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Djurgårdens IF
Östers IF



Halmstads BK-Djurgårdens IF 2-3 (1-2) 
0-1 Andreas Johansson (13) 
1-1 Patrik Ingelsten (16) 
1-2 Kim Källström (23) 
1-3 Andreas Johansson (54)
2-3 Patrik Ingelsten (86)
Domare: Peter Fröjdfelt
DIF: Isaksson, Rasck, Kuivasto, Karlsson, Sten 
man, Källström, Johansson, Arneng, Blomqvist 
(79), den Ouden (74), Stefanidis (58) 
Ersättare: Dembo, Bergtoft (74), Sjölund, 
Makondele (58), Bapupa (79)
Publik: 10134 

»SM-GULD, SM-GULD, SM-GULD, SM-GULD
(Sången ville aldrig ta slut efter slutsignalen)



3 avspark

SM-GULD
Välkomna till dagens match. Svenska 
mästarna 2003 tar emot Öster från Växjö på 
Stadion i Allsvenskans sista omgång. Matchen 
har varit slutsåld i flera veckor och jag hoppas 
att alla djurgårdare tar tillfället i akt och nju
ter. Djurgården har äran att spela för och 
Öster har Allsvenskt kontrakt att kämpa för. 
Så det blir nog en ganska öppen match.

Djurgården får klara sig utan Niclas Rasck 
som drog på sig två gula kort mot Halmstad 
för en vecka sedan.

Efter att guldet säkrades i Halmstad för en 
vecka sedan sprang supportrar in på planen 
efter matchen och förstörde hyllningarna till 
laget. I dag förväntar jag mig att alla stannar 
på läktarna och hyllar laget precis som man 
gjorde när Stefan Rehn spelade sin sista 
match för Blåränderna. Det är så de flesta vill 
hylla spelarna och ledarna och jag hoppas att 
ni hjälper till med detta så att SM-bucklan 
kan lyftas på innerplan efter slutsignalen.

Över 14 000 djurgårdare på läktarna kom
mer bidra till en ljudkuliss utöver det vanliga i 
dag. Sjung nu högt för Djurgår'n vårat lag...

Information till våra medlemmar inför 
2004:

Informationsmöte för våra medlemmar äger 
rum den 12 januari klockan 18.00 och årsmö
tet äger rum den 1 mars klockan 18.00. Båda 
dessa möten hålls i Torben Grutsalen.

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

Tomas af Geijerstam

Priser
Svenska mästare: 1912, 1915, 1917, 
1920, 1955, 1959, 1964, 1966, 2002, 
2003
Stort silver (andra plats): 1988, 2001 
Svenska cup-vinnare: 1989/90, 2002 
Svenska cup-finalist: 1951, 1974/75 
1988/89

Innehåll
4 Sören&Zoran 8 runt laget 13 truppen 
37 motståndare 42 profil 46 aktuellt 
49 järnkaninerna 76 krönika 77 ungdom 
79 supporter 80 statistik
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Grafisk form: Martin Kindgren 
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Stefan Andersson, Patrik Asplund, 
David Bogerius, Eva af Geijerstam, 
Mats Jansson, Johanna Lundeberg, 
Joachim Ljungh, Nicklas Jungstedt, 
Jonas Riedel, Gustaf Törngren, 
Johan Wilny 
Foto: Bildbyrån



Firandet från vänta
Cigarr och lite Champagne står på Åkebys meny efter matchen i dag.

F: Sören Åkeby, hur är känslan att få 
avsluta säsongen på Stockholms Sta
dion som klara guldmedaljörer?
S: Först och främst måste jag säga att det 
är underbart skönt att ha guldet klart och 
slippa en nervpirrande avgörande match i 
sista omgången. Nu kan vi spela utan 
press, och det underlättar. Vi vill gärna 
avsluta säsongen på ett värdigt sätt och 
visa för hemmapubliken att vi är värdiga 
mästare. Det kommer bli härligt.
F: En match kvar, sen är en hektisk säsong 

plötsligt över. Lite vemodigt?
S: Nja, det är ju det som är lite av tjusning
en. Först kämpar man hårt och så till slut 
så är allt klart och man kan slappna av och 
bara njuta. Vi har ju länge varit hårt jagade. 
Jag brukar ju säga att det är bättre att jagas 
än att jaga, för då leder man ju. Men visst 
har det varit tufft, så det skall bli skönt att 
kunna se tillbaks på det och njuta.
F: Klarar ni av att fokusera på uppgiften nu 
när allt är klart.
S: Det måste vi, det är ju professionella



5 Sören & Zoran

»Vi vill inte sabotera för de andra lagen som 
är inblandade i nedflyttningsstriden genom 
att inte gå in i matchen på fullaste allvar«

spelare vi pratar om. Vi vill 
visa publiken att vi är bäst 
och avsluta på ett värdigt 
sätt. Dessutom är ju den 
sista matchen det man ofta 
tar med sig till nästa 
säsong, så det är en viktig 
match för oss. Vi vill avslu
ta som vinnare.
F: Så guldfirandet har inte 
startat i förtid?
S: Nja, vi har ju lagt om 
programmet lite nu när det 
är klart. I måndags fick 
spelarna ledigt, sen är det 
bara mer och mer laddning 
igen ju närmre matchen 
kommer. Mot Öster är vi 

lika taggade som vanligt, det stora firandet 
får vänta till efter den matchen. Än så 
länge är det fortfarande säsong och vi har 
en viktig match framför oss, så vi får hålla 
oss lite till.
F: Kan det till och med vara så att ni kan 
spela ut lite extra när ni inte spelar under 
press? Får vi se lite extra tunnlar och så? 
S: Det borde vara i och för sig var så, men 
samtidigt är et ju faktiskt så att vi spelat 
bra under press hela säsongen. Det här är 
proffs och de skall klara av att spela lika 
bra även när mycket står på spel. Visst 

hoppas vi att vi kan spela ut och visa upp 
ett bra spel, men det får inte bli nojsigt och 
slarvigt, vi tar den här matchen på fullaste 
allvar. Dessutom är det ju en viktig match 
för striden om kvalplatsen och vi vill inte 
sabotera för de andra lagen som är inblan
dade i nedflyttningsstriden genom att inte gå 
in i matchen på fullaste allvar. Den striden 
skall de avgöra själva och inte genom oss. 
F: För Öster är det en av årets viktigaste 
matcher, de kommer förmodligen inte ge er 
en millimeter i onödan?
S: De kommer de säkert inte, men det är 
bara bra för oss. Vi minns ju matchen mot 
Assyriska, där en lag från en lägre serie 
spelar optimistiskt och disciplinerat mot 
oss och vi får, minst sagt, stora problem. 
Öster kommer förmodligen att spela lika
dant och då får vi visa att matchen mot 
Assyriska var en tillfällighet, att vi kan gå in 
och spela bra oavsett förutsättningarna. Det 
är jäkligt viktigt för oss att visa fokus och 
moral idag.
F: Övriga tankar inför matchen?
S: Just nu känns det bara underbart att få 
avsluta säsongen inför hemmapubliken som 
klara guldmedaljörer. Sedan får vi väl avslu
ta matchen med pokalen, en cigarr och lite 
Champagne. Det blir fantastiskt.

Av Jonas Riedel





Full fart framåt!
Stadium och Djurgården i ett 

gränslöst samarbete. Lycka till DIF!

Officiell sportleverantör & sponsor till Djurgärdens IF



8 runt laget

Ett halvt sekel i DIF
Gunnar Lundqvist var 28 år när han valdes in i Djurgårdens Idrottsförening 
som sekreterare. Det var 1948. Sju år senare, 1955, firade han sitt första 
SM-guld i fotboll med föreningen.

- Det var väldigt roligt för vi hade inte 
vunnit något på länge då, säger Gunnar 
Lundqvist, Djurgården Fotbolls hedersord
förande.

I dag har han vunnit ytterligare fem SM-
titlar med sitt kära Djurgården. Efter att 
den senaste blev klar på Örjans Vall i Halm
stad firade han till klockan tre på morgonen 
tillsammans med spelarna och ledarna i 
Djurgården.

- Det var skönt av avgöra, säger Gunnar. 
Nu kan jag stå i mål i dagens match mot 
Öster. Nej, allvarligt talat så ser det illa ut 
om vi nu inte avslutar på ett snyggt sätt och 
det sa jag också till killarna i laget i bussen 
hem från Halmstad. De får inte gå ut och 
lattja på planen.

Gunnar Lundqvist var ordförande i Djur
gården under nästan hela 70-talet och blev 
sedan hedersordförande. Hos den nuva
rande fotbollsstyrelsen har han blivit en så 
populär sådan att de vill ha med honom på 
såväl styrelsemöten som bortmatcher.

-Tidigare hade styrelsemedlemmarna 
nog med sitt men den nuvarande styrelsen 
har varit jätteskön mot mig. Lars Erbom 
brukar åka och hämta mig och jag känner 
mig verkligen välkommen överallt. Jag har 
sagt att de får visa mig det gula kortet när 
det börjar bli för jobbigt men än har det 
inte kommit upp. Men det är klart att jag 
känner ju många idrottsledare ute i landet 
och har varit med om en hel del så ibland 
kan jag kanske vara till lite nytta.

55 år med Djurgården har inte bara innebu
rit sex SM-guld i fotboll utan även fyra tur
néer till fjärran östern.

- Efter guldet 1955 åkte vi iväg redan 
dagen efter matchen. Det var på den turnén 
vi fick spela den där ishockeymatchen som 
John »Jompa« Eriksson alltid brukar snacka 
om. Jag och Anders Bernmar (legendarisk 
DIF-ledare) stod och skrek »Djurgår’n 
byter« i båset.

Gunnar är ordförande i sällskapet Gamla



Foto Tomas af Geijerstam
Djurgårdare. Här möts gamla fotbollshjältar 
som bland andra »Jompa«, Arne Arvidsson 
och Birger Eklund under anspråkslösa for
mer över en bit mat. »Jompa« brukar gärna 
dela med sig av sina erfarenheter.

- Sist var det damsällskap med så då 
fick jag ge »Jompa« rött kort direkt, säger 
Gunnar Lundqvist.

Gunnar gläds åt det rykte och anseende 
som dagens Djurgården har ute bland fot
bollsföreningarna i landet. Djurgår’n Fotboll 
är åter ett föredöme för andra klubbar.

- Det beror inte bara på att vi har ett bra 
lag utan även en väldigt fin organisation 
med bland andra Lars Erbom, Bosse Lund
quist och Anders Beck-Friis och det känns 
naturligtvis väldigt bra för ett gammalt 
Djurgårdshjärta. Vi har inte spelarkontrak
ten i byrålådor längre.

Av David Bogerius

Organisation
Ordförande: Bo Lundquist 
Hedersordförande: Gunnar Lundqvist 
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



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





Snacka 
om 

lagarbete
En fotbollsbutik med bl a matchtröjor, souvenirer, 

biljettförsäljning samt spel på Svenska Spel och ATG:s produkter. 
Välkommen till hörnet Mäster Samuelsgatan/Slöjdgatan.

DERBY
En affär mellan AIK, Djurgården och Hammarby.

Mäster Samuelsgatan 46, Stockholm. 08-21 03 03.
Måndag - fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-16.00.



13 truppen

1. Publiken
Säsonger i DIF: 112

Publikens betydelse på 
en fotbollsarena kan inte 
underskattas. Varken på 
San Siro, Old Trafford, 
Stockholms Stadion, 
Kristinebergs IP eller 
Råsunda. Ett starkt pub
likstöd kan ge ett match
avgörande övertag redan 
från avspark, kan se till 
att underlägen hämtas 
upp och att segermålet 
kommer i slutminuterna. 
Kärnan i Djurgårdens 
fotbollspublik är mycket 
härdad efter flera tunga år 
av motvind, svarta rubriker 
och ödesdigra slutminuter. 
Det är där föreningens 
hjärta och själ finns och 
det är där det aldrig slutar 
att slå.

Samtliga presentationer av 
David Bogerius



14 truppen

Zoran Lukic, tränare 
Säsonger i DIF: 10 (tips
elit 1993-99, A-laget 
sedan 1999)

När Zoran Lukic, tillsam
mans med Sören Åkeby, 
tog över Djurgårdens A-lag 
1999 var han ett okänt 
namn utanför DIF-kretsen. 
I dag, efter ett SM-silver 
och ett SM-guld, vet hela 
Fotbollssverige vem han 
är. Ett av hans känneteck
en är den välpressade kos
tymen, ett annat att han 
alltid förespråkar en under
hållande och offensiv fot
boll. Han vågar säga vad 
han tycker även om (eller 
för att) det kan leda till 
krigsrubriker i tidningarna. 
Av spelarna förväntar han 
sig ett hundraprocentigt 
engagemang och en klack
spark - i rätt straffområde.

Sören Åkeby, tränare
Säsonger i DIF: 4

Den förre brandmannen 
Snuffe har gått den tradi
tionella vägen för en svensk 
fotbollstränare med flera 
säsonger i mindre klubbar. 
Ändå presenterade han en 
snudd på unik syn på hur 
fotboll skulle spelas (och 
tränas) när han kom till 
Djurgården. Åkebys riktlin
jer stämde bra överens 
med vad publiken uppfat
tade som underhållande 
fotboll och resultaten (och 
publiksiffrorna) har talat 
för sig själv. Snuffe vill se 
snabba, vältränade och 
tekniska spelare som vågar 
utmana och fick, tillsam
mans med Zoran Lukic, 
pris som Årets tränare på 
förbundets fotbollsgala 
2002.

Stefan Rehn, 
utvecklingstränare
Säsonger i DIF: 9 
(1984-89 samt 2000-02 
som spelare)

Presentation egentligen 
överflödig. Stefan Rehn 
avslutade den lysande 
spelarkarriären med ett 
blårandigt SM-guld och 
nu fortsätter han i för
eningen som tränare 
med inriktning på spelar
nas individuella utveck
ling. Vi kan bara hoppas 
att kunskaperna går att 
överföra.



15 truppen

Kjell Frisk, 
målvaktstränare
Säsonger i DIF: 10 
(1990-95 som spelare, 
tränare sedan 1999)

2002 var ett bra år för 
Kjelle Frisks målvakter. 
Andreas Isaksson vaktade 
målet i A-landslaget, Rami 
Shaaban stod i Arsenals 
mål i Champions League 
och Dembo Tourray var en 
av de bästa målvakterna i 
Superettan med Assyriska. 
Ett hyfsat facit för Kjell 
som värvades till Djurgår
den från Åtvidabergs FF 
och var en mycket reak
tionssnabb förstamålvakt 
under ett par år i början 
av 1990-talet. När han inte 
drillar Isaksson och Dembo 
håller han ordning ute på 
träningsanläggningen på 
Kaknäs.

15. Andreas Isaksson 
Född: 3 okt 1981 
Längd/vikt: 199 cm/88 kg 
Säsonger i DIF: 2 
Moderklubb:
Östra Torp GIF
Min bästa egenskap som 
spelare: 1-mot-l-situationer 
Roligaste match jag spelat 
med DIF: Elfsborg-DIF, 
2002

Förra säsongen var något 
av en berg- och dalbana 
för Andreas, men det slu
tade på den absoluta top
pen med SM-guld, spel i 
A-landslaget och utmär
kelsen Årets målvakt på 
Fotbollförbundets TV-gala. 
Som det anstår en lands
lagsmålvakt är han mycket 
reaktionsnabb och säker i 
luften. Han behöver lägga 
på sig några extra kilon 
och förbättra spelet med 
fötterna men han har 
redan förmågan att göra 
de avgörande räddning
arna - även mot interna
tionellt toppmotstånd.

30. Dembo Tourray 
Född: 31 mars 1980 
Längd/vikt: 198 cm/98 kg 
Säsonger i DIF: 1 
Moderklubb: Real de 
Banjul, Gambia 
Favoritklubb utomlands: 
Manchester United

Publikfavoriten Dembo 
är tillbaka på Stockholms 
Stadion med sitt glada 
humör och sin enorma 
räckvidd. Den gambiska 
landslagsmålvakten var 
utlånad till Assyriska i 
Superettan i fjol och 
svarade för mängder av 
högklassiga och match
avgörande räddningar 
på Bårsta IP. I år tar han 
upp kampen med Andreas 
Isaksson om svenska mäs
tarnas målvaktströja och 
kommer att bjuda på hård 
konkurrens. Dembo har 
alla förutsättningar för att 
bli en riktigt bra målvakt 
på elitnivå.









2. Patrik Eriksson Ohlsson 
Född: 9 aug 1974 
Längd/vikt: 182 cm/80 kg 
Säsonger i DIF: 4 
Moderklubb:
IFK Sundsvall
Min bästa egenskap som 
spelare: Bra forehand 
Favoritklubb utomlands: 
Lokomotiv Moskva

Tvåbarnspappan Peo är 
alltid ett föredöme på pla
nen. Han ger 100 procent 
för sitt lag i varje omgång 
och går gärna en match i 
matchen med motståndar
lagets tuffaste spelare. 
Peo är starkare än han 
ser ut och har förmågan 
att kliva fram när andra 
viker ner sig. Andra goda 
egenskaper är ett hög
klassigt huvudspel och en 
utmärkt placeringsförmå
ga. Den individuellt 
anpassade träningen har 
gett honom ett lättare steg 
och, framför allt, en kor
tare startsträcka. Detta har 
peppat Peo till en del 
dribblingsraider som siste 
man vilka kan få Stadion
publiken att slita sitt hår.

3. Mikael Dorsin 
Född: 6 okt 1981 
Längd/vikt: 184 cm/81 kg 
Säsonger i DIF: 5 
Moderklubb: DIF 
Min bästa egenskap som 
spelare: Det får andra 
svara på
Favoritklubb utomlands: 
Newcastle United

I fjol kom det allsvenska 
genombrottet. Micke Dor
sin fick tränarnas förtro
ende på vänsterbacken 
och visade definitivt att 
han var värd det. Urdjur
gårdaren Dorsin var en av 
Allsvenskans bästa defen
siva spelare och stängde 
sin vänsterkant under 
hösten. I år hoppas vi att 
Micke kan vara ännu vas
sare i offensiven och i 
passningsspelet och vara 
lika given i A-landslaget. 
Micke trivs när det är 
tuffa tag på plan och är 
den perfekta derbyspela
ren med sin inställning 
och sitt Djurgårdshjärta.

4. Elias Storm
Född: 19 juli 1979
Längd/vikt: 190 cm/87 kg 
Säsonger i DIF: 1 
Moderklubb: Älvsjö AIK 
Min bästa egenskap som 
spelare: Får andra svara pä 
Roligaste match jag spelat 
med DIF: IFK Norrköping

Med sina 190 centimeter 
över havet står Elias Storm 
stadigt när det blåser. Det 
syns pä honom att han är 
en bra huvudspelare men 
inte att han är sä pass 
snabb som han faktiskt är. 
Elias debuterade i All
svenskan i fjol mot IFK 
Norrköping. Utöver dessa 
90 minuter saknar Storm 
allsvensk rutin vilket kan
ske är det allra viktigaste 
för en mittback. Med mer 
speltid kan han utvecklas 
till en spelare även för 
den ordinarie startelvan.





5. Richard Henriksson 
Född: 5 okt 1982 
Längd/vikt: 191 cm/87 kg 
Säsonger i DIF: 4 
Moderklubb: DIF 
Min bästa egenskap som 
spelare: Ett gott humör 
Roligaste match jag spelat 
med DIF: Matcherna mot 
FCK

Richard var många gånger 
en av Djurgårdens bästa 
spelare under fjolårets vår
säsong. I Djurgårdens U-
sektion har han sedan de 
allra första sparkarna utbil
dats till en brytsäker och, 
trots sin storlek, snabb 
spelare med bra och även 
offensivt giftigt huvudspel. 
Med mer rutin och mindre 
valpighet kan han bli en 
storback i både blågult 
och blårandigt. Richard 
fyllde 20 i fjol men debute
rade i A-laget redan 1998 
(0-0 mot Kalmar FF).

I Vålerenga hittade Djur
gården Johan Arneng, en 
defensiv mittfältare med 
gott spelsinne. Johan 
hamnade i Vålerenga via 
Degerfors, Empoli och 
Rausfoss och gör nu debut 
i Allsvenskan. Han be
skrivs som en lugn och 
klok mittfältare som spelar 
enkelt och sätter adress 
på passningarna. För två 
år sedan var han nomine
rad till utmärkelsen Årets 
spelare i norska division I 
och tanken är att han ska 
kunna gå direkt in i Djur
gårdens startelva även om 
också han ses som en spe
lare med stora utveck
lingsmöjligheter.

7. Johan Arneng 
Född: 14 juni 1979 
Längd/vikt: 175 cm/74 kg 
Säsonger i DIF: 0 
Moderklubb: Oddevold 
Min bästa egenskap som 
spelare: Spelsinnet 
Roligaste match jag sett 
med DIF: Såg en rolig 
match i Kina mot 
Guanzhou
Favoritklubb utomlands: 
Vålerenga

21 truppen

8. Christer Mattiasson 
Född: 29 juli 1971 
Längd/vikt: 175 cm/75 kg 
Säsonger i DIF: 2 
Moderklubb: Mariedals IK

Kitten har haft en hel del 
problem med skador sedan 
han värvades till Djurgår
den men han omges fort
farande av ett rykte som 
patenterad målskytt. Mat
tiasson har förmågan att 
dyka upp i rätt sekund 
och få en tå som är lite 
längre än alla andras på 
bollen. Han köptes till 
Djurgården från Lilleström 
2001 som en lösning på 
lagets måltorka men på 
grund av alla skador har 
han åkt ut och in i laget 
sedan dess. Under fjolå
rets avslutande allsvenska 
omgångar fanns han inte 
med i truppen till mat
cherna. Revansch i år?



22 truppen

9. Johan Elmander 
Född: 27 maj 1981 
Längd/vikt: 188 cm/84 kg 
Säsonger i DIF: 1 
Moderklubb:
Holmalunds IF
Roligaste match jag spelat 
med DIF:
Helsingborg-DIF, 2002

Johan Elmander var den 
sista biten i guldpusslet. 
Hans statistik från i fjol 
talar för sig själv; av de 
åtta allsvenska matcher 
han spelade vann Djurgår
den sju. Med sin tyngd 
och speed är han en ett 
fullgott alternativ för A- 
landslaget och för Djurgår
den är han också mycket 
viktig i sin roll som boll
mottagare. Det behövs en 
spelare som kan hålla kvar 
bollen på motståndarla
gets planhalva medan 
resten av laget flyttar upp 
positionerna. Elmander 
har även förmågan att, 
med bollen vid fötterna, 
springa förbi en motstån
dare. Förslagsvis någon i 
svartgult.

10. Andreas Johansson
Född: 5 juli 1978 
Längd/vikt: 179 cm/80 kg 
Säsonger i DIF: 3 
Moderklubb: Melleruds IF 
Min bästa egenskap som 
spelare: Prima Ballerina 
Roligaste match jag spelat 
med DIF: Ljungskile borta 
i Superettan (0-1) efter 
tolv timmar i buss!

Addes fjolår kan delas in 
i tre perioder: en svag 
säsongsinledning, en rik
tig formtopp efter VM-
uppehållet och en mindre 
framträdande roll i de 
avslutande allsvenska 
omgångarna. Djurgården 
har haft stor nytta av 
Andreas ända sedan han 
var med och spelade upp 
laget från Superettan 2000 
och vi hoppas att den posi
tiva utvecklingen fortsätter.

11. Daniel Sjölund 
Född: 22 april 1983 
Längd/vikt: 178 cm/73 kg 
Säsonger i DIF: 0 
Moderklubb: IF Finströms 
Kamraterna
Min bästa egenskap som 
spelare: Min vänsterfot

Daja fick sina första fot
bollslektioner i åländska 
IF Finströms Kamraterna 
men kommer närmast från 
anrika Liverpool FC via 
West Ham United och 
Brommapojkarna. Med 
sin precisa vänsterfot 
hoppas han på ett genom
brott i Allsvenskan och 
något mindre konkurrens 
för en plats i A-laget. 
Daniel, som fyller 20 år i 
år, har ett bra spelsinne 
och visade redan under 
försäsongen sitt målsinne. 
4-3-3 bör passa Daniel bra 
även om han aldrig har 
spelat det tidigare.
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12. Markus Karlsson 
Född: 30 augusti 1972 
Längd/vikt: 185 cm/80 kg 
Säsonger i DIF: 7 
Moderklubb: Rimbo 
Min bästa egenskap som 
spelare: Grym högerfot, 
det Zlatan gör med en 
apelsin gör jag med en 
pingisboll
Roligaste match jag spelat 
med DIF: DIF-MFF 6-1

Mackan var en av de allra 
största guldhjältarna i fjol. 
Med ett följsamt och sten
hårt mittbacksspel var 
kapten Karlsson, som sig 
bör, ett föredöme för hela 
laget. Det var mycket svårt 
att tro att han gjorde sin 
första säsong i mittförsva
ret. Med kaptensbindeln 
runt armen tog Markus 
ett större ansvar samtidigt 
som de gula och röda kor
ten blev, åtminstone något, 
färre. När Markus Karlsson 
spelar i Djurgårdens mitt
lås är det jobbigt att vara 
forward i något annat all
svenskt lag.

13. Stefan Bergtoft 
Född: 24 mars 1979 
Längd/vikt: 179 cm/72 kg 
Säsonger i DIF: 3 
Moderklubb: Kälvesta IOF 
Min bästa egenskap som 
spelare: Gnäller sällan 
Roligaste match jag sett 
med DIF: AIK-DIF 1-1 
(2001)

Stefan Bergtoft - en orädd 
terrier i blårandigt - har 
varit skadedrabbad under 
sin tid i Djurgården. Tack 
vare hans goda inställning 
och förmåga att inte ge 
upp finns han fortfarande 
kvar i truppen. Under en 
skadefri säsong har han 
alla möjligheter att ta en 
plats i startelvan. Stadion
publiken har redan ett gott 
öga till Stefan - alla älskar 
en fighter, en spelare som 
inte får några applåder för 
annat än tuffa tacklingar 
och hänsynslös offervilja.

14. Babis Stefanidis 
Född: 3 oktober 1981 
Längd/vikt: 180 cm/71 kg 
Säsonger i DIF: 2 
Moderklubb:
IF Brommapojkarna
Min bästa egenskap som 
spelare: Tekniken 
Roligaste match jag spelat 
med DIF: AIK-DIF var en 
mycket bra match, 0-3

Lär för alltid bli ihågkom
men för klacken på 
Ryavallen i fjolårets guld
match. Babis är en påhit
tig och teknisk forward 
som trivs bäst på höger
kanten och ständigt håller 
sin bevakare sysselsatt. 
Finlirare som Babis brukar 
vika ner sig när det smäl
ler i närkamperna men 
Babis klarade sig exempel
vis bra mot irländska 
Shamrock i fjolårets Uefa
cup. Babis är en av svensk 
fotbolls många lovande 
81:or som kan få sitt stora 
genombrott i år.
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16. Kim Källström 
Född: 24 aug 1982 
Längd/vikt: 185 cm/84 kg 
Säsonger i DIF: 1 
Moderklubb: Partille IF 
Min bästa egenskap som 
spelare: Drivern 
Roligaste match jag spelat 
med DIF: Matcherna mot 
FCK

Pojken med guldskorna 
blev kvar i allsvenskan 
trots en rent magnifik 
höstsäsong i fjol. Det är 
alla djurgårdare glada för. 
Kim är en vinnare, en spe
lare som kan och vågar 
skjuta och ett föredöme 
med sin inställning på 
och vid sidan av planen. 
Kan han, trots alla lovord 
och massmediai uppmärk
samhet, behålla sin 
ödmjukhet och fokusera 
på sin uppgift blir han 
ännu bättre i år och får 
sitt definitiva genombrott 
i landslaget.

17. Samuel Wowoah 
Född: 17 juni 1976 
Längd/vikt: 175 cm/72 kg 
Säsonger i DIF: 3 
Moderklubb: Örebro SK 
Min bästa egenskap som 
spelare: Teknik och 
snabbhet
Favoritklubb utomlands: 
AC Milan

Wowoah återvände till 
huvudstaden i fjol och 
tog platsen som vänster
forward trots hård konkur
rens från, främst, Lolo 
Chanko. Med sitt tekniska 
spel på små ytor lyckades 
han skapa massor av oreda 
i motståndarlagens försvar 
men den egna målskörden 
blev något snål sett till 
antalet chanser. Samuel 
Wowoah är mycket tempo- 
stark och med en bättre 
bollbehandling kan han bli 
en matchvinnare även mot 
europeiska topplag. Kallas 
ofta för Vovven men före
drar själv Sammy.

18. Niclas Rasck 
Född: 3 okt 1969 
Längd/vikt: 178 cm/74 kg 
Säsonger i DIF: 4 
Moderklubb: Ludvika FK 
Min bästa egenskap som 
spelare: Bra tekare 
Roligaste match jag spelat 
med DIF: Hockeymatchen 
på Hovet

Sedan Stefan Rehn bytte 
dobbskor mot badtofflor är 
Niclas Rasck lagets ålder
man. Ludvikasonens fjolår 
på högerbacken var drab
bat av ljumskproblem och 
inte lika spelmässigt 
klockrent som 2001. Vi 
kände för visso igen lug
net, rutinen och pass
ningsspelet efter marken. 
Fjolårets gräddklick var 
soloprestationen i cupse
mifinalen då Niclas drib
blade sig igenom Malmös 
straffområde och avslutade 
med att placera bollen 
utom räckhåll för Lee Bax
ter. Vi hoppas på fler såna.
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19. Pär Cederqvist 
Född: 10 mars 1980 
Längd/vikt: 184 cm/82 kg 
Säsonger i DIF: 0 
Moderklubb: IFK Värnamo 
Min bästa egenskap som 
spelare: Huvudspelet 
Favoritklubb utomlands: 
Manchester United

PC påminner om en ung 
Ralf Edström även om 
polisongerna saknas. Ste
get från tvåan till Allsven
skan är stort, även för en 
skyttekung från Värnamo, 
men Pär är en tuff och 
orädd forward som vet var 
målet står. Efter ett antal 
träningar ute på Kaknäs 
under hösten 2002 var 
samtliga ledare överens 
om att ge honom ett 
kontrakt. Även Halmstads 
BK visade stort intresse 
men Cederqvist valde 
Djurgården till Jonas 
Therns besvikelse.

21. Richard Spong 
Född: 23 sept 1983
Längd/vikt: 182 cm/75 kg
Säsonger i DIF: 0
Moderklubb: IK Frej
Min bästa egenskap som 
spelare: Brytsäker 
Roligaste match jag sett 
med DIF: DIF-MFF 6-1

Med ett gäng junior- och 
pojklandskamper på 
meritlistan tar Richard 
Spong från Täby upp 
kampen om en plats i 
DIFs backlinje. Richard, 
som tillhört Coventry FC 
i tre säsonger, konkurrerar 
främst om en ytterback
splats. I England har han 
mest hållit till på höger
kanten även om han länge 
hävdade att han helst spe
lade mittback. Unge 
Richard är sugen på att 
spela A-lagsfotboll igen och 
ser Djurgården som det 
bästa svenska alternativet.

22. Aziz Corr Nyang 
Född: 27 aug 1984 
Längd/vikt: 175 cm/63 kg 
Säsonger i DIF: 1 
Moderklubb: IFK Lidingö 
Favoritklubb utomlands:
Juventus

Aziz Corr Nyang kan bli 
årets överraskning i Djur
gården. 18-årige Aziz är 
en av Djurgårdens många 
landslagsmän och precis 
som för Dembo Tourray 
handlar det om Gambias 
landslag. Med sin energi 
och teknik passar Aziz 
bra i årets DIF-trupp full 
av unga, snabba och ut
vecklingsbara spelare. 
Aziz, som kom till Djurgår
den från IFK Lidingö i fjol, 
väger än så länge lite lätt 
men imponerade under 
flera av försäsongens 
träningsmatcher på 
Graningevallen.
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23 Yannick Bapupa 
Född: 21 jan 1982 
Längd/vikt: 179 cm/76 kg 
Säsonger i DIF: 1 
Moderklubb:
Kongo Kinshasa Star

Under en dålig match 
(sällsynt på Stadion) kan 
Bapupas inkast med inklu
derad volt vara behållning
en. Kongolesen är mycket 
teknisk och sitter på en 
stor utvecklingspotential. 
Är det någon spelare som 
ska kallas för lovande så är 
det Bapupa. I fjol fick han 
göra sitt första allsvenska 
mål, vilket också blev ett 
segermål. Han spelade ett 
par matcher från start som 
defensiv mittfältare och 
klarade sig alltid med 
minst godkänt betyg.
Med lite mindre spel på 
chans och färre felbeslut 
kan det bli fler chanser.

24. Rene Makondele 
Född: 20 april 1982 
Längd/vikt: 175 cm/72 kg 
Säsonger i DIF: 1 
Moderklubb:
Kongo Kinshasa Star 
Favoritklubb utomlands: 
Bayern München

Det finns många likheter 
mellan Makondele och 
Bapupa. Båda är från 
Kongo och påminner om 
varandra i spelet men 
Makondele är en mer ut
präglad målskytt. Liksom 
Bapupa utvecklades 
Makondele enormt under 
fjolårssäsongen som han 
inledde i Värtan. Han är 
teknisk och rivig och öste 
in mål i Djurgårdens B-lag 
under hösten. När han har 
anpassat sig mer till den 
svenska organiserade fot
bollen kan han bli en spe
lare även för A-lagets 
skytteliga.

Kjell och Siv Lundqvist 
Säsonger i DIF: 19 var 
(sedan 1984, A-laget 
sedan 1991)

Det strävsamma paret
Kjelle och Sivan på Kak
näs träningsanläggning 
är sedan länge något av 
en far och mor för både 
spelare och ledare i Djur
gården. De fixar allt från 
småsaker till större pro
blem och ser till att alla 
känner sig välkomna. En 
dag är det någon som be
höver nya skor från Adidas 
och en annan dag är det 
någon som behöver prata 
ut om sina bekymmer.
Kjelle och Sivan finns all
tid där och ser till att allt 
runt om laget fungerar. 
Deras insats för Djurgår
den under de senaste 
åren har varit ovärderlig.







Henrik Andersson, 
naprapat
Säsonger i DIF: 0

Henrik Henke Andersson 
arbetar tillsammans med 
Johan Forsbring och gör 
sin första säsong i Djurgår
den i år. Han jobbar i 
samma seriösa anda som 
Forsbring och har mycket 
goda rekommendationer.

Johan Forsbring, naprapat
Säsonger i DIF: 2

Forsbring är en av orsa
kerna till att Djurgårdens 
spelare - peppar peppar - 
inte varit skadedrabbade 
i samma omfattning som 
tidigare. Med den hårda 
träningen som bedrivs är 
det viktigt att ha en napra
pat med stor kunskap om 
fotboll och dess skador 
och slitningar på kroppen. 
Johan arbetar mycket för 
att förebygga skador och 
se till att man stoppar 
felbelastningar och andra 
problem i tid, ett arbete 
som gett ett mycket bra 
resultat. Skadefria spelare 
kan vara skillnaden mellan 
succé och fiasko i en jämn 
allsvenska.

Inge Johansson, 
styrketränare
Säsonger i DIF: 4

En kugge för uppbyggna
den av spelarna. Sitter 
inne med enorma kunska
per och styrketräning som 
är anpassad för fotbolls
spelare. Gör sitt fjärde år 
i Djurgården och har syss
lat med styrketräning på 
elitnivå i 50 år. Bland 
annat hjälpte han Sovjets 
hockeylandslag med fysträ
ningen under 1980-talet. 
Ingvar Putte Carlsson kal
lar Inge för sin bästa värv
ning. Det handlar bland 
annat om explosiva lyft 
med vikter, knäböj och 
ryck med skivstång. Många 
av idéerna är hämtade från 
det gamla Sovjet och NHL. 
Inge är mycket respekte
rad av andra spelare och 
ledare i Djurgården.
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Thomas Lindholm, 
fystränare
Säsonger i DIF: 2

Thomas Lindholm gör sin 
tredje säsong som fysträ
nare i Djurgården. Första 
året gnällde alla spelarna, 
andra året accepterade de 
och tredje vill de ha ännu 
mer. Thomas kallas för en 
idrottsfysiologisk galning 
när han inte hör. Han är 
oerhört seriös och kunnig 
och lämnar inget åt slum
pen när det gäller plane
ring och förberedelser. 
Thomas ser till att varje 
spelare i Djurgården tränar 
sin fysik på bästa sätt och 
att träningen kompletterar 
Inge Johansson styrketrä
ning med smidighet och 
snabbhet.

Lars-Erik Sandler,
beteendevetare
Säsonger i DIF: 2

Mottot är »tänk bra - spela 
bra«. Lars-Erik Sandler 
står för den viktiga men 
ofta bortglömda mentala 
träningen. Lars-Erik jobbar 
som konsult i egna företa
get Rurik Utveckling AB 
sen 1985 och som lärare 
på Bosön, där Djurgården 
sköter försäsongsträning
en, sedan 1970. Han är 
även engagerad i Vallen
tuna Volley där två av hans 
döttrar spelar volleyboll. 
Sandler började jobba 
med Djurgården i augusti 
2001 och var uppskattad 
bland spelarna på vägen 
till Dubbeln. Då fokuse
rade han på hela gruppen 
men i år kommer även 
den mentala träningen att 
anpassas efter individen.

Magnus Forssblad, läkare 
Säsonger i DIF: 14

Svenska fotbollslandslaget 
läkare Magnus Forssblad 
har ett mycket gott rykte 
i Fotbollsverige och även 
internationellt. Doktor 
Forssblad har mångårig 
erfarenhet av fotbollsska
dor och är en erkänt 
skicklig yrkesman. Han 
har varit officiell lands
lagsläkare under flera 
stora turneringar som EM 
och VM. Under tidigare 
säsonger hade Forssblad 
en Djurgårdens lag en för
måga att främst vinna de 
matcher som Forssblad 
inte kunde åka med på 
men i fjol vann de lyck
ligtvis även med doktorn 
på bänken.



I DIF-POOLEN samlas stora och små företag under 
ett och samma tak. Vi kan skräddarsy ett sponsor 
paket till dig ring oss på telefon 08-54515800.



35 truppenJesper Blomqvist, 
Geert den Ouden och 

Fredrik Stenman.

3. Fredrik Stenman
Född: 2 juni 1983
Längd/vikt: 188cm/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 15800.



Öster spelar mer svenskt i år jämfört med förra säsongen, enligt Leif Widén.

F: Leif Widén, dina tankar från 
vårens möte?
S: Det var en nykomling mot en svensk 
mästare. Det skiljde mycket i fotbollskun
nandet, framför allt i tempo och intensitet. 
Vi var nya från Superettan och det märktes. 
F: Sedan i somras har du tagit över tränar- 
rollen?
S: Det är ju inte så roligt när man är tvung
en att skiljas från en tränare och det var en 
tuff situation som jag försökt göra det bästa 
möjliga av. Jag tycker det gick bra i början 
men på sista tiden har det gått sämre. Det 
beror mycket på det mentala, efter att ha 
spelat oavgjort mot Hammarby och mycket 
bra mot Malmö FF har vi blivit oroliga och 
ängsliga och förlorat mot lag som åtminsto
ne på pappret inte är lika bra.
F: Hur har Östers spel förändrats sedan du 
tillträdde?
S: Under Evgueni Kouznetsovs tid spelade vi 
med väldigt strikt bollhållande, lite sydeuro

peiskt, med många passningar som aldrig 
var längre än 20 meter. Vi vann Superettan 
på det spelet, men vi var inte mogna för det i 
Allsvenskan. Nu spelar vi mer svenskt, 
rakare och med snabbare omställningar. 
Tekniskt sett håller vi bra allsvensk klass 
men vi har haft lite problem med att vinna 
andrabollar och inte varit tillräckligt vassa. 
F: Hur blir dagens matchbild?
S: Det beror lite på utgångsläget, hur det 
gått i omgången före. Jag förmodar att vi är 
tvungna att ta poäng och då måste vi vara 
optimistiska i vårt sätt att se på matchen. 
Det som kan tala för oss är att vi bevisat att 
vi kan plocka poäng borta mot Hammarby 
och AIK och att vi skakade Malmö. Jag 
tycker att vi ligger närmare Djurgården nu 
än vad vi gjorde i våras.
F: Klarar Öster kvalplatsen?
S: Jag tror det.

Av Johanna Lundeberg



På väg ner?
I dag kan det vara sista gången på många år som anrika Öster kommer att 
besöka Stadion. Laget har kämpat i botten av Allsvenskan hela säsongen 
och ser nu ut att vara på ned i Superettan.

Östers IF historia tog fart 1930. Då bildades 
Östers FF. Öster är för övrigt en stadsdel i 
Växjö. Två år senare ändrades FF till IF och 
föreningen registreras hos Smålands fot
bollsförbund.

1967 gick föreningen upp, via kvalspel 
mot IK Brage, i Allsvenskan för första gång
en. Nykomlingen Öster hade inte i Allsven
skan att göra menade Gunnar Gren. Ett 
uttalande som knappast skulle ge honom 
några jobb som experttippare. Östers IF 
vann nämligen Allsvenskan. En som istället 
har fått jobb som expertkommentator är 
före detta förbundskaptenen Tommy 
Svensson som spelade i Östers guldlag.

Tio år senare var det dags igen. Guld 

nummer två spelades hem till Växjö och 
Värendsvallen.

Ett mellanår 1979 följdes upp av två raka 
guld 1980 och 1981. Med bröderna Thomas 
och Andreas Ravelli, Teitur Thordarsson, 
Jan »Lill-Damma« Mattson, Peo Bild och 
Karl Gunnar Björklund i laget hade de övri
ga lagen inte mycket att säga till om.

1981 sägs vara den bästa upplagan av 
Öster någonsin. Laget inledde serien med 
tio raka segrar och visade därmed direkt att 
de andra lagen inte skulle behöva göra sig 
något besvär.

Därefter har det mesta gått utför för Öster. 
Laget har visserligen hängt med i toppen
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Stefan Rehn på Stadion.

2000:
Rami höll nollan
Djurgården tog sin nionde raka seger i Superettan i 
mitten av september mot Öster och tog ett steg när
mare spel i Allsvenskan. Mittfältet med Barsom, 
Pehrsson, Rehn och Dorsin hade problem med Jan 
»Lill-Damma« Matssons mannar. Det blev ofta ytor 
när Djurgården flyttade fram på kanterna. Stefan 
Bärlin rullade in matchens enda mål i den första 
halvleken.

Djurgårdens IF-Östers IF 1-0 (1-0)

Mål: 1-0 Stefan Bärlin (41)

Publik: 5125
Domare. Åke Strömberg

ytterligare ett par säsonger, men för det 
mesta har det handlat om mittplaceringar.

1997 började den bistra verkligheten 
komma i fatt Öster. Laget klarade av det all
svenska kontraktet via kval mot Djurgården. 
Ett kval som inte direkt gick Djurgårdens 
väg. Det tveksamma kvitteringsmålet Öster 
gjorde i den första matchen, på Stadion, är 
ett klassiskt bittert Djurgårdsminne.

Respass till ettan blev det året därpå. Med 
22 inspelade poäng hamnade laget sist. Då 
var det ingen större tröst att Öster hade 
gjort ett mål mer i serien än SM-vinnarna 
från Solna.

I fjol lyckades Öster åter nå Allsvenskans 
finrum. En sejour som tyvärr ser ut att bli 
kortvarig.

Av Thomas Alexandersson
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Flest räddningar 
i Allsvenskan?
En profil i dagens motståndare är målvakten Björn Stringheim. Björn är den 
målvakt i Allsvenskan som gjort sig mest förtjänt av lönen. Han är nämligen 
den som tillsammans med Örebros John Alvbåge har gjort flest räddningar 
inför den sista omgången.

Björn är 28 år och fostrad i Malmö FF där 
han aldrig blev riktigt ordinarie. 1998 läm
nade han MFF och gick till Vasa i Finland. 
Efter det att pengarna i klubben tog slut 
och inga löner betaides ut tog han färjan 
över till Umeå FC vilka han representerade 
tre månader. Därefter har det varit Öster för 
hela slanten. I Växjö trivs han och sambon 
väldigt bra.

- Det skulle dock vara roligare om vi inte 
låg i botten på serien. Man får dock räkna 
med det första året. Kan vi bara överleva 
detta år kan vi bli ett starkt Allsvenskt lag i 
framtiden. Det finns gott om duktiga spe
lare i Småland och Öster har traditionen för 
att etablera sig på allvar, säger Björn som 
har kontrakt ett år till med Öster, men kan 
mycket väl tänka sig att förlänga det.

- Den senaste matchen mot Helsingborg 
(3-3) gav råg i ryggen. Trots att jag gjorde 
min karriärs största tavla genom att släppa 
en enkel boll mellan bena är jag glad i dag. 
Poängen vi tog genom en stark kämpainsats 
kan vara avgörande för att vi skall få en 
kvalplats. Tyvärr släpper vi fortfarande in 
för enkla mål och ofta tidigt i matcherna.

Det har vi inte råd med mot Djurgården. 
Det gäller för oss att hålla emot i början 
och hoppas att DIF-arna festat i veckan och 
inte är 100 procent laddade. Då har vi en 
bra chans. Djurgården är ett bättre lag än 
oss, men vi kommer hypermotiverade och 
som sagt får vi hoppas på att DIF-spelarna 
tänker på segerfesten mer än på matchen. 
Den chansen är stor och jag tror att vi tar 
den.

Björn tycker också att Öster var med bra 
i premiärmötet mot DIF trots 0-4. Som 
största styrka anser Björn att hans spelför
ståelse är. I övrigt tycker han inte att han 
har några direkta svagheter eller styrkor. 
Han är alltså ganska allround.

Av Mats Jansson
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Dags att lägga kurs
Trots att ett nytt SM-guld är klart finns skäl att ordentligt 
tänka över Djurgårdens framtid - och det redan nu.

Sedan nedflyttningen 1999 har det nästan 
uteslutande varit klackarna i taket för Djur
gårdens IF. Seger i Superettan följdes upp 
med en andraplats i Allsvenskan 2001 - 
och sedan kom SM-guldet. Hela tiden med 
positiva vibbar runt klubben, vare sig det 
handlat om träningsupplägg, ekonomi, 
nyförvärv eller det rent sportsliga.

Trots att året resultatmässigt varit en stor 
framgång går det inte att bortse från att 
något har hänt. Spelet, den så omhuldade 
gladfotbollen, har förvisso krackelerat allt
för många gånger för att det ska kännas rik

tigt bra, men det är inte det värsta. Det 
som oroar mest är i stället glöden hos spe
larna. Eller snarare bristen på sådan.

Visserligen har det i de flesta fall räckt 
med skillnaden i skicklighet och kyla för att 
ta hem tre poäng, men en sådan mentalitet 
är i längden ohållbar. Mest tydlig blir skill
naden i jämförelse med fjolåret.

2002 brann Djurgården. Man brann för att 
vinna och visa att man var bäst. Det spe
lade ingen roll vad motståndet hette, om 
det var Kalmar FF, FC Köpenhamn eller för



»Det är faktum att vi köpt in flera spelare som är just de 
»dyra 27-åringar« vi alltid sagt oss undvika. Det är också 
faktum att det enda vår ledning pratar om är »Europa« och 
hur vi ska hävda oss där. För att ta ett par exempel.«

den delen BP i en kall februaritillställning 
på Stadshagens grus. Man ville visa mot
ståndare, fans, ja hela världen att Djurgår
dens IF var landets bästa fotbollslag.

Det vill man förstås i år också, men inte 
lika starkt. Och det avslöjas. 2002 hade vi 
aldrig tappat 3-0 mot Solna, och en 0-4- 
förlust mot Assyriska hade inte inträffat om 
så DIF spelat med sex man på plan.

Låt oss slå fast det direkt: DIF anno 
2003 är inte ett sämre fotbollslag än det 
som vann i fjol, man är snarare bättre. Det 
finns mycket som visar på det. Kvaliteten 
på truppen är bättre, men framför allt:

Insatsen mot Partizan Belgrad på Råsun
da var det bästa ett blårandigt lag någonsin 
presterat. Där fanns åter glöden, glöden att 
nå framgång. Samma glöd som efter SM- 
guldet alltså inte räcker till för en »grå« 
match fanns alltså i Champions League. 
Det är lika lätt att förklara som det är oro
väckande för framtiden.

Scenariot känns nämligen igen. Ett nord
ligt beläget lag var i ungefär samma situa
tion 1999, när man efter SM-guld och

deltagande i Champions League skulle 
ladda om för den grå vardagen. Det gick 
inte, och hur det sedan har utvecklat sig för 
den avlägsna kommunens stolthet har inte 
undgått någon.

Håller DIF på att bli ett nytt AIK?
Man värjer sig gärna mot tanken, men 

att blunda är det sämsta man kan göra. Det 
är faktum att vi köpt in flera spelare som är 
just de »dyra 27-åringar« vi alltid sagt oss 
undvika. Det är också faktum att det enda 
vår ledning pratar om är »Europa« och hur 
vi ska hävda oss där. För att ta ett par 
exempel.

Det gäller att lägga kurs för framtiden, 
och det måste göras nu. Ingenting är för 
sent än.

Kanske krävs ett par mellanår resultat
mässigt, men hellre det än en kortsiktig 
vinstmaskin som maler på mot sin under
gång. Djurgårdens själ är vikigare än Cham
pions League.

Av Viktor Barth-Kron
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Tack för i år!



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













Djurgårdens fotbollsgrabbar 
äter kött från

Anton och pappa.































ÖSTRA STATION
Grundad 1935

FÖRST OCH STÖRST!
Först: Blårandig sedan 1935 

Störst: Etta på Järnkaminernas topplista 
”Populäraste DIFPUB”

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

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

Välkomna önskar Berit.

DJURGÅRDSPUB MED UTESERVERING

ÖPPET ALLA DAGAR TEL 08-612 0014
Tunnelbana Tekniska Högskolan, Valhallavägen 77, nära till Stadion.
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Organisatorisk framgång
Det har talats och skrivits mycket om en 
listig ekonomisk konstruktion som grund
stenen till Djurgårdens guldkantade sports
liga framgång. Men fotbollens historia är 
som alla vet fylld av haverier. Ofta kantade 
av pilsnabb försnillning av stora inkomster, 
raska spelarköp där bygget av ett lag kom
mit i oförlåtlig andra hand och oförmåga att 
planera för mer än en säsong i taget. Kort 
sagt mängder av skinnförsäljningar långt 
innan man har fått korn på minsta lilla 
björn, än mindre lyckats skjuta den.

Jag minns så väl hur IFK Göteborgs 
dominans inleddes - och hur den bröts.

Första halvan av sjuttiotalet låg man 
sex år i dåvarande ettan. De tre första åren 
i ettan värvades 34 (!) nya spelare. Vänd
punkten kom 1976. Med yttersta klokskap 
och en smula slump byggdes ett lag av 
hemvändare (Björn Nordqvist, Ove Kind
vall) och ungdomar (Torbjörn Nilsson) i god 
förening. Det blev uppflyttning, mångårig 
allsvensk dominans, dubbla Uefacup
segrar, Champions League-spel och peng
arna rullade in. Men omärkligt gled man in 
i ett annat slags värvningstänkande. Spe
larna kom inte längre unga från ettan, 
tvåan eller till och med trean som tidigare 
utan framför allt från de allsvenska kon
kurrenternas förstauppställningar och några 
europeiska reservbänkar. Inför säsongen

1998 sprätte man iväg 25 miljoner på spe
larköp, som om Bosman-domen inte fanns. 
På bra spelare, givetvis, skenbart färdigut
bildade åtminstone i det lag och den miljö 
de då befann sig.

Och det gick sämre, betydligt sämre, 
kanske också för att annat förändrats i 
omvärlden medan det stannat av hos själva 
Blåvitt. När det gäller spelarattityder, spel
modell, talangutveckling och organisation 
är pengar sannerligen inte allt.

Framgång föder aldrig automatiskt fram
gång.

Därför tror jag inte heller att Djurgården 
kommer att dominera Allsvenskan, som 
Blåvitt en gång gjorde. Däremot att skyddet 
mot allmän förstoppning är mycket gott.

Vi i publiken följer gärna Kims uppma
ning och firar till den 7 januari, då försä
songsträningen sätter igång.

Men hoppas samtidigt på att alla ansva
riga i själva föreningen fortsätter arbeta 
med samma noggrannhet, framsynthet och 
lyhördhet som i år.

Ni har gjort oss ruskigt stolta och glada!
Och då har jag ännu inte hunnit säga ett 

ord enda ord om framgångarna för damla
get. Om nu någon fortfarande tror att peng
ar betyder allt.

Av Eva af Geijerstam



77 U-laget

Kvartsfinal i Junior-SM på Hjorthagen. Djurgården vann med 3-1 mot Häcken.

Inte bara A-laget
I Djurgårdsfamiljen är det inte bara A-laget 
som skördar framgång, utan också vår ung
domsverksamhet.

Under oktober månad har Djurgårndens 
ungdomslag spelat slutspel i S:t Erikscu
pen och Juniorallsvenska med framgång, 
även om vi tyvärr inte vann någon titel 
bland de yngre visar vi för andra året i rad 
att vi står oss mycket väl i kampen om 
Stockholms ungdomsfotboll. Som exempel 
vill jag lyfta fram följande prestationer:

Våra pojkar 91 tog sig till 8-delsfinal i en 
åldersklass högre (P90), Pojkar 90 tog sig 
till semifinal där tyvärr AIK från Solna blev 
för svåra. Pojkar 89 tog sig hela vägen till 
final där man föll med uddamålet och våra 
pojkar 88 föll i semifinalen efter 22! straf

far. Så till ungdomens flaggskepp, Tipselit 
truppen. Dessa unga herrar har gjort en 
enastående prestation under året där man 
först klarade seriesegern i Juniorallsven
skan Div. 1 med 2 omgångar kvar, som nu 
har följts upp med en semifinal plats där 
man ställs emot Frölunda.

Så våra ungdomsspelare och ledare är på 
bra väg att bygga upp en dominans inom 
Stockholms ungdomsfotboll som gör att vi 
förhoppningsvis på sikt kan få se fler egna 
talanger ta klivet upp till A-laget. Vilket 
Djurgårds år detta håller på att bli: A-laget 
SM-guld, seger i reservlagsserien, damerna 
på god väg och detta ovanstående.

Av Johan Wilny
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En prövning
Det är en prövning att vara fotbollssuppor
ter. Ibland går det bra och man börjar ta ut 
segrar i förskott. Det är klart att de flesta 
hade räknat med seger mot Assyriska i 
cupen. Det var den inställningen som ver
kade råda både hos spelare och hos supp
portrar.

Det var till och med så att många inte 

»Det är synd att inte pub
liken kan bytas ut mot en 
mer »hungrig« publik 
också. Det är synd att inte 
fler tar cupen på allvar...« 

bemödade sig att åka till Stadion för att se 
matchen. Jag vet inte om ni sparade era 
pengar för att kunna gå på cupfinalen? Men 
ni valde i alla fall inte att gå på en cupsemi
final, mot ett lag som tidigare slagit ut både 
IFK Göteborg och Örebro. I serien har de 
nyligen slagit både Kalmar FF och IFK Norr
köping. Så det fanns ingen anledning till att 
tro att de skulle vara ofarliga.

Sen att Blåränderna gör sin sämsta halv
lek under 2003 tyder bara på dålig inställ
ning. Jag tror att det hade varit bättre om 
fler icke-ordinarie spelare som har mer att 
visa skulle ha spelat från start. De är i alla 
fall hungriga och skulle ha kämpat mer, 
tror jag åtminstone. Det är synd att inte 
publiken kan bytas ut mot en mer »hung
rig« publik också. Det är synd att inte fler 
tar cupen på allvar, lag som slår ur underlä
ge kommer alltid att vara farliga, man vet 
inte på förhand hur det skall gå. Vilket är 
det som är roligt med att gå på fotboll.

Av Stefan Andersson

Reseklubben 
informerar
Året 2003 var strålande år för Rese
klubben. Många har rest organiserat 
med Reseklubben som sköts på ett 
föredömligt sett av Robert »Pike« 
Kollberg. Här följer lite kort statistik 
från året 2003...

Öster 15 bussar = 680st, 1 tåg = 8 vagnar = 320st 
(cirka 4550 pers på plats).
Örebro 9 bussar = 447st (cirka 3800 pers).
Enköping 6 bussar = 305st, 1 båt = 140st (cirka 5000 
pers).
Helsingborg 2 bussar = 115st (cirka 700 pers). 
Landskrona 3 bussar = 180st (cirka 1200 pers). 
Örgryte 2 bussar = 110st (cirka 1100 pers).
Elfsborg 3 bussar = 178st (cirka 1500 pers).
Malmö 10 bussar = 530st, 1 tåg = 11 vagnar = 440st 
(cirka 4000 pers).
Göteborg 2 bussar = 98st (cirka 700 pers).
Sundsvall 2 bussar = 114st (cirka 600 pers).
Halmstad 15 bussar = 795st, 1 tåg = 12 vagnar = 
510st (cirka 5000 pers).
Antal bussar säsong 2003: 69 bussar (att jämföra med 
2002 går inte då vi hade 18 bussar till Köpenhamn och 
38 bussar till Guldmatchen i Borås).
Antal bussresenärer säsong 2003: 3552 st 
Antal tåg säsong 2003: 3 Guldpilar (31 vagnar).
Snitt tågvagnar: 10 per resa
Antal tågresenärer säsongen 2003: 1270 st
Antal båtar säsong 2003: 1 båt
Antal båtresenärer säsongen 2003: 140 st
Antal resenärer med Reseklubben säsongen 2003: 

4 962 st (i snitt 451 st)
Totalt antal Djurgårdare på resande fot säsongen 2003: 
28 150 st.
Snitt per bortamatch; 2 559 st.
Kilometer Reseklubbens resenärer åkt säsongen 2003: 
cirka 9560 km.
Snitt per bortamatch 869 km.
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Djurgårdens IF Östers IF
15. Andreas Isaksson 1. Björn Stringheim
30. Dembo Tourray 2. Markus Jonsson
3. Fredrik Stenman 3. Mikael Thomasson
4. Elias Storm 4. Johan Mattsson
5. Richard Henriksson 5. Daniel Pettersson j
6. Toni Kuivasto 6. Christer Thor
7. Johan Arneng 7. Andreas Ottosson
9. Geert den Ouden 8. Patrik Karlsson
10. Andreas Johansson 9. Daniel De Stefano
11. Daniel Sjölund 10. Ludwig Ernstsson
12. Markus Karlsson 11. Dennis Velic
13. Stefan Bergtoft 12. Tommie Lundström
14. Babis Stefanidis 13. Kaspars Goorks
16. Kim Källström 14. Anton Axelsson
17. Samuel Wowoah 15. Johan Svensson
18. Niclas Rasck 16. Peter Gitselov
20. Jesper Blomqvist 17. Joakim Karlsson
21. Richard Spong 18. Dani Hamzo
22. Aziz Corr Nyang 19. Atiba Hutchinsson
23. Ngabu Bapupa 20. Alexander Steen
24. Rene Makondele 21. Joao Rodrigo

22. Peter Wibrån
23. Fredrik Bild
31. Peter Kennfors

huvuddomare: Martin Hansson
assisterande: Henrik Andrén

Mirce Popovski
fjärdedomare: Patrik Malmberg


