blåranden
Djurgårdens IF FFs matchprogram

Måndag 30 juni 19.00

Allsvenskan 2003

omgång 12

Djurgårdens IF

Hammarby IF

Pris: 20 kronor

2 omspel

Djurgårdens IF-Malmö FF 0-2 (0-1)
0-1 Niklas Skoog (7)
0-2 Peter Ijeh (52)
Varningar DIF: Bergtoft
Domare: Miro Ukalovic
DIF: Isaksson, Rasck (45), Henriksson,
Karlsson, Dorsin, Källström, Johansson,
Arneng (61), Babis, Makondele, Sjölund (59)
Ersättare: Dembo, Storm, Cederqvist (59),
Bergtoft (45), Bapupa (61)
Publik: 13 948
»Alla våra spelare underpresterade«
(Sören Åkeby på presskonferensen)

Längre än
75 minuter!
Välkomna till kvällens derbyfest mot Hammar
by. Över 30 000 trängs på läktarna och vi
kommer att få se en tät och tuff match.
Senast Blåränderna spelade på Råsunda
trodde man att matchen pågick i 75 minuter,
men i dag är de informerade om att en fotboll
lsmatch pågår tills domaren blåser av efter
drygt 90 minuter.
Efter förlusten mot Malmö i den senaste
omgången av Allsvenskan är det förhoppnings
vis ett piggare Djurgården vi får se i kväll. Mot
Malmö saknades den glädje som funnits tidi
gare. Har man roligt när man spelar boll så
bidrar det till bättre spel och rörelse på pla
nen. Djurgården slår inte Hammarby om man
bara ställer in skorna på planen och glömmer
den 110 procentiga inställning i omklädnings
rummet. Som vi vet så slår inställning klass.
Men hittar man kombinationen är laget oslag
bart. Upp till bevis nu alla Blåränder.
Djurgårdens IF Fotboll har nu 5 153 med
lemmar vilket är rekord. Till hösten hoppas vi
nå 6 000 medlemmar. Medlemsinformation
hittar du på www.dif.se och i souvenirstånden.
Vi hälsar medlemmar, publik, motståndare,
sponsorer och media välkomna till dagens
match.

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

79 supporter 80 statistik
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Zoran Lukic (till höger) är inte överraskad över Hammarbys topplacering.

F: Dags för årets andra derby, som likt
matchen mot AIK är en seriefinal.
Hur går tankarna inför matchen?
S: En derbymatch är alltid spännande och
är en jätteutmaning både för våra spelare
och för våra fans. Vi är nöja hittills, poäng
mässigt, med vad vi har presterat. Men det
är klart, vi kan spela bättre, allting har inte
fungerat som vi har velat. Men till en derby
match mot Hammarby är vi taggade och vi
tror att vi har bra chans att slå dem.
F: Varför ligger de tre Stockholmslagen i
topp, tror du att det är en slump eller är
det något annat?

S: Nej, jag tror inte att det är en slump. Jag
tycker att både vi, AIK och Hammarby har
utvecklat sitt spel de senaste åren. Man har
gjort lite värvningar som har förstärkt lagen.
Det är ingen slump att vi ligger där vi ligger.
F: Vilka spelare i årets Hammarby är du
mest imponerad av?
S: Kanske inte imponerad av enskilda spe
lare men som lag har de uppträtt väldigt
stabilt. Man ser klara linjer och en klar idé
över vad de vill göra. Det är ett mycket bra
lag, bra organisation, stabila, man vinner
många jämna matcher och det tyder på
kvalitet. Men jag är egentligen inte över-

»Till en derbyrtiatch mot Hammarby
är vi taggade och vi tror att vi har
bra chans att slå dem.<

raskad som sagt. De har för
stärkt lite och Anders Linde
roth fick jobba i lugn och ro
under ett år. Nu har han fått
ordning på det spel som han
ville ha från början när han
kom till Hammarby.
F: Nu när matcherna duggar
tätt, finns det tid att ladda om
till varje match?
S: Ja, vi hade målsättningen
inför säsongen att spela i Cham
pions League, Allsvenskan och
cupen. Vi kan inte klaga att det
är många matcher. Vi har gjort
allt vi har kunnat för att förbere
da oss och dels har vi fått en del erfarenhet
under förra året. Men när man spelar
många matcher är man lite sårbar på ska
dor och annat.
F: Är det lättare att tända till när det är ett
derby/seriefinal?
S: Ja, det är det. Motivationen stiger och
det är stor prestige i dessa matcher. Så vi
behöver inte göra något särskilt för att moti
vera spelarna.
F: Finns chansen för spelarna som vill slå sig
in i laget nu när det är så mycket matcher?
S: Självklart kommer vissa att få chansen
att spela och visa upp sig. Men naturligtvis
som alla spelare som inte spelat så många

allsvenska matcher saknas tempo och
matchträning. Helst vill man ha startelvan
så intakt som möjligt.
F: Det är ju inte något direkt uppehåll i all
svenskan nuförtiden. Är det någon nackdel
eller är det bra att man håller igång hela
säsongen?
S: Jag tycket att det är en nackdel. Det
blir lite upphackat som det är nu. Man får
aldrig en bra rytm när man först spelar väl
digt tajt och sedan är det utdraget mellan
matcherna. Jag hade helst velat att man
spelar intensivt så att man för ett riktigt
avbrott så att spelarna hinner ladda om
under uppehållet. Så för oss känns det som
att det nuvarande upplägget är en nackdel.
F: Om vi ser lite fram i kalendern. Innan
Champions League-kvalet kommer Djurgår
den att spela en träningsmatch mot West
Ham (24 juli). Hur resonerar ni inför det,
en kul grej eller är det just en uppladdning
inför CL-kvalet?
S: Det är planerat som en uppladdning
inför Champions Leaguematcherna, just
under den perioden har vi lite glest med
matcher. Så vi ville ha en tuff match mot
kvalificerat motstånd med högt tempo och
lite tuffare närkampsspel, som vi tror att en
match mot West Ham kommer att ge oss.
Av Stefan Andersson

Full fart framåt!
Stadium och Djurgården i ett
gränslöst samarbete. Lycka till DIF!

Stadium
Officiell sportleverantör & sponsor till Djurgårdens IF

8 runt laget

Sponsorernas
bästa vän
För fem år sedan var det inte lätt för Djurgården att få sponsorer,
idag står de nästan på kö. Fredrik Segerblom tar hand om dem

och ser dessutom till att du får ut något av samarbetet.

Att Södermalm skulle vara lika med Ham
marby är givetvis en myt. Ett levande bevis
på detta är Fredrik Segerblom. Boende på
Blekingegatan och säljare på Djurgården
marknadsavdelning är han en viktig orsak till
att tillströmningen av pengar i klubbkassan
är säkrad, och som alla vet är pengar nöd
vändigt för att nå framgång i dagens idrott.
För fem år sedan hade Djurgården inte
många miljoner i sponsorintäkter, ingen var
intresserad av att satsa på en förening med
stökig publik med mediokra framgångar.
Idag är Djurgården ett namn som de flesta
företag gärna blir förknippade med. En av
de som tar hand om dessa sponsorer, ser
till att de får ut det de vill av samarbetet
och att de känner värdet i att arbeta till
sammans med Djurgården, är Fredrik.

Uppväxt på Lidingö fanns det bara två val
av lag, AIK eller DIF. Fredrik valde rätt. Att
han sedan, i tioårsåldern flyttade till Malm
köping, hindrade inte Djurgårds intresset.
- Vi hade en fristående Blue Saint-orga

nisation där som åkte på matcher. Det var
mest hockey då, och vi fyllde en hel buss
till bortamatcher i till exempel Gävle och
Jönköping.
Efter att ha flyttat tillbaks till Stockholm
började Fredrik, att känna att idrottsintres
set tog överhand. Det blev jobb på Sweden
Hockey Pool ett par år, innan han fastnade
för en annons om säljare på Djurgården
Fotboll. Han sökte omedelbart tjänsten och
fick den, något han inte ångrat en sekund.
- Jag hade ju stått i klacken tidigare och
nu får man jobba med DIF. Det är lätt att
man jobbar för mycket bara för att det är så
kul, det är svårt att skilja på jobb och fritid,
allt handlar ju om DIF.

Vardagarna för Fredrik består i att se till
att Djurgårdens alla sponsorer får valuta
för sina satsade pengar. Att det är lätt att
få sponsorer idag jämfört med tidigare är
helt klart. Djurgården idag är framgångsrika
och något man vill bli förknippad med.
- Vi är framgångsrika, spelar internatio-

Foto Tomas af Geijerstam

nellt och har en bra publik. Det är klart att
vi är attraktiva då. Men det är inte som förr,
när företagen bara betalade till idrotten,
idag kräver man något tillbaks. Vi har
många aktiviteter för sponsorerna.
Och det är då Fredrik rycker in. Att hålla
kontakten med företagen, se till att samarbe
tet fungerar och skaffa nya sponsorer är inte
allt som ingår i arbetet. Det gäller att vara
allt-i-allo, att se till så det finns bord och
stolar till aktiviteterna, att alla tas om hand
och att allt funkar. Från ax till limpa. Det är
så det fungerar på kansliet, man hugger in
där det behövs. Men Fredrik klagar inte.
- Det är fantastiskt att få jobba med
DIF. Det enda jag saknar är att få sitta
med mina kompisar och ta en öl och
snacka laguppställningar och förväntningar
innan matcherna. Sådant hinner man inte
med nu för tiden.
Av Jonas Riedel
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Stockholms

stolthet

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

Visa vad ditt hjärta klappar för genom att betala med ditt DIF-Kort,
ett internationellt VISA-kort utan irriterande småavgifter och med
återbäring på alla köp. Och varje gång du betalar med kortet
stödjer du Djurgårdens IF. Kortet kostar 29 kronor per månad.
Ansök om kortet genom att gå in på vår hemsida www.dif.se eller ring
till Stadshypotek Bank, Personlig Service på telefon 020-77 88 99.

Djurgårdens IF i samarbete med

Stadshypotek Bank

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-1-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.

19 truppen

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 på
Roligaste match jag spelat
med DIF: IFK Norrköping

Med sina 190 centimeter
över havet står Elias Storm
stadigt när det blåser. Det
syns på honom att han är
en bra huvudspelare men
inte att han är så 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.

21 truppen

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).

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

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.

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 Alandslaget 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.

23 truppen

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.

25 truppen

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 tempostark 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.

27 truppen

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.

29 truppen

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.

32 truppen

Johan Forsbring, naprapat
Säsonger i DIF: 2

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.

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 kall
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.

33 truppen

Lars-Erik Sandler,
beteendevetare
Säsonger i DIF: 2

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.

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 08-545 15800.

Den långa förlustraden på Råsunda talar, enligt Linderoth, till Bajen fördel ikväll.

F: Varför är Hammarby så mycket
bättre i år än i fjol?
S: Framför allt därför att vi under uppbygg
naden haft en nästintill intakt trupp, vi har
sluppit skador. I fjol fanns det spelare som
aldrig kom ikapp träningsmässigt på hela
säsongen. Vi har också fått väldigt bra
nyförvärv i Östlund, Fjörtoft och Jensen,
och på senare tid har ju även Dede klivit
fram på ett bra sätt.
F: Nämnde Dede, var han en chansning
eller visste ni vad ni gjorde? Och hur bra
kan han bli?
S: Hans Eskilsson hade varit nere i Brasili
en och sett honom, så vi hade goda rekom
mendationer att gå på. Kan han fortsätta
att utvecklas kan han bli riktigt bra, men
hur bra är svårt att säga.
F: Ni har varit bra mot de bra lagen och min
dre bra mot de sämre - vad beror det på?
S: Det är svårt att säga, men det är klart att
det kan ha med vissa motivationsproblem

att göra. Är det så är det absolut inte bra,
ska man spela i Allsvenskan måste man
kunna ladda lika mycket till varje match.
Det kan också ha att göra med att vi har
svårt att lösa upp lag som försvarar sig lågt,
vilket bottenlagen ofta gör.
F: Vad fruktar du mest i Djurgårdens spel?
S: Det är inget speciellt, utan helheten. DIF är
ett väldigt bra lag som jobbar hårt i 90 minu
ter. De har många spelare som är enormt
skickliga individuellt, men jobbar ändå som
en lagmaskin. Det påminner mig om Rosen
borg under tiden jag var i Norge. Ska man
nämna något enskilt är det förstås Kim Käll
ström, som är en enormt duktig spelare.
F: Vad talar för Hammarbyseger i kväll?
S: Att det var väldigt länge sedan vi vann
ett derby. För varje förlust kommer vi närm
re en vinst, så är det bara och det måste vi
förstå. Förhoppningsvis blir det i dag.
Av Viktor Barth-Kron

Det svänger om Bajen
Turbulens, ekonomiska problem och sportslig berg- och dalbana

tycks vara nyckelbegreppen när det gäller Hammarby Fotboll.
Svarta rubriker har blivit en naturlig del av säsongerna de senaste
åren. En kort sammanfattning:

1998 hade Hammarby slutat trea i Allsven
skan, varför optimismen frodades inför
1999 års säsong. Det hela upplöstes dock i
ett sällan skådat antiklimax då laget i slutet
av sommaren parkerade sist i tabellen. Fan
sen placerade kors på träningsplanen, och
tränaren Rolf Zetterlund fick foten till för
mån för Sören Cratz. Den senare lyckades
leda trupperna till en säker tiondeplats
efter en dramatisk sista omgång.
Året efter gjorde Hammarby för första
gången på åratal en stabil säsong som slu
tade med en åttondeplats. Men om man

under året gjort relativt lite väsen av sig
blev det värre sedan, då ett underskott på
osannolika 22 miljoner kronor uppdagades.
Föreningens existens var allvarligt hotad.
Medlemmarna hade fått nog och avsatte
ordföranden Göran Paulsson under kuppar
tade former.
Under den påföljande säsongen verkade det
ordna sig för klubben; nye ordföranden Tall
lén rodde i land ett avtal med AEG som
säkrade ekonomin, och laget tog sitt första
SM-guld någonsin. Men lugn och ro? Inte i

2002:

Avgörande seger
I och med Kim Källströms kalla straffmål i den
86:e minuten kunde Djurgården inta tätpositionen
i Allsvenskan med tre omgångar kvar. Hade domare
Hansson undvikit att blåsa kunde utgången av
serien blivit en helt annan för Djurgårdens del...
Djurgårdens IF-Hammarby IF 2-1 (0-0)

Mål: 0-1 Antti Pohja (49), 1-1 Självmål (73), 2-1
Källström, straffmål (86)

Publik: 24 858
Domare: Martin Hansson, Holmsjö

Hammarby. Säsongens följetång var såpan
där ledningen beslöt entlediga succéträna
ren Cratz med motiveringen att man ville ha
»roligare fotboll«. Åter var fansen i uppror.

Inför 2002 krävde väl ingen att nye träna
ren Anders Linderoth skulle upprepa guldet
med Hammarby, men få var beredda på
ännu en nedflyttningsstrid. En sådan blev
det dock, och det var med liten marginal
som kontraktet säkrades. Och den »roliga
fotbollen« var det ingen som kunde ana
bakom långbollarna. Linderoth var hårt
pressad, men hade (till skillnad från sin
föregångare) styrelsens förtroende.
Hittills i år har det varit osedvanligt
lugnt kring Hammarby. Rubrikerna har
mestadels handlat om fint spel och förlust
fria sviter. Men som söderbroder är det
ingen garanti för en god nattsömn. I stället
ställer sig alla frågan: vad blir nästa avsnitt
i dramat om Söders stolthet?
Av Viktor Barth-Kron

nr.

namn

ålder säs. i HIF

1 Ante Covic

27

1

2 Peter Holm

23

4

3 Jonas Stark

31

4

4 Karl-Oskar Fjörtoft

27

0

5 Alexander Östlund

25

0

6 Christer Fursth

33

5

7 Suleyman Sleyman

23

5

8 Patrik Gerrbrand

22

3

9 Mikael Hellström

32

13

10 Kennedy Bakircioglü 23

4

11 Pablo Piñones-Arce 21

1

13 Max von Schleebrügge 26

1

14 Mikkel Jensen

26

0

15 Johan Andersson

28

5

16 Mikael Andersson

26

5

17 Elvis Santana

20

0

18 Dede Anderson

24

0

20 Antti Pohja

27

1

21 Fredrik Stoor

19

1

23 Erik Pilfalk

24

1

24 Jon Rytterbro

21

0

25 Peter Markstedt

31

2

(inkl. 2003)

Karl-Oskar gillar derbyn
Karl-Oskar Fjørtoft är uppvuxen på en norsk ö som ironiskt nog
har namnet Fjørtoft. Värvad som ersättare till Fredrik Winsnes
har han motsvarat de flestas förväntningar i Hammarby IF.
När Hammarbys succéman från i fjol, Fre
drik Winsnes, valde att lämna klubben inför
årets säsong blev hans ersättare en annan
norrman, nämligen Karl-Oskar Fjørtoft.
- Jag och Fredrik har spelat ett år samti
digt i Rosenborg och är ganska lika som
spelare, berättar Karl-Oskar.

När Hammarbys tränare Anders Linde
roth skulle välja ersättare så visste han att
mannen han sökte fanns i hans i Norge
eftersom han har tränat Stabaek tidigare.
- Ja, när Hammarby hörde av sig kände
jag att det var något jag ville pröva på efter
sex år i Molde.

41 motståndare

Karl-Oskar, även kallad Kaos av fansen,
började sin karriär på hemön där han spe
lade i Fjørtoft TIL. Efter att ha spelat i IL
Hødd i två säsonger värvades han till
Rosenborg 1996, men där lyckades han
aldrig ta en plats i startelvan så när han
fick erbjudande om att gå till Molde FK tog
han chansen. Där spelade han i sex säsong
er innan han hamnade i Bajen.
Karl-Oskar har spelat 190 matcher, gjort 18
mål och vunnit ett guld (1996 med Rosen
borg) i Norges förstadivision, Tippeligan.
Om man ber honom jämföra de olika
högstad i visionerna blir svaret föga över
raskande att de är rätt lika.
- Ja, de är ungefär samma, säger KarlOskar. Men det är ändå lite jämnare i all
svenskan. Här har alla lag chans att slå
varandra nästan, medan i Norge är Rosen
borg rätt överlägsna.
Men han är nöjd med sin insats hittills i
Sverige.
- Vi har fått en bra start tycker jag. Laget
går bra och vi har vunnit många matcher.
Nu har vi tappat lite på slutet men överlag
är jag nöjd.
Karl-Oskar har ännu inte spelat i Norges
A-landslag, men han har meriter från U21landslaget där han gjort en hel del lands
kamper, 39 stycken närmare bestämt.
- Visst är det ett mål och det skulle vara
kul att få chansen i landslaget, men man
blir ju inte yngre, skrattar han. Sen visst
har man tänkt att det vore spännande att
bli proffs, men nu är det Bajen som gäller.
När jag frågar om hans styrka som spe
lare är han rätt blygsam och nämner endast

passningsspelet men har man sett honom
spela vet man att han är en bra spelförde
lare med ett gott spelsinne och är även en
giftig frisparksskytt som det gäller för Djur
gården att se upp med.
- Sen är jag rätt liten och har dålig räck
vidd och inget speciellt skott, fortsätter
han för att lugna ner mig att det inte ska
vara något vi ska behöva oroa oss för i
kvällens match.
Det blir Karl-Oskars andra derby på svensk
match och han erkänner att det var en av
anledningarna till att han valde Sverige.
- Ja, det är sån otroligt bra stämning på
derbyna här. Jag tror det är viktigt för
Stockholm som fotbollsstad att behålla
atmosfären som finns för nu är det riktigt
bra, tycker han.
Vad vet han då om Djurgården?
- Jag vet att de spelar 4-3-3 och är ett
starkt lag med bra passningsspel. DIF har
också många goda individuella spelare som
jobbar hårt och det är en bra kombination,
avslutar Karl-Oskar.
Av Joachim Ljungh

Fakta: Karl-Oskar Fj0rtoft
Född: 26 juli 1975
Längd: 173 cm
Vikt: 62 kg
Moderklubb: Fjørtoft TIL
Tidigare klubbar: IL Hødd,
Rosenborg BK, Molde FK
Landskamper: 39 U21 för Norge
Allsvenska matcher/mål: 11/1

42 profil

Richard Henriksson har spelat i
Djurgården sedan barnsben. Från
knatteåren har han utvecklats till en

stark back som gjort sig ett namn
bland annat i U21-sammanhang.

Om en idrottsklubb vill skryta med sin ung
domsverksamhet är ett bra sätt att ge ett
exempel på en a-lagsspelare som gått hela
vägen i föreningen, eller som åtminstone
spelat med klubbens juniorlag. Om Djurgår
den skulle vilja skryta om en egen produkt,
om en spelare som spelat i föreningen ända
sedan knatteåldern är det självklara valet
Richard Henriksson. Försvarsspelaren är
nämligen ett utmärkt exempel på förening
ens känsla för talanger.
Richard har en diger Djurgårdshistoria
bakom sig eftersom han redan som knatte
började spela fotboll i klubben. Familjen
bodde i Bredäng och därifrån var det inte
långt till Djurgårdens ungdomsfilial i Skär
holmen. Ungdomens idoler hette Stefan
Rehn och Steve Galloway.
- Det var när Djurgården tog silver, jag
tyckte att de var jäkligt bra, minns Richard.
Året var 1988 och Richard var sex år.
Det gick bra för Richard under ungdoms
åren i Djurgården, han gjorde ett par poj
klandskamper och blev uttagen till
elitpojklägret.
- Det var det en kick när jag kom med.
Då var han 15 år och började på allvar
känna att han hade chansen att ta ännu ett

Snabb och stark landslagsback

Richard Henriksson i blågult.

kliv fotbollsmässigt. När han därpå blev
upplockad i juniorlaget föddes också tan
ken på att plugga utomlands och samtidigt
spela fotboll, kanske med hjälp av ett
idrottsstipendium. Så blev det inte. I ställ
let blev han en man för Djurgårdens A-lag
och då var det ett lätt val att satsa vidare
på Djurgården.
Men redan i juniorlaget hade han Zoran
Lukic som tränare.
- Man kan väl säga att vi har följt varan
dras utveckling. Zoran har blivit en allt
bättre tränare och jag har blivit en bättre
spelare, säger Richard.
Den allsvenska debuten skedde borta
mot Kalmar i slutet av 1999, Richard klev
in som vänsterback och var med om att
spela 0-0. Sedan dess har mycket hänt i
laget. Djurgården avslutade 1999 med att
ramla ur Allsvenskan och därefter påbörja

Röster om Richard Henriksson:
- Han är ung och lovande och kan kom
ma långt framöver. Han är snabb och
placeringssäker och brukar lösa de flesta
situationerna. Och så är han snabb.
(Niclas Rasck, backkollega)

- Han är stark och snabb, duktig i en-
mot-en-situationer och bra på huvudet.
(Stefan Rehn, utvecklingstränare)

vandringen tillbaka. Tre år tog det från
degraderingen innan Djurgården hade
kammat hem sitt första SM-guld på 36 år.
Från 1999 års trupp finns det bara fem
spelare kvar, Richard är en av dem (övriga
är Niclas Rasck, Markus Karlsson, Patrik
Eriksson Ohlsson och Samuel Wowoah) och
åren i klubben har utvecklat honom till att
på allvar visa att han kan konkurrera om en
plats i Djurgårdens startelva.
Richard Henriksson har också blivit ett
namn att räkna med även i landslagssamm
manhang. Han har spelat både i pojk-, juni
or- och U21-landslaget.
- Det är en ära att få representera Sverige,
det är ett kvitto på att man har lyckats bra i
klubblaget. Jag är stolt över att vara med i
U21-laget, det ger en försmak av vad som
kan komma att vänta i A-landslaget, säger
Richard, som naturligtvis hoppas på att nå
dit en dag.
För Djurgårdens spelare är fotbollen helt
klart en heltidssyssla att leva med dygnet
runt. Fritiden handlar därför - åtminstone
för Richards del - om en hel del annat än
fotboll.
- Jag gillar att umgås med mina vänner,
och med flickvännen förstås. Och så tycker
jag om att lyssna på musik.
Att prata musik med Richard Henriksson
är helt klart en chans att fördjupa sig i olika
genrer. Han låter entusiastisk när han pratar
om de olika musikstilarna som tilltalar
honom, punk och ska - det glada och snabba
originalet från vilket reggaemusiken så små
ningom utvecklades - är några favoritstilar.
Elva omgångar är spelade av Allsvenskan
och just nu, innan vi vet hur det gick i mat-

Fakta: Richard Henriksson
Ålder: 20 år
Längd: 191 cm
Vikt: 87 kg
Moderklubb: Djurgårdens IF
Landskamper: 12 pojk, 10 junior, 8 U21
Allsvenska matcher: 29 + 1 mål
Seriematcher med DIF: 44 + 2 mål

chen mellan Halmstad och Hammarby,
toppar Djurgården tabellen.
- Just nu leder vi serien och det är bra,
men vi kunde kanske ha tagit fler poäng. Vi
kan mycket mer och bättre än vi visat hitt
tills, säger Henriksson.
Sin egen insats under året bedömer han
som utvecklingsbar.
- Jag tycker att jag kan mycket bättre.
Jag spelade inte så mycket i början, nu
har Peo varit skadad och jag har klivit in
på den platsen.
Konkurrenssituationen på mittbacksplat
sen, den som han och nämnde Patrik
Eriksson Ohlsson båda aspirerar på, är
enligt Richard främjande.
- Ja, jag tycker att det är utvecklande,
konkurrens gör att man kämpar för att få
eller behålla platsen.
Richard Henriksson säger själv att han
kan och måste utveckla allt i sitt spel. Som
exempel nämner han att han skulle vilja bli
bättre i det offensiva spelet. Av hans
många goda egenskaper ligger snabbheten
nära till hands. Han är en av de snabbaste i
laget i rusher på 30 meter, enligt de tester
som gjorts på Bosön.
- Det förvånar många att stora, långa
spelare kan vara snabba. Man ser ju inte

lika kvick ut som de mindre. Men titta runt
i Europa, då hittar du flera både stora och
snabba spelare, säger Richard som tidigare
i år förlängde sitt kontrakt med Djurgården.

Fram till 2006 är han kontrakterad för den
blårandiga klubben.
Det är drygt två veckor sedan Djurgården
lottades att möta Partizan Belgrad i det stun
dande Champions League-kvalet. Richard
låter lugn när han kommenterar lottningen.
- En del är visst missnöjda. Jag har viss
serligen inte sett Partizan spela men jag tror
att vi kan ta dem. Det var samma sak mot
FC Köpenhamn förra året, många trodde att
vi skulle få det svårt men då gick det ju bra.
I skrivande stund är det preliminärt sagt
att Djurgården börjar borta.
- Det är bra. Om vi kan vinna eller i alla
fall spela oavgjort den matchen så kan vi
vinna hemma sedan, men det krävs förstås
att vi är på topp, fortsätter Richard.
Vi konstaterar att Partizan slog ut
Hammarby förra året, men att även Djurgår
den flertalet gånger de senaste åren har
besegrat Bajen. I kväll är det dags igen.
- Det ligger mycket prestige i matchen,
också för att det är en så stor publikmatch,
och det är verkligen en av årets höjdpunk
ter. I år är det ju dessutom två toppkonkurr
renter som möts, konstaterar Richard.
När han ombeds tippa kvällens matchre
sultat säger han att Djurgården vinner med
2-0. Och det är ett säkert tips, Richard kan
det här med derbyn.
- Japp, förra hösten när vi vann över AlK
med 3-0 hade jag gissat på det före matchen.
Av Johanna Lundeberg

Partizan nästa
Några minuter efter tolv på Midsommarafton stod det
klart att vi skulle slippa åka till Ukraina eller Skottland.

I stället så föll lotten på Serbiska Partizan Belgrad.
Samma lag som förra året slog ut Hammarby i motsva
rande match.
Min första reaktion på lottningen var »nej«.
Efter ett par timmars funderande blev det
»nja« och i skrivande stund har lottningen
omvandlats till ett »ja«. Jag tror nämligen
att Djurgården, till skillnad från Hammarby,
kommer att klara av Partizan Belgrad. Detta
trots att de kommande motståndarna
sprang hem den inhemska ligan med nitton
poäng. Detta trots att de spelade ut Hamm
marby ganska ordentligt förra året. Visst
kan det låta skrämmande att få möta ett så
pass överlägset lag, men faktum är att den

serbiska ligan inte håller någon högre klass.
Spelare från det forna Jugoslavien har
exporterats ut över hela Europa och det i
sin tur har gjort att ligorna i dessa länder
har blivit rejält utvattnade. Utspelningen av
Hammarby säger inte heller så mycket.
Fjolårets Hammarby var inte speciellt bra
och laget saknade i princip helt rutin från
europeiskt cupspel. Noterbart är även att
Hammarby höll jämna steg med Partizan
Belgrad i tre av fyra halvlekar.
När vi ändå varit inne på spelare som

lämnat Serbien-Montenegro så kan det
nämnas att Partizan Belgrad nyligen sålde
sin bästa spelare, Zvonomir Vukic, till
Shaktar Donetsk. Dessutom sägs det att en
av lagets stjärnor, Sasa llic, har hamnat i
tränaren Lothar Matthäus frysbox.
Laget har tidigare gjort sig känt för sitt fina
kortpassningsspel. Ett kortpassningsspel
som Hammarby fick se mycket av. Ibland
blev det nästan löjligt mycket passande
kors och tvärs, och det såg nästan ut som
att tränaren hade förbjudit dem att slå
passningar som var längre än tio meter. Det
då långsparkande och tröga Hammarby
hade problem med detta. För Djurgården
kan deras ideliga passande bli lagets lycka
i hopp om avancemang. Lagets spel borde
passa Djurgården. Det kommer inte att
komma några långa bollar bakom våra
offensiva ytterbackar och de snabba spel
vändningarna kommer nästan att utebli
helt. Förhoppningsvis så kan Djurgården
svara med just den medicinen på Partiza
nerna. Snabba spelvändningar skall ta
Djurgården vidare till nästa kvalomgång.
Tränaren Lothar Matthäus var visserligen
ändrat lagets spel en aning, men man lär
inte gamla hundar att sitta (läs slå långbol
lar och spela fysiskt) över en natt.
Resmålet Belgrad är inte speciellt lock
ande. Historierna från Hammarbys besök
är många och inte alltid speciellt lustiga.
Men om man åker med Reseklubben så
undkommer du garanterat det mesta av
det värsta. Tänk på att detta är en ut av
Djurgårdens absolut viktigaste och tuffaste
matcher genom tiderna. Det är nu de

behöver stöd från oss på läktarna. Med vår
hjälp skall Djurgårdens IF ta ytterligare ett
steg mot Champions League. Om inte annat
så kan vi i alla fall konstatera att det minst
blir spel i UEFA-cupen om laget överlever en
kvalomgång. Inte fy skam det heller.
Ta dig i kragen och häng med Rese
klubben och tusen andra Blåränder till
Belgrad. Fast ett tips är att ni lämnar barn
vagnen hemma.
Av Thomas Alexandersson

Fakta: Partizan Belgrad
Grundade: 1945
Tröjfärg: Svart/vit-randiga
Stadium: Partizan Stadium
Kapacitet: 32 710
Tränare: Lothar Matthäus
Inhemska titlar: 16 liga- och 9 cup
vinster
Förra året i CL: Kvalomgång 2:
Hammarby IF 1-1 (b), 4-0 (h),
sammanlagt 5-1
Kvalomgång 3: Bayern Munchen 0-3
(h), 1-3 (b), sammanlagt 1-6.
Tidigare profiler: Predrag Mijatovic,
Savo Milosevic, Mateja Kezman,
Ivica Kralj
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Järnkaninen lottar ut biljetter till
Champions League-kvalet i sommar!
Hej alla Järnkaniner! I dagens matchprogram har jag en tävling med fina pri
ser och jag hoppas att alla järnkaniner vill vara med. I dag
lottar jag ut biljetter till Champions League-kvalet i sommar. 5 vinnare får två
biljetter var och det enda du behöver göra är att skicka in en
teckning på en djurgårdsspelare och
vårt klubbmärke 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 i Blåranden
presenteras på www.dif.se och
i matchprogrammet den 9 juli
då Djurgården möter Örgryte.
Sista dagen att skicka in
teckningar är den 1 juli.

Satsa på rätt lag - Spela på dif.se!
Nu kan du spela Oddset eller Stryktipset direkt på
Djurgårdens hemsida! Inte nog med att du snabbt
och enkelt kan lämna in dina rader - varje gång du
spelat stöder du dessutom Djurgården!

Djurgårdens fotbollsgrabbar
äter kött från
Anton och pappa.

ÖSTRA STATION

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.

DJURGÅRDSPUBMED UTESERVERING

ÖPPETALLA DAGAR TEL 08-612 0014
Tunnelbana Tekniska Högskolan, Valhallavägen 77, nära till Stadion.

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.

Medgångssupportrar?
Hade tänkt skriva något om domarkvalite
ten i årets Allsvenska. Jag har inte hört så
mycket sansat folk med olika lagpreferen
ser sucka med bekymrade rynkor i pannan
på många år; över ojämna bedömningsnivå
er i en och samma match, över felaktiga
offsideavblåsningar, över domare som för
växlar auktoritet med att vara auktoritär
(spelarna är ju inte domarens motståndare,
de är hans medspelare), över egendomligt
kompensationstänkande där ett förbisett
regelbrott tas till intäkt för att blåsa frispark
när inget regelbrott begåtts.
Tänkte att tillfället var bra, eftersom en
blind kunde se att Landskrona BoiS berö
vades en rättmätig straff mot DIF härom
sistens och jag alltså inte kunde beskyllas
för tal i egen lagsak.
Men satt jag så hemma på Stadion för en
vecka sen och hörde visselkonserten och
vrålen av könsord och svordomar när
(alltför stora) delar av publiken krävde
hemmastraff för en hands i MFFs
straffområde. Enda kruxet: hän
delsen var ett skolexempel på när
straff inte ska blåsas. Visserligen
träffade bollen handen, men
hela armen hölls precis enligt
reglerna stilla invid kroppen:
ingen styrning, ingen ändrad
riktning, bollen sökte ar
men inte tvärtom. Alltså
ingen straff.
Men de hysteriskt över

drivna läktarreaktionerna gjorde att temat
domarkvalité plötsligt kändes rätt så inak
tuellt. Det ska fan vara domare, när hög
ljudda delar av publiken visar sig så
komplett okunnig. Visserligen är vi själv
klart i vår fulla rätt att uttrycka oss från läk
tarplats, men sen Djurgårdspubliken
försågs med hedersbetygelsen tröja nr 1
måste vi faktiskt hålla igen på den mest
korkade och okunniga skiten. Det är ju som
i sagan om Peter och vargen: ropar man
domarskandal varje gång en avblåsning går
det egna laget emot, lyssnar ingen den
gång domaren begår verkliga misstag, än
mindre på mer principiella resonemang om
hur domarstandarden kan bli bättre.
Men det värsta med förlustmatchen mot
MFF var ändå att vrålen fortsatte, även när
inget fanns att vråla åt. Håller delar av
Djurgårdens hemmapublik helt enkelt på
att förvandlas till värsta sortens med
gångssupportrar?
Det vore långt dystrare än tap
pade fansplus i Aftonbladet. Tack
och lov för Sektion F, som hann
sjunga Vi är Djurgårdens IF och
vi älskar er ändå! som hjälp
till att smälta förlusten mot
ett skickligt lag och för att
komma igen idag.
Domarna tar vi en annan
dag.
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.
Fotbollsakademin 2002 på Kaknäs. Foto: Kjell Andersson
• Knattefotbollsskola: Start 23 april,
pojkar födda 96-97

• Sommarfotbollsskola: Start 9 juni,
pojkar/flickor födda 95-90

Och kan man inte kan se lagen vid dessa tillfällen

kan man följa juniorlagets återtåg i Juniorallsven
skan enligt följande:

• Utvecklingsgrupp P-92 spelar en

turnering i Falkenberg 29 maj-1 juni,

DIF-Enköpings SK

29/6 14:00 Hjorthagens IP

där man bland annat möter MFF,

IK Sirius-DIF

5/8 19:00 Löten

IFK Göteborg och Helsingborg.

DIF-Bosancica IF

17/8 14:00 Hjorthagens IP

FoC Farsta-DIF

25/8 20:00 Gubbängens IP

DIF-Hässelby SK

29/8 19:00 Hjorthagens IP

• 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.

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

Laget i ditt hjärta?
Svenska mästarna och Cupvinnarna 2002!

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

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 skrivin
övriga familjemedlemmar med
personnummer också.

Djurgårdens IF Fotboll
Klocktornet, Stadion
11433 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
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Glöm inte bort Sirius
Det fanns en tid när vårt fotbollslag var
ganska värdelöst. Det var då vi jublade åt
en seger mot Spårvägen och ibland inte ens
fick till fyrsiffriga publiksiffror på hemma
plan. Detta var naturligtvis inte under detta
århundrade utan så långt bak i tiden som
1998. Det var på den tiden när Lira Luleås
skyttekung Jocke Kangaskorpi länge tve
kade om han skulle välja Djurgården eller
Gefle - och valde Gefle.
När vårt fotbollslag var som allra sämst
åkte det till Uppsala och blev utspelat av
Sirius på Studenternas. Det stod 3-0 i halvtid
och det var så ont om spelare i laget att för
eningens klubbdirektör fick sitta på bänken.
Han hade hunnit göra ett träningspass inför
matchen och uppgett att »det känns bra«.
Det fanns en tid när Djurgården mest
slog bollarna högt upp i luften. Det var
meningen att Fredrik Dahlström skulle
hoppa upp och nicka. Oftast skulle han
nicka bollen till någon spelare som inte
platsade i AIK men nu sprang omkring på
Djurgårdens mittfält. Det var också så länge
sen som 1998.
Det kan vara värt att ha i åtanke
ibland. I tider av framgång är det nyttigt
att minnas sin motgång. Bara för säker
hets skull för att inte ens riskera att drab
bas av något så idiotiskt som högmod.
För det fanns verkligen en tid när
vi var värdelösa.
Av David Bogerius

Allt var inte sämre
förr: Fredrik Dahl

ström firar ett av
sina fyra mål mot

Nacka i division 1
norra 1998.

Reseklubben
informerar
Örgryte IS-Djurgårdens IF
Allsvenskan omgång 14
Nya Ullevi, torsdag 17 juli 20:00
Matchbiljett: 80 kr
Respris: 260 kr
Sista anmälningsdag: onsdag 16 juli
12:00

Enda utflykten inom Sveriges gränser i
juli blir mot Örgryte IS. Bussarna lämnar
Klocktornet 09:30 för att anlända till
Bryggeriet, ca 17.00 där vi sedan går i
gemensam trupp till Nya Ullevi. Hemma
igen vid Klarabergsviadukten ca 05:00.
Mer information om resan hittar du på
www.dif.se,www.jarnkaminerna.nu och
på telefon 08-783 79 77.
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Arneng

E Storm

8. C Mattiasson

7.

5. R Henriksson

4.

D Tourray

3. M Dorsin

2. P Eriksson Ohlsson

30.

15. A Isaksson

juni

publik

maj

position

resultat

april

8 Östers IF (b)

4-0

1

13215

0

ers

0

0

-

ers

ov

14 Halmstads BK (h)

2-0

1

13 023

0

ers

0

0

-

ers

ov

21 IF Elfsborg (h)

5-0

1

12 537

0

ers

0

0*

-

ers

0

26 Örebro SK (b)

0-1

2

11739

0

ers

0

0

-

ers

0(68)

2 Oxelösunds IK (b) SvC2

7-0

-

2 627

ers

0

0

-

ers(70)

0

0(70)

6 IFK Göteborg (h)

3-1

2

13 726

0

ers

0

0(90)

-

ers(90)

OV

11 Enköpings SK (b)

4-0

1

9102

0

ers

0

0

-

ers

-

18 GIF Sundsvall (h)

2-0

1

13114

0

ers

-

0

-

0

0

26 Helsningborgs IF (b)

1-2

3

12 899

0

ers
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