
BLÅR ANDEN
Djurgårdens IF FFs matchprogram Pris: 20 kronor

Djurgårdens IF 
Ajax

Tisdag 14 oktober 20.00



GIF Sundsvall-Djurgårdens IF 1-4 (1-2) 
0-1 Kim Källström, straff (25) 
1-1 Öyvind Svenning (31)
1-2 Johan Arneng (45)
1-3 Geert den Ouden (65)
1-4 Jesper Blomqvist (70)
Domare: Anders Frisk
DIF: Isaksson, Rasck, Kuivasto, Karlsson, 
Stenman, Källström, Johansson, Arneng, 
Blomqvist (77), den Ouden (82) Babis (86) 
Ersättare: Dembo, Wowoah (86), Bergtoft, 
Makondele (77), Bapupa (82)
Publik: 7 675
»Det är världsklass på Geerts mål«
(Sören Åkeby om Geert den Oudens 3-1-mål)

2 omspel



Ajax på Stadion
Välkomna till kvällens match mot Ajax. För 

att syn liggöra att Alfred Berg är den nordiska 
delen av den framgångsrika bankgruppen ABN 
AMRO, har Alfred Berg nyligen adderat grupp
pens symbol för gemensam styrka, kunskap 
och expertis - skölden - till sitt företagsnamn. 
Det är med stor glädje som ABN AMRO och 
Alfred Berg nu sponsrar kvällens vänskaps
match mellan Djurgården och Ajax.

Det är två anrika klubbar som möter varan
dra ikväll, Ajax som etablerades 1900 har 
varit holländska mästare 27 gånger. ABN 
AMRO har varit Ajax huvudsponsor under 13 
år. Djurgårdens historia går ännu längre tillba
ka, klubben startade 1891 och har idag drygt 
5 000 medlemmar. Djurgården har varit sven
ska mästare 9 gånger, senast år 2002.

Delar av intäkterna från matchen kommer 
att doneras till World Childhood Foundation.

Missa inte cupsemin mot Assyriska den 16 
oktober klockan 20.00 på Stadion. Matchbil
jetter bokar du på 077-170 70 70.

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

Priser
Svenska mästare: 1912, 1915, 1917,
1920, 1955, 1959, 1964, 1966, 2002
Stort silver (andra plats): 1988, 2001
Svenska cup-vinnare: 1989/90, 2002
Svenska cup-finalist: 1951, 1974/75
1988/89
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»Vi kommer satsa från början«
Inga småskadade spelare ikväll, enligt Zoran Lukic.

F: Zoran Lukic, varför spelar ni trä
ningsmatch mot Ajax mitt i den täta 
höstspurten?
S: Ja, den här matchen har ju varit be
stämd länge, och när datumet sattes visste 
vi inte att vi skulle spela semifinal i Sven
ska Cupen samma vecka. Det är ju lands
lagsuppehåll samtidigt och vi trodde att det 
skulle vara nyttigt med en match under den 
tiden. Men vi vill ha sådana här matcher 
mot kvalificerat motstånd, vi behöver det 
om vi skall kunna förverkliga vår målsätt
ning att kunna spela ute i Europa.

F: Men vågar ni satsa i en träningsmatch 
just i slutspurten?
S: Det har vi som målsättning, men givetvis 
måste man titta på hur det ser ut i tabellen 
och hur spelarna ser ut, om de är fräscha 
och så. Vi spelar ju inte med småskadade 
spelare om vi har viktiga matcher som avgör 
guldstriden framför oss. Men vi har som 
klar målsättning att spela med det bästa 
laget och göra allt för att ge Ajax en match. 
F: Ställer Ajax upp med bästa laget?
S: Det skall de göra. Det här är en viktig 
match för dem. De har också landslagsuppe



håll och sedan väntar 
Champions League, så de 
måste hålla tempot uppe 
under den här tiden. Därför 
vore det konstigt om de inte 
ställer upp med bästa laget. 
F: Då blir det Zlatan på 
topp, men honom har ni ju 
tagit ner på Stadion 
förut...
S: Ja det har vi ju, men det 
blir väl lite annorlunda nu. 
Han har ju utvecklats en 
del under tiden i Ajax. Han 
har mognat och nu är han 
en del i kollektivet, tar 
ansvar i defensiven och i 
spelet, samtidigt som han 
fått behålla sina spetskva
liteter. Det blir en trevlig 
bekantskap.

F: Du sa före serien att Djurgården skulle 
kunna vinna Allsvenskan med 10 poäng. 
Hur skulle det gå för Ajax i Allsvenskan?
S: De skulle givetvis vinna överlägset, inget 
snack om det. De skulle säkert förlora några 
enstaka matcher, men de skulle vara väldigt 
överlägsna poängmässigt under en säsong. 
F: Har Djurgården någon chans i matchen? 
S: Det hoppas jag. I det långa loppet har vi 
det ju inte, men vi skall göra allt för att stå 
upp mot dem i 90 minuter. Det kan vi klara. 
Men samtidigt måste man ju förstå att det 
är tufft, Ajax är ett mycket bra lag. Men det 
är väldigt viktigt att vi får spela de här mat

cherna och lära oss av deras tempo och sätt 
att spela, det ingår i våran utveckling.
F: Kan det bli någon intensitet och tempo i 
en sådan här träningsmatch då?
S: Från vår sida är det inget snack, vi 
kommer satsa från början. Och det tror jag 
att Ajax också kommer göra, de behöver 
som sagt det här inför Champions League. 
Dessutom tror jag att de gärna visar upp sig 
och att de inte vill förlora mot oss. Så jag 
hoppas och tror att det blir riktigt bra kva
litet på matchen.
F: Ni har mycket kontakter med just Hol
land. Är holländsk fotboll särskilt intressant? 
S: Holländsk fotboll har ju vissa kvaliteter. 
Alla holländska spelare är väldigt tekniska, 
till och med målvakterna. Dessutom har de 
ett otroligt bra och snabbt passningsspel 
med både bra passningar och mottagning
ar, här är de nog bäst i Europa. Spelarna 
drillas i det här redan i tidig ålder. Det här 
är saker som vi jobbar mycket med och vill 
lära oss.
F: Kan vi förvänta oss flera liknande trä
ningsmatcher framöver?
S: Det tror jag. Vi kommer nog ändra oss lite 
framöver i upplägget, hoppa över försäsong
ens matcher mot lag från Superettan och i 
stället försöka möta utländska lag, typ de 
bästa lagen i Norge och Danmark. Vi tar all
tid en match på oss att komma in i tempot 
när vi spelar internationellt, det måste vi 
ändra på. Det här är ett bra sätt att göra det.

Av Jonas Riedel
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7 runt laget

Mäklare med 
djurgårdshjärta
I vår presentationsserie av styrelsen har turen kommit till Christer 
Magnusson. Christer som är 60 år är till vardags fastighetsmäklare och 
har drivit den välkända mäklarfirman Christer Magnusson AB sedan 
1963. Med samma frenesi som han byggt upp mäklarverksamheten 
har han nu även byggt upp DIF-fotbollens marknadsavdelning.

Christer har arbetat i DIF sedan 1989. Då 
blev han invald i ishockeystyrelsen i vilken 
han verkade med stor framgång till och 
med 1998. Sedan 1999 har det dock blivit 
enbart fotboll. Värvningen av Christer får 
nog ses som en av de bästa DIF-fotbollen 
gjort i modern tid.

Förutom DIF så ligger Stockholms IF 
honom varmt om hjärtat. Det var där han 
hade sin egen aktiva karriär. Christer var 
snabb och teknisk och bedömdes av stor
klubbarna som mycket lovande. Christer 
valde dock att satsa på den civila karriären.

När Christer tillträdde som marknadsansva
rig låg intäkterna på cirka 3 miljoner. I dag 
tar DlF:s marknadsavdelning in cirka 25 
miljoner kronor årligen.

Siffrorna talar för sig själv. Uppbyggna
den som Christer tillsammans med 
marknadschefen Stefan Svensson gjort är 
fantastisk. Visserligen har fotbollskonjunk
turen gått spikrakt uppåt, men det räcker 
inte som förklaring. Christers entusiasm 

och kunnande har skapat en oerhört stark 
marknadsavdelning som DIF fotbollen kan 
stödja sig på.

Det är mycket viktigt att företagen som 
satsar på oss känner att de får valuta för 
pengarna. Vi har därför lagt stor vikt vid 
att arrangemangen vid våra matcher skall 
bli så proffsiga och trevliga som möjligt 
för våra samarbetspartners berättar 
Christer.

I framtiden ser Christer Djurgården som ett 
lag ute i Europa. Möjligheterna finns defini
tivt då ju spelarna pga av penningbrist i 
Europa kommer att stanna längre i svenska 
klubbarna. Det var nära i år att vi slog ut 
Partizan Belgrad. Vi lärde oss dock mycket 
av den förlusten och kan vi »bara« vinna 
Allsvenskan så är chansen god att vi får 
vårt Europagenombrott 2004.

Det är i vilket fall som helst målsättning
en för Christer och föreningen.

Av Mats Jansson



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





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.



Reseklubben informerar
Halmstad BK-Djurgårdens IF
Allsvenskan omgång 25
Örjansvall, söndag 19 oktober 15.00 
Matchbiljett: 70 kr och mer information 
finns på www.dif.se
JKs sektion: Information på www.dif.se
Respris: 260 kr
Sista anmälningsdag: Fredag 17 oktober 
12.00

Årets sista bortamatch som för många lika 
viktig som premiären! Mycket viktig match 
där djurgården behöver ditt stöd. Följ med 
och hylla spelarna för den gångna säsong

en. Sista borta är en klassiker! Bussarna 
lämnar Klocktornet klockan 06:30 och går 
direkt till Örjansvall på grund av den tidiga 
matchstarten. I Halmstad träffar du djur
gårdare från klockan 12 på O'learys, Stor
gatan 52. Tillbaks vid Klarabergsviadukten 
cirka klockan 01.00.

Tåget Guldpilen III kommer att rulla ner 
till Halmstad och information finns på våra 
hemsidor.

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

11 supportrar

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 08-545 158 00.



13 motståndare

Ajax frälsare
Koeman, till vänster, gjorde snabb succé i Ajax.

Trots det goda renommé Koeman skaffat sig 
som spelare i Ajax ifrågasattes utnämningen 
av honom som tränare. Den gamle mittback
en var ju förhållandevis ung och oprövad 
som tränare. Farhågorna kom dock snabbt 
på skam. I och med Koemans entré vände 
Ajax en negativ trend, och tillsammans med 
assistenten Ruud Krol lyckades Ronald Koe
man leda Ajax till en ny ligatitel.

Med tanke på det dåliga utgångsläget 
han haft vid ankomsten var detta en oerhört 
bra prestation av Koeman. Han tilldelades 
föga överraskande smeknamnet »Frälsaren«.

Säsongen 02/03 blev på sätt och vis raka 
motsatsen för Koeman och Ajax. Efter en 
bra inledning av serien tappade man poäng 
efter poäng till PSV, och fick till slut se 
konkurrenten ta en komfortabel serieseger. 
I en klubb som Ajax är en andraplats alltid 
ett misslyckande, men denna säsong kän
des det inte lika starkt för klubben. Man 
gjorde nämligen succé i Champions Lea
gue. Unga, otippade Ajax tog sig förbi stor
lag efter storlag, innan man till slut föll 
snöpligt i kvartsfinalen mot AC Milan.

Koemans och Ajax framfart i Europa 

passerade inte obemärkt förbi. När FC Bar
celona, den andra storklubb där Koeman 
gjort avtryck som spelare, inför årets säsong 
skulle förse sig med ny lagledning föll valet 
på Koeman. Denne tackade dock nej.

- Alla vet att det är min högsta önskan att 
en dag leda Barcelona. Men jag har ett år 
kvar på mitt kontrakt med Ajax och har lovat 
klubben att fullfölja det. Ett löfte är ett löfte.

Som spelare var Koeman en ledartyp, 
hård och tuff med god speluppfattning och 
ett fruktat skott. Att han skulle bli tränare 
efter karriären var det många som trodde, 
men att han så snabbt skulle nå så långt är 
en överraskning.

Ronald Koeman är stor i hela Holland. 
Många vill se honom som efterträdare till 
den ifrågasatte förbundskaptenen Dick 
Advokaat. Koeman själv ligger dock lågt. 
Knappt 40 år gammal har han tid att både 
leda Ajax ett bra tag till, att träna Barcelo
na och bli förbundskapten i hemlandet.

Historien om tränaren Koeman har bara 
börjat.

Av Viktor Kron-Barth



Hollands storklubb
I kväll får Djurgårdens IF storfrämmande. Den holländska storklubben 
FC Ajax kommer nämligen till Stockholm för att gästspela.

FC Ajax grundades 19 mars 1900. Klubben 
gick med i Amsterdams fotbollsförbund och 
hyrde samtidigt in sig på en fotbollsplan 
där de kunde spela sina hemmamatcher.

Han Dade, Carel Reeser och Floris Stem
pel, som officiellt grundade klubben 1900, 
hade dock varit igång i närmare 17 år. Först, 
1883, kallade de sin klubb för Union. Året 
efter ändrades namnet till Footh-Ball Club 
Ajax. Ett namn som levde fram till det rikti
ga grundandet av klubben. Då hade de även 
lärt sig att stava namnet rätt och Footh-Ball 
Club Ajax blev Football Club Ajax.

Namnet Ajax är taget efter två hjältar 
militära hjältar hämtade från den grekiska 
mytologin, Ajax den store och Ajax den 
Mindre, som krigade för Troy. Ajax den store 

var efter Achilles den starkaste grekiska 
hjälten. Han var ingen gud, men han var i 
det närmaste osynlig efter det att Heracles 
täckt honom med ett lejonskinn när han 
fortfarande var barn.

Ajax den mindre, son till Oileus, är inte 
lika känd. Han var kung i Locris i centrala 
Grekland. Han ledde Locris krigare i i det 
trojanska kriget där han stod axel mot axel 
med Ajax den store.

Det är Ajax den Store som syns på 
klubbemblemet. Ett klubbemblem som till
kom när klubben firade sitt 25-årsjubileum 
(1925). 1991 gjordes klubbmärket om av 
kommersiella skäl. Även 1998 ändrades 
klubbmärket, men den gången var det otro
ligt små ändringar som gjordes.



15 motståndare

Under alla dessa år har Ajax vuxit till en 
av europas största klubbar och titlarna har 
radats upp en efter en. Klubben har vunnit 
ligan hela 28 gånger. De senaste säsong
erna har det gått lite tyngre, även om laget 
vann ligan 2002. Detta beror på att, fram
förallt, PSV Eindhoven tagit upp en ordent
lig kamp med Ajax.

Den inhemska cupen har vunnit 15 gång
er. Även där togs den senaste titeln 2002.

Klubbens absolut bästa år hade man i 
början av 70-talet. Med Johan Cruyff, Arie 
Haan och Johan Neeskens i spetsen vann 
klubben Europacupen (numera Champions 
League) tre gånger i rad Detta var 1971, 
1972 och 1973. Under den perioden vann 
man även ligan och cupen två gånger. Euro
pacupen vanns även 1987.

Nästa storhetstid hade man när laget trä
nades av Louis van Gaal. Under hans sex år 
vid rodret vann klubben alla allt som Ajax 
kunde vinna titelmässigt. Klubben vann 
Holländska ligatitlar (1994-1996), World 
Cup (1995), UEFA-cupen (1992), Holländ
ska cupen (1993), Europeeiska Supercupen 
(1996), Holländska Supercupen (1993- 
1995). Som grädde på moset vann man 
även Champions League (1995). Då med 
spelare som Litmanen, bröderna de Boer, 
Overmars, van der Sar, Seedorf, Davids, 
Blind och Rijkaard i laget.

I dag satsar Ajax på att på nytt bli en 
europeisk storklubb. Vägen till toppen är 
dock längre i dag än vad den var tidigare, 
men till Champions League når laget allt 
som oftast. I jämförelse med de italienska 
och spanska storklubbarna så har Ajax en 
liten bit kvar till den absoluta toppen. Det 
är svårt att behålla de allra bästa spelarna 

och spelaromsättningen gör att det blir 
jobbigare att nå hela vägen. I dagens Ajax 
finns det många intressanta framtidsnamn. 
Ett av dem är vår svenska stjärna Zlatan 
Ibrahimovic. En avig spelare som kan göra 
det mesta med en boll. Håll ögonen på 
honom ikväll!

Av Thomas Alexandersson

nr. namn ålder säs. i Ajax
1. Bogdan Lobont 25 4

2. Hatem Trabelsi 26 3
3. Petri Pasanen 23 4

4. Julien Escudé 24 1

5. John O'Brien 26 5
6. Tomás Galásek 30 4

7. Tom Soataers 23 1
8. Steven Pienaar 21 3

9. Zlatan Ibrahimovic 22 3

10. Rafael van der Vaart 20 5

11. Victor Sikora 25 2

12. Johnny Heitinga 20 3

14. Jelle van Damme 20 3

15. Maxwell 22 3

16. Nigel de Jong 19 2

17. Wamberto 29 6

18. Wesley Sneijder 19 2

19. Wesley Sonck 25 1

20. Jari Litmanen 32. 9
21. Maarten Stekelenburg 21 3

22. Abubakari Yakubu 22 5

23. Zdenek Grygera 23 1

26. Anthony Obodai 21 2

27. Cedric van der Gun 24 6

29. Nicolae Mitea 18 1

31. Sander Boschker 33 1

xx. André Bergdolmo 32 4

xx. Nourdin Boukhari 23 2

xx. Doel Zwinkels 21 1
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Zlatans comeback
Ung, kaxig, oberäknelig, skandalomsusad men framförallt - en oerhört duk
tig fotbollspelare. Zlatan Ibrahimovic, 22, gör idag comeback på arenan 
han vid sitt senaste besök hade lekstuga mot Djurgården i premiären av 
Allsvenskan 2001. Då i Malmö FF, idag i ett betydligt mer namnkunnigare 
lag som har känning på den absoluta europatoppen.

Då i Malmö FF, idag i ett betydligt mer 
namnkunniZIatans väg till den internatio
nella toppfotbollen har gått via Rosengårds 
bakgator till Malmö FF. Han debuterade i 
Allsvenskan redan 1999, säsongen då 
Malmö degraderades, men fick då som ano
nym junior endast göra ett par inhopp. I 
Superettan växte han som spelare och spe
lade samtliga matcher i serien och gjorde 
12 mål. Uppmärksamheten kring honom 
hade tagit fart men det var inte förens 
Malmö gick upp i Allsvenskan 2001 som 
den massmediala hetsen skulle bli total. 
Zlatan var någonting extra. Zlatan var Zla
tan - en artist. Inför hemmapremiären i All
svenskan 2001 här på Stockholm Stadion 
var det många som var nyfikna på den unge 
talangen. Malmö FF vann matchen med 
4-0 men det var en spelare som var på allas 
läppar efteråt. Zlatan gjorde en kandidat till 
årets mål den matchen. Ett otroligt drib
blingsnummer som man inte är bortskämd 
med i Allsvenskan. Åtta matcher i Allsven
skan räckte för att Ajax skulle öppna plån
boken - och det rejält! Hela 82 miljoner 
kronor betalade de för att Malmös guld
klimp skulle byta Skåne och Sverige mot 
Amsterdam och Holland.

I sin första säsong för Ajax spelade han 
24 matcher och gjorde sex mål. Det får inte 
betraktas som godkänt för en anfallare med 
nummer nio på ryggen, med den prislap

pen. Säsongen 2002-2003 gick det bättre. 
Respekten gentemot Zlatan hade vuxit och 
efter ett flertal fullträffar i Champions Lea
gue och tretton mål i ligan var fjolårssä
songen ett steg framåt. Klubbar som Roma 
och Milan ryktades vilja betala flera hundra 
miljoner kronor för den storväxte teknikern 
men än idag är Zlatan Ajax trogen.

Vägen till Ajax och Champions League
spel har inte varit problemfri. Senaste »Zla
tan-skandalen« inträffade på Arlanda 
flygplats när han var på väg hem till Amster
dam. Närtullen genomsökte hans resväska 
utbrast Zlatan på bred skånska.

- Hittar ni pistolen?
Ett klassiskt citat på typiskt Zlatan- 

manér. En aktuell mer fotbollsrelaterad 
skandal inträffade under Sveriges EM-kval 
match mot Makedonien. Sverige ledde 
med 4-0 och fick straffspark. Kim Käll
ström var utsedd som straffskytt men när 
han sträckte fram handen för att ta bollen 
ifrån Zlatan gav Ajax-spelaren en hand
klapp tillbaka, och sköt själv straffen i mål. 
Fotbollssverige regerade starkt på tilltaget 
och Zlatan fick senare be om ursäkt till 
Kim och landslagsledningen. Har Kim för
låtit honom? Det återstår att se i kvällens 
match då de båda står på varsin sida om 
planhalvan.

Av Nicklas Jungstedt



20 profil

Geert!
Den 9 juli var en dålig dag för Djurgården. Och en bra. Nyheten om att den 
holländske strikern Geert den Ouden var klar för laget lindrade besvikelsen 
efter 0-3 och ett ineffektivt anfallsspel mot Örgryte på Stockholms Stadion.

»Geert den Ouden fyller 27 år i slutet av 
juli. Han har tidigare spelat för Excelsior 
(Feyneoords samarbetsklubb). Han betrak
tas som en stark och teknisk spelare, bra 
på båda fötterna och med sina 192 cm 
stark i luften. Han är en utpräglad och mål
farlig striker.« meddelade Djurgården på 
den officiella hemsidan.

Geert, som under de senaste säsongerna 
tillhört RBS Roosendaal skrev ett kontrakt 
på två och ett halvt år med Djurgården och 
presenterade sig omgående. Serien vände 
och de blårandiga for till västkusten för en 
ny kamp med »lirarnas lag« - Örgyte IS.

»Nu tar vi dem!« utbrast Andreas Isaks
son likt rena rama Håkan Södergren inför 
matchen och vår landslagskeeper fick så 
rätt. Efter 60 minuters spel hittade Kim 
Källström den Ouden med en sån där som 
han säger »intressant passning« på djupet. 
Den långe holländaren visade hur en mål
skytt beter sig - höll undan för försvararna 
och lade bollen utom räckhåll för Tommy 
Naurin i Öis-målet. Matchen som spelades 
på Nya Ullevi slutade 3-0 och gav Djurgår
den både serieledning och en hel del själv
förtroende tillbaka.

- Köpet av den Ouden blev möjligt tack 

vare vårt samarbete med Feyenoord. De 
kände till den Ouden sedan de sett honom i 
samarbetsklubben Excelsior, sa klubbdirek
tör Bosse Andersson.

Det tackar vi djurgårdare Feyenoord för. 
Hos fansen blev smeknamnet »Oden« - ett 
namn som vittnar om slagkraft med dunder 
och brak. Lagkamraterna valde dock att 
fokusera på förnamnet och det blev det inte 
fullt så respektingivande »Stjärten«.

- Jag skall göra allt vad jag kan för att vi 
skall lyckas i höst. Och givetvis bli svenska 
mästare igen, sa han som nybliven blårand.

Succén fortsatte i allsvenskan och Geert 
gjorde mål i sina sex första allsvenska mat
cher innan en skada satte stopp för spel 
och målproduktion. I Champions League
kvalet mot Partizan Belgrad gick det tyngre 
med bortamatchen som främsta lågvatten
märken där holländaren knappt rörde boll
len innan han blev utbytt.

- En del matcher är jag nöjd med, andra 
inte alls, säger den Ouden och det är rätt 
lätt att gissa vilka han är mindre belåten 
med. Det högre tempot i kvalmatcherna 
verkade inte alls passa honom.

- Men egentligen är inte spelet så vik-





»Man måste 
kunna ta 
varandra i 
hand efteråt 
men man 
behöver inte 
gå som en sol 
stråle till 
omklädnings
rummet.*

tigt, alltså om man spelar bra eller dåligt 
eller deltar i spelet mycket. Vad det handlar 
om är att sätta chanserna man får. Gör jag 
mål är jag nöjd, det är därför jag har komm
mit hit till Djurgården.

Eftersom tröja nummer nio var ledig hos 
materialförvaltaren Kjelle Lundqvist så föll 
det sig ganska naturligt att den blev den 
Oudens. Han var ju just tänkt som - och 
blev mycket riktigt en så kallad »nia« i 
laget, det vill säga boll mottagare och avslu
tare i Djurgårdens 4-3-3-uppställning. 
Hemma i Holland hade han slutat drömma 
om en plats i något av topplagen; PSV 
Eindhoven, Feyenoord och Ajax och därmed 
gett upp hoppet om att kunna vinna någon 

titel. Men hoppet tändes i och med flytten 
till Sverige.

- Det här är min chans att vinna något. 
RBS Roosendaal var inget topplag utan det 
var bottenstrid som gällde för oss. Vi mötte 
oftast bättre lag och fick man då en mål
chans så gällde det att ta vara på den för 
den kunde dröja innan man fick en ny. Nu 
spelar jag för Sveriges bästa lag som ofta 
pressar tillbaka motståndarlaget även på 
bortaplan och det vore jättekul att vinna 
SM-guld och en dag kunna säga att »jag är 
svensk mästare«.

Geert säger att han redan känner sig 
hemma i Stockholm. Han gillar staden och



har börjat ta lektioner i svenska och hoppas 
kunna behärska språket någorlunda inom 
kort. Än så länge är det bara engelska som 
gäller, vilket gett de allsvenska domarna 
anledning att damma av sina språkkunska
per. Geert är inte den som skyr en diskus
sion om ett tveksamt domslut.

- Jag dömde matcher i Holland och kan 
tänka mig att göra det i fortsättningen. Jag 
tycker att man ska kunna prata med doma
ren. Ibland gör han fel och det förstår jag 
men jag tycker att man måste kunna få 
säga det. Men man måste visa respekt för 
domaren såväl som för sina motspelare.

Det ryktas dock om rejält sura holländ
ska miner efter knappa förluster i »tvåmål« 
på Djurgårdens träningsanläggning ute vid 
Kaknästornet.

- Jag gillar inte att förlora, det är sant. 
Men jag vill inte säga att jag är en dålig för
lorare, att det går till överdrift. Man måste 
kunna ta varandra i hand efteråt men man 
behöver inte gå som en solstråle till 
omklädningsrummet.

Den 11 september gjorde Geert den Ouden 
debut i Djurgården utvecklingslag, ofta 
kallat B-laget. Tanken var att ge honom lite 
matchträning under landslagsuppehållet 
men det slutade redan efter 40 minuter 
med en sammanstötning med Brommapoj
karnas målvakt Kristoffer Björklund och ett 
skadat knä. Till en början verkade det inte 
vara så farligt men det blev till slut opera
tion och ett par veckors frånvaro från de all
svenska arenorna. Hammarbyarna gladdes 
åt beskedet inför derbyt den 16 september 
men vad hjälpte det när ersättaren Daniel 
Sjölund tog chansen och avgjorde matchen 

i stället. Mot Malmö FF och IFK Göteborg 
gick det emellertid inte lika bra med den 
Ouden hemma vid TV:n. Utan holländarens 
tyngd och längd vägde DIF-kedjan väl lätt 
och målchanserna blev lätträknade. Djur
gården gjorde något så ovanligt som att för
lora två allsvenska matcher i rad och lät 
konkurrenterna i toppstriden knapra in på 
försprånget som drog ihop sig till fyra 
poäng.

Den 28 september var en något stel den 
Ouden tillbaka på planen och då blev det 
också seger, 1-0 mot Helsingborg. Geert 
gick mållös från planen denna gång så mål
sviten stannade vid sex matcher (åtta mål). 
Rekordet var emellertid långt borta då 
»Svarte Filip« Johansson gjorde mål i 15 
raka matcher för IFK Göteborg 1924-25.
- Jag placerar bollarna. Det handlar inte 

om tur, säger den Ouden och han får med
håll av sina lagkamrater.

- Kommer chansen så sätter han den, 
säger Kim Källström.

Av David Bogerius

Geert den Oudens allsvenska matcher:
17 juli: Örgryte (b) 3-0 1 mål

21 juli: Örebro (h) 3-0 2 mål

2 aug: Elfsborg (b) 2-0 1 mål

9 aug: Enköping (h) 3-2 1 mål

23 aug: Landskrona (h) 3-0 2 mål

1 sep: AIK (h) 2-1 1 mål

28 sep: Helsingborg (h) 1-0 0 mål

6 okt: Sundsvall (b) 4-1 1 mål

Totalt: Sju matcher, sju segrar, 21-4 i mål

skillnad, 9 mål.



Framgångens pris
Det kostar att ligga på topp. De senaste årens framgångar har givit oss djur
gårdare mycket, men vi har fått försaka en hel del också.

Det är egentligen synd att klaga. Ett dubb
belt mästerskap i hand, stabil ekonomi och 
dessutom Kim Källström kvar i klubben. Vi 
blårandiga har det bra förspänt, säg mig 
den supporterskara i landet som inte 
drömmer om att deras lag ska uppnå just 
det som Djurgården gjort på sistone.

Men liksom det riktiga livet blir livet som 
fotbollssupporter aldrig komplett. Det finns 
många saker som framgången tagit ifrån 
oss, saker som vi tidigare kanske inte hade 
vett nog att uppskatta.

Den 9 augusti 2001 mötte Djurgården 
tabellettan Hammarby i en seriefinal i All
svenskan. 10 månader tidigare hade Djur
gården vunnit Superettan, och säsongens 

mål var givetvis att hänga kvar. Situationen, 
en andraplacering, var därför smått osanno
lik för alla blårandiga. Djurgården vann der
byt, 1-0 efter ett sent mål av Lolo Chanko, 
och lyckan var total. Samma djurgårdare 
som bara månader tidigare besviket muttrat 
domedagsprofetior över sitt utdömda lag 
befann sig i ett glädjerus. Kunde detta 
verkligen vara sant?

Den 16 september 2003 möttes lagen igen. 
10 månader tidigare hade DIF vunnit dubb
beln, och säsongens mål var givetvis en 
upprepning. Djurgården vann igen, denna 
gång med 3-2 efter ett sent mål av Daniel 
Sjölund. Reaktionen efter matchen var



25 aktuellt

dock annorlunda. De flesta andades mer 
lättnad än glädje, och samtalsämnet var 
hur man i nästa omgång skulle klara av 
Malmö utan avstängde Kim Källström. Man 
andades ut efter att ha klarat av dagens 
självklara mål; tre poäng och fortsatt klar 
serieledning.

Denna lilla jämförelse sätter fingret på 
den kanske största förändringen som Djur
gården har genomgått; hur vi värderar olika 
saker. Vad är väl i dag en 2-1-seger borta 
mot Landskrona mot vad den hade varit 
1999?

Ska utvecklingen fortsätta åt samma 
positiva håll som den gjort på sistone (vil
ket vi givetvis hoppas) är detta något vi får 
leva med. I de allra flesta matcher kan vi 
bara förlora poäng, hur tråkigt det än låter.

Under de förutsättningarna är det inte 
konstigt att blickarna vänds mot Europa. 
Där finns utmaningarna, där behöver vi inte 
vara favoriter. Där kan vi fortfarande ha 
domarna emot oss, och vi kan till och med 
kriga oss till en poäng då och då. DIF mot 
Rubbet blir pånyttfött.

Framgångarna har också lett till en 
demontering av begreppet Djurgårdsfamil
jen. Beslutet att stänga lagets träningar för 
utomstående var lika tragiskt som det var 
logiskt och oundvikligt. Haussen kring Djur
gården har blivit såpass stor att man tving
as agera som en storklubb trots att man 
egentligen inte vill.

Slutenheten ökar på bekostnad av famil
jekänslan. Personer som i många år tagit en 
sväng förbi Kaknäs eller kansliet och slängt 
lite käft portas på samma vis som den nye 
hype-supportern (medgångaren, för att an
vända ett populärt ord) som knappt kunde

År 2000 är lyckan ett mål mot Öster.

stava till Djurgården för ett par år sedan. 
Man kan ju inte göra skillnad på folk och 
folk.

Det går inte att klandra klubben för den 
utvecklingen, den följer framgången i spå
ren så säkert som amen i kyrkan. Effek
terna kan dock lindras, och det hoppas och 
tror jag att Djurgården arbetar för. Djurgår
dens IF får aldrig bli ett känslokallt börsbo
lag à la Solna.

En fotbollssupporters mest givna egen
skaper är konservatism och ett väl utvecklat 
sinne för nostalgi. Det är därför, och endast 
därför, som vi har mage att beklaga oss över 
Djurgårdens situation av i dag.

Men du som var med, gå till dig själv. Vil
ken säsong var egentligen roligast - årets, 
eller 2000, då vi spelade i källaren?

Svaret är inte så givet som man kan 
luras att tro. Fotbollen är nämligen inte 
logisk.

Av Viktor Barth-Kron



Långsiktigt eller?
Politikerna har gett klartecken till en upp
rustning av Stadion och vi djurgårdare 
jublar. Vi får nya och fler toaletter. Vi får 
plaststolar med mera och denna lilla upp
rustning landar på en si så där 60 miljoner 
kronor. Nyligen har politikerna även lanse
rat ett förslag på en ny nationalarena vid 
Globen som skulle kosta ungefär 2,5 miljar
der att färdigställa. Är detta en långsiktig 
lösning för fotbollen i Stockholm?

Jag tycker att en upprustning av Stadion 
verkligen behövs men det finns kanske fler 
saker att göra för idrotten i Stockholm.

Om jag fick bestämma skulle Djurgår
dens IF få ta över marken på Östermalms 
IP och få tillstånd att bygga en arena för 
18 000-25 000 åskådare. Hammarby skulle 
få marken på Årstafältet för att bygga en 
arena för ca 18 000-25 000 åskådare. Klub
barna får tillgång till marken samtidigt som 
de ordnar finansieringen av byggandet av 
arenorna själva.

Politikerna i sin tur satsar på att lägga 
konstgräs på Söderstadion och Stadion för 
att göra dem till året runt arenor. På Sta
dion ser man också till att lägga ner rör så 
att man kan spela Bandy där på vintern. 
Samtidigt lägger man konstgräsplaner på 
Långholmen, Kristineberg, Stadshagen, 
Tanto och på Essinge kostnad ca 4 miljoner 

per plan och då är den uppvärmd. Och var
för kan man inte bygga konstgräsplaner på 
Gärdet med omklädningsrum? Gärdet lan
seras ju som ett sportfält. På detta sätt får 
vi minst sju konstgräsplaner i Stockholms 
innerstad som man kan bruka året om så 
att fotbollen slipper flytta in i inomhushal
lar under vintern. Då får idrotter som bland 
annat basket, innebandy, handboll och 
gymnastik möjlighet till fler tider i deras 
rätta miljö. Jag har väldigt svårt att se att 
konstgräsplaner att träna på året om inte 
skulle löna sig ekonomiskt att bygga.

På detta sätt satsar man på elitverksam
heten i Stockholm samtidigt som man gör 
enormt mycket för bredd idrotten. Detta 
skulle innebära ett lyft för alla idrottande 
ungdomar i Stockholms innerstad som slip
per åka till kranskommuner för att idrotta.

Jag kan erkänna att detta är ett drömscena
rio som förmodligen aldrig kommer att bli 
verklighet, men jag undrar bara om politi
kerna verkligen vet vad deras beslut inne
bär och vad kostnaderna blir i längden. Det 
känns som om kortsiktighet är det som gäl
ler bland våra politiker. Helhetslösningar 
för elitidrott och breddidrott i Stockholm 
saknas. Liksom viljan och pengarna...

Av Tomas af Geijerstam



DIF-ungdom inspireras av Ajax
För fyra år sedan besökte Djurgården Ajax.

1999 är en milstolpe i Djurgårdens IF Fot
boll Ungdoms verksamhet och för den 
delen hela Djurgårdens IF Fotboll, det var 
detta år som några herrar från den dåva
rande sportkommittén besökte AFC Ajax 
och dokumenterade hur man byggde och 
organiserade sin verksamhet och spelidé. 
En del av Ajax organisation och verksam
het tog man med sig hem på ett kollegie
block som utmynnade i den nu så väl 
kända Djurgårds modellen, det vill säga 
man kopierade inte Ajax verksamhet utan 
tog det bästa ur denna med sig och utar
betade en modell som skulle passa i Sve
rige och Djurgårdens IF Fotboll. 
(Djurgårdsmanualen).

Så vad är det nu som gör denna modell 
så speciell? Ja, en del kallar den totalfot
boll och andra Europeisk Brasiliansk. Men 
för oss handlar det om att kunna utbilda 
och utveckla en fotbollsspelares alla färdig
heter som krävs för att nå den absoluta 
toppen. Stor vikt läggs vid att lära spelaren 
att behärska bollen i alla situationer, det 
vill säga passning och mottagning i hög 
fart, klara en mot en situationer offensivt 
och defensivt. Detta för att i en förlängning 

kunna bjuda omgivningen på en offensiv 
och attraktiv fotboll.

Bakom detta ligger en kravprofil på alla 
spelare, där varje spelare har sin specifika 
roll i kollektivet som noggrant beskrivs i 
manualen. Detta underlättar för att dels 
kunna utbilda spelarna enligt kraven på rol
lerna och dels för att kunna rekrytera rätt 
spelare till rätt roll. Varje spelare har ett 
nummer (1-11) i systemet som gör det lättare 
pedagogiskt att lära ut, och i åldrarna P13- 
P16 spelar de enligt grunduppställningen.

3-4-3 för att sedan i Tipselit truppen 
spela 4-3-3 som DlF:s A-lag. Så om ni stu
derar lite extra hur Ajax i kväll formerar sig 
så kommer ni säkert att se stora likheter i 
spelet mot hur Djurgården spelar, och det 
är från detta Ajax spel som DIF ungdom 
utbildar sina talanger i åldrarna 13-18 år. 
Vi som arbetar med det sportsliga i DIF 
Ungdom är helt övertygade om att denna 
fotbollsutbildning skapar kreativa och 
kunniga fotbollspelare som vi på sikt hop
pas skall kunna representera DlF:s A-lag 
och varför inte även Ajax i nästa steg.

Av Johan Wilny

27 U-laget



april 8 Östers IF (b) 4-0 1 13215 0 ers 0 0 - ers OV -

14 Halmstads BK (h) 2-0 1 13 023 0 ers 0 0 - ers OV -
21 IF Elfsborg (h) 5-0 1 12 537 0 ers 0 0* - ers 0 -
26 Örebro SK (b) 0-1 2 11739 0 ers 0 0 - ers 0(68) -

maj 2 Oxelösunds IK (b) SvC, 2 7-0 - 2 627 ers 0 0 - ers (70) 0 0(70) -
6 IFK Göteborg (h) 3-1 2 13 726 0 ers 0 0(90) ers(90) OV -
11 Enköpings SK (b) 4-0 1 9 102 0 ers 0 0 - ers - -
18 GIF Sundsvall (h) 2-0 1 13114 0 ers - 0 - 0 0 -
26 Helsingborgs IF (b) 1-2 3 12 899 0 ers - 0 ers OV 0 -
29 Gefle IF (b) SvC, 3 6-0 - 1810 ers 0 - 0 ers 0 0* -

juni 2 AIK (b) 3-3 3 35 197 0 ers 0(16) 0 - ers(16)V 0 -
15 Landskrona BolS (b) 2-1 1 7 242 0 ers - 0 0 0 -
23 Malmö FF (h) 0-2 1 13 948 0 ers - 0 ers 0 0(61) -

26 Malmö FF (b) SvC, 4 4-0 - 6 069 *

30 Hammarby IF (h) 3-0 1 34 267 0 ers - 0 0 - OV -
juli 9 Örgryte IS (h) 0-3 1 12 845 0 ers 0 t ers 0(28) 0 -

17 Örgryte IS (b) 3-0 1 25 281 0 ers 0 t ers 0* -
21 Örebro SK (h) 3-0 1 13136 0 ers 0 t ers - 0 -

30 Partizan Belgrad (b) CL2 1-1 - 25000 0 ers ers t ers - 0 -
augusti 2 IF Elfsborg (b) 2-0 1 9 037 0 ers ers t - - ou -

6 Partizan Belgrad (h) CL2 2-2 - 28 287 0 ers t - - 0(26) -
9 Enköping SK (h) 3-2 1 11017 0 ers - t - ers -

23 Landskrona BolS (h) 3-0 1 12819 0 - t t - 0 t

september 1 AIK (h) 2-1 1 30 609 0 - t t 0 - 0 t

16 Hammarby IF (b) 3-2 1 35611 0 t t ers 0 0 t
21 Malmö FF (b) 1-2 1 26812 0 ers t t ers ers 0 t

24 IFK Göteborg (b) 0-1 1 15 052 0 ers t t 0 ers - t

28 Helsingborgs IF (h) 1-0 1 13815 0 ers t t - - 0 t

oktober 2 AIK (h), SvC 1/4-final 2-1 - 8 980

6 GIF Sundsvall (b) 4-1 1 7 675 0 ers t t - - ov* t

november

16 Assyriska FF, SvC 1/2-final

19 Halmstads BK (b)
26 Östers IF (h)

1 SvC, final

o spelade från start 
ers ersättare
- ej med
(tid) byte

* mål
v varnad
u utvisad
t från DIF under säsongen

SvC Svenska cupen 
CL Champions League-kval
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o 0 0 ers 0 o < 9 i O 1 1 £ £ 00 o

OV(79) 0* - OV ers(89) 0(89) 0* 0 OV - - - ers ers(79)

O*(85) 0(69) ers*(69) 0 ers(85) 0* 0 0(68) 0 - - - - ers*(69)

OV 0 ers(63) 0 ers 0 ov 0(63) ov - - - - ers(68)

ers(70) - 0(70)* - 0 0(70) - 0** 0(70)* - 0 0 ers 0***

0* 0 ers OV ers 0 0* 0(73) 0 ers*(73)

0 0*** ers(76) 0 0(71) 0(76) 0* 0(69) 0 - - ers(69) - ers(71)

0 0* 0(76) ov OV 0(62) 0* - ers(76) - ers ■ ers(62)

0(75) 0 ers(75) - ers(82) 0 0* 0(66) 0(82) - 0 - - ers(66)

0 0** ers 0 0 0* - 0 0 ers* - - - ers*

0** 0 - 0 ers(89) 0(81) 0V(89)* 0 0 ers - - - ers(81)

OV(87)* 0* ers (76) ov 0(76) 0 - 0(46) 0 ers(87) - - - ers(46)

- 0 0(59) 0 ers(45)V 0 0 - 0(45) ers(59) - - ers(61) 0

* *

0*(90) 0 ers (85) 0 ers 0(78) o** 0(85) 0 ers(78) - - - ers(90)

t 0 0(72) 0 ers(28) OV 0 0(59) 0 ers(59) - - ers(72)

t 0* ers (85) 0 - 0(65) 0 - 0 - - 0(85) ers(79) ers(65) 0 0(79)*

t 0 ers(70) 0 - - 0(82)* muu 0 - 0(70) ers(83) 0 ers(82)v 0 0(83)** ■i
t 0 ers(inb) 0 ers(inb) - 0 ers(inb) 0 - - o(utb) ers 0* O(utb) 0 O(utb)

t 0(87) 0 0 ers(87) - 0 0(67)V 0 - - - ers ers(67)* 0 0 0(77)*

t 0* ers 0 ers 0(68) 0 ers(70)* ov - - - ers(26) 0 0 0 0(70) ers(68)

t 0 ers(77) 0 - 0(71)* 0* ers(64) 0 - - - OV ers(71) 0 0 0(64)* 0(77)

t 0* ers(66) ov ers(83) OV(66) 0(83) - 0 t - - ers 0(46) 0 0 0** ers(46) ers

t 0 ers - ers(46)V 0(22) 0 ers(22)* 0(46) t - - - ers(89) ov 0 0* 0(89)* ers

t 0 0* ov - - ou 0(79)** 0 t - ers ers(67) ers(71) - 0 - 0(67) ers

t 0 0 ov 0 - - 0(60) 0 t - ers(60) ers(61)* 0(61) 0 0 - - -

t 0 0 - OV(75) - 0 ers(62) 0 t ers(75) 0(62) ers(71) - 0 0 - 0(71) -

t 0 0(67) 0 0 ers(67) 0 t ers(67) ers(77) 0 0* 0(77) 0(67) -

t 0 - 0 ers 0(86) ov* ers(86) 0 t - - ers(82) ers(77) 0 0 0(82)* 0(77)* -
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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

Ajax
1. Bogdan Lobont

2. Hatem Trabelsi

3. Petri Pasanen

4. Julien Escudé

5. John O'Brien

6. Tomás Galásek

7. Tom Soetaers

8. Steven Pienaar

9. Zlatan Ibrahimovic

10. Rafael van der Vaart

11. Victor Sikora

12. Johnny Heitinga

14. Jelle van Damme

15. Maxwell V

16. Nigel de Jong

17. Wamberto A

18. Wesley Sneijder

19. Wesley Sonck

20. Jari Litmanen

21. Maarten Stekelenburg

22. Yakubu

23. Zdenek Grygera

26. Anthony Obodai

29. Nicolae Mitea

31. Sander Boschker

Domare: Jonas Eriksson, Stockholm
Ass. dom: Stefan Wittberg, Märsta

Peter Vesterholm, Årsta
Fjärdedom: Mikael Nyström, Rönninge
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