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Det är det här 
DIF tränat för
Välkomna till kvällens match mot Helsing
borg. Malmö FF har slagit serieledaren Djur
gården två gånger denna säsong och nu har 
även Helsingborg chansen. Efter 2-1-segern 
på Olympia i slutet av maj kom en tung period, 
men nu har Helsingborg hittat tillbaka och att 
man inte knep segern mot Malmö FF för några 
veckor sedan var inte bara en besvikelse för 
HIF utan även för oss Blåränder. Nu ska det 
bli intressant att se om man kan spela lika 
disciplinerat på bortaplan.

Djurgården har den uppskjutna matchen 
mot Göteborg i benen, men det är ett tätt 
spelprogram man har tränat för hela säsong
en. Klarar man inte av att tända till under 
hösten när man närmar sig slutet av säsongen 
så får man tänka över vad man vill med sin 
fotboll.

I dag har vi besök av Djurgårdens IF Bandy
förening som kommer att presenteras i paus. 
Den 8 november träningsspelar man mot 
Hammarby och den 15 november är det serie
premiär mot AIK.

Missa inte cupderbyt mot AIK den 2 okto
ber klockan 20.00 på Stadion. Endast med
lemmar i Djurgårdens IF Fotboll 2003 och ni 
som har säsongsbiljett 2003 kan köpa biljett 
till denna match i Derbybutiken på Mäster 
Samuelsgatan 46. Mer information finns på 
www.dif.se

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

Tomas af Geijerstam
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Mycket anfallsspel från Djurgårdens sida har vi att se fram emot idag, enligt Zoran Lukic.

F: Helsingborg har varit upp och ner 
i år, vad är ditt intryck av laget?
S: Det är ett väldigt skickligt lag som i 
sina bästa stunder kan matcha alla toppla
gen i Allsvenskan. Som det känns idag 
kommer den här matchen ha en oerhörd 
betydelse, framför allt för Djurgården. Den 
blir inte lätt. Helsingborg är ett lag med 
långa, fina traditioner som jag har full 
respekt för, men idag har vi inget val, vi 
måste satsa allt vi kan för att vinna den 
här matchen.

F: Alvaro Santos har försvunnit från klub
ben, hur påverkar det laget?
S: Klart att det syns i Helsingborgs spela 
att Santos är borta. Med honom i laget 
hade de säkert gjort flera mål och tagit flera 
poäng, och då hade de säkert varit med och 
slagits om en plats i Uefacupen.
F: Deras styrkor idag?
S: Ja, deras kanske främsta styrka idag är att 
de inte är i behov av poäng, att de kan spela 
avslappnat, utan press och ha roligt på pla
nen. Vi däremot måste kombinera att ha



»Vi har mycket glädje i truppen och i träningarna 
i veckan har spelarna varit väldigt taggade«

glädje och roligt på planen, 
men också att vi måste ta 
tre poäng i matchen.
F: Finns det glädje i laget 
just nu, eller är anspänn
ningen väldigt stor?
S: Det finns en del 
anspänning, men det tyck
er vi bara är positivt. Vi har 
mycket glädje i truppen 
och i träningarna i veckan 
har spelarna varit väldigt 
taggade och de vill visa att 
de är ett betydligt bättre 
lag än de visade mot 
Malmö.
F: Gör erfarenheten att det 
är lättare med anspänning
en än det var förra året vid 
den här tiden?
S: Det skulle jag inte vilja 

säga. Förra året var anspänningen kanske 
lite högre, men då hade vi spelare som var 
beredda att offra mera än vad vi kanske har 
idag. Det kanske beror på att vi blivit ett 
lite bättre, mognare lag som ibland kan 
spela på resultat. Men vi gör allt för att 
skapa den hunger och den energi som 
behövs för att ta en SM-titel till.
F: Finns det någon spelare som kan kliva 
fram som den ledare som behövs i den 
tuffa slutstriden?
S: Kim har vuxit enormt senaste tiden, trots 

5 Sören & Zoran

gin, kraften och utstrålningen att han kan 
dra med sig de andra spelarna. Efter att det 
har lugnat sig med sommarens spekulatio
ner om utlandskontrakt har han vuxit och 
verkar väldigt harmonisk.
F: Helsingborg har haft en besvärlig ekono
misk situation under året, hur har det 
påverkat dem?
S: Jag tror att det kanske hade en viss 
negativ effekt i början, men sedan tror jag 
att spelarna glömmer detta och tvärtom 
kanske hittar inspiration i detta, och det 
kanske till och med sammansvetsar laget. 
Det kan dessutom vara nyttigt för att bygga 
upp spelare och se vilka som står upp när 
det tar emot och vilka som är bra enbart i 
medgång.
F: Vad tror du om matchbilden?
S: Som det brukar vara på Stadion, vi ska 
ha mycket boll, vi ska attackera, vi ska 
anfalla. Sen kanske vi åker på någon kon
tring emellanåt, men det är sådant vi får 
leva med, i den här matchen är det bara tre 
poäng som gäller. Det blir mycket anfalls
spel från Djurgårdens sida.
F: Ni har provat att ligga lite lågt i början av 
matcherna, blir det full fart framåt från bör
jan i dag?
S: Vi har ju provat att ligga lite lågt i starten 
av några matcher, men det har ju visat sig 
att det inte passat oss särskilt bra. Nu är 
det bara framåt som gäller.

sin ålder. Det är en spelare som har ener- Av Jonas Riedel





Full fart framåt!
Stadium och Djurgården i ett 

gränslöst samarbete. Lycka till DIF!

Officiell sportleverantör & sponsor till Djurgårdens IF



8 runt laget

DIF:s kändaste röst
Ett av föreningens mest kända ansikten, eller åtminstone röster, är Torbjörn 
Althén. De flesta känner igen honom som rösten på våra hemmamatcher.

Men Torbjörn är inte bara speaker, han är 
även medlem av Djurgården Fotbolls sty
relse där han är sekreterare samt ordfö
rande i ungdomsutskottet.

Vi kan tacka två Djurgårdslegender att 
Torbjörn i dag är blårand. Under sina ung
domsår spelade han nämligen hockey i 
Årsta, där han är uppväxt, en dag var Hans 
och Stig Tvilling på besök till klubben och 
det gjorde ett djupt intryck på unge Althén. 
Han kom hem den dagen, salig och djurgår
dare för alltid.

Under slutet av 80-talet var Torbjörn 
Althén informationsansvarig i styrelsen 
under två år. Efter några års uppehåll har 
han kommit tillbaka, denna gång som 
sekreterare, med några år som suppleant 
däremellan. Torbjörn efterträdde Dan Sva
nell som under flera år hade den uppgiften. 
Det var även Svanell som tillfrågade Tor
björn om han ville ta över som speaker när 
man från föreningen ville satsa mer på 
arrangemanget runt matcherna. En uppgift 

som Torbjörn utför med glädje, nu är han 
inne på sitt sjätte år.

Själv tror han att han ansågs som lämpli
gast för uppgiften tack vare sitt arbete. Till 
vardags arbetar han nämligen med kommu
nikationsutbildning för företag och chefsut
bildningar, så han bör ju vara bra på retorik 
och att tala till människor.

I januari i år startade Djurgårdens nya 
ungdomssatsning. Precis som a-laget arbe
tar man efter devisen »steget före«. Det är 
framförallt långsiktigheten och helheten 
som skall ligga till grund för val av ledare 
och utbildning av dessa. Genom ungdoms
utskottet (UU) vill föreningen skapa en tyd
ligare struktur för ungdomsfotbollen i 
Djurgården, från knattefotboll och ända 
upp till juniorlaget.

UU arbetat efter en speciell prioriterings
ordning för verksamheten, vilket innebär att 
föreningens bästa går i första hand, spela-
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rens individuella utveckling i andra och det 
specifika lagets prestation i tredje hand. 
Denna modell har som förebild efter hur de 
stora klubbarna arbetar. Därför menar UU 
att man bör arbeta på detta sätt för att få 
en välfungerande ungdomsfotboll.

På seniorsidan har det under flera år 
funnits en speciell Djurgårdsmanual som 
tränare och ledare arbetat efter. Tanken är 
att man ska arbeta fram en parallell manu
al fokuserad på ungdomsfotbollen inom 
Djurgården. Torbjörn betonar hur viktigt det 
är att man kommunicerar mellan de som 
arbetar med ungdomsfotbollen.

- Vi är en stor klubb med en härlig 
»småklubbskänsla« och sammanhållning, 
den ska vi behålla, sade Althén i samband 
med träffen man hade i starten av UU.

Av Stefan Andersson
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Stockholms
stolthet
Våra stolthetsföretag finns här samlade. Vill du 
också synas? Ring oss på telefon 08-545 158 00





= sant

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.



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.

15 truppen

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.



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.
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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.





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 Munchen

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 08-545 158 00.

DIF-POOLEN
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3. Fredrik Stenman

Jesper Blomqvist, 

Geert den Ouden och 

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.

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.

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.

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.



I DlF-POOLEN samlas stora och små företag under 
ett och samma tak. Vi kan skräddarsy ett sponsor
paket till dig ring oss på telefon 08-545 158 00.

DIF-POOLEN
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»Vi åker givetvis till 
Stockholm för att vinna«

Swärdh är nöjd med sitt Helsingborg

F: Grattis till derbyvinsten i onsdags.
S: Tack ska du ha, det var skönt att vinna 
den.
F: Berätta om matchen.
S: Vi började lite tveksamt och de var lite 
hetare än oss, men vi lyckades förändra 
taktiken lite och fick bra press på dem. Sen 
fick vi utdelning och då gick det lätt.
F: Hur bra är Helsingborg för tillfället?
S: Rätt bra, tycker jag. Vi gjorde faktiskt en 
ännu bättre match mot Malmö och vi är 
verkligen på väg uppåt.
F: Ni ligger lite i ingenmansland, kan ni 
spela ut mer än Djurgården?
S: Nej, det tror jag inte. Vi kämpar för att 
gå förbi Halmstad och bli femma i serien. 
Och i en sådan här match finns det så 
mycket energi och vilja i båda lagen att det 
inte spelar någon roll hur man ligger
i serien.
F: Santos har lämnat er, hur har det påverkat? 
S: När han skadades tappade vi lite i 
anfallsspelet. Sedan har han ju bara spelat
2 matcher för oss i år, så vi har jobbat på 
anfallsspelet utan honom hela tiden. Nu 

tycker jag det sitter bra och vi saknar 
honom därför inte särskilt mycket, även om 
han är en duktig spelare.
F: Matchbilden, hur blir den?
S: Det är ju två lag som båda vill föra spelet 
och bygga upp anfallen med passningsspel. 
Det blir nog en del taktik under matchen 
och mycket avgörs av vem som tar tag i 
spelet. DIF har ju varit starka i sitt offensi
va försvarsspel, där får man försöka störa 
dem och hitta luckor.
F: Hur är DIF som lag?
S: Med svenska mått mätt är det ju nästan 
ett komplett lag. Dessutom har man ju flera 
starka individualister som exempelvis Käll
ström och Blomqvist. Och den Ouden har 
ju gjort en del mål, men han är väl inte 
med gissar jag.
F: Var hamnar årets SM-guld?
S: Jag har ju sagt DIF hela tiden och det 
finns ju ingen anledning att ändra det nu. 
Fast vi åker givetvis till Stockholm för att 
vinna, inget snack om det.

Av Jonas Riedel



Under hela 1970 och 80-talet fick Allsvenskan klara sig utan Helsingborgs 
IF. Från det att Helsingborg åkte ut 1968 skulle det dröja 24 år innan laget 
åter trädde in i Allsvenskan. Kvalspelet 1992 tog upp Helsingborg, samma 
år som Djurgården åkte ur och påbörjade sitt jojoåkande i de två högsta 
serierna.

En av killarna bakom Helsingborgs återtåg 
till Allsvenskan var Henrik Larsson, fostrad 
i Högaborgs BK anslöt han till Helsingborg 
1992 och hans 32 seriemål i division 1 var 
till god hjälp för lagets avancemang. Det 
blev också en allsvensk säsong med Hel
singborg innan han provade på proffslivet, 
de första fyra åren i Feyenoord, numera 
världsberömd spelare i Celtic.

Men Helsingborg är inte bara Henke, 
och visst gick det bra för klubben även utan 
honom i laget. Under andra halvan av 90-
talet kunde man inkassera topplaceringar 

som ledde till Europaspel. I slutet av mill
lenniet blev Helsingborg det som IFK Göte
borg redan hunnit bli för många svenskar, 
det lag man följde och hejade på framför 
tv:n i Europasammanhang, laget som satte 
Sverige på Europas fotbollskarta.

SM-guldet 1999 bäddade för fortsatta 
framgångar i och med Champions League
kvalet.

Med en rad nytillkomna namn i laget, bland 
andra Hasse Eklund och Alvaro Santos, tog 
man sig vidare till gruppspelet och kamm



Lollo Chanko i 1-1-matchen förra året.
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2002:
HelF med Santos
En bra början av Djurgården, men Helsingborg 

kommer in i matchen och gör första målet i andra 
halvleks första minut. Därpå kontrollerar Djurgården 

spelet och kvitteringen kommer när Andreas 
Johansson nickar in Kim Källströms hörna.

Djurgårdens IF-Helsingborgs IF 1-1 (0-0)

Mål: 0-1 Alvaro Santos (46), 1-1 Andreas Johans

son (59)

Publik: 11763

Domare: Lars Kratz

made hem poäng mot varje motståndare 
i gruppen, som bland annat innehöll mot
ståndare som Rosenborg och Bayern 
Munchen.

Även kommande år, 2001, blev det Europa
spel, denna gång i Uefacupen, där Helsing
borg fick se sig utslagna efter tredje 
omgången.

Det senaste året har inte bara handlat 
om Helsingborgs sportsliga resultat. Ekono
miska bekymmer har gjort sitt för att skapa 
rubriker. Nyligen presenterade Helsingborg 
dock en ny finansiär plan med en snabbare 
återbetalning än vad som tidigare sagts, 
bland annat till följd av spelarförsäljningar. 
Och därmed kan man koncentrera sig på 
den sportsliga verksamheten - närmast 
dagens match på Stadion.

Av Johanna Lundeberg
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Burrigt hår från Småland
En yttermittfältare med stort och burrigt hår är en av huvudfigurerna hos 
kvällens gäster Helsingborgs IF. Det är dock inte enbart håret som gör 
honom till en profil. Christoffer Andersson är namnet på den spelare som 
kanske blir den som sätter käppar i hjulet för Blåränderna i jakten på guldet

Vi träffade Christoffer utanför Olympia för en 
pratstund om honom, framtiden och kvällens 
match. Christoffer berättade att han egentli
gen är smålänning. Som 18-åring blev han 
värvad från Nybro IF av Jörgen Lennartsson 
som då var tipselittränare i Helsingborg.

- Jag har Jörgen att tacka för mycket. 
Det var han som upptäckte mig och med sin 
oerhörda entusiasm och kunskap utvecklade 
mig till A-lagsspelare. Det var 1998 som jag 
blev uppflyttad till seniorerna.

Utvecklingen har sedan dess onekligen 
gått framåt. Christoffer är numera bofast i 
A-landslagstruppen.

- Det är oerhört kul och smickrande att få 
vara med de stora grabbarna. Jag har dock 
inte fått spela speciellt mycket. Att få träna 
med dessa skickliga spelare gör dock att man 
utvecklas. Att få vara med landslaget ger 
naturligtvis fina minnen att ha efter karriären.

I landslaget ses han som högerback och 
det är på den positionen han helst vill spela.

- Jag har spelat på i princip alla platser i 
laget förutom innerback och målvakt. Jag 
trivs dock bäst som högerback i ett 4-3-3- 
spel. (Hörde våra rekryteringsansvariga). I 
det spelet skapas korridorer längs kanten 
som jag kan komma i. I ett 4-4-2-spel som 
vi har nu täpps ytorna för ytterbackarna. 
Därför spelar jag yttermittfältare.

När vi frågar om hans starka sidor blir 
svaret svävande.

- Jag är egentligen inte speciellt bra på 
något. Jag är dock inte heller dålig på 
något. Kanske är löpkapaciteten mitt främ
sta vapen.

Efter denna säsong går Christoffers 
kontrakt med Helsingborg ut.

- Jag har fått ett förslag från HelF som 
jag funderar över. HelF är en kanonklubb 
som jag trivs i, men efter sju säsonger kan
ske man skall pröva något nytt. Drömmen 
är naturligtvis att få komma ut i Europa, 
men det verkar svårt för närvarande. I Sveri
ge är det inte många föreningar som jag ser 
att jag skulle utvecklas i. Så det troliga är 
nog att det blir Helsingborg även i fortsätt
ningen.

Kan då Helsingborg verkligen knäcka 
svenska mästarna denna kväll?

- Ja, vi gjorde det i våras och kan göra 
det även i kväll. Visserligen är Djurgården ett 
imponerande starkt lag med ett intränat och 
starkt grundspel. Det gäller för oss att spela 
tätt och ställa om snabbt. Jag får dock 
erkänna att Djurgården är favorit i kväll. Mat
cherna mellan oss brukar vara målrika och 
det tror jag att kvällens match också blir.

Vi önskar Christoffer lycka till i framtiden 
var han än hamnar. Att han kommer att 
hamna på högerbacken i landslaget är nog 
bara en tidsfråga.

Av Mats Jansson





Samuel
Den 26 juni 2002 återvände Samuel Wowoah till Djurgårdens IF. 
De sura minerna vid förhandlingsborden från slutet av år 2000 var 
bortglömda och ett nytt kontrakt på tre och ett halvt år skrevs under.

- Samuel är en spelare med jättepotential, 
vi trodde han skulle gå långt när han var i 
Djurgården förra gången. Men sedan blev 
det som det blev, han ville gå till Halmstad 
och vi accepterade det. Nu kommer han 
tillbaka och vi tror att det är en klar för
stärkning, sa Zoran Lukic då.

Samuel var tänkt som den efterlängtade 
centern, en »nia« som skulle göra mål och 
ta emot uppspelen.

- Djurgården är tveklöst den klubb jag 
har trivts allra bäst i och det var där jag 
slog igenom, uppgav Wowoah själv.

Övergången till Halmstad ett och ett 
halvt år tidigare föregicks av en del märkli
ga turer. Ord stod mot ord och i dag vill 
ingen av förståeliga skäl ägna någon tid åt 
att snacka om det.

Det blev 28 matcher och två mål i Hal
land. Skyttekungen från Superettan 2000 
trodde att han hade bytt upp sig när han 
kom till de regerande mästarna med stjär
nor som Stefan Selakovic och Michael 
Svensson.

- Jag trodde inte att de slog så mycket 
långbollar som det visade sig att de gjorde. 
Alla spelare var ju inte långa och storväxta 

men de slog långt ändå. Men det var ju 
nånting som hade funkat för dem. Tom 
Prahl som tränade HBK gick in mycket för 
att nöta in saker i försvarsspelet. Jonas 
Thern förespråkar egentligen en snabb och 
teknisk fotboll men när det gick dåligt i 
början så fick han pressen på sig och tving
ades återgå till långbollarna.

Det blev en hel del bänknötande på Örjans 
Vall. Wowoah är kanske inte den allra bäst 
lämpade spelaren när uppspelen gärna slås 
över och inte genom mittfältet.

- Nej, jag vill gärna ha bollen på föt
terna. Det är då jag kan utnyttja min 
teknik. Jag är inte den här typiska target 
playern som vinner bollen i luften och håll- 
ler i den. När jag värvades till Halmstad var 
det som yttermittfältare men sedan var de 
tänkt att jag skulle spela forward i ett 4-4- 
2-system. Men jag är inte så storväxt, for
wards i det systemet ska hålla i bollen och 
spela vidare och kunna spela ett kraftfullt 
spel. Jag kom inte alltid med så mycket i 
spelet. HBK:s spel bygger på att vinna 
andrabollar på mitten och fördela dem. 
Funkar inte det kommer man bort som



anfallare, förklarade Samuel för Sektion F 
på svenskafans.com.

Men det visade sig snart att Wowoah inte 
var den idealiske nian för Djurgården. Han 
fick ta ett kliv ut på vänsterkanten och se 
hur Johan Elmander sköt Djurgården till 
SM-guld. Innan dess hade Wowoah gjort 
tretton matcher på raken från start som 
centerforward.

- Johan Elmander är ju den spelare som 
jag tror att Djurgården har saknat, sa Wowo
ah i samband med Elmanders debutmatch 
mot Landskrona. Han är stor, stark och 
snabb och kan ligga centralt och ta emot 
bollarna. Jag trivs bra på kanten, det är 
ingen främmande position för mig. Det är en 
utmaning att försöka hålla en plats i anfal
let. Vi har ju otroligt kvicka kantspelare i 
truppen. Samtidigt har det betytt otroligt 
mycket för mig att jag har känt att jag har 
tränarnas förtroende. Naturligtvis måste jag 
prestera på topp för att få spela men samti
digt kan man spela mer avslappnat när man 
vet att tränaren tror på en. Man får chansen 
att komma igen och det är då man kan få 
den här stabiliteten som spelare.

Under de första matcherna efter hemkom
sten gick Wowoah mycket på inspiration.

Han säger att han »sprang mer än vad han 
egentligen orkade«. Under våren hade han 
bara gjort två matcher från start i Halmstads 
tröja och han var med andra ord ganska 
matchotränad när han kom med trunken till 
Kaknäs. Dessutom skulle kroppen anpassa 
sig till en annan form av träning.

- Det kändes tungt med styrketräningen 
i början men det är otroligt hur snabbt 
kroppen kan ställa om sig. Nu blir jag star
kare och starkare hela tiden. Jag var inne i 
en svacka efter de första matcherna men 
det var bara att bita ihop.

Samuel blev stor derbyhjälte som två- 
må Isskytt mot Hammarby den 15 juli (2-1 
till DIF) men det dröjde över två månader 
till nästa allsvenska fullträff. Då var Wowo
ah tillbaka som central forward i avstängde 
Johan Elmanders frånvaro. Det blev 6-3 
mot Norrköping och Wowoah var planens 
bästa spelare tillsammans med Kim Käll
ström. Wowoah är imponerad av sin unge 
lagkamrat.

- Kim är i en klass för sig själv. Många 
så kallade experter har klagat på att han är 
långsam men då undrar man om de har sett 
honom spela. Det är klart att det finns spe
lare som är snabbare men Kim har ju så 
mycket annat. Han är passningssäker och 
har en bra teknik för att vara så stor.

Tanken har slagit honom. Hur bra skulle 
han ha varit i dag om han hade stannat i 
Djurgården?

- Det kan man ju inte svara på men det 
är klart att man funderade när man kom 
tillbaka och såg killar som Micke Dorsin på 
planen. Jag blev lite förvånad över hur bra 
alla var. Vi har ett otroligt bollskickligt lag.

Tillbaka till Stockholm, tillbaka till laget.

svenskafans.com


Tillbaka till ett roligare fotbollsliv. Det är 
ganska onödigt att fråga 27-årige Samuel 
Wowoah om han är glad att han förra 
sommaren kunde flytta tillbaka till Djurgår
den efter ett och ett halvt år i Halmstads 
BK. Man får först ett skratt till svar.

- Det är definitivt inget som jag ångrar. Det 
är inte många svenska spelare som tackar 
nej till att spela i Djurgården i dag. När 
Putte (sportchefen Putte Carlsson) ringde 
och frågade om jag ville tillbaka så sa jag 
nästan ja direkt. Jag är väldigt tacksam för 
att jag har fått den här chansen. Det är alltid 
kul att spela i Djurgården över huvud taget.

I år har Samuel Wowoah bjudit på öm
som vin och ömsom vatten för att använda 

en rejält sliten klyscha. Småskador har 
stört rytmen även om starten blev bra med 
mål direkt i premiären (Öster borta). När 
Jesper Blomqvist skrev på för Djurgården i 
somras hårdnade den redan tuffa konkurr
rensen rejält på vänsterkanten.

- Man känner sig alltid jagad, det var 
konkurrens förra året med till exempel Lolo 
Chanko. Det är så det skall vara, konkurr
rens skapar ju framgång, så det är bara 
positivt, sa Samuel inför säsongen.

Roligast i år har, utan tvekan, derbymat
cherna varit för Samuels del. Likt Lolo Chan
ko verkar han ha en särskild förmåga att vara 
som bäst på nationalarenan ute i Solna.

Av David Bogerius

Samuel Wowoahs derbyn med Djurgården sedan återkomsten från Halmstad:

2002:
Hammarby-DIF 1-2 15 juli
Tillsammans med kompisen Rami Shaaban som gör 
årsdebut i målet har Wowoah en helkväll på Råsun
da. Samuel gör 1-0 efter en smart framspelning av 
Christer Mattiasson och segermålet 2-1 på ett 
kanonskott som går i en båge över Ante Covic i 
Hammarbys mål.

AIK-DIF 0-3 9 augusti
Wowoah gör en godkänd match som center i ett hel
tänt Djurgården där Lolo Chanko och Kim Källström 
är de stora segerorganisatörerna.

DIF-Hammarby 2-1 10 oktober
Samuel gör en mycket bra första halvlek som vänter
ytter och är nära att bli målskytt. Han snurrar friskt 
på vänsterkanten men tröttnar något i andra och 
missar ett jätteläge där han inte fullföljer.

2003:
AIK-DIF 3-3 2 juni
AIK:s högerback Karl Corneliusson har en hel del 

problem med den kvicke Wowoah som är en av pla
nens bästa spelare i första halvlek.

DIF-Hammarby 3-0 30 juni
Samuel spelar åter vänsterytter och slår ett bra 
inlägg till Kim Källströms 3-0-mål. I övrigt en rätt 
anonym insats.

DIF-AIK 2-1 1 sep
Samuel börjar på bänken men kommer in som 
högerytter redan efter 22 minuter sedan Babis Ste
fanidis tvingats utgå på grund av skada. Wowoah 
har det tufft på sin kant men får ändå sista ordet 
när han avgör matchen med en perfekt skruv utan 
chans för Håkan Svensson. Bollen går i mål via stol
pen och ger Djurgården tre poäng i derbyt.

Hammarby-DIF 2-3 16 sep
Wowoah är, liksom matchen, i toppklass i första halv
lek och gör två granna mål. Andra halvleken är inte 
lika rolig då Kim Källströms utvisning gör att Wowo
ah får dra sig ner i planen. Utbytt i 78:e minuten.



■■

Ar det synd om Kim?
Hammarby har återigen hamnat i biåsväder. Denna gång är det 
inte ekonomiska bekymmer, eller bilhandlare som vill ta över 
ordförandeskapet - utan har valt att stänga av två spelare som 
inte vill förnya sina kontrakt.

Eller får de spela? Som vanligt när det gäll
ler Bajen vet man inte riktigt. Medan Fot
bollssverige står på spelarnas sida ställer 
jag mig själv frågan - är det ok att gå ut i 
media vecka efter vecka och skrika ut 
rubrik efter rubrik likt denna: »Nu vill jag 
bli proffs«, när den aktuelle spelaren får ett 
lönekuvert i brevlådan varje månad som får 
mig att bli grön av avund. Känn dig träffad 
Bakircioglü.

Just proffstermen är något som väcker 

upprörda känslor hos mig och förhopp
ningsvis många andra. Allsvenska spelare, 
som i vissa fall tjänar dubbelt så mycket 
som vår egen statsminister, räknas i princip 
som amatörer - av media och dem själva. 
Proffs blir man tydligen när man lämnar 
Sveriges gränser. Må så vara Norge, Dan
mark eller Finland(!).

Är det moraliskt riktigt mot den egna 
klubben och fansen att träda fram i en
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»Kan det verkligen vara så tråkigt att vara 21 år gammal, 
spela i Sveriges bästa fotbollslag inför norra Europas bästa 
supportrar och på det få en fet månadslön med siffror som 
får undertecknads lön att se ut som veckopengen man fick 
som 10-åring.«

dagstidning och beklaga sig över sin situa
tion och i princip klargöra att de pengar jag 
får från klubben är ingenting värda?

- Man kan köpa sig en fika men inte 
mycket mer, är ett citat taget ur en lands
lagsspelande djurgårdare som, jag lovar, 
inte behöver arbeta extra på Konsum.

Sverige har som fotbollsland varit väldigt 
sent med att införa professionell fotboll. 
Malmö FF var först i början på 80-talet. Att 
tjäna pengar på fotbollen var länge totalt 
förbjudet i Sverige och därav har kanske 
terminologin fått så starkt fäste, utan att 
vara logisk. För merparten av de allsvenska 
spelarna är fotbollsspelare på heltid. Oav
sett vad de själva och hela Sveriges journa
listkår säger. Att journalister använder 
termen »proffs« så felaktigt är i mina ögon 
bedrövligt. Det har gått så långt att Djurgår
den - som i allra högsta grad är ett profess
sionellt lag - i Dagens Nyheter beskrevs 
som halvtidsproffs. Halvtidsproffs? Jag har 
svårt att se det framför mig att spelare som 
Kim Källström och Andreas Isaksson efter 
avslutat träningspass tar trunken med sig 
sätter sig i kassan i den lokala kiosken.

Sveriges sportkrönikörer gick gemensamt ut 
med att förklara Kim Källströms tillfälliga 
»svacka« med att han är frustrerad. Anled
ningen: han är kvar i Sverige och Djurgår
den medan hans vänner Mikael och Johan 
lever »proffsliv«(?). Kan det verkligen vara 
så tråkigt att vara 21 år gammal, spela i 
Sveriges bästa fotbollslag inför norra Euro
pas bästa supportrar och på det få en fet 
månadslön med siffror som får underteck
nads lön att se ut som veckopengen man 
fick som 10-åring. Kim är sympatisk och 
har aldrig likt Johan Elmander och Kennedy 
Bakircioglü gått ut i tidningen och beklagat 
sig över att han fortfarande spelar i Sverige. 
Det är snarare media som vill få det att se 
ut som om det är en katastrof att fortfa
rande spela i sitt modersland.

Visst är det bara att erkänna att peng
arna och kvalitén i vissa ligor är betydligt 
högre än i Allsvenskan. Men i många fall 
underskattar vi vår egen inhemska serie. 
Det kan trots allt inte vara helt fel att tjäna 
pengar på att sparka på en boll.

Av Nicklas Jungstedt
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Järnkaninen lottar ut biljetter 
till sista matchen mot Öster!
Hej alla Järnkaniner! Oj, oj, oj vilken chans för alla Järnkaniner. I dagens 
matchprogram har jag en tävling med fina priser i form av två matchbiljetter 
till sista omgången av Allsvenskan och jag hoppas att alla järnkaniner vill 
vara med. 5 vinnare får två biljetter var till matchen mot Öster och det enda 
du behöver göra är att skicka in teckning på SM-pokalen. De fem första 
teckningarna jag får vinner. Skicka ditt bidrag till DIF Fotboll, Järnkaninen, 
Klocktornet Stadion, 114 33 Stockholm. Sista dagen att skicka in bilder är 
den 10 oktober.

Fifa World fair play day
Svenska Fotbollförbundet, Föreningen svensk Elitfotboll och Elitföreningen Damfotboll ger 

sitt fulla stöd till Fifas initiativ att utlysa denna dag till fotbollens Fifa Fair Play Day.
Vi har alltid varit angelägna om att betona vikten av Fair Play i vår fotboll - både på och 

utanför planen. Vi anser att det är vår skyldighet att uppmuntra till att fotboll inte bara spelas på ett tekniskt 

sätt, utan även på ett juste sätt.
Vi uppmanar alla våra ledare att föregå med gott exempel för alla ungdomar som följer i deras fotspår. 

Dagens elitspelare har både en möjlighet och en plikt att göra detsamma.

Supportrar, funktionärer, ledare, journalister och domare - alla kan tillsammans med spelarna delta i Fair 

Play Day. Genom en bättre förståelse mellan oss alla medverkar vi till en ökad fair play i fotbollen.

Det är med glädje som vi i Sverige denna dag deltar i Fifa Fair Play Day och därmed tillsammans med 

miljoner andra runt hela jordklotet framför samma budskap:

Spela fotboll - och spela juste!















thernlunds.se
Klär Djurgården fotbolls A-lag 

i samarbete med:

Djurgårdens fotbollsgrabbar 
äter kött från 

Anton och pappa.
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JÄRNVÄGSRESTAURANGEN
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 00 14
Tunnelbana Tekniska Högskolan, Valhallavägen 77, nära till Stadion.







Visa vilket lag 
du håller på!

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

http://www.dif.se




Kims nya kläder
Det skrivs mycket om svensk fotboll just nu.

Uppenbarligen för mycket.
Fråga bara Kim Källström.
Kim Källström är ur form. Ur slag. I en 

svacka. Välj vilket ni vill. Det är nämligen 
Dagens Sanning i svensk fotbollsmedia. 
Sedan petningen mot Polen i juni har Kim 
slagit bort i princip varenda passning, och 
på köpet blivit ett brutalt råskinn. Det har 
mentala orsaker: Kim är ju så otroligt besvi
ken över att inte ha blivit »proffs«. Inte blev 
det Chelsea, inte Milan, inte Empoli och 
inte heller Bordeaux, trots att det ju i prin
cip var klart med alla fyra. Hänger ni med?

Det gör i varje fall inte jag. Jag tror att 
jag har tillbringat det senaste halvåret på 
någon annan planet, för jag har inte sett 
det som alla andra (läs fotbollsskribenter) 
sett.

Från att ha varit hyllad av allt och alla, från 
att ha fått överbetyg för varje insats, från 
att ha ansetts som seriens klart bäste spe
lare har Kim Källström i dag blivit en förta
lad ung man. Förtalad av dem som förut 
skrev upp honom till skyarna. Hur har det 
blivit så?

Det är omöjligt att inte dra paralleller till 
den gamla sagan om kejsaren och hans nya 
kläder. Ni vet, den där lurendrejare ger kej
saren nya »kläder«, och säger att alla som 
inte kan se kläderna är dumma. Kejsaren 
går omkring naken, men ingen vågar tala 
om det för honom. Ingen vill ju framstå 
som dum.

Med några små modifikationer är det lätt 
att applicera den historien på dagens 
verklighet.

Inom fotbollsjournalistiken finns ett 
antal tungviktare, alltså skribenter på tid
ningarna som för fram sina åsikter med stor 
pondus. Deras främsta beundrare finns i de 
egna leden, bland de unga reportrar som 
skickas runt på arenorna för att göra »skit
jobbet«, det vill säga referera matchen och 
sätta spelarbetyg.

Så när väl en tungviktare, slår fast att Kim 
är Ur Form sväljs det med hull och hår av 
kollegerna. »Säger Han så så måste det ju 
vara så.« Ingen vill ju framstå som dum.

Varje sansad bedömare ser dock att det 
inte är någon större skillnad på Kim då och 
Kim nu. Skillnaden är att där det förr rapp
porterades om tre lyckade crossbollar av 
fyra, rapporteras det nu om en misslyckad 
crossboll av fyra. Om ni hänger med i reso
nemanget.

Kim är fortfarande en av seriens absoluta 
toppspelare, det är bara omgivningens syn 
och förväntningar som har ändrats.

Det är naturligtvis inte bara Kim som 
behandlas så här. Krister Nordin i AIK 
ansågs fram till i somras som en fantastisk 
spelare, hårt arbetande och hård men alltid 
juste. Nu kan man läsa att han blivit lång
sam och onödigt ful.

Hallå? Det har han ju varit hela tiden.

Av Viktor Barth-Kron



Serieseger
Djurgårdens juniorer har vunnit sin serie, 
och därmed säkrat nästa års elitgruppspel. 
Dessutom väntar SM-slutspel senare i höst.

Djurgårdens juniorlag är nu klart för SM- 
slutspel, sedan man på lördagen den 13 
september besegrade Visby Gute med 5-0. 
Därmed är det med två omgångar kvar i 
grundserien klart att Djurgården blir serie
segrare i Juniorallsvenskan division 1 Östra 
Svealand.

SM-slutspelets åttondelsfinaler spelas 
den 4 eller 5 oktober. Djurgården är lottat 
att möta elitgruppens trea, vilket innebär 
att man kommer att ställas mot Brage, AIK 
eller Assyriska. Seriesegern innebär också 
att Djurgårdens juniorer spelar i elitgruppen 
nästa år. Besök gärna juniorernas egen 
hemsida för att läsa mer om matcherna: 
hem.passagen.se/dif_juniorer/

I övrigt har föreningens samtliga första
lag på elvamannasidan tagit sig till slutspel 
i S:t Erikscupen där man har en total 
andraplats bland alla deltagande föreningar 
i pojkklasserna att försvara från 2002. 
Besök gärna www.stff.se för att följa lagens 
slutspelsresultat.

Nu är det äntligen klart att DIF Ungdom 
åter flyttar tillbaka till Hjorthagens IP, efter 
långa förhandlingar med Stockholms 
kommun. Flytten sker preliminärt i novem
ber. I och med detta kommer även ungdom 
att på allvar kunna ta upp kampen om att 
vara och driva den bästa ungdomsverksam

Hjorthagens IP: duger det åt Sverige så duger 

det Djurgårdens ungdomsfotboll.

heten i Stockholm. Föreningen kommer att 
renovera och fräscha upp lokalerna så det 
ska bli ett riktigt »ungdomscentrum« där 
ledare och spelare ska kunna känna en 
ännu större tillhörighet och gemenskap 
i Djurgårsfamiljen.

Av Johan Wilny

http://www.stff.se
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Biljetter - biljetter
Det blir allt vanligare att man måste 
köpa förköp till matcherna i Allsven
skan. Tiden är förbi när man kunde 
sätta sig i bilen och åka land och rike 
runt och följa blåränderna utan att 
försäkrat sig om biljett till den aktuell
la matchen.

Vi har fått in ganska bra biljettruti
ner för att ge en bra service till alla 
djurgårdare som vill se blåränderna på

»Nu återstår det två matcher 
på bortaplan mot Sundsvall 
och Halmstad.*

bortaplan. Men givetvis ska vi arbeta 
för att detta ska bli ännu bättre.

Alla söker information på Internet 
om när, var och hur man ska skaffa 
biljett. Nu återstår det två matcher på 
bortaplan mot Sundsvall och Halm
stad. Båda lagen spelar på två ganska 
små arenor och vi kommer att få till
gång till cirka 2 000 biljetter per 
match vilket kan tyckas lite med 
tanke på att vi var 10 000 i Borås 
när det avgjordes förra säsongen. 
Det enda vi på kansliet kan göra är 
att uppmana alla som vill vara på 
plats på dessa matcher att köpa sin 
biljett i god tid. Information finns på 
www.dif.se.

Reseklubben 
informerar
GIF Sundsvall-Djurgårdens IF
Allsvenskan omgång 24
Idrottsparken, måndag 6 oktober 20.00 
Matchbiljett: 90 kr och mer information 
finns på www.dif.se
JKs sektion: Information på www.dif.se 
Respris: 220 kr
Sista anmälningsdag: Fredag 3 oktober 
12.00

Norrlandsfönstret öppnar sig för oss i 
oktober? Kommer vi att stänga det? Kallt 
och mörkt? Inte när Djurgården spelar. 
Det kan vara matchen med stort G.

Häng med upp i landet och stöd blå
ränderna i årets näst sista bortaresa och 
hylla Peo. Restaurang Harrys, Storgatan 
33 är abonnerat åt alla djurgårdare på 
plats. Harrys öppnar klockan 12.

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

Av Tomas af Geijerstam

http://www.dif.se
http://www.dif.se
http://www.dif.se
http://www.dif.se
http://www.jarnkaminerna.nu
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Djurgårdens IF
15. Andreas Isaksson

30. Dembo Tourray

3. Fredrik Stenman

4. Elias Storm

5. Richard Henriksson

6. Toni Kuivasto

7. Johan Arneng

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

20. Jesper Blomqvist

21. Richard Spong

22. Aziz Corr Nyang

23. Ngabu Bapupa

24. Rene Makondele

Helsingborgs IF
1. Fredrik Larsson

2. Fredrik Elgström

3. Kenneth Rasmussen

4. Mikael Gustavsson

5. Tommi Grönlund

6. Tobias Johansson

7. Ulrik Jansson

10. Hans Eklund

11. Andreas Dahl

14. Martin Fribrock

15. Mattias Lindström

16. Christian Järdler

17. Michael Hansson

18. John Pelu

19. Marcus Lindberg

20. Eldin Karisik

22. Conny Rosén

23. Christoffer Andersson

24. Jesper Jansson

27. Gustaf Andersson

28. Claudinei Resende

huvuddomare: Martin Hansson

assisterande:

fjärdedomare:

resultat: - ( - ) publik:


