
Tisdag 6 maj 19.00 omgång 5

Djurgårdens IF 
IFK Göteborg



Örebro SK-Djurgårdens IF 1-0 (1-0) 
1-0 Lars Larsen (38)
Varningar: Elmander, Källström, Rasck 
Domare: Keijo Hyvärinen
DIF: Isaksson, Rasck, Eriksson Ohlsson, 
Karlsson, Dorsin, Arneng (68), 
Johansson, Källström, Babis, 
Elmander, Wowoah (63)
Ersättare: Dembo, Henriksson, Bergtoft, 
Sjölund (63), Makondele (68)
Publik: 11739
»I dag känns fotbollen inte viktig.« 
(Mikael Dorsin på söndagen vid Stadion 
med anledning av trafikolyckan.)

Foto Nicklas Olofsson

Dagens matchprogram är en lott där du kan vinna en Volvo S60. I halvlek kommer utlottningen att ske så var 
uppmärksam. Det kanske är du som får lämna arenan i en splitterny bil.

Lotteriet är beviljat av Lotterienheten i Stockholm 030429.Försäljningsdag 030506. Dragningsresultatet presen
teras i halvlek samt i DN 030511 och på hemsidan www.dif.se.

Vinst hämtas på kansliet i Klocktornet senast 030611 eller i halvlek 030506 om vinnaren ger sig till känna.
Kontrollant Lars-Eric Anderfjärd, Länsstyrelsen.
Övrig information om lotteriet fås på DIF's kansli, telefon 08-545 158 00 och kontakperson är Bosse Andersson 
Klubbdirektör.

http://www.dif.se


3 avspark

Glädje och sorg
Välkomna till kvällens match mot IFK Göte
borg. Vi har alla sedan den tragiska bilolyckan 
efter matchen mot Örebro för drygt en vecka 
sedan bearbetat sorgen på olika sätt. Det har 
varit svårt att koncentrera sig på fotboll och 
arbete. I dag kommer vi tillsammans att hedra 
de omkomna med en tyst minut innan 
avspark. Spelarna kommer dessutom att bära 
sorgbindel. Jag vill passa på att tacka för allt 
stöd som kommit från supportrar och klubbar 
runt om i Sverige. Ert stöd och er värme tack
ar anhöriga och hela djurgårdsfamiljen för.

Samtidigt som vi har sorg har vi även gläd
jen att i dag sammanfatta den kampanj som 
startade den 23 april då Markus Karlsson tog 
emot stafettpinnen och insamlingen till Child
hood startade. Ingen har väl kunnat missa 
denna kampanj som uppmärksammats i 
media och runt om i Stockholm. World Child
hood Foundation är en stiftelse grundad av 
H. M. Drottning Silvia och som arbetar för 
bättre levnadsvillkor för utsatta och utnyttjade 
barn. Genom ett samarbete med Volvo har 
Djurgården och IFK Göteborg gjort ett upprop 
till en insamling som i dag kommer att över
lämnas till H. M. Drottning Silvia.

Dagens matchprogram är en lott där du kan 
vinna en Volvo S60. I halvlek kommer utlott
ningen att ske så var uppmärksam. Det kanske 
är du som får lämna arenan i en splitterny bil.

Vi hälsar publik, motståndare, sponsorer 
och media välkomna till dagens match.

Tomas af Geijerstam
(läs mer om Mr Ticket på sidan 8)

Priser
Svenska mästare: 1912, 1915, 1917, 
1920, 1955, 1959, 1964, 1966, 2002 
Stort silver (andra plats): 1988, 2001 
Svenska cup-vinnare: 1989/90, 2002 
Svenska cup-finalist: 1951, 1974/75 
1988/89

Innehåll
4 Sören&Zoran 8 runt laget 13 truppen 
37 motståndare 42 profil 46 aktuellt 
49 järnkaninerna 76 krönika 77 ungdom 
78 supporter 80 statistik

Blåranden
Redaktör: Tomas af Geijerstam 
Grafisk form: Martin Kindgren 
Redaktion: Thomas Alexandersson, 
Stefan Andersson, Patrik Asplund, 
David Bogerius, Eva af Geijerstam, 
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Jonas Riedel, Johan Wilny 
Foto: Bildbyrån



4 Sören & Zoran

IFK Göteborg 
passar oss bra«
Dagen efter den tragiska olyckan då två 
djurgårdare omkom på väg hem från 
Örebro ringer jag upp Sören Åkeby för 
en intervju till detta matchprogram.
Han låter nedstämd och säger att det är 
svårt att tänka på fotboll en dag som 
denna, men vi pratar ändå lite om spelet, 
förlusten och dagens motståndare, IFK 
Göteborg.
F: Om jag säger att Djurgården kom ner på 
jorden efter ÖSK-matchen, vad säger du då? 
S: Jo, jag tycker vi gör en klart godkänd 
första halvlek där vi skapar många chanser 
men lyckas tyvärr inte få in bollen. I andra 
halvlek stressar Örebro oss väldigt mycket 
samtidigt som vi inte utnyttjar hela planen 
på det sättet vi borde. Men det är alltid 
svårt att spela mot lag som försvarar sig så 
starkt. Så på sätt och vis kan man väl säga 
att vi kom ner på jorden, ja.
F: Vad var det som inte klaffade?
S: Det krävs ju två för att dansa, och när det 
bara var vi som ville som funkade det helt 
enkelt inte. Örebro förstörde spelet bra och 
man kan nästan säga att utvisningen gyn
nade dem mer än oss för då drog de sig till
baka ännu mer, vi blev stressade och de 
spelade väldigt kompakt. Man måste få hål 
tidigt på motståndarna i sådana här matcher. 
F: Vad hände med kantspelet i Örebro- 
matchen?
S: Det dog ut och en del dåliga beslut togs 
tyvärr. Daniel Sjölund stod fri på kanten vid 

många tillfällen utan att få bollen 
och det blev för mycket spel i 
mitten. Lite underbetyg till en del 
spelare där.
F: Vad var det Örebro lyckades 
med som andra inte klarat av?
S: DIF.
F: Nu har Allsvenskan kommit i 
gång efter några omgångar. Tycker 
du att man redan nu kan se 
några tendenser på hur det kom
mer att gå?
S: Enköping verkar förankrat i 
botten som väntat medan man ser 
att Öster är ett lag av tradition 
som säkert kan etablera sig. 
Angående toppen kommer vi vara 
kvar där och jag tycker även Hammarby ser 
starkt ut. Däremot har jag några frågeteck
en för AIK och dess problem med skador. 
F: Våra försvarare är väldigt offensiva i år, jag 
misstänker att det är en medveten taktik?
S: Ja, vi måste utvecklas och då blir det så 
automatiskt när vi har en hög prioritet på 
våra anfallare. Det betyder att försvararna 
måste ta del av anfallet och följa med upp. 
Det har ju funkat rätt bra och då är det bara 
att fortsätta.
F: Särskilt Patrik Eriksson Ohlsson syns 
ibland, och då särskilt mot Örebro, i en 
renodlad centerposition.
S: Nja, det är väl inget som sker så ofta, 
men i Örebromatchen så stod de kvar med



Sören Åkeby (till vänster) tycker Hammarby ser bra ut.

endast en anfallare så då fick Peo gå upp.
Vi ville i det läget ha med oss minst en 
pinne så han fick hjälpa till i anfallet. 
F: Dagens motståndare IFK Göteborg har 
haft några säsonger med problem, hur tyck
er du det ser ut för dem nu?
S: Det börjar se lite stabilare ut nu. De har 
bland annat slagit Malmö och skärpt till sig 
tror jag. Bosse (Johansson, tränare) har 
organiserat upp dem på ett bra sätt. Göte
borg är ett lag som alltid är kul att möta, 
det blir bra matcher och de passar oss bra. 
F: Göteborg var Sveriges storlag förut men 
sedan dess har det bara gått nedåt. Löper 
DIF samma risk?

S: Nej, det tror jag inte. Vi har en klok sty
relse som har kontrollen över det här. Sen 
ska man alltid se på andra och i det här 
fallet lära sig av Göteborgs misstag.
F: Har du någon kommentar till tragedin 
som inträffade efter Örebromatchen? Är det 
något du vill säga till Stadionpubliken?
S: Det är verkligen en stor tragedi. Matchen 
i går känns helt obetydlig och vi har pratat 
igenom det här med laget nu på morgonen 
och alla känner en stor sorg. Vi sörjer alla 
med de drabbade familjerna och våra tan
kar är hos dem.

Av Joachim Ljungh





Full fart framåt!
Stadium och Djurgården i ett 

gränslöst samarbete. Lycka till DIF!

Officiell sportleverantör & sponsor till Djurgärdens IF



8 runt laget

Det finns en hel del myter om Tomas af Geijerstam, även 
känd som Mr Ticket och biljettansvarig i DIF Fotboll. En del 
av myterna är sanna som att det finns en förening som heter 
Mr Tickets vänner och att en normal arbetsdag för Tomas kan 
vara upp till 14 timmar lång.

Mr Ticket e nummer ett...

Tomas föddes 1973 och började lägga bred
sidor i blårandigt sex år senare till mamma 
Evas stora glädje. Han kånkade runt med 
fotbollstrunken på axeln i över tio år innan 
han fick kicken.

- Det var tänkt att Djurgår’n skulle hjäl
pa mig med en ny klubbadress men ingen
ting hände så jag tröttnade och slutade 
spela fotboll. I stället började jag med inne 
bandy, berättar Tomas.

Det bästa minnet från tiden i Djurgårdens 
u-fotboll är en resa till Rom 1987. Djurgår
dens framgångsrika 73:or fick mäta krafterna 
mot italienska lag och se landskampen mel
lan Italien och Sverige i Neapel.

Då var Tomas redan medlem i Blue 
Saints, som Järnkaminerna hette på den 
tiden. I början av ståplatskarriären brukade 
mamma Eva följa med och se till att Tomas 
inte fladdrade i väg för långt på läktaren när 
det blev mål. Så småningom började dock 
Tomas gå på matcherna själv och blev snart 
en av förgrundsfigurerna i den sociala verk-



9 runt laget

samheten runt Blue Saints. Bland annat 
som redaktör för tidningen Järnkaminen. 
Strax efter Blue Saints namnbyte till Järnka
minerna intensifierades samarbetet mellan 
Djurgår’n Fotboll och supporterföreningen. 
Bland annat med gemensam souvenirför
säljning och en utbildning på Fryshuset.

Den nye fotbollsordföranden Bo Lundqu
ist insåg att Tomas var en av dom som 
skulle kunna göra nytta i de då tomma 
kanslilokalerna i Klocktornet.

-Jag började arbeta heltid för Djurgården 
1998 och det var inför året därpå som vi 
förstod att någon måste ta hand om biljett
hanteringen. Det blev jag, säger Tomas. 

lätt så att jag i princip får prata jobb dygnet 
runt och det är inte alltid så kul.
Mr Ticket har varit med och från insidan 
sett Djurgårdens förvandling från konkurs
mässig hackkyckling till föredöme och 
svenska mästare. Men han vet också vad 
som krävs för att hålla sig kvar på toppen.

- Vi måste fortsätta att vara öppna, ärli
ga och självkritiska och framför allt ska vi 
lyssna på våra supportrar. Det går inte att 
segla i väg och tro att vi är en internationell 
storklubb för att vi vunnit SM. Visst är det 
bra med utveckling och samarbetsavtal 
men ibland önskar jag faktiskt att vi foku
serade ännu mer på vår egen verksamhet.

På den tiden låg antalet säsongskort betyd
ligt närmare 80 än dagens 8000 så arbets
bördan och ansvaret har vuxit rejält för 
varje år. På Tomas att göra-lista finns även 
medlemstidningen Djurgårdaren och 
matchprogrammet Blåranden så ibland har 
det varit svårt att få tiden att räcka till.

- Djurgården är en del av livet och jag 
har nöjet att få jobba med mitt stora 
intresse, säger Tomas. Samtidigt blir det

Fakta
Namn: Tomas af Geijerstam
Ålder: 30
Smeknamn: Mr Ticket
Yrke: Biljettansvarig på DIF Fot
boll
Familj: Sambo Maria (BK Häck
en-supporter) och hunden Sixten 
(DIF-supporter)
Favoritmusik: Mycket och blandat

Av David Bogerius

Organisation

Ordförande: Bo Lundquist
Ledamöter: Per Kotschack, Lars Erbom, 
Ander Beck-Friis, Christer Magnusson, 
Torbjörn Althén, Ronald Åman, 
Hans von Uthmann
Klubbdirektör: Bosse Andersson 
Personalchef: Marie Barth-Kron 
Souvenirer: Patrik Asplund 
Press: Johanna Lundeberg 
Marknad: Stefan Svensson, 
Anna Magnusson, Fredrik Segerblom 
Ungdom: Gunnar Martinez, 
Kjell Hansson, Johan Wilny 
Säkerhet: Albert Törsleff, 
Johnny Brenemark 
Ekonomi: Henrik Berggren 
Biljetter: Tomas af Geijerstam



Stockholms
stolthet
Våra stolthetsföretag finns här samlade. Vill du 
också synas? Ring oss på telefon 08-54515800





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.



13 truppen

1. Publiken
Säsonger i DIF: 112

Publikens betydelse på 
en fotbollsarena kan inte 
underskattas. Varken på 
San Siro, Old Trafford, 
Stockholms Stadion, 
Kristinebergs IP eller 
Råsunda. Ett starkt pub
likstöd kan ge ett match
avgörande övertag redan 
från avspark, kan se till 
att underlägen hämtas 
upp och att segermålet 
kommer i slutminuterna. 
Kärnan i Djurgårdens 
fotbollspublik är mycket 
härdad efter flera tunga år 
av motvind, svarta rubriker 
och ödesdigra slutminuter. 
Det är där föreningens 
hjärta och själ finns och 
det är där det aldrig slutar 
att slå.

Samtliga presentationer av 
David Bogerius



14 truppen

Zoran Lukic, tränare 
Säsonger i DIF: 10 (tips
elit 1993-99, A-laget 
sedan 1999)

När Zoran Lukic, tillsam
mans med Sören Åkeby, 
tog över Djurgårdens A-lag 
1999 var han ett okänt 
namn utanför DIF-kretsen. 
I dag, efter ett SM-silver 
och ett SM-guld, vet hela 
Fotbollssverige vem han 
är. Ett av hans känneteck
en är den välpressade kos
tymen, ett annat att han 
alltid förespråkar en under
hållande och offensiv fot
boll. Han vågar säga vad 
han tycker även om (eller 
för att) det kan leda till 
krigsrubriker i tidningarna. 
Av spelarna förväntar han 
sig ett hundraprocentigt 
engagemang och en klack
spark - i rätt straffområde.

Sören Åkeby, tränare
Säsonger i DIF: 4

Den förre brandmannen 
Snuffe har gått den tradi
tionella vägen för en svensk 
fotbollstränare med flera 
säsonger i mindre klubbar. 
Ändå presenterade han en 
snudd på unik syn på hur 
fotboll skulle spelas (och 
tränas) när han kom till 
Djurgården. Åkebys riktlin
jer stämde bra överens 
med vad publiken uppfat
tade som underhållande 
fotboll och resultaten (och 
publiksiffrorna) har talat 
för sig själv. Snuffe vill se 
snabba, vältränade och 
tekniska spelare som vågar 
utmana och fick, tillsam
mans med Zoran Lukic, 
pris som Årets tränare på 
förbundets fotbollsgala 
2002.

Stefan Rehn, 
utvecklingstränare
Säsonger i DIF: 9 
(1984-89 samt 2000-02 
som spelare)

Presentation egentligen 
överflödig. Stefan Rehn 
avslutade den lysande 
spelarkarriären med ett 
blårandigt SM-guld och 
nu fortsätter han i för
eningen som tränare 
med inriktning på spelar
nas individuella utveck
ling. Vi kan bara hoppas 
att kunskaperna går att 
överföra.



15 truppen

Kjell Frisk, 
målvaktstränare
Säsonger i DIF: 10 
(1990-95 som spelare, 
tränare sedan 1999)

2002 var ett bra år för 
Kjelle Frisks målvakter. 
Andreas Isaksson vaktade 
målet i A-landslaget, Rami 
Shaaban stod i Arsenals 
mål i Champions League 
och Dembo Tourray var en 
av de bästa målvakterna i 
Superettan med Assyriska. 
Ett hyfsat facit för Kjell 
som värvades till Djurgår
den från Åtvidabergs FF 
och var en mycket reak
tionssnabb förstamålvakt 
under ett par år i början 
av 1990-talet. När han inte 
drillar Isaksson och Dembo 
håller han ordning ute på 
träningsanläggningen på 
Kaknäs.

15. Andreas Isaksson 
Född: 3 okt 1981 
Längd/vikt: 199 cm/88 kg 
Säsonger i DIF: 2 
Moderklubb:
Östra Torp GIF
Min bästa egenskap som 
spelare: 1-mot-l-situationer 
Roligaste match jag spelat 
med DIF: Elfsborg-DIF, 
2002

Förra säsongen var något 
av en berg- och dalbana 
för Andreas, men det slu
tade på den absoluta top
pen med SM-guld, spel i 
A-landslaget och utmär
kelsen Årets målvakt på 
Fotbollförbundets TV-gala. 
Som det anstår en lands
lagsmålvakt är han mycket 
reaktionsnabb och säker i 
luften. Han behöver lägga 
på sig några extra kilon 
och förbättra spelet med 
fötterna men han har 
redan förmågan att göra 
de avgörande räddning
arna - även mot interna
tionellt toppmotstånd.

30. Dembo Tourray 
Född: 31 mars 1980 
Längd/vikt: 198 cm/98 kg 
Säsonger i DIF: 1 
Moderklubb: Real de 
Banjul, Gambia 
Favoritklubb utomlands: 
Manchester United

Publikfavoriten Dembo 
är tillbaka på Stockholms 
Stadion med sitt glada 
humör och sin enorma 
räckvidd. Den gambiska 
landslagsmålvakten var 
utlånad till Assyriska i 
Superettan i fjol och 
svarade för mängder av 
högklassiga och match
avgörande räddningar 
på Bårsta IP. I år tar han 
upp kampen med Andreas 
Isaksson om svenska mäs
tarnas målvaktströja och 
kommer att bjuda på hård 
konkurrens. Dembo har 
alla förutsättningar för att 
bli en riktigt bra målvakt 
på elitnivå.









2. Patrik Eriksson Ohlsson 
Född: 9 aug 1974 
Längd/vikt: 182 cm/80 kg 
Säsonger i DIF: 4 
Moderklubb:
IFK Sundsvall
Min bästa egenskap som 
spelare: Bra forehand 
Favoritklubb utomlands: 
Lokomotiv Moskva

Tvåbarnspappan Peo är 
alltid ett föredöme på pla
nen. Han ger 100 procent 
för sitt lag i varje omgång 
och går gärna en match i 
matchen med motståndar
lagets tuffaste spelare. 
Peo är starkare än han 
ser ut och har förmågan 
att kliva fram när andra 
viker ner sig. Andra goda 
egenskaper är ett hög
klassigt huvudspel och en 
utmärkt placeringsförmå
ga. Den individuellt 
anpassade träningen har 
gett honom ett lättare steg 
och, framför allt, en kor
tare startsträcka. Detta har 
peppat Peo till en del 
dribblingsraider som siste 
man vilka kan få Stadion
publiken att slita sitt hår.

3. Mikael Dorsin 
Född: 6 okt 1981 
Längd/vikt: 184 cm/81 kg 
Säsonger i DIF: 5 
Moderklubb: DIF 
Min bästa egenskap som 
spelare: Det får andra 
svara på
Favoritklubb utomlands: 
Newcastle United

I fjol kom det allsvenska 
genombrottet. Micke Dor
sin fick tränarnas förtro
ende på vänsterbacken 
och visade definitivt att 
han var värd det. Urdjur
gårdaren Dorsin var en av 
Allsvenskans bästa defen
siva spelare och stängde 
sin vänsterkant under 
hösten. I år hoppas vi att 
Micke kan vara ännu vas
sare i offensiven och i 
passningsspelet och vara 
lika given i A-landslaget. 
Micke trivs när det är 
tuffa tag på plan och är 
den perfekta derbyspela
ren med sin inställning 
och sitt Djurgårdshjärta.

4. Elias Storm
Född: 19 juli 1979
Längd/vikt: 190 cm/87 kg 
Säsonger i DIF: 1 
Moderklubb: Älvsjö AIK 
Min bästa egenskap som 
spelare: Får andra svara pä 
Roligaste match jag spelat 
med DIF: IFK Norrköping

Med sina 190 centimeter 
över havet står Elias Storm 
stadigt när det blåser. Det 
syns pä honom att han är 
en bra huvudspelare men 
inte att han är sä pass 
snabb som han faktiskt är. 
Elias debuterade i All
svenskan i fjol mot IFK 
Norrköping. Utöver dessa 
90 minuter saknar Storm 
allsvensk rutin vilket kan
ske är det allra viktigaste 
för en mittback. Med mer 
speltid kan han utvecklas 
till en spelare även för 
den ordinarie startelvan.





5. Richard Henriksson 
Född: 5 okt 1982 
Längd/vikt: 191 cm/87 kg 
Säsonger i DIF: 4 
Moderklubb: DIF 
Min bästa egenskap som 
spelare: Ett gott humör 
Roligaste match jag spelat 
med DIF: Matcherna mot 
FCK

Richard var många gånger 
en av Djurgårdens bästa 
spelare under fjolårets vår
säsong. I Djurgårdens U-
sektion har han sedan de 
allra första sparkarna utbil
dats till en brytsäker och, 
trots sin storlek, snabb 
spelare med bra och även 
offensivt giftigt huvudspel. 
Med mer rutin och mindre 
valpighet kan han bli en 
storback i både blågult 
och blårandigt. Richard 
fyllde 20 i fjol men debute
rade i A-laget redan 1998 
(0-0 mot Kalmar FF).

I Vålerenga hittade Djur
gården Johan Arneng, en 
defensiv mittfältare med 
gott spelsinne. Johan 
hamnade i Vålerenga via 
Degerfors, Empoli och 
Rausfoss och gör nu debut 
i Allsvenskan. Han be
skrivs som en lugn och 
klok mittfältare som spelar 
enkelt och sätter adress 
på passningarna. För två 
år sedan var han nomine
rad till utmärkelsen Årets 
spelare i norska division I 
och tanken är att han ska 
kunna gå direkt in i Djur
gårdens startelva även om 
också han ses som en spe
lare med stora utveck
lingsmöjligheter.

7. Johan Arneng 
Född: 14 juni 1979 
Längd/vikt: 175 cm/74 kg 
Säsonger i DIF: 0 
Moderklubb: Oddevold 
Min bästa egenskap som 
spelare: Spelsinnet 
Roligaste match jag sett 
med DIF: Såg en rolig 
match i Kina mot 
Guanzhou
Favoritklubb utomlands: 
Vålerenga

21 truppen

8. Christer Mattiasson 
Född: 29 juli 1971 
Längd/vikt: 175 cm/75 kg 
Säsonger i DIF: 2 
Moderklubb: Mariedals IK

Kitten har haft en hel del 
problem med skador sedan 
han värvades till Djurgår
den men han omges fort
farande av ett rykte som 
patenterad målskytt. Mat
tiasson har förmågan att 
dyka upp i rätt sekund 
och få en tå som är lite 
längre än alla andras på 
bollen. Han köptes till 
Djurgården från Lilleström 
2001 som en lösning på 
lagets måltorka men på 
grund av alla skador har 
han åkt ut och in i laget 
sedan dess. Under fjolå
rets avslutande allsvenska 
omgångar fanns han inte 
med i truppen till mat
cherna. Revansch i år?
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9. Johan Elmander 
Född: 27 maj 1981 
Längd/vikt: 188 cm/84 kg 
Säsonger i DIF: 1 
Moderklubb:
Holmalunds IF
Roligaste match jag spelat 
med DIF:
Helsingborg-DIF, 2002

Johan Elmander var den 
sista biten i guldpusslet. 
Hans statistik från i fjol 
talar för sig själv; av de 
åtta allsvenska matcher 
han spelade vann Djurgår
den sju. Med sin tyngd 
och speed är han en ett 
fullgott alternativ för A- 
landslaget och för Djurgår
den är han också mycket 
viktig i sin roll som boll
mottagare. Det behövs en 
spelare som kan hålla kvar 
bollen på motståndarla
gets planhalva medan 
resten av laget flyttar upp 
positionerna. Elmander 
har även förmågan att, 
med bollen vid fötterna, 
springa förbi en motstån
dare. Förslagsvis någon i 
svartgult.

10. Andreas Johansson
Född: 5 juli 1978 
Längd/vikt: 179 cm/80 kg 
Säsonger i DIF: 3 
Moderklubb: Melleruds IF 
Min bästa egenskap som 
spelare: Prima Ballerina 
Roligaste match jag spelat 
med DIF: Ljungskile borta 
i Superettan (0-1) efter 
tolv timmar i buss!

Addes fjolår kan delas in 
i tre perioder: en svag 
säsongsinledning, en rik
tig formtopp efter VM-
uppehållet och en mindre 
framträdande roll i de 
avslutande allsvenska 
omgångarna. Djurgården 
har haft stor nytta av 
Andreas ända sedan han 
var med och spelade upp 
laget från Superettan 2000 
och vi hoppas att den posi
tiva utvecklingen fortsätter.

11. Daniel Sjölund 
Född: 22 april 1983 
Längd/vikt: 178 cm/73 kg 
Säsonger i DIF: 0 
Moderklubb: IF Finströms 
Kamraterna
Min bästa egenskap som 
spelare: Min vänsterfot

Daja fick sina första fot
bollslektioner i åländska 
IF Finströms Kamraterna 
men kommer närmast från 
anrika Liverpool FC via 
West Ham United och 
Brommapojkarna. Med 
sin precisa vänsterfot 
hoppas han på ett genom
brott i Allsvenskan och 
något mindre konkurrens 
för en plats i A-laget. 
Daniel, som fyller 20 år i 
år, har ett bra spelsinne 
och visade redan under 
försäsongen sitt målsinne. 
4-3-3 bör passa Daniel bra 
även om han aldrig har 
spelat det tidigare.
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12. Markus Karlsson 
Född: 30 augusti 1972 
Längd/vikt: 185 cm/80 kg 
Säsonger i DIF: 7 
Moderklubb: Rimbo 
Min bästa egenskap som 
spelare: Grym högerfot, 
det Zlatan gör med en 
apelsin gör jag med en 
pingisboll
Roligaste match jag spelat 
med DIF: DIF-MFF 6-1

Mackan var en av de allra 
största guldhjältarna i fjol. 
Med ett följsamt och sten
hårt mittbacksspel var 
kapten Karlsson, som sig 
bör, ett föredöme för hela 
laget. Det var mycket svårt 
att tro att han gjorde sin 
första säsong i mittförsva
ret. Med kaptensbindeln 
runt armen tog Markus 
ett större ansvar samtidigt 
som de gula och röda kor
ten blev, åtminstone något, 
färre. När Markus Karlsson 
spelar i Djurgårdens mitt
lås är det jobbigt att vara 
forward i något annat all
svenskt lag.

13. Stefan Bergtoft 
Född: 24 mars 1979 
Längd/vikt: 179 cm/72 kg 
Säsonger i DIF: 3 
Moderklubb: Kälvesta IOF 
Min bästa egenskap som 
spelare: Gnäller sällan 
Roligaste match jag sett 
med DIF: AIK-DIF 1-1 
(2001)

Stefan Bergtoft - en orädd 
terrier i blårandigt - har 
varit skadedrabbad under 
sin tid i Djurgården. Tack 
vare hans goda inställning 
och förmåga att inte ge 
upp finns han fortfarande 
kvar i truppen. Under en 
skadefri säsong har han 
alla möjligheter att ta en 
plats i startelvan. Stadion
publiken har redan ett gott 
öga till Stefan - alla älskar 
en fighter, en spelare som 
inte får några applåder för 
annat än tuffa tacklingar 
och hänsynslös offervilja.

14. Babis Stefanidis 
Född: 3 oktober 1981 
Längd/vikt: 180 cm/71 kg 
Säsonger i DIF: 2 
Moderklubb:
IF Brommapojkarna
Min bästa egenskap som 
spelare: Tekniken 
Roligaste match jag spelat 
med DIF: AIK-DIF var en 
mycket bra match, 0-3

Lär för alltid bli ihågkom
men för klacken på 
Ryavallen i fjolårets guld
match. Babis är en påhit
tig och teknisk forward 
som trivs bäst på höger
kanten och ständigt håller 
sin bevakare sysselsatt. 
Finlirare som Babis brukar 
vika ner sig när det smäl
ler i närkamperna men 
Babis klarade sig exempel
vis bra mot irländska 
Shamrock i fjolårets Uefa
cup. Babis är en av svensk 
fotbolls många lovande 
81:or som kan få sitt stora 
genombrott i år.
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16. Kim Källström 
Född: 24 aug 1982 
Längd/vikt: 185 cm/84 kg 
Säsonger i DIF: 1 
Moderklubb: Partille IF 
Min bästa egenskap som 
spelare: Drivern 
Roligaste match jag spelat 
med DIF: Matcherna mot 
FCK

Pojken med guldskorna 
blev kvar i allsvenskan 
trots en rent magnifik 
höstsäsong i fjol. Det är 
alla djurgårdare glada för. 
Kim är en vinnare, en spe
lare som kan och vågar 
skjuta och ett föredöme 
med sin inställning på 
och vid sidan av planen. 
Kan han, trots alla lovord 
och massmediai uppmärk
samhet, behålla sin 
ödmjukhet och fokusera 
på sin uppgift blir han 
ännu bättre i år och får 
sitt definitiva genombrott 
i landslaget.

17. Samuel Wowoah 
Född: 17 juni 1976 
Längd/vikt: 175 cm/72 kg 
Säsonger i DIF: 3 
Moderklubb: Örebro SK 
Min bästa egenskap som 
spelare: Teknik och 
snabbhet
Favoritklubb utomlands: 
AC Milan

Wowoah återvände till 
huvudstaden i fjol och 
tog platsen som vänster
forward trots hård konkur
rens från, främst, Lolo 
Chanko. Med sitt tekniska 
spel på små ytor lyckades 
han skapa massor av oreda 
i motståndarlagens försvar 
men den egna målskörden 
blev något snål sett till 
antalet chanser. Samuel 
Wowoah är mycket tempo- 
stark och med en bättre 
bollbehandling kan han bli 
en matchvinnare även mot 
europeiska topplag. Kallas 
ofta för Vovven men före
drar själv Sammy.

18. Niclas Rasck 
Född: 3 okt 1969 
Längd/vikt: 178 cm/74 kg 
Säsonger i DIF: 4 
Moderklubb: Ludvika FK 
Min bästa egenskap som 
spelare: Bra tekare 
Roligaste match jag spelat 
med DIF: Hockeymatchen 
på Hovet

Sedan Stefan Rehn bytte 
dobbskor mot badtofflor är 
Niclas Rasck lagets ålder
man. Ludvikasonens fjolår 
på högerbacken var drab
bat av ljumskproblem och 
inte lika spelmässigt 
klockrent som 2001. Vi 
kände för visso igen lug
net, rutinen och pass
ningsspelet efter marken. 
Fjolårets gräddklick var 
soloprestationen i cupse
mifinalen då Niclas drib
blade sig igenom Malmös 
straffområde och avslutade 
med att placera bollen 
utom räckhåll för Lee Bax
ter. Vi hoppas på fler såna.
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19. Pär Cederqvist 
Född: 10 mars 1980 
Längd/vikt: 184 cm/82 kg 
Säsonger i DIF: 0 
Moderklubb: IFK Värnamo 
Min bästa egenskap som 
spelare: Huvudspelet 
Favoritklubb utomlands: 
Manchester United

PC påminner om en ung 
Ralf Edström även om 
polisongerna saknas. Ste
get från tvåan till Allsven
skan är stort, även för en 
skyttekung från Värnamo, 
men Pär är en tuff och 
orädd forward som vet var 
målet står. Efter ett antal 
träningar ute på Kaknäs 
under hösten 2002 var 
samtliga ledare överens 
om att ge honom ett 
kontrakt. Även Halmstads 
BK visade stort intresse 
men Cederqvist valde 
Djurgården till Jonas 
Therns besvikelse.

21. Richard Spong 
Född: 23 sept 1983
Längd/vikt: 182 cm/75 kg
Säsonger i DIF: 0
Moderklubb: IK Frej
Min bästa egenskap som 
spelare: Brytsäker 
Roligaste match jag sett 
med DIF: DIF-MFF 6-1

Med ett gäng junior- och 
pojklandskamper på 
meritlistan tar Richard 
Spong från Täby upp 
kampen om en plats i 
DIFs backlinje. Richard, 
som tillhört Coventry FC 
i tre säsonger, konkurrerar 
främst om en ytterback
splats. I England har han 
mest hållit till på höger
kanten även om han länge 
hävdade att han helst spe
lade mittback. Unge 
Richard är sugen på att 
spela A-lagsfotboll igen och 
ser Djurgården som det 
bästa svenska alternativet.

22. Aziz Corr Nyang 
Född: 27 aug 1984 
Längd/vikt: 175 cm/63 kg 
Säsonger i DIF: 1 
Moderklubb: IFK Lidingö 
Favoritklubb utomlands:
Juventus

Aziz Corr Nyang kan bli 
årets överraskning i Djur
gården. 18-årige Aziz är 
en av Djurgårdens många 
landslagsmän och precis 
som för Dembo Tourray 
handlar det om Gambias 
landslag. Med sin energi 
och teknik passar Aziz 
bra i årets DIF-trupp full 
av unga, snabba och ut
vecklingsbara spelare. 
Aziz, som kom till Djurgår
den från IFK Lidingö i fjol, 
väger än så länge lite lätt 
men imponerade under 
flera av försäsongens 
träningsmatcher på 
Graningevallen.
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23 Yannick Bapupa 
Född: 21 jan 1982 
Längd/vikt: 179 cm/76 kg 
Säsonger i DIF: 1 
Moderklubb:
Kongo Kinshasa Star

Under en dålig match 
(sällsynt på Stadion) kan 
Bapupas inkast med inklu
derad volt vara behållning
en. Kongolesen är mycket 
teknisk och sitter på en 
stor utvecklingspotential. 
Är det någon spelare som 
ska kallas för lovande så är 
det Bapupa. I fjol fick han 
göra sitt första allsvenska 
mål, vilket också blev ett 
segermål. Han spelade ett 
par matcher från start som 
defensiv mittfältare och 
klarade sig alltid med 
minst godkänt betyg.
Med lite mindre spel på 
chans och färre felbeslut 
kan det bli fler chanser.

24. Rene Makondele 
Född: 20 april 1982 
Längd/vikt: 175 cm/72 kg 
Säsonger i DIF: 1 
Moderklubb:
Kongo Kinshasa Star 
Favoritklubb utomlands: 
Bayern München

Det finns många likheter 
mellan Makondele och 
Bapupa. Båda är från 
Kongo och påminner om 
varandra i spelet men 
Makondele är en mer ut
präglad målskytt. Liksom 
Bapupa utvecklades 
Makondele enormt under 
fjolårssäsongen som han 
inledde i Värtan. Han är 
teknisk och rivig och öste 
in mål i Djurgårdens B-lag 
under hösten. När han har 
anpassat sig mer till den 
svenska organiserade fot
bollen kan han bli en spe
lare även för A-lagets 
skytteliga.

Kjell och Siv Lundqvist 
Säsonger i DIF: 19 var 
(sedan 1984, A-laget 
sedan 1991)

Det strävsamma paret
Kjelle och Sivan på Kak
näs träningsanläggning 
är sedan länge något av 
en far och mor för både 
spelare och ledare i Djur
gården. De fixar allt från 
småsaker till större pro
blem och ser till att alla 
känner sig välkomna. En 
dag är det någon som be
höver nya skor från Adidas 
och en annan dag är det 
någon som behöver prata 
ut om sina bekymmer.
Kjelle och Sivan finns all
tid där och ser till att allt 
runt om laget fungerar. 
Deras insats för Djurgår
den under de senaste 
åren har varit ovärderlig.







Henrik Andersson, 
naprapat
Säsonger i DIF: 0

Henrik Henke Andersson 
arbetar tillsammans med 
Johan Forsbring och gör 
sin första säsong i Djurgår
den i år. Han jobbar i 
samma seriösa anda som 
Forsbring och har mycket 
goda rekommendationer.

Johan Forsbring, naprapat
Säsonger i DIF: 2

Forsbring är en av orsa
kerna till att Djurgårdens 
spelare - peppar peppar - 
inte varit skadedrabbade 
i samma omfattning som 
tidigare. Med den hårda 
träningen som bedrivs är 
det viktigt att ha en napra
pat med stor kunskap om 
fotboll och dess skador 
och slitningar på kroppen. 
Johan arbetar mycket för 
att förebygga skador och 
se till att man stoppar 
felbelastningar och andra 
problem i tid, ett arbete 
som gett ett mycket bra 
resultat. Skadefria spelare 
kan vara skillnaden mellan 
succé och fiasko i en jämn 
allsvenska.

Inge Johansson, 
styrketränare
Säsonger i DIF: 4

En kugge för uppbyggna
den av spelarna. Sitter 
inne med enorma kunska
per och styrketräning som 
är anpassad för fotbolls
spelare. Gör sitt fjärde år 
i Djurgården och har syss
lat med styrketräning på 
elitnivå i 50 år. Bland 
annat hjälpte han Sovjets 
hockeylandslag med fysträ
ningen under 1980-talet. 
Ingvar Putte Carlsson kal
lar Inge för sin bästa värv
ning. Det handlar bland 
annat om explosiva lyft 
med vikter, knäböj och 
ryck med skivstång. Många 
av idéerna är hämtade från 
det gamla Sovjet och NHL. 
Inge är mycket respekte
rad av andra spelare och 
ledare i Djurgården.
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Thomas Lindholm, 
fystränare
Säsonger i DIF: 2

Thomas Lindholm gör sin 
tredje säsong som fysträ
nare i Djurgården. Första 
året gnällde alla spelarna, 
andra året accepterade de 
och tredje vill de ha ännu 
mer. Thomas kallas för en 
idrottsfysiologisk galning 
när han inte hör. Han är 
oerhört seriös och kunnig 
och lämnar inget åt slum
pen när det gäller plane
ring och förberedelser. 
Thomas ser till att varje 
spelare i Djurgården tränar 
sin fysik på bästa sätt och 
att träningen kompletterar 
Inge Johansson styrketrä
ning med smidighet och 
snabbhet.

Lars-Erik Sandler,
beteendevetare
Säsonger i DIF: 2

Mottot är »tänk bra - spela 
bra«. Lars-Erik Sandler 
står för den viktiga men 
ofta bortglömda mentala 
träningen. Lars-Erik jobbar 
som konsult i egna företa
get Rurik Utveckling AB 
sen 1985 och som lärare 
på Bosön, där Djurgården 
sköter försäsongsträning
en, sedan 1970. Han är 
även engagerad i Vallen
tuna Volley där två av hans 
döttrar spelar volleyboll. 
Sandler började jobba 
med Djurgården i augusti 
2001 och var uppskattad 
bland spelarna på vägen 
till Dubbeln. Då fokuse
rade han på hela gruppen 
men i år kommer även 
den mentala träningen att 
anpassas efter individen.

Magnus Forssblad, läkare 
Säsonger i DIF: 14

Svenska fotbollslandslaget 
läkare Magnus Forssblad 
har ett mycket gott rykte 
i Fotbollsverige och även 
internationellt. Doktor 
Forssblad har mångårig 
erfarenhet av fotbollsska
dor och är en erkänt 
skicklig yrkesman. Han 
har varit officiell lands
lagsläkare under flera 
stora turneringar som EM 
och VM. Under tidigare 
säsonger hade Forssblad 
en Djurgårdens lag en för
måga att främst vinna de 
matcher som Forssblad 
inte kunde åka med på 
men i fjol vann de lyck
ligtvis även med doktorn 
på bänken.



I DIF-POOLEN samlas stora och små företag under 
ett och samma tak. Vi kan skräddarsy ett sponsor 
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Inte speciellt mycket talar för Göteborg idag, enligt Bosse Johansson.

F: Bosse Johansson, IFK Göteborg 
förlorade den första matchen, nu har 
ni tre matcher i rad utan förlust, är 
du nöjd?
S: Nja, det låter ju bra om man ser det ur 
den vinkeln, men vi har faktiskt inte vun
nit på två matcher. Det positiva är att vi 
inte heller har släppt in något mål de 
senaste matcherna. Men det gäller att 
göra mål också.
F: Vad är förklaringen till att ni inte har 
gjort mål i de senaste två matcherna?
S: Egentligen beror det bara på att vi inte 
har fått in bollen. Vi skapade i och för sig 
inte så mycket mot Halmstad senast, då 
tycker jag att vi skapade mer i Växjö när vi 
mötte Öster. Och ibland är det också till
fälligheter som avgör; ibland ser domaren 
en situation som leder till straff, ibland 
inte. Så enkelt kan det vara.
F: Hur blir matchbilden mellan Djurgården 
och IFK Göteborg?
S: Ingen aning! Men jag tror väl att Djur

gården kommer att dominera, det brukar ni 
ju göra.
F: Och ni backar hem och satsar på kon
tringar?
S: Om Djurgården dominerar finns förstås 
risken att det blir en sådan match, men vi 
vill ju inte att det ska vara så.
F: Vad talar för IFK Göteborg?
S: Inte så mycket, tyvärr. Djurgården får 
finna sig i att vara favorit. Jag är inte över
raskad av hur bra Djurgården inlett säsong
en, ni är ju ändå svenska mästare och har 
fått behålla nästan alla spelare.
F: Mamadou Big Mama Diallo gjorde debut 
i er senaste match, mot Halmstad, vad är 
det för lirare?
S: Han är en stor forward från Senegal. Och 
han ska vara en bra målgörare - han har 
bra målresultat från tidigare år - så vi får 
hoppas att hans målskytte kommer även i 
IFK Göteborg.

Av Johanna Lundeberg



Magnus Erlingmark jublar 
mot Manchester United 1994.

IFK Göteborg var 1990-talets lag. 
Djurgården är på god väg att bli 
2000-talets dito. Idag möts de två.

Dagens motståndare IFK Göteborg, eller 
Änglarna som de oftast kallas i folkmun, 
går snart in på sitt hundrade år. 1904 grun
dades föreningen. Fyra år senare vann 
klubben sitt första SM-guld. Sedan dess 
har totalt 17 guld vunnits. Dessutom parke
rar laget överst i den allsvenska maratonta
bellen. 70 säsonger har det blivit i den 
högsta serien sedan Allsvenskan började 
avgöras i serieform 1924/1925.

Zoran Lukic uttalade sig före årets 
säsong och menade att Allsvenskan kunde 
bli tråkig eftersom han inte kunde se att 
något lag skulle kunna utmana DIF i kam
pen om SM-guldet. Om Allsvenskan blir 
»tråkig« i år så lär det ändå inte kunna jäm

föras med vad den var under stora delar av 
90-talet. Då handlade det nämligen bara 
om ett lag här i Sverige.

Det laget var IFK Göteborg. Sex guld på sju 
säsonger spelades hem till Kamratgården 
från 1990 till 1996. 1992 vann ett annat lag 
som vi ej behöver nämna här. Efter guldet 
1996 har det dock bara gått uför. Ett antal 
misslyckade spelarvärvningar, som skulle 
ersätta alla exporter, gjorde att laget inte 
längre kunde försvara sin titel som Sveriges 
ledande förening.

Förutom alla inspelade inhemska titlar 
så har laget även vunnit Uefacupen två 
gånger. 1982 och 1987 lyckades de med
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2002:
Seger i Stadionpremiären 
DIF vann fjolårets regniga stadionpremiär mot IFK 
utan att imponera. Babis Stefanidis krigade in bol
len från nära håll. Babis hade då varit på planen i 
fyra minuter. IFK hade annars mycket av spelet och 
fick dessutom ett mål bortdömt när linjedomaren 
vinkade för en tveksam offside.

Djurgården-IFK Göteborg 1-0 (0-0)
Mål: 1-0 Babis Stefanidis (Abgar Barsom) (80)
Publik: 13 635
Domare: Karl Erik Nilsson, Emmaboda

nr. namn ålder säs. i Göteborg
den bedriften. Många var vi då som satt 
och höll tummarna för bröderna Holmgren, 
alla Glenn, Thomas Wernersson och Tor
björn Nilsson. Det finns med all sannolik
het många på Stadion i dag som motvilligt 
kan erkänna att de faktiskt hejade lite på 
IFK samtidigt som de hade »Division 2 
Djurgår'n ändå« tryckt på T-tröjan.

Under storhetstiden på 90-talet lyckades 
laget även bra i Champions League. Stefan 
Rehn var till expempel med om att besegra 
både Barcelona och Manchester United 
1992. Någon ny storhetstid verkar inte vara 
att vänta de närmaste åren, men den nega
tiva spiralen kan vändas i år, och det är 
knappast troligt att anfallare som Patric 
Andersson, Marino Rahmberg, Martin 
Crossa med flera når upp till legenden och 
IFK-spelaren Svarte-Filip Johanssons all
svenska målrekord från 1924/25 på 39 mål. 
Inte ens tillsammans.

1. Bengt Andersson 36 6

12. Dejan Gorcanac 20 1

25. Rickard Claesson 26 4

2. Karl Svensson 19 1

4. Sebastian Johansson22 3

5. Mikael Antonsson 21 4

6. Tomas Rosenkvist 27 4

7. Håkan Mild 31 11

8. Patric Andersson 25 5

9. Marino Rahmberg 28 2

10. Martin Ericsson 22 3

11. Jonas Henriksson 26 2

13. Sampo Koskinen 24 1

14. Hjalmar Jonsson 22 2

15. Mikael Sandklef 29 4

16. Kabba Samura 21 3

17. Robert Karlsson 20 2

18. Dennis Jonsson 20 2

19. Magnus Erlingmark 34 11

20. Jimmy Svensson 25 7

21. Hans Blomqvist 28 1

22. Marcus Holmqvist 21 1

23. Martin Crossa 26 1

24. Mamadou Diallo 31 1

Av Thomas Alexandersson



Hasse Blomqvist
Hasse Blomqvist - namnet förknippas med 
bollkonster och teknik på fotbollsplanen.
Men under de senaste åren har namnet mest 
förknippats med väntan, väntan på comeback.

Hasse har precis som vår Magnus Pehrsson 
kämpat under en lång period för att bli ska
defri. Det var i april 1999 som Hasse ska
dades i ljumsken.

Under lång period fanns ändå en för
hoppning att skadorna skulle gå över gan
ska fort men enligt Hasse blev ibland 
träningsivern för stark och det snarare drog 
ut på läketiden än påskyndade den. Inför 
varje säsong i Västra Frölunda, som Hasse 
Blomqvist tillhörde under hela skadeperio
den, hoppades alla att Hasse återskulle 
trolla med bollen på gräset.

I debutåret i allsvenskan 1998 fick hela 
Sverige upp ögonen för bolltrollaren och 
även inledningen 1999 lovade gott, seger i 
de inledande matcherna men när det var 
dags för tredje omgången började proble
men. Hasse avstod matchen på grund av 
ljumskproblem, men förväntades vara snabbt 
tillbaka. Frölunda lyckades dock vinna och 
ta tredje raka segern, men sedan följde sju 
raka matcher utan seger med Hasse utanför 
laget och skadan ville inte läka.

Allt hopp hade nästan försvunnit om någon 
comeback när plötsligt Hasse Blomqvists 
namn åter var med i matchtruppen den 31 
augusti 2002, över tre år efter senaste mat
chen. Ett inhopp skulle det bli och Hasse 
lyckades ta med lite positiva vibbar och 
lyfta laget till kvittering. Omdömet på 
Västra Frölundas matchrapport är tydligt:

»Jodå, Hasse är sig lik. Kvickheten är 

där, dribblingarna likaså. Och det är ytterst 
nära att han gör tidernas comebackmål med 
en soloprestation från högerkanten... Hasse 
kan bli tungan på vågen senare i höst.«

Nu blev det bara inhopp men speltiden 
blev bara längre och längre. När det var 
dags för kvalmatcherna mot IFK Göteborg 
fick Hasse Blomqvist göra sin första match 
från start. Matchen skulle också bli den 
sista som Hasse gjorde för Frölunda, en 
klubb som Hasse tillhört sedan 1990. Det 
var dags att ta det steg som de tidigare lag
kamraterna redan hade gjort.

Inför säsongen sade Hasse att han var sitt 
gamla jag, det var bara konditionen som var 
i behov av förbättring. I debuten på Gamla 
Ullevi mot Malmö FF i andra omgången av 
årets allsvenska var succén ett faktum. Två 
mål och mycket bra spel blev resultatet. 
Därefter har Göteborgarna inte lyckats göra 
mål på två matcher fastän man har gått 
över till ett tremannaanfall där Hasse 
Blomqvist har en lite släpande roll. En upp
gift som enligt tränare Bosse Johansson 
passar Hasse utmärkt.

Vi får hälsa Hasse välkommen till Stock
holm, det är nämligen dags för ytterligare 
en debut. Hasse har aldrig tidigare spelat 
på Stockholms Stadion. Ja, han har faktiskt 
aldrig spelat någon A-lagsmatch i Stock
holm.

Av Stefan Andersson
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Fakta
Namn: Hans Blomqvist
Född: 17 mars 1975
Längd/vikt: 172 cm/72 kg
Allsvenska matcher före årets säsong: 19
Allsvenska mål före årets säsong: 3
Spelade matcher 2003: 3
Mål 2003: 2
Spelarnummer: 21
Tidigare klubbar: Göteborgs FF ,
Västra Frölunda 1990-2002, IFK Göteborg



Tekniker med internationell
Han kom till Djurgården från grekiska 
Iraklis sommaren 2001 och betraktades 
som ett framtidslöfte. Två år senare har 
framtidslöftet blommat ut till en U21- 
landslagsman med potential att nå högt.



A-landslaget ter sig inte alltför långt bort 
för Babis Stefanidis, 21, men Babis tar 
framgångarna med ro.

- Jag är glad att jag är med i U21. Först 
och främst måste jag ta en plats där. Sen 
kanske man kan sätta ribban lite högre 
upp, säger han.

Det är dagen efter förlustmatchen mot 
Örebro och regnet fullkomligt vräker ner 
över Djurgårdens träningsanläggning ute på 
Kaknäs. Tre raka vinster och tre veckor med 
solsken förbyttes snabbt mot förlust och 
spöregn. Det kan svänga snabbt. Babis Ste
fanidis berättar för Blåranden om sin syn 
på matchen.

- De backade hem med hela laget och 
försökte spela med långbollar på sina två 
toppforwards. Det var inte så många ytor att 
spela på. Det blev väldigt trångt när de 
backade hem med så mycket folk.

21-årige Babis var en av Djurgårdens 
bättre spelare mot Örebro. I den tredje 
minuten fick han bollen på egen planhalva, 
avancerade några meter och slog sedan en 
40-meterspassning till Johan Elmander som 
blev friställd. Elmander missade. Babis tror 
att ett tidigt ledningsmål hade förändrat 
matchbilden.

- Tyvärr lyckades vi inte göra mål på dem 
och ta ledningen. Hade vi tagit ledningen 
hade det blivit större ytor och bättre spel.

Om Babis var bra mot Örebro var han 
lysande i matchen mot Elfsborg. Efter att 
han både blivit målskytt och framspelare 
belönades han med en femma i betyg av 
landets största dagstidningar. Ett betyg 
som betyder internationell klass. Babis kan

erfarenhet



hålla med om att han lyft sig en nivå från 
förra året.

- Det är svårt att säga i början av säsong
en, men jag känner mig starkare än förra 
året. Ju fler matcher man spelar, desto mer 
kommer man in i laget och får bättre själv
förtroende, berättar han.

Babis Stefanidis fotbollskarriär inleddes 
i unga år i hemorten Tensta.

- Sen jag var två år gammal har jag spe
lat fotboll. Jag älskade att spela fotboll som 
liten, minns han.

Hans moderklubb var Brommapojkarna där 
han skulle spela till 1999 då han kände att 
han ville ta ett steg till i karriären.

-Jag spelade i juniorerna i Brommapoj
karna, och ville ta mig upp i A-laget. Men 
de ville inte satsa på mig just då, och då 
tänkte jag att det måste finnas möjligheter 
för mig att utvecklas någon annanstans.

Babis har sina rötter i Grekland och då 
BP valde att inte satsa på honom vände 
han blickarna mot hemlandet. Efter att ha 
provspelat för ett flertal klubbar skrev Babis 
sedan på för Iraklis, en klubb i Greklands 
högsta division. Där skulle han spela i tre 
år. Den grekiska fotbollen skiljer sig avse
värt från den svenska enligt Babis.

- Det är mycket mer fysiskt här i Sverige 
än vad det är i Grekland. Där är det mer 
teknisk fotboll. Mer bollar på marken än 
vad det är här. De flesta lagen försöker 
spela fotboll, det gör inte alla lagen i All
svenskan, berättar han.

Tiden i Grekland beskriver Babis som både 
upp och ner. Men åren i hemlandet är inget 
han ångrar.

- Det har både varit tungt och bra. Man 
har lärt sig mycket grejer. Det har varit 
både och, men jag ångrar ingenting.

Han gjorde ett flertal framträdanden i den 
grekiska högsta divisionen men var långt 
ifrån ordinarie. Den sista tiden i Grekland 
blev lite tung och lockelsen till Sverige blev 
för stor. Det krävdes nytändning för att Babis 
inte skulle stagnera i utvecklingen, och ett 
klubbyte var nödvändigt.

- Jag ville tillbaka till Sverige. Jag hade 
blivit less på Grekland just då. Jag fick inte 
så mycket speltid och tänkte att det skulle 
bli en nytändning att få komma hem, 
minns han.

Djurgården var den svenska klubb som 
visade mest intresse för den rappe forwar
den. I juli 2001 blev övergången klar och 
Babis Stefanidis lånades från sin grekiska 
klubb Iraklis förenat med en köpoption. En 
option som Djurgården tre månader senare 



valde att utnyttja. Babis första år i Allsven
skan blev ett läroår. Djurgården kom på 
andra plats och Babis fick göra sju inhopp. 
I dag är han ordinarie och det ser ut som 
att 2003 är året som Babis slår igenom på 
allvar, även om han redan förra säsongen 
fick sitt genombrott i Allsvenskan. Djurgår
den tog guld och Babis spelade 16 matcher 
från start och gjorde 4 mål. Vid säsongens 
slut blev han nominerad till årets nykom
ling. Inte illa. Men Babis är blygsam i sin 
bedömning om sin egen insats förra året.

- I det stora hela är jag nöjd, men det är 
mycket man kan förbättra, säger han.

Babis minns fjolårssäsongen med glädje. 
Han krönte en fantastisk säsong med ett 
riktigt konstnummer i guldmatchen mot 
Elfsborg som säkrade det allsvenska guldet. 
En timme in i matchen fick han bollen i 
Elfsborgs straffområde och med en briljant 
klackning lurade han hela Elfsborgsförsva
ret. Med en enkel bredsida slog han sedan 
bollen till en fristående Andreas Johansson 
som bara behövde trycka dit den. 2-0 var 
ett faktum och i och med det var Djurgår
den svenska mästare för första gången på 
36 år. Babis har svårt att finna ord när han 
tänker tillbaka.

- Det är svårt att beskriva känslan, men 
det är klart att det är fantastiskt. Det är 
inte många som får uppleva att vinna SM- 
guld. Det var någonting extra som är svårt 
att beskriva.

Chanserna är goda att detta år blir ännu 
mer händelserikt än förra. Förutom väntad 
guldstrid står Champions League inför dörr
en. Djurgården går in i andra kvalomgången 

och skulle det bli avancemang till gruppspe
let kan storlag som Real Madrid och Man
chester United stå som motståndare. Babis 
ser spelet i Europa som mer än en bonus.

- Det är det stora målet. Champions Lea
gue är någonting extra, det vore härligt att 
kvala in i gruppspelet.

Förra året fick Djurgården känna på hur det 
är att spela i Uefacupen. FC Köpenhamn 
besegrades men sen blev det tvärstopp mot 
Bordeaux från Frankrike. Enligt Babis 
kunde resultatet ha blivit annorlunda om 
matchen spelats vid ett annat tillfälle.

- Vi var inne i allsvenskans slutskede, 
och hade spelat en hel del matcher och var 
fysiskt trötta. Så Bordeauxmatchen kom 
lite olägligt, berättar han.

Babis poängterar hur viktigt det är att 
få möta de större europeiska klubblagen 
för att få rutin.

- Vi fick möta Bordeaux och Köpenhamn 
och lärde oss mycket.

Hur framtiden ser ut vet han inte. Han 
har två år kvar på kontraktet med Djurgår
den och det tänker han fullfölja. Efter den 
tiden har han tänkt ha ännu en guldmedalj 
i prisskåpet.

- Mitt största mål i år är att vinna SM- 
guld, vilket vi troligtvis gör, menar Babis.

Den annars så blygsamme Babis gör som 
Zoran och sticker ut hakan. SM-guldet ska 
försvaras. Resultatet i matchen mot IFK 
Göteborg vågar han inte tippa, men Allsven
skans slutställning är för Babis självklar.

- Djurgården vinner guld, säger han.

Av Nicklas Jungstedt



Real Madrid-Manchester United i kvartsfinal i Champions League.

Henry toppar listan
Lagom till kvällens Champions 
League-semifinaler (lugn bara 
lugn, ni hinner hem!) listar 
den brittiska fotbolIstidskriften 
FourFourTwo världens tio 
främsta anfallare.

Den är framröstad av ett större antal spe
lare - gamla och nya skyttekungar, försva
rare och målvakter - samt några meriterade 
tränare och en eller annan journalist.

Att döma av listan och om det bara 
hängde på anfallet är utgången av Champi
ons League 2003 i det närmaste klart: fina
len kommer att gå mellan Real Madrid och 
Milan, med spanjorerna som mästare.

Nummer ett på listan är ju utslagen.
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Thierry Henry, Arsenal, 
hölls högst av dem som 
röstat trots att han varken är 
den mest träffsäkra eller - 
som flera påpekat - är utprä
glat högerfotad och en för
hållandevis dålig 
huvudspelare. Endast ett av 
18 mål i engelska ligan och 
Champions League har han 
gjort på nick.

Det är hans snabbhet och 
det man i brist på bättre 
kallar en framgångsrik 
anfallares nödvändiga 
»instinkt« som är hans 
styrka, det vill säga att 
aldrig invänta en passning 
utan förutse vart bollen kan 
komma att spelas och vara 
på språng just dit och i full 
fart vidare framåt.

Tvåa och trea så Real
Madrids anfallsäss Raul och Ronaldo, följ
da av Christian Vieri, Inter (skadad?) och 
Ruud van Nistelroy, Manchester United 
(utslaget). Den senare har en mäktig Cham
pions League-procent: nästan hälften av 
alla hans försök har resulterat i mål, tämli
gen jämnt fördelade på bägge fötterna och 
huvudet.

Sexan Filippo Inzaghi (Milan), sjuan 
Hernan Crespo (Inter), åttan Javier Saviola 
(Barcelona), nian Andriy Shevchenko 
(Milan, en överraskning) och tian Alessan
dro del Piero (Juventus) fullbordar bilden 
av den italiensk-spansk-engelska triangeln, 

där inga större överraskningar har lyckats 
smyga sig in. Det skulle i så fall vara Raul 
själv, som håller Roberto Baggio som värl
dens näst främste (starka applåder här
ifrån!) och brasilianska landslagsmålvakten 
Marcos som sätter belgaren Mark Wilmots 
(Schalke 04) bland sina tre.

En enda anfallare som inte är verksam i 
Europa nämns i FourFourTwo. På sidan för 
fem anmärkningsvärda begåvningar ur 
nästa generation (ingen Zlatan, däremot 
Ajax-kollegan Mido) är en argentinska River 
Plates nittonåriga anfallare Fernando Cave
naghi, kallad »Lille tjuren«. Låt oss gissa 
att också han finns i Europa nästa säsong.

Vad är det då som särskiljer de tio på listan 
från de mer normalskickliga anfallarna? För
utom instinkten om vilken de fotbollslärde 
tvistar: är den helt och hållet medfött, eller 
går den att träna upp, åtminstone till en del?

Snabbheten är absolut avgörande, säger 
de flesta. Förmågan till chansning. Konsten 
att anfalla en yta, mer än att inta en posi
tion i väntan på bollen. Själviskheten. Rör
ligheten, som aldrig får upphöra, allraminst 
när det egna laget förlorat bollen. Fullstän
dig oberördhet av estetiken: »Anfallaren är 
en målgörare. Håll det enkelt - vem bryr sig 
om du gör ett konstmål eller ett skitmål?«, 
som den argentinska VM-hjälten från 1978, 
Mario Kempes säger. Det allra vackraste av 
mål är fortfarande bara ett.

Under årets allsvenska har man mer än 
en gång önskat att Djurgårdanfallet delat 
Kempes visdom.

Av Eva af Geijerstam



Medlemsavgifter 2003

Vuxen
300 kr

Pensionär
150 kr

Ungdomar under 18 år
150 kr

Barn under 14 år
150 kr 

(Medlemskap i 
Järnkaninerna ingår)

Familjemedlem
500 kr 

(Samtliga boende på 
samma adress)

Ständig medlem
5000 kr

Laget i ditt hjärta?
Svenska mästarna och Cupvinnarna 2002!

Gå med i Djurgårdsfamiljen du med. Genom att bli 
medlem i Djurgårdens IF Fotboll 2003 får du mer 
information och känner dig mer delaktig i föreningens 
verksamhet. Våra medlemmar är viktiga för att vi ska 
kunna driva föreningen framåt.

Som medlem 2003 får man medlemskort i hårdplast, 
tre nummer av medlemstidningen Djurgårdaren (24 
sidor helt i färg), klistermärke, lagbild i vykortsformat, 
möjlighet att delta i informationsmöte och årsmöte, 
medlemsbevis att rama in (gäller nya medlemmar) 
med mera.

Järnkaninerna
Alla under 14 år som blir medlemmar i DIF Fotboll blir 
även medlemmar i vår juniorklubb Järnkaninerna.
Utöver det man får som medlem i DIF Fotboll får man 
följande saker med Järnkaninen: 
medlemskort (gäller nya medlem
mar), klistermärken med mera.

Betala in medlemsavgiften med 
inbetalningskort. Skriv namn, 
adress, postnummer och ort 
samt personnummer tydligt.
Gäller inbetalningen 
familjemedlemskap så skriv in 
övriga familjemedlemmar med 
personnummer också.

Djurgårdens IF Fotboll 
Klocktornet, Stadion 

114 33 Stockholm

Tel: 08-545 158 00 - Fax:08-545158 01
Postgiro: 549 21-2 - Bankgiro: 5752-6410 

E-post: dif.fotboll@dif.se - Hemsida: www.dif.se

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


Järnkaninen lottar ut biljetter till 
Champions League-kvalet i sommar!
Hej alla Järnkaniner! I dagens matchprogram har jag en tävling med 
fina priser och jag hoppas att alla järnkaniner vill vara med. I dag lott
ar vi ut biljetter till Champions League-kvalet i sommar. 5 vinnare får 

två biljetter var det enda du behöver göra är att svara på tre frågor 
och skicka in svaren till oss. E-posta till jarnkaninen@dif.se eller 
skicka ett vanligt brev till Järnkaninen, DIF Fotboll, Klocktornet Sta
dion, 11433 Stockholm.

Dagens frågor:
Hur många vinster har Djurgården i Svenska cupen?
Vilket lag mötte Djurgården i Svenska cupen förra veckan?
Vad har jag på huvudet?

Vinnarna presenteras på www.dif.se och 
i matchprogrammet den 18 maj då Djurgården 
möter GIF Sundsvall. Sista dagen att 
skicka in svar är den 9 maj.

Frågor och svar i Elfsborgsprogrammet:
Hur gammal är Djurgårdens IF? 112 år
Vem är bäst i Djurgårdens IF? Markus Karlsson (andra djurgårdare gick också bra)
Hur många SM-guld i fotboll har Djurgårdens IF? 9 stycken
Vinnare av Kanintröjor: Kristoffer Fryk Trosa, Adam Lauren Vretstorp, Hampus Lubran Bålsta, Martin Erikss
on Uppsala, Andreas Hansson Stockholm, Ellen Svennestål Stockholm, Rasmus Falk Stockholm, Simon

Eby Stockholm, Albert Berggren Stockholm, Lovisa Björkman Lidingö

Frågor och svar i Halmstadsprogrammet:
Hur många medlemmar är det i Alcazar? 4 stycken
Vad heter Alcazars nye sångare? Magnus Carlsson
Vilket lag vinner SM-guld i fotboll 2003? Djurgårdens IF
Vinnare av CD-singel med Alcazar: Hannah Nilsson Vallentuna, Veronica Jonsson Huddinge, Filip Carlén 
Alingsås, Pontus Björk Uddevalla, Antonia Lagerin Tibro Daniel Medlöv Korsberga, Max Johansson Aneby, 
Jens Grundmark Norrköping, Sebastian Malm Eskilstuna, Simon Grandin Visby, Elias Holmberg Bromma, 
Joel Svanberg Östhammar, Tova Linnéa Ottosson Uppsala, Samuel Carlsson Norrtälje, Carl Johan Ågren 
Stockholm, Joacim Bengtsson Farsta, Filip Lindström Sollentuna, Andreas Magnusson Åkarp, Simon Garp 

Bromma, Victor Waldenström Stockholm

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


ICA-POOLEN













Djurgårdens fotbollsgrabbar 
äter kött från

Anton och pappa.































ÖSTRA STATION
Grundad 1935

FÖRST OCH STÖRST!
Först: Blårandig sedan 1935 

Störst: Etta på Järnkaminernas topplista 
”Populäraste DIFPUB”

Som sann djurgårdare träffas man på Östra!
Ibland för att fira ibland för att trösta.

Vällagad husmanskost, lunch, middag, á la carte, smörgåsar mm. 
Kaffe, öl och vin. Fullständiga rättigheter.

Välkomna önskar Berit.

DJURGÅRDSPUB MED UTESERVERING

ÖPPET ALLA DAGAR TEL 08-612 0014
Tunnelbana Tekniska Högskolan, Valhallavägen 77, nära till Stadion.
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Tre stycken var kallade till Sveriges A-landslag, 
tre till U21, en till Finlands U21 och två till 
Gambias A-landslag. Vi talar om Djurgårdens 
spelare.

Det kostar att ligga på topp
Det var inför sista träningsmatchen innan 
serien och kvar fanns knappt ett helt lag. 
Målvakt fick man hämta från juniorlaget.

För några år sedan hade man inga tankar 
på att ha EN spelare uttagen i något lands
lag. I år har Djurgården alltså haft nio 
stycken, samtidigt. Helt otroligt, och ett 
tydligt bevis på det otroligt framgångsrika 
arbete som har bedrivits i föreningen de 
senaste åren.

Men myntet har som vanligt en baksida. 
Trots tränarnas ständiga prat om att de bara 
är stolta över att förfoga över ett lag med så 
många landslagsspelare är de givetvis med
vetna om vad det kostar. Att, som tidigare 
nämnts, spela den sista träningsmatchen 
innan seriestarten med över halva ordinarie 
laget borta är ju knappast idealiskt. Visst är 
det nyttigt att lufta de spelare som ligger 
precis utanför startelvan, men kanske inte 
dagarna innan Allsvenska premiären...

Andra omgången av Svenska Cupen skulle 
spelas den 1 maj. Här fanns ett litet mell
anrum i seriematcherna. Samtidigt hade 
Djurgården fem ordinarie spelare kallade 
till olika landslagssamlingar. Man hade allt
så valet att ställa upp med halva laget 
borta, eller att spela på det alternativa

datumet den 8 maj. Problemet med 8 maj 
är att det inte finns någon lucka i seriespe
let här, utan man hade i så fall tvingats 
spela tre matcher på sex dagar. Därför 
valde man att spela utan sina fem lands
lagsspelar. Eftersom denna text är skriven 
innan den matchen spelades kan jag bara 
hoppas att det, trots detta, gick bra.

Men även de landkamper där det inte 
ligger cupmatcher ställer givetvis till det. 
Landslagsspelarna tvingas under denna 
period till tuffa träningar, eventuella resor 
och hårda matcher, medan andra spelare 
och lag ges tillfälle att vila, slipa formen 
eller vad man nu anser sig behöva.

Nå, nu skall jag inte klaga för mycket. Det 
här är givetvis något som drabbar alla fram
gångsrika lag, och framgångsrika är ju just 
vad vi vill vara. Det är fantastiskt att vi har 
så duktiga spelare i dagens Djurgården och 
våra tränare har gjort ett otroligt jobb med 
alla talanger man fått att blommat ut. Vi 
önskar givetvis att vi får fortsätta ha så 
många landslagsspelare i laget, trots pro
blemen det medför. Man kan bara konstate
ra att det kostar att ligga på topp.

Av Jonas Riedel
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Spännande sommar väntar
En vår och sommar fylld av spännande 
matcher och aktiviteter väntar för många 
av våra ungdomslag. Seriespelet i S:t Eriks
cupen har dragit i gång med största delen 
positiva resultat, Tipselittruppen har ett för
väntansfullt år framför sig med målsätt
ningen att vinna Juniorallsvenskans 
division 1 för att åter ta plats bland eliten 
som man olyckligt ramlade ur året.

Här följer några exempel på kommande 
händelser för våra ungdomslag och aktivite
ter kring verksamheten.

• Knattefotbollsskola: Start 23 april, 
pojkar födda 96-97

• Sommarfotbollsskola: Start 9 juni, 

pojkar/flickor födda 95-90

• Utvecklingsgrupp P-92 spelar en 

turnering i Falkenberg 29 maj-1 juni, 

där man bland annat möter MFF, 
IFK Göteborg och Helsingborg.

• P-90:l spelar en inbjudningsturnering i 
Lomma, med motstånd som MFF,
Helsingborg, B93 från Danmark och 

Landskrona.
• P89:l åker till Frankrike 6-9 juni för att 

representera Blåränderna, där man ställs 

mot internationellt toppmotstånd från 

värdlandet, Belgien, Danmark och Tjeckien.
• P15/16 åker till Lyngby 21-27 juli för 

att också ställas mot toppmotstånd som 

Bröndby, FC Köpenhamn, Reykjavik, 
Cambridge United m.fl.

• Juniorerna beger sig till Holland i augusti 

för att mäta krafterna med bland andra 

Blackburn Rovers, Atletico Mineiro 

(Brasilien), Austria Wien, Sparta Prag.

Gräset är grönare på Kaknäs.

Och kan man inte kan se lagen vid dessa tillfäl
len kan man följa juniorlagets återtåg i Juniorall

svenskan enligt följande:

Visby/Gute-DIF 

DIF-Upsala IF 

Hässelby-DIF 

DIF-FoC Farsta 

DIF-IK Sirius

11 maj Norrbacka IP 12.30
17 maj Hjorthagens IP 14.00
24 maj Hässelby IP 14.00

28 maj Hjorthagens IP 19.00
9 juni Hjorthagens IP 17.00

Johan Wilny
Tel: 08-545 158 02
e-post: johan.wilny@dif.se
Gunnar Martinez
Tel: 08-545 158 04
e-post: gunnar.martinez@dif.se
Kjell Hansson
Tel: 08-545 158 03
e-post: kjell.hansson@dif.se

mailto:johan.wilny@dif.se
mailto:gunnar.martinez@dif.se
mailto:kjell.hansson@dif.se


Ironi behövs!

Av Tomas af Geijerstam

Med hemmapremiären mot Halmstad i färskt minne kan 
jag inte låta bli att nämna den ironi som finns och samti
digt saknas i olika ramsor. När spelet på planen inte 
underhåller får publiken ta saken i egna händer. När sek
tion L, M och N börjar sjunga »Tjocka feta sittplats« är 
det många som inte kan hålla tillbaka leendet (det är ju i 
vissa fall ett helt berättigat påstående). Sådana ramsor 
fyller en funktion som är viktig. Vi ska ha roligt på läk
tarna.

Det finns självklart ramsor som inte fyller någon funk
tion och som får föräldrar, barn och många andra på läk
tarna att skruva på sig och tycka att det känns obekvämt. 
Jag tänker på när man några minuter senare börjar skan
dera att »Sharbel är en hora«. Då försvinner leendet 
direkt. Jag efterlyser mer fyndiga och roliga ramsor. När 
en spelare väljer att lämna Djurgården så måste det fin
nas bättre sätt att påtala att han, som i fallet Sharbel 
Touma gjort fel. Han om någon inser det väl själv?

Slutsatsen är att ramsor med självironi och stöd till 
det egna laget fyller en funktion. Övriga gör det inte.



Reseklubben 
informerar
Enköpings SK-Djurgårdens IF 
Enavallens IP, söndag den 11 maj 
klockan 13:30
Matchbiljett: Biljetten kostar 120 
kronor och finns att köpa i Derby- 
butiken på Mäster Samuelsgatan 
46 för alla som ska resa till Enkö
ping. Köp förköp!
Järnkaminernas sektion: Ståplats 
ena kortsidan samt på långsidan.
Respris: 120 kronor
Sista anmälningsdag: fredag 9 
maj klockan 12.00

Kort avstånd lockar tusentals 
djurgårdare till Enköping. Vi har 
fått 5 500 biljetter och vi rekom
menderar alla att köpa biljett 
redan nu. 2 000 platser är på 
långsidan och det är först till 
kvarn som gäller.
Bussarna lämnar Klocktornet 
klockan 9.30. I Enköping träffar 
du djurgårdare från och med 
klockan 11.00 på Oliven vid ån, 
Ågatan 29. Mer information om 
resan hittar du på www.dif.se, 
www.jarnkaminerna.nu och på 
telefon 08-783 79 77.

http://www.dif.se
http://www.jarnkaminerna.nu
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Djurgårdens IF IFK Göteborg
15. Andreas Isaksson 1. Bengt Andersson
30. Dembo Tourray 2. Karl Svensson
2. Patrik Eriksson Ohlsson 4. Sebastian Johansson
3. Mikael Dorsin 5. Mikael Antonsson
4. Elias Storm 6. Tomas Rosenkvist
5. Richard Henriksson 7. Håkan Mild
7. Johan Arneng 8. Patric Andersson
8. Christer Mattiasson 9. Marino Rahmberg
9. Johan Elmander 10. Martin Ericsson
10. Andreas Johansson 11. Jonas Henriksson
11. Daniel Sjölund 12. Dejan Gorcanac
12. Markus Karlsson 13. Sampo Koskinen
13. Stefan Bergtoft 14. Hjalmar Jonsson
14. Babis Stefanidis 15. Mikael Sandklef
16. Kim Källström 16. Kabba Samura
17. Samuel Wowoah 17. Robert Karlsson
18. Niclas Rasck 18. Dennis Jonsson
19. Pär Cederqvist 19. Magnus Erlingmark
21. Richard Spong 20. Jimmy Svensson
22. Aziz Corr Nyang 21. Hans Blomqvist
23. Ngabu Bapupa 23. Martin Crossa
24. Rene Makondele 24. Mamadou Diallo

huvuddomare: Martin Ingvarsson, Hässleholm 
assisterande: Henrik Andrén, Karlstad

Peter Ekström, Enköping 
fjärdedomare: Patrik Malmberg, Uppsala


