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»Nu tar vi Gnaget på torsdag«
(Tomas af Geijerstam på Djurgårdens kansli)



Derby på Stadion
Välkomna till kvällens cupmatch mot AIK.
Regerande cupmästarna vill försvara sin titel 
från 2002 och i dagens kvartsfinal vill nog AIK 
ta revansch för förlusten senast mot Blårän
derna i Allsvenskan. Det bäddar för ett derby 
utöver det vanliga.

AIK har förstärkt laget under sommaren och 
spelade för drygt en vecka sen i Uefacupen 
mot spanska Valencia och föll då med 1-0 på 
Råsunda. AIK skapade en del chanser, men 
Valencia som slog Real Madrid i helgen vann 
till slut rättvist. Djurgården får se upp med 
Moneys mannar som kommer att spela tufft 
och hårt för det här är AIK's chans till att rätta 
upp hedern efter en ganska misslyckad 
säsong i Allsvenskan.

Att det tätnat i Allsvenskan och att Djurgår
den har Malmö FF och Hammarby flåsande i 
nacken är nog bara en fördel i kvällens match. 
Koncentrationen måste vara 100 procentig om 
man vill försvara dubbeln från 2002.

Vinnaren i kvällens match ställs mot Assy
riska i semifinalen och vinnaren där möter 
Elfsborg i final på Råsunda 1 november.

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

Tomas af Geijerstam
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Inga halvskadade spelare ikväll, enligt Sören Åkeby.

F: Var det skönt att vända den negati
va trenden genom att vinna mot Hel
singborg?
S: Ja det var jätteskönt att vinna. Vi är ej 
vana att förlora så mycket så det kan vara 
tufft för dem att ha. Två förluster i rad kän
des, jag vet inte när vi förlorade två i rad 
senast, tre hade blivit väldigt jobbigt. Vi 
bestämde oss för att gå tillbaka till grun
derna. Första 50-60 minuterna var jämna. 
De 30 sista tog vi över helt. Vi visar att vi 
orkar i 90 minuter. Att vi klarar att ha fart 

och tanke hela matchen, och det är positivt. 
F: Många spelare har den senaste tiden 
visat upp tveksam form. Såg du någon för
bättring mot Helsingborg?
S: Man ser på spelarnas beteende under 
matcherna hur formen är. Mot Helsingborg 
tog vi bra beslut och visade bra teknik. Vi 
visade bra tålamod och spelarna gjorde rätt 
värderingar. Det tyder på att formen är på 
väg. Att fyra spelare var tillbaka påverkade 
givetvis också mycket.
F: Hur viktig är Svenska cupen för er?



5 Sören &Zoran

S: Den är viktig, men givet
vis så är Allsvenskan myck
et viktigare. Vi spelar inte 
med halvskadade spelare i 
cupen, utan vi tittar på 
onsdag vilka som är frä
scha.
F: Klarar ni av att satsa på 
Svenska cupen nu när ni är 
mitt inne i Allsvenskans 
guldrush?
S: Ja det gjorde vi förra 
året och då hade vi flera 
cupmatcher. Vi vill givetvis 

vinna cupen, men Allsvenskan är självklart 
viktigare.
F: Hur känns det att spela derby på Stock
holms Stadion?
S: Jätteroligt! Det var faktiskt jag som före
slog. Jag sa till Bosse Lundquist att »nu har 
vi chansen att spela på Stadion«. Jag visste 
inte om det skulle fungera, men jag tyckte 
att det skulle vara väldigt roligt. Nu hoppas 
jag att alla sköter sig så att vi kan spela där 
flera gånger.
F: Kan ni spela mer avslappnat i cupen än 
vad ni kan göra i Allsvenskan?

S: Jag hoppas det eftersom vårt fokus ligger 
mer på Allsvenskan, men samtidigt så är ett 
derby alltid ett derby. Dessutom så måste 
ett duktigt lag alltid kunna vinna sina mat
cher även om läget är pressat. Även om AIK 
ligger sämre till tabellmässigt så är det all
tid tufft att spela derbyn. Det kommer att 
bli hårt, men vi vill alltid slå AIK.
F: Vad har du för uppfattning om »Nya« AIK? 
S: De har köpt in flera duktiga spelare även 
om jag inte känner till dem så jättebra. 
Men det är ju inte så enkelt att man bara 
köper in nya spelare. Det tar tid att bli ett 
bra lag. Förhoppningsvis för deras skull har 
de en långsiktig strategi och köper spelare 
som passar in. Då kan de säkert bli bra 
med tiden. Just nu spelar man mycket 
4-5-1 och då krävs det snabba anfall. Jag 
tror att det är det AIK jobbar med just nu.
F: När får vi se Babis Stefanidis igen?
S: Han är tillbaka i träning, och han gör det 
bra. Förhoppningsvis så får vi se honom 
redan mot AIK. Han är i nuläget det enda 
frågetecknet vi har. I övrigt så är hela 
truppen frisk.

Av Thomas Alexandersson & Jonas Riedel



Foto Tomas af Geijerstam

Bygger framtiden
F: Hur länge har du jobbat på 
kansliet?
S: På klocktornet har jag varit sedan januari 
2001, men innan det så jobbade jag med 
ungdomsfotbollen på Hjorthagen under 
1998-99.
F: Hur fick du jobbet?
S: Jag var tidigare ungdomstränare och 
pluggade till Idrottskonsulent på Bosön i 
samband med att skolan slutade blev jag 
erbjuden jobbet av »Putte« Carlsson. 
F: Vad går jobbet huvudsakligen ut på? 
S: Oj... jag sitter mycket och pratar i tele
fon. Men annars handlar det mestadels om 
verksamhets- och organisationsplanering, 
kvalitetssäkring, rekrytering och olika pro
jektarbeten.
F: Vad är roligast med jobbet?

S: Det är att få vara med om att utveckla 
och planera verksamheten. Sen är det den 
löpande kontakten med ledarna och att få 
vara ute »på fältet«.
F: Vad är jobbigast?
S: Det är alla små problem som dyker upp

Namn: Johan Wilny
Ålder: Född 1975
Bor: Södermalm
Tidigare klubbar: Älvsjö AIK (Nu spelande
i FC Krukan)
Civilstånd: Singel
Bor: Hornstull
Aktuell: Som sportchef för DIF Fotboll
Ungdom



7 runt laget

Foto Tomas af Geijerstam

»Jag skulle nog vilja ha en större 
satsning på juniorverksamheten 
både inom Djurgården och i 
svensk fotboll i stort.«

och som oftast måste lösas med »brandkårs
utryckning«. Det gör att det vardagliga 
arbetet blir lidande.
F: Vad har du för mål/visioner?
S: Med verksamheten är det att bygga en 
ungdomsverksamhet som är ledande i 
Stockholm och Sverige både sportsligt och 
socialt. Personligen är det att vidareutveck
las och utbilda mig för att kunna jobba 
vidare på en högre nivå inom föreningen 
om det är möjligt.
F: Vad skulle du vilja förändra i Djurgården 
- och i svensk fotboll?
S: Jag skulle nog vilja ha en större satsning 
på juniorverksamheten både inom Djurgår
den och i svensk fotboll i stort. Så att man 
kunde ge de bästa spelarna och förening
arna större resurser att utvecklas. Det vill 
säga ekonomiskt, socialt och anläggnings
mässigt.

Organisation
Ordförande: Bo Lundquist
Ledamöter: Per Kotschack, Lars Erbom, 
Anders 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

Av David Bogerius



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





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 15800.



Derby på Stadion, det är vi inte bortskämda 
med. Senast vi spelade ett »riktigt« derby 
här var 1995 mot Hammarby och AIK har vi 
inte spelat mot på Stadion sedan 1992. Det 
känns härligt att kunna bjuda in våra tvill
ingrivaler till vår hemmaplan. Det är säkert 

många svart-gula som aldrig har varit på 
Stadion och därmed missat den härliga 
atmosfär som finns här.

Jag inser det orimliga i att vi skall 
komma att spela alla våra hemmaderbyn på 
Stadion, åtminstone som förutsättningarna 
ser ut i dag. Publiktrycket, som är så högt 

att alla inte får plats. Ekonomin, som ännu 
inte är på helt betryggande nivå. Dessa fak
torer kombinerat gör att det är värt för oss 
att resa ut till Solna för att spela serieder
bymatcherna, eftersom det ger oss bra möj
ligheter att förstärka vår ekonomi. Men 
derbycupmatcher, som måste ses som en 
bonus, skall vi kunna spela på Stadion.

Det är bara att hoppas att det kommer 
att bli fler i framtiden. Låt detta derby bli 
en fest som kan återkomma lite då och då.

Av Stefan Andersson

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 okto
ber? 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 blårän
derna 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.

http://www.dif.se
http://www.dif.se
http://www.dif.se
http://www.jarnkaminerna.nu


I DIF-POOLEN samlas stora och små företag under 
ett och samma tak. Vi kan skräddarsy ett sponsor
paket till dig ring oss på telefon 08-545 15800.



»Båda lagen kommer att höja sig«
Det kommer bli en tät match, enligt Richard Money.

F: Richard Money, Djurgården och 
AIK har redan hunnit mötas två 
gånger i Allsvenskan i år, vad har du 
för tankar kvar från de matcherna?
S: I den första matchen var resultatet väl
digt jämnt i och med att vi hämtade upp 
underläge till oavgjort, men spelet i mat
chen var inte alls jämnt. I det andra 
mötet var matchen mycket, mycket jäm
nare men ändå blev resultatet inte lika 
jämnt.
F: Hur blir matchbilden den här gången?
S: Det blir en väldigt tight match, med tätt 
spel och kamp. Jag tror att båda lagen 
kommer att höja sig och det blir en kul 
match för publiken.
F: Derbyt spelas på Stadion i stället för 
på Råsunda. AIK har inte spelat här sedan 
1992. Är det en nackdel?
S: Nej, absolut inte, det är inte minsta 
problem.
F: En vinst på de senaste nio allsvenska 

matcherna, hur är egentligen AIK:s form? 
S: Den är bättre än på pappret. Vi spelade 
mycket bra mot Valencia förra veckan och 
även när vi vann mot Elfsborg med 4-0. 
Jag blev besviken över att Malmö vann med 
3-0 senast.
F: Hemmamatch mot Valencia förra veckan 
och bortamöte nästa vecka, är det svårt att 
fokusera på Svenska cupen när ni befinner 
er mitt i Uefacupen och dessutom i All
svenskans slutspurt?
S: Nej, inte ett dugg. Den här cupmatchen 
är en väldigt stor och viktig match för oss. 
Jag menar, alla vet att Djurgården har gjort 
en fantastisk säsong i år och det är bara att 
gratulera till guldet ni håller på att ta. Men 
i torsdagens cupmatch spelar de allsvenska 
resultaten ingen roll. Det kommer att bli en 
tät match och vi ska göra vårt allra bästa 
för att vinna.

Av Johanna Lundeberg



AIK bildades på Biblioteksgatan i Stockholm, bara en månad innan 
Djurgårdens IF grundades. Klubben var svensk pionjär i Fotbollsengland 
och är det mesta allsvenska laget.

Första gången Djurgården och AIK möttes 
var i den då så populära grenen dragkamp. 
Året var 1893 och båda lagen hade fyllt två 
år. Djurgården vann detta första, historiska 
möte men fick i stället se sig besegrat 1899 
då klubbarna för första gången möttes i en 
fotbollsmatch.

AIK har haft en stabil tid i den allsven
ska historian, sedan serien bildades 1924 
har man bara fått lämna den tre gånger, 
och varje gång har man tagit sig tillbaka 
redan till året efter. Med sina 76 säsonger 
är man det lag som har flest allsvenska 

matcher i bagaget.
AIK har blivit svensk mästare tio gånger 

- hittills en gång mer än Djurgården - det 
senaste guldet kom 1998. AIK:are minns 
fortfarande med vemod året efter då guldet 
skulle försvaras, men man stupade på mål
linjen efter den sista - och mycket spänn
ande omgången - då AIK visserligen vann 

sin match, men även Helsingborg höll 
undan och snodde åt sig mästartiteln.

Smeknamnet Gnaget sägs ha uppkommit 
under 1920-talet, då AIK inte hade råd att
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Lycka på Södra efter Lollo Chankos avgörande.

2002:
Dubbeln fullbordad
Det satsades stort på Svenska Cupen i fjol, och 
den fick sin drömfinal när Djurgården och AIK 
möttes på Råsunda. Efter två mållösa halvlekar 
gick matchen till förlängning och golden goal. Lolo 
Chankos högerfot petade in 1-0 efter 99 minuter.

AlK-Djurgårdens IF 0-1 (0-0)

(99) 0-1 Louay Chanko

Varningar DIF: Wowoah, Rasck, Eriksson Ohlsson 

Varningar AIK: Rubarth, Andersson, Kibebe, Nordin 

Domare: Martin Ingvarsson, Hässleholm

Publik: 33 727

nr. namn ålder säs. i AIK

köpa nya tröjor, utan i stället tvättade de 
man redan hade, detta fick till följd att de 
snart var mer råttfärgade än svarta. Det 
andra namnet, Smokinglirarna, kommer 
från bandylaget som under 1910-talet 
oftast spelade i vit skjorta och fluga.

Av de svenska fotbollsklubbarna var det 
AIK som först banade väg mot England. 
Som första svenska lag spelade man 1934 
två matcher på brittisk mark. Årets Europa
spel säkrades genom fjolårets silvermedalj i 
Svenska Cupen, och i dagarna har AIK en 
bortamatch mot Valencia att se fram emot. 
Om AIK ska spela i Europaligorna även 
nästa år är det första steget att besegra 
Djurgården i kvällens match, det första 
mötet mellan lagen på Stadion sedan 
1992. Då slutade matchen 1-1. Den här 
gången handlar det om att vinna eller för
svinna.

1. Håkan Svensson 33 1
2. Jimmy Tamandi 23 2
3. Karl Corneliusson 27 5
4. Benjamin Kibebe 22 5
5. Per Nilsson 21 3
6. Pa-Modou Kah 23 1
7. Stefan Ishizaki 21 5
8. Daniel Tjernström 29 5
9. Daniel Hoch 24 7
10. Andreas Andersson 29 5
11. Martin Åslund 26 5

12. Daniel Örlund 23 2
13. Samuel Ayorinde 28 2
14. Krister Nordin 36 8+2
15. Arash Talebinejad 22 1
17. Svante Samuelsson 31 2
18. Kwame Quansah 21 1
20. Derek Boateng 20 1
21. Gary Sundgren 35 10+2
22. Martin Mutumba 18 2
23. Mats Rubarth 26 3
24. Fredrik Björck 23 1

Av Johanna Lundeberg
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Nya ansikten
AIK har varit aktiva på värvningsfronten i sommar. VD:n Sanny Åslund har 
kunnat presentera inte mindre än tre nya spelare, varav samtliga beskrivits 
som toppspelare. Blåranden har tagit en titt på »Nya AIK«.

I början av sommaren var AIK:s sportchef 
Peter Kisfaludy en hårt pressad man. Från 
alla håll skreks efter nyförvärv, speciellt 
som AIK börjat sjunka i tabellen. Framför 
allt en kreativ innermittfältare efterlystes, 
varken fans eller media tyckte uppenbarli
gen att mittbacksduon Svante Samuels- 
son/Benjamin Kibebe var det ideala paret 
på lagets innermittfält...

Ju längre sommaren gick, desto djupare 
grävde dock AIK (eller snarare deras externa 
riskkapitalister) i plånboken. Och vips, så 
fanns där ett ansenligt antal miljoner. Den 
ena storvärvningen efter den andra annonse
rades - först var det Kwame »en blivande 
storspelare« Quansah, därefter Derek »bäst i 
allsvenskan« Boateng och slutligen Pah »en 
stor framtidsman« Modou-Kah.

Man tycks helt klart ha hämtat inspira
tion från storebror Djurgården - inte bara 
när det gäller riskkapitalbolaget, utan också 
i satsningen på unga, talangfulla spelare. 
Det är en intressant satsning. Men vad är 
det man har värvat?

Kwame Quansah, 21, anfallare:

AIK hoppades antagligen på en »Elmander
effekt« när man lånade in denne ghanan 
från holländska AFC Ajax. Någon sådan har 
dock inte infunnit sig, även om Quansah är 
en högst kompetent anfallare.

21-åringen, som förra året gjorde 11 mål 

på 30 matcher i belgiska ligan, plockades 
in som ersättare till korsbandsskadade stor
stjärnan Andreas Andersson.

Sedan tränare Money lade om spelsyste
met från 4-4-2 till 4-5-1 har dock Quansah 
haft svårt att ta en ordinarie plats.

Kwame Quansah återvänder med all 
sannolikhet till Holland när lånetiden går ut.

Derek Boateng, 20, mittfältare:

Årets utan tvekan mest hypade värvning i 
svensk fotboll. När AIK, efter mycket om och 
ännu mera men, lyckades lösa den Ghana- 
födde Boateng från grekiska Panathinaikos 
talade man om att han skulle bli allsvenskans 
bäste spelare. Hittills har dock den tilltänkte 
playmakern haft svårt att övertyga.

På slutet har också Boateng visat gry
ende form, och med ett 3,5-årskontrakt i 
bakfickan så har ju den unge ghananen tid 
på sig att visa kritikerna att de har fel.

Pah Modou-Kah, 23, mittfältare:

AIK:s hittills mest lyckade värvning. Har 
bara spelat tre matcher, men under den 
tiden har norrmannen från Vålerenga hun
nit visa att han besitter stora kvaliteter. Vår 
tilltänkt som defensiv mittfältare, men 
visade mot Valencia att han blir en stor till
gång även offensivt.

Av Viktor Barth-Kron





Daja
Ålänningen Daniel Sjölund är bara 20 år. Trots detta har han redan hunnit 
med att spela både för West Ham United och Liverpool FC. Nu är han i 
Djurgården, på lån från den sistnämnda klubben. Ett lån som sträcker sig 
året ut.

Karriären började dock på Åland. Den för
sta klubbadressen var IF Finströms Kamra
terna. En mindre förening på den 
finländska ön med Djurgårdsfärgerna på 
flaggan. Därefter gick flyttlasset till åländ
ska »toppklubben« IFK Mariehamn. Laget 
är Ålands bästa och spelar i den finska 
andradivisionen. Där blev det 1,5 års spel i 
A-laget innan Sverige lockade. Daniel, eller 
»Daja« som han kallas, var då 16 år.

- Några spelare före mig hade flyttat till 
Sverige för att gå fotbollsgymnasium. Jag 
kom hit för att plugga och spela fotboll, och 
Sverige passade bra med språket.

Brommapojkarna fick ta hand om Daniel 
Sjölund under vistelsen i Sverige. En vistel
se som blev kortvarig. Daniel kom till klub
ben under sommaren, men flyttade redan i 
november. Engelska storklubben West Ham 
hörde av sig.

- Det var en chans som jag ville ta och jag 
fortsatte med skolan när jag kom till Eng
land. Jag läste vissa ämnen som jag tyckte 
var viktiga. Det fungerade bra tycker jag.

Efter ett år i London (West Ham) blev 
det två år i Liverpool, men någon speltid i 
klubbarnas representationslag blev det inte. 

Det närmaste spel han kom var när han vid 
ett par tillfällen fick sitta på bänken. I ställ
et blev det spel i klubbarnas reservlag. Där 

varierade kvaliteten ganska ordentligt. Ena 
dagen ställde lagen upp med bänkade 
världsstjärnor för att i nästa match komma 
till spel med ett pojklag. Flytten till Eng
land är inget som han ångrar.

- Jag har lärt mig mycket där. Jag lärde 
mig att ta hand om mig själv. Laga mat och 
så vidare. Det var en stor skillnad att flytta 
till ett nytt land. Det blev ett nytt språk och 
man känner ingen där. Jag åkte dit för att 
satsa allt på fotboll. Det kändes rätt och jag 
ångrar ingenting. Jag fick offra kompisar 
och familj när jag åkte dit. De träffade man 
ganska sällan och det var lite tråkigt. Därför 
trivs jag lite bättre här i Sverige. Jag känner 
fler och kan språket.

Strax före nyår blev det klart att Liverpool 
skulle låna ut honom till Djurgården denna 
säsong. Djurgårdens hårda träning blev 
nästa utmaning för honom, men ju längre 
säsongen har gått desto bättre har det gått 
för Daniel Sjölund.

- Det var lite tufft i början eftersom det 



är lite annan träning här. Vi kör ganska 
hårt, men nu på slutet har det känts riktigt 
bra och det känns lättare i benen. Jag tyck
er att min personliga utveckling har gått 
framåt. Hit har jag kommit för att spela och 
utvecklas. Jag tycker att ledningen och hela 
klubben har varit fantastisk och jag har ing
enting att klaga på.

-Vi kör mycket hårdare här. I England 
var det ingen styrketräning alls. Det fick 
man träna själv. Här kör vi två gånger i 
veckan under säsongen. Två träningspass 
dagen efter match är man inte heller van 
vid, men man vänjer sig efter ett tag.

Förväntningar är något som alla spelare 
på elitnivå får lära sig att leva med. För
väntningar utifrån och förväntnigar på sig 
själv. Vilka förväntningar hade Daniel på sig 
själv, och vilka förväntningar kände han att 
folk utifrån hade på honom?

- Jag har kommit hit för att spela A-lags
fotboll och ta en plats i det här laget. Det 
är ett bra lag och det är hård konkurrens, 
men jag har i alla fall fått spela sju-åtta 
matcher från start och det går framåt hela 
tiden. Det känns bättre och bättre. Men det 
är klart att jag gärna hade velat spela mer 
tidigare, men jag har inte varit i så bra form 
heller och jag har känt mig tung i benen. 
Utifrån känner ingen press på det sättet att 
jag till exempel, skall göra tre mål per 
match, men jag vill visa för framförallt mig 
själv att jag kan spela fotboll och visa hur 
bra jag är. Få självförtroende. Det är det 
viktigaste.

Två seriemål har det blivit hittills i år. Det 
första kom hemma mot IF Elfsborg (vinst 
5-0) och det andra i derbyt mot Hammarby 

(vinst 3-2) De två målen är väldigt speciella 
för Daniel Sjölund.

- Debutmålet var kul. Att få hoppa in och 
göra mål direkt på första sparken. Det var en 
perfekt start. Det andra målet är nog det 
viktigaste målet jag någonsin gjort tror jag.

Det andra målet var när Daniel Sjölund 
efter en fin nedtagning rundade Hammarbys 
målvakt Ante Covic. Därefter bredsidade 
han behärskat in Djurgårdens segermål i 
den mycket täta och jämna derbymatchen.

- När man är inne i matchen går allt så 
snabbt. Det handlade om att ta ett snabbt 
beslut och så här i efterhand får man säga 
att det blev ganska bra. Jag såg att han 
var långt ute, och många tyckte att jag 
skulle ha lobbat, men jag tyckte att han 
kom så snabbt och jag tänkte att om jag 
går vid sidan så är han borta. Hade han 
stannat kvar kanske jag hade ändrat mig, 
förklarar han.

Målet gav Djurgården en extra skjuts mot ett 
hägrande SM-guld, men i de senaste mat
cherna har Djurgårdens spel gått i baklås 
och med ett par förluster i bagaget så har 
avståndet till jagande Malmö FF och Ham
marby IF minskat. Daniel tror dock att Djur
gården skall lyckas knyta till säcken ändå.

- Vi har inte spelat riktigt bra de två 
senaste matcherna (sagt före matchen mot 
Helsingborg), men vi skall nog greja det 
ändå. De andra lagen måste nästan ta full 
pott, och de har också ganska tuffa mat
cher kvar.

I kväll är det kvartfinal i Svenska 
Cupen. Vinnaren får ta sig an Assyriska FF 
i semifinalen och segraren i det mötet får 
möta Elfsborg i finalen på Råsunda. Kan-



ske blir det Djurgården som når hela 
vägen även detta år, och kanske får Daniel 
Sjölund avsluta sin låneperiod i Djurgår
den med en dubbel? Svar på frågorna får 
vi om ett par veckor. Då får vi kanske även 
svar på var Daniel Sjölund kommer att 
spela nästa år. Själv vet Daniel inte mer 
än att det är full koncentration på Djurgår
den för tillfället.

- Ingenting är klart. Det finns säkert 
alternativ, men nu kör jag klart här och sat
sar allt på de matcherna som är kvar så får 
vi se sen. Det kan mycket väl bli Djurgår
den. Jag trivs jättebra här, men som sagt 
det är ingenting som jag funderar på just 
nu. Vi får ta det efter säsongen.

Av Thomas Alexandersson



Klubbarnas enda
medel mot Bosman?
Ingen har väl missat turerna i den tredje Stockholmsklubben, Hammarby? 
Att två spelare vid namn, Kennedy Bakircioglü och Mikael Andersson skulle 
bli avstängda vidare spel i Allsvenskan då man inte skrivit på de nya 
kontrakt de erbjudits. Detta eftersom man vill sätta press på spelare som 
annars riskerar att lämna klubben som Bosmanfall och därmed skulle 
klubben bli utan betalning.
Vi i Djurgården har varit med om liknande 
situation förra året när Barsom blev avstängd 
från spel. Den stora skillnaden för den som 
utomstående betraktar dessa fall är ju att 
Barsom faktiskt inte spelade några fler all
svenska matcher och lämnade klubben 
innan kontraktstiden gått ut.

Hammarbyspelarna spelade ju som 
bekant redan nästa match efter att klubb

ledningen gått ut med avstängningarna. 
Hur kunde det bli så? Jo, Hammarby hade 
inte förankrat denna taktik i hela klubben, 
det vill säga med tränarna. När Djurgården 
stängde av Barsom accepterades detta av 
tränarna, som förhoppningsvis var informe
rade om tankesättet redan innan avstäng
ningen blev aktuell.

Vad det verkar som har Linderoth och



Åhlund aldrig hört talas om att man skulle 
stänga av spelare som är på väg att bli Bos
manfall. Örgryte har hamnat i en liknande 
situation, men här har Martin Ulander 
redan skrivit på för en annan klubb och 
lämnar klubben utan ersättning efter 
kontraktstidens slut. Då har ÖIS valt att 
inte låta Ulander spela mer, vilket måste 
vara OK om man anser att man har tillräck
ligt bra spelare i truppen.

Är det rätt av klubbarna att stänga av spe
lare? Ja, jag kan tycka det. När man riskerar 
att dyrbara investeringar håller på att glida 
en ur händerna. Blir en spelare Bosman, 
mister man som bekant hela kakan. Det 

enda vapen klubben har när kontraktserbju
danden har nobbats och man inte kan er
bjuda mer, är att börja med den formen av 
utpressning man får ta till, att stänga av 
spelare från matchtruppen. Men, och det 
är ett stort men, man får inte agera på ett 
sådant sätt att man retar upp övriga i spe
lartruppen, tränare och inte minst fansen.

Har man inte förtroendet kvar hos dessa 
grupper kan man inte arbeta vidare efter en 
sådan händelse. Det måste vara befogat att 
ta till detta yttersta medel, man måste 
verkligen ha försökt att komma överens på 
alla tänkbara och rimliga sätt. Man måste 
också tänka på att man förlorar en spelare i 
förtid som måste ersättas. När Barsom 
stängdes av fanns ersättarna redan i klub
ben. Barsom var inte given på sin plats i 
laget, det var flera som gärna ville och 
kunde spela. Efter avstängningen bildades 
mittfältet Källström-Rehn-Johansson, en 
inte alltför dålig kombination. Därför var 
det lätt att motivera en avstängning som 
inte drabbar laget speciellt hårt.

När Hammarbys ledning blev tvungen att 
backa i frågan står man utan vapen i för
handlingsduellen med Kennedy och Mikael. 
Hur man nu skall gå vidare är svårt att sia 
om, men man spelar nog säsongen ut med 
spelarna, om de platsar. Sedan får ledning
en hoppas på att spelarna skall förlänga 
sina kontrakt ändå. Men nu är det spelarna 
som har bollen i det nya läget som har upp
stått.

Av Stefan Andersson
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Nordisk superliga 2004?
Det har pratats om den förr men förbisetts. 
Ingen tycks ha tagit den på allvar i Sverige 
men nästa år kan det som länge ansågs 
som en naiv dröm från pengatörstande 
skandinaver realiseras. En nordisk superliga 
är enligt norska medier så gott som färdig
planerad - med miljoner i potten!

I november 2004 ska startskottet gå och de 
ligor som är aktuella är danska Superligan, 
svenska Allsvenskan samt norska Tippeli
gan. Tävlingsformen är ännu under upp
byggnad och det spekuleras i om det ska 
vara de tre bästa lagen från varje liga som 
går vidare till denna turnering under vinter
halvåret eller eventuellt fyra lag. Norrmänn
en är positiva. Själv ser jag potentialen 

men är ännu smått negativ - eller snarare 
realistisk.

Problem nummer ett uppstår i då de lag 
som ska ingå i turneringen ska väljas ut. 
Självklart vill arrangörerna göra turneringen 
attraktiv för sponsorer samt TV-kanaler, och 
då turneringens lag väljs ut efter tabelläge 
vid avslutad liga, innebär det att vilket 
publikfattigt lag som helst kan bli en del 
av en nordisk superliga. Alltså, är det 
verkligen en »super« liga då Esbjerg tar 
emot Odd Grenland inför 3 000 åskådare? 
Tanken är väl att Rosenborg, Djurgården,

Malmö samt Bröndby och FC Köpenhamn 
ska utgöra stommen som ger de stora peng
arna men dessvärre är fotbollen sådan att 
man inte kan förutse vilka lag som hamnar 
överst i tabellen.

Problem nummer två är ett mer uppen
bart dilemma. Vädret. Tanken är att turne
ringen ska spelas i november, december 
och fortsätta i februari och mars. Dessa 
tider på året är de med sämst förutsättning
ar för fotboll för oss i Stockholm. Jag kan 
tänka mig att norrmännen får samma pro
blem. Visst går det att spela, dock blir det 
svårt att locka publik när temperaturen 
letar sig ned under minus tio grader.

Det slutliga och avgörande dillemmat är hur 
hög status turneringen skulle ha på lång 
sikt. Pengarna måste trots allt vara så stora 
att lagen verkligen har något att kämpa för. 
Skulle idén fungera, kan det innebära 
ökade möjligheter för nordiska lag att kon
kurrera med övriga Europa. Det är just 
pengar vi saknar för att åter igen kunna ta 
skalper i europeiska turneringar, och skulle 
en sådan här turnering inbringa ett antal 
miljoner till Djurgården under halvåret är 
jag då den som inte klagar.

Av Nicklas Jungstedt



I helgen drar Juniorallsvenskans slutspel i 
gång. I åttondelsfinalen ställs Djurgården 
mot Assyriska.

- Favoritskapet ligger förstås på Assy
riska. De har spelat i högsta serien under 
året och har fått kontinuitet mot lag av hög
sta klass. Eftersom vi spelat i Juniorallsven
skans division ett har vi dessvärre inte fått 
chansen att mäta oss med de bästa lagen i 
Sverige i år, men vi har ett bra lag, säger 
Johan Wilny, sportchef för DIF Ungdom.

Han nämner spelare som Emre Kaya, 
Mtaka Simba, Patrick Amoah och Eldin 
Kozica, som under året spelat mycket med 
Djurgårdens utvecklingslag och som utgör 
juniorlagets spets.

Assyriska landade på tredje plats i Junio
rallsvenskan Elit.

- De kombinerar en teknisk fotboll med 

kraft och styrka. Jag tror att det är en av 
de bättre lottningarna för oss, men det 
krävs förstås att hela laget lyfter sig, säger 
Wilny.

De senaste två veckorna har juniorerna 
kört en extra tuff träning, med mycket styr
ka och fys, för att förbereda sig inför 
kommande slutspel. Den här veckan blir 
det något lättare träning.

- Fram till på söndag kör vi fyra pass, 
med positionsövningar, fasta situationer 
och mycket taktik, säger Wilny.

Åttondelsfinalen mot Assyriska spelas 
söndagen den 5 oktober klockan 14 på 
Bårsta IP. Vid oavgjort i full tid vidtar för
längning (golden goal) 2x15 minuter, däref
ter straffar.

Av Johanna Lundeberg

Paul Lindholm, nöjd tränare för Djurgården juniorer. Foto Johan Wilny



ICA-POOLEN
ICA-butiker och leverantörer till ICA 
finns samlade i denna annons. Vill 
ni veta mer om detta sponsorpaket, 
ring oss på telefon 08-545 15800.
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Djurgårdens IF AIK
15. Andreas Isaksson 1. Håkan Svensson
30. Dembo Tourray 2. Jimmy Tamandi
3. Fredrik Stenman 3. Karl Corneliusson
4. Elias Storm 4. Benjamin Kibebe
5. Richard Henriksson 5. Per Nilsson
6. Toni Kuivasto 6. Pa-Modou Kah
7. Johan Arneng 7. Stefan Ishizaki
9. Geert den Ouden 8. Daniel Tjernström
10. Andreas Johansson 9. Daniel Hoch
11. Daniel Sjölund 10. Andreas Andersson
12. Markus Karlsson 11. Martin Åslund
13. Stefan Bergtoft 12. Daniel Örlund
14. Babis Stefanidis 13. Samuel Ayorinde
16. Kim Källström 14. Krister Nordin
17. Samuel Wowoah 15. Arash Talebinejad
18. Niclas Rasck 17. Svante Samuelsson
20. Jesper Blomqvist 18. Kwame Quansah
21. Richard Spong 20. Derek Boateng
22. Aziz Corr Nyang 21. Gary Sundgren
23. Ngabu Bapupa 22. Martin Mutumba
24. Rene Makondele 23. Mats Rubarth

24. Fredrik Björck

huvuddomare: Martin Ingvarsson 
assisterande: Kenneth Petersson

Peter Martinsson
fjärdedomare: Stefan Johannesson


