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Stadion är vårt hem
I dag är det fotbollsfest för alla oss djurgårdare på Stadion. 
Efter fredagens match i Solna känns det skönt att vara på 
hemmaplan igen. Örgryte är motståndare så det kommer att 
bli en tuff uppgift för våra blårandiga hjältar. Det krävs ett bra 
bolltempo och ett mycket löpvilligt Djurgården för att ta tre 
poäng denna afton. Vi får i kväll se om Isaksson fortfarande är 
tredjemålvakt i Sverige! Örgrytes burväktare Dick Last utma
nar Hedman, Kihlstedt och Isaksson om en plats i landslags- 
truppen. I dagens match blir det upp till bevis.

Fotboll på Stadion brukar betyda allsång. Och då gäller det 
en betydligt ljudligare sång än den som visas upp på Skansen. 
John ‘Jompa’ Eriksson (alltid på plats när det är allsång på 
Skansen) får ursäkta. Men det är på Stadion allsång är som 
bäst. Sjung för Djurgården så kommer spelarna ge sitt yttersta 
för att ta hem segern i kväll.

Det har blivit en del ändringar i spelprogrammet som vi 
vill uppmärksamma er på. Djurgården-Halmstad söndagen 
den 18 augusti har ny avsparkstid som är klockan 16.00. Köpta 
biljetter gäller till det nya klockslaget. Ändringar i spelpro
grammet hittar du på vår hemsida www.dif.se.

Efter lottningen på midsommarafton står det klart att 
Shamrock Rovers från Irland står för motståndet i Uefacupens 
kval. Räkna med minst 1000 sjungande djurgårdare på plats i 
Dublin den 15 augusti med retur hemma på Råsunda den 29 
augusti. Information om resor och biljetter hittar du på 
www.dif.se eller www.jarnkaminerna.nu.

Djurgårdens IF Fotboll hälsar publik motståndare, sponso
rer och media välkomna till dagens match på Råsunda.

Tomas af Geijerstam
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Sören Åkeby tror på rolig fotboll i dagens match.

Bägge mötena mellan Djurgården och 
Örgryte förra säsongen slutade oav
gjort, och till skillnad från andra mat
cher så var det fullt rättvisa resultat. I 
år har Örgryte börjat mycket starkt och 
ligger i skrivande stund tvåa i serien.

Sören Åkeby, som tillsammans med 
Zoran Lukic tränar Djurgården, det 
blir en svår match i kväll.

- Absolut, som du säger så har Örg
ryte öppnat bra och det är ett mycket 
kompetent lag. Jag såg deras cupmatch 
mot Hammarby härom veckan, trots 
förlusten var de bättre än Bajen och 
visade att de har konserverat vårformen. 
Får de slippa skador har de ett lag för 
toppstriden, så vi måste spela bra för att 
besegra dem.
Tror du att de till och med kan ta 
guldet i år?

- Som sagt, om de slipper de skade- 

bekymmer de hade under fjolåret. Då 
tror jag att ÖIS är ett av 3-4 lag som gör 
upp om Lennart Johanssons pokal.
Örgryte har liksom DIF rykte om sig 
att spela en bra fotboll...

- Det är sant. Det är ett duktigt, spe
lande lag. Speciellt höstmatchen oss 
emellan förra året tycker jag var en väl- 
spelad fotbollsmatch. Jag hoppas och 
tror att vi kan bjuda publiken på något 
liknande i kväll.
Till sist en klassisk fråga Sören, hur går 
kvällens match?

- Den som lever får se... Som sagt 
hoppas jag att vi får se en bra match 
mellan två spelande lag, där vi till slut 
står som segrare. Är vi fullt koncentre
rade på vår uppgift så ska vi nog kunna 
ta alla tre poängen. Som alltid är det vår 
målsättning.

Av Viktor Barth-Kron
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Dagens motståndare är Idrottssällska
pet från den burgna stadsdelen Örgryte 
i Göteborg. Föreningen är Allsvenskans 
äldste och grundades redan 1887, alltså 
fyra år före vår förenings födelse. Man 
säger att det var Örgryte som lärde 
Svenskarna att spela fotboll.

Det ser man när man tittar på vilka år de 
tagit sina 14 Svenska mästerskap. Det är 
1896, 1897, 1898, 1899, 1902, 1904, 1905, 
1906, 1907, 1909, 1913, 1926, 1928 samt 
1985. En närmast total dominans i slutet 
på 1800-talet och början på 1900-talet 
understryker att de var fotbollens pionjä
rer i det här landet.

Föreningen har också tagit en mängd 
Svenska mästerskap i andra grenar. Inom

Brottning och Friidrott har man alltid 
varit duktig. Totalt är det cirka 200 Sven
ska mästerskap som bärgats. På det ligger 
man på andra plats i Sverige. En förening 
har tagit cirka 385 mästerskap. Vi är dock 
för blyga för att tala om vilken.

Örgryte leds av en ledartrio bestående 
av Erik Hamrén, vår före detta mittfältss
strateg Sören Börjesson samt Ulf Svenss
son. De har hållit på i ett antal år nu (tror 
det är fjärde säsongen) och verkligen fått 
stil på laget. Under de senaste åren har 
man liksom detta år börjat starkt men 
tappat på hösten. Till detta år har man 
lagt om träningen för att kunna bibehålla 
det fräscha spelet även under den senare 
delen av Allsvenskan.

För närvarande ligger man på andra
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Publiksiffran för Örgrytes hemmaderby mot IFK Göteborg (37 763) kommer att bli svårslagen.



Örgrytes resultat 2002:

Hammarby IF-Örgryte IS 2-3

Örgryte IS-Kalmar FF 2-0

Malmö FF-Örgryte IS 0-1

Oskarström IS-Örgryte IS 0-6 (Svenska Cupen)

Örgryte IS-AIK 1-1

Halmstads BK-Örgryte IS 1-1

Örgryte IS-IFK Göteborg 2-1

Landskrona Bois-Örgryte IS 3-1

Örgryte IS-FC Café Opera 4-0 (Svenska Cupen) 

Örgryte IS-Hammarby IF 2-3 (Svenska Cupen) 

Örgryte IS-Örebro SK 1 -1

plats (skrivet innan omstarten av All
svenskan) och har under våren haft det 
flyt som behövs för att kunna vinna All
svenskan. Inget lag vinner Allsvenskan 
utan att ha tur och kanske är 2002 Örg
rytes år.

Laget är mycket jämnt och starkt. I 
målet står Sveriges fjärdemålvakt Dick 
Last och i fyrbackslinjen är Johan Ane- 
grund resen. Gemensamt för dessa två är 
att det var nära att de hamnade i vår blå
randiga dress till säsongen 1999. På mitt
fältet handlar det mest om Magnus 
Källander och Jeffrey Aubynn. Magnus är 
en slitvarg och utan tvivel en av allsven
skans nyttigaste spelare. Jeffrey är ojämn 
men är den gyllene vänsterfoten välsli
pad för dagen får Djurgården se upp.

På forwardssidan finns flera goda 
alternativ. Store och starke Joakim Karlss
son är ett, vesslesnabbe och målfarliga 
Christian Hemberg ett annat. Dessutom 
finns AIK-bekantingen Patrik Fredholm 
med och slåss om en plats.

Som Ni ser är laget mycket väl kom
ponerat i sin 4-4-2 uppställning. Ett kän
netecknande drag är att man är stora och 
starka. Starka är Djurgården också men 
ingen kan säga att vi är stora. Därför 
måste Djurgården spela ett snabbt pass
ningsspel och se till att hålla bollen på 
backen om man skall kunna störa Göte
borgarnas planerade marsch mot Lenn
art Johanssons pokal.

Av Mats Jansson
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Örgrytes tränare Erik Hamrén fick före 
säsongen frågan vem han trodde skulle 
bli allsvensk skyttekung. Svaret kom 
snabbt: Christian Hemberg.

Det började också väldigt bra för Örgry
tes talangfulle forward; mål i premiären 
borta mot Hammarby Det blev ytterli
gare ett innan en skada i matchen mot 
Solna AIK satte stopp för fortsatt spel.

- Det kändes tungt att åka på den ska
dan när säsongen hade börjat så pass bra. 
Men nu är jag helt skadefri och «fit for 
fight», säger 20-årige Hemberg när jag 
når honom strax innan Örgrytes match 
mot Örebro.

- För laget var ändå vårsäsongen 
mycket positiv, vi lyckades hålla oss kvar 
på andra plats till uppehållet och det är 
vi förstås mycket nöjda med.
Vilken är din största tillgång som fot
bollsspelare?

— Då måste jag nog svara snabbheten 
och att jag är ganska målfarlig. Många 
undrar om det där med målskyttet är 

mycket med, och det tycker jag också att 
vi är bra på. När vi spelar som bäst har vi 
ett högt bolltempo och mycket rörelse i 
laget. Kan vi bättra på effektiviteten 
framför mål kan vi hänga på i den abso
luta toppen.
Kan det till och med räcka hela vägen?

- Det måste jag tro att det kan. Det 
känns som att vi har ett komplett lag i år, 
så ska vi lyckas någon gång så ska det väl 
vara i år. Målsättningen är Europaplats, 
men självklart är det min dröm att vi ska 
ta SM-guld.

Christian är mycket positivt inställd 
till Djurgården, som han anser spelar 
den bästa fotbollen i Sverige.

- Intrycken jag fick av Djurgården 
förra året och även i början av denna 
säsong var mycket positiva. Sett till 
höstmatchen i fjol på Gamla Ullevi var 
DIF det bästa lag vi mötte på hela året. 
Man har många tekniska och kvicka spe
lare, och har liksom vi i ÖIS en positiv 
fotbollsfilosofi. Jag hoppas att matchen 
mellan oss blir lika trevlig för publiken

«Det känns som att vi har ett komplett lag i år, så ska vi lyckas någon gång 
så ska det väl vara i år... självklart är det min dröm att vi ska ta SM-guld.»

medfött, och det tror jag nog att det är 
till en viss del. Självklart kan man träna 
sig till att bli en bättre spelare, och där
igenom göra fler mål, men litet tror jag 
att det är en «gåva».

Örgryte har liksom Djurgården gjort 
sig kända för ett bra passningsspel, och det 
ser Christian som lagets främsta styrka.

- Passningsspelet är något vi jobbar 

som den har förutsättningar att bli.
Kan vi få något förhandstips till DIF-
Örgryte?

-Jag måste tro på seger, så jag säger 
0-1.
Målskytt?

— Kanske den där Christian Hemberg...

Av Viktor Barth-Kron

15



Nöjd, men ändå inte - Örgryte har mer att ge, enligt tränaren Erik Hamrén.

Erik Hamrén, tränare i Örgryte, är du 
nöjd med er vårsäsong?

- Resultatmässigt är jag förstås nöjd, 
vi ligger tvåa i Allsvenskan och det var 
det inte många som trodde. Spelmässigt 
finns det en hel del att förbättra nu i 
höst, vi hade en del stolpe-in i våras. 
Men på det stora hela är jag nöjd.
Vad har ni gjort under uppehållet?

- Direkt efter den sista seriematchen 
besegrade vi Café Opera i Svenska cupen. 
Därefter tränade vi hårt i två veckor, och 
på det följde en lika lång ledighet. Sedan 
åkte vi till Dalsland för ett läger, där vi 
mötte en Dalslandskombination. Vi vann 
den matchen med 5-2. I slutet av juni 
träningsspelade vi mot Landskrona, en 
match vi tyvärr förlorade med 3-1. 
Inför säsongen tippade du att Örgryte 
skulle ta SM-guld - står du fast vid det?

- När jag tippar gör jag det alltid 
med hjärtat. Realistiskt sett så finns det 

3-4 lag med större förutsättningar än vi 
att vinna serien. Hammarby visade 
dock förra året att ingenting är omöj
ligt, och vi har fått en bra start. Det 
återstår många matcher, men de poäng 
vi har tagit nu på våren kan ingen ta 
ifrån oss.
Hur är det att möta Djurgården?

- DIF spelar lite annorlunda än övriga 
allsvenska lag, det är roligt. Förra året var 
man väldigt bra, jag tror sättet man spe
lade på överraskade många. I år har man 
fått lite svårare sedan de andra lagen bör
jat anpassa sig efter Djurgårdens spel, det 
brukar vara så det andra året i Allsven
skan. I Örgryte försöker vi mer koncen
trera oss på vårt eget spel.
Till sist, hur går det i kvällens match?

- Det återstår att se, jag hoppas på en 
trevlig match. Vi spelar alltid för seger, så 
2—1 till ÖIS?

Av Viktor Barth-Kron
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Snacka 
om 

lagarbete
En fotbollsbutik med bl a matchtröjor, souvenirer, 

biljettförsäljning samt spel på Svenska Spel och ATG:s produkter. 
Välkommen till hörnet Mäster Samuelsgatan/Slöjdgatan.

DERBY
En affär mellan AIK, Djurgården och Hammarby.

Mäster Samuelsgatan 46, Stockholm. 08-21 03 03. 
Måndag - fredag 10.00 - 18.30. Lördag 10.00 - 16.00.
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HITTA RÄTT PÅ STADION

Sektion A + B
Långsida Lidingövägen.
Pris: 160 kr + förköp samt direktinsläpp (om det finns plats)

Sektion E + F
Långsida Lidingövägen.
Pris: 160 kr + förköp samt direktinsläpp (om det finns plats)

SektionH Familjeläktaren
Djurgårdens familjeläktare med Järnkaninen i spetsen.
Pris: 80 kr/person släpps tre timmar före match i spärren

Sektion G + K + L
Kurvan vid Valhallavägen/Drottning Sophiasväg.
Pris: 140 kr + förköp samt direktinsläpp (om det finns plats)

Sektion M + N
Klackens sektioner på långsidan Sophiavägen.
Pris: 140 kr + förköp samt direktinsläpp (om det finns plats)

Sektion O + P
Långsida Sophiavägen.
Pris: 160 kr + förköp samt direktinsläpp (om det finns plats)

Sektion R + S + T + U + V
Handikappsanpassad läktare
Pris: 80 kr + förköp samt direktinsläpp (om det finns plats)

Sektion X + Y +Z
Dessa sektioner är endast till för gästande supportrar.
Pris: 100 kr endast direkinsläpp

Telefonbokning 077-131 00 00 eller 077-170 70
Boka på Internet www.ticnet.se

Köp biljetter direkt i butiken Derby, Mäster Samuelsgatan 46





VM-äventyret är över för Sveriges reserv
målvakt. 20-årige Andreas Isaksson är till
baka i allsvenskan med Djurgården.

- Det är kul att komma igång igen. Det är 
skönt att vara tillbaka på Stadion. Jag hop
pas att vi kan spela lite bättre än i våras. Vi 
var lite för ojämna. Det har ofta blivit för 
trångt framför motståndarnas mål och vi 
har haft svårt att komma till avslut. Nu 
ska vi försöka ändra på det, säger Isaks
son.

Den uppmärksamme TV-tittaren kun
de upptäcka Isaksson i högen av jublande 
spelare ovanpå Anders Svensson efter 
dennes fenomonala frisparksmål mot 
Argentina.

- Det var otroligt kul att vara med. 
Man har lärt sig väldigt mycket. Ibland 
blev det lite långtråkigt, särskilt för oss 
som inte spelade, för det fanns inte så 
mycket att göra. Man åt, sov och tränade. 
Men jag tycker att vi klarade oss bra. 
Tristessen blev inte så farlig. Jag umgicks 
mest med de yngre spelarna som Tobias 
Linderoth, Pontus Farnerud och Erik 
Edman. Jag känner flera av dem från U21 -
landslaget.

Sveriges förstemålvakt Magnus Hed
mans VM-insats var omdiskuterad. Vissa 
kallade honom hjälte medan andra 
menade att gjorde flera avgörande miss
tag. I åttondelsfinalen spelade han skadad 
vilket såg ut att hämma honom.

- Det såg ut som att han hade ganska 
ont men det ska inte jag uttala mig om. 
Det är inte så mycket att säga om. Bästa 
målvakten står och då är det upp till han 
att avgöra om han kan spela.

Andreas Isaksson hann med en mängd 
träningspass under en dryg månad med

Hedman, Magnus Kihlstedt och resten av 
landslaget. Och träningspassen skiljer sig 
en del från de på Kaknäs med Djurgården.

-Vi tränade ganska lugnt efter som 
det var så många matcher tätt efter varan
dra. Vi tog inte ut oss. Kvaliteten på spe
larna var naturligtvis väldigt hög, och det 
ska den ju vara när det är A-landslaget det 
handlar om.

Det ryktades redan i början av en tur
neringen om en viss viktökning på den 
gänglige målvakten. Rykten som visade 
sig vara sanna.

-Jo, jag gick upp i vikt. Det var inte 
japansk mat vi åt utan vi hade med oss en 
kock från Sverige som lagade så god mat 
och det fanns som sagt inte så mycket 
annat att göra.

Andreas gör 
sin andra säsong 
i Djurgården. 
Vägen till Stock
holms Stadion 
gick via Östra 
Torps GIF, Trell
leborgs FF och 
Juventus. Kan
ske inte den allra vanligaste svängen inför 
ett medlemskap i DIF. Målvakt blev han 
först som tolvåring och fem år senare var 
det redan dags för den allsvenska debu
ten. Trelleborgs förstekeeper Daniel 
Andersson (numera i AIK) gick sönder 
och en oprövad 17-åring fick chansen, 
bland annat mot Djurgården på Stadion 
(slutresultat 2-2). Ett par månader senare 
tillhörde Andreas Isaksson serie A-klubb
ben Juventus, så det är tur att han gillar 
utmaningar. Det var som hämtat ur 
Buster eller Rekord-Magasinet om man så 
vill. Det var en dröm som slog in och

Efter målet mot Argentia
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Skönt att vara tillbaka på Stadion, tycker Isaksson.

från det, men jag tycker att det är en 
miss att inte ha med Kim i VM-truppen. 
Han kommer säkert att spela från start i 
landslaget inom en snar framtid och det 
hade det kunnat vara bra för honom att 
vara med. Även om han kanske inte 
skulle spela från start så kunde han varit 
med för att se och lära. Han är så pass 
bra att han definitivt var värd en plats i 
truppen.

Andreas Isaksson och Kim Källström 
är två av Djurgårdens bästa värvningar 
genom tiderna, kanske rent av de två 
bästa. Båda har förutsättningar att vara 
svenska nyckelspelare i nästa VM, ja, kan
ske redan till EM 2004 i Portugal. Men det 
är inget som Isaksson tänker på i kväll.

«Det var inte japansk mat vi åt utan vi hade med oss en kock från Sverige som

blev sann om den blyga och smala killen 
från landet som blev proffs i ett lag fyllt 
av världsstjärnor.

Isaksson blev tredjemålvakt. Hollända
ren Edwin Van Der Sar var nummer 1 och 
italienaren Michelangelo Rampulla and
remålvakt. Efter ett tag förbyttes entusias
men och all beundran för storstjärnor 
som Zenidine Zidane mot tristess och 
vantrivsel.

- Det är mycket bättre sammanhåll
ning i Djurgården. Det fungerade bra nu i 
VM också men det är lite speciellt med 
landslag. Men det var bra stämning i trup
pen. Det är viktigt eftersom man lever så 
tätt inpå varandra hela tiden. Man är näst
an tillsammans hela tiden varje dag.

Isaksson hade gärna sett att lagkamra
ten Kim Källström hade fått åka med.

- Det var rätt trupp om man bortser

Nu handlar det bara om matchen mot 
Örgryte.

- Örgryte är ett bra lag som försöker 
spela fotboll så det kan bli en rolig 
match. Vi spelade «hemma» på Råsunda 
i fredags men nu känns det skönt att få 
spela på Stockholms Stadion igen. Det är 
här stämningen är allra bäst, säger And
reas Isaksson som snabbt blev en publik
favorit på Stadion.

Han vaktade målet vid båda Djurgår
dens matcher mot Örgryte förra året. 
Hemmamatchen på Stadion slutade 0-0 
och även i höstmörkret blev det kryss, 
1-1 på Gamla Ullevi. I kväll håller vi 
tummarna för tre poäng. En djurgårdare 
spelar aldrig för oavgjort.

Av David Bogerius
david.bogerius@tv4.se
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Andreas Isaksson (15)
Ålder: 21 år (1981 1003)

Längd/vikt: 199 cm/87 kg 
Moderklubb: Östra Torp GIF 

Bästa arena? Vångavallen 
Hobby? Golf 

Roligaste minne från 
karriären? Andraplatsen i

Allsvenskan 2001
Unge Isaksson valde bort 
Juventus för Djurgården 
inför fjolåret och fick ett 
roligare fotbollsliv. I fjol 
var han Allsvenskans 
bäste målvakt i konkur
rens med Lasse Eriksson 
och i år tas kampen om 

Magnus Hedmans mål
vaktströja i A-landslaget 
upp på allvar. Svagheterna 
är inte många men spelet 
med fötterna kan förbätt
ras liksom auktoriteten i 
luftrummet.

Magnus Pehrsson (6) 
ÅLDER: 26 år (197602 25) 
Längd/vikt: 190cm/88kg 
Moderklubb: IFK Lidingö 
Roligaste lag att möta? 
IFK Göteborg
Nämn tre bra saker med 
Djurgården? Källhagen, 
Skansen och Blockhus
udden

MP är en av de spelare 
som mått allra bäst av det 
nya träningsupplägget. 
Efter två skadefyllda år i 
Göteborg kom han till
baka till Djurgården med 
ett tungt steg och ett 
sargat självförtroende 
men får han bara slippa 
de återkommande knä
problemen kan inget 
stoppa honom längre. 
Djurgårdens lagkapten är 
mycket viktig för lagets 
balans med sin tyngd och 
styrka som defensiv 
innermittfältare.

Patrik Eriksson Ohlsson (2)
ÅLDER: 27 år (1974 08 09)
Längd/vikt: 182 cm/82 kg
Moderklubb: IFK Sundsvall
Skulle vilja spela mot?
Manchester United

Kung Peo fortsätter att 
kriga för ett helt rege
mente. Med sin pla
ceringssäkerhet och sin

goda spänst satte han 
stopp för många av mot
ståndarlagens attacker 
under den lyckosamma 
säsongen 2001. Han lock
ades mitt under säsongen 
till Norge, men skrev på 
för tre nya år i blårandigt.
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Mikael Dorsin (3)
ÅLDER: 21 år(1981 1006) 

Längd/vikt: 183 cm/80 kg 
Moderklubb: Djurgårdens IF 
Nämn tre bra saker med dif? 
Publiken, spelet, spelarna

Alternativt yrke? Kock

Årets järnkamin 2000 
fick nöta en hel del bänk 
i fjol och är säkert sugen 
på mer speltid. Dorsin 
har varit vänsterback i 
U21-landslaget under ett 
par år nu och är högak
tuell för spel på samma 
plats i klubblaget. Med 
sitt positiva och uppoff
rande spel var han en 
sensation i laget som tog 
hem Superettan och 
glimtvis såg vi samma 
takter även förra året, 
bland annat i höstderbyt 
mot Hammarby.

Rami Shaaban (1)
ÅLDER: 26 år (1975 06 30)
Längd/vikt: 193 cm/95 kg 
Moderklubb: Boo FF
Vad tänker du när du hör 
ordet «straff»? Klistrar den 
Roligaste minne från 
karriären? Vinna Superettan

Konkurrensen bland mål
vakterna i Djurgården är 
stenhård. Rami Shaaban 
gjorde stor succé som 
inhoppare i matchen mot 
Halmstad i slutet av förra 

årets säsong och uppvak
tades av flera allsvenska 
klubbar under vintern. 
Men det blev aldrig någon 
flytt och «Långa sköna» 
Rami drillas fortfarande 
av målvaktstränaren Kjelle 
Frisk ute på Kaknäs. Är 
den enda spelaren i 
A-laget som har ett hel
tidsjobb vid sidan av 
fotbollen.



Abgar Barsom (7)
ÅLDER: 24 år (19770904)
Längd/vikt: 172 cm/75 kg 
Moderklubb: BK Forward 
Drömlagkamrat? Maradona 
Favoritklubb? SSC Napoli 
Sysselsättning?
Zorans hårda skola
Abbe Barsom - Djurgår
dens Maradona. Ja, det 
har onekligen bjudits på 
en del grannlåt från Herr 
Barsoms vänsterkant 
sedan han kom till DIF 
från BK Forward inför 
säsongen 2000. Men även 
om Abbe gärna gör det 
oväntade och inte alltid 
tar den enklaste vägen till 
motståndarlagets mål så 
är han också en lagspelare 
som jobbar hårt i en hel 
match.

Christer Mattiasson (8)

ÅLDER: 30 år (1971 07 29)
Längd/vikt: 175 cm/75 kg 

Moderklubb: Mariedals IK
Favoritlag? Juventus 

Hur känns det att möta

Elfsborg? Jag spelade där 
i sju år - jag vill absolut 

inte förlora mot dem.
Hur går det för dif? Jag 

hoppas vi hamnar i topp tre

«Kitten» värvades mitt 
under fjolårssäsongen 
som en lösning på 
Djurgårdens anfalls- 
problem men formen 
och fysiken var inte på 
topp när han anslöt till 
de blårandiga. Förhopp-

Richard Henriksson (5)
ÅLDER: 19 år (1982 10 05)

Längd/vikt: 191 cm/87 kg 
Moderklubb: Djurgårdens IF 

Alternativ idrott?
Badminton

Roligaste minne från 
karriären? Debuten i

Allsvenskan 1999
Vad blir årets höjdpunkt?

Europaspel

Det är alltid roligt med 
egna produkter och då 
särskilt sådana föredö
men som U21-landslags
mannen Richard 
Henriksson. Trots den 
unga åldern debuterade 
han redan 1999 (0-0 mot 
Kalmar FF) i Allsvenskan

ningsvis har årets för
säsongsträning gjort 
skyttekungen gott för 
laget behöver en pålitlig 
målskytt som ligger i 
toppen av den allsvenska 
skytteligan.

och många spår att hans 
riktiga genombrott kan 
komma i år. Richard är 
mycket vårdad i sitt spel 
och konkurrerar främst 
om en plats som ytter
back även om han också 
kan spela i mitten.
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Andreas Johansson (10)
Ålder: 23 år (1978 07 05)

Längd/vikt: 179 cm/80 kg 
Moderklubb: Mellerud 

Alternativt yrke? Ekonom 
Årets höjdpunkt? Derbyna 

Ritualer före match?
Uppvärmning

«Adde» Johansson är en 
positiv och kreativ spelare 
som gärna springer i 
djupled och skapar 
mängder av målchanser 
genom sin löpvillighet. 
Han var en av Djurgår
dens bästa spelare under 
hösten 2001 och klev ofta 
fram och visade vägen 
när andra spelare hade 
det tyngre. Kan Andreas 
bli lite kvickare och 
vassare framför mål är 
han definitivt en man för 
A-landslaget i framtiden.

Babis Stefanidis (14)
ÅLDER: 22 år (1981 03 08)

Längd/vikt: 178 cm/71 kg
Moderklubb: BP

Drömlagkamrat? Zidane
Roligaste lag att möta?

Örgryte

Babis Stefanidis är en 
offensivt skicklig spelare 
med fin teknik. Han 
bytte proffslivet i Grek
land mot Djurgårdens IF 
under fjolårets säsong 
och tog trots den mycket 
hårda konkurrensen en 

plats i startelvan vid ett 
par tillfällen. Babis är 
naturligtvis en spelare med 
framtiden för sig men bli 
inte förvånad om han 
kommer att presentera 
sig på allvar redan i år.

Stefan Bärlin (9)
ÅLDER: 26 år (197605 31)
Längd/vikt: 182 cm/75 kg
Moderklubb: Katrineholm
Alternativt yrke?
Bandyspelare
Vilken arena är bäst?
Backavallen, Katrineholm

Bärlin varvar insatser av 
internationell toppklass 
med passningar i korp

klass, men när det stäm
mer på högerkanten är 
han en av seriens allra 
snabbaste spelare. Enligt 
sina lagkamrater är han 
en usel huvudspelare 
men ändå nickade han in 
2—0 mot Hammarby på 
Råsunda förra våren.
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Aziz Corr Nyang (22) 
ÅLDER: 17 år (1984 08 27) 
Längd/vikt: 160 cm/59 kg 
Moderklubb: IFK Lidingö 
Hobby? Basket 
Favoritklubb? Juventus 
Drömlagkamrat? Del Piero

Aziz Corr Nyang presen
terade sig för Djurgår
dens publik med en 
imponerande andra 
halvlek som högerytter

Stefan Rehn (20)
ÅLDER: 35 år (196609 22) 
Längd/vikt: 178 cm/76 kg 
Moderklubb: Sundbyberg 
Roligaste enskild händelse 
FRÅN KARRIÄREN? Kvalet mot 
Gais 1985
Hur går det för dif i år?
Hoppas att vi kan vara med 
som ett topplag

Djurgårdsfans och fotbolls
älskare gladdes verkligen 
åt Stefans beslut att spela 
åtminstone ett år till i All
svenskan. Det sägs att han 
gör det för att han tycker 
att det är så kul att spela 
kort efter träningarna på 
Kaknäs men det ser även 
ut som om Stefan har rätt 
så kul på fotbollsplanen. 
Bolltrollaren från Sundby
berg är en vinnare och ett 
perfekt föredöme som fot
bollsspelare i Djurgården.

mot Café Opera på 
Stadshagen i februari. I 
fjol var han en stor 
anledning till att IFK 
Lidingö tog klivet upp i 
division II. En snabb och 
teknisk spelare som be
höver och lär bygga på 
sig några kilo muskler 
under de närmaste åren.
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Louay Chanko (21)
ÅLDER: 22 år (1979 11 29)

Längd/vikt: 173 cm/70 kg 
Moderklubb: Syrianska 

Alternativt yrke?
Egen företagare

Roligaste lag att möta?
Bajen - sex poäng igen

Vem vinner dif:s skytteliga?
Hoppas det blir jag...

Lolo var något av Djur
gårdens egen Ole Gunnar 
Solskjaer i fjol och blev 
ofta målskytt sedan han 
blivit inbytt mot slutet av

matcherna. Bland annat 
gjorde han det första DIF- 
målet för säsongen på

Stadion och prickade 
dessutom in det enda 
målet i höstderbyt mot 
Hammarby Lolo satsar 
friskt och har både 
snabbheten och spel
uppfattningen. Ibland 
väger han dock lite lätt 
mot tunga tuffa mot
ståndarbackar men med 
några fler kilo muskler på 
kroppen kommer han att 
kunna ta för sig mer och 
mer.

Elias Storm (4)
ÅLDER: 22 år, (1979 07 19)

Längd/vikt: 190 cm/87 kg
Moderklubb: Älvsjö AIK

Vem vill du ha som

lagkamrat? Roy Keane
Roligaste minne från 

karriären? Komma till DIF 
Hur går det för DIF i 

Allsvenskan? Bra

Elias Storm debuterade i 
DIF-tröjan i inomhus
turneringen i Borås i 
januari och har redan fått 
ett rykte om sig att vara 
en mycket snabb mitt
back, trots sin storlek. 
Den reslige Storm spelade 
mycket lovande i Spårvä
gen i fjol och kommer att 
öka konkurrensen om 
platserna i backlinjen.



Övre: Johan Forsbring (naprapat) Kim Källström, Markus Karlsson, Richard Henriksson, Magnus Pehrsson, Elias Storm, Johan Wallinder, Michael Dorsin, Patrik Eriksson Ohlsson, Kjell Frisk (målvaktstränare) 
Mellan: Kjell Lundqvist (materialare), Stefan Bergtoft, Nicklas Rasck, Stefan Rehn, Stefan Bärlin, Babis Stefanidis, Andreas Johansson, Christer Mattiasson, Thomas Lindholm (fystränare) 

Nedre: Sören Åkeby (tränare), Pagguy Zunda, Abgar Barsom, Andreas Isaksson, Rami Shaaban, Louay Chanko, Aziz Corr-Nyang, Zoran Lukic
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Kim Källström (16)
ÅLDER: 19 år (1982 08 24) 
Längd/vikt: 185 cm/84 kg 
Moderklubb: Partilie IF 
Alternativt yrke?
Golfproffs

Kim Källström var 
spelaren som alla ville ha 
inför årets allsvenska 
säsong. Han valde Djur
gårdens IF och det tackar 
alla supportrar för. 
Offensiva, snabba och 
målfarliga spelare passar 
alltid bra i blårandigt och 
vi tror och hoppas att 
Kim Källström kommer 
att trivas bra med att 
spela bollen framåt efter 
marken. Han kan defini
tivt bli en mittfältare för 
A-landslaget inom kort 
kanske redan till VM.

Johan Wallinder (11)
ÅLDER: 26 år (1975 08 19) 
Längd/vikt: 185 cm/83 cm 
Moderklubb: Adolfbergs IK 
Vilka vinner fotbolls-vm?
Sverige

Fjolårssäsongen är glömd. 
Nu ska Johan hitta till
baka till den form som 
gjorde honom till en av 
seriens bästa och mål
farligaste anfallspelare 

under hösten 2000. DIF- 
supportrarna hoppas 
fortfarande på att Wallin
der kan bli den centerfor
ward som saknades i fjol. 
Uppvaktades av sin gamla 
klubb Örebro SK inför 
säsongen men siktet är 
inställt på revansch - i 
Djurgårdströjan.

Stefan Bergtoft (13)
ÅLDER: 23 år (1979 03 24) 
Längd/vikt: 179 cm/73 kg 
Moderklubb: Kälvesta 
Vilka vinner fotbolls-vm?
Argentina
Alternativ idrott? Bandy 
Sysselsättning? Studerar 
till fritidspedagog 

Djurgårdens egen variant 
av Paul Scholes är tillbaka 
med ett ihoplappat kors
band. Fjolårets säsong tog 
slut redan i vårens derby 
mot AIK då dobbarna 
fastnade i Råsundas gräs. 
Denne mittfältare gillar 
Backstreet Boys men är 
tuffare än vad han ser ut 
att vara. Är även lysande 
coach för Sektion F:s 
fotbollslag.
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Markus Karlsson (12)
ÅLDER: 29 år (1972 08 30) 

Längd/vikt: 185 cm/83 kg 
Moderklubb: Rimbo 

Drömlagkamrat?
Elin Flyborg

Roligaste lag att möta?
Alla lag vi slår

Vilken arena är bäst 
(förutom Stadion)?

Råsunda (när vi spelar)

I fjol vänsterback - i år 
mittback. Markus Karls
son har än en gång bytt 
position på planen men 
den här gången kan det 
vara för gott. Med sin 
snabbhet och styrka kan 
han bli ett utmärkt mitt
lås tillsammans med 
Patrik Eriksson-Ohlsson. 
Är inne på sin sjunde 
säsong i Djurgårdens 
A-lag vilket, med god 
marginal, gör Markus 
Karlsson till lagets verk
lige veteran.

Pagguy Zunda (19)
ÅLDER: 18 år (1983 05 23)

Längd/vikt: 182 cm/74 kg
Moderklubb: Djurgårdens IF 

Roligaste lag att möta?
IFK Göteborg

Vilka vinner fotbolls-vm?
Frankrike

Det går undan när Pagguy 
sätter fart. Efter ett lyckad 
insats mot Brage i den 
sista matchen i Superettan 
2000 trodde vi att vi kulle 
få se mer av unge herr 
Zunda under 2001 men 

då fick man bege sig till 
Hjorthagen där han 
glänste som utlånad till 
Värtans IK. Kanske 
kommer genombrottet i 
blårandigt redan i år...

Nidas Rasck (18)
ÅLDER: 33 år (1969 03 10)
Moderklubb: Ludvika FK 
Längd/vikt: 178 cm/74 kg 
Hur går det för DIF i 
Allsvenskan? Vi tar guldet 
Vilket lag är roligast att 
möta? IFK Göteborg 
ÖNSKEMOTSTÅNDARE I 
Uefakvalet? Något brittiskt 
Drömlagkamrat?
Joakim Thåström

Rask som en räv och klok 
som en uggla. ICA-hand
lare Rasck gör inte många 
misstag på en säsong i DIF. 
«Rascken» fick en nytänd
ning och ett piggare steg 
i och med den nya 
träningen och var en av 
Allsvenskans bästa ytter
backar förra säsongen.
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Zoran Lukic
ÅLDER: 45 år (195611 27)
Favoritklubb? Roma
Vem skulle du vilja ha som 
lagkamrat? Stefan Rehn 
Roligaste minne från 
FOTBOLLSKARRIÄREN?
Europamästare med 
Jugoslaviens U21

Sören Åkeby
ÅLDER: 50 år (1952 02 23)
Alternativ idrott? Bandy
Hobby? Trav
Vad blir årets höjdpunkt?
UEFA-Cupen
Vad tar du med dig till en

öde ö? Pilsner
En god glass? Nogger

I en allsvenska där samma 
tränarnamn byter plats 
vart tredje år känns Zoran 
& Snuffe fortfarande som 
färskingar. Med en offen
siv och attraktiv fotbolls- 
filosofi har detta tränar
par tagit Djurgården till
baka till Allsvenskan med 
besked. Det hundrapro
centiga engagemanget går 
inte att ta miste på. Full 
fart framåt - håll tätt bakåt.

Övriga runt laget 
Styrka: Inge Johansson 
Fys-tränare: Thomas Lindholm 
Napprapat: Johan Forsbring

Kjell Frisk
ÅLDER: 38 år (1964 04 27)
Hobby? Golf
Roligaste minne från 
FOTBOLLSKARRIÄREN?
Cupguldet 1990
Vilket lag är roligast att 
möta? Hammarby

Kjell Lundkvist
Tre bra saker med dif?
Kamratskap, rolig fotboll, 
Kaknäs
Bästa fotbollsmatch du

sett? DIF-MFF, 6-1
Vem vinner fotbolls-vm?
Frankrike

Kjell och Kjell jobbar med 
material av högsta kva
litet. «Lunkan» har haft 
hand om kläder, skor, 
dricka och bollar under 
de senaste decennierna och 
höll högsta allsvenska 
klass även när laget låg i 
ettan. Kjelle Frisk bossar 
över Kaknäs men också 
över målvaktsträningen. 
Frisk känns även igen från 
sin tid som förstemålvakt 
i A-laget i början på 90- 
talet och brukar faktiskt 
än i dag dyka upp som 
reservmålvakt när det 
behövs.
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Att äta kakan och ha den kvar

H
ar ni redan glömt VM?

Att det avslutades med en 
länge extremt spännande och 

intressant final ? Hur alla som förutspått 
ett tillknäppt och enbart försvarande 
Tyskland mot ett briljant och oupphör
ligen anfallande Brasilien gick på pum
pen? Tyskland anföll och var aldrig så 
stelbent som myten gör gällande. Brasi
lien kunde försvara sig och var aldrig så 
överlägset genialt, som den lika ihärdi
ga brasse-myten påstår. En annan ofta 
upprepad «sanning» under VM var att 
«stjärnorna» var så slitna att de för
svann tidigt ur turneringen, som därför 
blev en besvikelse.

Vad är i så fall en «stjärna»? tänker jag 
efter att ha sett VM:s pärlband av strålande 
fotbollsspelare, varav många matchat lika 
hårt som Zidane, Figo, Batistuta, Owen 
eller Totti - en del av dem till och med i 
samma lag. Det är alltså en sanning med så 
stor modifikation att den nästan upphäver 
sig självt att det skulle ha blivit andra 
världsmästare om bara England skrotat en 
av sina cuper, Champions League utfor
mats på ett annat vis eller för den skull 
Fredrik Ljungberg spelat i Celtic, som den 
ständigt lika alerta Henke, men åter till 
begreppet «stjärna».

Det verkar som om bara en svensk spe
lare andas utländskt proffskontrakt är 
han en sån. Och för de utländska tycks 
det yttersta beviset på stjärnstatus vara 
astronomiska transfersummor, feta rek
lamkontrakt eller piffiga frisyrer mer 
än faktisk fotbollsförmåga. Åtminstone

Eva af Geijerstam är frilansjour
nalist. Hon tror inte England 
skulle vunnit VM om de spelat 
färre inhemska matcher.

i medierna, som gör allt för att intala 
oss utomstående att med ovanstående 
har spelaren tagit klivet upp på himlen 
för att stanna där för alltid. Om spe
larna själva går på den stjärnvalsen; 
måtte kloka agenter och tränare stå 
dem bi...

Därmed till varför detta står att läsa i 
Blåranden. Vi har som bekant fått ett 
«stjärnfall» i föreningen. Jag har ingen 
aning om detaljerna i villkoren, vare sig i 
Abgar Barsoms snart utgångna kontrakt 
eller i det av föreningen föreslagna kont-
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rakt Barsom offentligt kallat «skambud». 
Bortsett från att Abbe kanske blivit hård
draget citerad, är dessa olika uppskatt
ningar av hans värde fullständigt normala 
och inte heller poängen. (Kanske rör sig 
alltsammans förresten bara om att hitta 
en lägenhet som motsvarar Abbes krav.)

Det viktiga är att styrelsen har vågat följa 
sin fastslagna policy. En spelare som avi
serar klubbyte mister sin A-lagsplats om 
han är kontraktslös och går som Bos
manfall vid flytten - det vill säga utan att 
vare sig moderföreningen eller den nu
varande klubben får ett korvöre.

För detta har styrelsen mött viss kritik 
i spalterna, varav den fånigaste var en 
jurist som utan en aning om avtals-

«En förening kan aldrig låta en 

spelare och/eller hans agent

mi, 
hur viktig spelaren än är.»

detaljerna hävdade att avstängningen 
från A-lagsspel skulle vara olaglig. Om så 
vore: vilken härlig räcka processer väntar 
inte för alla Sveriges reservlagsspelare! 
Men bland oss DIF-supportrar är stödet 
för styrelsens beslut massivt, hur mycket 
vi än uppskattar Abbe som fotbollsspe
lare (vilket faktiskt varierar).

Många har nämnt Jesper Blomqvist som 
skrev under ett nytt kontrakt med Blå- 
vitt strax före sin flytt till Milan, allt för 
att försäkra sig om att alla som haft del i 
hans utveckling skulle kompenseras Var
ken spelare eller föreningar kan både äta 
kakan och ha den kvar. En spelare ska 
aldrig hota med Bosmanflytt för att få ett 
bättre kontrakt, än mindre gå som Bos
manfall, hur mycket «stjärna» han (och 
hans agent) än anser sig vara.

En förening kan aldrig låta en spe
lare och/eller hans agent ensidigt be
stämma alla villkor om den vill klara sin 
ekonomi, hur viktig spelaren än är. Men 
de kan dela på kakan enligt Jesper 
Blomqvists goda modell. Så enkelt är 
det. Och då har jag inte ens nämnt 
ordet klubbkänsla.

Av Eva af Geijerstam
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ÖSTRA STATION
Grundad 1935

ÖPPET ALLA DAGAR TEL 08-612 00 14
Tunnelbana Tekniska Högskolan, nära till Stadion. Välkommen önskar Berit.

Före och efter matchen träffas man på Östra 
Puben med specialpriser 

för Djurgårdare varje matchdag.
Vällagad husmanskost

Lunch, middag, á la carte, Smörgåsar mm. 
Kaffe, öl och vin.

Fullständiga rättigheter.

DJURGÅRDSPUB & UTESERVERING



Flera roliga resor gör att det inte blir billigt att hålla på Djurgården i augusti.

De kommande månaderna blir hektiska 
för alla som vill följa Djurgården på 
nära håll. VM-uppehållet har gjort att 
det kommer att spelas matcher var och 
varannan dag.

Flera roliga bortaresor är inbakade i pro
grammet, och för dig som inte vill missa 
någon av de matcherna rekommenderas 
en stramare budget den närmaste tiden.

Den 29:e juli spelar Djurgården bor
tamatch mot IFK Norrköping. En match 
som de senaste åren lockat tusentals 
djurgårdare. Norrköping ligger relativt 
nära Stockholm vilket gör att du enkelt 
och snabbt kan ta dig både till och från 
staden på ett par timmar. Packa in famil
jen i bilen och kör söderut, eller ta en av 
Reseklubbens bussar till matchen. Många 
blir vi, och givetvis så ska även du följa 
med. Norrköping är ett bra resmål för er 
som ännu inte känner sig så hemma på 
bortaplan.

När lönen anlänt i juli kan det defini
tivt vara läge att lägga undan lite slantar. 
Augusti innehåller nämligen två höjd
punkter. Först blir det UEFA-cupkval i 
Dublin mot Shamrock Rovers (15 augus
ti), och därefter bortamatch mot IFK 
Göteborg (25 augusti). Två matcher som 
kommer att locka tusentals blåränder. 
Givetvis så hänger även du med på 
någon eller båda resorna.

Reseklubben anordnar resor till mat
cherna, och för dig som vill ha informa
tion om hur du kommer till och från 
Dublin och Göteborg rekommenderas 
www.jarnkaminerna.nu.

Idag spelar Djurgården mot Örgryte i 
en viktig match. Matchen sända i Canal+ 
därför uppmanar vi alla att sjunga högt 
så att de hemma i TV-sofforna ångrar sig 
att de inte var på Stadion i kväll. Sjung 
mycket och stöd Djurgården!

Av Thomas Alexanderson
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Vem får packa trunken?



Vem får packa trunken?





Joachim Ljungh sitter på sektion E rad 
10 plats 34 och ni som har följt Djurgår
den ett tag vet att han var med och 
gjorde fanzinet Bågspännaren.

Minns du någon speciell Djurgårdsse
ger över ett Göteborgslag?

- Självklart kommer jag att tänka på 
när vi slog GAIS på straffar i kvalet, det 
är en match jag aldrig glömmer. Men 
även i semifinalen 1988 när vi slog 
Göteborg med 2-0 hemma och Gallo
way regerade!
Vem i Örgryte får Djurgården se upp 
med?

- De är ju inte direkt ett lag med spe
lare som står ut, men Jeffrey Aubynn var 
ju ett nyförvärv som nog många allsven
ska lag inte skulle ha tackat nej till. Pop
cornet har väl också visat sig på styva 
linan, men det är nog truppens jämnhet 
överlag som man ska se upp med.
Vad talar för en ny Europaplats för 
Djurgården när Allsvenskan summeras 
i höst?

- Det verkar finnas ett enormt själv
förtroende i truppen när man läser inter
vjuer med spelare och ledare. Alla är 
överens om att det finns mer att ge och 
det bådar gott! Vi ligger bra till redan nu 
trots en halvknackig inledning och vi vet 
att DIF kan mer än de visat hittills!

Av Tomas af Geijerstam 
Foto Tomas af Geijerstam
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Med koll på pengarna - Henrik Berggren utan för sin arbetsplats.

Henrik Berggren är en 33-årig Stockhol
mare som är uppvuxen på Södermalm. 
Efter studier på Stockholms universitet 
arbetade han sex år på Finansdeparte
mentet, varefter det blev två roliga år 
på ATG.

Henrik har jobbat med ekonomin på 
Djurgårdens kansli sedan 2001. Fritiden 
handlar (nästan) uteslutande om sport.

-Jag är ungdomsledare inom Djur
gården, spelar innebandy, ser så mycket 
fotboll och hockey som möjligt i verk-
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ligheten och på TV (vilket kräver nog
grann planering och två videoapparater). 
Som tur är har jag en förstående sambo 
och två sporttokiga barn Hugo 9 år och 
Klara 6 år.

Henrik började gå på Stadion i mitten 

av 1970-talet tillsammans med farsan. Så 
har det fortsatt. Det har inte missats 
många hemmamatcher sedan dess. Det 
var dock en period under 1980-talet när 
nerverna gjorde att Henrik inte klarade 
av att gå på derbyn.

- Besvikelsen över en förlust var stör
re än glädjen av en vinst, säger Henrik.

Det är svårt att vara djurgårdare ända 
ut i fingerspetsarna och samtidigt arbeta 
på fotbollens kansli.

— Det låter kanske konstigt, men man 
känner sig orolig hela tiden. Det är näs
tan skönt när det inte är säsong. Jag är 
orolig för allt som gäller Djurgården 
intäkter, kostnader, matcharrangemang, 
souvenirförsäljning och inte minst spe
let på planen. Visst är det lite tragiskt 
när man ser träningsmatcherna på 
Stadshagen som sin favorit avkoppling 
på säsongen.

Lidelsen för sitt jobb på Djurgårdens 
kansli går inte att finnas på någon annan 
arbetsplats. Att vara djurgårdare och 
samtidigt ha det som arbete är ibland 
jobbigt, men det är också värt det.

- Jag är rätt man på rätt plats, säger 
Henrik med lysande ögon. Min livspas
sion är sport och i synnerhet fotboll och 
Djurgården, så det känns inte som att gå 
till jobbet när man är på väg till Klock
tornet, fortsätter han.

Det har varit eller kanske är många 
Djurgårdares dröm att en dag få spela i 
Djurgårdens A-lag. Blir inte den drömm
men sann så kanske ett jobb på kansliet 
är den näst högsta drömmen. Men få 
inser hur det är att jobba med det man 
älskar.

- Man lever med jobbet. Det är inte så 
att man jobbar åtta timmar för att sedan 
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gå hem och ledigheten blir sällan helt 
avkopplande, säger Henrik.

Att ha hand om ekonomin i en idrotts
förening är alltid en kamp för att få det 
att gå ihop. Det är kostnader som löner, 
resor och material som det ska skapas 
intäkter för att täcka.

- Föreningens viktigaste inkomstkälla 
är biljettintäkter och medlemsavgifter. 
Det kanske är värt att tänka på när man 
protesterar mot biljettpriser samtidigt 
som man kräver att Djurgården ska för
stärka truppen med ett nyförvärv.

Speciella Djurgårdsminnen finns det 
gott om och det känns som om vi kunde 
sitta flera timmar och rabbla upp saker 
som hänt tidigare år.

- Jag har hur många som helst. Livet 
kretsar ju kring Djurgården. 4-0 på Sta
dion mot Göteborg i slutet av 1970-
talet, 1978 tror jag. Tommy Berggren och 
Anders Grönhagen gjorde mål. 9-1 mot 
Bajen på Råsunda var helt overkligt. Sä
songen på Krillan med Novakovic som 

tut för känslan av att vinna SM-guld. 
Henrik nöjer sig dock inte med Djurgår
dens matcher.
- I år blir det resa till alla Djurgårdens 

Uefa cup-matcher och jag hoppas det 
blir fler än en. Sedan blir det den årliga 
trippen till England, har jag planer på att 
se ett Glasgowderby och efter att ha sett 
årets Champions league final så är den 
2003 på Old Trafford redan inbokad.

Det går inte att ta miste på att Henrik 
älskar fotboll och arbetet för Djurgärden. 
Kraven på sportsliga framgångar kanske

«För mig ska Djurgården i alla avseenden vara ett föredöme. På plan, på 
läktaren och dessutom när det gäller att hålla ordning på pengarna.»

förmodligen är den bästa säsong jag sett 
av en spelare i Djurgårdströja. Hyllning
en till Galloway kommer jag heller aldrig 
att glömma. Jag kan hålla på länge.

När frågan kommer upp hur Henrik 
ska, likt sin far, få barnen att följa i pap
pas fotspår får jag ett snabbt svar.

- Redan ordnat! Både Hugo och Klara 
går på de flesta matcherna och Hugo är 
redan klar för resan till Dublin. Klara tja
tar så vi får se om även hon får följa med.

Europaspel är varje djurgårdares 
dröm och för oss yngre är det ett substi- 

inte alltid är det viktigaste utan gemen
skap och anseende är minst lika viktigt.

— För mig ska Djurgården i alla avse
enden vara ett föredöme. På plan, på läk
taren och dessutom när det gäller att 
hålla ordning på pengarna.

Henrik Berggren avslutade med vad 
som kanske är det viktigaste för varje 
fotbollsklubb i dag. Så min uppmaning 
till honom blir: fortsätt hålla ordning 
på pengarna!

Av Tomas af Geijerstam 
Foto Tomas af Geijerstam
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Hammarby-Djurgården
Råsunda, måndagen 15 juli 19.00.
Matchbiljett: 150-310 kronor.
Resväg:Tunnelbana från Stadion med byte 
vid T-Centralen till Solna C.
Biljetter: Ring 077-170 70 70.
Djurgårds sektioner: Norra läktaren och sek
tionerna 106, 107 och 320.

Norrköping-Djurgården
Idrottsparken, måndag 29 juli 19.00.
Matchbiljett: 70 kronor.
Respris:140 kronor.
Resväg: E4/Sthlm, Nyköping, Norrköping.
Sista anmälningsdag: Fredag 26 juli klockan 
12.00 (postgiro måndag 22 juli kl 18.00).
Bussarna lämnar Klocktornet klockan 14.30.

Nästa bortamatch som Djurgårdens spe
lar är mot Hammarby på Råsunda mån
dagen 15 juli 19.00. Vi hoppas att alla 
djurgårdare köper biljetter till den norra 
läktaren eller sektion 106, 107 eller 320 
på långsidan. Biljetter köper du hos våra 
återförsäljare.

Måndagen den 29 juli 19.00 gästar 
Djurgården Idrottsparken i Norrköping. 
Reseklubben hoppas på rekord i antalet 
bussar och antalet djurgårdare på plats 
kommer att uppgå till närmare 4000. Det 
är viktigt att alla anmäler sig snarast så 
att Reseklubben kan planera resan på 
bästa sätt.

I augusti är det dags för något vi alla 
djurgårdare längtat efter. Djurgården ska 
ut i Europa igen. Shamrock Rovers från 
Dublin står för motståndet. Datum för 
matchen i Dublin är torsdagen den 15 
augusti och Reseklubben håller på att 
fylla flera flygplan. Avresa, priser, färdsätt 
och närmare information om Reseklu
ben hittar du på www.dif.se eller 
www.jarnkaminerna.nu.

Restaurang Harrys är abonnerad för Reseklubben och 
de som får plats från och med klockan 17, på Drottnings
gatan 63. Hemma igen vid Klocktornet cirka klockan 23.

Shamrock Rovers-Djurgården (Uefa-cupkval)
Tolka Park, torsdag 15 augusti klockan 19.45 lokal tid. 
Respris med matchbiljett: 2200-3000 kronor.
Resväg: Från Stockholm Arlanda till Dublin.

• Boka snarast då antalet platser är begränsat.

Här kan du anmäla dig till resorna:
• Östra Station, vardagar klockan 14.00-23.00, 
lördagar och söndagar 12.00-21.00. Ej under 
lunchtid!
• Järnkaminernas pubafton, onsdagar på Östra 
Station klockan 17-19.
• Derbybutiken, Mäster Samuelsgatan 46, var
dagar 10.00-18.30, lördagar 10.00-16.00.
• Järnkaminernas souvenirstånd på alla 
hemmamatcher.
Ring Järnkaminernas infolinje på 08-783 79 77 
före varje match för senaste info, går även bra 
att mejla frågor till: 
pike@jarnkaminerna.nu
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Publikliga

21 139 AIK

16 360 Djurgårdens IF

12 683 Örgryte IS

12 500 Helsingborgs IF

11 037 Hammarby IF

10 589 Malmö FF

9044 IFK Göteborg

8 568 IFK Norrköping

8 506 Kalmar FF

8 255 Landskrona BolS

6 919 Örebro FK

6 724 GIF Sundsvall

6 722 IF Elfsborg

5 393 Halmstads BK

Varningsliga

4 Filip Apelstav, IFK Norrköping 

Markus Karlsson, Djurgårdens IF 

Sebastian Johansson, IFK Göteborg

3 Joel Cedergren,GIF Sundsvall 

Patrik Fredholm, Örgryte IS 

Stefan Ishizaki, AIK

Markus Johannesson, Örgryte IS 

Per-Ola Ljung, Landskrona BolS

Fredrik Nordback, Örebro FK 

Svante Samuelsson, AIK

Magnus Svensson, GIF Sundsvall 

Martin Ulander,Örgryte IS
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OMGÅNG 5

GIF Sundsvall-Helsingborgs IF 0-1

IFK Göteborg-IFK Norrköping 1-0

Halmstads BK-Örgryte IS 1-1

Landskrona BolS-Djurgårdens IF 1-1

Örebro SK-IF Elfsborg 2-0

AIK-Hammarby IF 2-2

Malmö FF-Kalmar FF 4-0

OMGÅNG 6

Djurgårdens IF-Örebro SK 3-0

IF Elfsborg-GIF Sundsvall 0-0

Hammarby IF-Halmstads BK 2-2

IFK Norrköping-Landskrona BolS 1-1

Kalmar FF-AIK 0-0

Helsingborgs IF-Malmö FF 2-3

Örgryte IS-IFK Göteborg 2-1

OMGÅNG 7

IFK Göteborg-Hammarby IF 3-1

AIK-Malmö 1-2

IF Elfsborg-Helsingborgs IF 0-1 

Örebro SK-IFK Norrköping 1-0

GIF Sundsvall-Djurgårdens IF 2-1 

Halmstads BK-Kalmar FF 1-0

Landskrona BolS-Örgryte IS 3-1

OMGÅNG 8

Helsingborgs IF—AIK 2-1

Kalmar FF-IFK Göteborg 0-1

Örgryte IS-Örebro SK 1-1

Hammarby IF-Landskrona BolS 1 -2 

IFK Norrköping-GIF Sundsvall 0-0 

Malmö FF-Halmstads BK 2-1 

Djurgårdens IF—IF Elfsborg 1-1

OMGÅNG 9

2002-07-07

GIF Sundsvall-Kalmar FF 

Malmö FF-Örebro SK 

2002-07-08

IF Elfsborg-Hammarby IF 

IFK Göteborg-Halmstads BK 

Landskrona BolS-AIK 

2002-07-09

Djurgårdens IF-Örgryte IS 

2002-07-10

IFK Norrköping-Helsingborgs IF

OMGÅNG 10

2002-07-14

AIK-Örebro SK

Malmö FF-GIF Sundsvall

Örgryte IS-IFK Norrköping

2002-07-15

Hammarby IF-Djurgårdens IF 

Kalmar FF-IF Elfsborg 

2002-07-16

Halmstads BK-Landskrona BolS

2002-07-17

Helsingborgs IF—IFK Göteborg

OMGÅNG 11

2002-07-21

GIF Sundsvall-Örgryte IS 

Landskrona BolS-Kalmar FF 

2002-07-22

Halmstads BKAIK

IF Elfsborg IFK Norrköping 

Örebro SK-Hammarby IF 

2002-07-23

IFK Göteborg-Malmö FF 

2002-07-24

Djurgårdens IF-Helsingborgs IF

Allsvenska tabellen (till och med omgång 8)

Landskrona BolS 8 5 3 0 21-9 18
Malmö FF 8 5 0 3 16-10 15
Ögryte IS 8 4 3 1 13-10 15
IFK Göteborg 8 4 1 3 10-8 13
Helsingborgs IF 8 4 1 3 12-13 13
Djurgårdens IF 8 3 3 2 13-10 12
Örebro SK 8 3 3 2 8-9 12
GIF Sundsvall 8 2 4 2 7-7 10
IF Elfsborg 8 2 3 3 6-9 9
Halmstads BK 8 1 5 2 7-8 8
Hammarby IF 8 1 3 4 14-18 6
IFK Norrköping 8 1 3 4 4-8 6
AIK 8 1 3 4 11-16 6
Kalmar FF 8 1 3 4 2-9 6
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Djurgårdens IF Örgryte IS

1. Rami Shaaban 1. Dick Last
15. Andreas Isaksson 2. Robert B-Bärkroth
2. Patrik Eriksson Ohlsson
3. Mikael Dorsin
4. Elias Storm
5. Richard Henriksson
6. Magnus Pehrsson
7. Abgar Barsom
8. Christer Mattiasson

3. Mikael Björkqvist
5. Anders Prytz
6. Markus Johannesson
7. David Marek
8. Afonso Alves
9. Joachim Karlsson
10. Patrik Fredholm

9 . Stefan Bärlin
10 . Andreas Johansson

11 . Christian Hemberg
12 . Thomas Perstedt

11. Johan Wallinder
12. Markus Karlsson
13. Stefan Bergtoft
14. Babis Stefanidis
16. Kim Källström

13. Patrik Elmander
14. Morgan Nilsson
15. Savo Drobac
16. Magnus Källander
17. Daniel Lohm

17. Samuel Wowoah
18. Niclas Rasck
19. Paggy Zunda
20. Stefan Rehn
21. Louay Chanko
22. Aza Corr Nyang

18. Valter Tomaz Jr
19. Paulhinho Guará
20. Martin Ulander
21. Johan Anegrund
22. Jeffrey Aubynn
23. Erik Gustafsson
24. Atli Thorarinsson

Martin Ingvarson, Hässleholm (huvuddomare)
Robert Brodin, Lindås (linjeman) 

Magnus Sjöblom, Landskrona (linjeman) 
Patrik Malmberg, Uppsala (fjärdedomare)


