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Djurgårdens IF-FK Partizan Belgrad 2-2 (1-0) 
1-0 Anderas Johansson (10) 
1-1 Sasa lllic (62) 
1-2 Nikola Malbasa (67) 
2-2 Samuel Wowoah (77)
Domare. Martin Ingvarsson
DIF: Isaksson, Rasck, Stenman, Kuivasto, 
Karlsson, Källström, Johansson, Arneng (26), 
Babis (68), den Ouden (70), Makondele 
Ersättare: Dembo, Eriksson-Ohlsson, Bergtoft 
Wowoah (70), Bapupa (26), Blomqvist (68), 
Sjölund
Publik: 28 287
»Bittert.«
(Zoran Lukic efter matchen)



Sega ben?
Välkomna till kvällens match mot Enköpings 
SK. Laget från Sveriges närmaste stad har spe
lat upp sig och mest imponerar den över
raskande 4-0 segern över Helsingborg på 
Olympia i den 9:e omgången. I matchen innan 
hade Helsingborg komfortabelt besegrat Djur
gården med 2-1 på samma arena. Med enkel 
matematik kan man alltså inte räkna med 
några enkla poäng i dagens match. Enköping 
har häng på kvalplatsen och har i vissa mat
cher haft lite otur. Nu var man nära poäng 
senast men Örgryte fick straff i slutet och 
istället för 2-2 slutade matchen 1-3. Enköping 
har gjort lika många mål som tabellsjuan Hel
singborg 16 stycken, men bakåt har det varit 
värre. 33 insläppta mål är flest i Allsvenskan.

Vi får hoppas att onsdagens match mot 
Partizan inte sitter alltför mycket i benen som 
det gjorde förra helgen i matchen mot Elfs
borg. Djurgården visade då prov på effektivitet 
och vann med 2-0, men något rättvist resultat 
var det inte.

Publikmatcherna avlöser varandra och Djur
gårdens biljetter säljer otroligt bra. Du har väl 
sett till at du har biljetter till kommande mat
cher? Bokar gör du på 077-170 70 70.

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

Tomas af Geijerstam

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
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»Vi var effektiva 
på Enavallen«

Sören Åkeby tänker inte underskatta Enköping

F: Det blev en lätt match i förra 
mötet med Enköping (4-0) blir det 
lika lätt idag?
S: Det var väl lätt siffermässigt senast, men 
det var inte lika lätt på planen. Vi spelade 
rätt dåligt och de hade ju faktiskt flera 
chanser. Vi var effektiva på Enavallen och 
de missade sina chanser, annars hade det 
kunnat bli jämnare.
F: Hur har Enköping utvecklats sedan dess? 
S: Klart framåt, tror jag. Det verkar bland 

annat som de utvecklat sitt defensiva spels 
sedan dess. Respekten för Allsvenskan har 
nog släppt. Dessutom har de ju fyllt på med 
ett par nyförvärv som bör göra laget star
kare. Det blir säkert en tuff match mot dem. 
F: Nyförvärven ja, Radulovic fanns med i 
det Enköping vi mötte i Superettan och han 
var ingen rolig bekantskap då?
S: Nej, det minns jag, han var bra då. Men 
han har ju inte blivit yngre och snabbare 
sedan dess. Och vi är betydligt bättre än då.



5 Sören & Zoran

»Är man inte så proffsig som spelare att man 
inte kan ladda inför en sådan här match har 
man svårt att utvecklas som spelare.«
F: Att möta ett lag i botten 
av serien samtidigt som 
man har matcher i Cham
pions League, hur är de 
med motivationen?
S: Det ska bara inte vara 
något problem. Vi har pro
fessionella spelare, de vet 
att alla matcher är viktiga. 
Men det är upp till oss 
ledare att se till att det 
fungerar, att spelarna inser 
allvaret inför alla matcher. 
Är man inte så proffsig 
som spelare att man inte 
kan ladda inför en sådan 
här match har man svårt 
att utvecklas som spelare. 
Dessutom är alla matcher 
lika viktiga, vi måste försö

ka vinna varje match för att klara oss kvar i 
toppen. Tappar vi för mycket i Allsvenskan 
får vi ju inte heller spela internationellt 
nästa år. Så vi går in för varje match på 
samma sätt, vare sig det är Allsvenskan 
eller Champions League.
F: Kommer ni gå runt på spelare nu när det 
är så tätt med matcher?
S: Ja, det kommer vi att göra, vissa spelare 
måste vi avlasta, och det är även nyttigt för 
dem som inte spelat så mycket att komma 
in och visa upp sig. Förra året hade vi inte 
möjligheter att gå runt så mycket, truppen 

var inte så bred, och det slet en del på 
vissa spelare. Nu har vi fått en betydligt 
bredare trupp, i år kan vi låta spelare vila 
på ett annat sätt. Vi tittar på träningarna 
innan match och ser vilka som är piggast 
när vi tar ut laget.
F: Betyder det att ni orkar med serien bätt
re i år än förra året, då ni ofta förlorade 
matcherna direkt efter UEFA-cupspel?
S: Ja, vi skall orka mycket bättre i år. Vi har 
som sagt en bredare trupp i år och kan på 
allvar gå runt på flera spelare. Dessutom 
lärde vi oss mycket under förra året, kun
skaper vi kan använda oss av i år. Vi har 
mycket bättre koll på hur vi skall lägga upp 
programmet mellan matcherna för att spe
larna skall vara så pigga som möjligt.
F: Hur förväntar du dig att Enköping skall 
spela mot er på bortaplan?
S: De är väl inte de allra mest defensiva 
laget, så vi kanske slipper den här riktiga 
köttmuren framför mål. Men visst kommer 
de att spela lågt, försöka ta bort vårat 
mittfält och satsa på kontringar. Det gäll
er för oss, som vanligt, att spela klokt 
och ha tålamod. Enköping skall inte 
underskattas på något sätt, de kan säkert 
göra en betydligt bättre match mot oss än 
senast. Men vi kan också spela bättre än 
då och skall givetvis göra allt för att vinna 
den här matchen.

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

Med ansvar 
för säkerheten
Det skall börjas i tid. För Lars Erbom tog intresset för 
Djurgården fart redan vid fem års ålder. Iförd DIF-tröja 
spelade han fotboll med sina kamrater hemma på Söder.

Tröjan, som han hade fått av sin morbror, 
var hans käraste ägodel och den var med 
redan första dagen i skolan. Det var viktigt 
för Lasse att visa vilka som var hans färger. 
Hemma var han dock ganska ensam om 
gilla Djurgården.

- Jag är uppvuxen i en ganska tung 
hammarbyfamilj fast för mig har Djurgår
den varit en del av hela mitt liv även långt 
innan jag tillträdde i styrelsen. Jag har följt 
Djurgården i hockey och fotboll i alla år när 
det har funnits tid.

Tidigare var Lasse verksam i sin lokala 
förening Enebybergs IF. Det var även via 
den föreningen han till slut hamnade i 
Djurgården Ove Sjöblom och Gösta 
»Knivsta« Sandberg frågade, sommaren 
1996, om han var intresserad av att hjälpa 
Djurgården mot en bättre framtid. Djurgår
den hade då ett skamfilat rykte som för
ening och ekonomin var körd i botten. Lars, 
med stor erfarenhet från finansbranschen, 
skulle hjälpa DIF på fötter och se över hur 
ekonomin kunde förbättras.

I början av 1997 avgick den dåvarande 
ordföranden Mats Olsson. Lars Erbom fick 

frågan om han ville vara tillförordnad ord
förande. Han tackade ja. I februari 1998 
tog Bosse Lundqvist över och Lars Erbom 
blev i stället vice ordförande. Något som 
han är även i dag.

Under de senaste åren har han arbetet 
mycket med säkerheten kring Djurgårdens 
matcher. Steget från ekonomi till säkerhet 
kan tyckas lång, men så är inte fallet.

- När jag kom in handlade det mycket 
om säkerhet. Det hade hänt mycket tråkig
heter runt våra matcher, och det tog mycket 
utrymme. Vi blev överumplade av allt som 
hände och det slog hårt mot oss. Sponso
rerna försvann med sämre ekonomi som 
följd. Vi ville förhindra att allt detta kunde 
hända igen.

Idag är han ledare för Djurgårdens säker
hetsorganisation. En organisation som inne
håller nästan 300 personer. Dessutom sitter 
han med i AU (Arbetsutskottet). Det är en 
del av den stora styrelsen. Gruppen håller 
möten i stort sett varannan vecka för att 
löpande kunna ta dom beslut som behövs.

De senaste åren har Djurgården utveck-



Lars Erbom (med djurgårdskeps) har varit med 

under de senaste årens uppbyggnad av klubben.lasts enormt som förening. Lars Erbom har 
varit med från början.

- När Bosse Lundqvist tillträdde 1998 
satte vi upp nya mål. Vi avslutade alla 
gamla kapitel och började på nya. Det är en 
gigantiskt förändring som har skett. Det är 
som två olika föreningar om man jämför nu 
med då. Tiden vid förändringsstarten tit
tade, jag skulle vilja påstå, hela fotbollssve
rige ner på oss. Idag är det totalt tvärtom. 
Naturligtvis känns det oerhört roligt att få 
ha varit med om detta. På bara några år har 
Bosse Lundquist lett fram föreningen till 
att bli organisatoriskt den absolut starkaste 
i Sverige. Sporten skördar idag också, med 
största sannorlighet, sina framgångar 
genom detta. Jag vill också passa på att 
omnämna vårt fantastiska kansli och perso
nal som leds av Bosse Andersson och Marie 
Barth-Kron. Idag är det mer än underbart 
att få vara Djurgårdare och vill med dessa 
ord tacka våra fantastiska supportrar som 
kommer i tusentals var än vi befinner oss

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

och sjunger fram vårt lag till segrar.

Av Thomas Alexandersson



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.
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Geert den Ouden och 

Fredrik Stenman.

3. Fredrik Stenman
Född: 2 juni 1983
Längd/vikt: 188 cm/83 kg
Säsonger i DIF: 0
Moderklubb: Munktorps BK 
Åkeby: »Ett kanonförvärv.«

Fredrik Stenman kom till Elfsborg från 
Västerås SK i fjol. Han har utvecklats 
mycket bra och bland annat spelat i 
U21-landslaget. Fredrik är vänsterfo
tad och har för det mesta spelat som 
vänsterback i Elfsborg.

9. Geert den Ouden
Född: juli 1976
Säsonger i DIF: 0 
Moderklubb: Excelisor 
Åkeby: »Har de egenskaper en bra 
9:a ska ha.«

Geert den Ouden ska fylla tomrummet 
efter Johan Elmander vilket inte blir 
det lättaste. Men med längd och tyngd 
ska han störa motståndarnas försvar. 
Han kommer närmast från RBS Roo
sendaal där han gjorde 9 mål på 30 
matcher. Nu har Geert tränat med 
Djurgården sedan den 12 juli och vi 
hoppas att han snart är fulltränad.

6. Toni Kuivasto
Född: 1976
Längd/vikt: 187 cm/83 kg
Säsonger i DIF: 0
Åkeby: »Kommer att bli jättenyttig 
för oss.«

Toni Kuivasto, närmast från Viking 
Stavanger, kommer att förstärka 
backlinjen. Toni »Kuikka« Kuivasto är 
en mycket bra mittback som rankas 
som Finlands tredje främste efter 
sina mer berömda kollegor Sami Hyy
piä (Liverpool) och Janne Pasinen 
(Ajax). Dessa är ordinarie och svår
petade i det finska landslagets mittlås.

20. Jesper Blomqvist 
Född: 5 februari 1974 
Säsonger i DIF: 0 
Moderklubb: Tavelsjö AIK 
Åkeby: »Otrolig förstärkning för oss.«

Jesper Blomqvist behöver nog ingen 
närmare presentation. Efter Tavelsjö 
har han spelat i Umeå FC, IFK Göte
borg, AC Milan, Parma AC, Man
chester United, Everton och Charlton. 
Nu befinner Jesper sig i Kroatien för 
att träna upp sig och därefter ansluter 
han till Djurgården. Vi får hoppas att 
Jesper klarar sig från skador och åter
igen kan dominera på fotbollsplanen.
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Peter Lenell lovar inga bortsparkade bollar.

F: En mycket svag inledning av All
svenskan, men nu har ESK börjat ta 
poäng. Hur är stämningen i truppen? 
S: Den är mycket bra. Vi har varit uppåt ett 
tag och det känns som vi är på rätt väg.
F: Vad är hemligheten bakom trendbrottet? 
S: Det är olika faktorer. En är att vi har rik
tigt dåliga förhållanden för försäsongsträ
ningen i Enköping. Här har man inte hängt 
med när vi tagit klivet upp i Allsvenskan. Vi 
låg efter de andra lagen träningsmässigt 
när serien startade, nu är vi mer i kapp.
F: Ni har plockat in några nya spelare 
under säsongen?
S: Ja, det har varit viktigt. Vi har inte haft 
rätt balans i laget tidigare. Nu har vi fått 
in spelartyper vi saknat och kan få bättre 
balans i laget. Bland annat är Radoslav 
Radulovic tillbaks i ESK, honom minns ni 
Djurgårdare kanske från mötena i Supe
rettan?
F: Med fasa... Är laget komplett nu?
S: Enköping behöver alltid nya spelare, 

men ekonomin är ju klart begränsad. Men 
en forward till vore önskvärt, i dagsläget är 
det lite tunt bakom de två ordinarie.
F: Ni var, ärligt talat, rätt utspelade hemma 
mot DIF, hur ska ni vända det på Stock
holms Stadion?
S: Ja, det var en tråkig historia. Kanske vår 
sämsta i år. Vi hade en idé om hur vi skulle 
stoppa Andreas Johanssons djupledslöp
ningar, och så gör han tre mål. Den takti
ken var kanske inte den bästa. Men vi är ett 
mycket bättre lag nu än då och skall göra 
allt för att ta poäng mot Djurgården.
F: Blir det som många andra lag på Sta
dion, köttmur framför mål och sparka bort 
bollen?
S: Nej, sparka bort bollar och så är inte vårt 
spel. Vi försöker vara ett mer spelande lag. 
Men givetvis måste man vara försiktig mot 
ett så bra lag som Djurgården. Hur vi komm

er spela vill jag dock hålla för mig själv.

Av Jonas Riedel



Debutant som 
satsar på eget
Laget från Sveriges närmaste stad gör i år allsvensk debut.
Enköpings SK bildades 1914 och hade fram till avancemanget 
i höstas hunnit med 14 säsonger i Sveriges näst högsta serie.

Efter att under de senaste tio åren vandrat 
fram och tillbaka mellan division 2 och 
division 1 parkerade laget sig i Superettan 
när den infördes år 2000. De två första åren 
slutade man på sjunde respektive åttonde 
plats. I fjol knep Enköping en av årets all
svenska platser när man efter viss dramatik 
slutade på andra plats.

I vårens möte på Enavallen, då djurgår
darna för övrigt bidrog till att sätta nytt 
publikrekord på arenan, tog Djurgården en 

kassaskåpssäker 4-0-seger (efter hattrick 
av Andreas Johansson). Men ännu större 
segersiffror har det blivit tidigare möten, 
till exempel i Svenska Cupen 1994 då 
Djurgården besegrade Enköping på borta
plan med 9-0. Desto jämnare blev det i 
cupen år 2001 när lagen möttes i åtton
delsfinalen.

Då krävdes det förlängning för att skilja 
lagen åt. I seriespel möttes lagen förra



Målskytt på Stadion 2000, Johan Johansson.

39 motståndare

2000:
Tung hemmaförlust
Chansfattigt och krampaktigt. Så såg det ut förra 
gången Djurgården fick besök av Enköping på Sta
dion, i maj 2000. Enköping nickade in 0-1 efter 
knappt en halvtimme och därpå satsade gästerna på 
försvarsspel. I ESK-målet stod DIF-bekantingen 
Anders Alé.

Djurgårdens IF-Enköpings SK 0-1 (0-1)

Mål: 0-1 Johan Johansson (27)
Publik: 3 784
Domare: Miro Ukalovic

gången år 2000 när även Djurgården spe
lade i Superettan. Det året kammade lagen 
hem varsin 1-0-vinst.

Enköping är en klubb som satsar myck
et på egna talanger. I a-laget är hela nio 
spelare egna produkter, vilket är flest av 
alla allsvenska klubbar. Ingen annan klubb 
har matchat fler än fyra egna produkter i år 
och i genomsnitt är det bara två spelare 
per allsvensk klubb som kommer från de 
egna leden.

Tränaren Peter Lenell har en diger Enkö
pingshistoria bakom sig. Som spelare i 
klubben hann han med tolv år, fördelat på 
tre perioder. Som tränare gjorde han tre år 
i början av 1990-talet. Efter ett par år i 
Vasalund var han tillbaka som ansvarig för 
Enköpings ungdomssektion. Förra året var 
han tillbaka som tränare för a-laget, han 
avslutade året med att ta upp laget till 
Allsvenskan igen.

nr. namn ålder säs. i ÖSK
1 Henrik Johansson 27 egen produkt
22 Driss El Asmar 28 0
2 Baskim Sopi 31 0
3 Marco Da Silva 21 egen produkt
4 Fredrik Ulmstedt 28 egen produkt
6 Magnus Reuterwall 27 egen produkt
7 Anders Ulmstedt 26 egen produkt
15 Johan Norell 22 0
17 Robert Sjösten 27 1
5 Peter Berggren 35 4
8 Jens Gustafson 30 2
11 Johan Johansson 27 3
14 Benny Olsen 27 1
18 Martin Andersson 21 egen produkt
20 Henrik Norrström 20 egen produkt
10 Jonny Rödlund 32 1
19 Johan Törnblom 20 egen produkt
9 Nichlas Norell 32 egen produkt
16 Johan Wallinder 28 0
25 Andreas Hermansson 30 1
21 Brima Koroma 19 0

Av Johanna Lundeberg



Fakta: Johan Wallinder
Ålder: 28
Längd: 186 cm
Vikt: 85 kg
Plats: Forward/mittfältare/back
Moderklubb: Adolfsbergs IK
Kom till ESK: 2003 (från Djurgårdens IF)
Matcher i ESK: 12 (1 mål)
Allsvenska matcher: 145 (24 mål)
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Inför säsongen 2001 kom Johan Wallinder som ett hett 
nyförvärv till Djurgårdens IF. Han hade gjort succé i Hel
singborg dit han varit utlånad från sin klubb Örebro SK. 
Men han blev inte lyckad i Djurgården och lånades ut till 
Örebro efter halva säsongen 2002 och inför årets säsong 
så var det Enköping som blev ny klubbadress för 28-åringen.

När jag ringer upp Johan låter han stressad 
men glad, han är nämligen nybliven far 
sedan en dryg månad tillbaka.

- Ja, vi har precis fått en liten tjej, berät
tar han. Det är jobbigt men otroligt kul!

Johan lyckades aldrig riktigt i DIF som 
alla hade hoppats på utan fick ofta finna 
sig i att placeras på bänken eller hopplöst 
löpa efter bollar som aldrig riktigt nåddes. 
Så inför årets säsong hörde Enköping av 
sig om ett lån.

- Ja, jag var väl helt enkelt för dålig och 
DIF ville inte ha mig kvar, så på det här 
sättet blev alla nöjda.

Men han räknar knappast med något mer 
spel i Stockholms Stolthet.

- Nej, mitt kontrakt går ju ut snart. Det 
skulle väl vara på Rasckens plats då, skrat
tar han och fortsätter med att berätta att 
han tycker Niclas Rasck är en underbar 
lirare som han beundrar mycket.

I Enköping har han i skrivande stund 
spelat tolv matcher och gjort ett mål, men 
de tre senaste har han något överraskande 
placerats i en högerbacksposition där han 
gjort succé.

- Det har gått bra som bara den, säger 
Johan glatt. Jag får mycket boll och storm
trivs verkligen! Jag har tidigare spelat back 
faktiskt för en fem-sex år sedan i Örebro. .

Som nykomling har Enköping som väntat 
haft det mycket svårt och de slåss för sin 

fortsatta existens i Allsvenskan, men Johan 
tror att de kommer greja det.

- Vi är absolut inte nöjda hittills, men på 
sistone har det gått bättre tycker jag. Det är 
alltid svårt för nykomlingar och vi har många 
nya spelare men visst tycker jag att vi borde 
haft några fler poäng här och där. Men jag 
tror inte att vi kommer greja kontraktet... 
jag VET det, säger han självsäkert.

Inför kvällens match mot DIF räknar Johan 
med att det kommer bli tufft att få med sig 
poäng hem.

- Vi kommer nog ta det lugnt och försöka 
spela vårt eget spel så får vi se hur långt 
det räcker. Det är inte lätt att möta Djurgår
den på Stadion och vi är inte ett lag som 
backar hem när det passar, som till exem
pel Örebro är mycket bra på, säger han.

Trots att Johan inte lyckades i den blå
randiga tröjan är han ändå en stor favorit 
hos DIF-publiken, något han själv tycker är 
smickrande, men underligt.

- Ja, jag har ju knappt lirat i DIF men 
ändå är jag skitnöjd med hur fansen 
behandlar mig... fast jag kan som sagt 
inte förstå varför, skrattar han. De stöttar 
mig fortfarande och jag tycker det ska bli 
skitcoolt att komma tillbaka till Stadion 
för den här matchen, hälsar han alla Djur
gårdsfans!

Av Joachim Ljungh





Det fanns intresse från England. Och Viking Stavanger 
hade gärna haft kvar Toni Kuivasto i sitt mittförsvar. 
Idag spelar han i Djurgården.

- När tiden gick utan att det kom klara besked från 
England så framstod Djurgården som det bästa alterna
tivet. Det är ett av de stora lagen i Norden och ska 
spela i Champions League.

På fotbollsplanen har vi som följer Djurgården kunnat se att Toni 
Kuivasto är en stabil och kraftfull spelare med stor pondus. Även 
utanför planen ger han ett orubbligt intryck. Som när han mitt i 
ståhejet på Belgrads flygplats efter matchen mot Partizan sitter 
med den blonda kalufsen och läsglasögonen försjunkna i en 
pocketbok. I Norge har han dock beskrivits som mediaskygg. Av 
detta märker jag dock inget av under vårt samtal och när jag frå
gar säger Toni att han föredrar att framhäva sig själv på planen 
istället för på tidningspapper.

- Det finns ju alltid spelare som gillar att kläcka ur sig uppse
endeväckande kommentarer och då blir det dem journalisterna



ringer när de är i behov av spexiga citat. För 
mig passar det bra. Jag sparar tid till annat.

Sannolikt kommer vi alltså inte att få 
läsa helsidor i kvällspressen om »Toni Kui
vastos nya frisyr«.

När jag träffar den 27-åriga finländaren 
ute på träningsanläggningen Kaknäs så är 
han inne på sin andra vecka som »blårand«. 
Elitspelare har han däremot varit i över ett 
decennium. Redan 1992, 16 år gammal, 
spelade Toni sina första nio matcher för 
Tammerfors-laget IIves i den Finska ligan.

- Det var nog viktigt för min utveckling 
att ställas inför de utmaningar och krav det 
innebar att debutera vid så pass unga år.

Efter nio säsonger och 183 matcher i Fin
land, Toni spelade även i MyPa och HJK Hel
singfors, var det så dags att röra på sig. 
Viking Stavanger blev nästa klubbadress. 
Under sina dryga två säsonger i Norge var 
han med om att vinna Norska Cupen samt slå 
ut Chelsea ur UEFA-cupen. Det sistnämnda 
räknar Toni, som gjorde en strålande insats 
mot några av Europas vassaste anfallare, som 
en av höjdpunkterna under sin karriär. I Tipp
peligan är det dock inte så många lag som 
kan hävda sig mot suveräna Rosenborg.

- Norska ligan är kanske inte den 
intressantaste i världen. Rosenborg har 
vunnit elva år i rad och alla vet att det 
skulle krävas ett osannolikt flyt med skador 
och annat för att något annat lag ska ha en 
chans, svarar Toni på frågan om hur det 
känns att slåss om andraplatsen.

I Kuivastos nya miljö är andraplatser 
ingen gångbar målsättning. Här i Djurgår
den hoppas man antingen på guld eller på 
att ta sig tillbaka till Allsvenskan igen, lite 
beroende på vilken tidsera som gäller.

Sedan mannen med Guld-Mustaschen, Bo 
Lundquist, klev in i handlingen så verkar 
det dock som att det kommer att dröja 
innan man får trycka upp nya t-shirts med 
»Division 2 - Djurgår’n ändå« igen. Också 
Toni har imponerats av kvaliteten på trä
ningarna och laget.

- Det är gott om duktiga spelare och 
intensiva träningar. Det märks att man strä
var mot högt uppsatta mål, konstaterar han.

Det är ju som bekant inte bara på pla
nen som Djurgården är föregångare i Fot
bollssverige, utan även organisatoriskt. Att 
spelarna har ett liv utöver de dagliga trä
nings- och matchrutinerna är något man 
tagit fasta på inom föreningen.

- Det märks att föreningen är måna om 
oss spelare och jobbar på att vi ska ha det 
bra och hjälper till med de sociala bitarna. 
Det underlättar vardagen och innebär att 
man kan fokusera mer på fotbollen.

Det starka publika uppsvinget inom 
svensk fotboll har tydligen uppmärksamm

ats i vårt västra grannland.
- Visst ser man fram emot att få vara 

med om ett Stockholmsderby. Det verkar ju 
vara ett hyfsat drag på de tillställningarna, 
säger Toni och ler i mjugg.

Även om Toni säger att Stavanger är en 
fin stad där han trivdes väl, så nämner han 
Stockholm som en bidragande orsak till att 
den lilla familjen, Toni talar konsekvent i 
»vi« form i dessa sammanhang, valde Djur
gården. Som nybliven förälder så är det 
naturligtvis praktiskt att ha närheten till 
far- och morföräldrarna i hemstaden Tamm

erfors. Men det var inte bara det geogra
fiska läget som lockade.

- Stockholm är ju en relativt stor och



— Det märks att föreningen är måna om oss spelare och 
jobbar på att vi ska ha det bra och hjälper till med de

väldigt fin stad, med tillgång till allt, som 
man gärna bor i.

Och det är ju kul att inte alla Djurgårdens 
tilltänkta backvärvningar ser det som en 
nackdel att bo i världens vackraste stad...

Intervjun börjar lida mot sitt slut. Toni har 
stretchat klart och måste skynda sig in i 
duschen. Om tjugo minuter ska han ta emot 
flyttlasset som kommer från Stavanger. Den 
tid han eventuellt sparar på att inte vara 
kvällstidningsfavorit kan komma väl till pass. 
För tillfället så är det Allsvenskan, Svenska 
cupen och Champions League. Däremellan 
så ska familjen Kuivasto installera sig i 
Stockholm och det är lätt att föreställa sig att 

tre månader gamla Oliver vill umgås en del 
med sin Champions League-pappa. Inte hell
er efter sin karriär som fotbollsspelare verkar 
det som att Kuivasto behöver få några syssel
sättningsproblem. Han har redan nu under 
sin aktiva karriär tagit den tuffa finska stu
dentexamen och även hunnit avverka några 
kurser på universitetet.

- Det känns bra att veta att hela ens till
varo inte står och faller med fotbollen. Man 
kan ju aldrig på förhand veta hur saker och 
ting kommer att te sig med skador och 
liknande.

Av Gustaf Törngren



Lögn, förbannad 
lögn och statistik
FotbolIsstatistik är för somliga ett nöje och för 
andra blott ett gissel. Ytterligare andra använder 
det som lugn för spända nerver.

Med tio omgångar kvar av Allsvenskan och 
hela trettio poäng att spela om finns det 
många som redan fördelar medaljerna, 
tungt lutande sig mot tidigare statistik. Si 
och så många poäng har krävts. Si och så 
omöjligt har det varit att hänga kvar. Si och 
så långt efter har gjort det orimligt att nå 
upp till toppen.

Men sanningen är att ingen ännu har 
den blekaste. Inte ens bottenstriden är 
avgjord, än mindre går det att räkna bort en 
hel skrälldus av lag från seriesegern.

Åtminstone inte med bara statistik som 
argument. »Det är så länge sen, så det är 
lögn« säger ett danskt talesätt.

Årets allsvenska rymmer så många sta
tistiska avvikelser att till och med våren är 
tillräckligt längesen.

Därför var det faktiskt oerhört roligt att se 
Hammarby göra sin absolut bästa match 
på hela säsongen och så sol klart besegra 
AIK härom kvällen. Visserligen ett återi
gen sällsynt blekt AIK, där mittfältspro
blemen överskuggades av rent mörker i 
försvaret.

Men statistikerna fick en knäpp på 

näsan. Hammarby i måndags var ju inte 
detsamma som något av de lag som under 
de senaste åren haft så sällsynt svårt att 
vinna på Råsunda. Inte heller var AIK det
samma som hämtade upp underläget mot 
Djurgården för bara några månader sen.

»Det finns tre slags lögn: lögn, förbannad 
lögn och statistik« skrev redan Mark Twain.

Hur ofta har exempelvis det procentuella 
bollinnehavet som numera så noggrant 
redovisas i medierna sagt något väsentligt 
om vad som faktiskt skett på planen? 
Aldrig. Och vad ska man säga om DlF:s 
förra match, då Elfsborg besegrades trots 
att all matchstatistik talade för motsatsen?

Närmast komiska är ibland siffrorna för 
antalet »skott på mål«. En obestämd toffel 
rakt i målvaktsfamnen räknas in i statisti
ken som mer betydelsefull och talande än 
ett kanonskott centimetrar utanför den 
stolpe målvakten befinner sig en avgrund 
ifrån. Ibland känner man faktiskt viss med
känsla för tv-kommentatorerna när de för
söker frigöra sig från detta intetsägande 
statistiska tyranni.

Men viss fotbollsstatistik skulle inte ens
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ALLSVENSKAN
Allsvenskan efter omgång 16 av 26

Antal omgångar 16
Antal spelade matcher 112
Publik
Publik denna omgång 77 264 Snitt = 11 038
Publik samma omgång i fjol 65 700 Snitt = 9 386
Publik tot efter omgången 1 177 242 Snitt = 10 511
Publik tot efter samma omgång i fjol 1 151 574 Snitt = 10 282
Högsta publiksiffra i år 40 382 IFK Göteborg-Örgryte IS (5-2)
Lägsta publiksiffra i år
Mål
Antal mål efter denna omgång

3115 Enköpings SK-GIF Sundsvall (3-1)

298 Snitt = 2.7
Antal mål efter denna omgång i fjol 311 Snitt = 2,8
Antal mål på hemmaplan 168 56%
Antal mål på bortaplan 130 44%
Antal mål i 1:a halvlek 135 45%
Antal mål i 2:a halvlek 163 55%
Målrikaste matcher (5-2) IFK Göteborg - Örgryte IS
Snabbaste mål 0m 43s Hasse Berggren, IF Elfsborg
Flest mål i en match 3 A Johansson, Enköpings SK - Djurgårdens IF

3 Niklas Skoog, Malmö FF - Helsingborgs IF
Varningar & utvisningar
Varningstätaste matcher 9 vam Örebro SK-Hammarby (2-3)
Antal varningar efter denna omgång 374 Snitt =3,3
Antal varn efter denna omgång i fjol 319 Snitt= 2,8
Antal varningar hemmalag 170 45%
Antal varningar bortalag 204 55%
Antal utvisningar efter denna omgång 17
Antal utv efter denna omgång i fjol 21

Antal hemmasegrar 49 44%
Antal oavgjorda 27 24%
Antal bortasegrar 36 32%
Totalpublik 2000 1 269 722 Snitt per match = 6976
Totalpublik 2001 1 536 269 Snitt per match = 8441
Totalpublik 2002 1 852 416 Snitt per match = 9651
Totalt antal mål 2000 522 Snitt per match = 2,86
Totalt antal mål 2001 535 Snitt per match = 2,94
Totalt antal mål 2002 512 Snitt per match = 2,8

Ta det med en nypa salt alltså...

Mark Twain kunna bortse ifrån. Tabellen 
ljuger aldrig på någon punkt. Inte heller 
skytteligan, trots att straffläggarna kan 
räkna sig en del till godo. Också målvakter
nas räddningsprocent tillhör de mer talande 
siffrorna, liksom anfallarnas effektivitet.

Vad övrigt är, är en ren tolkningsfråga, 

där statistiken även om den inte direkt 
ljuger spelar en högst obetydlig roll.

Jag ville bara påminna både Enköping 
och DIF om det inför mötet idag.

Och mig själv.

Av Eva af Geijerstam





49 järnkaninerna

Järnkaninen lottar ut derbybiljetter!
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 jag ut bil
jetter till derbyt mot AIK måndag 1 september. 5 vinnare får två biljetter var 
och det enda du behöver göra är att skicka in en djurgårdsbild på dig själv till 
mig. Bland de bilder jag får dras fem stycken vinnare. Skicka ditt bidrag till 
DIF Fotboll, Järnkaninen, Klocktornet Stadion, 114 33 Stockholm.

Vinnarna och bilderna i tävlingen i Blåranden presenteras i match
programmet den 1 september då Djurgården möter AIK (priserna skickas 
innan matchen). Sista dagen att skicka in bilder är den 22 augusti.



ICA-POOLEN
ICA-butiker och leverantörer till ICA 
finns samlade i denna annons. Vill 
ni veta mer om detta sponsorpaket, 
ring oss på telefon 08-54515800.













Djurgårdens fotbollsgrabbar 
äter kött från

Anton och pappa.































ÖSTRA STATION
Grundad 1935

FÖRST OCH STÖRST!
Först: Blårandig sedan 1935 

Störst: Etta på Järnkaminernas topplista 
”Populäraste DIFPUB”

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

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

Välkomna önskar Berit.

DJURGÅRDSPUB MED UTESERVERING

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











Att vara tränare
Djurgårdens IF arbetar idag med två fotboll
stränare, en individuell tränare, en styrke
tränare, en fystränare, en målvaktstränare 
samt en beteendevetare.

Kom ihåg att vi redan 1999 när förening
en genom Putte Carlssons försorg införde 
delat ledarskap hånades av media samt 
andra närstående föreningar. Varför 
hånades man då? Jo, därför att media och 
omvärlden vill ha en stark figur att hänga 
upp verksamhen på. Tränarna har också 
satt sig i denna roll genom att utse sig för 
att vara experter på allting.

Vad krävs då av en tränare i dag. Jo, han 
skall kunna följande:

1. Bra pedagog.
2. Kunna utbilda spelarna i teknik.
3. Kunna styrketräning.
4. Kunna uthållighetsträning.
5. Kunna snabbhetsträning.
6. Kunna mjölksyreträning.
7. Kunna kosthållning.
8. Vara en bra taktiker.
9. Bra på beteendevetenskap för att 
hålla alla i gruppen motiverade.

Jag har säkert glömt områden man måste 
kunna för att lyckas, men jag tycker ändå 
att ovanstående visar att ingen (förutom 
undertecknad förstås) kan vara expert på 
varje område. Djurgårdens framgångar de 
senaste åren bygger just på att man insett 
detta och engagerat experter i varje enskilt 
område och låtit fotbollstränarna syssla 

med det de är bra på och inte lägga sig i 
områden där de saknar kompetens.

Zoran Lukic och Sören Åkeby skall ha all 
heder av att de låtit Inge Johansson (Sveri
ges bäste tränare alla kategorier) sköta styr
kan, Thomas Lindholm sköta uthålligheten 
samt konsulterat Lars-Åke Sandler i bete
endevetenskap. En stor ledare använder 
experter, och det har våra gjort.

Som framgår av ovanstående är det kom
plext att vara tränare. Därför tycker ovanstå
ende att det är skrattretande när man 
engagerar före detta spelare för att bli trä
nare utan att ge dem rätt utbildning. Vad 
säger att den bäste försäljaren blir en bra 
försäljningschef? Naturligtvis är det en för
del att ha spelat fotboll på hög nivå, men 
det är trots allt bara en ingrediens av alla 
saker man måste kunna. Styrelserna är ofta 
naiva och fansaktiga när de tillsätter ett 
spelarnamn. Hur många klubbar skall till 
exempel Graham Souness sätta i sank innan 
någon fattar att det är en katastrofledare.

I Djurgårdens fall blir man därför så glad 
när man konstaterar att de spelare som 
knutits som ledare efter karriären är två av 
de mest lämpliga man kan tänka sig. Mag
nus Pehrson och Stefan Rehn har precis de 
kvaliteter man skall ha. De kommer att lära 
sig de områden de ännu inte kan och 
genom sin personlighet och erfarenhet beri
ka och utveckla vår förening i framtiden.

Av Mats Jansson



77 U-laget

Djurgårdens IF ungdomsfotboll
Djurgårdens Ungdomsfotboll tillhör bland de största 
ungdomsverksamheter i Stockholm och med cirka 800 
spelare och 150 ledare på fältet behövs det en hel del 
administration bakom det. Här följer en kort presenta
tion av oss som finns bakom skrivbordet:

Sportchef: Johan Wilny
Ålder: 27
Bor: Södermalm
Bakgrund: Spelat fotboll i Älvsjö AIK då i 
div. 2, men nådde bara B-lagsnivå, Utbil
dad idrottskonsulent på Bosön och steg 2 
utbildad fotbollstränare.
Målsättning med arbetet: Att tillsammans 
med ledarna bygga en ungdomsverksam
het som på sikt skall var bäst i Stock
holm.
Favoritlag utom DIF: Grimsby Town FC

Ungdomskonsulent: Gunnar Martinez 
Ålder: 40
Bor: Täby Kyrkby, (bodde som 1-5 åring 
i Senegal)
Bakgrund: Spelat fotboll i Hägersten, 
Djurgårdens IF upp till juniorlaget, IFK 
Lidingö och avslutade karriären i Värtans 
IK. Steg 3 utbildad fotbollstränare.
Målsättningen med arbetet: Att alla ska 
ha roligt när de spelar fotboll i Djurgår
den.
Favoritlag utom DIF: Valencia FC

Ungdomskonsulent: Kjell Hansson
Ålder: 50
Bakgrund: Spelat i Karlberg från knatte 
till senior, fotbollsdomare i 15 år med 
div. 3 som högsta nivå.
Målsättning med arbetet: Utveckla Ung
domsfotbollen
Favoritlag utom DIF: Liverpool FC

Tipselittränare: Paul Lindholm 
Ålder: 33
Bor: Upplands Väsby
Bakgrund: Spelat cirka 150 matcher All
finskan och ett antal div. 1 matcher i 
Finland och Norge. Steg 3 utbildad finsk 
tränare. Utbildad låg och mellan stadie
lärare.
Favoritlag utom DIF: FF Jaro
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Tack till dig som stämmer upp
När jag började gå på fotboll var publiksiff
rorna dåliga, men ändå på väg att bli ännu 
sämre. I början av åttiotalet fastnade vi i 
division två norra och tappade mycket 
publik. Men det har alltid stormat runt 
klubben, både positiva och negativa vindar, 
så vi har väl aldrig varit bortglömda. Som 
sämst var det nog under hundratalet i 
klacken på stadion. Då var det inte mycket 
underhållning för den övriga publiken. I 
dag sitter jag på sektion E för det mesta 
och får uppleva både skådespel och sång. I 
dag är även den övriga publiken på stadion 
en del av »klacken«. Vi svarar på sångerna, 
inte bara på »Hejsan sittplats...«, sittplat
spubliken till och med startar egna sånger. 
Det är ju givetvis många som har flyttat från 
klacksektionen som sjunger, men det smitt-

»Som sämst var det nog 
under hundratalet i klack
en på stadion. Då var det 
inte mycket underhållning 
för den övriga publiken.«

tar även av sig på andra som aldrig har stått 
på något »apberg«. Jag vill härmed tacka 
alla som engagerar sig i underhållningen. 
Inte bara tifo-arrangörer och »allsångsle
dare« utan även du som stämmer upp i 
sången oavsett var du sitter.

Av Stefan Andersson

Reseklubben 
informerar
Malmö FF-Djurgårdens IF 
Allsvenskan omgång 22
Malmö Stadion, söndag 21 september 
17.00
Matchbiljett: 90 kr och 60 kr för ung
dom upp till 18 år
JKs sektion: Ståplats kurvan kortsida, 
sektion 8
Sittplats sektion: Sittplats kurvan kortsi
da, sektion K, X och V (Köp förköp) 
Respris: 220 kr (billigare om du skriver 
upp dig tidigt)
Sista anmälningsdag: Fredag 19 sep
tember 12.00

Enda bortamatchen i september är mot 
våra värsta konkurrenter i kampen om 
pokalen! Bussarna lämnar Klocktornet 
klockan 6:30. Framme i Malmö är Har
rys abonnerat. Harrys öppnar klockan 14 
och ligger på Södergatan 14 i centrala 
Malmö (nära tågstationen). Hemma igen 
cirka klockan 3:30 vid Klarabergsvia
dukten på måndag morgon.

Biljetter bokar du på telefon 040-34 
26 81 eller på www.ticnet.se. Var noga 
med att se till att du får biljett till någon 
av Djurgårdens sektioner (ståplats sek
tion 8 eller sittplats sektion X eller V).

Mer information hittar du på 
www.dif.se och www.jarnkaminerna.nu 
samt på telefon 08-783 79 77.

http://www.ticnet.se
http://www.dif.se
http://www.jarnkaminerna.nu
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Medlemsavgifter 2003

Vuxen
300 kr

Pensionär
150 kr

Ungdomar under 18 år
150 kr

Barn under 14 år
150 kr 

(Medlemskap i 
Järnkaninerna ingår)

Familjemedlem
500 kr 

(Samtliga boende på 
samma adress)

Ständig medlem
5000 kr

Laget i ditt hjärta?
Svenska mästarna och Cupvinnarna 2002!

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

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

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

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

Djurgårdens IF Fotboll 
Klocktornet, Stadion 

114 33 Stockholm

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

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

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


Djurgårdens IF
15. Andreas Isaksson
30. Dembo Tourray
2. Patrik Eriksson Ohlsson J
3. Fredrik Stenman
4. Elias Storm
5. Richard Henriksson j
6. Toni Kuivasto
7. Johan Arneng
8. Christer Mattiasson
9. Geert den Ouden
10. Andreas Johansson
11. Daniel Sjölund
12. Markus Karlsson
13. Stefan Bergtoft
14. Babis Stefanidis
16. Kim Källström
17. Samuel Wowoah
18. Niclas Rasck
19. Pär Cederqvist
20. Jesper Blomqvist
21. Richard Spong
22. Aziz Corr Nyang
23. Ngabu Bapupa
24. Rene Makondele

Enköpings SK
1. Henrik Johansson
2. Baskim Sopi
3. Marco Da Silva J
4. Fredrik Ulmstedt
5. Peter Berggren
6. Magnus Reuterwall
7. Anders Ulmstedt
8. Jens Gustafson
9. Nichlas Norell
10. Jonny Rödlund
11. Johan Johansson
12. Berger R. E. Santo

14. Benny Olsen
15. Johan Norell
16. Johan Wallinder
17. Robert Sjösten
18. Martin Andersson
19. Johan Törnblom
20. Henrik Norrström
21. Brima Koroma
22. Driss el Asmar
24. Fredrik Elgström
25. Andreas Hermansson
26. Kenny Stamatopoulos

huvuddomare: Keijo Hyvärinen 
assisterande: Kenneth Petersson

Henrik Bogdan
fjärdedomare: Monty Riemann


