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3XSM-GULD
Grattis och tack alla medlemmar för en framgångsrik säsong!
Nu har det gått några veckor sedan den underbara dagen den 26 oktober då lagkapten
Markus Karlsson för andra året i rad höjde Lennart Johanssons pokal.. Över 14000
djurgårdare på Stadions läktare skrek sig hesa av lycka. Vi kan också jubla över Sm-guld
för damerna och juniorerna. Det blev alltså en trippel för Djurgårdens IF 2003 och det

är bara för alla med blårandigt hjärta att njuta.
Samtidigt som vi haren underbar säsong bakom oss måste vi blicka framåt och se vad

som väntar säsongen 2004.

Den största frågan just nu är om matchen mot Öster blev den sista för Blåränderna på

Stadion? Politikerna ser ut att ännu en gång lyckats dribbla bort sig själva och glömt
de planer de haft för 2004 på en ombyggnad och upprustning av Stadion som byggdes

1912. Den bistra sanningen är att Stockholms Stad just nu inte vill hjälpa dubbla

Svenska mästarna Djurgården att rusta upp Stadion. Allt det arbete som Tommy
Jacobsson och Mikael Albinsson lagt ner under två års tid är förgäves eller?

Djurgårdens IF Fotboll lösning på arenafrågan för 2004 innebär spel på Råsunda. Vi ska
göra det bästa av situationen och priser på säsongsbiljetter med mera hopas vi kunna

presentera på hemsidan inom några veckor. Medlemmar och alla som hade säsongs
biljett 2003 kommer att få informationen hemskickad så fort allt är klart.
Vi här på kansliet har som sagt redan börjat med arbetet inför nästa säsong och som
vanligt är det mycket som händer. Silly season, medlemsfrågor, säsongsbiljetter och
arenafrågan är några saker som kommer att sysselsätta oss under vintermånaderna.

Den årliga Julmarknaden på Sergels Torg drar igång 21 november. Här kan du hitta alla
våra souvenirer.

Det årliga Informationsmötet för våra medlemmar äger rum den 12 januari klockan
18.00 och årsmötet i Djurgården IF Fotboll äger rum den 1 mars klockan 18.00. Båda
dessa möten hålls i Torben Grutsalen på Stadion. Medtag medlemskort i DlF-Fotboll.

För närmare information se vår hemsida www.dif.se när datumen närmar sig så att
inte lokal och tid ändrats.
Jag vill också passa på att tacka Sören Åkeby för hans framgångsrika tid i föreningen.

Nu blir det Zoran Lukic, Stefan Rehn och Kjell Frisk som har trän aransvaret 2004.

Mvh Tomas af Geijerstam

Den 26/10 stod detta klart!

182 spelade
matcher
26 omgångar

Totalt publiksnitt

1 847.040 åskadare
fick njuta av 518 mål
V
i bidflest,
rog sjä
med
62lvklart
fullträf
ar och Enköping med
minst 22 stycken...
I snitt blev det 2,8 mål
per match, men flest
fullträffar i en och
samma match blev det
när Öster tog emot
Hammarby 8 mål,
(det hade vi kunnat
tangera om bara
Halstad hade lyckats få
in en bott på stadion...)

FLEST DÖMDA STRAFFAR
JonasEriksson, 9 st
■
Anders Frisk, 6 st

270 mål gjordes i andra halvlek och
42% av alla mål gjordes på bortaplan...

Vunna

Oavgiord

Förlorade

Poäng

19

1

6

58

2. Hammarby
3. Malmö FF
4. Örgryte IS
5. AIK
6. Helsingborgs IF
7. IFK Göteborg
8. Örebro SK
9. Halmstads BK
10. IF Elfsborg
11. Landskrona BoIS
12. GIF Sundsvall

15
14
14
11
11
10
10
11
9
8
3

6
6
3
6
5
7
7
3
7
8
10

5
6
9
9
10
9
9
12
10
10
13

51
48
45
39
38
37
37
36
34
32
19

13. Östers IF
14. Enköpings SK

3
3

8
5

15
18

17
14

Hest varningar i en match
blev det när Örebro och
Hammarby drabbade sam
man, 9 st. Totalt delades
613 varningar ut och 56%
av dessa drog bortalaget
påsig... Vi bidrogmed 42
stycken och flitigast var
Herr Karlsson med 7 sty
cken. 2 färre än ligans
buse Krister Nordin.
Snabbast var Hasse Berggren, 43 sekunder...
men flest mål gjorde Skoog, Kim näta 14
gånger och sköt mest av alla, 89 skott mot mål,
39 träffade.

matcher insmål

Räddningar

rädd%

antal 0:an

26

100

Namn
Geert den Ouden
Johan Elmander

matcher
10
11

mål
10
7

pass
3
4

poäng
13
11

skott på
23
24

utanför
12
14

skott tot
36
39

varn
2
3

Totalt för laget
Snitt för laget

62
2,6

48
2

110
4,6

187
7,8

168
7

198
8,25

366
15,25

42
1,75

Andreas Isaksson
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16 451
14 872
14 543
13 264
12 403
9 852
9 428
8 062
7 783
7 750
7584
7 537
6 549
5996

AIK - DIF 35.197
ESK - HEL 2,457

1. Djurgårdens IF

Nr
9
9

Djurgårdens IF
VIK
Malmö FF
Hammarby
IFK Göteborg
Helsingborgs IF
Örgryte IS
Östers IF
Halmstads BK
Örebro SK
IF Elfsborg
Landskrona BoIS
GIF Sundsvall
Enköpings SK

26

II

Djurgårdaren
listar...
ÅRETS TYNGSTA FÖRLUSTER

1. 0-4 MOT ASSYRISKA,

hemma i cupen
2. 0-1 MOT ÖREBRO SK,

borta i Allsvenskan
3.0-1

mot IFK

Göteborg,

borta i Allsvenskan
4. 0-3 MOT ÖRGRYTE,

hemma i Allsvenskan
5.0-2

Årets jobbigaste kryss

6.1-2

1. 2-2 mot
Partizan,
hemma i
Champions
League-kval
2. 3-3 mot
AIK, borta i
Allsvenskan
3. 1-1 mot
Partizan,
borta i
Champions
League-kval
4. De var inte
fler än tre

mot

Malmö FF,

hemma i Allsvenskan
mot

Helsingborg,

borta i Allsvenskan
7.1-2

mot

Malmö FF,

borta i Allsvenskan
8.

De var inte

fler än sju...

Årets viktigaste spelare

1. Andreas Isaksson
2. Kim Kallström
3. Markus Karlsson
4. Johan Arneng
5. Andreas Johansson
6. Geert den Ouden/Johan Elmander
7. Niclas Rasck
8. Toni Kuivasto
9. Alla andra 18 som varit med i truppen

Årets skönaste segrar
1. 3-2 mot Halmstad,
borta i Allsvenskan
2.3- 2 mot Hammarby,
borta i Allsvenskan
3.1- 0 mot Helsingborg,
hemma i Allsvenskan
4. 21 mot AIK,
hemma i Allsvenskan
5. 30 mot Hammarby,
hemma i Allsvenskan
6. 50 mot Elfsborg,
hemma i Allsvenskan
7. Övriga 17 segrar
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I AUGUSTI FICK ALLA MEDLEMMAR EN EGEN
HEMSIDA SOM BARA ÄR TILLGÄNGLIG MED

ETT PERSONLIGT LÖSENORD. INLEDNINGEN
HAR VARIT MYCKET POSITIV - VARJE DAG
BESÖKS SIDAN MER ÄN 1000 GÅNGER.

Har

du upptäckt medlemshemsidan

ännu?

Om inte kommer här

en liten

ÖVERSIKT AV VAD DU KAN HITTA DÄR.

Nyheter: vissa nyheter får medlemmarna
tillgång till först, via medlemshemsidan. Det
kan handla om t.ex. nyförvärv, nya erbjudan
den, spelplats för matcher osv.
Debatt: I diskussionsforumet går diskussio
nen hög i aktuella frågor.Till skillnad från
andra fora på nätet finns här förutsättningar
för en seriös DIF-debatt bara djurgårdare
emellan.

märker att dina uppgifter inte stämmer kan
du ändra på hemsidan.
”Community”: se vilka andra medlemmar
som är inloggade och chatta med dem eller
skicka meddelanden.
Nedladdningar: ladda ned bakgrundsbilder
till din dator och mobiltelefon, skärmsläckare
mm.
Järnkaninerna: de yngsta medlemmarna,
Järnkaninerna, har en egen hemsida med
spel, bakgrundsbilder, tävlingar mm.
Chatt: under hösten och vintern har
medlemmarna möjlighet att chatta direkt
med alla styrelsemedlemmar.Även kansliper
sonal, ledare och spelare finns tillgängliga
för chatt.
Texter: naturligtvis finns alla texter från
medlemstidningarna att läsa på hemsidan,
liksom även de senaste årens texter från
matchprogrammen.

Allt detta och mycket mer finns redan,
och mycket, mycket kommer att hända
på sidan under den närmaste tiden.

Apropå Djurgården, Av Jonas Riedel

Fotbollsgalan 2003
Efter en del tekniska problem kom
TV-sändningen igång...
Innan dess hade Johan Arneng kammat hem priset som årets
nykomling. Stämningen i Scandinavium var hög, men tyvärr var
många spelare i laget bortresta och flera satt vid landslagsbordet.

Sören Åkeby hade åkt upp från Danmark och Zoran Lukic hade skjutit
upp sin semester några dagar. Tillsammans tog de hem priset som
årets tränare i konkurrens med landslagets tränare Tommy Söderberg
och Lars Lagerbäck. Sören och Zoran var överraskade, men lyckades till
slut att få fram ett tal där kanske Zoran lyckades bäst genom att
deklarera att ”Djurgården är bäst”

Årets målvakt blev inte helt oväntat Andreas Isaksson som dominerat
i Djurgården och landslaget.
Det som förvånade mig under galan var att de värdiga vinnarna av
Guldbollen Olof Mellberg och Diamantbollen Victoria Svensson båda
visste att de vunnit redan en vecka innan själva galan.
Vad är då vitsen med att nominera spelare?

Av Tomas

af

Geijerstam
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Uppsnappat från Kaknäs
Dagen efter att Anders Alé släppt in 3
mål mot Ajax får målvaktstränare Frisk
samtal ute på Kaknäs: ”Det är Alé, han
säger att han omedelbart behöver
komma i kontakt med Sandler
(Djurgårdens mentala tränare).”
De andra spelarna skrattar glatt.

Kallt, kallt på Kaknäs, högst 5
grader, och nästa års matchställ skall fotograferas. Babis
Stefanidis står i tröja och
kortbyxor och vinden tar i.
Babis ser mörk ut i synen
och ropar ”Kan ni skynda på
lite, det här är faktiskt
sommarstället!”
En småskadad spelare joggar runt
planen under träningen och Zoran får
frågan hur pass skadad han är:
- Skadad? Han är inte skadad, han bara
tror att han är skadad. Skulle han inte
tro det skulle han kunna spela.

Av N iklas S ku lm an

Adressändring: har du flyttat eller om du

Klassiska matcher
Året var och 1992 Djurgården hade missat Mästerskapsserien på målskillnad. IFK
Göteborg tog den sista av de sex platserna och för Djurgården blev det Kvalsvenskan.
Åtta lag skulle göra upp om fyra direktplatser i Allsvenskan och tre skulle få kvala. Alla
trodde att Djurgården skulle promenera hem serien, men så blev inte fallet. I den sista
matchen, mot BK Häcken på Stadion inför 4306 åskådare, behövde Djurgården vinna
för att ta en direktplats i Allsvenskan. 2-0 ledning efter mål av Robert Eriksson och
Thomas Lundmark och alla trodde det var klart. BK Häcken gjorde då två snabba mål i
slutet av matchen och kval mot Degerfors som vann sin ”Höstetta" väntade därmed
blåränderna i ett kvaldubbelmöte.
Djurgården började hemma på Stadion inför drygt 3000 åskådare. Efter att Ulf
Ottosson gjort 1-0 för gästerna tog Djurgården över och vann matchen komfortabelt
med 3-1. Returen på Stora Valla kommer vi djurgårdare aldrig att glömma. Jag kallar
den en klassisk match trots slutresultatet. Inför över 5000 åskådare skulle djurgården
promenera hem detta kvaldrama. Då gjorde Milenko Vukcevic 1-0 på frispark i den 35:e
matchminuten. Jens Fjellström och Thomas Lundmark hade det tufft med Degerfors
mittfält. Vi Djurgårdare som var placerade på en liten träläktare på kortsidan frös nu
ännu mer och nervositeten spred sig. Stämningen på hemmapubliken ökade ju längre
matchen led och med 8 minuter kvar kom kallduschen. Skott från 20 meter och 2-0 av
Henrik Berger var ett faktum. Otagbart för Kjell Frisk i Djurgårdsmålet. Med dryga åtta
minuter kvar att spela gjorde Djurgården desperata försök att reducera, men det var
försent. Degerfors vann detta kvaldrama och jag lunkade till bilen på mina kryckor
eftersom jag brutit foten tidigare under hösten. Det var ingen rolig upplevelse men en
klassisk match var det trots förlusten.

Jenny Langanger och Niclas Rasck är
sambos. De träffades redan när Niclas
SPELADE FÖR LUDVIKA. NlCLAS KÄNNER DE
FLESTA TILL, MEN VEM ÄR JENNY, OCH HUR
HAR DE DET DÄR HEMMA?

Men egentligen har man det rätt bra,
han är ju ledig mycket och så. Det man
kan klaga på är väl att man aldrig kan ta
någon längre sommarsemester tillsam
mans. Tänk att få bila genom Europa till
sammans...
HurädetmhöosNicla runt

Jenny, är dusjälvintres rad v
fotboll?

matcher
na?

-Ja, visst, jag har också spelat fotboll.
Jag spelade i damlaget och Niclas i her
rlaget i Ludvika. Det var så vi möttes.
När Niclas sedan spelade för Örebro så
spelade jag med deras damlag.
Mycketfoblsnack hemma?

- Det blir det. Jag är inte lika intresserad
som Niclas som tittar på alla tipsextra
och så, men jag ser ju nästan alla
Djurgårdens matcher. Och visst är det
lättare att snacka fotboll när man spelat
själv.
Är det speciellt att vara ”Fotbolsfru"?

- Det blir ju så att hans jobb blir ett
gemensamt intresse, allt utgår ju från
det. Så man får ju anpassa sig en del.
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- På matchdagen är han rätt tyst och
fokuserar på matchen. Då kan det vara
svårt att få kontakt. Sen beror det ju på
hur det går i matchen. Vinner de så
kommer han ju hem snabbare och
gladare. Har de förlorat så är det lite
tyngre, då är det bäst att inte prata fot
boll.
Hade du något att säga till om när
Niclasfick ontraksförlagmed
n?
Djurgårde

- Det är rätt roligt, för det är faktiskt
Niclas som följt efter mig. Först, när vi
bodde i Ludvika, började jag plugga i
Örebro, och då skrev Niclas på för dem
och flyttade efter. Sen började jag jobba

Andra noterbara

händelser 1992:

- Bosse Andersson gjorde 17 mål för
Vasalund
- Henrik Larsson och Mats
Magnusson tog Helsingborg tillbaka
till Allsvenskan.
- Gary Sundgren gjorde mål på sin
25-årsdag och AIK vann von Rosens
pokal
- Stefan Rehn gjorde nio mål för IFK
Göteborg
- Jens Fjellström, Ken Burvall och
Mikael Martinsson spelade
A-landskamper under året
- Sverige förlorade i EM-semifinalen
på Råsunda mot Tyskland med 3-2
- Sverige förlorade med 2-1 i
kvartsfinal i OS mot Australien
- Serieomläggningen med
mästerskapsserie slopades efter
säsongen 1992

i Stockholm, och då skrev han på för
Djurgården. Så jag har inte behövt
anpassa mig på det sättet.
Din kontakt med föreningen?

- Det är inte så många gemensamma
aktiviteter, det var det faktiskt mer av i
Örebro kan jag säga. Men under guldfi
randet blev det givetvis lite mer, det var
trevligt.
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Kim
i blick
fanget
Ständigt påpassad, ofta hyllad men även i
frågasatt. Kim Källström talar ut i en exklusiv intervju
för Djurgårdaren om sin kärlek till supportrarna,
målsättningen inför nästa år och om livet som
svensk fotbollsstjärna.
-Jag tror att alla som spelar fotboll vill ha
uppmärksamhet, för det är ett tecken på att
det går bra, säger han. Av Nicklas Jungstedt

Fem högsta ligor...
1. Italien
2. Spanien
3. Frankrike
4. England
5.Tyskland

Det är lite mer än en vecka sedan Kim spelade sin senaste men förhoppningsvis inte sin
sista allsvenska match på svensk mark och vi har stämt träff på Djurgårdens kansli vid
Stockholms stadion. Intervjutiden var satt till 14:30. Kim släntrar in 15:05 med kom
mentaren:
- Är ni arga på mig nu? Förlåt, på karakteristisk göteborgska med ironisk betoning.
Han är som alltid ledigt klädd, och det allt längre håret är rufsigt. På sin väg till rum
met där jag sitter tar Kim god tid på sig med att hälsa på kanslipersonalen. Han utstrålar
ödmjukhet och självsäkerhet på samma gång, en inte alltför vanlig kombination för en
superstjärna. Han har ännu en fantastisk säsong bakom sig och för andra året i rad kan
han titulera sig svensk mästare. Enligt Kim var bedriften större i år än förra året.
- Förra året hade vi alla med oss. Allt var så positivt och kraven var ännu inte så stora.
Alla, media och supportrar var med oss och vi hade en väldig medgång i truppen, säger
han och fortsätter:
- I år var vi först och främst favoriter. Det kanske vi inte var så vana vid att vara efter
året innan då inte så många trodde på oss. Helt plötsligt fick vi enorma krav på oss.
Vissa spelare kände att när vi spelade hemma så räckte det inte med att vinna utan vi
måste spela väldigt bra och vackert och framförallt göra massa mål. Och massmedia bör
jade, som naturligt blir när man är uppe på toppen, leta fel. Helt plötsligt var det inte
samma flyt. Vi vann med 3-0 ibland och ändå fick man höra: ”Dom hade tur.” Hade vi
vunnit på samma sätt förra året så hade alla sagt, ”fy fan va bra”, men nu var det mer att
de letade fel. Jag tycker det är en större bedrift att vi vann i år.
Kim har under året fått känna på hur det är att vara allsvensk stjärna. Alla förväntar
sig underverk av honom varje match och hans insatser har granskats hårt av media och
supportrar. Under sensommaren, då det gick lite sämre för Kim, fick han för första gån
gen ta en motgång, under påtryckningar från media. Något som han oväntat ser som
något som gjort honom gott.
- Det är tråkigt när de försöker leta fel. Jag är väldigt glad dock att jag blev ifrågasatt.
Det är väldigt positivt för mig att jag fick lära mig detta, att tackla en motgång. Mentalt
har jag blivit oerhört stärkt. Det låter konstigt men jag är väldigt glad att jag fick uppl
eva detta. Det har stärkt mitt psyke oerhört mycket, konstaterar han.
Nästan samtliga av landets största sportkrönikörer hade förklaringen till Kims plötsli
ga svacka. Han var frustrerad över att fortfarande spela kvar i allsvenskan medan vän
nerna Dorsin och Elmander försvann utomlands. Något som starkt dementeras av Kim.
- Det handlar om okunskap. Det jag fascineras mest av är att dom kan tala om varför
jag är nere, varför jag mår dåligt, som jag inte gjorde. Vi har i princip aldrig pratat med
varandra.
Ser man på säsongen i sin helhet har Kim annars haft ett bra år. Trots sin position som
mittfältare har målen varit många, hela 14 stycken, vilket placerar honom på en andra
plats i den allsvenska skytteligan. Kim är beredd att hålla med om att detta år varit bra
för hans egen del.
- För min egen del så är jag mer nöjd med mitt spel i år och jag tycker att jag spelat
många bra matcher. I år tycker jag att det gått allmänt bättre och att jag hållit en högre
nivå under en längre period än förra året. Jag fick göra väldigt mycket mål och en hel
del assist så jag är mycket nöjd.
Kim Källström har två kärleksförhållanden. Ett med sin flickvän Erica Enblom - och
ett med djurgårdsfansen. Vilken kärlek som är starkast vågar man inte spekulera i men
när de sistnämnda kommer på tal har Kim svårt att finna ord.
- Det är så otroligt mycket man skulle vilja säga. Vi skulle kunna sitta en hel dag och
diskutera detta. Det är svårt att beskriva hur mycket roligare det är att spela en match
där man känner att det är stämning runt plan. Det är en uppslutning, ett stöd som du
känner för ditt lag, mot att spela en match där läktarna är halvtomma, de mesta sitter
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tysta och det är inga färger på läktarna.
När vi spelar är det ett blått hav. Det är
tack vare stödet man kan lyfta sig de där
extra procenten. Det är därför, tror jag, vi
har varit så starka i andra halvlek när
man känner stödet och känner att man vill
ge någonting tillbaka. Den glädje som
finns där och den glädje vi känner på
plan, är fantastisk.
Kims uppskattning för djurgårdsfansen
är givetvis ömsesidig. Det är i och för sig
inte enbart bland djurgårdare han är pop
ulär. Sedan han debuterade i svenska
landslaget har han blivit hela Sveriges
gunstling vilket borde skapa en hel del
uppståndelse på stan för honom. Eller?
— Till och från. Det är oerhört
varierande. Det händer absolut. Men vi
svenskar är ganska försiktiga. Jag har
ändå gått runt på stan med de största
megastjärnor vi har i Sverige men folk är
väldigt respektfulla. Så tror jag inte det är
utomlands. Det är en väldigt skillnad för
Ljungberg att gå i Sverige och att gå i
England skulle jag gissa.
Att vara i medias blickfång börjar bli
en vanesak för honom. I början av elitkar
riären läste han ofta sportbilagan, där han
själv allt som oftast figurerade. I dag und
viker han det helst.
— Jag kan gärna läsa tidningen men säl
lan sportdelen. Fördelen nu är att man
kan ta ur den.
Kim hade två målsättningar inför detta
år. Det första målet, SM-guld, avklarades
nyligen. Den andra målsättningen var
svårare att uppnå - att ta en fast plats i
landslaget. Något som han inte lyckades
med, men något som han är fast besluten
att åstadkomma.
- Den målsättningen står kvar, och den
kommer jag att få jobba ännu hårdare för
att ta. Jag är lite ledsen att jag inte lyck
ats ta den. Jag kanske inte än har de kval
itéer som krävs, men då får man försöka
jobba på det, säger Kim och avslöjar i
samma mening hans i dagsläget största
målsättning inför nästa år:
- Att försöka ta en plats till EM och
förhoppningsvis få spela där.

Fem

backar...
1. Nesta
2.Thuram
3. Markus Karlsson
4. Materazzi
5. Patrik Andersson

Fem

svenska

DIVISION 2 KLUBBAR ...
1. Jonsered
2. Växjö BK
3. Brage (numera i Superettan)
4. Floda
5. Ljungskile

Året var 1998 och Patrik Asplund började
jobba med souvenirverksamheten inom
Djurgårdens IF Fotboll. Då fanns det
cirka 20 olika artiklar i lager och nu finns
det en bra bit över 100. Postordern var
1998 nästan obefintlig och nu fem år
senare slås det försäljningsrekord varje
dag. Vid årsskiftet har nog postorder
försäljningen passerat 2,5 miljoner.
På fem år har den totala souvenir
försäljningen ökat med 1300 procent. Vad
är förklaringen? Självklart är de sportsli
ga framgångarna en del av svaret, men
också ett målmedvetet arbete med att till
godose alla djurgårdares önskemål.
- När vi tog över fanns det bland annat
600 läderkepsar i lager och det är ju
ingen produkt som säljer slut direkt.
Målet är att ha en souvenir för alla smak
er och göra stilrena produkter med
Djurgårdsmärket. Vi arbetar samtidigt för
att inte ha något lager som ligger och
tickar pengar utan istället ta fram lite
färre antal produkter så att lagret blir så
litet som möjligt, säger Patrik Asplund
medan han jobbar med det nya datasys
temet.

Med hjälp av det nya systemet har man
järnkoll på vad som finns i lagret och man
slipper göra inventeringar varje månad
samtidigt som man vet man när det är
dags att beställa in nya varor. Nu får man
också enkelt fram statistik på vad som
säljer bäst. Det gör det lättare att planera
säsongen i olika delar likt spelarnas
planering. Försäsong, vårsäsong, som
marsäsong, höstsäsong och som en ganska
stor bonus har man Julmarknaden. Då är
försäljningen helt otrolig på Sergels Torg
och har ökat för varje år. Julmarknaden
tillsammans med Derbybutiken, som
våren 2000 slog upp portarna på Mäster
Samuelsgatan 46, står för den största
delen av den totala försäljningen under
året.
- Derbybutiken ägs tillsammans med AIK
och Hammarby och den som säljer bäst
tjänar också bäst på försäljningen till
Derbybutiken. En ganska enkel matem
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atik, förklarar Patrik.

Nu har man också integrerat lager
hanteringen med souvenirbutiken på
Djurgårdens hemsida vilket gör att kun
den vet direkt om en vara finns i lager.
Leveranstiden ligger på cirka en vecka,
men efter SM-guldet så kan det ta lite län
gre tid eftersom beställningarna fullkom
ligt strömmar in.

- Vi har fått ta in extra personal för att
klara av trycket. Vi har redan sålt över
9000 guldtröjor och jag hoppas att vi
snart passerar förra årets försäljning på
14000
guld tröjor,
säger
Andreas
Mühlberg som jobbat med postordern
sedan 2002.
Hur går då prissättningen till undrar nog
många. Djurgårdens souvenirer är i vissa
fall ganska dyra och förklaringen är gans
ka enkel.
- Eftersom vi tar in ganska små kvan
titeter och tycker att kvalitén är oerhört
viktig så blir det så att det kan tyckas dyrt
med souvenirer, men ser man på vad till
exempel en märkeskeps kostar så inser
man ganska snabbt att priserna är okej,
förklarar Patrik.

En stor del av årets försäljning sker på
matcherna och då är givetvis premiären i
topp. Annars ligger snittet ganska jämt
under säsongen med toppar på derbyn
och sommarmatcher mot Göteborg eller
Malmö. Inför julen sker dock den mesta
försäljningen. Framför allt förra året efter
dubbelgulden. Nu får vi se vad som hän
der i år, men på souvenirlagret är man
positiva.

-För varje år som går så blir vi bättre för
beredda och sortimentet är bredare än
någonsin. När vi slår upp försäljn
ingsståndet den 21 november så kommer
det finnas många nya blåa souvenirer.
Sedan
kommer
det
under
hela
Julmarknaden att dimpa ner nyheter,
säger Andreas Muhlberg som i år kommer
att jobba på sin åttonde julmarknad i rad.

Patrik listar
souvenirer...
Bästa genom tiderna...
1. Läderkepsen
2. Matchtröjor
3. Halsdukar
4. Kepsar
5. Mössor

Snyggaste matchtröjorna...
1.2001
2. 2004
3.1966
4. 2002/2003

Önskesouvenirer...
1. Champions Leaguetröjatill
GRUPPSPELET

2. SM-guldtröja 2004
3. Ett eget klädmärke

Chansningar...
1. Souvenirer utan blå färger
2. Carflag
3. Jackor

Konkurrensen är nästan obefintlig, men
parallellt med fotbollens souvenirförsäljn
ing har hockeyn och supporterföreningen
Järnkaminerna mycket bra försäljning
och snart kommer säkert övriga
Djurgårdsföreningar igång.
Ovanför
Djurgårdens alla föreningar finns
Djurgårdsalliansen som ser till att
varumärket Djurgårdens IF används
enligt de bestämmelser som gemensamt
tagits fram.
- Det är viktigt att höra vad djurgårdare
vill ha för souvenirer. Jag får dagligen
förslag på vad vi ska göra, men jag brukar
höra av mig till personer som jag vet har
koll på marknaden och som vet vad för
något som går hem i stugorna, förklarar
Patrik Asplund som faktiskt tagit fram en
del souvenirer som inte sålt något vidare.

slå nya rekord i framtiden.

- Vi har nu fått igång postordern på allvar
och Derbybutiken går i år med ett plusre
sultat så nu ska vi ta nästa steg. Kanske
blir det en egen butik, det får vi se, säger
en hemlighetsfull Patrik Asplund.

Ett steg i taget i lugn takt är mottot, och
framför allt så är man kostnadsmedvetna i
sin planering. Djurgården är ”top off the
league” nu, men sortimentet måste tyvärr
också baseras på att det kan gå dåligt
sportsligt och då påverkas försäljningen.

- Vi vill inte hamna i en krissituation där
lagerkostnader och andra fasta kostnader
överstiger intäkterna. Då gör vi ett dåligt
jobb säger Patrik.

— Eftersom vi tar fram så många souvenir
er så är det oundvikligt att någon gång
göra ett misstag, det har hänt, säger en
skrattande Patrik.

Vad det är för souvenir vill Patrik inte
avslöja, men det är nog något i klass med
läderkepsarna som trots allt sålde slut.
Det tog närmare ett år att sälja slut dem.
Sen är det många som vill ha diskreta
souvenirer, rutiga skjortor etc. Men dessa
souvenirer säljer inte lika mycket som de
övriga, trots att de är uppskattade av en
mindre målgrupp. Problemet är att vi helt
omöjligt kan inhandla efter alla idéer som
kommer in. Man måste ha en balans på
inköp/försäljning/lager. Det håller vi sten
hårt på och kommer likväl att göra i fort
sättningen. Vi har en budget att rätta oss
efter och när man planerar inköpen så lig
ger 80 procent på ”säkra” souvenirer som
till exempel halsdukar och mössor som
alltid säljer. 10 procent står för ”försök
sprodukter” som vi testar av på julmark
naden inför kommande säsong och de
övriga är rena chansprodukter.

Framtiden då? Att souvenirförsäljningen
ständigt ska öka varje år är kanske inte så
troligt, men efterfrågan är mycket stor och
med fler försäljnings kanaler hoppas man

I Sverige bor det över åtta miljoner och
det är svårt att uppskatta hur många som
är djurgårdare. Verkligheten ser ut så och
Djurgården får leva efter förutsättningar
na. Man strävar självklart mot högre mål,
men måste samtidigt vara realistisk.
- Så baserat på våra erfarenheter tycker
jag att vi har bra koll på läget, men som
sagt vi har mycket kvar att lära och göra,
säger en hoppfull Patrik.

Ibland finns det att läsa på olika gäst
böcker på Internet om ”souvenirspot
ting”. Då har man räknat hur många
djurgårdssouvenirer man sett på en dag
kontra övriga lag och allt som oftast
verkar det som om Djurgården vinner
vilket är oerhört roligt. Vi får se hur
utvecklingen går och hoppas att alla trivs
med att klä sig i blåblåa kläder från
Djurgårdens IF Fotboll.
Av Tomas af Geijerstam

2003

2004
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"Vi är från
Stockholm, från
Stockholm Stadion.
Vi älskar Djurgån'..."
Från lycklig slump till älskad hemmaplan,
men när kärlek blirpolitik vänds alla begrepp.
Nästa år kommer vi hyserapå Sveriges
national arena - Råsunda.
Av Carl Björk & Tomas af Geijerstam

“varje klubb med sina
supportrar själva kommer
att kunna påverka
utvecklingen av sin del av
Råsunda under säsongen
2004."
”Vi är från Stockholm, från Stockholm Stadion.” Visst känns det självklart att Stadion
är Djurgårdens hemmaplan och det finns stora visioner om att arenan i framtiden ska
bli ännu mer än så. Men nästa säsong är det Råsunda som är Djurgårdens hemmaplan
igen.
Det finns väl knappast en enda stockholmare som inte vet att Stadion byggdes inför
de femte olympiska spelen 1912. Arkitekten Torben Grut, som ritade arenan, hade
inspirerats av de antika arenornas hästskoformade planer och skapade en unik anläg
gning som blev förebild för många andra friidrottsarenor världen över i många år
framöver. Det kostade 1.187.889 kronor att bygga Stadion, men å andra sidan var det
mycket pengar på den tiden. Tanken var faktiskt från början att bara bygga upp en
tillfällig träkonstruktion som skulle rivas ned efter spelen, men i slutändan bestämde
sig politikerna för en permanent byggnad i cement, sten, och tegel i stället. Att arenan
skulle ligga i hörnet av Lidingövägen/Valhallavägen var dock långt ifrån givet, en av
de andra tänkbara byggplatserna var faktiskt Råsunda.
Hur konstigt det än kan låta så har Stadion varit värd för olympiska spel två gånger
trots att Sverige och Stockholm bara arrangerat OS vid ett tillfälle. Hur går då detta
ihop? Jo, utöver olympiaden 1912 gick även de olympiska ryttartävlingarna 1956 av
stapeln på Stadion. Egentligen skulle de ha gått i australiska Melbourne i likhet med
alla de andra grenarna, men tuffa karantänsbestämmelser tvingade rididrotten att flytta
till Stockholm.
Stadion är en av de mest klassiska friidrottsarenorna i världen och är exempelvis
den anläggning där flest världsrekord har slagits, hela 83 stycken allt som allt. Bland
dessa återfinns rekord av svenska legender som Gunder Hägg, Anders Gärderud och

Patrik Sjöberg. Här spelades även 1921
den första ishockeymatchen någonsin på
svensk mark, eller rättare sagt is.
Men hur kom det sig då att Djurgården
började spela fotboll på Stadion? Det var
faktiskt en slump för snart 70 år sedan.
Fotbollslaget fick inte spela kvar på den
dåvarande hemmaplanen Tranebergs IP
när kontraktet där löpte ut och stod där
för under något år utan hemmaarena.
Chansen till ny hemmaplan kom 1936 då
ett visst gulsvart lag flyttade från Stadion
till det då just moderniserade Råsunda i
Solna. 1938 flyttade kansliet in i
Klocktornet mot Lidingövägen och har
inte flyttat ut än. Allt sedan dess har
Stadion varit hem för våra älskade
blåränder med vissa undantag för hem
mamatcher på Söderstadion, Råsunda
och Kristinebergs IP.
I dag finns det gott om aktiviteter på
Stadion. Den årliga friidrottstävlingen
DN-galan och konserter med världsartis
ter som Rolling Stones, Robbie Williams,
Iron Maiden är bara några exempel. Till
sommaren 2004 står Stadion även som
värd för Sveriges första damtennisturner
ing på WTA-touren, med 140.000 dollar
i prispengar.
Nu blir det dock spel på Råsunda
2004, men redan till 2005 är det dags för
ett nytt kapitel i kärlekssagan mellan
Djurgården och Stadion eller har
Stockholms Stad andra planer?
Efter att ha fört diskussioner med
Stockholms stad sedan ett drygt år tillba
ka har dessa punkter varit viktiga för
Djurgården:
- Att teckna ett mycket omfattande 10årsavtal om att hyra hela arenan.
- Att få ta hand om försäljningsrät
tigheterna på Stadion.
- Att Stadion moderniseras
Klubben skulle därmed lägga ännu en
pusselbit på plats i den långsiktiga
planeringen om att bygga ett europeiskt
storlag, såväl på som utanför planen, som
inleddes redan för fem år sedan:
”Det här är den viktigaste ekonomiska
faktorn för Djurgården Fotbolls framtid”,
säger Tommy Jacobson, en av männen

bakom projektet att rusta upp Stadion.
Det enda som Djurgården inte skulle
få ansvar för är själva driften. Det är väl
ganska rimligt att pengar som spenderas
av Djurgårdens publik på mat och dryck
tillfaller föreningen. Det är stora pengar
det handlar om och vart dessa slantar
ska gå råder det inga tvivel om:
”Allt ska i slutändan leda till att stär
ka fotbollsverksamheten. Att sälja korv
och öl är ju inget mål i sig utan bara ett
medel för att nå målet”, poängterar
Tommy Jacobson bestämt.
Det är dock inte den enklaste sak i
världen att förändra Stadion, som i dag
tar cirka 14.500 åskådare. Arenan är
nämligen byggnadsminne, det som i folk
mun brukar heta k-märkt. Stockholms
stad har via idrottsförvaltningen för
några veckor sedan låtit meddela att
beslutet angående upprustningen av
Stadion är uppskjutet. Som skäl anger
förvaltningen problem med just godkän
nande från Stadsmuseet samt osäkerhet
kring arenafrågorna i Stockholm i
allmänhet.
Tanken var att vi redan till nästa
säsong skulle märka lite nyheter. I vinter
skulle den första etappen påbörjas av en
stor modernisering. Först skulle
träbänkarna ersättas med stolar med ryg
gstöd, något det europeiska fotbollsför
bundet UEFA kräver för att Djurgården
ska få spela sina internationella matcher
på Stadion. Dessutom skulle det byggas
ett nytt storkök med kapacitet att laga
mat för 2.000 personer och även under
läktarna fanns tankar på ombyggnader.
Vintern därpå, 2004/05, skulle det vara
dags för den andra etappen. Totalt hand
lade det om en investering på cirka 50
miljoner kronor.
Målet var att göra Stadion till en mod
ern evenemangsarena, likt FC
Köpenhamns arbete med Parken eller
Manchester Uniteds Old Trafford. Men
nu vet bara politikerna hur Stadions
framtid ser ut.
Spel på Råsunda 2004 ger nu
Djurgården handlingsfrihet i arenafrågan
eftersom Stockholms stad skjutit upp
moderniseringen av Stadion på obestämd

tid. Genom att spela på Råsunda är Djurgården heller inte i vägen om Stadion byggs
om under 2004.
Det viktigaste kommersiella projektet framöver för Djurgården Fotboll är att ta över
ansvaret för hemmaarenan. Det ger en kvalitetskontroll och omfattande merintäkter
där andra klubbar med egna arenor visar vägen.
”Genom att spela på Råsunda nästa år gör vi det bästa möjliga av situationen 2004
och får handlingsfrihet inför påföljande säsonger. Vi kan med arbetsro invänta vilken
arena Stockholmsregionen långsiktigt väljer att investera i och de villkor som då erb
juds för att spela där. Flera nya arenaprojekt i Stockholmsregionen har presenterats för
oss den senaste tiden. Samtidigt har vi tålmodigt inväntat att Stockolms stad ska gå
från ord till handling ifråga om en upprustning av Stadion. Så har inte blivit fallet”,
säger Tommy Jacobson som är arenaansvarig i styrelsen för Djurgårdens Fotboll AB.
”Nu kan de olika aktörerna som driver frågan om en ny stor arena i Stockholm pre
cisera sina planer för oss under 2004 och vi kan utveckla vårt förslag om en arena på
Östermalms IP. Vi håller dörren öppen för vilka konkretiserade alternativ som erbjuds,
inklusive ett modernt Stockholms Stadion, från och med säsongen 2005”, fortsätter
Tommy Jacobson.
Djurgården, AIK och Svenska Fotbollförbundet är överens om att varje klubb med
sina supportrar själva kommer att kunna påverka utvecklingen av sin del av Råsunda
under säsongen 2004.
När det är dags för Stadions 100-årsjubileum 2012 så lär det erfarna födelsedags
barnet vara en av många arenor i Sverige som behöver rustas upp eller har Stadion
blivit en levande och upprustad evenemangsarena?

"Nu blir det dock
spel på Råsunda 2004, men
redan till 2005 är det dags
för ett nytt kapitel"

Detta är ett biIdmontage

Vi får en känsla av att Lars-Tommy inte tycker att Kim har växt i tröjan än...
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Efter 64 minuter kom den upp - den där
elektroniska skylten med de lysande siffrorna,
nummer 9 skulle ut - nummer 17 skulle in.
Nummer 9, Kim Källström, hade spelat klart.

Han hade slagit flera lysande passningar
och varit den klart kreativaste spelaren
på planen men det var dags att kliva av.
Det var helt enkelt en helt vanlig dag i
A-landslaget för Djurgårdens Kim
Källström. Aftonbladets krönikör Lasse
Sandlin kallade bytet för en av flera

”sanslösa brister i både laguttagning och
i coachning” och Kim för ”den ende
förutom lagkapten Mellberg som visade
lite jävlaranamma”.

Förbundskaptenen Tommy Söderberg
lufsade ut mot sidlinjen och mötte Kim
med en öppen handflata och såg ut att
säga något i stil med ”bra jobbat!” eller
varför inte ett ”Härligt!” Kim slog sin
hand mot Tommys och fortsatte sedan ut
mot omklädningsrummet under den väs
tra läktaren på Råsunda. Kvar på planen
fanns ett svenskt landslag med försäm
rade chanser att vända matchen - eller
åtminstone kvittera motståndarlaget
Lettlands 1-0-ledning. Kvar på mittfältet

fanns ett rätt iskallt gäng denna
lördagsafton: en matchotränad Anders
Svensson, en felplacerad Andreas
Jakobsson, en uddlös Mattias Jonson och
en osynlig Mikael Nilsson.
Dagens Nyheter kallade Kim för ”en av få
som försökte få i gång det offensiva spelet
före paus”. Berndt Rosqvist tog inte i så
han sprack i sin analys men skrev ändå
att ”Kim Källström fick utgå när Zlatan
Ibrahimovic fick startorder. Det kändes
fel.” Men det kändes inte bara fel. Det
kändes som om Lars-Tommy drev med
oss. Hade vi inte varit med om dessa för
bundskapteners obegripligheter så många
gånger förr så hade vi tagit för givet att
Kim fått ont någonstans och signalerat för
ett byte. Kim såg inte särskilt förvånad ut
när han gick av från planen. Inget nytt
under solen. På vägen genom korridoren
till omklädningsrummet passerade han
upphängda inramade lagfotografier med
spelare som Pär Zetterberg och Anders
Limpar. Det känns som att de hade nånt
ing gemensamt med Kim.
Det kan knappast handla om ork, vilja,
fasta situationer eller kreativitet. Kan det
handla om taktiska brister, personliga
egenskaper eller svårigheter att ställa om
till ett annorlunda spelsystem jämfört
med klubblaget?

Kanske var verkligen
Olof Mellberg bättre som ytterback under
ett par år? Vad har egentligen vi självut
nämnda läktarexperter att komma med
mot ett facit på tre vunna kvalspelsgrup
per? Inte särskilt mycket, det är sant, men
saker och ting blir inte mer begripliga för
det.
Vi söker svaren hos Djurgårdens båda

— Kim har utvecklats till en av
Allsvenskans bästa spelare. Kanske till
den bästa. Han är en riktigt stor profil.
Förbundskaptenerna har sin linje och då
passar tydligen inte Kim in. Det är inte så
mycket vi kan göra. De har sin linje och
följer den. De har förnyat väldigt lite och
väldigt få unga spelare får chansen. Vi får
acceptera det. Kim har utvecklats väldigt
mycket sedan han kom till oss. Han har
blivit mycket snabbare och explosivare.
Dessutom kvickare på små ytor. Han har
allt. Kanske skall han lära sig att spela
lite enklare och sen så kan hans högerfot
bli bättre. Annars så är han komplett,
säger Zoran Lukic
Kim har haft det lite svårare i landslaget
än i klubblaget. Han har inte fått samma
plats. Vi i Djurgården tänker på fotboll
annorlunda än vad landslagsledningen
gör. Jag vill inte säga att vi har rätt och att
dom har fel, jag vill helt enkelt bara säga
att vi tänker annorlunda. Landslaget har
vunnit sin EM-kvalgrupp och då är det
svårt att komma och säga att land
slagsledningen gör fel. Men Kim fortsätter
att utvecklas hos oss och han kommer att
bli en världsstjärna. Jag är inte orolig för
hans utveckling, säger Sören Åkeby
Och. vad säger Kim själv då?
- I landslaget måste vi spela i kortärmat
om det är bestämt så och det gillar jag
inte. Jag tycker inte om kortärmat. Jag har
tyckt att det kliar på armarna när jag
spelar i kortärmat och så har det blivit en
vanesak. Det är ju inte så att jag inte vill
vara med då men kan jag välja så väljer
jag långärmat.

Av David Bogerius

Lyckad DIF-dag på

kaknäs
Den 6 september hölls den årliga DIF-dagen
på vår träningsanläggning.

Aldrig tidigare har det varit så välbesökt och uppskattat av alla medlemmar. Över
1000 personer passerade under dagen och vädret var strålande.
Det fanns många aktiviteter att sysselsätta sig med. Våra ungdomslag spelade
matcher mot varandra hela dagen och John ”Jompa” Erikssons tipspromenad var lite
klurig för många. Höjdpunkten på dagen var givetvis A-lagsspelarna som inter
vjuades och fick skriva autografer. Järnkaninen var självklart på plats och möjligheten
att fotografera sig med SM-pokalen skapade stundtals lång kö.
DIF-dagen arrangeras av ungdomsfotbollen och allt överskott tillfaller verksamheten.
I år drog man in närmare 30000 kronor vilket är varmt välkomna pengar.
Redan nu planeras det för nästa års DIF-dag. Vi kan meddela att det är klart med ett
liknande upplägg i september med A-laget, Järnkaninen och SM-pokalen på plats.
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Otippat guld...
När säsongen 2003 inledes i division 1 var målsättningen att vinna serien och
därigenom kvalificera sig för Juniorallsvenskans elitgrupp 2004. Man lyckades med
målsättningen och kom fem poäng före tvåan Enköping. 58 mål lyckades man göra på
18 matcher och som seriesegrare var man klar för slutspel. I åttondelsfinalen slog man
Assyriska med 5-1 och sedan besegrades BK Häcken med 3-1 på Hjorthagens IP. I semi
finalen väntade Västra Frölunda som vann elitgruppens södra serie. Efter en svag
inledning kom Djurgården in i tempot och kunde till slut vinna med 3-1.
Laget hade nu överträffat alla förväntningar och tystat alla som inte trodde på laget
tidigare. Malmö FF väntade i finalen som spelades på Skytteholms konstgräs.
Djurgården var nederlagstippade, men visade ännu en gång att man kunde stå upp
mot elitlagen. Underläge 0-1 vändes till seger med 2-1. Det avgörande målet slogs in av
Andreas Varnava som gjorde mål i samtliga slutspelsmatcher.Tränarna Paul Lindholm
och Johan Wilny har tillsammans med övriga ledare och spelare gjort en fantastik
säsong. Nästa år spelar man i elitgruppen norra serie.

Djurgården har inte vunnit
Junior SM sedan 1994

Här är tidigare vinnare:
1994 Djurgårdens IF
1995 Gunnilse IS
1996 IFK Göteborg
1997 IFK Göteborg
1998 Malmö FF
1999 IFK Göteborg
2000 Västra Frölunda IF
2001 Malmö FF
2002 Örgryte IS
2003 Djurgårdens IF
Svenska juniormästare 2003

Målvakter
Jan Feldman
Adam Kihlman
Adam Sobkowiak

Johan Wilny
Hur blir

om juniorlagets kommande säsong...

träningarna under försä

songen?

- Nästa år får vi bättre träningsförutsät
tningar. Vi har fått tid i Spångahallen två
gånger i veckan, där vi kommer att träna
fotboll under försäsongen. Dessutom blir
det två styrkepass, ett renodlat fyspass
och ett kombinerat pass med fys och fot
boll varje vecka.

Plötsligt befinnervi oss i en angenäm sit
uation, där vi har möjlighet att välja
spelare på ett annat sätt än vi är vana vid
från tidigare.
När vi rekryterar spelare tittar vi på deras
karaktär, vilken roll de ska ha i laget rent
fotbollsmässigt och vilka kunskaper de
har.
Fem

A-laget

tränar knappt någon fotboll

UNDER INOMHUSSÄSONGEN, MEN DET GÖR

NI?

- Ja, det gör vi i och med att vi fort
farande måste utbilda våra spelare fot
bollsmässigt på ett annat sätt än a-
lagsspelarna.
Hur

ser det ut på spelarfronten inför

NÄSTA SÄSONG?

- Några nya spelare är på gång in.

spelare blir överåriga nästa år,

VAD HÄNDER MED DEM?

-Vi lånar ut dem till division 2 eller 3 och
kanske Superettan, beroende på vilken
kvalitet de ligger på fotbollsmässigt. Det
viktiga är att de hamnar i en klubb därde
kan fortsätta utvecklas.
Jag och vår huvudtränare Paul Lindholm
kommer att sätta oss med var och en av
dem det gäller och sy ihop lämpliga lös
ningar. Vi lånar ut dem ettårsvis och ser
hur det går för dem.

Försvar
Eric Berglund
Panos Dimitriadis
Henrik Holmström
Eldin Kozica
Micha Lederman
Linus Malmborg
Patrik Nilsen
Mtaka Simba
Linus Smedjegården

Mittfält
Martin Arnbom
Viktor Bergström
Johnny Halef
Emre Kaya
Anteneh Lemma
Simon Senci
Ashkan Soltani
Anfall
Patrick Amoah
Joseph Caspillo
Viktor Larsson
Sebastian Säfström
Sebastian Sjöberg
Andreas Varnava
Paul Lindholm, Tränare
Johan Wilny, Resurstränare/sportchef
Kjell Andersson, Lagledare
Lennart Syding, Styrketränare
Björn Alkeby, Målvaktstränare

Djurgårdens IF Alliansförening
www.dif.net
DJURGÅRDENS IF UNGDOMSFOTBOLL

DJURGÅRDENS IF KONSTÅKNING
c/o Marie Olsson

Klocktornet Stadion

Rönnbärsvägen 9

114 33 Stockholm

138 35 Älta

Tel. 08-545 158 04

Fax: 08-773 17 03

DJURGÅRDENS IF HANDBOLL
c/o Hasse Thor

DJURGÅRDENS IF BOULE
c/o Björklund

Krinelkroken 44

Grafikvägen 3

135 30 Tyresö

121 43 Johanneshov

Tel: 08-724 94 56
http://difhf.nu/

DJURGÅRDENS IF ISHOCKEYFÖRENING
Hammarby Kajväg 16,5tr

DJURGÅRDENS IF GOLF

120 07 Stockholm

Orresta Gård

Tel: 08-556108 00

725 96 Västerås

Fax: 08-556 108 01

Tel: 0171-44 32 12

www.difhockey.se

www.djurgardensgolf.se

DJURGÅRDENS IF BROTTNING

DJURGÅRDENS IF DAMFOTBOLL

DJURGÅRDENS IF INNEBANDY

Bengt Frid

Box 39007

http://difinnebandy.net/

Hornsgatan 144

100 54 Stockholm

malin@difinnebandy.net

117 28 Stockholm

www.difdam.nu

DJURGÅRDENS IF BOXNING

www.timena.com/difbrottning/

DJURGÅRDENS IF SUPPORTERS CLUB

N:a Agnegatan 36

Box 1345

112 29 Stockholm

Lars Hedberg 070-662 64 63

181 25 Lidingö

Tel: 08-650 10 92

www.difslalom.donab.com/

Tel: 08-765 50 38

www.dif.se/boxning

DJURGÅRDENS IF SLALOM

www.dsclub.nu

DJURGÅRDENS IF HANDIKAPPFOTBOLL

DJURGÅRDENS IF CYKEL
c/o Bengt Baldersten

DJURGÅRDENS IF BORDTENNIS

c/o Rolf Odenheim

Lavvägen 5

Mats Hagberg

Mosstorpsvägen 6 A

184 70 Åkersberga

Mäster Henriks Allé 7 B

183 30 Täby

www.dif.se/cykel

192 74 Sollentuna

www.sportnik.com/start.php3?team&tid=17962

www.difbordtennis.com/

DJURGÅRDENS IF BANDY

DJURGÅRDENS IF BOWLING
Peter Alm

DJURGÅRDENS IF FÄKTNING

Box 370

Lammholmsbacken 81

Box 39036

184 24 Åkersberga
Bert Niska 070-30217 97

127 49 Skärholmen

115 42 Stockholm

Tel: 08-740 44 34

Tel: 08-664 14 64

Kalle Innala 08-540 658 44

www.difbowling.com/

www.dif-ff.org/

www.difbandy.net/

Medlemsavgifter - Djurgårdens

if fotboll

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
Ständig medlem 5000 kr

adress

500 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 2004”.

Som medlem får du medlemstidningen Djurgårdaren hemskickad. I den hittar du intressant läsning om
Djurgårdens IF.

Nr 3 2003Djurgårdaren 30

Ett stort grattis!
Det är med stolthet vi konstaterar att Stadium nu är en av huvud
sponsorerna till de regerande svenska mästarna i fotboll. Vi vill gärna
säga grattis till andra raka guldet! SM-guldtröjan på bilden och ytterligare
en guldtröja hittar du i alla Stadiumbutiker i Stockholm.
Nu siktar vi mot tre raka!

Officiell sportleverantör Djurgårdens IF Fotboll

