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Djurgårdens IF
GIF Sundsvall



Enköpings SK-Djurgårdens IF 0-4 (0-3) 
0-1 Andreas Johansson (3) 
0-2 Andreas Johansson (29) 
0-3 Andreas Johansson (30)
0-4 Kim Källström (62), straff
Varningar: Johansson, Eriksson Ohlsson, Rasck 
Domare: Lars Kratz
DIF: Isaksson, Rasck, Eriksson Ohlsson, 
Karlsson, Dorsin, Bergtoft (71), Johansson, 
Källström, Babis (76), Elmander, Wowoah (69) 
Ersättare: Dembo, Henriksson, Corr-Nyang (69), 
Sjölund (76), Makondele (71)
Publik: 9 102
»Håll koll på deras nummer tio«
(ESKs tränare Peter Lenell inför matchen)



Full fart framåt 
— håll tätt bakåt
Välkomna till kvällens match mot GIF Sund
svall. Säsongen har börjat mycket trevligt för 
alla blåränder och jag hoppas att vi kan vara 
starka och fortsätta på samma sätt. 18-2 i mål
skillnad talar sitt tydliga språk, laget lyssnar på 
publikens stöd i ramsan »Full fart framåt - 
Håll tätt bakåt«.

Nu väntar kanske tuffare motstånd med 
Sundsvall i kväll, Helsingborg på Olympia och 
AIK på Råsunda. Dessa tre matcher blir tuf
fare än tidigare och ju fler matcher man vin
ner desto närmare en förlust kommer man 
eller?

Djurgården har fått mycket varningar i 
inledningen av Allsvenskan och i dag är Niklas 
Rasck avstängd efter sin tredje varning som 
han fick i matchen mot Enköping. Det medför 
att vi får se någon annan på högerbacken i 
kväll. Vi får då se om Djurgården har en bred 
trupp med spelare som kan rycka in vid 
avstängningar och skador.

För två veckor sedan passerade vi fjolårets 
medlemsantal på 4 511 och numera slår vi 
medlemsrekord varje dag. Vi hoppas passera 
5 000 medlemmar före sommaren så bli med
lem du med. Information hittar du på 
www.dif.se

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

Tomas af Geijerstam

3 avspark
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4 Sören & Zoran

»Det finns inte något 
vi inte kan förbättra»

F: Sex omgångar av Allsvenskan är 
avklarade, hur summerar du Djurgår
dens insats hittills?
S: Vi är mycket nöjda med att ha tagit 15 
poäng, det är en bra start. Att vi inte kan 
vinna alla matcher är inget att orda om, 
det gör man inte. Spelet har varit godkänt 
hittills, men det finns inte något som vi inte 
kan förbättra. Men vi blir hela tiden bättre 
och bättre. Det var inte många som trodde 
på mig när jag sa att vi skulle bli bättre i år 
än vi var förra året, men det tycker jag att vi 
börjar bevisa att vi är. Skulle vi kunna be
hålla det här laget ett par år skulle vi verkli
gen kunna tampas med många av lagen ute 
i Europa.
F: Vad är du mest nöjd med hittills?
S: Anfallsspelet. Vi gör många mål och den 
individuella träning som vi genomfört under 
de senaste åren börjar nu bära frukt. Pass
ningsspelet blir bättre och bättre, bollmott
agningarna börjar sitta, vi hittar löpvägarna 

och har bra och många avslut.
F: Och minst nöjd med?
S: Vi gör väldigt många mål inifrån straff

området, men vi är inte lika skickli
ga på att göra mål utifrån. I lägen 
när vi kör fast och inte kommer ige
nom och in i straffområdet måste vi 
kunna ta bättre avslut på distans, 
eller få in bättre inlägg med nickar 
på mål som följd. Har vi gjort något 
nickmål i år? Där måste vi bli bättre 
F: Hur är formen på truppen? Är 
spelarna på uppgång eller finns det tenden
ser på att de blir slitna?
S: Nej då, det är inga som är slitna, de är i 
stället klart på väg uppåt i form hela tiden. 
Dessutom känns det som de slappnat av 
lite efter de första omgångarna och de är 
mer entusiastiska nu än när serien startade. 
F: Allsvenskan i allmänhet då?
S: Ungefär som väntat, tycker jag. Malmö 
FF har väl kanske lite mindre poäng än vän
tat med tanke på sin spelartrupp, men 
annars är det inga större överraskningar. 
Att Stockholmslagen ligger i topp är ingen 
överraskning, de har jobbat medvetet och 
sökt spelare under några år för att bygga 
upp lagen, och det ger resultat. Och det är



Sundsvall är ett av få lag som orkar stå upp mot Djurgården, enligt Zoran Lukic (till höger).

kul, det gör att vi sporrar varandra, det är 
roligt för publiken och bra för sponsorer 
med den uppmärksamhet som det skapar. 
F: Nu är det dags att ta emot GIF Sunds
vall, och det brukar inte vara så lätt.
S: Nej, de är ett av få lag som orkar stå upp 
fysiskt mot oss och de har varit jobbiga att 
möta. De har en aggressiv spelstil och lyfter 
ofta upp laget och pressar oss tidigt på pla
nen i stället för att backa hem, och det har 
de lyckats bra med hittills. Men vi är, som 
jag sagt tidigare, ett bättre lag i år än förra 
året, vi släpper till mindre kontringar, håller 
ihop laget bättre och är i huvud taget bättre 
organiserade. Så jag tror att vi skall kunna 

klara av Sundsvall bättre än vi gjort tidi
gare. Men givetvis måste vi jobba stenhårt 
hela matchen och stå upp när det smäller. 
F: Vad tror du att det blir för matchbild 
i dagens match?
S: Vi kommer nog kunna ha lite större bol
linnehav idag än vi brukar ha mot Sund
svall. När vi håller ihop laget bättre kan vi 
också våga lyfta upp mer folk i anfallen och 
även försvara oss högre upp på planen. Det 
gäller att vi inte bli stressade av deras spel 
utan att vi istället tar tag i spelet själva, då 
kommer det att gå bra.

Av Jonas Riedel





Full fart framåt!
Stadium och Djurgården i ett 

gränslöst samarbete. Lycka till DIF!

Officiell sportleverantör & sponsor till Djurgärdens IF



8 runt laget

Djurgårdens spelsätt och träningsmetoder har varit banbrytande 
i svensk fotboll. På organisationsplanet har man valt samma 
väg. Som enda allsvenska klubb har man anställt en human 
resource, eller på svenska, en personalutvecklare.

DIF leder utvecklingen

När Kim Källström och Johan Elmander 
anslöt till Djurgårdens trupp för första 
gången var det Marie Barth-Kron, 41, som 
välkomnade dem allra först. Det ingår i 
hennes jobb. Men att ta emot nyförvärv är 
dock bara en liten del av arbetet som 
human resource.

- Jag har hand om hela den sociala 
biten och även att avtal följs. Att spe
larna följer sin del i avtalet och att för
eningen följer sin del. Det är unga killar 
som flyttar hit och det är kanske första 
gången de flyttar hemifrån. De kommer 
till en ny stad. Det kan handla om att ta 
kontakt med televerket, passmyndighe
ten, migrationsverket, fixa lägenheter, ' 
bilar, utbildning eller läkarbesök, berätt
ar Marie som minst en gång om dagen 

besöker spelarna ute på träningsanlägg
ningen vid Kaknäs.

Marie kom till Djurgården 1999. Innan 
dess hade hon studerat tre år på lärarhög
skolan och arbetat inom skola och barnom

sorg. Undertiden på lärarhögskolan började 
hon intressera sig för idrottsledarskap och 
barns utveckling.

- Då fördjupade jag mig i det här med 
vardagspsykologi. Förhållningssättet ledare 
kontra barn. Sen började jag hålla kurser åt 
Stockholms Fotbollförbund i ledarskap och 
barnspsykologi.

Hon var även aktiv i Brommapojkarna där 
hon satt i ungdomskommittén och jobbade 
ideellt med utbildningsfrågor. Marie har 
varit djurgårdare sen födseln och när hon 
sedan fick förfrågan att planera utbildning
en för Djurgårdens ungdomsledare hade 
hon inte svårt att tacka ja. Maries karriär i 
Djurgården Fotboll hade inletts och hon 
avancerade snabbt till ansvarig för hela 
ungdomssidan. I och med detta började 
hon arbeta heltid på kansliet i Klocktornet. 
Djurgården var vid denna tidpunkt i upp
byggnadsfasen av organisationen och sty
relsen bestämde sig för att anställa en



»Det är unga killar som flyttar 
hit och det är kanske första 
gången de flyttar hemifrån. 
De kommer till en ny stad.

Det kan handla om att ta 
kontakt med televerket, pass

myndigheten, migrations
verket, fixa lägenheter, bilar, 

utbildning eller läkarbesök.

Foto Patrik Asplund

human resource, en person som skulle ta 
hand om alla avtal och kontrakt. Valet föll 
på Marie.

- Jag tvekade inte en sekund att tacka 
ja, säger hon.

Två år senare är hon kvar på tjänsten och 
hon kan konstatera att hennes arbetsupp
gifter har fått en vidsträckt täckning. En 
arbetsdag kan innebära allt från att boka 
träningstider till att besöka Astrid Lind
grens barnsjukhus tillsammans med spe
larna. Den hett eftertraktade Kim Källström 
ligger också inom hennes arbetsområde. 
Alla förfrågningar kring PR-arrangemang 
runt superstjärnan går genom Marie. Det 
blir mycket på en gång ibland men förmå
nen att ha sitt intresse som jobb är enligt 
Marie underbart.

- Jag har aldrig haft ett bättre jobb, 
säger hon.

Av Nicklas Jungstedt

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 
Medlemmar/hemsida: Niklas Schulman



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?



22 truppen

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 
paket till dig ring oss på telefon 08-54515800.







»Vår är nöjda med vårt spel«
När Patrick Walker kommenterar för Comhem ser han ut så här.

F: Välkommen till Stadion Patrick Wal
ker. Vad du för minnen från arenan?
S: Tack så mycket. Jag minns en hel del från 
Stadion. Det jag kommer på först är mat
chen i höstas. Det var en viktig match för 
bägge lagen. Det var en härlig match i högt 
tempo och med en fantastisk inramning.
F: Djurgården har haft en hel del problem 
med GIF Sundsvall de senaste åren. Varför 
tror du att det är så?
S: Jag vet inte riktigt. Vissa lag kanske 
passar andra lag illa. Vi har till exempel 
problem med Hammarby så det var väldigt 
skönt att vi i alla fall fick en poäng mot 
dem senast. Att Djurgården har problem 
mot oss kan bero på vissa detaljer i vårat 
spel som jag inte säger vilka det är.
F: Ni har inlett säsongen trevande. Jag 
trodde inför säsongen att ni skulle hålla 
till högre upp i tabellen. Ni kan väl inte 
vara nöjda med era resultat hittills?
S: Det har du rätt i. Vi har börjat rätta till 

vårt lagspel så jag tycker att det ser bättre 
ut. Offensivt har vi spelat bra, men vi har 
inte fått utdelning på våra chanser. Det är 
bara Djurgården som kommit till fler avslut. 
Vi har spelat bra borta mot Halmstad och 
Helsingborg, men förlorat. När vi spelade 
dåligt, mot Elfsborg, så fick vi med oss 
poäng. Vi är inte nöjda med poängen på 
tavlan, men vi är nöjda med spelet. 
F: Hur tror du matchen mot Djurgården 
kommer att se ut?
S: Det kommer nog att bli ganska öppet. 
Matcherna mellan oss brukar bli underhåll
ande med många målchanser. Så blir det 
nog även denna gång.
F: Hur tror du att matchen slutar och varför? 
S: Jag tippar aldrig. Jag har börjat tippa lite 
i år och inget har stämt. Förut har jag tipp
at för mig själv och då har det gått bättre. 

Så får det bli nu också.

Av Thomas Alexandersson



Sätter Norrland på kartan

Om Allsvenskan inte hade GIF 
Sundsvall skulle AIK vara seri
ens nordligaste lag. Men trots 
att den allsvenska meritlistan 
är tämligen kort håller Giffarna 
Norrlandsfönstret öppet och har 
etablerat sig som ett allsvenskt 

d.

Kapten Ståhl på sydliga bredgrader - träningsläger i La Manga.

GIF Sundsvall - GIF stod från början för 
Godtemplarnas idrottsförening, men under 
20-talet ändrades initialernas betydelse till 
Gymnastik och Idrottsföreningen - har en 
relativt kort allsvensk historia. Det var näm
ligen först för 50 år sedan som GIF Sund
svall hade en teoretisk möjlighet att delta i 
Sveriges högsta serie.

Från och med 1953 fick även lag med 
hemvist norr om Dalälven rätt att spela i

Allsvenskan. Därefter tog det tolv år innan 
GIF Sundsvall, 1965, som första Norrlands
lag gjorde entré i den högsta serien. Debut
året blev dock ett jumboår för GIF 
Sundsvall, laget hamnade sist i tabellen 
med enbart sex poäng. Giffarnas enda vinst 
det året kom mot Hammarby.

Bland GIF Sundsvalls mer kända profiler 
hittar vi Tomas Brolin. Han spelade i All-
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2002:
Rehn avslutade med mål
Efter en chansfattig inledning tog Sundsvall led
ningen en kvart in i matchen genom ett nickmål av 
Öyvind Svenning. I slutet av halvleken tog Djurgår
den över mer och Johan Elmander kunde styra in 
kvitteringen. Slutresultatet, 2-1, rullades i mål av 
Stefan Rehn i hans sista match på Stadion.

Djurgårdens IF—GIF Sundsvall 2-1 (1-1)
Mål: 0-1 Svenning (13), 1-1 Elmander (39), 2-1
Rehn(50)

DIF: Isaksson - Rasck - Eriksson Ohlsson - Karlsson 
- Dorsin Rehn - Johansson - Källström Stefanidis 
(72, Makondele) - Elmander - Wowoah (60, Chanko)

svenskan med GIF Sundsvall från 1987 till
1989 och var en av de bidragande orsa
kerna till lagets femteplacering 1988. Det 
är Sundsvalls hittills bästa placering i All
svenskan, i Svenska Cupen har laget spelat 
semifinal två gånger.

I höst fyller GIF Sundsvall 100 år och i 
år gör man sin 10:e allsvenska säsong. För
sta gången som GIF Sundsvall klarade sig 
kvar i Allsvenskan var 1987, då blev det en 
svit på tre säsonger. Nu är laget inne på sin 
fjärde säsong i den högsta serien, vilket 
alltså är rekord för Norrlandslaget.

Men de senaste åren har inte varit helt 
enkla utan GIF Sundsvall har fått kämpa 
för sin överlevnad. Både 2000 och 2001 
placerade man sig på elfte plats - alldeles 
ovanför tabellens kvalplats. Förra året blev 
det en mer säker åttonde plats. Då visade 
Giffarna storformen i fem av sex matcher 
mot tabellens topp tre. Undantaget var 
matchen mot Djurgården på Stadion, de 
blivande svenska mästarna rådde man 
nämligen inte på den gången.

Av Johanna Lundeberg

nr. namn ålder säs. i GIF (inkl. 2003)

1. Fredrik Sundfors 31 5

2. Karl Ståhl 29 9

3. Fredric Lundqvist 26 4

5. Magnus Svensson 32 9
6. Stefan Ålander 20 3

7. Öyvind Svenning 23 2

8. Daniel Näsholm 28 6

9. Hans Bergh 32 3

11. Tommy Bergersen 30 2

12. Mats Barkemo 30 7

14. Fredrik Norberg 20 5

15. Mattias Thorsell 31 10

16. Joel Cedergren 28 4

17. Cain Dotson 31 4

18. Bala Ahmed Garba 28 1

20. Dan Hagman 19 2

23. Peter Olofsson 27 1

28. Markus Olofsson 19 6

29. Tom Kåre Staurvik 33 2

31. Kalle Ljungberg 18 2

32. Simon Hagman 19 2

33. Tobias Eriksson 18 3

34. Yossef Belmeki 19 1
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Tackade nej till DIF 
och trivs bra i Sundsvall
- Jag vet inte om du ringer till rätt person. Det kan
ske är bättre om du pratar med någon annan. Jag fick 
en smäll på knäet i matchen mot Hammarby så det 
avgörs nog först på lördag (läs i går) om jag kan vara 
med mot Djurgården.

Så svarar GIF Sundsvalls högerback Fre
dric Lundqvist när jag ringer upp honom 
på tisdagseftermiddagen. Men jag förklarar 
att han, fit for fight eller inte, är av intresse 
för oss djurgårdare. Fredric var årets stora 
värvning i Fotbollssverige - en värvning 
som inte blev av sedan han, efter en hel 
dels funderande, tackat nej till Djurgården.

- Beslutet var helt och hållet mitt eget, 
säger Fredric. Det hade inget med någon 
annan att göra. Det kändes inte rätt i magen. 
Fotbollsmässigt så blir det inte bättre i Sveri
ge, men jag ville inte flytta till Stockholm.

Fredric, eller Lunkan som han kallas i 
Sundsvall, försökte förklara sitt beslut med 
något om att man inte kan flytta in i en 
liten etta på Söder om man inte trivs bara 
för att spela i Djurgården. Eftersom många 
människor i Lundqvists ålder (26) drömmer 
om en egen lägenhet på Söder blev det 
uttalandet uppmärksammat.

- Det var olyckligt, säger Fredric. Det ver
kade som att jag försökte håna Djurgården 

på något sätt och det ville jag absolut inte.
Det finns även ett rykte om att Fredrics 

flickvän var helt kallsinnig och gav honom 
ett alternativ: »Stockholm och Djurgården 
eller mig«. Något som dementeras bestämt 
via telefonledningen från Sundsvall.

Trots att Lundquist valde att stanna i Norr
land kan han numera titulera sig landslags- 
back. Men han förnekar inte att han än i 
dag funderar på sitt beslut.

- Djurgården går ju som tåget i Allsven
skan så det är klart att man tänker på det 
ibland. Det är ett lag med fruktansvärt duk
tiga spelare, men det har ju inte med saken 
att göra. Jag trivs så bra i Sundsvall.

Djurgården har haft svårt för GIF Sunds
vall under de senaste åren. Deras tuffa och 
aggressiva spel har stört blåränderna rejält 
både på hemma- och bortaplan. Men enligt 
Fredric så måste man inte spela grisfotboll 
för att ta poäng av svenska mästarna.

- Det handlar mer om att samtliga i laget



Fredric Lundqvist kan, enligt honom själv, bättre än han visat i inledningen av säsongen.

är bra. Det fungerar inte om tre-fyra spelare 
har en dålig dag. Alla måste vara på topp 
men chansen finns absolut. Även om Djur
gården är ett av Sveriges bästa lag så är det 
ju inte Real Madrid vi möter.

Lundqvist varnar för Giffarnas mittfältare 
Hasse Bergh som visat gryende form i de 
senaste omgångarna.

- Han är en viktig kugge i vårt lag. Sam
tidigt som han stör och är i vägen för mot

ståndarna så bygger han upp vårt spel. Han 
är en duktig tvåvägsspelare.

Själv är han måttligt nöjd med sin egen 
insats i serien så här långt.

- Inledningen har varit så där. Jag och 
laget kan bättre. Mitt mål med säsongen är 
att hålla platsen som högerback, det är där 
jag trivs bäst, och att fortsätta att utvecklas 
hela tiden.

Av David Bogerius



En modern ytter
Han kom som en tornado längst vänsterkanten mot Elfsborg 
och gjorde sitt första allsvenska mål med bravur. Hela målet 
andades framfusighet, kaxighet och glödhet vilja. Mikael 
Dorsin, vår vänsterback är utan tvivel en typisk representant 
för unga kaxiga och framgångsrika Djurgården



Jag träffar Mikael ute på Kaknäs. Micke 
berättar att det var här ute som hans Djur
gårdshistoria började.

- 1994 blev jag kallad till ett möte för 
unga talanger. Det var Mats Jansson och 
Charles Falk som höll i detta. Till säsongen 
1995 anslöt jag till Djurgårdens 14-årslag. 
Det är en övergång jag aldrig ångrat. Zoran 
Lukic har varit min tränare sedan dess, allt
så i åtta år, men jag står ändå ut med 
honom säger Micke och skrattar.

Enda perioden utan Zoran var halva 
säsongen 1999 då Mikael Andersson var 
tränare, i övrigt har Micke och Zoran följts 
åt under hela perioden.

- Zoran är en mycket skicklig tränare 
som jag har mycket att tacka för. Jag vill 
också tacka ledare som Charles Falk och 
Sven-Olof Asp som hjälpt mig under åren. 
Tyvärr glöms ofta ideella ledares arbetsin
satser bort, fortsätter Micke.

För Micke var åren i U-sektionen otroligt 
roliga. Djurgården var näst bäst i Stock
holm efter Brommapojkarna där bland 
annat Babis Stefanidis spelade. Trots att 
man inte var bäst så trivdes Micke.

- Att hela tiden ligga tvåa och utmana 
är utvecklande och det är viktigt med en 
bra U-sektion. Jag blir förbryllad när jag 
läser att våra juniorer förlorat mot AIK med 
6-0 i en träningsmatch. Detta får inte ske 
så jag hoppas att nysatsningen på ung
domssidan ger resultat, säger Micke.

Tränare i all ära men också mamma 
Karin har betytt mycket för Micke. Hon 
satte Micke i fotbollsskolan i IFK Lidingö 
redan när han var fyra år.

- Egentligen fick man inte börja förrän 
man fyllde sex, men mamma stod väl inte



Tvärstopp på Micke Dorsins vänsterkant.

ut med mitt »spring i benen« och lyckades 
få in mig två år för tidigt, säger Micke.

När Micke började spela matcher blev 
han placerad på vänsteryttern. Efter ett par 
år blev det mittfältet och nu är det ytter
back som gäller. Det har alltså egentligen 
bara gått bakåt för Micke under åren.

- Jag trivs väldigt bra som ytterback när 
man som i Djurgården får ösa på framåt.

Micke spelade också basket i IFK Lidingö 
och var mycket lovande, men när Djurgår
den hörde av sig var valet av idrott lätt.

Artikeln börjar med ordet kaxighet och vi 
anknyter till detta. Många tycker att Micke 
är väl kaxig och självsäker.

- Jag har ett stort självförtroende och 
vet vad jag vill. Jag tycker ändå att jag är 
ödmjuk och vill lära mig nya saker hela 
tiden. Jag vet att jag kan förbättra mig på 

allt och arbetar hårt med detta. Min vinnar
skalle och tjurighet har hjälpt mig mycket 
hittills, förklarar Micke.

Utan dessa egenskaper hade Micke inte 
kommit tillbaka efter att ha placerats i kyl- 
boxen 1999 av Mikael Andersson.

- Han trodde inte alls på mig och med 
honom kvar som tränare hade min karriär i 
Djurgården varit avslutad. Det gick så långt 
att jag blev utlånad under hösten till Spår
vägen i division 1 för att få tillbaka självför
troendet och få matchträning. Spårvägen 
var en väldigt trevlig förening och jag får 
tacka dem som hjälpte mig denna tunga 
höst och Putte Carlsson som arrangerade 
detta, vilket utan tvivel räddade min DlF-
karriär, säger Micke.

- En kaxig attityd kanske jag har, men 
det måste man ha om man skall palla Zoran 
Lukic under så många år. Jag gillar Zoran 
och förstår honom, men ni skall veta att vi 
haft många kontroverser under åren, vilket i 
och för sig utvecklat mig. Zoran är expert på 
att ställa krav och sätta tryck på spelarna.

På standardfrågan vilken match som har 
varit roligast svarar Micke lite annorlunda.

- Jag kan inte säga en match, utan 
säger tre. Anledningen att glädjen är 
annorlunda, men ändå lika stor. Om jag 
börjar med 3-0 segern över AIK i fjol kände 
jag en oerhörd lycka i att känna att vi då 
definitivt passerat dem som fotbollslag. 
Trots att vi kommit före dem i tabellen 
hade pressen (speciellt DN) konstant hållit 
dem som en större och bättre förening än 
oss trots resultaten. Jag är dessutom djur
gårdare i hjärtat, så att känslan att ha 
utklassat dem var enorm.



Den andra matchen Mikael nämner är 
segern mot FC Köpenhamn.

- De var den stora klubben i Norden och 
vi tvivlade även själva om vi skulle rå på 
dem. När vi nu lyckades slå dem kändes 
det som om vi var ett internationellt bra 
lag. Dessvärre visade det sig mot Bordeaux 
att vi har en bit kvar. Förhoppningsvis har vi 
tagit in denna bit till årets Europaspel, 
berättar han och fortsätter:

- Sen var naturligtvis SM-guldet en riktig 
höjdare. Jag var dock inte gladare på Rya
vallen än efter de två nyss nämnda mat
cherna. Anledningen tror jag är att vi hade 
mer att förlora än vinna denna dag. Men 
visst var jag oerhört lycklig, och alla fester 
och hyllningar efteråt kommer att sitta i 
minnet hela mitt liv.

Mikaels framtid fortsätter i dagsläget vidare 
i Djurgårdens IF då han skrivit ett kontrakt 
som löper ett par år framåt.

- Jag trivs jättebra i föreningen och tror 
stenhårt på det sättet vi arbetar på. Vi har 
en bra stämning i truppen och en trygg och 
fin organisation i föreningen. Jag vill natur
ligtvis som alla andra spelare komma utom
lands. Att kunna trygga sin ekonomiska 
framtid på sin hobby vore inte fel. Fick jag 
välja tror jag att den engelska fotbollen 
skulle passa mig bra.

- Men jag har det bra i DIF. Jag bor på 
Gärdet, har en fin flickvän och tjänar bra. 
Hur många 22-åringar har det så? Jag tycker 
att vi fotbollsspelare ska tänka över hur bra 
vi har det i förhållande till andra. Som sagt 
trivs jag bra med livet, men drömmen om 
ett proffsliv finns. Jag har dessutom hört att 

ett flertal föreningar var och tittade på mig i 
fjol. Det är oerhört smickrande att veta.

Målsättningen för årets säsong är glasklar.
- Vi skall försvara guldet och jag ser inga 

hinder för detta. Vi har ett oerhört bra lag 
och ett grundspel som blir bättre och bätt
re. Är vi bara på tårna skall det kunna gå. 
Sedan hoppas jag naturligtvis att vi skall 
kvalificera oss till gruppspelet i Champions 
League. Dessvärre är konkurrensen där så 
hård att vi knappast gör det enbart på 
skicklighet, säger Mikael och fortsätter:

- Vi behöver definitivt Fru Fortuna på vår 
sida om det skall lyckas. Titta bara på AIK 
och Helsingborg. Det var mycket tur (och 
naturligtvis skicklighet) som förde dem dit.

En annan målsättning Mikael Dorsin har 
är att återigen få spela någon landskamp.

- Jag är en av de få som faktiskt spelat i 
samtliga landslag. Jag är lagkapten i U21 
landslaget, vilket jag är oerhört stolt över. 
Nu lämnar jag dock U-landslaget och hop
pas kvalificera mig för A-landslaget. Chan
serna ser jag som hyggliga eftersom 
vänsterfötter på backpositioner i Sverige är 
bristvara. Men skall detta bli verklighet vet 
jag att jag måste förbättra mig på de flesta 
punkter. Spelsinne och flås har jag så det 
räcker, men i övrigt gäller det att gnugga för 
att förbättra mig.

Vi började med att tala om Mickes kaxig
het. Vi avslutar med att konstatera att det 
inte är stöddighet. Micke har ett stort själv
förtroende och en stor segervilja. Det är 
spelare med hans inställning som gör vår 
förening till vinnare.

Av Mats Jansson



Jag har pengar 
skall förlora —
Jag kan lova att alla som läser 
denna krönika kommer känna igen 
sig på det ena eller andra sättet. 
Den som inte känner att ett visst 
klädesplagg, ritual eller skrock 
kommer att påverka resultatet i 
kvällens match ställer sig upp nu!

När jag nu sitter och skriver denna text är 
den första tanken som slår mig; kommer 
detta innebära otur för Djurgår'n? Innebär 
det inte att jag jinxar ämnet totalt och där
med grusar allt skrock och alla ritualer som 
ni läsare »tvingas« gå igenom före matchen?

Personligen skrämmer det faktiskt mig 
en smula, men jag tar en rövare och låter 
min krönika behandla det oerhört känsliga 
ämnet SKROCK!

Det gamla talesättet »ändra aldrig på ett 
vinnande lag« är något som går hand i hand 
med tankarna om skrock och riualer i sam-



på att DIF 
varje match!

band med matcher. Många har nog sin tur
tröja på sig i dag, kanske någon har tagit 
ett förutbestämt, exakt antal öl på puben 
före matchen, en annan handlat sin snus i 
just rätt kiosk och Pelle Kotschack sitter 
som sig bör beredd med cigarett och tän
dare så efter tio minuter prick tänds lågan 
sedvanligt för honom.

Visst handlar mycket om vanor och kan 
lätt förväxlas med sådana, men skillnaden i 
de här fallen är att för vederbörande komm
mer allt slås omkull om ritualerna inte följs 
och därmed är han eller hon ytterst ansva
rig vid en förlust. Därför är det av yttersta 
vikt att allt följs till punkt och pricka 
annars kan Djurgår'n ligga ruskigt illa till. 
Det pratas om laguppställningar, form och 
taktik före matcherna, men jag vet att det 
enda som kan påverka matchutgången är 
om min match biljett ligger vikt på rätt sätt 
och på rätt ställe i min vänstra bakficka.

Och att jag har matchtröja på...
Och att jag inte lyssnat på Djurgårds-

cd:n på matchdagen...
Och att jag satsat pengar på att motstån

darna skall vinna...

Ja, det sista stämmer faktiskt. Det var ett 
skrock som föddes i sista omgången i fjol 
när det fanns en mikroskopisk risk att DIF 
kunde missa guldet. Så jag tänkte att jag 
åtminstone är värd en liten tröst om det 

sista pengar på vinst för Malmö respektive 
Elfsborg. Så här i efterhand kan jag ju inte 
påstå att jag saknat de 2000 kronor jag 
kunde vunnit. Men eftersom det gick vägen 
så har jag fortsatt på samma bana och i 
kväll har jag alltså en slant på att Giffarna 
tar det här. Dock bör jag för säkerhets skull 
tillägga att det ingalunda är min förhopp
ning att jag vinner på detta spel.

Men om DIF förlorar då, trots att man 
gjort allt rätt? Ja, visst har man ryggen fri 
då! Får man däremot höra att ens bänk
granne glömde dra på sig Djurgårdskalling
arna i morse, ja då är han fritt byte och det 
är ingen tvekan om var skulden hamnar och 
vem som kommer att få åtskilliga klädsel
påminnelser inför nästa match.

En klart intressant aspekt i ämnet är spe
larna. Sitter de verkligen i omklädnings
rummet och säger: »Grabbar, nu är det 
tyvärr så att snubben på rad 10 inte har rätt 
kalsonger på sig idag och då vet ni vad det 
innebär. Ut och gör ert sämsta nu och lär 
grabben en läxa!«

Jag avslutar med att berätta om en 
bekants beslut inför den här säsongen. 
Hans skrock detta år är att inte ha något 
skrock. Låter rätt sunt tycker jag, dock är 
det något som aldrig kommer fungera för 
många, inklusive mig...

skulle gå åt pipan och satsade därför mina Av Joachim Ljungh



Medlemsavgifter 2003

Vuxen
300 kr

Pensionär
150 kr

Ständig medlem
5000 kr

Barn under 14 år 
150 kr 

(Medlemskap i 
Järnkaninerna ingår)

Familjemedlem
500 kr 

(Samtliga boende på 
samma adress)

Ungdomar under 18 år
150 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


49 järnkaninerna

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 
lottar vi ut biljetter till Champions League-kvalet i sommar. 5 vinnare 
får två biljetter var det enda du behöver göra är att skicka in en 
teckning av Järnkaninen till mig. Bland de teckningar jag får dras 
fem stycken vinnare. Skicka ditt bidrag till DIF Fotboll, Järnkaninen, 
Klocktornet Stadion, 114 33 Stockholm.

Vinnarna i tävlingen mot Göteborg och i dagens tävling presenteras på 
www.dif.se och i matchprogrammet den 23 juni då Djurgården möter 
Malmö FF. Sista dagen att skicka in teckningar är den 10 juni.

http://www.dif.se
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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.











76 krönika

Defensiva-faran- 
för-svensk-fotboll?
Efter matchen på Eyravallen och den första 
förlusten (ÖSK-DIF 1-0) irriterades vissa av 
ÖSK:s defensiva spel. Det var till och med 
uppe till diskussion i den gångna veckans 
Fotbollskväll, ett program som ofta nästan 
plågar sig fram till ett sånt »hett« tema.

Det hade kanske varit synd om ÖSK:arna 
om de inte visat upp en så suverän och 
charmerande likgiltighet inför frågeställ
ningen att de själva skulle vara »defensiva
faran-för-svensk-fotboll«.

Fotboll handlar ju om att vinna och till 
icke föraktlig del om att lyckas anpassa och 
variera sitt spel efter motståndet. Just den 
eftertraktade förmågan var aldrig på tape
ten i Fotbollskväll även om ÖSK så effektivt 
själva just demonstrerat den i sin match 
mot Elfsborg.

Som åskådare till Örebromatchen var man 
visserligen inte överdrivet lyckligt upphet
sad över spel (eller resultat!) - förutom 
leendet när man bevittnade DIF:s ihärdiga 
försök att hjälpa fram Patrik Eriksson 
Ohlsson till sitt första mål, med Johan 
Elmander långt ner på backplats och PeO 
på hans plats i anfallet och ideliga bollar 
avsedda för den blonda skallen. Uppoff
rande lagkänsla, ja.

Segerrecept, nej... åtminstone inte sett 
till resultatet. Annars kändes på sina hän
der och fötter en tydlig form av misslynt

borta-känsla, dubblerad till borta-borta 
genom konstgräset. När detta skrivs är det 
mer än troligt att matchen mot Sundsvall 
på grund av kommunalarbetarstrejken går 
på Råsunda. Det är mer hemma än borta, 
oavsett vad Stadionpuristernas hårda kärna 
anser och definitivt mer hemma än för 
stackars Halmstad som möter Helsingborg 
på Olympia i stället för på Örjans Vall.

Men alltsammans är ett exempel på att 
Sveriges närmast unika idé om att alla 
matcher alltid måste spelas efter tidtabel
len, oavsett väder, vind - och omvärld. 
Praktiken med reservarenor skulle aldrig 
förekomma i Premier League eller italien
ska Serie A. I den senare är det bara 
Juventus som understudom flyttar sina 
matcher och då av rent ekonomiska skäl, 
eftersom de är mer populära i Palermo 
eller Tripoli än i hemstaden Turin. Och att 
flytta en match i Italien av de skäl som gör 
att Halmstad nu spelar sin hemmamatch 
borta och DIF sin hemmamatch hemma- 
borta, skulle förmodligen betraktas som 
strejkbryteri.

Kanske borde man förresten kräva 
omvända cupregler vid bruk av reserv
arenor? Att det förfördelade hemmalaget 
får räkna sina mål dubbelt?

Av Eva af Geijerstam



77 ungdom

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
• SommarfotbolIsskola: 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.

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: 

Hässelby-DIF 

DIF-FoC Farsta 

Bosancica-DIF 

DIF-IK Sirius 

Enköpings SK-DIF

24 maj Hässelby IP 14.00

28 maj Hjorthagens IP 19.00
31 maj, Ärvinge BP 12.00

9 juni Hjorthagens IP 17.00
14 Juni, Korsängen 14.00

• 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.

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


Klirr i kassan

Av Tomas af Geijerstam

Efter tre bortamatcher så inser alla att Djurgården har ett 
enormt publikstöd som ger stora pengar för alla klubbar i 
Fotbollssverige. På dessa tre matcher har totalt över 
11000 djurgårdare besökt Värendsvallen, Eyravallen och 
Enavallen. Det ger publikintäkter på långt över miljonen 
och kassörerna gnuggar händerna när blåränderna 
kommer på besök.

Fotbollssverige måste dock ta publiken och gästande 
supportrar på större allvar och utveckla arenorna. Insläpp 
och biljettförsäljning måste bli smidigare. Toaletter och i 
synnerhet damtoaletter är en bristvara på samtliga arenor. 
Utbudet hos försäljarna är alltför ofta endast en korv med 
bröd i matväg med tillhörande läsk eller kaffe. Inte nog med 
att publiken blir gladare om sortimentet blir lite bredare 
utan det finns nog en och annan krona att tjäna också.

Arenafrågan för samtliga klubbar innebär stora kostna
der, men jag ser det mesta som rör arenaupprustning 
som goda investeringar som man får tillbaka på sikt. I 
vissa fall är det till och med bättre att investera i arenan 
än i ett etablerat nyförvärv.



Efter några otroligt publikstarka 
bortaresor så är det tid för en 
resa för de mest inbitna.

Av tradition kommer restau
rang Snaps vara välbesökt som 
ligger i Knutpunkten under Mc 
Donalds och öppnar kl.16.00. 
Det finns även en inbjudan ifrån 
Raggeline (Helsingborgsuppor
trar) till deras pub Charles Dick
ens. Bussarna lämnar 
Klocktornet kl.09.00, hemma 
igen vid Klarabergsviadukten ca 
kl.05.00. Mer information om 
resan hittar du på www.dif.se, 
www.jarnkaminerna.nu och på 
telefon 08-783 79 77.

Reseklubben 
informerar
Helsingborgs IF-Djurgårdens IF 
Olympia, måndag den 26 maj 
klockan 19.00
Matchbiljett: Det kommer att 
vara direktinsläpp 90 kronor på 
ståplats på kortsidan!
Respris: 260 kronor
Sista anmälningsdag: fredag 23 
maj klockan 12.00

http://www.dif.se
http://www.jarnkaminerna.nu
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Djurgårdens IF GIF Sundsvall
15. Andreas Isaksson 1. Fredrik Sundfors
30. Dembo Tourray 2. Karl Ståhl
2. Patrik Eriksson Ohlsson 3. Fredric Lundqvist
3. Mikael Dorsin 5. Magnus Svensson
4. Elias Storm 6. Stefan Ålander
5. Richard Henriksson 7. Öyvind Svenning
7. Johan Arneng 8. Daniel Näsholm
8. Christer Mattiasson 9. Hans Bergh
9. Johan Elmander 11. Tommy Bergersen
10. Andreas Johansson 12. Mats Barkemo
11. Daniel Sjölund 14. Fredrik Norberg
12. Markus Karlsson 15. Mattias Thorsell
13. Stefan Bergtoft 16. Joel Cedergren
14. Babis Stefanidis 17. Cain Dotson
16. Kim Källström 18. Bala Garba
17. Samuel Wowoah 20. Dan Hagman
18. Niclas Rasck 28. Marcus Olofsson
19. Pär Cederqvist 29. Tom Kåre Staurvik
21. Richard Spong 31. Kalle Ljungberg
22. Aziz Corr Nyang 33. Tobias Eriksson
23. Ngabu Bapupa
24. Rene Makondele

huvuddomare: Martin Hansson, Holmsjö 
assisterande: Henrik Andrén, Karlstad 

Robert Brodin, Lindås 
fjärdedomare: Tomas Berg, Norsjö


