vår hemsida. Vi
tycker att det är viktig information som även de som inte
har tillgång till Internet måste kunna ta del av. Vi tycker
också att information och färgbilder i tryckt format ger en
härlig klubbkänsla som är viktig för att känna en identitet.

Djurgårdaren nummer 3 2001 kommer i slutet av decem
ber till alla våra medlemmar.

MATCHRAPPORTER OMGÅNG 18-26
Vilken säsong! Här kommer korta matchrapporter från de av
slutande nio omgångarna. Allsvenskan var spännande in i det
sista och när det stora silvret bergades på Vångavallen var det
en lycklig stämning hos spelare, ledare och de cirka 1400
djurgårdare som varpå plats.
När vi summerar säsongen får vi som nykomlingar vara
mycket nöjda. Tvåa i Allsvenskan, etta bland supportrarna och
vi har även presterat den mest attraktiva fotbollen i Sverige.
Vi får ta med oss detta till2002 då vi ska bli bättre på alla plan...

OMGÅNG18
Djurgårdens IF - IFK Norrköping 0-2 (0-0)
0-1 Banaczek (78)
0-2 Flodström (94)
Publik: 12.195
Förlust mot IFK Norrköping med 2-0 är ett
vanligt scenario för Djurgården i år.
Försäsongens träningsmatch och julimötet i
Norrköping slutade på det viset. Returmötet på
Stadion gick samma väg trots att det var
Djurgården som förde matchen.
Chanserna saknades inte för Djurgården
men det blev till sist ändå Norrköping som fick
utdelning i form av mål: Det första gjordes av
Dawid Banaczek i matchens 78:e minut då
Andreas Isaksson lämnade retur efter en
frispark.
Bara några minuter senare fick Norrköping
klara sig med en spelare mindre på plan efter
en utvisning och på övertid blev Norrköping
ytterligare en man kort. Men det hjälpte
Djurgården föga. I stället punkterade Norrkö
ping matchen helt sedan Mattias Flodström i
samband med en hörna nickat in 0-2 i match
ens sista minut.
Djurgårdens lag:
Barsom - Kusi-Asare(65) - Bärlin(76)
A. Johansson - Dorsin - Rehn
Karlsson - Eriksson Ohlsson(84) - Samuelsson - Rasck
Isaksson

Stefanidis(65) - Chanko(76) - Wallinder(84)
Varningar:
DIF: Barsom(16), A.Johansson(57)
Norrköping: Alvén(20), Banaczek (26) och (91)

Domare: Martin Hansson

OMGÅNG 19
Djurgårdens IF - Örebro SK 2-0 (1-0)
1-0 Andreas Johansson (43)
2-0 Louay Chanko (72)
Publik: 9.175
Det började ganska tamt, mer trevande än kul.
Djurgården hade några chanser, men i vanlig
ordning uteblev de vassa avsluten.
Bara några minuter före halvtid passade Lolo
Chanko fram Andreas Johansson som med ett
lågt skott mot målets vänstra sida kunde sätta
1-0.
Det hade inte gått många minuter av den
andra halvleken innan Paul Oyuga fick sitt
andra gula kort för dagen och därmed fick
Örebro klara sig med bara tio spelare.
Att Örebro är ett kontringssnabbt lag fick
Djurgården erfara flera gånger under match
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ens lopp. Även om Djurgården spelmässigt var
bättre stack Örebro mellan med försök till anfall
och med en del chanser, men Andreas
Isaksson darrade inte i målet. Han gjorde flera
utmärkta och säkra räddningar.
Lolo Chanko punkterade matchen i den 72:a
minuten med sitt 2-0-mål, sedan Bärlin serverat
honom framspelet.
I slutminuterna kunde Stadions nästan 10
000 åskådare glädjas åt ett Djurgården som
lekte på planen, passandes bollen mellan sig.
Örebro hade ingenting att säga till om.
Djurgårdens lag:
Chanko - Wallinder(65) - Bärlin(78)
A. Johansson - Dorsin - Rehn
Karlsson - Eriksson Ohlsson - Samuelsson - Rasck
Isaksson
Mattiasson(65), Stefanidis(78)

Varningar:
DIF: A Johansson(39), Samuelsson(78)
ÖSK: Paulsson(16), Oyuga (35) och (51), Steen(83)
Domare: Martin Ingvarsson

OMGÅNG 20
Malmö FF - Djurgårdens IF 1-3 (1-0)
1-0 Niklas Skoog (11)
1-1 Andreas Johansson (68)
1-2 Richard Henriksson (78)
1-3 Christer Mattiasson (93)
Publik: 12.056
Malmö tog ledningen genom Niklas Skoog som
nickade in 1-0, men första halvlek höll sig jämn
i övrigt.
Djurgården började den andra halvleken
något sämre än Malmö, man hade svårt att
skapa möjligheter och var ofta tvåa på bollen
eftersom man spelade långsamt. Men i den
68:e minuten tog matchen en ny vändning:
Jones Kusi-Asare sprang in mot mål i ett anfall.
Han snubblade in till höger om Malmös mål och
slog en hög passning mitt framför Malmös
mållinje. Där sprang Andreas Johansson fram
och slog in bollen med vänstertårna.
Richard Henriksson gjorde sin första match
från start i årets Allsvenska. Han klarade sin
vänsterbacksposition bra och presenterade
sig definitivt genom att efter en frispark, nicka
in 1-2 i matchens 78:e minut, det var Richards
första allsvenska mål.
Djurgården fortsatte pressen och kunde
fastställa slutresultatet på övertid då Andreas
Johansson slog en passning snett bakåt mot
mitten. Där fanns Christer Mattiasson som
dunkade in 1-3 och därmed var ordningen
återställd och revanschen tagen.

Djurgårdens lag:
Chanko(46) - Barsom - Bärlin(86)
A.Johansson - Dorsin(64) - Rehn
Henriksson - Karlsson - Eriksson Ohlsson - Rasck
Isaksson
Kusi-Asare(46), Mattiasson(64), Wallinder(86)
Varningar:
DIF: Rehn(42), Kusi-Asare(50), Eriksson Ohlsson(55)
MFF: Nielsen(18), Majstorovic(50)

Domare: Leif Sundell

OMGÅNG 21
Djurgårdens IF - AIK 1-2 (1-1)
1-0 Kusi-Asare (18)
1-1 Andersson (45)
1-2 Åslund (58)
Publik: 28.060
När en kvart av matchen var spelad blev det
mycket AIK: Anfall efter anfall radades upp
men Andreas Isaksson storspelade i Djurgår
dens mål. Ett skott från Sharbel Touma slog
Isaksson bort med högernäven - en räddning
av världsklass.
Men sedan svängde matchen till Djurgårdens
fördel. I den 18:e minuten slog Markus
Karlsson en lång boll som Kibebe miss
bedömde. Han nådde inte upp att nicka utan
bollen for över hans huvud till Jones Kusi-
Asare som kunde skjuta under Dime
Jankulovskis utsträckta ben, och pricka den
vänstra stolpen som fullbordade 1-0.
I slutet av halvleken började AIK sticka upp mer
och mer. I den 45:e minuten kunde Andreas
Andersson slå in kvitteringen. Andreas
Isaksson sträckte sig efter bollen men nådde
inte ända fram utan fick se bollen rulla in i
målet.
Även i den andra halvleken fick AIK bra stopp
på Djurgården, man började skapa mer och
kunde så småningom göra 1-2 genom Martin
Åslund.
Djurgårdens lag:
Barsom(63) - Kusi-Asare(71) - Bärlin
A.Johansson(80) - Pehrsson - Rehn
Karlsson - Eriksson Ohlsson - Samuelsson - Rasck
Isaksson
Chanko(63), Mattiasson(71), Dorsin(80)

Varningar:
AIK: Casserly(5), Rubarth(61), lshizaki(86)

Domare: Martin Ingvarsson

OMGÅNG 22
Örgryte IS - Djurgårdens IF 1-1 (1-0)
1-0 Anegrund (5)
1-1 A Johansson (78)
Publik: 4.337
Det behövdes inte många minuter för Örgryte
att spräcka matchens nolla. Redan i den femte
minuten nickade Johan Anegrund in 1-0 efter
en frispark av Jeffrey Aubynn.
I inledningen var Örgryte det snabbare och
piggare laget, medan Djurgården snarast såg
trötta, nästan loja, ut.
Men sedan tog DIF huvudrollen i större delen
av halvlekens återstående halvtimme. Det var till Djurgårdens förmån - spel på en planhalva.
Tråkigt var bara att avsluten uteblev.
Örgryte tog nya tag efter halvtidsvilan och
matchen präglades fortsättningsvis av mycket
kamp och mycket kontringar. Men kvitteringen
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En jublande Magnus Pehrsson.

kom till sist, då Andreas Johansson kunde
nicka in en passning från Rehn i matchens
78:e minut.
Djurgårdens lag:
Chanko(55) - Kusi-Asare - Bärlin(70)
A. Johansson - Barsom - Rehn
Karlsson - Eriksson Ohlsson - Samuelsson - Rasck
Isaksson
Mattiasson(55), Stefanidis(70)

Varningar:
DIF: Karlsson(36), Barsom(70)
ÖIS: Karlsson(37)
Domare: Sten Johanzon

OMGÅNG 23
Djurgårdens IF - GIF Sundsvall 1-1 (1-0)
1-0 Andreas Johansson (21)
1-1 Cain Dotson (60)
Publik: 10.395
Det var toppen som mötte botten på tisdagen
när Djurgården mötte Sundsvall. Djurgården
skulle spela för att knappa in på de lag som
ligger före i tabellen och Sundsvall skulle spela
för att komma längre ifrån nedflyttningen, ändå
blev det en ganska trist början. Att det var
mycket som stod på spel märktes inte.
I den 21 :a minuten tog Djurgården ledningen
sedan Niclas Rasck spelat fram bollen, genom
Sundsvalls backlinje och där hittat Andreas
Johansson bollen och slog in den bakom
Sundfors.

Bitvis var den andra halvleken inte roligare
än den första, möjligen för Sundsvall. Djurgår
den hade en period då man spelade stillastå
ende och tidvis verkade ge bort bollen till
kontrande Sundsvall. Detta straffade sig när
en halvtimme av andra halvlek var spelad: I
den 60:e minuten nickade Cain Dotson in
kvitteringsmålet.
Men Djurgården kom tillbaka och skapade en
otrolig press i slutet av matchen.
I matchens sista minut nickade Stefan Rehn
in Djurgårdens segermål. Åtminstone var det
vad Stadions åskådare trodde. Men i stället var
det blåst för offside. Den händelsen satte
punkt för matchen.
Djurgårdens lag:
Mattiasson(66) - Kusi-Asare - Chanko(47)
A. Johansson - Barsom - Rehn
Dorsin - Eriksson Ohlsson - Samuelsson - Rasck
Isaksson
Bärlin(47), Stefanidis(66)
Varningar:
DIF: Stefanidis(73)
Domare: Peter Fröjdfeldt

OMGÅNG 24
Halmstads BK - Djurgårdens IF 0-0 (0-0)
Publik: 6.415
Det var Halmstad som började bäst och värre
skulle det bli: I den 13:e minuten kom nämligen
Samuel Wowoah helt fri med Andreas
Isaksson som fällde honom.
Frilägesutvisningen var ett faktum och i stället
fick Rami Shaaban kliva fram till målet och göra
sig beredd när Tommy Jönsson slog straffen.
Skottet riktades mot den högra delen av målet,
Shaaban slängde sig åt rätt håll - och räddade
ut bollen till hörna. Även hörnskottet boxade
han undan.
Djurgården kämpade allt vad man kunde när
Halmstad fortsatte sina framspel, men Rami
storspelade i Djurgårdens mål, han slog säkert
undan alla de bollar som letade sig fram till
honom utan att darra det minsta på fingrarna.
Många var säkert de djurgårdare som mådde
illa av nervositet allt eftersom matchen
fortlöpte och skott efter skott räddades av
Rami. Många undrade säkerligen om det
verkligen är möjligt att spela nästan en hel
match med en gubbe mindre på plan. Shaaban
visade att det trots allt är möjligt.
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Per Kotschack gratulerar månadens spelare på Svenska Spel Andreas Isaksson.
Djurgårdens lag:
Barsom - Kusi-Asare(46) - Stefanidis(13)
A.Johansson(72) - Pehrsson - Rehn
Karlsson - Eriksson Ohlsson - Samuelsson - Rasck
lsaksson(13)
Shaaban(13), Wallinder(46), Dorsin(72)

Varningar:
DIF: Rasck(42), Rehn(80)
HBK: R. Andersson(9), Ekström(25)

Utvisning:
DIF: lsaksson(13)
Domare: Karl-Erik Nilsson

OMGÅNG 25
Djurgårdens IF - Helsingborg 3-2 (2-1)
1-0 Stefan Bärlin (9)
1-1 Alvaro Santos (25)
2-1 Stefan Bärlin (35)
2-2 Rade Prica (81)
3-2 Magnus Pehrsson (92, straff)
Publik: 11.475
Det var ett piggt Djurgården som inledde
matchen, och i matchens nionde minut tog
Bärlin emot en passning av Magnus Samuels
son, sprang ensam fram på högerkanten och
lobbade bollen över Sven Andersson som
rusat ut ur Helsingborgsmålet. 1-0 var ett
faktum.
Trots att Sven Andersson fick en friläges
utvisning och Helsingborg resten av matchen
tvingades spela med en man mindre på plan
hängde laget med bra, och åstadkom flera
vassa kontringar. En av dessa leddes av Rade
Prica som mer eller mindre ensam hittade
Alvaro Santos som kunde kvittera när 25
minuter var spelade.
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Stefan Bärlin visade en av sina bättre sidor
när han återigen sprang ifrån alla på höger
kanten och kunde rulla bollen i mål igen.
När tio minuter av matchen återstod kom
Rade Prica fri med Rami Shaaban. Rami
sträckte upp en hand för att mota Pricas skott,
men det hjälpte inte. Bollen gick trots detta
ändå i mål och Helsingborg hade åter lyckats
hämta upp ett underläge.
Dramatiken fortsatte in i matchens slutskede.
I den sista minuten när Andreas Johansson
kom in i straffområdet mot Helsingborgs mål
blev han fälld och tilldelades en straff. Efter
drygt 50 matcher på Stadion utan straff var
det så dags. Djurgårdens lagkapten Magnus
Pehrsson lade straffen, med iskyla sköt han
Djurgården till seger och till Europa när han
lade bollen högt till höger om Larsson.
Djurgårdens lag:
Barsom(63) - Kusi-Asare - Bärlin(67)
A.Johansson - Pehrsson - Dorsin
Karlsson - Eriksson Ohlsson - Samuelsson - Rasck
Shaaban

Wallinder(67), Stefanidis(63)
Varningar:
DIF: Eriksson-Ohlsson(29), Samuelsson(52)
HIF: Eklund(24), Johansen(29), Prica(42)
Utvisning:
HIF: Andersson 20

Domare: Leif Sundell

OMGÅNG 26
Trelleborgs FF - Djurgårdens IF 0-3 (0-0)
0-1 Kusi-Asare (52)
0-2 Kusi-Asare (59)
0-3 Bärlin (64)
Publik: 1.957
Matchen utvecklades till en typisk DIF-match:
Halvtaskigt spel i första halvlek, där chanserna
inte resulterade i tillräckligt vassa avslut. Trots
att Djurgården ägde spelet och chanserna
stack Trelleborg mellan med några kontringar,
men även om ett och annat skott kunde blivit
riktigt farligt hade Andreas Isaksson inte
särskilt mycket att göra i Djurgårdens mål.
Som så många gånger tidigare i år var
Djurgårdens andra halvlek bra mycket bättre
än den första och sedan Jones Kusi-Asare
gjort matchens första mål handlade det mest
om spel mot ett mål.
Jones gjorde även Djurgårdens andra mål
och låg bakom det tredje, där han kom fram
mot mål i sidled, hejdades av en Trelleborgs
pelare och lämnade över bollen till Stefan
Bärlin som kunde fastställa slutresultatet.
Djurgårdens lag:
Barsom(65) - Kusi-Asare - Bärlin(69)
A.Johansson - Pehrsson - Rehn
Karlsson - Eriksson Ohlsson - Samuelsson(31) - Rasck
Isaksson
Henriksson(31), Chanko(65), Stefanidis(69)

Varningar:
TFF: Kottila(39), Sloth(41) och (69)
Domare: Martin Hansson

DERBYN 2002 SPELAS PÅ RÅSUNDA
Djurgårdens IF Fotboll styrelse fattade under hösten det svåra
beslutet att spela de allsvenska hemmaderbyna 2002på
Råsunda. Det finns en hel del faktorer som lagt grunden för
detta beslut.

Ändå har Djurgården de senaste matcherna
ändå hyfsad derbystatistik på Råsunda.
- Det har AIK med, det är länge sedan vi vann
mot dem, säger Putte och tillägger:
- Men det är klart att man även måste väga in
den ekonomiska sidan.

Under hösten har representanter från Sektion
F och Järnkaminerna blivit informerade om hur
förutsättningarna för säsongen 2002 ser ut.
Det känns svårt att återigen välja Råsunda
som derbyarena i framför allt matchen mot AIK.
Vi ser även beslutet som ett ekonomiskt
ansvar gentemot föreningen och som en
utmaning att utveckla årets derbyfester som vi
haft på Råsunda.

Lars Erbom från DIF Fotbolls styrelse, som
arbetar mycket med säkerhet kring matcherna
poängterar att säkerhetsmässigt är det inte
sämre att spela derbymatcher på Stadion.
- Säkerhetsmässigt passar Stadion Djurgården
lika bra som Råsunda, detta mycket på grund
av att det är vår hemmaarena och det skapar
trygghet.

Nedanstående faktorer lade grunden till
beslutet.

Elitlicensen
Elitlicensen innebär att Djurgårdens IF Fotboll
inte får ha större skulder än tillgångar. Vi får
med andra ord inte ha ett negativt eget kapital.
DIF Fotboll inledde året med ett negativt kapital
på -5,6 miljoner kronor.
Med årets framgångar kommer DIF Fotboll att
uppvisa ett positivt resultat för 2002, men vi
kommer troligen inte att uppfylla elitlicensen till
utgången av 2001.
I vår långsiktiga plan har vi också sagt att
rekonstruktionen av Djurgården beräknas vara
klar först vid utgången av 2002. Om resultatet
för 2001 understiger ett plus på 5,6 miljoner
kronor, har vi fortfarande negativt eget kapital.
Vi tror dock att vi kommer att ha ett så stort
plus att Svenska Fotbollförbundet beviljar oss
dispens till utgången av 2002.
Biljettpriserna
Ett derby på Råsunda i dag kostar mellan 100
och 300 kronor. I de beräkningar vi har gjort,
Stadion kontra Råsunda, har vi räknat på ett
utsålt Stadion och 25 000 åskådare på
Råsunda. För att komma upp i samma netto
vinst (beräknat på arenornas hyra 2001) skulle
vi vara tvungna att ta över 430 kronor i snitt
per biljett på Stadion.

Säsongsbiljetter
För att kunna starta försäljningen av säsongs
biljetter som ska innehålla samtliga
hemmamatcher och samtidigt ha ett rimligt pris
var det viktigt att fatta ett beslut om derbyna
tidigt.
Säkerheten
Säkerheten vid derbyn på Råsunda är
inarbetad och skulle ha ungefär samma
kostnad som på Stadion. På Stadion skulle det
kunna komma krav på en del tillbyggnationer på
och runt arenan från polisen. Polisen hade
också i sitt godkännande för derbyn 1999 ålagt
DIF Fotboll säkerheten i närområdet. Vad som
menades med närområdet kunde inte precise
ras.
Råsunda
Tidigare år har det varit svårt att locka
Djurgårdspubliken till Råsunda. Nu är situatio
nen en helt annan. Det har derbyna i år visat.
Med rätt upplägg går det att göra derby-

festerna på Råsunda till ett arrangemang där
det känns att Djurgården är hemmalaget.
Upplägget med säsongsbiljetterna är något vi
ska bygga vidare på och med hjälp av Sektion
F och Järnkaminerna kommer vi hitta fler saker
som gör hemmamatcherna på Råsunda än mer
Djurgårdsprofilerat.
Bortapubliken
Polisen kräver att vi ska släppa hela kortsidan
(cirka 2 800 platser) till bortasupportrarna vid
ett derby på Stadion. Att få 2 800 bortasupportrar att betala 430 kronor för att stå på
sektion S-Z ser vi som ganska svårt. Vi kan
heller inte motivera en sänkning av biljettpriset
för bortasupportrarna eftersom vi samtidigt
skulle bli tvungna att höja priset på övriga
sektioner. Många säger då att vi ska stänga
ute bortasupportrarna helt, men det godkändes
inte i ansökan till polisen 1999.

Publikkapacitet
Råsunda tar över 34 000 åskådare och ett
fullsatt Stadion (vid derbyn) tar 14 200. Många
hävdar att det endast är bortasupportrarna
som man stänger ute vid ett derby på Stadion.
Vi hävdar att vi stänger ute hela vår återväxt.
Klacken som är en mycket viktig del av
föreningen är cirka 1 800 i snitt på
hemmamatcherna på Stadion. På derbyna i år
har det varit över 6 000 i klacken per match.
Dessa personer som står i klacken på derbyna
får vi inte stänga ute utan vi ska arbeta för att
de även ska komma på hemmamatcher som
spelas på Stadion.
Vid ett derby på Stadion skulle vi även få
stänga ute de som hjälper föreningen ideellt
(ungdomsspelare, funktionärer, ungdomstränare med flera) för att inte bli tvungna att
höja priserna ytterliggare.

Det sportsliga
Med statistiken från derbyna som spelats
sedan 1988 går det inte direkt att påvisa att DIF
Fotboll sportsligt presterar sämre på Råsunda.
Av de 34 derbyn som spelats 1988-2001 har
26 av dem spelats på Råsunda och endast 2
på Stadion.

Putte och Erbom om derbymatcherna
Djurgårdens sportchef Putte Carlsson tar
beslutet om kommande års derbymatcher
ganska lugnt.
- Jag är uppvuxen med att alla
Djurgårdsmatcher spelats på Råsunda, säger
han.
Då var Råsunda hemmaplan, i dag är Stock
holms Stadion Djurgårdens hemmaarena.
- Om man tittar till det sportsliga så känns
matchen mot Hammarby helt okej, det är
ingenting att prata om. Men matchen mot AIK
blir inte till vår fördel när vi spelar på Råsunda.

Lundquist förklarar derbybeslutet
Kommande säsongs derbyn ska liksom i år
förläggas till Råsunda. DIF Fotbolls ordförande
Bosse Lundquist förklarar varför det beslutet
måste fattas.

Var det ett svårt beslut?
- Det är ett av de svåraste besluten som vi i
styrelsen har att fatta, därför att vi måste ställa
våra känslor mot ekonomiska realiteter och då
talar allt för derbyn på Råsunda.
Betyder inte känslor mer än ekonomi?
- Känslomässigt är det självklart att alla i
styrelsen och alla som arbetar kring Djurgår
den vill spela samtliga våra hemmamatcher på
Stadion, men ekonomiskt sett talar det i högsta
grad för Råsunda.
- Spelare, ledare och anställda vill ha sina
löner i pengar och inte i känslor. Det är den
verklighet vi lever i. Vidare har den ekonomiska
fördelen med Råsunda blivit ännu större nu
efter de nya hyresförhandlingarna. Att spela
ett derby på Stadion blir mellan tre och fyra
gånger så dyrt.
- Och tyvärr kvarstår det faktum att elitlicensen
baseras på ekonomiska realiteter och inte på
känslor.

Kan man inte höja biljettpriserna och
tycka att de som inte köper biljett i tid får
skylla sig själva?
- Även med höjda biljettpriser på Stadion blir
det mycket billigare för oss att spela på
Råsunda. Eftersom Råsunda har större
publikkapacitet har fler möjlighet att se
matchen. Det finns nog tyvärr inte heller här
något som talar för Stadion.

Kan man inte spela AlK-matchen på
Stadion och derbyt mot Hammarby på
Råsunda?
- Där ställs återigen de ekonomiska realiteterna
mot känslorna.
- Det blir fortfarande mycket dyrare att spela
på Stadion. Glädjande nog har vi sportsligt sett
presterat bra på Råsunda. I år är vi för
närvarande det Stockholmslag som klarat sig
bäst där under derbyna.
- Både Järnkaminerna och våra övriga
supportrar har fått högsta betyg av polis,
säkerhetsansvariga och media. Det visar att vi
kan skapa en fotbollsfest även på Råsunda.

SMÅTT OCH GOTT...
Köp kvadratmeter på Kaknäs
Stöd Djurgården genom att symboliskt köpa en
kvadratmeter på Kaknäs. Då kan du också
vinna en Europatripp med DIF Fotboll.

För tio år sedan genomförde vi i Djurgården en
framgångsrik kampanj i samband med att vi
öppnade vår nya träningsanläggning ute på
Kaknäs på Kungliga Djurgården.
Då lät vi alla våra trogna Djurgårdsvänner symboliskt - köpa kvadratmeter av den nya
elvamannaplanen som vi fick tillgång till.

Kaknäs.

kunna dra nytta av i framtiden.

Under våren kommer vi, fortlöpande i match
programmet, publicera samtliga namn på dem
som är lyckliga innehavare av en kvadratmeter
på Kaknäs.

Göran Fritzell, DIF-Hockey
Bo Lundquist, DIF-Fotboll
Per Darnell, DIF-Alliansen

För att symboliskt köpa en kvadratmeter
träningsanläggning sätter du in 300 kronor på
postgiro 549 21-2, alternativt bankgiro 57526410. Betalningsmottagare är Djurgårdens IF
Fotboll. Som meddelande till betalnings
mottagaren skriver du ”Kvadratmeter Kaknäs”.
Ange också ditt namn.

Nu kan även du vara med och aktivt stötta
föreningen när vi står i begrepp att projektera
en ny, något mindre träningsplan på Kaknäs.
Det hela är enkelt! Du kan nu - symboliskt köpa så många kvadratmeter du vill för 300
kronor per styck. Och varje kvadratmeter är,
dessutom, en lottsedel som kan bidra till att du
får delta i den avslutande tävlingsomgången,
då vi låter ett antal kvadratmetersinnehavare
vara med och kämpa om att ta hem de fina
finalpriserna.
Och priserna går inte av för hackor! Det blir tre
lyckliga pristagare, varav en som får följa med
vårt kära lag ut i Europa.

Du som köper kvadratmeter får ett diplom, där
det kommer att stå att just du har bidragit aktivt
till att utveckla vår träningsanläggning på
Kaknäs. Vi kommer också att iordningsställa en
tavla med alla namn på er som bidragit, vilken
kommer att placeras i samlingsrummet ute på

Djurgårds-TV upphör till årsskiftet
Djurgården Hockey och Fotboll har i samråd
med Djurgårdsalliansen och
TV-skolan beslutat att avbryta samarbetet
gällande Djurgårds-TV.

Djurgårds-TV startade 1999 och sedan dess
har mycket intressant kring Djurgården visats i
kanalen. Idag har tekniken utvecklats på ett
sådant sätt att kvaliteten i sändningarna inte är
den bästa. Djurgårdens olika föreningar har
också utvecklat sina hemsidor på Internet och
alltmer information presenteras numera den
vägen.

Flera andra koncept är också under utveckling.
Den digitala tekniken medför att tv/radio/
internet/telefon alltmer integreras. Vi har lärt
oss mycket om TV-mediet, vilket vi kommer att

Djurgården söker fler publikvärdar till
2002. Både till fotbollen och hockeyn.
I Djurgårdens organisation kring matcherna har
publikvärdarna en viktig roll. Publikvärdarna är
Djurgårdens ansikte utåt och ska bland annat
ge service till publiken som besöker arenorna
på såväl hemma- som bortamatcher.
Som publikvärd gör man en enorm insats för
föreningen och med dagens krav från
fotbollsförbund och polis spar föreningen
mycket pengar på att ha egna publikvärdar.
I och med Djurgårdens sportsliga framgångar i
år har det glädjande nog blivit en allt större
publik som besöker matcherna. Därför behöver
vi fler publikvärdar för att kunna möta den
stora publiktillströmningen. Du ska vara minst
20 år.
Är du intresserad och vill veta mer?

Hör av dig med namn och telefonnum
mer till oss:
E-post: dif.fotboll@dif.se
Post: DIF Fotboll, Klocktornet Stadion, 114 33
Stockholm, märk kuvertet “Publikvärd”

Andreas Johansson i en tuff duell med målvakten.
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STATISTIK ALLSVENSKAN 2002
Statistik är något som många läser. För några är det mycket
viktigt och kan tala om för oss varför det gick som det gick eller
hur det kommer att gå. Här är lite statistik från säsongen 2001.
Hur gick det i skytteligan, vem sköt flest skott och vilken match
lockade mest publik, här är ett axplock statistik...
TABELL
1
Hammarby IF
2
Djurgårdens IF
3
AIK
4
IFK Göteborg
5
Helsingborgs IF
Örgryte IS
6
7
Halmstads BK
Örebro SK
8
9
Malmö FF
10
IF Elfsborg
11
GIF Sundsvall
12
IFK Norrköping
13
BK Häcken
14
Trelleborgs FF

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

14
13
12
12
11
10
10
8
9
9
7
7
5
3

6
8
9
8
9
9
8
9
5
3
8
8
9
5

6
5
5
6
6
7
8
9
12
14
11
11
12
18

45-28
36-24
45-29
41-31
47-29
36-33
50-31
48-44
39-46
31-51
28-37
29-40
35-50
25-62

17
12
16
10
18
3
19
4
-7
-20
-9
-11
-15
-37

48
47
45
44
42
39
38
33
32
30
29
29
24
14

Över tusen supportrar tackade Djurgårń för säsongen på Vångavallen den 27 oktober.
MÅLVAKTER
Namn, Lag, Antal matcher, Antal räddningar, Räddnings-% och hur många
gånger de hållit 0:an.
Henrik Westrin
GIF Sundsvall
2
8
0
100%
2
Daniel Andersson
AIK
82%
16
16
73
5
Lars Eriksson
Hammarby IF
25
26
82%
116
8
Andreas Isaksson
22
Djurgårdens IF
64
15
81%
10
Sven Andersson
Helsingborgs IF
25
104
28
79%
9
Bengt Andersson
IFK Göteborg
26
31
110
78%
7
Björn Levin
Trelleborgs FF
17
77%
3
5
1
Peter Westman
Örebro SK
77%
5
7
23
1
Håkan Svensson
Halmstads BK
77%
26
31
101
9
Örgryte IS
Thomas Perstedt
3
76%
5
16
1
Dick Last
Örgryte IS
24
75%
86
28
9
Fredrik Larsson
Helsingborgs IF
2
75%
2
6
1
Fredrik Sundfors
GIF Sundsvall
25
74%
37
107
5
Eddie Gustafsson
IFK Norrköping
26
74%
114
40
9
Dime Jankulovski
11
AIK
13
73%
36
1
22
Jonnie Fedel
Malmö FF
37
102
73%
6
25
Johan Wiland
IF Elfsborg
43
114
73%
5
22
Anders Karlsson
Örebro SK
37
95
1
72%
Christoffer Källqvist BK Häcken
11
17
40
70%
1
12
Joakim Olsson
27
BK Häcken
57
2
68%
Erland Hellström
1
2
4
Hammarby IF
67%
0
Anders Bogsjö
IF Elfsborg
2
3
1
6
67%
Pål Lundin
Trelleborgs FF
22
55
107
3
66%
Rami Shaaban
Djurgårdens IF
5
9
17
1
65%
Lee Baxter
Malmö FF
4
9
16
64%
1
Thomas Svensson
BK Häcken
3
5
7
58%
0
Fredrik Persson
Trelleborgs FF
2
4
5
44%
0

SKYTTELIGA
Stefan Selakovic
Andreas Hermansson
Johan Paulsson
Hans Eklund
Andreas Andersson
Jonas Nilsson
Kennedy Bakircioglü
Kim Källström
Niklas Skoog
Andreas Alm
Fredrik Berglund
Jonas Henriksson
Sebastian Henriksson
Tommy Jönsson
Jones Kusi-Asare
Boniventure Maruti
Jörgen Ohlsson
Rade Prica
Andreas Yngvesson
Gustaf Andersson
Kristian Bergström
Stefan Bärlin
Mattias Flodström
Michael Hansson
Christian Hemberg
Mikael Nilsson

Halmstads BK
Hammarby IF
Örebro SK
Helsingborgs IF
AIK
Trelleborgs FF
Hammarby IF
BK Häcken
Malmö FF
AIK
IF Elfsborg
BK Häcken
IFK Göteborg
Halmstads BK
Djurgårdens IF
Örebro SK
Malmö FF
Helsingborgs IF
GIF Sundsvall
IFK Göteborg
IFK Norrköping
Djurgårdens IF
IFK Norrköping
Helsingborgs IF
Örgryte IS
Halmstads BK

15
14
13
11
9
9
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6

ASSISTLIGA
Kristian Bergström
Jeffrey Aubynn
Alvaro Santos
Andreas Andersson
Kennedy Bakircioglü
Kim Källström
Mikael Steen
Jimmy Svensson
Christer Fursth
Michael Hansson
Andreas Johansson
Niklas Skoog
Jesper Bengtsson
Joseph Elanga
Jon Ericsson
Stefan Ishizaki
Andreas Yngvesson
Abgar Barsom
Stefan Bärlin
Jones Kusi-Asare
Cain Dotson
Peter Ijeh
Björn Johansen
Paul Oyuga
Tomas Rosenkvist
Mats Rubarth

IFK Norrköping
Örgryte IS
Helsingborgs IF
AIK
Hammarby IF
BK Häcken
Örebro SK
IFK Göteborg
Hammarby IF
Helsingborgs IF
Djurgårdens IF
Malmö FF
IF Elfsborg
Malmö FF
GIF Sundsvall
AIK
GIF Sundsvall
Djurgårdens IF
Djurgårdens IF
Djurgårdens IF
GIF Sundsvall
Malmö FF
Helsingborgs IF
Örebro SK
IFK Göteborg
AIK

9
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4

VARNINGAR - INDIVIDUELLT
Malmö FF
Peter Sörensen
Mikael Blomberg
IFK Norrköping
Mikael Danielson
Trelleborgs FF
Mika Kottila
Trelleborgs FF
Abgar Barsom
Djurgårdens IF
Örebro SK
Per Gawelin
Markus Johannesson Örgryte IS
Örgryte IS
Joachim Karlsson
Kim Källström
BK Häcken
Robert Andersson
Halmstads BK
Hans Eklund
Helsingborgs IF
Mikael Göransson
BK Häcken
Ulf Hollsten
BK Häcken
Fredrik Jansson
Örebro SK
Sebastian Johansson IFK Göteborg
Markus Karlsson
Djurgårdens IF
Martin Åslund
AIK

8
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5

STATISTIK ALLSVENSKAN 2002
LAGSTATISTIK DJURGÅRDENS IF
Nummer, Namn, Matcher, Mål, Pass, Poäng totalt, Skott på mål, Skott utanför, Skott i
stolpe/ribba, Skott totalt, Varningar, Utvisningar.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18
19
20
21
24

Rami Shaaban
Patrik Eriksson-Ohlsson
Mikael Dorsin
Magnus Samuelsson
Richard Henriksson
Magnus Pehrsson
Abgar Barsom
Christer Mattiasson
Stefan Bärlin
Andreas Johansson
Johan Wallinder
Markus Karlsson
Stefan Bergtoft
Jones Kusi-Asare
Andreas Isaksson
Nicklas Rasck
Joel Riddez
Stefan Rehn
Louay Chanko
Babis Stefanidis
Totalt för laget

VARNINGAR
Helsingborgs IF
IF Elfsborg
Örebro SK
Malmö FF
Trelleborgs FF
AIK
IFK Norrköping
Örgryte IS
BK Häcken
Djurgårdens IF
Halmstads BK
GIF Sundsvall
IFK Göteborg
Hammarby IF
Totalt

5
22
21
24
5
20
24
13
21
25
19
23
6
22
22
26
2
25
20
8

42
39
38
37
37
35
35
34
33
33
31
30
28
20
472

0
1
0
1
1
2
2
2
6
5
3
0
0
7
0
0
0
1
5
0
36

0
0
0
1
0
3
4
1
4
6
0
1
0
4
0
2
0
3
1
0
30

0
1
0
2
1
5
6
3
10
11
3
1
0
11
0
2
0
4
6
0
66

0
4
2
4
1
13
31
8
17
27
9
3
0
23
0
0
0
16
9
4
171

0
9
9
5
0
24
29
8
7
26
6
5
5
18
0
0
0
16
4
1
172

UTVISNINGAR
Malmö FF
GIF Sundsvall
Helsingborgs IF
IFK Norrköping
BK Häcken
Djurgårdens IF
Hammarby IF
Örebro SK
Örgryte IS
IFK Göteborg
Trelleborgs FF
Totalt

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

0
13
11
9
1
39
62
17
24
57
15
8
6
41
0
0
0
33
13
5
354

0
3
2
4
0
1
6
0
0
2
0
5
0
4
0
1
0
3
1
1
33

6
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
27

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2

PUBLIKSNITT HEMMA
AIK
15 496
Hammarby IF
13 613
Djurgårdens IF
12 480
Malmö FF
11 315
Helsingborgs IF
10 773
IFK Göteborg
10 245
IFK Norrköping
8 635
IF Elfsborg
7 355
6 671
Halmstads BK
Örebro SK
6 565
4 818
GIF Sundsvall
Örgryte IS
4 472
BK Häcken
3 062
Trelleborgs FF
2 669

PUBLIKSNITT BORTA
Hammarby IF
Djurgårdens IF
AIK
IFK Göteborg
Malmö FF
Helsingborgs IF
IFK Norrköping
IF Elfsborg
Örgryte IS
Halmstads BK
Örebro SK
Trelleborgs FF
GIF Sundsvall
BK Häcken

12 191
11 382
11 203
10 214
9 255
9 250
7 814
7 544
7 458
7 028
6 560
6 498
5 889
5 881

PUBLIKSNITT TOTALT
AIK
Hammarby IF
Djurgårdens IF
Malmö FF
IFK Göteborg
Helsingborgs IF
IFK Norrköping
IF Elfsborg
Halmstads BK
Örebro SK
Örgryte IS
GIF Sundsvall
Trelleborgs FF
BK Häcken

13 349
12 902
11 931
10 285
10 230
10 011
8 224
7 450
6 850
6 563
5 965
5 353
4 583
4 471

Får vi se Stefan Rehns ”fighting face” nästa säsong?
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JULMARKNAD PÅ SERGELS TORG
HÄR HITTAR DU NYCKELKNIPPEBAND - MÖSSOR - BÄDDSET HALSDUKAR - MÅNGA NYHETER OCH SJÄLVKLARA JULKLAPPAR!
MÖT DESSUTOM DJURGÅRDENS FOTBOTBOLLSSPELARE!

Välkomna till den årliga julmarknaden på Sergels Torg i
Stockholm. Mellan den 1-23 december har vi öppet 10.00-19.00
varje dag.
Vi kommer att ha speciella souvenirer som endast säljes på
Sergels Torg. Dessutom kommer ni att kunna träffa
Djurgårdens IF's fotbollsspelare som turas om att stå de flesta
dagar mellan 12.00-14.00. På www.dif.se ser du vilka spelare
som är aktuella dag för dag.
Vill du beställa souvenirer genom webb-butiken så finns den
naturligtvis på www.dif.se.
Vill du ringa och beställa så gör du det på tel 08-545 70152
vardagar 9.00-16.00
Julmarknaden startade för några år
sedan i Fryshusets regi. Att klackarna
skulle stå bredvid varandra var en
självklar sak, och en fortsättning på
klackarnas sammarbete under EM-tälten
på Gärdet 1992.

”vanligt” folk oftast handlar av alla tre
klubbarna och inte bara en. Oftast brukar
de gå därifrån med tre olika plastpåsar
med Stockholmslagens/Solnas färger.
Här nere föddes en tanke som senare
reulterade i DIF, HIF och AIK's

Nu är det tradition och är något av en
höjdpunkt på året för oss som arbetar
med souvenirerna. Att vi står bredvid
varandra har gjort att vi tillsammans har
skapat en bra atmosfär nere på
julmarknaden.
Vi trivs ihop och inbitna supportrar har
mer gemensamt trots att klubbfärgerna
skiftar.

Även klubbarna flyttade ner till
julmarknaden efter ett par år och både
supporterföreningarna och
moderföreningarna finns nu
representerade.
Faktum är också, att det har visat sig att

Stefan Bärlin jublande målskytt.

gemensamma projekt: Derbybutiken på
Mästersamuelsgatan 46.

Butiken säljer lagens samtliga
souvenirer, landslagströjor,
internationella klubblag , även ATG och
Svenska spel finns i butiken.

Postorder och webb-butiken har tagits
över av C2sports/Reklambolaget som är
DIFs sammarbetspartner för
souvenirhanteringen.

Vi har nu även en kundtjänst på tel
08-545 701 54 som hjälper kunderna
med frågor, beställningar, reklamationer
etc.
Adidas står för framtagning av
Djurgårdens Fotbolls matchställ samt de
produkter som finns runt laget. De tar
även fram kepsar, halsdukar, T-shirts.
tröjor etc
Dessa produkter säljs oftast till
sportbutiker runt om i landet ex Stadium,
Intersport.

Inför nästa år så är det tänkt att byta stora
delar av sortimentet mot helt
nydesignade produkter, och utöver nya
matchtröjor så kommer supportrarna att
märka av en rad nya produkter.

Det är viktigt att vi säljer ut det mesta av
våra lager och därför kommer vi att ha
specialpriser under Julmarknaden på
Sergelstorg samt webb-butiken.
Besök gärna Julmarknaden 1-23 dec på
Sergelstorg, Derbybutiken eller gör ett
besök i Webb-butiken!
Tänk också på att du stöder DIF genom
dina inköp, du är helt enkelt en sponsor
när du inhandlar produkter från vårt
sortiment.
God Jul och Gott Nytt År!
Patrik Asplund
Souveniransvarig

LÄGET I STADIONFRÅGAN MED MERA
Senaste nytt om Stadion.
Tommy Jacobson skriver om
hur Stadionprojektet fortlöper.
Efter att våra ursprungliga planer om att lägga
ett anbud om ett långvarigt driftavtal på Stadion
omkullkastats av de kommande UEFA-direkti
ven har vi jobbat vidare med frågan.
Från Djurgårdens sida har prioriteten hela tiden
i första hand varit en framtid på Stadion, sedan
en hel- eller delägd arena där vi kan spela
samtliga våra hemmamatcher.
Men vi är övertygade om att det är av största
vikt att vi har kontroll över den arena vi spelar
på.
Vad som hänt sedan förra ”rapporten” är att
allt talar för att UEFA-reglerna efter 2010 inte
medger spel på olika arenor nationellt och
internationellt. Det är också helt klart att
internationella matcher från och med nu inte
får spelas på Stadion, utan vi är hänvisade till
Råsunda för dessa. Dessutom är ju nuvarande
ordning där vi spelar derbymatcherna på
bortaplan inget bra alternativ.
Vi har av Stockholms Stad blivit uppmanade att
tillsammans med Hammarby inkomma med
förslag på en framtida lösning. I de kontakter vi
haft med Hammarby har vi förstått att deras
första alternativ är ett utbyggt Söderstadion
med en publikkapacitet på 20 000 åskådare,
som alternativ kan de bara tänka sig en arena
på söder. Inget av dessa alternativ är godtag
bara för oss.
Tilläggas kan att Idrottsnämnden meddelat att
anbudsperioden på Stadion blivit senarelagd,
så det råder osäkerhet även på kortare sikt om
vad som gäller.

Så arbetet går vidare med att utreda olika
möjliga alternativ. Vår utgångspunkt är att vi
måste komma till en lösning där vi inte är i
händerna på andra, vilket väl den senaste
tidens händelser tydliggör vikten av, och att vi
därmed uppnår en situation där intäkterna från
arenaverksamheten hamnar hos oss.
Endast på detta sätt kan vi skapa en tillräckligt
stabil ekonomi i framtiden för att utveckla
Djurgården till ett lag för Europa.

Tommy Jacobson

Sören Åkeby och Zoran Lukic leder Blåränderna även nästa säsong i Allsvenskan.

DIF och IFK gör gemensam sak. Två av de marknadsledande
klubbarna i Sveriges största arenasport har tecknat ett gemen
samt samarbetsavtal med ICA. Det är IFK Göteborg och Djur
gården som gör gemensam sak och är först med kommersiellt
samarbete på riksnivå.
- Avtalet låg nära till hands genom att ICA
sedan länge samarbetat med IFK Göteborg och
numera också gör det med Djurgården, säger
Bo Lundquist, styrelseordförande i Djurgården
Fotboll och får medhåll av Kurt Eliasson,
styrelseordförande i IFK Göteborg:
- Idén kom upp när det visade sig att båda
klubbarna närmat sig ICA med likartade
koncept för att medverka till ICA-koncernens
utveckling.

Djurgården och IFK Göteborg är starka
varumärken i Sverige, IFK Göteborg dessutom
genom sin stora internationella framgång under
många år. Tillsammans finns förutsättningar att
utveckla erbjudanden som är intressanta för
rikstäckande samarbetspartners.

Båda föreningarna har en gemensam syn på
nödvändigheten av att skapa ekonomiskt
lönsamma sponsorprojekt i en fotbollsvärld
som blir alltmer konkurrensutsatt. För att ha en
chans att vara ett slagkraftigt lag både i

- Att två klubbar som konkurrerar på fotbolls
planen samarbetar kommersiellt är en ny idé
inom svensk idrott. Djurgårdens sponsorer får
en entrébiljett till Göteborgsregionen och vice
versa, menar Kurt Eliasson och Bo Lundquist.

Sverige och i Europa framöver krävs en väl
utvecklad ekonomisk verksamhet som genere
rar stora och stabila kassaflöden.

SÄSONGSBILJETTER 2002
Säsongsbiljetterna slår alla tidigare rekord. Försäljningen har
tagit fart och 5000 säsongsbiljetter är bokade. Vill du boka
”DIN PLATS” på Stadion bör du göra det nu.
Garantera dig ”DIN PLATS” på Djurgårdens
allsvenska hemmamatcher 2002. Köp
säsongsbiljett!
Festen fortsätter och vi vill se dig på samtliga
hemmamatcher den kommande säsongen. Vill
du se och känna gemenskapen på våra
hemmmatcher är säsongsbiljett ett måste.
Till att börja med kommer vi att sälja 4500
säsongsbiljetter så det gäller att vara ute i god
tid.
Säsongsbiljetten 2002 innehåller...
Biljett till ”DIN PLATS” på 13 hemmamatcher i
Allsvenskan.
Förtur till köp av biljetter till hemmamatcher i
Svenska Cupen.
Förtur till köp av extra derbybiljetter.

Förtur till köp av biljetter till ev. Europamatcher
hemma.
De 3.000 första som betalat får en halsduk.

Hur gör jag för att beställa säsongs
biljett?
Ni som hade säsongsbiljett säsongen 2001
betalar in hela beloppet (tänk på att det blir
billigare om du betalar före nyår) på pg. 549
21-2 före den 31 januari 2002 märk inbetal
ningskortet med namn, adress, telefon samt
med den Sektion, Rad och Plats betalningen
avser. Har inte betalningen kommit oss tillhanda
den 31 januari 2002 kommer vi att släppa ”DIN
PLATS” till försäljning den 18 februari.
Av er som inte hade säsongsbiljett 2001

Abgar Barsom på väg att göra magplask?

kommer vi att ta telefon- och e-postbokningar.
Ring Tomas af Geijerstam på 08-545 158 08
alternativt e-post dif.fotboll@dif.se. Du får dina
platser och har fram till 31 december 2001 att
betala. Bokar du efter 31 december 2001 så
har du en månad på dig att betala. Har inte
betalningen inkommit inom förutskriven tid har
Djurgårdens IF Fotboll rätt att sälja platsen
vidare.

Vill du ta säsongsbiljetten på faktura (30 kr
tillkommer i faktureringsavgift) går det givetvis
bra och då fakturerar vi hela beloppet med 30
dagars netto.
När får jag min säsongsbiljett?
Alla som betalat sin säsongsbiljett kommer i
slutet av februari att få ett informationsbrev
med bl.a spelprogram hemskickat. Biljetter och
halsduk (de 3.000 första som betalar) kommer
att kunna hämtas på kansliet under vecka 11
och 12.

Priser säsongsbiljett 2002
P ris t.o.m
Pris fr.o.m
Placering
31 dec 2001
1 jan 2002
Långsida övre
1890 kr
2200 kr
Sektion A-F och O-P
Långsida nedre
1690 kr
2000 kr
Sektion A-F och O-P
Kurvan
1590 kr
1800 kr
Sektion G och K-L
Familjeläktaren
2100 kr
1790 kr
Sektion H (4 biljetter)
Klack
1090 kr
1400 kr
Sektion M-N
(Till dessa priser tillkommer 50 kr I utlämnings
avgift som betalas när man hämtar säsongs
biljetten den 11-22 mars på kansliet i Klocktornet)

MEDLEMSKAP
Medlemsavgifter 2002
Vuxna 300 kr
Pensionär 150 kr
Ungdom under 18 år 150 kr
Ungdom under 14 år 150 kr

(Då ingår åven 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 54921-2 Använd Inbetalningskort där du
fyller i namn, adress och personnummer. Märk talongen ”medlem 2002”.
Som medlem får du medlemstidningen Djurgårdaren hemskickad tre ggr/år. I den hittar du all information du behöver.
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DET BLÅRANDIGA FOTBOLLSÅRET 2001 - A-Ö
ANFALL är bästa försvar. I alla fall om man har
fyra man i backlinjen. Djurgården rusade efter
en knackig inledning till tabelltoppen med sin
offensiva fotboll och ett passningsspel efter
marken. Nästa år ska vi vara med från början.

BLÅSNINGEN modell större åkte Stefan Rehn
på i hemmamatchen mot GIF Sundsvall den 2
oktober. Det hade kunnat bli ett guldmål på
övertid men linjedomaren Anders Lind agerade
partypajare och vinkade bort Stefans
segermålsnick för offside.
CHRISTER MATTIASSON blev inte den
efterlängtade målskytt som laget så väl
behövde. Två mål på tretton matcher skrämmer
inte slag på motståndarlagens backar.
Förhoppningsvis ska en rejäl försäsongsträning göra honom gott. Christers totala
allsvenska facit med 44 mål på 105 matcher
imponerar mer än årets.
DRÖMTRÄFFEN fick Abbe Barsom mot BK
Häcken den 8 augusti. Matchklockan stod på
en dryg kvart när Abbe fick bollen ett tiotal
meter in på Häckens planhalva och blixtsnabbt
uppfattade att Häcken-keepern Joakim Olsson
stod lite långt ute. Lobben blev perfekt och till
ett av årets snyggaste mål i allsvenskan.

EN BLÅRANDIG INVASION av Norrköping
ägde rum en smällhet julidag. Så där en 4000
tillresta supportrar gjorde sitt bästa för att
stötta Djurgården på idrottsparken men
poängen stannade hemma.

båda råkade ut för frilägesutvisningar.
LUCAS NILSSON tillhörde Kalmar FF 2001 och
var med om att föra laget tillbaka till den högsta
serien. Den förre DIF-kämpen är välkommen till
Stadion med KFF i Allsvenskan 2002.
MARDRÖMSMOTSTÅNDARNA 2001 hette,
utan konkurrens, IFK Norrköping. ”Peking” var
det enda lag som tog full pott mot Djurgården
och dessutom lyckades hålla nollan i båda
matcherna. Något svårt att förklara då IFK
tvingades kvalspela sig kvar i Allsvenskan.
NYKOMLINGARNAS NYKOMLING var
naturligtvis Abbe Barsom. Enligt förbundets
och TV4:s fotbollsgala var den spänstige
vänsteryttern årets rookie i Allsvenskan.
Tuffast konkurrens kom från MFF-backen
Daniel Majstorovic men Barsoms publikfriande
vårsäsong gav honom utmärkelsen.

OTUR är ingenting för bra lag. Så Fru Fortuna
måste se över fördelningen till nästa säsong.
Vi har tröttnat på allt vad ribbskott och
uteblivna straffsparkar heter.
PUBLIKFAVORITEN Steve Galloway bjöds
hem till Stadion av Järnkaminerna i samband
med matchen Djurgården-Helsingborg och
utlottningen av Galloways matchtröja från

1988. DIF-publiken har ännu inte glömt de två
målen i semifinalen mot IFK Göteborg 1988 och
jublet var stort när den långe forwarden klev in
på gräsmattan.
QVISSLINGAR var det ont om 2001. Samtliga
djurgårdare som blev uttagna att representera
Sverige tackade ja, om de nu inte var skadade
förstås.

RÄDDNINGARNA av Rami Shaaban mot
Halmstad i all ära men årets Buster-räddning
gjorde ändå U21-landslagsmannen Andreas
Isaksson mot AIK i höstens förlustderby.
Sharbel Toumas skott såg ut hamna stenhårt i
krysset när en gummiarm slungades upp och
stoppade lädret.

STRAFFEN på hemmaplan kom till slut, men det
var så dags när Hammarby redan firat guldet.
Hur som helst tog över fyra års väntan slut
den 22 oktober. Kreative Andreas Johansson
gick omkull mot Helsingborg och Magnus
Pehrsson slog säkert bollen i mål.
TOPPFORMEN var som allra vassast under
sommaren (bortsett från insatsen mot IFK
Norrköping på idrottsparken). Allra mest
imponerade 2-0 mot IFK Göteborg på Gamla
Ullevi den 31 juli. Blåvitt hade en enda mål
chans på hela matchen och hade verkligen

FULL FART FRAMÅT så väl i Allsvenskan
som i Superettan. Det sägs att andra året alltid
är tuffare för en nykomling men Djurgården var
ingen vanlig nykomling i allsvenskan 2001.
Trots en usel start med fyra poäng av 18 på
de sex första matcherna var laget bara en
poäng efter guldmedaljörerna när serien var
färdigspelad.

GULDET blev till silver när Rehns nickmål mot
Sundsvall blev underkänt. Eller när vi tappade
1-0 till 1-2 mot AIK. Eller när vi förlorade båda
matcherna mot Norrköping. Eller spelade 0-0
motjumbon Trelleborg. Eller när...
HÅRT STRAFF drabbar målvakter som fäller
motståndarspelare i straffområdet. Straff,
utvisning och en match avstängning blev
resultatet när Andreas Isaksson tog förre
djurgårdaren Samuel Wowoah i stället för
bollen i matchen mot Halmstad på Örjans Vall.
INGEN KAN SLÅ DET SVARTGULA LAGET.
Åtminstone inte i Stockholm. AIK tog åtta poäng
på Råsundamatcherna mot Hammarby och
Djurgården och verkar inte direkt må dåligt av
två extra hemmamatcher per år.

JONES KUSI-ASARE och Djurgården kunde
inte komma inte överens om ett nytt kontrakt
och Dr Jones blev proffs i Österrike utan ett
rött öre till DIF. Därmed tappade laget en av
allsvenskans bästa bollmottagare och två av
seriens längsta armar.
KORTSAMLARE fanns det några stycken i
Djurgården. Abbe Barsom var värst med sex
gula, ett mer än Markus Karlsson. Patrik
Eriksson-Ohlsson och Andreas Isaksson var
de enda som såg rött under säsongen och
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Rörigt vid hörna i matchen mot Halmstad på Örjansvall

behövt Håkan Mild som var borta på grund av
skada.

U21-LANDSLAGET hade två djurgårdare med
i laget under hela säsongen. Andreas Isaks
son vaktade målet och Michael Dorsin höll till
på vänsterbacken. Även Jones Kusi-Asare
kom med på sluttampen men då hade han
redan blivit proffs i Österrike.
VEM VILL BLI MILJONÄR? Patrik Eriksson-
Ohlsson satte skräck i DIF-supportrarna under
ett par dygn då han funderade över ett fett
och flott kontraktsförslag från norska division
l-klubben Ham-Kam. De blårandiga kunde pusta
ut till slut och Peo skrev på ett nytt tre
årskontrakt uppe på Klocktornet.

WALLINDER med förnamnet Johan höll
europeisk toppklass. På Eyravallen. Två mål
mot Örebro SK räddade en pinne men nästa år
vill vi se betydligt mer än så från forwarden.
Allt som allt blev det tre allsvenska mål och
nästa år tror vi på minst det tredubbla.
X SOM I KRYSS är ingenting att ha i fotbolls
allsvenska sammanhang längre. En oavgjord
match har nästan alltid två förlorare då man får
så mycket som tre poäng för en seger.
Djurgår’n spelade oavgjort i nästan var tredje
match (åtta av 26).
YNGVESSON med förnamn Andreas sänkte
både Hammarby och IFK Göteborg under
hösten men var avstängd i GIF Sundsvalls
match mot Djurgården. Lyckligtvis för Sunds
vall fanns det andra poängräddare på
Stadion...

UNGDOMSSAMARBETE MED
FC JÄRFÄLLA OCH ROTEBRO IS
Djurgårdens IF Fotboll har inlett ett ungdomssamarbete med
FC Järfälla och Rotebro IS. Vi sammanfattar här lite kort vad
det innebär och vill du veta mer gå in på respektive klubbs
hemsida.
DIF Fotboll vill i ett nätverk skapa möjligheter för
barn och ungdomar att få en kvalitativt bra
verksamhet på hemmaplan. Första steget är ett
ungdomssamarbete med FC Järfälla och
Rotebro IS.

Djurgårdens IF Fotboll har tagit ännu ett steg i
utvecklingen av organisationen. Vid årsskiftet
beslutade föreningen att inte starta mer
ungdomsverksamhet i förorterna i Djurgårdens
regi. Vi håller vår ungdomsverksamhet inom
vårt geografiska område i innerstan. De
befintliga lagen i förorterna skall givetvis vara
kvar så länge de önskar.
I stället för egen verksamhet i förorten vill vi
arbeta tillsammans med de föreningar som har
sitt geografiska upptagningsområde där.
Vi har en ambition att tillsammans med andra
föreningar i ett nätverk skapa möjligheter för
barn och ungdomar att få en kvalitativt bra
verksamhet på "hemmaplan".
Nätverkets syfte är att ge unga spelare
möjlighet att "stanna hemma" i sina trygga och
närliggande geografiska föreningar tills de är
mogna att ta steget upp på elitnivå.
Genom att dela med sig av sin kunskap och

kompetens kan DIF hjälpa spelare att utvecklas
på "hemmaplan".
Nätverkets målsättning är att genom ett gott
samarbete utveckla och utbilda såväl ledare
som spelare samt att på sikt kunna slussa
talangfulla spelare till DIF:s elitverksamhet.
På seniorsidan har vi redan tagit ett steg och
ingått ett nära samarbete med Värtans IK.

Nu har vi kommit överens med FC Järfälla och
Rotebro IS om ett samarbete på barn och
ungdomsnivå, vilket också kommer att kunna
sträcka sig upp till seniornivå.
Vi är glada över att efter flera givande
diskussioner med FC Järfälla och Rotebro IS
nu kunna starta detta samarbete.
Vår förhoppning är att alla parter i samarbetet
skall vinna på sikt.
Att hålla gemensamma utbildningar för ledarna
i både FC Järfälla, Rotebro IS och Djurgårdens
IF FF kan ge oss alla mycket positivt.

Vi hoppas också att på sikt vinna "Djurgårds
hjärtan" bland alla barn och ungdomar.
Hängivna medlemmar betyder mycket för vår
förening.

ZLATAN kom, sågs och segrade på Stockholm
Stadion. Malmö FF vann med 4-0 och Zlatan
lurade bort fyra djurgårdare innan han retfullt
enkelt rullade in Malmös tredje mål. Det var
betydligt snyggare än vad det var populärt hos
hemmapubliken.

ÅRETS MISS var lätt att kora. Den 11 septem
ber fick Jones Kusi-Asare de båda DIF-
tränarna att kasta sig på marken i ren förtviv
lan. Djurgården kom med tre(!) fria spelare i ett
anfall mot Jonnie Fedel och Dr Jones fick bli
sist på bollen några meter från mållinjen.
Journalisterna var beredda att notera 3-1 till
Djurgården mot Malmö FF men Jones avslut
ning var av lägsta korpklass. Bollen tofflades
till med en lös och samtidigt felriktad spark och
rullade makligt några meter utanför Fedels
målstolpe.
ÄLDRE SPELARE är det ont om i Djurgårdens
unga lag men de två farbröderna Niclas Rasck
och Stefan Rehn var snudd på ovärderliga
under året. Dessa båda herrars misstag under
hela säsongen går att räkna på ena handens
fingrar.
ÖREBRO SK gjorde årets retsammaste mål på
Djurgården. Niklas Skoog försökte hitta någon
att passa med en markboll från mittlinjen men
bollen rullade förbi alla, inklusive Rami Shaaban
i Djurgårdens mål, och med knapp styrfart in i
nätmaskorna.
Av David Bogerius

LÄS MER OM SAMARBETET...

Rotebro IS Fotboll
http://www.ris.sollentuna.se/fotboll/

FC Järfälla
http://www.fcjarfalla.com/
Djurgårdens IF Fotboll
http://www.dif.se
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ARETS JULKLAPP!
2001 års fotbollssäsong är mer eller mindre slut och som ett
minne för året har vi tagit fram en tavla. Tavlan, som säljs i
begränsad upplaga, är signerad av två av Djurgårdens gi
ganter: Knivsta Sandberg och Stefan Rehn.
Tag chansen att köpa en originalsignerad årsaffisch, modell
2001, med Stefan Rehns och Gösta ”Knivsta” Sandbergs auto
grafer.

Motivet är Stockholms Stadion och denna årsaffisch säljs
endast i begränsad upplaga, numrerad från 1 till 1000.
Priset för inramad och signerad tavla är 925 kronor inklusive
moms, men exklusive eventuell frakt.

Tavlorna säljer vi på vårt kansli, måndagar 10.30 -16.00,
tisdag - fredag 9.00 -16.00 (lunchstängt 12.00 -13.00).
Om du vill ha tavlan budad till dig, kan du beställa via e-post
anna.magnusson@dif.se. För ytterligare information, ring
Anna Magnusson, tel 08-54515817.

STORT TACK TILL VÅRA SPONSORER!
Djurgården Fotboll Marknad tackar för säsongen!

Djurgårdens IF Fotboll vill tacka alla sponsorer och samarbetspart
ners för det framgångsrika samarbete vi haft under året. Utan er
hade vi inte haft de framgångar vi varit med om i år.
Vår förhoppning är att vi nästa säsong tillsammans ska fortsätta
utveckla Djurgårdens IF Fotboll.
Vi kommer att kontakta er under vintern för att presentera de möjlig
heter till sammarbeten som finns.
För er som inte varit med i år men som vill veta mer kontakta
oss på Djurgården Fotboll Marknad.
Telefon: 08-545158 00
Christer Magnusson
Stefan Svensson
Anna Magnusson
Patrik Asplund

Styrelsen
Marknadsansvarig
Marknadsassistent
Souvenirer

Andreas Isaksson.

Stefan Bärlin.
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DJUGÅRDPROFILER
Jag har fyra stycken tallrikar med Djurgårds
profiler på. De är från Gustavsbergs glasbruk
och är i orginalkartong med vägghängare.
Dessa är till salu till högstbjudande...
Gösta ”Knivsta” Sandberg
DIF profil No. 5, 1983. Stor grabb No. 11.
Lagsporter: Bandy, fotboll, ishockey
Sven Tumba
DIF profil No. 1, 1982. Stor grabb No. 36.
Lagsport: Ishockey

FÖRLOVADE PÅ STADION
Lördagen den 4 augusti gifte sig de två
säsongskortsinnehavarna Peder Wallsten och
Anna Ekström från Uppsala. Förlovningen
skedde på Stockholm Stadions mittcirkel den 9
april 1999.
Hälsningar och lycka till kommer från kompisar
och föräldrar i Uppsala genom Ewa(mamma/
svärmor).

Red. Djurgårdens IF Fotboll stämmer in i
lyckönskningarna.

Edvin Vesterby
DIF profil No 5, 1986. Stor grabb No. 23.
Sport: Brottning

Carl-Erik Eriksson
DIF profil No 6,1987. Deltagit i OS 6ggr.
Sport: Bobsleigh

Är du intresserad så hör av dig till mig...

Gilbert Sundbaum
Box 55613
102 14 Stockholm
Mobil 0708-10 04 38
Fax
08-657 65 25

Mäktigt TIFO av Järnkaminerna.
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JÄRNKAMINERNA - BÄST I SVERIGE!

Järnkaminerna bäst i Sverige!

/ Sportbladets klackrakning blev Järnkaminerna i år utsedda till
Sveriges bästa fans. Match efter match har de följt Djurgårdens
fotbollslag över hela landet. Både på hemmaplan och på borta
plan.
- Det kom lite som en överraskning, jag
hade kanske inte trott det innan året
började. Men med tanke på hur året har
utvecklats, att vi har Sveriges bästa
bortastöd och tifoarrangemang, tycker jag
att utmärkelsen är rättmätig, säger Joel
Andersson, vice ordförande i
Järnkaminerna och fortsätter:
- Utmärkelsen är ett kvitto på att vi
- Järnkaminerna, Stadions
publik, tifogruppen och alla
andra - har gjort något riktigt bra.
En förklaring till framgången
ligger i den attitydförändring
som på sikt kommit till runt
matcherna, tror Joel.
- Vi lägger alltmer krut på ett
positivt stöd till DIF i form av
sång och tifo.

allsvenska matcher, berättar Robert
”Pike” Kollberg som är ansvarig för
Reseklubben.
För Sveriges bästa fans började sä
songen den 13 januari - då Djurgården
deltog i en inomhusturnering i Borås -

Och nästa år? Är
Järnkaminerna bäst då med?

- Det är ett mål vi strävar efter,
ja.
Många fans reser tvärs över landet på
egen hand, andra åker med Rese
klubben som är ett samarbete mellan
DIF Fotboll och Järnkaminerna.
- Vi har ordnat bussresor till varje bortamatch i år, till såväl träningsmatcher som

och slutade i Trelleborg den 27 oktober
då Djurgården säkrade stora silvret.
För trots att guldchansen var borta och
Europaplatsen säkrad fanns de på plats,
Sveriges bästa fans var självskrivna även
i Trelleborg. Av 1 957 åskådare var säkert
1 700 djurgårdare. Ett engagemang som
inte kan kallas annat än imponerande.

Till bortamatcherna mot Elfsborg, IFK
Göteborg och IFK Norrköping vallfärda
des supportrar från hela landet: Till
Göteborg åkte Järnkaminerna ned med
sju bussar, tillsammans med övriga
nedresta djurgårdare var man 1 500
blåränder i Göteborg.
- För Reseklubben var det den största
resan. Eftersom det var en tisdagsmatch
valde många att åka med Reseklubben.
Vi var många djurgårdare i Borås också,
men där åkte fler på egen hand eftersom
det var en helgmatch och många ville
helgfesta i Borås, säger Pike.
När Djurgården mötte Elfsborg var det
omkring 1 800 DIF-supportrar på plats i
Borås, och bortamötet mot Norrköping
blev en enda stor blårandig utflykt, där
mer än 3 000 djurgårdare såg mat
chen på Idrottsparken.
Järnkaminernas sång och stöd är
uppskattat av spelarna, flera av dem
har tidigare berättat om vikten av
den ”tolfte spelaren”.
- Stödet från läktaren har varit helt
fantastiskt under året, det betyder
mycket, sade Magnus Pehrsson i
slutet av säsongen.
Även Richard Henriksson poängterar
publikens betydelse:
- Det är supportrarnas stöd som gör att vi
spelare tar oss samman och orkar de
sista minuterna.
Johanna Lundeberg

JÄRNKANINERNA...

Andreas Lennartsson 11 år från Växjö har skickat denna fina teckning. Andreas är medlem i Järnkaninerna, är du?
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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-dagen på träningsanläggningen vid
Kaknästornet var en upplevelse för många.
Vackert väder och bra uppslutning av
djurgårdare gjorde dagen till något
minnesvärt.
På bilden ser vi Raffaele Mazzella tillsam
mans med Järnkaninen. Morbror Peppe
som är bakom kameran har givetvis
säsongsbiljett på Stadion.
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EUROPA! HÄR KOMMER DJURGÅRDENS IF!
Vi tackar fans, sponsorer, personal och
alla ni som stöttar oss i vårt och torrt!

