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Nu drar det ihop sig till ny säsong med Blåränderna. 
Vinteruppehållet har nog känts långt för alla våra 
medlemmar och supportrar, men vi på kansliet har haft 
bråda dagar. Försäljning av säsongsbiljetter, planering av 
souvenirkollektion, avtal med sponsorer och en hel del 
andra saker har fyllt de mörka vinterdagarna.

Nu ser vi att kansliarbetet gett resultat. Biljettförsäljningen 
slår alla tidigare rekord, julmarknaden på Segels Torg 
slog nytt försäljningsrekord på över 1 miljon, intresset 
hos sponsorerna är stort och flera nya har knutits till 
klubben.

Föreningens målmedvetna arbete ger resultat på alla 
plan. Givetvis har det sportsliga en stor betydelse, men 
utan en bra organisation kring laget och på kansliet är det 
svårt att nå framgångar.

Årets säsong blir den svåraste på mycket länge. 
Förväntningarna och kraven från alla runt föreningen är 
större. Det påminner mycket om säsongen 1996 då man 
förväntades göra en bättre säsong än den lyckade 1995. 
Så blev inte fallet och det blev en tung period för 
föreningen som nog inte hämtade sig förrän i Superettan 
2000. Med vår historia i bagaget hoppas jag alla sluter 
upp bakom blåränderna oavsett hur det går i år.

DIF Fotboll och supporterföreningen Järnkaminerna 
måste under 2002 fortsätta att arbeta för att det ska vara 
en positiv atmosfär kring våra matcher. Vi ska behålla 
vår entusiasm och engagemang för att lyfta fram det 
som är bra. Samtidigt som vi gemensamt ska arbeta för 
att få bort de negativa saker som inträffar. Ja, vi kan 
faktiskt inte säga att problemen är borta. Det fanns en del 
orosmoment under föregående säsong, även om de inte 
var många får man inte glömma dem.

Vi kommit en bra bit på vägen, men fortsätter vi inte att 
arbeta gemensamt för en positiv läktarkultur så är det lätt 
hänt att man faller tillbaka.

Träningsmatcherna på Stadshagen kommer att bli något 
utöver det vanliga. Sex matcher på Stadshagens grus är 
inplanerade och fördelade på onsdagar och söndagar. 
Det kommer att finnas extraläktare på plats och Djurgår
dens IF kommer att ta ett frivilligt inträde på 20 kr. Detta 
för att täcka de kostnader som träningsmatcherna 
innebär. I och med det stora publikintresset ställs det mer 
krav än tidigare på arrangerande förening även på 
träningsmatcher och därmed högre kostnader. Vi hoppas 
att alla lägger en slant vid insläppet.

På sista sidan hittar du information om våra hetaste 
evenemang just nu. CirkusPrinsessan och Derbyt mot 
AIK är vårens riktiga startskott på säsongen 2002.
Vi hoppas att du finner dessa evenemang intressanta.

Djurgårdaren innehåller en hel del texter som redan 
publicerats på vår hemsida www.dif.se. Vi tycker att det 
är viktigt att även dessa texter kommer i tryck. Allt för att 
informationen ska nå alla.

Djurgårdaren nummer 1 2002 kommer tidigast i april till 
alla våra medlemmar.

En tanke till anhöriga och DIF Supporters Club
Sven Öberg, ordförande i Djurgårdens Supporters Club 
sedan 1973, avled onsdag den 20 december 2001 efter 
en längre tids sjukdom. Sven Öberg var en eldsjäl med 
stort Djurgårdshjärta.
Djurgårdens IF Fotboll beklagar sorgen.

Tomas af Geijerstam
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TILLBAKABLICKAR PÅ 2001

2001 års lyckade säsong är till ända. Innan vi lägger året 
bakom oss och siktar framåt mot fotbollsåret 2002 dröjer vi 
oss kvar vid årets bravader. Vi ler när vi minns derbyna mot 
Hammarby och skrattar högt när vi - till sist - inser att 
Djurgården faktiskt kom tvåa i Allsvenskan. Att som nykomling 
ta stora silvret är en bedrift.

Naturligtvis är spelarna själva mycket glada åt 
lagets silver. Det kändes otippat och med viss 
distans till säsongen kan de inte vara annat än 
nöjda. Samtidigt gnager det lite att det var just 
Hammarby som tog guldet och att Djurgården 
inte räckte riktigt ända fram, nu när margina
lerna var så små som de var.

- Om någon hade sagt till mig före säsongen 
att vi skulle komma på andra plats hade jag 
tyckt att det var jättebra. Men nu är jag ändå 
inte helt nöjd, eftersom vi faktiskt hade chan
sen att ta guld. Det är en liten besvikelse, sä
ger Niclas Rasck.
- Nej, jag trodde inte att vi skulle komma tvåa, 
men jag trodde inte heller att Bajen skulle 
vinna, säger Mikael Dorsin.
- Vi har ett bra lag, men att det skulle gå så här 
bra kunde man ju inte ana, säger Djurgårdens 
lagkapten Magnus Pehrsson som själv trodde 
på en mittenplacering för Djurgården.

Men även om de snavade på mållinjen känner 
spelarna inte någon bitterhet för att de inte 
nådde ända fram. De är nöjda och med distans 
till säsongen inser de hur bra året var.
- Att som nykomling ta en Uefakvalplats, det är 
bra, säger Niclas Rasck.
- Okej, jag visste att vi hade ett bra lag, men 
jag vågade knappt hoppas att vi skulle hamna 
så högt i tabellen, tvåa som nykomlingar... Vi 
har spelat jättebra, säger Richard Henriksson.

- Så här i efterhand är man nöjd, det har varit 
ett framgångsrikt år. Redan före säsongen 
sade jag att det skulle vara små marginaler 
som avgjorde Allsvenskan, stolpe in, stolpe ut 
skulle avgöra serien, säger Abgar Barsom och 
funderar vidare:
- Det drabbade tyvärr oss men å andra sidan 
skulle vi ha avgjort tidigare. Det känns ju lite att 
man var så nära. Jag tycker i alla fall att vi 
spelade den bästa fotbollen. Men det lag som 
leder serien när 26 omgångar är spelade vin
ner, Hammarby var klara redan efter 25 ...

Då gläder det i stället desto mer att Djurgården 
tvålade till Hammarby två gånger under året, 
faktiskt det enda lag som besegrade Svenska 
Mästarna i båda mötena. Majoriteten av spela
rna nämner matcherna mot Hammarby som 
årets roligaste minne.
- Det roligaste var derbymatcherna, säger 
Stefan Rehn.
Han pratar om stämningen runt om och som 
extra godbitar nämner han två derby- 
händelser:
- Jones kvittering mot Gnaget under vårens 
match och när Lolo på hösten skrällde till mot 
Bajen med bara fem minuter kvar.

- Det är något extra med derbyn, särskilt när 
man vinner dem! Roligast var vårens match 
mot Hammarby, säger Andreas Johansson.
- Fast det var förstås en liten besvikelse att vi 
inte slog Gnaget, säger Niclas Rasck och fort-

sätter:
- Men det var skönt att vi slog Hammarby. Och 
de båda segrarna mot Göteborg är också bra 
minnen, de satt fint.

Även Markus Karlsson nämner tveklöst 
Hammarbymötet som årets roligaste match. 
- Årets bästa minne är den första matchen mot 
Hammarby, den i våras då vi vann med 2-0. 
Det värsta minnet från i år är när Hammarby 
tog SM-guld, säger han.
Markus får medhåll av urdjurgårdaren Richard 
Henriksson som medger att det känns lite kon
stigt att Hammarby tog SM-guldet.
- Jag tycker att det var lite trist, det kändes rätt 
hemskt. När Bajen spelade mot Örgryte ville jag 
inte ens lyssna på Sportradion.
Strax efter det att matchen var över slog han 
på text-tv och konstaterade att guldet gått till 
Hammarby.
- Då stängde jag fönstren så att jag inte skulle 
höra firandet för mycket - jag bor nämligen på 
söder. Sedan satt jag hemma helt själv hela 
kvällen.
För en kille som varit djurgårdare hela sitt liv är 
det en naturlig reaktion, men när de första 
tankarna försvunnit konstaterar Richard i alla 
fall att det är bättre att lägga energi på Djurgår
den:
- Det ska bli fantastiskt att åka på äventyr till 
Europa nästa år, säger han om det Uefakval 
som väntar.

I början av året var Djurgårdens backlinje flitigt 
diskuterad, under året har försvarsspelet ändå 
visat sig stå pall för det mesta.
- Där ser man att man inte ska lita för mycket 
på alla experter. Folk ska tycka och tänka så 
mycket, säger Patrik Eriksson Ohlsson och 
jämför med alla fotbollsexperter som tippat att 
Bajen skulle åka ut så det susar i vestibulen. 
- Inte för att jag heller hade tippat Bajen i topp 
men jag trodde inte heller att de skulle åka ur. 
Årets säsong visar att det inte räcker med 
bara ett lag, man måste bry sig också. Och det 
är därför det gått så bra för Djurgården.

Djurgårdens backlinje har med framgång ren
sat framför mål. Målvakterna Rami Shaaban 
och Andreas Isaksson har motat minst skott av 
alla målvakter i Allsvenskan.
- Vi har ju spelat tillsammans i flera år så vi 
känner varandra bra nu, säger Peo och berät
tar att han trivs bra med att spela i en fyr
backslinje:
- Jag tycker helt klart att det är bättre med 
fyrbackslinje än med treback. Redan förra året 
i Superettan kändes det tungt med trebacks
linjen så för mig är det nya bara positivt. 
Markus Karlsson har också gott att säga om 
Djurgårdens övergång till 4-3-3.
- Man kanske inte kan tro det, men det blir 
faktiskt mycket mer offensivt spel av det än av 
en 3-4-3-uppställning. Med fyra försvarare på 
planen vågar vi gå framåt mycket mer.

Som ytterback blir det en hel del springande på 
planen. Både Markus Karlsson och Niclas 
Rasck har allt som oftast synts relativt högt 
upp i anfallet.
- Nu får - och ska - man komma högre upp på 
planen. Sedan är det mycket upp till en själv 
hur mycket man är med där uppe, säger Rasck 
som under 2001 blev utsedd till Allsvenskans 
mest underskattade spelare.
Rasck är också den enda av Djurgårdens 
spelare som spelat varje minut av DIF:s 
matcher i 2001 års Allsvenska.
- Ja, det är kul att ha fått spela så mycket. Fast 
jag skulle helst velat göra ett mål också, säger 
högerbacken som har passat fram till två mål.

Men säsongen bestod inte bara av glädjeäm
nen, ett antal skador gjorde även sitt till. 
Försäsongen bestod i första hand av rehabili
tering för Magnus Pehrsson sedan han skadat 
benet under ett träningspass på Bosön. Han 
kom igen lagom tills säsongen började och i 
augusti blev Magnus, som första djurgårdare 
på många år, uttagen till landslaget. Men det 
blev ingen landskamp för Pehrsson.
Ett svullet knä satte stopp för hans medverkan 
i den blågula dräkten. Små lösa broskbitar 
sköljdes ut ur knäet och sedan väntade vila 
och rehabilitering för Magnus. Läkningen gick 
bra och de sista matcherna under året kunde 
han köra för fullt.

Flera gånger under året fick Stefan Bärlin utgå 
på grund av en elak och envis kramp i benet, 
en kramp som varje gång vägrade att släppa 
det närmsta dygnet.
På något sätt tycktes krampen smitta, för även 
Christer Mattiasson drabbades först av kramp, 
men sedan även av muskelbristningar och så 
småningom även en inflammerad häl.
- Säsongen har varit skadefylld, konstaterar 
Christer Mattiasson med ett ironiskt skratt.

Det kunde ha blivit ett roligare år också för 
Stefan Bergtoft.
- Det har varit en jättekul säsong för laget, men 
kanske inte riktigt lika kul för min del, säger 
Bergtoft och skrattar.
- För min del var det kul att lira lite boll fram till 
derbyt.
För det var just i matchen mot AIK som det 
hände. Stefan hade varit på Råsundas plan i 
ungefär sju minuter när hans korsband gick av. 
Resten av året ägnades åt rehabilitering. Nu 
kör han för fullt på försäsongsträningen och 
siktar på att vara tillbaka på allvar efter VM.

Som sig bör blev det ett antal nyförvärv under 
föregående säsong. I januari höjde Fotbolls- 
sverige på ögonbrynen när det inför ett stort 
pressuppbåd bekräftades att Andreas Isaks
son lämnat Juventus och skrivit på för Djurgår
den.
- Det har varit ett bra år, det har flutit på 
mycket bra, säger Andreas Isaksson som 
under året gjort succé i Djurgårdens mål.
- Jag kom hem till Sverige för att få spela mer 
och det har verkligen gått bra. Så jag är jätte
nöjd, säger 20-åringen som mer eller mindre 
prenumererat på en plats i Sveriges U21- 
landslag under året.
Innför landskampen mot Grekland senast blev 
Isaksson äntligen uttagen till Lars-Tommys A- 
landslag.
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I juni anslöt Christer Mattiasson till Djurgården 
från norska Lilleström. Han blev spelklar lagom 
till derbyt mot Hammarby
- De roligaste minnena är dels mitt första mål 
för DIF och dels när jag gjorde Djurgårdsdebut 
i derbyt mot Hammarby. Då blev det mål på 
första sparken efter det att jag blivit inbytt.

Christers första egna mål kom på Stadion när 
Djurgården mötte hans forna lagkamrater 
Elfsborg. 13 matcher blev det i DIF-tröjan. Han 
gjorde två mål och passade fram till ytterligare 
ett.

Han säger att han inte är nöjd med sin egen 
insats i år.
- Så här få mål har jag aldrig gjort tidigare. Men 
det tar sin tid att komma in i ett nytt spelsystem 
och att lära känna killarna på planen, längre tid 
än man kan tro. Sedan gäller det förstås att få 
spela så mycket som möjligt också.
I stället är han desto mer nöjd med lagets in
sats.
- Jag hade nog inga större förhoppningar när 
jag kom till Djurgården när jag kom till klubben. 
Jag trodde inte att vi skulle hamna tvåa, men 
sedan när vi vann och vann växte förhopp

ningarna. Det har faktiskt varit ett fantastiskt 
år. Det är bra länge sedan jag hade så här kul 
när jag spelade fotboll.

Ett annat anfallsnamn som värvades var Johan 
Wallinder. Men även han hade något svårt att 
finna högformen.
- Det har varit en fantastiskt rolig säsong, vi 
har haft jättekul i laget men det är en av de 
sämsta säsongerna jag gjort sedan jag spe
lade i division III för en massa år sedan! utbris
ter Johan som dock inte ger upp.
- Det känns ändå som om jag kan utvecklas 
väldigt mycket med Djurgården så jag ska se 
om det inte lossnar snart, säger han.

Under sommaren värvades även Babis 
Stefanidis till Djurgårdstruppen. Babis har de 
senaste åren spelat för grekiska Iraklis. Under 
hösten gjorde han flera lyckade inhopp i 
Djurgårdströjan.

Lolo Chanko skapade inte så värst mycket 
rubriker när Djurgården snuvade Hammarby på 
det lilla yrvädret. Inte då. Det var först efter 
årets första vinst på Stadion som han blev 
rubrikernas man. Det var Lolo som gjorde det 

första Djurgårdsmålet på Stadion för året. Han 
fortsatte året i samma klass, skrällde under 
hösten med ett mål mot Hammarby när endast 
några minuter återstod av den tidigare mållösa 
matchen.
Det är i första hand som inhoppare han agerat 
under året.
- För mig har det varit ett läroår, men det kom
mer mer nästa år. Då blir jag ännu bättre, säger 
han.

Det har varit ett år med glädje på planen men 
också på läktaren.
Stefan Rehn säger att han vill tacka alla Djur
gårdens supportrar som har stöttat och följt 
laget under året.
- Det är kul att så många engagerar sig och är 
så positiva och ställer upp för hela laget, både 
på bortaplan och hemmaplan, säger han.
Även lagkapten Pehrsson har mycket gott att 
säga om den ständigt tillströmmande publiken. 
- Det är roligt att vi har spelat så bra fotboll och 
stödet från läktaren har varit helt fantastiskt, 
det betyder mycket, säger Perhsson.

Johanna Lundeberg

Chanko var första målskytt på Stadion för blåränderna 2001. Vem blir det i år?



DJURGÅRDSDAGBOK FRÅN BARCELONA

/ slutet av januari var det dags för Djurgårdens spelare att göra 
sig redo för årets första träningsläger, som hölls i Barcelona. 
Här följer en dagbok över vad som hände.
Det handlade om ett renodlat träningsläger 
utan några matcher, annat än interna 
skojmatcher. I stället blev det en hel del boll
träning under den dryga vecka som laget var 
borta.
- Huvudsyftet med ett sådant här läger, för
utom den sociala biten, är bollträning, berät
tade Sören Åkeby ett par dagar före lägret. 
Men han poängterade också att även om boll
träningen står i fokus, skulle det inte ske på 
bekostnad av något annat träningsmoment: 
- Det blir mycket bollträning, men för det ska vi 
inte tappa i styrka och fys, förklarade han.

Laget tränade två pass per dag, där åtmins
tone ett av dem bestod av bollträning. Dess
utom hade man teoripass på kvällarna.

Fredag
Laget flyger till Barcelona och landar 
tidig kväll. Truppen bor på ett sport
center, drygt 20 minuters bilfärd från 
Barcelona.

Lördag
Allvaret börjar. Två träningspass 
väntar.
- Det såg bra ut, säger Djurgårdens 
målvaktstränare Kjell Frisk efter det 
första passet som innehöll bollträning, 
framför allt passningsspel och sepa
rat målvaktsträning.

Samtliga i laget deltar i den kollektiva 
träningen, med undantag för Christer 
Mattiasson som får enskild träning. 
Andreas Isaksson kliver av träningen 
efter en knapp timme, sedan han fått 
sig en smäll, men någon allvarlig 
skada är det inte tal om.
Även Stefan Bergtoft deltar i den 
kollektiva träningen i något mindre utsträckning. 
Niclas Rasck körde heller inte fullt ut sedan 
han fastnat med foten och ådragit sig en lät
tare sträckning, däremot är Patrik Eriksson 
Ohlsson i full träning igen efter en tidigare 
skadad fot.
- Peo känner av sin fot lite grand, men han 
biter ihop och kör på, säger Sören Åkeby.

Söndag
Laget besöker Nou Camp, och ser matchen 
mellan Barcelona och Osasuna. Även om 
inramningen är stor är matchen en besvikelse. 
Gästande Osasuna klår Barcelona med 1-0 
och matchen är allt annat än inspirerande: 
- Det var en sämre spansk match och definitivt 
ingenting vi tar med oss vidare, berättar Åkeby 
efteråt.

Måndag
På förmiddagen kör laget ett kombinerat styrke- 
och bollträningspass.
Alla spelare deltar i den ordinarie träningen. 
Korsbandsskadade Stefan Bergtoft är den 
enda som inte har möjlighet att gå i full träning. 
- En del är lite ömma efter tidigare skavanker, 
men det ser bra ut, berättar Åkeby.
Christer Mattiasson, som fick ägna sig åt indivi
duell träning under ett av passen under lörda
gen, är nu tillbaka i ordinarie träning. Andreas

Isaksson är gott och väl tillbaka efter lörda
gens smäll.

Åkeby berättar att han också är nöjd med vad 
sportcentrat kan erbjuda:
- Killarna ser jättepigga ut och förutsättning
arna för träningen är magnifika. Planen är mjuk 
och jämn och det är bra mat.

Som en del av måndagseftermiddagens boll
pass tränar laget tvåmålsspel, enligt den sed
vanliga uppdelningen gamla mot unga.
- Vi gamla blev utspelade av de unga, berättar 
Zoran som alltså även han deltog i matchen. 
De unga segrar till sist med 4-1. I det yngre 
laget gör Kim Källström och Aziz Corr Nyang 
varsitt mål och Lolo Chanko gör två. Johan 
Wallinder gör det gamla lagets enda mål.

Isaksson har greppet i Barcelona.

Tisdag
Styrketräning står på programmet på förmidda
gen. På eftermiddagen blir det till viss del indivi
duell bollträning.
- Vi har det bra, det är bara mat och vädret är 
vackert, säger Zoran Lukic.
Han låter nöjd även när han berättar om lagets 
träning.
- Det ser bra ut, allt pekar uppåt och stäm
ningen är positiv, säger han om spelarnas 
prestationer.

Samtliga i laget kan delta i den ordinarie trä
ningen. Undantaget är Stefan Bergtoft som till 
viss del har ett specialprogram.

Onsdag
Spelarna har helt träningsledigt. De flesta pas
sar på att besöka Barcelona, där fik och shop
ping står på programmet.
- Killarna behöver en vilodag för att återhämta 
krafterna, säger Sören Åkeby.

Torsdag
- Det rullar på, vi tränar för fullt och det är 15- 
20 grader här, säger Sören Åkeby.

Under torsdagsförmiddagen tränar laget styrka 
och individuella pass. Under eftermiddagen blir 
det fotbollsträning.

- Vi kör ordentlig uppvärmning och sedan lirar 
vi boll, berättar Åkeby.

Niclas Rasck är åter i full träning igen efter 
tidigare sträckning från början av lägret. 
Abgar Barsom vilar helt från dagens tränings
pass, eftersom han känner sig något hängig.

Fredag
Solen skiner, vädret och temperaturen blir bara 
bättre allt eftersom veckan går. På förmidda
gen badar laget. Men det är inget plask och lek 
utan badet handlar i stället om ett fyspass som 
görs i vattnet, med bra resultat.

Abgar Barsom kan åter delta för fullt i trä
ningen.

På fredagseftermiddagen blir det traditionell 
fotbollsträning och på kvällen väntar lägrets 
sista teoripass.

Lördag
Två lugna träningspass.

Åkeby konstaterar att det är skillnad 
på årets läger, jämfört med förra årets 
januariläger då Djurgården var på 
träningsläger på Kanarieöarna. 
Mycket har hänt sedan dess och ett 
års träning har onekligen givit resultat. 
- När vi lyssnar med spelarna säger 
de själva att om de jämför årets läger 
med förra årets så är de väsentligt 
mycket bättre i år, det tycker vi också, 
säger Åkeby.
Han förklarar:
- I år är de bättre med bollen och håller 
högre tempo.

Söndag
Laget flyger hem till Sverige.

Några funderingar kring hur Djurgår
dens startelva kommer att se ut när 
Allsvenskan börjar är det för tidigt att 
ha. Tränarnas tankar kommer att visa 
sig först under träningsmatcherna på 

Stadshagen.
- Nu har vi mer hållit på med styrka och pass
ningsspel, förklarar Zoran Lukic.

Träningslägret i Barcelona har också varit 
nyförvärvens första chans att spela ihop sig 
med laget. Sören Åkeby ger sin syn på de nya 
spelarna:

Kim Källström?
- En mycket fin fotbollsspelare. Och fast han 
är ny ser han lika pigg ut som alla våra andra 
”gamla” spelare.

Aziz Corr Nyang?
- Aziz är en spektakulär fotbollsspelare. På sikt 
kommer han att bli mycket bra. Men man måste 
ha med i bilden att han bara är 17 år.

Elias Storm?
- Elias är en välväxt spelare, möjligen att det 
fortfarande fattas lite tempo, kom ihåg att han 
kommer från ett division Il-lag. Men han kommer 
mer och mer. Elias har definitivt kvaliteter.

Kongolesen Makondele som också del
tar i träningslägret?
- Han är ungefär som Aziz. Vi får se.



INGE LÄGGER VIKT VID TRÄNINGEN
Djurgårdens styrketräning har visat sig vara ett framgångsrikt 
koncept. Och spelarna blir bara bättre, konstaterar Inge Jo
hansson. Men även Djurgårdens nyförvärv sköter sig bra.

Putte Carlsson berättade i höstas om 
spelarnas utveckling sedan december 1999, 
då man för första gången gjorde ordentliga 
fystester på laget.
- Skillnaden är otrolig, det är nästan ruskigt. 
Det finns många som tror att man förlorar i 
rörlighet av att träna styrka, våra spelare har 
visat upp en rörlighet som fystränare Thomas 
Lindholm sagt till mig att han inte trodde var 
möjlig på fotbollsspelare, har Putte berättat.

Putte får medhåll av Djurgårdens styrketränare 
Inge Johansson:
- Allt går i varandra. Styrketräning ska sam
manfalla med fysträningen och bollträningen. 
Det gäller att sträva mot en komplex enhet, när 
allt sammanfaller når man också resultat.
Inge betonar rörlighet och teknik.

det fallet:
- Kim Källström gnuggar på ordentligt och är 
mycket entusiastisk. Han vill mycket och är 
också väldigt rörlig.

Det finns inte så många jämförelsetal för fot
bollsspelare och styrketräning, ämnet tycks 
inte alltför välutforskat. 1995 gjorde Rosenborg 
- som ligger långt framme i många fall - en 
studie i spelarnas styrketräning. Då handlade 
det om 150 i knäböj och 80 i bänkpress.
- Två tredjedelar av Djurgårdens spelare är 
redan där, säger Inge.
Och mer är att vänta.
- Om några år kan de ta 200 i knäböj. Och 
redan nu är vi bäst i landet.

De första månaderna tränade spelarna tre 

styrkepass per vecka, en timme och en kvart 
per gång.
Efter Barcelonalägret blir upplägget något 
kortare program per gång, och i stället mer 
intensivt. I mars kommer ett nytt program. 
- Vi siktar förstås på att vara i toppform till 
första allsvenska matchen.
Under matchsäsongen blir det två styrkepass 
per vecka. Och under VM-uppehållet går laget 
tillbaka till sitt utgångsläge och börjar bygga för 
nästa matchperiod.

Ryktet om Djurgårdens framgångsrika styrke
träning har spritt sig, inte bara inom Sverige 
utan även utomlands.
- De andra lagen stormar fram nu. Intresset för 
Djurgårdens styrketräning är stort, både i 
Sverige och i flera andra länder.
Men Inge är inte orolig att de andra lagen ska 
komma ifatt Djurgårdens koncept.
- Med tiden kommer de närmare, men det tar 
några år. Då gäller det också för oss att hålla 
undan och ligga steget före.

Kjell och Siv Lundqvist som hjälper A-laget med allt.



DIF OCH IFK GÖTEBORG LOCKAR FLER FORETAG
Samarbetet mellan Djurgårdens IF Fotboll och IFK Göteborg 
öppnar nya möjligheter för företag att sponsra de båda stor
klubbarna.
Detta är något nytt i Sverige och det är viktigt att klubbarna 
hjälper företag att öppna nya marknader. Men på fotbolls
planen blir det inget samarbete.
Inför säsongen 2002 tecknar två av de 
marknadsledande fotbollsklubbarna i Sveriges 
största arenasport gemensamma samarbets
avtal med flera företag.

Djurgården och IFK Göteborg är starka varu
märken med hemvist i två storstadsområden 
med totalt dryga 3 miljoner svenskar. Tillsam
mans har klubbarna utvecklat nya kommersiella 
erbjudanden som ger större intäkter från 
sponsorer, evenemang och souvenirer. Samti
digt får företag och samarbetspartners ut mer 
av sina insatser.

Företag som inlett samarbete med båda klub
barna är ICA och Adidas. IFK Göteborgs tidi
gare partner Volvo kommer tillsammans med 
Djurgården att arbeta sig in i Stockholms
regionen. Djurgårdens partner Kaffeknappen 
gör motsvarande med IFK Göteborg för att få 
fotfäste i Västsverige. Nya gemensamma avtal 
förhandlas med Adecco som är världens le
dande bemanningsföretag.

- De nya avtalen är en fortsättning på det goda 
samarbete ICA har haft med IFK Göteborg 
sedan länge och numera även med Djurgår
den, säger Bo Lundquist, styrelseordförande i 
Djurgården Fotboll.
- Nu har klubbarna tillsammans närmat sig flera 
företag vilket visar sig vara framgångsrikt, 
säger Kurt Eliasson, styrelseordförande i IFK 
Göteborg.

Båda föreningarna är överens om nödvändig
heten av att skapa ekonomiskt lönsamma 
sponsorprojekt i en allt mer konkurrensutsatt 
fotbollsvärld.

- Att två klubbar som konkurrerar på fotbolls
planen samarbetar kommersiellt är en ny idé 
inom svensk idrott. För att kunna vara ett slag
kraftigt lag både i Sverige och i Europa framö
ver krävs en väl utvecklad ekonomisk verk
samhet som genererar stora och stabila 
kassaflöden, menar Kurt Eliasson och Bo 
Lundquist.

Även när lagen möts på fotbollsplanen kommer 
klubbarna att samarbeta. Bland annat kommer 
hemmalaget att utveckla arrangemanget för 
gästande supporters. Målet är att dubbelt så 
många stockholmare ska känna sig välkomna 
och åka till matcher i Göteborg och dubbla 
antalet göteborgare ska komma till matcher i 
Stockholm.

I försäljningen av souvenirer kommer klub
barna att samarbeta i produktion, logistik och 
lagerhållning vilket bara det beräknas ge miljon
intäkter.

Adecco SA är världens största aktör inom 
bemanning och rekrytering med över 5 500 
kontor i 58 länder. I Sverige är Adecco riks
täckande med närmare 50 kontor. Adecco är 
registrerat i Schweiz och noterat på Swiss 
Exchange, på NYSE i New York samt på 
Bourse de Paris.
- Det är naturligt för Adecco att samarbeta med 
idrottsrörelsen, som på många sätt står för 
samma värden som vi själva - glädje, målmed
vetenhet och strävan efter att skapa resultat, 
säger Ulf Bergström, vd för Adecco Sweden 
AB.

Stefan Rehn trixar bort Gnaget.



LUNDQUIST OM SAMARBETET MED IFK GÖTEBORG
Bosse Lundquist, ordförande i DIF Fot
boll, det är många som undrar över sam
arbetet med IFK Göteborg. Hur nära kom
mer vi egentligen varandra?
- Det är frågan om en samverkan på 
marknadssidan. Idén är att vi skall samarbeta 
för att finna sponsorer och samarbetspartners 
som är intresserade av både Stockholms- och 
Göteborgsregionen. Samarbetspartners som 
därmed är intresserade av att ingå sponsor
avtal med både IFK Göteborg och Djurgården 
och samtidigt få exponeras tillsammans med 
två av de starkaste varumärkena på idrottens 
område i Sverige.

Betyder det att man skriver ett enda 
avtal och att Djurgården och Göteborg 
sedan får dela på summan?
- Nej. Företagen skriver separata avtal med 
klubbarna. De avtalen kan ha olika innehåll 
beroende på lokala förutsättningar, men i fallet 
Adecco finns ingen skillnad.

Varför hade då inte Adecco kunnat för
handla separat med klubbarna?
- Det hade givetvis varit möjligt, men faktum är 
att Adecco blev intresserade först när idén om 
en exponering både i Stockholm och i Göteborg 
presenterades för dem. Man var inte intresse
rad att enbart gå in på ett lag på den ena orten. 
Vi kunde då genom samarbetet presentera ett 
koncept som var tillämpbart på båda ställena 
och det förenklade givetvis beslutsprocessen. 
I stället för att föra två diskussioner om hur 
samarbetet skall utvecklas kunde man be
gränsa sig till en.

Samarbetet med IFK är en följd av att ICA 
är huvudsponsor till både Djurgården 
och Göteborg. Vad gjorde att klubbarna 
fann varandra?
- Återigen utvecklingen av ett koncept. Det 
visade sig att vi båda tänkte lika när det gällde 
att arbeta ihop med en partner. Vi måste 
komma ihåg att sponsringsverksamheten ut
vecklas mycket snabbt nu.

På vilket sätt?
Tidigare skedde sponsring mycket genom att 
företag som vi sade, skänkte pengar ”med 
hjärtat”. Numera har företagen allt starkare 
krav på sig att se resultat av en sponsring. Det 
har vi och IFK Göteborg insett och vi har 
samma metoder för att utveckla det hela. Mikael Dorsin i matchen mot Malmö FF borta säsongen 2001.

Så det är inte fråga om något samarbets
avtal som knyter klubbarna närmare 
varandra utan helt enkelt ett sätt att ar
beta ihop?
- Helt riktigt uppfattat. Ett sätt att gemensamt 
närma oss partners och sponsorer som har 
intresse av både Djurgården och IFK Göte
borg. Vi får inte glömma att vi blir oerhört 
starka tillsammans eftersom vi har två av Sve
riges starkaste varumärken i idrottsvärlden att 
exponera. Och hela meningen är ju att vi i båda 
föreningarna skall tjäna mer pengar på att 
samarbeta än att gå var för sig. Det skall upp
stå vad vi brukar kalla en ”win win-situation”. 
Båda blir vinnare.

Gemensamma arrangemang i samband 
med matcher har också nämnts.
- Givetvis är det en följd av att vi har gemen
samma sponsorer, som kommer att finnas med 

sina anställda, partners och kunder på våra 
respektive matcher. I det sammanhanget vill jag 
också nämna de utmärkta initiativ som tagits på 
supportersidan.

Som till exempel?
Järnkaminerna har ju börjat med att i samband 
med A-lagets matcher spela matcher mot 
supportrarna i motståndarlaget. En suveränt 
bra idé. Alla sådana initiativ bidrar mycket till att 
göra A-lagskamperna till den fest som de är 
med kamp på planen och vänskap utanför.

Finns det också tankar på samarbete 
inom sportens område?
- Nej, men eftersom vi successivt lär känna 
varandra kan det ju öppnas möjligheter till ex
empel inom ungdomsfotbollen. Man kan kanske 
tänka sig att arrangera turneringar ihop för att 
ge ungdomar större möjligheter till match

träning. Men vi har inte diskuterat något sådant 
ännu.

Och alltså inget på elitsidan i Allsvens
kan?
- Nej absolut inget! Här går det inte att skapa 
någon ”win win-situation” genom samarbete. 
Endast ett lag kan vinna och det är givetvis 
alltid Djurgården.

Så det finns inga planer på att till exem
pel låna ut Snuffe och Zoran för att höja 
kvaliteten hos IFK Göteborg?
- Idén kan nog diplomatiskt betecknas som 
mycket intressant ,men jag tror att det är lämp
ligast för vårt tränarpar att ägna all energi åt 
Djurgården.



SMÅTT OCH GOTT...
Djurgården årets nöjesförbättrare
Torsdag den 10 januari delades Nöjesguidens 
Stockholmspris ut. Kategorin Årets Nöjes
förbättrare vanns av Djurgården, AIK och 
Hammarby som tillsammans var nominerade till 
priset med motiveringen:
”En hel säsong höll Stockholms fotbollslag inte 
bara staden, utan hela landet, i spänning. Pu
bliken strömmade till fotbollsarenorna, och 
fotbollstabellen blev det stora samtalsämnet 
även för de som tidigare aldrig visat något 
idrottsintresse.”
”Bäst i landet är avgjort - det är Stockholms 
fotbollslag.”

Övriga nominerade i kategorin Nöjesförbättrare 
var Föreningen Festen, Skivsamlar-Lasse och 
Kvarnen.

Tifopriset 2001 går till Järnkaminerna
Canal+ Tifopris 2001 går till Järnkaminernas 
tifogrupp. Särskilt uppmärksammas tifot 
”Djurgårdsfärjan” i höstens derby mot 
Hammarby.

Prissumman är 50 000 kronor och har till syfte 
att ekonomiskt främja arrangemang av tifo 
under kommande säsong.

Canal+ tifopris instiftades 2000 med syfte att 
uppmuntra till bättre läktararrangemang och 
bättre läktarkultur på de svenska fotbollsare
norna. Tifopriset delas ut till den tifoförening 
som enligt juryn gjort det mest imponerande 
tifot under säsongen.

Juryn består av representanter från CANAL+, 
ISPR, Svenska Fotbollförbundet och Svensk 
Elitfotboll.

DIF till Dalarna under fotbolls-VM
När Allsvenskan gör VM-uppehåll i juni åker
Djurgården på träningsläger. Tillflyktsorten blir 

Isaksson gratuleras av glada supportrar efter sista matchen mot Trelleborg.

Säfsen i Dalarna, där en träningsmatch också 
ligger inplanerad.

Under det en och en halv månad långa VM-
uppehållet i början av sommaren kommer det 
att råda full aktivitet för Djurgårdens spelare: 
Utvecklingslaget kommer att spela två matcher 
(borta mot Västerås den 10 juni och borta mot 
Brage den 24 juni) och i slutet av juni spelas 
också omgång fyra av Svenska Cupen.

Djurgården har dessutom planerat in ett trä
ningsläger under VM-uppehållet. Mellan den 15 
och den 20 juni åker laget till Säfsen i Dalarna.

En träningsmatch kommer att spelas under 
lägervistelsen. Onsdag den 19 juni möter Djur
gården Niclas Rascks moderklubb Ludvika FK 
som till vardags spelar i Division 2 Västra 
Svealand. Matchen spelas på Hillerängens IP i 
Ludvika klockan 19.

Pagguy har förlängt kontraktet
Djurgården har förlängt Pagguy Zundas kon
trakt. Pagguy är en av tre spelare i truppen 
som kommer från de egna leden.

Pagguy Zunda har kommit överens med Djur
gården om att förlänga sitt kontrakt med tre år. 
- Det är extra roligt att vår satsning på egna 
produkter ger resultat, säger Djurgårdens 
ordförande Bosse Lundquist.
- Pagguy är ju fostrad i Djurgården och det är 
kul att se hur bra han har utvecklats, samtidigt 
som det visar att det går att få fram bra fot
bollsspelare från de egna leden.

Den lovande 18-åringen var under förra året 
utlånad till samarbetsklubben Värtans IK, under 
säsongen gjorde han åtta mål för division Il
klubben.
Under året i Superettan gjorde den 174 centi
meter långa anfallsspelaren två A-lagsmatcher 
för Djurgården.

Såväl förra året som i år var Pagguy en av de 
spelare som utmärkte sig under inomhus- 
turneringen i Borås.

Djurgården är också moderklubb för Mikael 
Dorsin och Richard Henriksson.

DIF Fotboll deltar i ”Drogkampen”
Vid sidan av fotbollsplanen fortsätter Djurgår
dens spelare att delta i projekt som känns 
angelägna. Sedan tidigare är större delen av 
laget engagerat i DIF:s fair play-projekt. Och 
förra veckan deltog Abgar Barsom i Drog
kampen.

Drogkampen startades i Väsby 1997 och vän
der sig till alla elever i årskurs 6. Det övergri
pande målet är att Drogkampen ska minska 
droganvändandet bland ungdomar. Visionen är 
att föda en ungdomsgeneration fri från droger.

Den 23 januari gick startskottet i Upplands 
Väsby. Alla sjätteklassare i kommunen bjöds in 
till Vilundagymnasiets aula, till en stund av 
både skratt och allvar blandat med kändisar, 
musik, video och poliser med mera.

Från Djurgårdens IF Fotboll var Abgar Barsom 
med och svarade på frågor ställda av Carola 
Erixon (Fröken Uppland 1999) om droger och 
idrott. Abgar berättade om hur mycket man 
tränar på elitnivå och hur viktigt det är att man 
sköter sin kropp.

- Från Djurgårdens sida tycker vi att det är 
viktigt att kunna vara med och hjälpa ungdomar 
att välja en bra väg i livet. Vi önskar Drog
kampen och alla ungdomar ett stort lycka till, 
säger DIF Fotbolls HR-chef Marie Barth-Kron.

Birger ”Farsan” Sandbergs minnespris 
2001
Efter ett enhälligt beslut från samtliga ledare i 
11-mannaverksamheten förordar vi Patrick 
Amoah, född 1986 som kandidat till Birger 
”Farsan” Sandbergs minnespris.

Motivering:
- Patrick är en spelare som under detta år visat 
stort hjärta och tålamod för fotbollen.
Trots sin ringa ålder tillhör Patrick redan i dag 
som 15-åring DIF:s Juniorlag.

- Patrick är en talang utöver det vanliga och 
med sin snabbhet och teknik en spelare som vi 
i Djurgårdens IF säkert kommer att få se 
mycket mer av i framtiden.

- Patrick är med sitt sätt att vara, ett föredöme 
både på och utanför fotbollsplanen.

- Patrick sköter sitt skolarbete minst lika väl 
som sitt fotbollstränande.

- Patrick är en den spelare i dag som de flesta 
ser som en stark kandidat till framtida spel i 
seniorverksamheten.

Kaj Andersson, Lennart Syding, Jörgen Lind
qvist, Savvas Varnava, Lennart Wass och 
Johan Wilny



KANSLIPRESENTATION
Vi tänkte på de kommande sidorna att presentera oss på 
kansliet. Detta för att medlemmar och supportrar ska känna 
igen oss som arbetar för att ge er alla en bra service och infor
mation om Djurgårdens IF Fotboll.

Namn:
Bosse Andersson

Arbetsuppgifter?
Som klubbdirektör är de huvudsakliga 
arbetsupgifterna...
- Ansvarig för våra arrangemang i samband 
med matcher.
- Ansvarig mot Svenska Fotbollsförbundet och 
Svensk Elitfotboll
- Rekryteringsansvarig.
- Förhandlingar mellan föreningen och spelare.
- Arbetar med Stefan Svensson med 
marknadsaktiviteter.

Bakgrund?
Fotbollsspelare på elitnivå i tio år i bland annat 
Djurgården, Vasalund, AIK, Väsby och i portu
gisiska Braga.

Bakgrund som djurgårdare?
Supporter som ung och jag såg mycket fotboll 
och hockey under 80-talet. Som spelare 1994-
1997, styrelsen 1998 och numera klubbdirektör 
sedan 1999.

Har du något speciellt djurgårdsminne? 
Målet mot Helsingborg borta i serifinalen 1995 
samt självklart alla derbysegrar med Djurgår'n.

Hur kommer det sig att Djurgårdens IF 
Fotboll blev din arbetsgivare?
Efter min aktiva karriär i föreningen, slutade på 
grund av knäskada, ville föreningen ha mig 
kvar. Till att börja med satt jag i styrelsen och 
sedan övergick det till anställning.

Vad har du för målsättningar med ditt 
arbete för Djurgår'n?
Målsättningen är att föreningen ska ha ett stort 
förtroende i Fotbollssverige. Och att laget ska 
bli bäst i Sverige och nå Champions League.

Namn:
Marie Barth-Kron

Arbetsuppgifter?
Personalchef (Human resource). Bistår A-
lagsspelarna med allting utanför fotbollen. 
Ansvarar för de PR-aktiviteter spelarna är ute 
på, bland annat vårt Fair Play projekt ute i 
skolor. Handhar alla avtal inom föreningen. 
Ansvarar för att all personal får 
kompetensutveckling.
”Nätverksansvarig”, vi arbetar nu med samar
betspartners på ungdomssidan.

Bakgrund?
Tio år inom detaljhandeln. Arbetat inom barn
omsorg och skola. Tre år på Lärarhögskolan. 
Arbetat som ideell ledare i sonens fotbollslag i 
många år. Ungdomsansvarig Djurgården Fot
boll.
Håller utbildningar inom ledarskap / Barn- och 
ungdomars utveckling / Etik & Moral etc åt 
bland annat Stockholms Fotbollförbund.

Bakgrund som djurgårdare?
Född Djurgårdare, uppvuxen i Vasastan.

Har du något speciellt djurgårdsminne?
När jag var i Globen och fick uppleva DIF 
hockey ta GULD på hemmaplan.
DIF - Malmö FF på Stadion i Superettan 2000, 
det var härlig DIF - propaganda!

Hur kommer det sig att Djurgårdens IF 
Fotboll blev din arbetsgivare?
Började med att utbilda ungdomsledarna i DIF 
U-Fotboll.
Det är ett privilegium att få arbeta inom Djurgår
den, det finns ett engagemang som jag aldrig 
upplevt tidigare, en positiv anda i alla ”leden” 
inom föreningen.

Vad har du för målsättningar med ditt 
arbete för Djurgår'n?
Att vara med och utveckla Djurgården Fotboll.

Namn:
Henrik Berggren

Arbetsuppgifter?
Ekonomi

Bakgrund?
Jag är en 33-årig Stockholmskille som är upp
vuxen på Södermalm. Efter studier på Stock
holms universitet arbetade jag sex år på Fi
nansdepartementet, varefter det blev två roliga 
år på ATG. Fritiden handlar (nästan) uteslu
tande om sport. Jag är ungdomsledare inom 
Djurgården, spelar innebandy, ser så mycket 
fotboll och hockey som möjligt i verkligheten 
och på TV (vilket kräver noggrann planering 
och två videoapparater). Som tur är har jag en 
förstående sambo och två sporttokiga barn.

Bakgrund som djurgårdare?

Henrik Berggren, Bosse Andersson och Marie Barth-Kron.

Började gå på Stadion i mitten av 1970-talet 
tillsammans med farsan. Så har det fortsatt. 
Har inte missat många hemmamatcher sedan 
dess. Det var dock en period under 80-talet 
när nerverna inte klarade av att gå på derbyn. 
Besvikelsen över en förlust var större än gläd
jen av en vinst. Är det någon som känner igen 
sig eller är jag konstig? Parallellt med fotbollen 
blev det självklart också en massa hockey på 
Hovet.

Har du något speciellt djurgårdsminne? 
Hur många som helst. Livet kretsar ju kring 
Djurgården. För att nämna några:..

- 4-0 på Stadion mot Göteborg i slutet av 70- 
talet (78 tror jag). Jag minns det fortfarande 
tydligt. Tommy Berggren och Anders 
Grönhagen gjorde mål.

- 9-1 mot Bajen på Råsunda. Helt overkligt.
- Kvalet mot GAIS. Tänk att Sheringham 

spelade i Djurgården.
- Säsongen på Krillan med Novakovic. För

modligen det bästa jag sett av en spelare i 
Djurgårdströja. Hyllningen till Galloway kommer 
jag heller aldrig att glömma.

-Avgörande matchen i Ludvika 1998, 6-1 
mot Malmö och den första derbysegern mot 
Hammarby år 2001 måste också nämnas. För 
att inte tala om träningsmatcherna på 
Stadshagen.

- De två senaste SM-gulden i hockey var 
också fantastiska upplevelser. Lyckades i 
sista stund fixa en biljett till den avgörande 
finalen i Karlstad, vilket jag inte ångrar.

- Trots alla dessa roliga minnen så kanske 
det som förenar oss Djurgårdare mest är alla 
motgångar. Förlusten mot Degerfors, den ute
blivna frisparken efter överfallet på Thor-An
dré, Söderstadion 97, straffen i Trelleborg, 
listan kan göras lång.

Hur kommer det sig att Djurgårdens IF 
Fotboll blev din arbetsgivare?
Jag har alltid drömt om att få jobba med fotboll, 
så när tillfället dök upp var valet självklart.

Vad har du för målsättningar med ditt 
arbete för Djurgår'n?
Djurgården skall i alla avseenden vara ett före
döme. På plan, på läktaren och dessutom när 
det gäller att hålla ordning på pengarna.



KANSLIPRESENTATION
Namn:
Tomas af Geijerstam, 29 år

Arbetsuppgifter?
Biljetthantering, matchprogram, medlems
tidning, medlemsfrågor och mängder med an
dra uppgifter.

Bakgrund?
Efter gymnasiet arbetade jag på fritids varvat 
med studier under en femårsperiod innan jag 
började arbeta på Djurgårdens kansli i maj 
1998.

Bakgrund som djurgårdare?
Började spela fotboll i Djurgårdens fotbolls- 
skola som sexåring och spelade i Djurgårds
tröjan tills jag inte var junior längre. Har varit 
verksam i supporterföreningen Blue Saints/ 
Järnkaminerna sedan 1986.

Har du något speciellt djurgårdsminne?
Var bollkalle på kvalet 1985 mot GAIS, det 
glömmer jag aldrig och SM-slutspelet 1988 med 
matcherna mot IFK Göteborg och Malmö FF 
ligger högt på listan. Sedan får man inte 
glömma alla bortaresor man gjort där kan man 
nämna några. Örebro borta som spelades 
samtidigt som SM-finalen i hockey var rolig. Vi 
var ca 30 man i klacken på den matchen. Se
dan finns det mängder med minnen både roliga 
och tråkiga, men det skulle ta mer än ett helt 
nummer av Djurgårdaren för att rabbla upp 
dem alla.

Hur kommer det sig att Djurgårdens IF 
Fotboll blev din arbetsgivare?
Djurgårdens IF har alltid varit en stor del av 
livet och när förfrågan kom 1998 var det inte 
någon tvekan om vad svaret skulle bli. Det var 
bra av DIF Fotboll att börja anställa personer 
på kansliet.

Vad har du för målsättningar med ditt 
arbete för Djurgårń?
Eftersom jag varit runt Djurgårdens IF Fotboll 
sedan 1979 har jag upplevt alla sidor av fören
ingen, goda och dåliga. Det finns alltid saker vi 
måste bli bättre på och utveckla. Nu har fot
bollen i Sverige vuxit lavinartat de senaste 
åren och vi måste hänga med samtidigt som vi 
inte får hasta fram genom at göra något oge
nomtänkt.
Jag försöker alltid förankra mina idéer hos 
medlemmar och publik. Det är för att DIF inte 
ska köra över någon och jag gör ingenting utan 
att förklara varför jag gör det.
En viktig målsättning jag har är att vi inte ska 
utestänga någon typ av djurgårdspublik på 
våra matcher. I dag är vi inte i den situationen 
att arenorna alltid är utsålda, men när den 
dagen kommer så ska det finas utrymme för 
alla oavsett storlek på plånboken.

Namn:
Johanna Lundeberg, 27 år

Arbetsuppgifter?
Informationsansvarig, det vill säga jag ser till 
att vår information når ut genom att skriva 
samtliga texter till vår hemsida dif.se, hålla i 
presskontakter och svara på frågor från öv

riga intresserade.

Bakgrund?
Journalist och grafisk formgivare, har arbetat 
både i tidnings- och reklambranschen. Närmast 
kommer jag från Finanstidningen.

Bakgrund som djurgårdare?
Djurgården har alltid varit laget i mitt hjärta, och 
redan i unga år blev jag biten av fotboll och 
hockey, har gått regelbundet och ofta på såväl 
hemma- som bortamatcher sedan dess.

Har du något speciellt djurgårdsminne?
De gånger vi har varit klara för Allsvenskan 
igen - känslan har varit fantastisk. Jag hoppas 
att jag snart också kommer att få uppleva 
känslan av ett SM-guld i fotboll. Men jag tycker 
att årets säsong har varit fantastisk, att som 
nykomling komma tvåa i Allsvenskan är stort.

Hur kommer det sig att Djurgårdens IF 
Fotboll blev din arbetsgivare?
När jag för ungefär ett och ett halvt år sedan 
blev erbjuden arbete på kansliet tvekade jag 
inte en sekund. Kunde inte tänka mig ett roli
gare jobb, där man får möjlighet att arbeta med 
sitt största intresse samtidigt som jag får ar
beta med just sådana uppgifter som jag tycker 
är roliga. Och det känns verkligen som om jag 
har världens roligaste jobb! Extra roligt med att 
arbeta på Djurgårdens kansli är att alla brinner 
för Djurgården och kämpar för att allt ska bli så 
bra som möjligt. Enda gången vi har sura miner 
här är dagen efter en förlustmatch. Efter att ha 
arbetat på företag där man varit tvungen att 
planera vilt för att alltid ha möjlighet att kunna 
se Djurgårdens matcher känns det också som 
en otrolig förmån att ha ett jobb där det är näst 
intill tjänstefel att inte titta på sport.

Vad har du för målsättningar med ditt 
arbete för Djurgår'n?
Att vi snabbt ska nå ut med ny information - vi 
ska vara allra först med våra egna nyheter. 
Det är en service mot alla Djurgårdssupportrar 
ute i landet att ständigt ha 
en uppdaterad hemsida 
där man kan lita på inne
hållet.

Namn:
Patrik Asplund, 
30 år

Arbetsuppgifter?
Jag sköter souvenir
hanteringen i marknads
bolaget. Grafiska uppgif
ter som matchprogram, 
tidningar, annonser 
foldrar etc
Sköter vårat datanätverk 
och hjälper bland annat till 
med lättare problem som 
uppstår i nätverket.

Bakgrund?
Lagerarbetare, författare, 
kört budbil, egen företa
gare.
Fd ordförande i Blue 
Saints/Järnkaminerna.

Listan kan göras lång pga av att jag gillar att ha 
många bollar i luften samtidigt.

Bakgrund som djurgårdare?
Började egentligen på allvar -87 och det stora 
hockeyintresset som varade då.

Har du något speciellt djurgårdsminne?
Massvis, men ett av de bästa är från 
superettan säsongen förra året.
Enköping borta, och då tänker jag mest på 
båtresan dit. Fint väder, förutom ett tillfälligt 
orange regn som uppenbarade sig. Mycket 
skön stämning med bra grabbar och tjejer. 
Hela säsongen var riktigt trevlig och på något 
sätt så tycker jag att sammanhållningen i för
eningen svetsades samman ordentligt under 
den säsongen. Kanske var det bra att vi åkte 
på ett ”straffår” i superettan?

Hur kommer det sig att Djurgårdens IF 
Fotboll blev din arbetsgivare?
Det var väl under åren som ordförande som vi 
i supporterföreningen hade många ideér för att 
förbättra DIF. Bland annat så kände jag att 
souvenirhanteringen kunde förbättras avse
värt.
Jag gillar design och kände att jag kunde bidra 
med en del, och det ena ledde till det andra och 
här är jag nu. Sen gillar jag det som blivit, den 
goda relationen mellan supportrar, spelare och 
kansli och inte minst styrelsen. Det känns som 
vi är en enhet nu och inte så uppsplittrade som 
tidigare.

Vad har du för målsättningar med ditt 
arbete för Djurgår'n?
Det är många. Jag har många ideér och får 
många tips från andra supportrar bland annat 
den årliga tröjauktionen. Att utveckla souvenir
sortimentet ytterligare och att se till att det 
finns fräscha prylar till försäljning. Men mål
sättningen är väl att göra mitt bästa med de 
uppgifter jag har fått ålagda.

Tomas af Geijerstam, Patrik Asplund
och Johanna Lundeberg.



KANSLIPRESENTATION
Namn:
Johan Wilny, 26 år

Arbetsuppgifter?
Sportsligt ansvarig för Ungdom Elit. (11-manna 
fotbollen)

Bakgrund?
Gymnasieutbildning, Idrottsfolkhögskola 
(Bosön), Elittränare DIF 11-manna sedan 98, 
Steg 2-utbildad tränare.
(Som spelare, B-lagsspel i div.2 Älvsjö AIK)

Bakgrund som djurgårdare?
Uppfödd med blårandiga tapeter....
I mina yngre år åkte jag land och rike runt för 
att följa DIF.

Har du något speciellt Djurgårdsminne?
Min första DIF-match som Pappa tog mig med 
på var DIF - GAIS På Stadion 85, Behöver jag 
säga mer....?

Hur kommer det sig att Djurgårdens IF 
Fotboll blev din arbetsgivare?
Först och främst vart jag tillfrågad om jag ville 
ha den tjänst jag har.(Rekryterad) Och att få 
arbeta med det lag som värmer en i hjärtat är 
en pojkdröm som blivit sann.

Vad har du för målsättningar med ditt 
arbete för Djurgår'n?
Alltid vilja utvecklas, vara engagerad och mål
medveten. Och framförallt på sikt skapa den 
bästa fotbollsutbildning som finns i Sverige för 
ungdomsspelare. Eftersom det idag inte håller 
rent ekonomsikt att köpa in färdiga fotbollsspe
lare så måste vi själva fostra dem. Det kommer 
säkert dröja mellan tre och sex år innan vi får 
frukt av den satsning och verksamhet vi har i 
dag, men det är viktigt att vi håller fast vid vår 
linje.

Namn:
Gunnar Martinez

Arbetsuppgifter?
Som att vara småföretagare med sysslor allt 
ifrån att pumpa fotbollar till att löpande följa upp 
ekonomin.
Däremellan hinner man med att utbilda ledare, 
planera och genomföra olika aktiviteter såsom 
cuper, läger och övrigt. Dessutom fungerar 
man ju som ren kundservice i form av daglig 
kommunikation med ledare, föräldrar och an
dra. Ett arbete med otroligt varierande uppgif
ter och samtidigt många bollar i luften.

Bakgrund?
Född i Stockholm men bodde som liten i nästan 
fem år i Dakar, Senegal och fick stor känsla för 
Afrika och dess folk. Fotbolls-VM 
stundar...Heja Senegal!
Är själv hälften svensk och hälften latin
amerikan. Alltså är jag både lugn och het. Jag 
är utbildad och legitimerad naprapat och driver 
egen verksamhet i Täby Kyrkby .

Bakgrund som djurgårdare?
Spelade fotboll i Djurgården under åren 1974-
81.
Var en snabb och mycket lovande forward 
ända upp i juniorlaget, där andra impulser och

Johan Wilny, Kjell Hansson och Gunnar Martinez (sittande).

möjligen brist på uppmärksamhet gjorde att jag 
varvade ner redan som 19-åring i lag som 
Värtan och Lidingö.
Har varit fotbollsledare i Djurgården i snart 12 
års tid och tränat grabbar i åldern 6-16 år.
Min uppfattning är att: Alla människor är 
Djurgårdare men har inte fått uppenbarelsen !! 
Men som sagt... Den som väntar...!?

Har du något speciellt Djurgårdsminne?
AIK-Djurgården i juniorserien 1980: Sitter på 
bänken med 19 minuter kvar att spela, AIK 
leder med 3-0.
Dåtidens A-lagsspelare såsom Tommy ”Baloo” 
Berggren, T Davidsson, Mulle mfl. såg matchen 
och naturligtvis blev jag inte mindre nervös för 
det!
Kommer in och lyckas med bedriften att redu
cera till både 1-3 och 2-3. Med en minut kvar 
att spela möter jag ett inlägg vid främre stolpen 
med pannan...bollen går i stolpen vidare utmed 
mållinjen och stolpe ut!
Vi förlorar med 2-3 men det var ett mycket 
positivt minne som jag alltid bär med mig. Man 
måste våga misslyckas innan man verkligen 
kan lyckas på riktigt!

Hur kommer det sig att Djurgårdens IF 
Fotboll blev din arbetsgivare?
Mitt intresse för fotboll, ledarskap och möjlighe
ten att bidra till förbättring avgjorde för min del.

Vad har du för målsättningar med ditt 
arbete för Djurgår'n?
Att ständigt förbättra verksamheten samt att 
aldrig slå sig till ro. Jag blir aldrig nöjd.

Namn:
Kjell Hansson

Arbetsuppgifter?
Jobbar på kansliet med DIF Ungdomsfotboll.

Bakgrund?
Jag har bland annat spelat bordtennis i Djur
gårdens IF, spelat fotboll i Karlbergs BK, varit 
fotbollsdomare samt yrkeslärare. Har arbetat 
som utbildningsansvarig på Ericsson.

Bakgrund som djurgårdare?
Jag har alltid varit supporter samt aktiv 
bordtennisspelare.

Har du något speciellt Djurgårdsminne?
När jag var bollkalle på Stadion och stod bakom 
Djurgårdens målvakt och motståndarna får på 
en riktig rökare, men som tur var gick skottet 
precis utanför stolpen varpå jag slänger upp 
benet och försöker stoppa bollen, och det blir 
till en perfekt nedtagning där bollen fastnar på 
dojan.
Hela publiken applåderar och jag blir generad.

Hur kommer det sig att Djurgårdens IF 
Fotboll blev din arbetsgivare?
Genom att ungdomsstyrelsens ordförande och 
jag hade en varsin son i samma lag under 
många år i Djurgården och fick förfrågan om 
nuvarande arbete.

Vad har du för målsättningar med ditt 
arbete för Djurgår´n?
Att ungdomsfotbollen ska utvecklas och att vi 
får ett fint samarbete med våra Ungdomsle
dare samt att samarbetet med A-laget utveck
las.



KANSLIPRESENTATION
Namn:
Stefan Svensson

Arbetsuppgifter?
VD i DIF Fotboll Marknad AB och därmed an
svarig för Djurgården Fotbolls marknads- 
aktiviteter, sponsorbearbetning, souvenir
hantering.

Bakgrund?
Är utbildad marknadsekonom och har arbetat i 
15 år på sponsorkonsultföretagen Projekthuset 
samt Egon Håkanson AB.

Bakgrund som djurgårdare?
Har spelat i Djurgårdens A-lag i fyra säsonger 
1983-86. Numera endast sporadiskt i C-laget.

Har du något speciellt djurgårdsminne?
Ja, naturligtvis segern i kvalet mot GAIS 1985 
då jag själv var med på plan, men även tråkiga 
minnen då vi onödigt och mycket bittert mis
sade kvalet mot Kalmar 1983.

Hur kommer det sig att Djurgårdens IF 
Fotboll blev din arbetsgivare?
DIF sökte en person till den här tjänsten och 
kände väl till min yrkesbana samt att jag spelat i 
klubben. Vilket ledde till att vi fick kontakt och 
sedan får man väl hoppas att DIF tyckte att jag 
var rätt man för jobbet.

Vad har du för målsättningar med ditt 
arbete för Djurgår'n?
Att fylla arenan på våra hemmamatcher med 
publik som trivs.
Samt att skapa ekonomiska resurser för att 
utveckla Djurgårdens IF 
Fotboll ytterligare.

Namn:
Anna Magnusson, 24 år

Arbetsuppgifter?
Jag är marknadsassistent. Jag jobbar med 
marknadsgruppens alla evenemang det vill 
säga säljer, bokar, fakturerar och förbereder 
inför evenemangen.

Bakgrund?
Efter en 3-årig gymnasieutbildning på handels- 
programmet, jag läst ryska på Stockholms 
universitet, samtidigt som jag tränade konståk
ning. Under 1999 var jag i Oxford och läste 
engelska. År 2000 studerade jag Marknads
ekonomi på Påhlmans Handelsinstitut.

Bakgrund som djurgårdare?
Började träna konståkning i Djurgården redan 
som femåring.

Har du något speciellt Djurgårdsminne?
När jag delade ut pris till Håkan Södergren som 
blev utsedd till matchens lirare, när DIF spelade 
mot Dynamo Moskva.

Hur kommer det sig att Djurgården blev 
din arbetsgivare?
Fick genom kontakter höra att det behövdes en 
marknadsassistent, då sökte jag jobbet och 
fick det.

Vad har du för målsättningar med ditt 
arbete för Djurgårn?
Att ha den bästa möjliga servicen för våra 
sponsorer och sammarbetspartner och att 
utveckla våra evenemang så mycket som 
möjligt, för ett bra samarbete har visat sig vara 
lönsamt för både föreningen och sponsorerna.

Namn:
Fredrik Segerblom, 26 år

Arbetsuppgifter?
Säljare på marknadsavdelningen, det vill säga 
jag håller kontakten med nuvarande sponsorer 
och företagare som kan tänka sig att profilera 
sig i samband med Djurgårdsevenemang och 
matcher.

Bakgrund?
Före detta servitör och bartender som hoppat 
på säljyrket.
Kommer senast från SwedEvent / Sweden 
Hockey Pool, där arbetsuppgifterna var 
ungefär som de på DIF:s kansli. Skillnaden är 
att nu får jag jobba med ett projekt som jag 
verkligen brinner för.

Bakgrund som djurgårdare?
Djurgårdare sedan barnsben. Har följt 
Djurgården i med- och motgång.
Säsongskortsinnehavare sedan några år 
tillbaka.

Fredrik Segerblom, Anna Magnusson och Stefan Svensson (sittande).

Har du något speciellt Djurgårdsminne?
Kvalet mot Öster nere i Växjö (1997) är ett 
minne som man inte glömmer i första taget. 
Resan var kanonkul, men resultatet (förlust 
med 2-0) var dessvärre ingen hit.
Måste även tillägga att (silver) resan ner till 
Trelleborg med hotell och goda vänner står 
högt i kurs.

Hur kommer det sig att Djurgårdens IF 
Fotboll blev din arbetsgivare?
Det ska nog min chef svara på. Men stort 
Djurgårdshjärta och erfarenhet från liknande 
verksamhet spelade nog in.

Vad har du för målsättningar med ditt 
arbete för Djurgår’n?
Att vara en del i den ”nya” organisationen som 
tillsammans med det sportsliga ska skörda 
stora framgångar i Sverige och Europa. Dels 
idrottsligt, men även på marknadssidan.
Det går lite hand i hand: Blir vi en framgångsrik 
förening så är det lättare för framgångsrika 
företagare att identifiera sig med oss och vårt 
vinnande lag.

I nästa nummer av Djurgårdaren presen
terar vi de som arbetar med vår publik
värdsorganisation och säkerheten.



BILJETTER 2002
Försäljningen av säsongsbiljetterna slår alla tidigare rekord. 
Över 5100 säsongsbiljetter har sålts. Vill du boka ”DIN PLATS” 
på Stadion bör du göra det nu. Sista chansen att boka är den 
28 februari.
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.

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.

Hur gör jag för att beställa säsongs
biljett?
Vi tar telefon- och e-postbokningar. Plats
tillgången hittar du på vår hemsida.
Ring Tomas af Geijerstam på 08-545 158 08 
alternativt e-post dif.fotboll@dif.se. Du får dina 
platser och har fram till 15 mars 2002 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 
undermars att få biljetterna hemskickade mot 
en postförskottsavgift på 50 kr/säsongs- 
biljettspaket.

Lösbiljetter
För er som inte köper säsongsbiljetter släpper 
vi lösbiljetter till våra hemmamatcher. Datum när 
de släpps hittar du inom kort på vår hemsida... 
www.dif.se Följ Markus Karlssons mannar 2002!

Priser säsongsbiljett 2002
Pris fr.o.m

Placering 1 jan 2002
Långsida övre 2200 kr
Sektion A-F och O-P
Långsida nedre 2000 kr
Sektion A-F och O-P
Kurvan 1800 kr
Sektion G och K-L
Familjeläktaren 2100 kr
Sektion H (4 biljetter)
Klack 1400 kr
Sektion M-N

(Till dessa priser tillkommer 
50 kr i postförskottsavgift)

mailto:dif.fotboll@dif.se
http://www.dif.se


VISSTE DU ATT HAN VAR DJURGÅRDARE?

Att många är djurgårdare det vet vi, men vilka kända personer 
är det? Vi tänkte under några nummer presentera några kända 
okända djurgårdare.
Det är ont om riktiga rockstjärnor. I alla fall de 
som kommer från Sverige. Men de få som 
finns - de visar sig nästan alltid vara djurgård
are. Så vad kan då tyckas vara mer naturligt 
än att den välkände rockgitarristen Dregen 
blev en inbiten djurgårdare i elvaårsåldern?

- Vi reste med knattelaget i hockey och såg DIF 
mot Frölunda i Scandinavium. Jag tyckte 
Djurgår’n hade mera klapp-klapp än Nässjö 
HC:s A-lag, minns Dregen.

I dag är han 28 år och bor i Stockholm men det 
var i småländska Nässjö som han bildade 
Backyard Babies tillsammans med sina kompi
sar Nicke, Johan och Peder för tolv år sen. Ett 
band som låg etta på den svenska 
försäljningslistan med plattan “Making enemies 
is good” i fjol och som gjort sig känt som ett av 
Sveriges bästa liveband med sin frenetiska mix 
av hårdrock och punk.

- Titeln “Making enemies is good” är inte så 
negativ som den låter utan betyder mer “gå din 
egen väg, följ ditt hjärta och lyssna inte på 
någon annan än dig själv”. Gör du så rör du 
upp känslor och får fiender hit och dit men i 
slutändan så är det bara bra. Du kan vakna 
varje dag och se dig själv i spegeln, förklarar 
bandets sångare Nicke. Han delar inte 
Dregens intresse för Djurgården utan bryr sig 
mest om basket. Trummisen Johan är ointres
serad men basisten Johan håller starkt på 
Färjestad vilket förmodligen lett till och en och 
annan hockeydiskussion med Dregen i turné
bussen.

Dregens allra bästa DIF-minne härstammar 
från 80-talet:

- Det var när jag slutligen fick Tommy Mörths 
idolbild i Elitseriens samlarbok.

Han har planer på att kolla in fotbollen till våren 
men än så länge är det främst hockeyn som 
gäller. Han besöker Globen så ofta som möjligt 
men stör sig på musiken i spelavbrotten.

- Det skulle vara kul om Djurgår´n kunde spela 
Backyard Babies under matcherna. Det vete
fan varför de håller på och spelar Opus “Life 
Is Life”?!

Dregen är inte ensam DIF-fantast i den 
svenska hårdrocksbranschen. Entombeds 
sångare LG Petrov missar sällan än match på 
Stadion och medverkade på DIF-plattan “Blår
änderna går aldrig ur” men Dregen säger sig 
inte ha påverkats av honom.

- Bara musikaliskt, inte så speciellt inom 
hockeyn. Han är en jävel på flipper men jag har 
ett bättre slagskott.

Man blir naturligtvis lite nyfiken på om Dregen 
precis som LG med flera skulle kunnas tänka 
sig att medverka på en DIF-låt och svaret låter 
inte vänta på sig:

- Absolut.

Av David Bogerius

Grammisvinnarna Backyard Babies, från 
vänster: Peder, Nicke, Dregen, Johan

Namn: Andreas ”Dregen” Svensson 
Född: 1973 i Nässjö 
Bor: I Stockholm
Yrke: Gitarrspelande rockstjärna i 
Backyard Babies
Skivor: ”Supershitty to the max” och 
”Payin’ the dues” med Hellacopters. 
”Diesel & Power”, ”Total 13” och ”Ma
king enemies is good” med Backyard 
Babies.

Djurgården tackar Järnkaminerna efter segern mot Örebro på Stockholms Stadion 2001.



DIF SÖKER FLER PUBLIKVÄRDAR
Publikvärdar på Djurgårdens matcher gör en enorm insats för 
föreningen. Med ökande publiksiffror behöver vi fler publik
värdar. Vill du göra en insats för Djurgårdens IF?
DIF Fotbolls framgång i 2001 års Allsvenska 
har lett till spel i Europa därmed ökar publiken 
på våra matcher, något vi finner mycket gläd
jande. Ett stort tack till alla publikvärdar som 
jobbade för Djurgården år 2001. Nu behöver vi 
dessutom bli fler.

År 2002 blir ett idrottsår där många bollar kom
mer att flyga i luften. För Djurgårdens publik
värdar väntar flera uppdrag, till exempel: 
* Slutspelet i ishockey
* Fotbollsallsvenskan
* Djurgårdens kval till Uefacupen
* EM-kvalet i fotboll

För att vi på ett tillfredsställande sätt ska kunna 
arbeta med service gentemot publiken samt för 
att förebygga ordningsstörningar söker DIF 
Fotboll fler ideellt arbetande publikvärdar som 
vill hjälpa oss på matcherna. DIF Fotboll ger dig 
den utbildning - bland annat i sjukvård och 

brand - du behöver. Utbildningen sker i fe
bruari.

Du som är minst 20 år och har ett stort idrotts- 
intresse samt tycker om att ge service, kon
takta Abbe Törsleff snarast, antingen via mejl 
albert.torsleff@difhockey.se eller telefon dag
tid: 08-556 108 00.

DIF aktivt i säkerhetsutbildning
Svenska Fotbollförbundet storsatsar på en 
riksomfattande utbildning av publikvärdar (för 
föreningar verksamma inom Svensk Elitfotboll), 
som omfattar totalt 700 personer.

Projektet beräknas vara klart under första 
kvartalet 2002, där samtliga utbildade publik
värdar kommer att erhålla en speciell licens. 
Som enda motprestation kräver Svenska Fot
bollförbundet att elitklubbarna tillhandahåller 
publikvärdar vid svenska landskamper (herr-, 
dam- och juniorlandskamper).

Förbundet kommer också att öka säkerhets- 
kunskaperna genom att specialutbilda alla 
föreningars säkerhetschefer och nuvarande 
gruppchefer inom publikvärds-organisationen. 
Utbildningen kommer att ske regionalt inom sju 
olika områden i Sverige.

Inom förbundets utsedda utbildningsorganisa
tion kommer DIF Fotboll att delta aktivt, dels 
genom Djurgårdens säkerhetschef Albert 
Törsleff och dels genom Lars Erbom som råd
givare.

Projektet under 2002 kommer att kosta förbun
det 1 miljon kronor. Vid årets slut kommer en 
utvärdering att göras. Faller allt väl ut kommer 
förbundet att fortsätta under ytterligare två år, 
om en total satsning på 3 miljoner kronor.

Ärendet lades fram för Svenska Fotboll
förbundets styrelse av elitevenemangs
gruppen inom SEF, där Bo Lundquist är ordfö
rande.

PUTTE CARLSSON
Putte lämnar tjänst men stannar i DIF. Ingvar ”Putte” Carlsson, 
Djurgården Fotbolls sportchef, lämnade sin befattning vid ny
året, men fortsätter att verka för föreningen.

Inför året har även andra lag tagit efter Djur
gårdens träningsupplägg med styrketräning 
som en del av träningen, men Putte är inte 
orolig lagen ska komma ikapp Djurgården. 
- Tänk på att vi ligger två år före.

Putte knyts nämligen till styrelsen i planerings- 
och strategifrågor på konsultbasis och kommer 
att arbeta som rådgivare direkt under ordfö
randen Bosse Lundquist.

- Det här är inget hastigt påkommet beslut, 
säger Putte Carlsson och förklarar:
- När jag antog erbjudandet att gå in som 
sportchef för Djurgården Fotboll för tre år 
sedan klargjorde jag att jag efter en inledande 
fas så småningom ville trappa ner för att delvis 
ägna mig åt annan verksamhet. Dessa tankar 
har nu mognat ut och jag kommer att verka 
som konsult inte bara åt Djurgården utan även i 
andra sammanhang som till exempel i semin
arier och föreläsningar om management och 
ledarskap. Det känns rätt att byta nu, men 
samtidigt ser jag mycket fram mot att få fort
sätta med det gäng som vi byggt upp i Djurgår
den. Det finns mycket potential att ta till vara 
där!

- Vi är glada för att ha funnit den här lös
ningen, säger Bosse Lundquist.
- Vi har full förståelse för att Putte vill verka i 
en annan roll än den rena - och krävande - 
linjebefattningen som sportchef. Vi har under 
hösten diskuterat olika alternativ, men den här 
lösningen som innebär att Putte får koncen
trera sig på de övergripande planerings - och 
strategifrågorna känner vi mycket för.

Befattningen som sportchef kommer tills vidare 
inte att besättas. Ronald ”Rolle” Åman i Djur
gårdens styrelse kommer att arbeta närmare 
tränarna Sören Åkeby och Zoran Lukic i 
sportsliga frågor som skall behandlas av sty

relsen.

Putte om kommande säsong
Under medlemsmötet den 10 januari berättade 
Putte Carlsson om truppens utveckling och 
presenterade sina tankar inför året.

Djurgården tränar åtta pass per vecka, tre 
styrketräningspass med Inge Johansson, ett 
pass med Snuffe och Zoran samt tre pass 
med Thomas Lindholm som till och med mars 
månad sköter fysträningen.
Djurgården har också börjat arbeta med Lars- 
Erik Sandler som är beteendevetare. De spe
lare som känner att de vill ha mental rådgivning 
får det av honom.

Vid sidan av Djurgårdens träning poängterade 
Putte också vikten av Kaknäsanläggningen.
- Kaknäs är enormt viktigt för oss, där har vi 
en träffpunkt som skapar samhörighet.
Även Djurgårdens samarbetsklubb Värtans IK 
kommer att träna vissa pass på Kaknäs under 
året.

Putte berättade om hur spelarna utvecklats 
sedan december 1999, då man för första 
gången gjorde ordentliga fystester på laget. 
- Skillnaden är otrolig, det är nästan ruskigt. 
Skillnaden märks i såväl kvickhet som rörlighet. 
- Det finns många som tror att man förlorar i 
rörlighet av att träna styrka, men nu när vi kört 
styrketräning i två år har våra spelare visat 
upp en rörlighet som Thomas Lindholm sagt till 
mig att han inte trodde var möjlig på fotbolls
spelare, berättade Putte.

Djurgården inledde förra året med en trebacks
linje, men gick efter några matcher över till 
fyrbackslinje. Frågan kom upp hur tankarna 
går inför framtiden.
- Målet är att vi ska gå tillbaka till en trebacks
linje, men vilket år det blir aktuellt vet vi inte, 
svarade Putte.
Djurgårdens juniorer spelar fortfarande efter 
3-4-3-uppställning.

Problemet med dallrande nerver är ett faktum 
många lag fått erfara. När tabellen är tät och 
marginalerna små är det lätt att drabbas av 
hybris, men Putte har receptet på hur man 
undviker att hamna i en sådan situation: 
- Man måste jobba efter den linje man lagt och 
inte bli stressad om man förlorar en eller två 
matcher. Och med den organisation som Djur
gården har ska vi inte få hybris.

Putte varnade också för kommande år: 
- Det kommer att bli mycket tuffare och ställas 
högre krav på samtliga inom organisationen. 
Därför måste alla upp ett snäpp.

mailto:albert.torsleff@difhockey.se


VÅRA NYFÖRVÄRV!

Antalet nyförvärv för de Allsvenska lagen minskar i och med 
att elitlicensen införs. Djurgårń har tre intressanta nyförvärv 
2002.
Aziz Corr Nyang, Elias Storm och Kim Källström 
är årets nyförvärv hittills. Dessutom bestämde 
sig Stefan Rehn för att spela fotboll med Djur
gården ytterligare ett år.

Kanske kan man inte suga på karamellen hur 
länge som helst. När år 2002 har börjat är det 
kanske dags att sluta leva på förra årets stora 
silver och i stället fundera över kommande 
säsong. År två i Allsvenskan sägs bli tuffare 
och svårare. Plötsligt vet alla vilka Djurgårdens 
IF är, respekten finns där och någon risk för 
underskattning lär inte finnas hos motstån
darna.

Ett matchtätt år väntar. Allsvenskan ska avgö
ras, precis som Svenska Cupen, och Djurgår
den ska kvala till Uefacupen.

Efter det att Allsvenskans slutsignal löd den 27 
oktober, och markerade slutet för 2001 års 
säsong, har ett antal spelare valt att lämna 
Djurgården. Jones Kusi-Asare gick till schwei
ziska Graz och även Magnus Samuelsson 
bestämde sig för att inte förnya sitt kontrakt. 
Klart är också att Jörgen Sundström och Nisse 
Andén kommer att lånas ut till IK Brage respek

med vikter, säger Elias som fick sin fotbolls- 
fostran i Älvsjö.
Trots att han är lång - 190 centimeter - är han 
ändå hyfsat snabb. Han är en duktig huvud
spelare och backpositionen till trots gör han 
också en del mål.

- Djurgården har fått säsongens bästa nyför
värv inom svensk fotboll, sade föreningens 
sportchef Putte Carlsson.
Det var i slutet av november och det var Ste
fan Rehn som han syftade på. Med bara några 
dagar kvar till försäsongsträningen bestämde 
Rehn sig för att fortsätta spela fotboll med 
Djurgården ännu ett år.
- Fotboll är kul, sade han först om varför han 
beslutat sig för att köra på ytterligare ett år.
- Jag har kul ihop med grabbarna i laget, så jag 
tänkte att jag kanske inte är helt slut i alla fall, 
berättar Stefan och tillägger:
- Det är kul att vi alltid försöker spela fotboll i 
alla lägen. Det är inte alltid det går men det är 
viktigt att vi försöker. Och det är positivt med 
andan i hela föreningen också.

Orkar du med ett helt år till?
- Ha ha, jag tänker inte hårdträna i fyra måna-

Glädjen över Rehns beslut hann precis lägga 
sig innan det bara några veckor senare var 
dags för årets skräll. Kommande år får vi inte 
bara se Stefan Rehn på Djurgårdens mittfält 
utan även Kim Källström.

- Djurgården är ett bra lag som tränar och 
spelar annorlunda än många andra lag i 
Sverige, säger Kim som en av anledningarna 
till att DIF drog det längsta strået i kampen om 
honom.
- Suget efter fotboll finns i Stockholm, Djurgår
den har bra publik, den är fantastisk. När vi 
såg fram emot årets höjdpunkter i Häcken var 
en av dem att spela på Stadion med hela 
publikinramningen. Det är stort.
Som sina starka sidor nämner han först sitt 
passningsspel och sedan säger han ödmjukt: 
- Jag gjorde ganska många mål i år.
Åtta mål blev det på 24 matcher.

Förutom nyförvärven bör också nämnas alla 
de spelare som valt att förnya sina kontrakt 
med Djurgården. Att laget får behålla sin kärna, 
att spelaromsättningen kan betraktas som 
ganska liten, bäddar för harmoni och ett fram
gångsrikt år. Mot framgångar i Allsvenskan och 
Europa med Djurgårdens IF Fotboll!

Johanna Lundeberg

Fakta om nyförvärven
Kim Källstöm
Född: 1982-08-24
Allsvenska matcher: 47
Längd: 184 cm
Vikt: 84 kg
Tidigare klubb: BK Häcken
Landskamper: 2 A, 17 U21, 4 junior, 23 
pojk

Elias Storm
Född: 1979-07-19
Längd: 190 cm
Vikt: 87 kg
Tidigare klubbar: Älvsjö AIK och
Spårvägens FF
Övriga meriter: Blev utnämnd till Årets 
spelare efter sitt första år i Spårvägen

Aziz Corr Nyang
Född: 1984-08-27
Längd: 160 cm
Vikt: 59 kg
Tidigare klubb: IFK Lidingö 

Kim Källström och Stefan Rehn numera i samma lag.



SPELPROGRAM
Här följer spelprogrammet för Djurgårdens IF 
2002. I spelprogrammet finner du A-lag 
(Träningsmatcher, Allsvenskan, Svenska 
Cupen, UEFA Cupen), B-lag samt vårt junior
lag som spelar i Juniorallsvenskan Elit Norra. 
Juniorerna spelar sina hemmamatcher på 
Hjorthagens IP.
Spelprogrammet kan komma att ändras och 
mer information hittar du på www.dif.se

Lördag 2 mars 15.00 Brynäs IF - DIF - Hockey
Söndag 3 mars 13.30 DIF - Värtans IK - Stadshagen
Söndag 3 mars 16.00 DIF-HV71 - Hockey
Tisdag 5 mars 19.00 MODO Hockey-DIF - Hockey
Onsdag 6 mars 19.00 DIF - Brage - Stadshagen
Onsdag 13 mars 15.30 DIF - Västerås SK - Stadshagen
Söndag 17 mars 13.30 DIF - Assyriska - Stadshagen

Måndag 8 april 19.00 Malmö FF - DIF
Lördag 13 april 15.00 DIF-AIK
Söndag 21 april 15.00 Hammarby - DIF - Juniorer
Måndag 22 april 19.00 Halmstads BK - DIF
Tisdag 23 april 18.00 BP-DIF - B-lag
Torsdag 25 april Svenska Cupen - 64 lag
Lördag 27 april 14.00 DIF - IFK Göteborg
Måndag 29 april 18.30 DIF-GIF Sundsvall - B-lag

Onsdag 1 maj 17.00 DIF-Gefle lF - Juniorer
Torsdag 2 maj 18.30 Landskrona - DIF
Lördag 4 maj 14.00 DIF - IK Sirius - Juniorer
Söndag 5 maj 17.00 DIF - Örebro SK
Måndag 6 maj 19.00 Gefle lF-DIF - B-lag
Torsdag 9 maj Svenska Cupen - 32 lag
Söndag 12 maj 17.00 GIF Sundsvall - DIF
Söndag 12 maj 14.00 Spårvägen - DIF - Juniorer
Tisdag 14 maj 19.00 DIF - Enköping - B-lag
Fredag 17 maj 18.00 DIF - Cafe Opera - B-lag
Måndag 20 maj DIF - Elfsborg
Måndag 20 maj 14.00 DIF - GIF Sundsvall - Juniorer
Lördag 25 maj 14.00 IK Brage-DIF - Juniorer
Torsdag 30 maj 19.00 DIF-AIK - Juniorer

Söndag 2 juni England - Sverige -VM
Fredag 7 juni Sverige - Nigeria -VM
Måndag 10 juni 19.00 Västerås SK - DIF - B-lag
Onsdag 12 juni 19.00 Eskilstuna City - DIF - Juniorer
Onsdag 12 juni Sverige - Argentina -VM
Onsdag 19 juni 19.00 DIF-BP - Juniorer
Måndag 24 juni 19.00 IK Brage - DIF - B-lag
Onsdag 26 juni 19.00 BP-DIF - Juniorer
Torsdag 27 juni Svenska Cupen - 16 lag

Tisdag 9 juli 19.00 DIF-AIK - B-lag
Torsdag 11 juli 19.00 DIF - Örgryte IS
Måndag 15 juli 19.00 Hammarby IF - DIF
Tisdag 16 juli 19.00 DIF-Hammarby IF - B-lag
Torsdag 18 juli Svenska Cupen - Kvartsfinal
Måndag 22 juli 19.00 Assyriska - DIF - B-lag
Onsdag 24 juli 19.00 DIF - Helsingborg
Måndag 29 juli 19.00 IFK Norrköping - DIF
Tisdag 30 juli 19.00 AIK-DIF - B-lag

Söndag 4 aug 17.00 DIF - Kalmar FF
Onsdag 7 aug 18.00 DIF - Eskilstuna City - Juniorer
Torsdag 8 aug 19.00 AIK-DIF
Lördag 10 aug 14.00 AIK-DIF - Juniorer
Söndag 11 aug 17.00 DIF - Malmö FF
Måndag 12 aug 19.00 DIF - Brage - B-lag
Torsdag 15 aug UEFA Cupen - Kval

(Spelprogramet kan komma att ändras under säsongen)

Lördag 17 aug 14.00 DIF - Brage - Juniorer
Söndag 18 aug 17.00 DIF - Halmstads BK
Måndag 19 aug 19.00 Hammarby IF-DIF - B-lag
Torsdag 22 aug 19.00 DIF - Västerås SK - B-lag
Lördag 24 aug 14.00 GIF Sundsvall-DIF - Juniorer
Söndag 25 aug 17.00 IFK Göteborg - DIF
Torsdag 29 aug UEFA Cupen - Kval

Söndag 1 sep 13.30 DIF - Spårvägen - Juniorer
Söndag 1 sep 17.00 DIF - Landskrona
Tisdag 3 sep 18.00 Café Opera - DIF - B-lag
Lördag 7 sep 12.00 IK Sirius-DIF - Juniorer
Måndag 9 sep 19.00 DIF - Assyriska - B-lag
Onsdag 11 sep 19.00 Örebro SK - DIF
Söndag 15 sep 14.00 Gefle-DIF - Juniorer
Söndag 15 sep 17.00 Helsingborgs IF - DIF
Torsdag 19 sep UEFA Cupen - 1:a omg
Lördag 21 sep 14.00 DIF - Hammarby - Juniorer
Söndag 22 sep 17.00 DIF - IFK Norrköping
Måndag 23 sep 19.00 Enköpings SK - DIF - B-lag
Torsdag 26 sep Svenska Cupen - Semifinal
Måndag 30 sep 19.00 Örgryte IS - DIF

Tisdag 1 okt 18.00 DIF - Gefle - B-lag
Torsdag 3 okt UEFA Cupen - 1:a omg
Måndag 7 okt 19.00 DIF - Hammarby IF
Tisdag 8 okt 18.30 GIF Sundsvall-DIF - B-lag
Måndag 14 okt 19.00 DIF-BP - B-lag
Söndag 20 okt 15.00 Kalmar FF - DIF
Torsdag 24 okt UEFA Cupen - 2:a omg
Måndag 28 okt 19.00 DIF - GIF Sundsvall

Lördag 2 nov 13.30 IF Elfsborg - DIF
Lördag 9 nov Svenska Cupen - Final
Torsdag 14 nov UEFA Cupen - 2:a omg
Torsdag 28 nov UEFA Cupen - 3:e omg

Torsdag 12 dec UEFA Cupen - 3:e omg

Spelprogram för Värtans IK
Det preliminära spelprogrammet för Djurgårdens samarbetsklubb Värt
ans IK är klart. Värtans IK spelar i division II Västra Svealand.
Spelprogram för Värtans IK, datumen är preliminära och kan komma att 
ändras:

Lördag 27 april 15.00 Värtans IK-Karlslunds IF

Söndag 5 maj 16.00 BK Forward-Värtans IK
Måndag 13 maj 19.00 Värtans IK - Vallentuna BK
Måndag 20 maj 17.00 IFK Ölme - Värtans IK
Lördag 25 maj 15.00 Värtans IK - Eskilstuna City

Söndag 2 juni 17.00 IK Sleipner - Värtans IK
Lördag 8 juni 18.00 Rynninge IK - Värtans IK
Onsdag 12 juni 19.00 Värtans IK - Syrianska
Lördag 15 juni 16.00 Ludvika - Värtans IK
Söndag 23 juni 18.00 Värtans IK - Degerfors IF
Torsdag 27 juni 19.00 Eskilstuna Södra - Värtans IK

Lördag 27 juli 15.00 Värtans IK - Eskilstuna Södra

Söndag 4 aug 17.00 Degerfors IF - Värtans IK
Lördag 10 aug 15.00 Värtans IK - Ludvika
Söndag 18 aug 15.00 Syrianska Föreningen - Värtans IK
Lördag 24 aug 15.00 Värtans IK - Rynninge IK
Lördag 31 aug 15.00 Värtans IK - IK Sleipner

Lördag 7 sep 16.00 Eskilstuna City - Värtans IK
Lördag 14 sep 15.00 Värtans IK - IFK Ölme
Lördag 21 sep 15.30 Vallentuna BK - Värtans IK
Lördag 28 sep 15.00 Värtans IK - BK Forward

Lördag 5 okt 15.00 Karlslunds IF - Värtans IK

http://www.dif.se




FARSANS VAG
Birger ”Farsan” Sandberg har hedrats med en egen väg i 
Gribbylund av Täby kommun. Vägen går från Palmstruchs väg 
till Gribbylunds gård och heter efter beslut den 13 februari 2001 
”Farsans väg”.

Namnberedningen anser att Birger ”Farsan” 
Sandberg såsom ungdoms- och idrottsledare 
med mera har spelat en stor roll för ungdomar i 
Gribbylund och andra ställen. Det kan därför 
vara motiverat att en gata uppkallas efter ho
nom.

Redan 1920, när Gribbylunds gård avstycka
des till sommarstugetomter, köpte hans föräld
rar Hilda och Gabriel Sandberg tomten Ros
lagsvägen 28. Det sjöd av liv i det nybildade 
sommarstugeområdet.
På 30-talet bildade ungdomarna Gribbylunds 
allmänna idrottsförening, GAIF, med Birger som 
primus motor.

Birger var i vuxen ålder mycket intresserad av 
Gribbylunds och Täbys historia. Han höll 
många föredrag i ämnet som också spelades 
in på kassett och kan avlyssnas på biblioteket i 
Gribbylund.
Han tog också aktiv del i jobbet att tillsammans 
med fastighetsägareföreningens ordförande 
Rolf Johansson värna om strandrätten kring 
Rönningesjön för att gribbylundare och Täby- 
bor skulle få tillgång till detta unika fritidsom
råde utan påträngande bebyggelse.

Birger tog studenten i Norra latin, där 
kronprinsens pokal räddades hem till skolan 
med Birger som högerback i fotbollslaget. Ge
nom journalisten Kerj värvades han till Djurgår
dens IF där laget blev juniormästare.

Namnet ”Farsan” fick han redan som junior i en 

match på Stadshagens idrottsplats. Motstån
darna hade svårt för att ta bollen från den 
storväxte högerbacken. Någon i publiken ro
pade ”akta dig så att inte farsan tar bollen”. En 
journalist snappade upp ropen och skrev ett 
referat om matchen och bland annat farsans 
framfart på planen. ”Dopet” var klart.

”Farsan”, den evige djurgårdaren spelade i 
division II och hann göra två allsvenska 
matcher säsongen 1945-46, innan han började 
sin ledarbana. På 50- och 60-talen var han 
med om Djurgårdens fyra SM-guld. 1959 som 
tränare och lagledare i en person.

I hela 35 år var han ordförande i Svenska 
Fotbollförbundets tekniska kommitté. I den 
egenskapen organiserade han kurser för så
väl tränare och aktiva som domare. Han var 
överledare vid ett oräkneligt antal landskamper.

Under åren 1969-86 var ”Farsan” Sandberg 
vice ordförande i Svenska Fotbollförbundet. 
Han hade dessutom många uppdrag hos Rik
sidrottsförbundet, inom Sveriges olympiska 
kommitté, och Stockholms Fotbollförbund där 
han var en av initiativtagarna till AT-cupen som 
sedan blev S:t Erikscupen - Sveriges största 
ungdomstävling i fotboll.

När han 1986 avgick från sina uppdrag i Fot
bollförbundet och valdes till hedersordförande 
fick han mottaga två av de finaste utmärkelser 
man kan få - Prinsens plakett och Riksidrott
förbundets utmärkelse Årets ledare. Med sina 

insatser i idrottsvärlden under flera decennier 
blev han en av svensk fotbolls stora profiler 
och en legend som hela Sveriges ”Farsan”

Parallellt med idrottslivet hade Birger ”Farsan” 
Sandberg en imponerande yrkeskarriär. När 
han under beredskapstiden från och till låg 
inkallad som pansarsoldat läste han juridik i 
Stockholm och blev klar med sin examen som 
jur kand och pol mag samtidigt som kriget tog 
slut 1945.

Efter att först ha arbetat vid länsstyrelsen i 
Västerås blev han anställd i finansdeparte
mentet av ingen mindre än statssekreteraren 
Dag Hammarskjöld under finansministern Ernst 
Wigforss. Senare arbetade han i civil
departementet och kom så till det nybildade 
avtalsverket, sedermera Statens 
Arbetsgivarverk, som förhandlingsdirektör.

Förhandlingar som ofta kunde ta praktiskt taget 
alla dygnets timmar i anspråk och dessutom 
ledamotskap i flera statliga utredningar krävde 
sin man. Briger ”Farsan” Sandberg kunde 
konsten att kombinera detta med idrottslivet.

Birger gifte sig 1950 med Gunborg, född 
Pernros. De fick tre barn - Eva, Per och Ulla 
Sju barnbarn har fötts, den äldste är 18 och 
den yngste är ett år.
Vi i familjen är mycket stolta över att vår bort
gångne make, far, farfar och morfar hedrats 
med en gata uppkallad efter honom i hans 
älskade Gribbylund.

Birger avled den 26 juni 1998, samma år som 
han skulle ha fyllt 80 år.

Ur: Täby Hembygdsförenings tidning, av 
Gunborg Sandberg

INSÄNDARE - HAMMARBYS ÅTGÄRDSPAKET

På det södermalmska ölhaket Kvarnen ligger 
pannorna i djupa bekymrade veck. Det enda 
som kan rädda Hammarby år 2002 är nämligen 
att fotbollslaget åker ur Allsvenskan. Det kan 
låta hårt men det är den bistra verkligheten. 
Läget är i allra högsta grad allvarligt. Man föder 
och göder inga myter på att segra.

Den prekära situationen beror inte bara på att 
klubben faktiskt blev svenska mästare, utan 
även på sättet som den blev det på. Fotbollen 
var stereotyp men effektiv. Laget var stabilt 
och pålitligt. Poängskörden var jämn och riklig. 
Sådant går inte för sig om man ska hålla myten 
om Hammarby vid liv. Myten om det älskade, 
charmiga, nyckfulla, klacksparkande och oftast 
förlorande laget är i fara. Myten som fått 
mången nyinflyttad södermalmsbo att lockas 
med till Söderstadion eller åtminstone klätt sig i 
en grönvit t-shirt måste räddas.

Och än är det inte för sent. Här bjuder vi på ett 
åtgärdspaket inför säsongen 2002...

1. Tappa poängen.
Stensäkra 2-0 förvandlas till 2-2 mot Lands
krona i de sista självande slutminuterna på 
Söderstadion. Tappra 1-0 på Malmö Stadion blir 
1-3 under sista kvarten efter en hårt dömd 
straff och ett misstänkt offside-mål.

2. Tappa humöret.
I Matte Wärners anda bör den röda kort
statistiken förbättras. Gäller särskilt mittbacken 
Johan Andersson.

3. Tappa in bollen.
Lasse Eriksson har lagt av och då är det läge 
att ta upp lite klassiskt fumlande mellan 
stolparna a la Ronnie i VM 70.

4. Tappa förståndet.
Nye tränaren Anders Linderoth får sparken 
efter en uppmärksammad demonstration i 
Björns Trädgård. Styrelsens starke man Billy 
Ohlsson behöver bara ringa ett samtal. ”Jag 
gör det här för föreningens skull.” säger Micke 
Rönnberg.

Sedan återgår livet till det normala. Slogans 
som ”skit i tabellen, Bajen är bäst ändå” och 
streamers med texten ”det svänger om Bajen” 
kan dammas av och åter användas. Tugget om 
finalårgången 1982 med Uffe, Billy och Klasse 
kan återuppstå över borden på Gröne 
Jägaren. Uffe, Billy och Klasse förlorade ju 
finalen till sist, i sann Bajen-anda, trots seger 
mot IFK Göteborg på bortaplan i den första 
matchen. Dessa killar tog sitt ansvar för 
klubbens bästa.

Malcolm McDonald



INNEBANDY? KAN DET VARA NÅGOT?
DIF Innebandy har funnits i tio år och vill göra alla uppmärk
samma på att de finns.
Innebandy är en ung sport men har otroligt många utövare 
både på elit- och motionsnivå. DIF Innebandy vill nå eliten!

Visste du att Djurgårdsfamiljen även är repre
senterade i innebandyvärlden? Djurgårdens IF 
Innebandyförening har faktiskt funnits i tio år 
och grundades av ett kompisgäng som gärna 
ville representera den finaste klubb som finns, 
den med det blårandiga matchstället.

Innebandy är en relativt ung sport om man 
jämför med den anrika fotbollen. Den har dock 
vuxit sig oerhört stor under 1990-talet och är 
numera en av Sveriges största sporter om 
man ser till antalet licensierade spelare. Om 
man tittar på hur många som utövar sporten 
även utanför klubbverksamheter, kan man nog 
utse innebandy (eller landbandy som det i 
folkmun även kallas) till Sveriges största sport.

Vad är det då som gör innebandy så roligt? Jo, 
alla kan utöva den, gammal som ung, lång som 
kort, smal som tjock och till en relativt låg kost
nad. Det enda man behöver är en klubba, en 
boll och ett par skor. Det som dock måste ord
nas först är en idrottshall att spela i. Det ställer 
till det för många innebandyälskare, Stockholm 
är i stort behov av fler hallar. De som finns i 
dag är fullbokade till bristningsgränsen och det 
är inte bara innebandyn som vill ha fler tider. 
Även basket-, handboll- och gymnastik-fören
ingar slåss med kommun och fritidskontor för 
att få tillgång till de åtråvärda tiderna.

Djurgårdens innebandyfantaster har på grund 
av detta ingen egen hemmahall där lagen kan 
både träna och spela matcher. Föreningens 
sex lag är utspridda på många olika ställen och 
får pussla ihop tiderna för att kunna träna och 

bli bättre. Skulle någon ta initiativet att börja 
bygga en hall för inomhussporter i Stockholm, 
kommer Djurgårdens innebandyförening inte 
vara sena att ställa sig bakom.

I dag spelar representationslagen tyvärr inte i 
Sveriges högsta serier. Men det är och kom-

Spelprogram herrar
2002-02-16 17:30 Hammarbyhöjden-DIF
2002-03-03 14:00 DIF-Djurö-Vindö IF
2002-03-17 15:45 DIF-LM Ericssons IK
2002-03-24 13:15 DIF-Atlas Copco IF

Spelprogram damer
2002-02-17 15:45 DIF - Vide/Arlanda
2002-03-03 11:45 Huddinge IK - DIF
2002-03-10 15:45 DIF - Tyresö IBK

(Hemmaatcherna spelas i 
Västertorpshallen)

mer alltid att vara föreningens främsta mål och 
efter den här säsongen hoppas både dam- 
och herrlag på att ta klivet upp till en högre 
serie. Damerna spelar i division 2 och herrarna 
i division 4 västra. Klubben har även tre pojk
lag, P85, P91, P92 samt ett veteranlag för 
oldboys som vill fortsätta representera sin 
favoritklubb.

Det har dock blivit en hel del drag kring herrar
nas och damernas hemmamatcher. En tapper 
samling supportrar stöttar lagen varje match 

och publikskaran växer ju längre säsongen 
lider. Dessa hemmamatcher spelas i 
Västertorpshallen söder om Stockholm. Da
merna spelar i samma serie som AIK och det 
har inneburit två heta derbyn med storpublik. 
Denna stöttning har lyft fram båda lagen som 
ligger i topp i sina serier efter halva säsongen.

För att det ska bli möjligt för representations
lagen att klättra i seriesystemet krävs en god 
organisation samt ett antal sponsorer. I dagslä
get jobbar föreningen hårt med att lyfta verk
samheten och söker med ljus och lykta efter 
företag som vill hjälpa till att få bukt med det 
tuffa ekonomiska läge som de flesta inne
bandyföreningar befinner sig i. Eftersom inne
bandyn är en såpass ung sport, finns det inte 
någon tradition bland stockholmsföretag att 
starta sponsorsamarbeten. Detta hoppas för
eningen kan förändras i den närmsta framtiden 
och vill gärna att just du med Djurgårdshjärta, 
funderar på om du kan hjälpa till.

Har du inte några ekonomiska resurser eller 
möjlighet att starta ett sponsorsamarbete, men 
ändå vill vara med och hjälpa till att bygga upp 
den innebandyförening som har det vackraste 
klubbmärket? Då är du mycket välkommen att 
kontakta Djurgårdens innebandyförening. Vill 
du jobba för de färger ditt hjärta brinner för? 
Är du intresserad av innebandy eller kanske 
rentav själv har spelat eller spelar? Har du 
tränarambitioner?

Besök gärna vår hemsida! Där kan du läsa mer 
om lagen, vår verksamhet samt skriva en rad i 
vår gästbok. Adressen är 
www.difinnebandy.net. Annars är du välkom
men att kontakta ordförande Malin Forsberg på 
telefon 070-548 04 69 eller till e-postadressen 
malin@difinnebandy.net.

Full fart framåt!

Järnkaminernas TIFO i matchen mot AIK borta.

http://www.difinnebandy.net
mailto:malin@difinnebandy.net


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 KONSTÅKNING
c/o Marie Olsson 

Rönnbärsv. 9 
138 35 Älta 

Fax: 08-773 17 03

DJURGÅRDENS IF FÄKTNING
Box 39036

115 42 Stockholm
Tel: 08-664 14 64

http://www.dif-ff.org/

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 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 CYKEL 
c/o Bengt Baldersten

Lavvägen 5 
184 70 Åkersberga 
www.dif.se/cykel

DJURGÅRDENS IF DAMFOTBOLL
Box 39007 

100 54 Stockholm 
http://www.kbhs.nu/dif-dff/

DJURGÅRDENS IF INNEBANDY
http://difinnebandy.net/ 
malin@difinnebandy.net

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

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 UNGDOMSFOTBOLLEN
Klocktornet Stadion 
114 33 Stockholm 

Tel. 08-545 158 04

DJURGÅRDENS IF HANDBOLL 
c/o Gillis Florsjö

Maria Skolgata 38 
118 53 Stockholm 
Fax: 08-84 32 34 

http://difhf.nu/

DJURGÅRDENS IF GOLF
Liljansplan 3 

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

www.djurgardensgolf.se

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 SUPPORTERS CLUB 
Stockholmsvägen 60 C 

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

DJURGÅRDENS IF HANDIKAPPFOTBOLL 
c/o Rolf Odenheim 

Mosstorpsv. 6a 
183 30 Täby

MEDLEMSKAP
Medlemsavgifter 2002
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 21-2 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.

http://w1.854.telia.com/%7Eu85404211/bandy/
http://www.dif-ff.org/
http://www.skategate.com
mena.com/difb
http://www.dif.se/cykel
http://www.kbhs.nu/dif-dff/
http://difinnebandy.net/
mailto:malin@difinnebandy.net
http://www.difslalom.donab.com/
http://www.timena.com/difbowling/
http://difhf.nu/
http://www.djurgardensgolf.se
http://www.dif.se/boxning
http://www.ldc.se/dsc/


DERBY FEST!
Lördagen den 13 april kl 15.00

PUBLIKRUSNING 
TILL FOTBOLLSDERBYT

Försäkra dig om en biljett till Fotbollsgalan 
i Koppartälten (Hagaparken) 

med pytt i panna och försnack.

Direktbussar tar dig till VIP-entrén och 
bästa sittplats på Råsunda.

För bokning:
Ring: 08-545 158 00 eller

Faxa: 08-545 158 01

E-post:
anna.magnusson@dif.se 
fredrik.segerblom@dif.se

CIRKUSPRINSESSAN 
I STOCKHOLM 2002

Onsdagen den 20 mars bjuder Djurgårdens IF Fotboll i 
samarbete med CirkusPrinssessan på en kväll utöver 
det vanliga.

18.00 - Presentation av A-laget i Torben Grut Salen, dryck 
och tilltugg serveras.

19.30 - Börjar föreställningen CirkusPrinsessan där de 
bästa platserna på parkett har reserverats endast för Er.

Biljetter till detta unika evenemang köper du på Derby - 
Mäster Samuelsgatan 46 eller beställer på telefon 0200- 
22 02 02.

Uppge lösenordet: Djurgården Pris: 398:-

Vill du bara köpa biljett till CirkusPrinsessan (föreställ
ningen den 20 mars 19.30) så går det givetvis bra, uppge 
lösenordet ”Djurgården” när du ringer 0200-22 02 02 och 
beställer biljett så stöder du Djurgårdens IF Fotboll.

- FOTBOLL, FEST, SÅNG, ARTISTERI 
OCH UNDERHÅLLNING -

- DANS, MAGI, MUSIK, ARTISTERI PÅ 
GRÄNSEN TILL DET MÖJLIGA -

Dagens program

Innehåll:

12.30 Serveringen öppnar 
Pytt i panna med tillbehör serveras 

Dryck 
Kaffe och kaka

13.15 Vår toastmaster hälsar välkommen

13.30 Intervjuer med spelare samt tränare

14.20 Buss till Råsunda

15.00 Matchstart, biljett på långsida under tak

17.45 Matchen slut

18.00 Buss tillbaka till Hagaparken

Pris: 995:-/per person
(exklusive lagstadgade skatter)

CirkusPrinsessan presenterar varje år en helt ny 
show - aldrig med samma artister. De främsta 
kvinnliga artisterna från världens alla hörn bjuder 
på en hänförande föreställning fylld av dans, 
magi, musik, action, romantik och spänning.

Mellan den 7-24 mars dras ridån upp för den åttonde 
CirkusPrinsessan i Stockholm. I denna prestigefyllda 
tävling avgör en internationell jury vem som skall få äran 
att bli ”Världens CirkusPrinsessa 2002”.

Förstapriset delas ut av Prinsessan Christina Fru 
Magnuson under den TV-inspelade galaföreställningen 
den 16 mars klockan 19.30.

En ny känd kvinnlig personlighet utses varje år till 
presentatris. Tilde de Paula, Lydia Capolicchio, Ebba 
Blitz och Gry Forsell för att nämna några.
I år får Josefin Sundström den stora äran att presentera 
CirkusPrinsessan 2002.

Föreställningar 2002 (7 mars-24 mars)
Mån-Fre 19.30
Lör 16.30 & 19.30
Sön 16.30


