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HAMMARBY IF-DJURGÅRDENS IF 2-1 
0-1 Jones Kusi-Asare (33) 
1-1 Pétur Marteinsson (60) 
2-1 Mikael Andersson (67)
Varningar: Barsom, Ba, Amoah
Domare: Martin Ingvarsson
DIF: Dembo, Concha, Kuivasto, 
Johannesson, Stenman, Ärnason(76), 
Arneng, Barsom(68), Ba(55), Larsen, Kusi-
Asare
Ersättare: Wahlström, Storm, Hysén(55), 
Rasck(68), Amoah(76)
Publik: 15 322
»Fruktansvärt besviken« 
(Fredrik Stenman)

LANDSKRONA BolS-ASSYRISKA FF 2-1 
0-1 Andreas Haddad (2) 
1-1 Jörgen Pettersson (5) 
2-1 Pontus Segerström (71)
Varningar: Nordbeck
Domare: Jonas Eriksson
AFF: Hellström, Nordbeck, Bengtsson, 
Ländin, Hamed, Haddad(78), Demir, 
Hamzo(60), Gorkss, Atiku(77), Batan 
Ersättare: Thudin, Manovic, Durmaz(77), 
Samura(78), Lukanovic(6O)
Publik: 5117
»Vi blir stressade av Landskrona « 
(Erland Hellsröm)
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DERBYFEST!
eftersom aik numera spelar i Superettan så får Assyriska 
från Södertälje ersätta AIK från Solna som årets andra der
bymotståndare i Allsvenskan. Det kommer garanterat att 
vara derbykaraktär på matchen och nykomlingen 
Assyriska är liksom Djurgården i behov av tre poäng. 
Assyriska har visat bra spel och haft oflyt i några matcher, 
men segern mot Göteborg på Gamla Ullevi imponerar. Det 
vill till att koncentrationen och tålamodet är på topp om 
det ska bli tre poäng denna afton för blåränderna. Skärpan 
i 90 minuter är viktigt om man inte ska gå på ytterliggare 
en derbyförlust. I förlustmatchen mot Hammarby i ons
dags slarvades poängen bort och nu tar vi oss i kragen och 
tar fram spelglädjen och rörelsen igen, som ju resulterade i 
en mycket bra andra halvlek mot Elfsborg.

de kommande två hemmamatcherna mot Göteborg och 
Helsingborg spelas på Råsunda eftersom löparbanorna på 
Stadion ska läggas om under denna period. Köp biljett till 
båda matcherna samtidigt så får du rabatt. Boka gör du 
på telefon 08-7350935.

Fjärde omgången i Svenska Cupen spelas fredag 10 
juni mot Enskede på Enskede IP. Matchen börjar 19.00. 
Kom i god tid för det väntas mycket publik.

Lördag 3 september ska alla djurgårdare boka in efter
som då äger den årliga DIF-dagen rum på träningsanlägg
ningen vid Kaknästornet på kungliga Djurgården. 
Ungdomsfotbollen kommer med ett utförligt och späckat 
program senare under sommaren, men du ska alltså redan 
nu boka in detta datum då djurgårdare i alla åldrar träf
fas och umgås. Givetvis är även A-laget på plats.

bortamatchen mot kalmar spelas nu på söndag och vill du 
resa dit så kan du skriva upp dig och köpa biljetter i 
Järnkaminernas butik på Jakobsgatan 26.

Information om årets resor finns på www.dif.se och 
www.jarnkaminerna.nu.

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

Av Tomas af Geijerstam
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1989/90, 2002. 2004 
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1951, 1974/75 1988/89
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LAGBYGGET FORTSÄTTER
På Stadion är vi obesegrade i år och den trenden vill vi inte bryta, skriver Jonevret

ASSYRISKA ÄR ETT TEKNISKT LAG SOm alltid har 
valt att vara ett spelande lag, man har spe
lat trevlig fotboll även om det kanske inte 
alltid varit det mest vägvinnande valet. Man 
har prioriterat anfallsspelet, ibland lite på 
bekostnad av försvarsspelet. Men i år, när 
man gått upp i Allsvenskan, har man valt 
att spela lite annorlunda och försökt täppa 
till lite mer bakåt. Internt har det väl varit 
en del diskussion om detta, att man anfallit 
för lite och inte fyllt på med tillräckligt 
mycket folk. Men det har å andra sidan 
gjort att man startat Allsvenskan ganska 
bra och tagit en del poäng, bland annat 
chockade man hela Fotbollssverige med att 
slå IFK Göteborg med 3-0 på bortaplan.

FORTFARANDE VÄLJER MAN OFTA att Spela sig Ur 
situationer, man vill inte rensa undan bol
len. Det är kanske lite naivt och mot 
Hammarby i premiären var det kanske 
orsaken till båda de mål som de släppte in.

Givetvis blir det här en tuff match. Det 

blir lite av samma karaktär på matchen 
som mot Gefle med ett lag som »man bara 
ska slå«.

Men så enkelt är det ju inte, Assyriska 
slog ju till exempel ut Djurgården med 4-0 
i cupen för ett par år sedan. När Assyriska 
spelar bra och får lite vind i seglen så är 
de livsfarliga att möta, precis som i mat
chen mot Göteborg. IFK kanske inte tog 
dem tillräckligt på allvar, men den fällan 
ska vi inte gå i.

Själva har vi samlat oss efter förlusten 
mot Hammarby, en match som ändå inne
höll en del bra saker. Självklart svider den 
matchen, vi tyckte att vi hade bra möjlighe
ter att vinna men att vi inte tog de möjlighe
terna. Matcher mot Hammarby är 
egentligen inte viktigare en någon annan 
match, men visst känns det lite deppigare 
att förlora mot just dem när det är så myck
et prestige med och så många människor 
som berörs extra mycket i matcher mot en 
stockholmskonkurrent.

VÅRT LAGbYGGE FORTSÄTTER Och vi kommer 
ytterligare ett steg för varje match, även om 
andra halvlek mot Hammarby var ett tillfäl
ligt snedsteg. Jag hoppas vi kan gasa vidare 
nu och visa att vi är ett bra lag. På Stadion 
är vi obesegrade i år och den trenden vill vi 
inte bryta. Vi går för seger i alla matcher 
och på hemmaplan är vi mycket svåra att 
besegra, det ska vi visa i matchen mot 
Assyriska.

Av Kjell Jonevret
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ERLAND HELLSTRÖM
ronnies son. Så lät det förut, men nu är 
hans eget målvaktsspel som ger honom 
rubriker, och det med all rätt.
Han fick chansen i Bajen 2002 men 
lyckades inte ta den. I stället fick han 
nöta bänk bakom Ante Covic, och utan 
matchträning är det svårt att utvecklas. 
Flyttlasset gick till Assyriska efter det 
att Djurgården kallat hem Pa Dembo 
Tourray som då var utlånad till 
Södertäljeklubben.

När han nu två år senare åter får 
visa upp sig för den stora allmänheten 
är det en mycket bättre målvakt vi får 
se även om det finns en del kvar att 
jobba med. Framförallt behöver han 
utveckla sitt spel i luftrummet, men om 
han inte gör några misstag där idag kan 
Djurgården få problem med den reak
tionssnabba Erland.

Samtliga texter av Wille Bäckström
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ANDREAS HADDAD
ÅRETS SKYTTEKUNG i AFF?
Har redan gjort fyra mål 
för nykomlingarna i år. 
Stor, stark och kreativ. Var 
nära att som Bosman skri
va på för ÖIS i vintras, 
men Zoran Lukic fick inte 
sin vilja igenom utan 
Andreas stannade.

KABBA SAMURA
bollkär och mycket snabb 
anfallare med ett förflutet 
i IFK Göteborg där han 
dock hade svårt att ta 
en plats. Skyttekung i 
Assyriska med 14 mål 
i fjol men han har ännu 
inte hittat nätet i årets 
allsvenska.

DANI HAMZO
historisk som Assyriskas 
första målskytt i 
Allsvenskan. Senast han 
ställdes mot Djurgården 
fick anfallaren sitta på 
Östers avbytarbänk och 
titta på när Djurgården 
firade sitt senaste SM-
guld. Tillför mycket rutin.

STEFAN BATAN
HAN HAR NI EN SPELARE SOm Verkligen 
passar in i mediernas bild av 
Assyriska; han har tekniken och 
han har invandrarbakgrunden.
Här har ni en lirare att hålla ett 
extra öga på i dagens match. Den 
20-årige yttermittfältaren verkar 
kunna springa precis hur mycket 
som helst, och fort går det också. 
Var beredda på ett ryck följt av ett 
mycket väl slaget inlägg.

Den nya tränaren har under 
säsongsinledningen flyttat ner 
Batan till vänsterbacken, men 
senast fick han agera vänsterytter.
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UTDÖMDA PÅ FÖRHAND
Spelarna måste sluta bry sig om vad tidningarna skriver, säger José Morais

ASSYRISKAS PORTUGISISKE TRÄNARE José Morais 
fick betydligt kortare tid för förberedelser 
och för att lära känna sitt lag än någon 
annan av Allsvenskans tränare. Vad tycker 
han om den serie och om sitt eget lag som 
idag nått den sjunde omgången?

- Allsvenskan är en bra serie, väl organi
serad och med tuff konkurrens. Men vi sat
sar givetvis på att bli kvar. Det är långt 
ifrån omöjligt: vi förbättras fortfarande och 
har bra balans i laget. Den största utma
ningen har varit att få spelarna att förstå att 
ett lag som ligger i topp i Superettan måste 
vara mentalt förberett för svårigheter i 
Allsvenskan. Men det är minst lika viktigt 
att också förebereda dem för att vinna!

Medierna dömde ut Assyriska på för
hand och har varit snabba till kritik om det 
gått sämre. Om försvarsspelet fungerat bra 
har man efterlyst den tekniska, snabba fot
boll som alltid varit lagets kännemärke.

Har det varit tvärtom har man klagat 
på försvaret. Vad säger José Morais om 
kritiken?

-Vi har många unga spelare i laget, 
som tar mediernas kritik på alldeles för 
stort allvar. Det har varit ett problem de 
senaste veckorna att de bryr sig om den 
och tror på den, i stället för att koncentre
ra sig på det egna spelet. Assyriska är 
fortfarande ett positivt spelande lag. Men 
för att anfalla måste man ju faktiskt eröv
ra bollen från motståndaren! Min uppgift 
har varit att ge dem mod om de kritise
rats, att få dem att kämpa och att känna 
hunger efter segrar.

Han har lärt sig den viktiga svenska fra
sen »Kom igen!« om spelarna hänger med

huvudet. Känner han pressen från 
Assyriskas hängivna fans?

-Det finns alltid press från fansen i alla 
föreningar. Alla fans är känslosamma. 
Precis som jag deppar de vid förlust och blir 
lyckliga vid vinst och det är helt naturligt. 
Det viktiga är att stödja laget oavsett.

josé morais har naturligtvis fått berättat för 
sig om Djurgårdens genanta sorti ur 
Svenska Cupen när lagen möttes senast.

- Det händer så ibland. Naturligtvis 
önskar jag att vi skulle vara ännu mer stabi
la. Hellre som andra halvlek mot IFK 
Göteborg (seger med 3-0), då vi hade bra 
kontroll och koncentration, än såna korta 
utbrott.

Och nu, har ni tränat straffsparkar efter 
Kabba Samuras miss mot Landskrona som 
betydde förlust?

- Nej. Det kommer tillfällen för honom 
att göra mål och vinna tre poäng, i stället 
för att förlora en. Kom igen!

Av Eva af Geijerstam
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ASSYRISKA FF 2005
Assyriska FF är nykomling i Allsvenskan. 
Föreningen har aldrig tidigare spelat i den 
högsta divisionen och skulle än i dag inte ha 
gjort det. Dessa rader hade aldrig skrivits om 
inte Assyriska FF hade fått en friplats på grund 
av eller tack vare Örebro SK:s usla ekonomi.

Föreningen grundades 1971 men fotbollssek
tionen startade upp som korplag 1974. Året 
därpå fanns Assyriska med i det nationella 
seriesystemet. Föreningen grundades av 
assyriska flyktingar från Mesopotamien. 
Laget har genom åren successivt klättrat 
genom seriesystemet och endast trillat ur en 
serie en gång. Om detta inte skall ändras till 
två gånger krävs det en rejäl uppryckning 
spel- och poängmässigt.

I årets allsvenska har det hittills varit måltorka 
framåt. Den portugisiske tränaren José Morais 
verkar mest jobba med försvarsspel. Media 
talar och skriver dock fortfarande ohämmat om 
det exotiska gladfotbollslaget med en majoritet 
invandrare som truppmedlemmar och fans. Det 
talas om att supportrarna skapar sydländsk 
stämning och har ett fanatiskt engagemang. 
Inget ont om Assyriska men media jobbar nu 
för fullt med att skapa en myt i klass med 
Hammarby och de är på väg att lyckas.

Även om Assyriska kanske kommer att dala ett 
par placeringar i den allsvenska tabellen kan 
de trösta sig med att de avancerar i en annan 
tabell. Laget har redan passerat Billingsfors IK 
i den allsvenska maratontabellen och snart har 
de även IFK Holmsund, IK City och Sandvikens 
AIK bakom sig. Det är inte fy skam för ett lag 
som halkat in på ett bananskal i högsta serien.

Av Thomas Alexandersson

2000:
SEGER I OMGÅNG 20
Senaste hemmamötet:
Superettan
20 augusti 2000
Stockholms Stadion

DIF-ASSYRISKA 2-1 (1-1)
1-0 Mikael Dorsin (27)
1-1 Fredrik Dahlström (41)
2-1 Samuel Wowoah (84)
Publik: 6 705

Startelva DIF: Rami Shaaban - Stefan Bärlin(88) - 
Abgar Barsom(70) - Mikael Dorsin - Patrik 
Eriksson Ohlsson - Andreas Johansson - Markus 
Karlsson - Lucas Nilsson(63) - Magnus Pehrsson - 
Niclas Rasck - Stefan Rehn

Byten: Samuel Wowoah(63) - Joel Riddez(70) -
Jörgen Sundström(88)



STOCKHOLMS STOLTHET 2005
Djurgårdens IF FF:s stolthetsföretag finns samlade på detta uppslag. Vill Du också synas? Ring 08-545 158 00.





PUBLIKEN
Säsonger i DIF: 114
ÄVEN OM DIURGÅRDEN Spelat 
hem flera SM-guld i fot
boll på Råsunda så är det 
svårt att påstå något 
annat än att Djurgårdens 
fotbollspublik trivs bäst 
hemma på Stockholm 
Stadion. Under fjolårs
säsongen på Råsunda 
kunde publiken inte leva 
upp till sitt goda rykte och 
även om man nu är tillbaka 
på Stadion så kommer det 
att krävas en hel del hårt 
arbete för att återta platsen 
som Sveriges bästa hemma
publik. Vi förväntar oss en 
nytändning och hoppas att 
den håller i sig hela säsong
en och gör varje stadion
besök till ett sant nöje.

David Bogerius
(samtliga presentationer)

DEMBO TOURRAY
Målvakt
Född: 31 mars 1981
Längd/vikt: 198 cm/98 kg 
Moderklubb: Real de Banjul 
Kom från: Real de Banjul, 
Gambia 2000
EN, UTAN ÖVERDRIFTER, Stor 
och stark målvakt med 
gigantiska utkast som 
superpower. Blev förstamål
vakt i Djurgården när 
Andreas Isaksson lämnade 
Stockholm för spel i 
Frankrike. Gjorde sig även 
populär i Norge under sin 
tid som utlånad målvakt i 
Vålerenga våren 2004. 
Varvade utmärkta rädd
ningar med en hel del grova 
missar under hösten i 
Djurgården och vi tror på 
en stabilare säsong i år.

OSKAR WAHLSTRÖM
Målvakt
Född: 16 augusti 1976
Längd/vikt: 198 cm/95 kg
Moderklubb: Bie GolF
Kom från: Västerås SK 2004
28-årige oskar Wahlström 
fick känna på hetluften i 
Allsvenskan under sin 
debutsäsong i fjol. På fyra 
allsvenska matcher blev det 
bara seger i en, men mot
ståndet var tufft med bland 
annat Malmö FF och IFK 
Göteborg. Oskar är en smi
dig målvakt med bra spel
förståelse som är helt 
inställd på att ge Dembo en 
hård match om platsen som 
förstakeeper.



MATIAS CONCHA
Back
Född: 31 mars 1980
Längd/vikt: 180 cm/82 kg 
Moderklubb: Kulladals FF 
Kom från: Malmö FF 2004 
matias hade en tuff inledning 
på förra årets allsvenska 
men fann sig så småningom 
mer och mer till rätta på sin 
högerkant. I år får skåning
en konkurrens på platsen 
då Niclas Rasck är tillbaka 
och redo för en fight om en 
tröja i startelvan. Matias är 
en ytterhack som deltar i 
offensiven och gärna avslu
tar en rush på högerkanten 
med ett farligt inlägg.

FREDRIK STENMAN
Back
Född: 2 juni 1983
Längd/vikt: 187 cm/82 kg 
Moderklubb: Munktorps BK 
Kom från: IF Elfsborg 2003
EN ÄKTA »VINNARSKALLE« SOm 
debuterade i Djurgården i 
juli 2003 och blev varnad 
efter sitt första ingripande 
i matchen. Den främsta 
egenskapen är inställning
en, han hatar att förlora 
och i sina bästa stunder 
lyser han av kämpaglöd. 
Fredrik Stenman hör till 
den minoritet av vänsterfo
tade spelare som faktiskt 
även kan använda högerfo
ten med bra resultat och 
han trivs minst lika bra runt 
motståndarnas straffområ
de som sitt eget.

ELIAS STORM
Back
Född: 19 juli 1979
Längd/vikt: 190 cm/87 kg 
Moderklubb: Älvsjö AIK 
Kom från: Spårvägens FF 
2002
NÄR KJELL JONEVRET kom SOm 
ny tränare plockade han 
omgående upp Elias Storm 
ur frysboxen och plötsligt 
hade Tony Kuivasto fått en 
ny och pålitlig mittbacks- 
kollega. Elias, som då ägnat 
ett par säsonger åt att nöta 
bänk, visade sig ha fullgoda 
egenskaper för en mittback 
av klassiskt snitt med reslig
het, god placeringsförmåga 
och bra huvud- och när
kampsspel. Är med sin 
längd även ett offensivt 
vapen på fasta situationer.





TRUPPEN
KAN FÖRÄNDRAS UNDER SÄSONGEN

ALLSVENSKAN 2005

SÖLVI OTTESEN
Back 
Född: 18 februari 1984 
Längd/vikt: 190 cm/82 kg 
Moderklubb: Vikingur 
Reykjavik FC
Kom från: Vikingur Reykjavik 
FC, Island 2004
»ISLANDS NESTA» ÄR, trOtS att 
han bara är 21 år gammal, 
redo att ge Djurgårdens 
mittbackar en match om 
platserna i startelvan. Sölvi 
är mycket utvecklingsbar, 
men visade redan i fjol att 
han klarar av allsvenskt 
spel. Huvudspelet och spel
förståelsen liksom rörlig
heten är några av 
styrkorna.

TONI KUIVASTO
Back
Född: 31 december 1975
Längd/vikt: 187 cm/83 kg 
Moderklubb: llves
Kom från: Viking Stavanger, 
Norge 2003 
ett av djurgårdens allra mest 
lyckade spelarförvärv under 
2000-talet. Toni har det 
mesta man kan önska sig 
av en mittback. Ett av 
Finlands två bidrag till 
Djurgårdens spelartrupp. 
En mycket stark närkamps- 
spelare och bra på huvudet. 
Under sin första säsong i 
blårandigt var han en 
starkt bidragande orsak till 
att Djurgården lyckades 
försvara sitt SM-guld från 
2002.

JOHAN ARNENG
Mittfält
Född: 14 juni 1979
Längd/vikt: 175 cm/74 kg 
Moderklubb: Oddevold
Kom från: Vålerenga, Norge 
2003
med tanke på spelaromsätt
ningen de senaste åren 
känns Johan Arneng som 
en veteran i laget trots att 
han bara gjort två säsonger 
i blårandigt. I fjol fick slit
vargen dra ett tungt lass på 
mittfältet då saknaden efter 
Kim Källström till en 
början var stor. Styrkan 
sitter i inställningen och 
krigandet mer än i pass
ningsspelet, men skotten 
strax utanför straffområdet 
är det inget fel på. Skrev i 
januari på ett fyraårskon
trakt med Djurgården.



TOBIAS HYSÉN
Anfallare
Född: 9 mars 1982
Längd/vikt: 179 cm/79 kg 
Moderklubb: Lundby IF 
Kom från: BK Häcken 2004 
glenn jr fick sitt genombrott 
i fjol, främst tack vare 
insatsen mot Juventus i 
Champions League. Den 
nyblivne stockholmaren 
Tobias blev snabbt en favo
rit bland fansen för sin 
snabbhet och sin arbetsvilja 
på vänsterkanten. I år 
hoppas vi på bättre avslut 
och att tekniken slipas till. 
Och förra årets facit på tre 
mål i Allsvenskan var väl i 
fjuttigaste laget?

JONES KUSI ASARE
Anfallare
Född: 21 maj 1980 
Längd/vikt: 178 cm/75 kg 
Moderklubb: Vasalund
Kom från: Landskrona BolS 
2005
DR JONES ÄR TILLBAKA på 
Stockholms Stadion efter 
tre års frånvaro. Vi har 
saknat hans förmåga att 
fälla ut armarna och suga 
in uppspelen. Bollmottag
ningen på bröstet är av 
absolut toppklass liksom 
förmågan att hålla kvar 
bollen och ge medspelarna 
chansen att flytta upp 
spelet. Senast han var här 
(2001) blev han etta i den 
interna skytteligan trots 
att han inte är känd som 
någon stor målskytt.

FELICIANO MAGRO
Mittfält
Född: 2 februari 1979
Längd/vikt: 184 cm/76 kg 
Moderklubb: FC Unterstrass 
Kom från: Landskrona BolS 
2005
tian på ryggen är ingen 
tillfällighet. Den italienske 
schweizaren ska fylla 
luckan som offensiv kraft 
på mittfältet efter Andreas 
Johansson. Kanske inte så 
mycket med djupledslöp
ningar som med teknik och 
ett högklassigt passnings- 
spel. Feliciano spelade i 
Landskrona i höstas men 
BoIS-fansens namninsam
ling kunde inte hindra en 
flytt till huvudstaden.



”Full fart framåt, 
håll tätt bakåt... 
Djuuurgården!”

Som officiell samarbetspartner och sportbutik till Djurgårdens IF 
är vi laddade för Allsvenskan 2005. Vi ser fram emot hög fotbolls- 

temperatur och många höjdpunkter. Stadium hänger med hela 
säsongen och önskar alla lag lycka till!

Officiell sportbutik Djurgårdens IF





DANIEL SJÖLUND
Anfallare
Född: 22 april 1983 
Längd/vikt: 178 cm/73 kg 
Moderklubb: IF Finströms 
Kamraterna
Kom från: Liverpool, England 
2003
alla djurgårdare har väntat 
på dagen då det lossnar 
på allvar för »Daja«, som 
tidigare tillhörde Liverpools 
seniortrupp. I fjolårets cup
final mot IFK Göteborg låg 
ålänningen bakom segern 
med två mål och fick en 
rolig avslutning på en i 
övrigt trist säsong. Det är 
inget fel på vare sig 
vänsterfoten eller snabb
heten och med lite tuffare 
tag i närkamperna kan det 
bli roligt i år.

STEFAN BERGTOFT
Mittfält
Född: 2 mars 1979
Längd/vikt: 179 cm/72 kg 
Moderklubb: Kälvesta IOF 
Kom från: Spånga IS 2000 
urtypen för en »terrier« som 
ger allt i närkamperna trots 
en något tunn fysik. Har 
haft stora skadeproblem 
under flera säsonger men 
har mellan skadeperioderna 
hunnit med att sänka AIK 
så väl i svenska cupen 
(2003) som i Allsvenskan 
(2004). En bollvinnare som 
klarar av att spela på flera 
platser i laget.

KÁRI ÁRNASON
Mittfält
Född: 13 oktober 1982
Längd/vikt: 190 cm/79 kg 
Moderklubb: Vikingur 
Reykjavik FC
Kom från: Vikingur Reykjavik 
FC, Island 2004
SÖLVI OTTESENS LANDSMAN Kári 
Árnason är en stor och 
stark mittfältare med så 
väl offensiva som defensiva 
kvalitéer och ett bra 
huvudspel.

-Det ska göra ont att 
möta Djurgår’n, Árnason 
är en av dem det gör mest 
ont att möta. Han spelar 
hårt men inte fult, säger 
headcoachen Kjell Jonevret.







MARKUS JOHANNESSON 
Mittfält
Född: 29 maj 1975
Längd/vikt: 185 cm/84 kg 
Moderklubb: Rölanda IF 
Kom från: Örgryte IS 2004 
verkar, ofta utan att synas, 
som en tuff men smart 
balansspelare i mitten. 
Tack vare sin stora rutin 
och förmåga att skära av 
motståndarnas vägar på 
Djurgårdens planhalva gör 
han jobbet betydligt enklare 
för våra mittbackar. Öis
förvärvet hade problem 
med skador under hela 
hösten med Djurgården 
och säger sig kunna betyd
ligt bättre när han får vara 
skadefri.

Född: 6 september 1981
Längd/vikt: 193 cm/86 kg 
Moderklubb: Køge BK
Kom från: Brøndby, Danmark
2004
VÅR NYE SÖREN kom till 
Djurgården som ersättare 
för Geert Den Ouden 
under fjolårssäsongen, men 
förstärkte inget utom sjuk
stugan. Det blev inte mer 
än två korta inhopp under 
hela hösten på grund av 
en efterhängsen buk/höft- 
skada. Är dansken frisk 
är han en tung, målfarlig 
och välbehövlig jätte (193 
centimeter) bland knattarna 
i Djurgårdens offensiva 
linjer.

NICLAS RASCK
Back
Född: 10 mars 1969
Längd/vikt: 178 cm/74 kg 
Moderklubb: Ludvika FK 
Kom från: Örebro SK 1999
DIURGÅRDENS ÖVERLÄGSET meSt 
rutinerade spelare.
»Rascken« kom som mitt
fältare till Djurgården inför 
säsongen 1999 men skola
des snart om till högerback. 
3 6-åringen är en underskat
tat offensiv kraft med ett 
vårdat passningsspel och 
patenterade tvåfotsdribb
lingar. Fjolårssäsongen för
stördes av en stressfaktur 
och ömmande ljumskar, 
men i år ska Matias Concha 
få konkurrens om höger
backsplatsen. Är en av få 
spelare i dagens trupp som 
vet hur det känns att åka ur 
allsvenskan men också hur 
det är att vinna SM-guld 
två år i rad.







TRUPPEN
KAN FÖRÄNDRAS UNDER SÄSONGEN 
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TOMAS BACKMAN
Back
Född: 16 juni 1980
Längd/vikt: 185 cm/85 kg 
Moderklubb: Kubbe/Norr- 
flärke IF
Kom från: Friska Viljor 2004
FRISKA VILJOR-FÖRVÄRVET

Backman kom till Djur
gården just som back men 
fungerade som nödlösning 
i det centrala anfallet under 
höstsäsongen. Tack vare en 
god fysik och snabbhet 
klarade han sig bra under 
sin första tid i Allsvenskan. 
Fick debutera som inhop
pare i det trista förlust
derbyt mot Hammarby 
(0-3) men var sedan en 
bidragande orsak till 
Djurgårdens uppryckning 
under höstsäsongen.

ELDIN KOZICA
Back
Född: 8 januari 1985 
Längd/vikt: 185 cm/79 kg 
Moderklubb: Fisksätra IF
Kom från: Västerås SK 2005 
(tillbaka efter lån)
ELDIN ÄR EN AMBITIÖS mittback 
som gärna står ensam efter 
träningarna och nöter. Går 
ständigt framåt i utveck
lingen och får säkert prova 
på hetluften i Allsvenskan 
redan i år.

IBRAHIM BA
Anfallare
Född: 12 november 1973
Längd/vikt: 178 cm/74 kg
Kom från: Caykur Rizespor, 
Turkiet 2005
kanske den mest meriterade 
spelaren någonsin i Djur
gården. Har spelat sex 
säsonger (1997-2003) i 
Milan och gjort åtta lands
kamper och två mål i det 
franska landslaget under 
deras storhetstid. »Ibou« 
opererar från högerkanten 
med bra teknik och fina 
inlägg.

-Han blir en tillgång för 
oss med sin rutin från spel 
i flera stora ligor, säger 
Djurgårdens chefstränare 
Kjell Jonevret.



PATRICK AMOAH
Anfallare
Född: 18 augusti 1986 
Längd/vikt: 184 cm/77 kg 
Moderklubb: Djurgårdens IF 
Kom från: Egen produkt 
håll i hatten för här går det 
undan. Egna produkten 
Amoah visade glimtvis 
redan under fjolårssäsongen 
vad han trots sin unga ålder 
kan prestera. Bland annat 
gjorde han en strålande 
debut mot Örebro SK 
och blev målskytt direkt. 
Det unga löftet matchades 
sedan sparsamt under 
hösten men lär få fler 
chanser i år.

ARGAR RARSON 
Mittfält/anfallare
Född: 4 september 1977 
Längd/vikt: 172 cm/73 kg 
Moderklubb: BK Forward 
Kom från: Heerenveen, 
Holland 2004
»abbe« kom till Djurgården 
inför säsongen 2000 och 
blev snabbt en favorit på 
Stockholms Stadion.

Efter ett par säsonger i 
Holland var han förra året 
tillbaks i DIF, men säsongen 
blev rena mardrömmen 
med en uppmärksammad 
utvisning i premiären och 
efterhängsna skador. I år 
kan det bara bli bättre. 
Allsvenskans bästa nykom
ling 2001 har många goda 
egenskaper som en bra tek
nik, bra skott, rätt inställ
ning och en fantastisk 
spänst vilket gör att han 
trots sin längd vinner flera 
nickdueller.

JÄRNKANINEN
Maskot
DEBUTERADE SOM officiell 
maskot i samband med den 
allsvenska premiären mot 
IFK Norrköping 1999. Är 
därför något av en veteran 
och förebild för de andra 
spelarna. Oerhört populär 
hos den yngre publiken 
men ökänd för sina fula 
tricks hos motståndarlaget. 
Ses väldigt sällan utan 
kastrullen på huvudet. 
Vistas enligt rykten ofta 
i Liljansskogen då det inte 
är match.









KJELL JONEVRET
Headcoach - Sportchef 
Säsonger i DIF: 1
kjell kom till Djurgården 
sommaren 2004 och fick 
ordning på resultaten. 
Headcoach/Sportchef med 
spelar- och ledarmeriter 
från bland annat Viking 
Stavanger, AIK, Västerås 
SK och FC Café Opera. 
Är ytterst ansvarig för den 
sportsliga verksamheten 
och laguttagningen. 
Arbetar även tillsammans 
med klubbdirektören i 
frågor som rör rekrytering.

STEFAN REHN
Tränare
Säsonger i DIF: 11 (1984- 
1989 samt 2000-2002 som 
spelare)
stefan rehn har sakta men 
säkert vuxit in i sin ledar
roll. I fjol hade han först 
Zoran Lukic vid sin sida, 
sedan Kjell Jonevret och 
den här säsongen är det till
sammans med Lasse 
Sandberg som Stefan har 
hand om lagets dagliga trä
ning. Förhoppningen är att 
mästare(h)n ska kunna föra 
vidare all den kunskap han 
visade på fotbollsplan till 
dagens spelare.

LARS SANDBERG
Tränare
Säsonger i DIF: 7 (1980-1986 
som spelare)
SON TILL MR DIURGÅRDEN, 

Knivsta Sandberg. Lasse 
har gått i faderns fotstpår 
som spelare och ledare i 
Djurgården. Lasses tid som 
blårandig spelare under 
80-talet var dock långt 
ifrån så framgångsrik som 
pappas och innehöll mest 
spel i norrettan. Skulle 
precis tillträda en ny tjänst 
som arbetsledare på Folk
sam när Djurgården hörde 
av sig och erbjöd honom 
tjänsten som tränare.



ÖVRIGA RUNT LAGET
BOSSE ANDERSSON
Klubbdirektör
Säsonger i DIF: 6 på kansliet

MATS HALLBERG
Läkare

MAGNUS FORSSBLAD
Läkare
Säsonger i DIF: 16

JAN MÖRK 
Sjukgymnast 
Säsonger i DIF: 0

KJELL FRISK 
Målvaktstränare
Säsonger i DIF: 12 (1990- 
1995 som spelare, tränare 
sedan 1999)
golfentusiasten frisk arbe
tar vidare med samma mål
vaktsbesättning som förra 
säsongen. Kjell Frisk är 
numera ett välrenommerat 
namn efter sitt arbete med 
Rami Shaaban, Dembo 
Tourray och Andreas 
Isaksson. Han vaktade själv 
Djurgårdens mål under ett 
par säsonger i början av 
90-talet. Det är också Kjell 
som ser till att gräset på 
träningsanläggningen ute 
på Kaknäs håller rätt längd.

KJELL LUNDKVIST 
Materialförvaltare
Säsonger i DIF: 21 (sedan 
1984, A-laget sedan 1991) 
KJELLE »LUNKAN« HÅLLER Ord
ning och reda på allt mate
rial kring laget. Han ordnar 
med kläder och bollar och 
skor - dag ut och dag in. 
Efter så många år i för
eningen är hans insats lätt 
att ta för given, men utan 
honom är det inte mycket 
som skulle fungera.

MARTIN NYMAN
Fystränare
Säsonger i DIF:2

INGE JOHANSSON
Styrketränare
Säsonger i DIF: 6

MARIE BARTH-KRON
Human resource
Säsonger i DIF: 6
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En affär mellan AIK, Djurgården och Hammarby.
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FRÅN KLOCKTORNET

KLARARE ROLLER GER POÄNG
Spelarna känner mer trygghet nu, säger klubbdirektör Bosse Andersson

»Super Bosse« Andersson hur ser du på 
inledningen av Allsvenskan?

-Vi har blivit bättre och bättre och det 
enda bottennappet var matchen mot 
Halmstad då vi var riktigt dåliga en hel 
match. Nu har vi klarare roller och spelar
na känner mer trygghet. Vi vet vad som 
krävs för att vi ska spela bra och vinna. 
Vad tror du om Svenska Cupen, Djurgården 
har ju en ganska bra lottning?

-Det kan gå riktigt bra och vi har ju haft 
tur i lottningen med Väsby och Enskede 
som betyder att vi slipper längre resor. Den 
enda plumpen vi haft på senare år i cupen 
är ju semifinalen mot Assyriska 2003 och i 
år siktar vi naturligtvis på att vinna cupen 
igen. Spelarns och föreningen tar verkligen 
cupen på allvar och vi vet att det är en väg 
ut i Europa.
Djurgårdens trupp 2005 är ganska bred?

-Vi har haft en stor omsättning på spela
re de senaste åren. Det är först nu som kon
kurrensen om platserna i startelvan hårdnat 
och vi har olika alternativ på alla positio
ner. Samtidigt vet vi att skador och andra 
olyckligheter kan inträffa under säsongen. 
Så det känns bra med en bred trupp efter
som vi har ett tufft spelprogram och för
eningen har en hög målsättning.
Hur ska man matcha våra unga talanger så 
att de utvecklas och tar en plats i startelvan?

-Vi har Amoah och Eldin A-truppen 
som kommer från vår egen verksamhet 
samt att vi har några utlånade spelare som 
vi följer. Det gäller för föreningen och spe
larna att ha tålamod och vara väl förbered
da för chansen kommer. Amoah är 
oberäknelig och hans chans kommer. Han 

har ju redan visat att han kan 
leverera i Allsvenskan.
När är lottningen till Uefa
kvalet?

-Sista fredagen i juli. 
Hur ser du på Djurgårdens 
chanser?

-Vi ska vinna en kval
omgång och sedan första 
omgången för att nå grupps
pelet. Det gäller naturligtvis 
att ha tur med lottningen 
samtidigt som man inte gör 
skitmatcher som den mot 
Utrecht borta. Sådana mat
cher kan man inte reparera 
som man kan i Allsvenskan. 
Hur länge får Allsvenskan 
behålla spelare som 
Rosenberg och Larsen?

-När det gäller Rosenberg så är det 
bara en tidsfråga och det kan handla om 
veckor. När det gäller Larsen så har han 
verkligen kommit igång och han har ju 
haft problem med skador. Han har visat 
att han är den forward vi letat efter så 
länge och vi räknar med att han är kvar 
minst hela säsongen 2005.
Under vilken period i sommar är transfer
fönstret öppet?

-Mellan den 1 juli till 31 augusti så kan 
spelare komma och gå.
Kan vi vänta oss förstärkningar?

-Nej inte förvänta sig, men vi jobbar 
hela tiden på långsiktiga lösningar som är 
bäst för Djurgården. Konkurrensen om 
platserna är hård och självklart vill vi att 
den ska bli ännu hårdare.



Vilka vinner Sm-guld och varför?
-Jag hoppas och tror att Djurgården 

gör det. Vi på kansliet och ledarna runt 
laget jobbar hårt för att vi tillsammans ska 
nå framgång och varför skulle vi inte kunna 
lyckas?
Vad tror du om dagens match mot 
Assyriska?

-Assyriska blandar och ger och man har 
visat stort hjärta och stabilitet med segern 
över Göteborg och de har en del spetsegen
skaper. Vi kommer ändå att vinna om vi 
visar upp koncentrationen och tålamod så 
att vi inte släpper fram Assyriska eftersom 
de får blodad tand om man ger dem lillfing
ret. Det var vad som skedde i cupen 2003 
och vi ska ta revansch för den förlusten.

Av Tomas af Geijerstam



5 FRÅGOR 10 SVÄR

ALLSVENSKAN OMGÅNG 7

5 FRÅGOR TILL: HENRIK GRAPE, DIF-SUPPORTER
1. Hur tycker du allsvenskan har börjat för 
ditt lag?

-Det beror helt på hur det gått mot 
Hammarby eftersom den i skrivande stund 
inte är spelad. Vinner vi derbyt tycker jag 
att vi fått en alldeles lysande start i allsvens
kan. Förlorade vi så är det en medioker 
start. Linjen är rätt tunn ibland...
2. Både DIF och Assyriska har fått spela 
hemmamatcher på Råsunda vid olika tillfäl
len. Hur känns det?

-Jag kan leva med derbyn på Råsunda i 
nuläget. Det känns dock helt miserabelt när 
vi måste åka dit ut vid andra tillfällen. 
Antar att Assyriska känner likadant med 
tanke på deras publiksiffror där. I normala 
fall är ju deras arena ett kokande inferno 
med »internationellt tryck« har jag hört 
från pålitliga källor, även om jag har 
bestämda minnen av att vi sjungit ut dom 
totalt varenda gång vi varit i Södertälje och 
hälsat på. Men det var ju ett tag sen senast i 
och för sig.
3. Vad är den stora skillnaden att spela på 
sin riktiga hemmaplan?

-Det är fantastiskt att ha kommit tillba
ka till Stockholms Stadion såklart. Förra 
säsongen minns jag mest som en molande 
ångest som gjorde sig påmind varje gång 
man satte sig på tåget mot Solna. Nu är 
den förväntansfulla nervositeten strax före 
matchstart tillbaka, och man känner sig 
hur laddad som helst när man sitter på 
jobbet och väntar på att få åka ut till 
Stadion igen.
4. Vem är din favoritspelare i ditt lag i år?

-Både Sören Larsen och Kári Árnason 
känns som potentiella publikfavoriter i 
framtiden. Men just nu måste jag säga 
Fredrik Stenman, han tyckas alltid förmedla

ett intryck av att han ger 100 procent hela 
tiden.
5. Vad tror du inför kvällens match?

-Jag tror att vi vinner hyfsat enkelt. 
Med en bra start knäcker vi dom med 4-1. 
I sämsta fall lyckas vi trycka in 2-1 i 86:e 
minuten.

Av Joachim Ljungh
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5 FRÅGOR TILL: NINOS SHARRO, ASSYRISKA-SUPPORTER
1. Hur tycker du allsvenskan har börjat för 
ditt lag?

-Man får väl säga att det har börjat bra 
hittills, vi har mött bra motstånd och har i 
skrivande stund inkasserat fyra poäng istäl
let för noll som många hade trott.

2. Både DIF och Assyriska har fått spela 
hemmamatcher på Råsunda vid olika tillfäl
len. Hur känns det?

-Jag tycker att man ska få spela på sin rik

boll som försvinner och atmosfären blir inte 
samma när vi spelar på Råsunda, speciellt 
eftersom vi är en liten förening. Vi hör 
hemma på Bårsta där vi kan få vår gemen
skap och en riktigt bra stämning som kan 
hjälpa spelarna i laget.
4. Vem är din favoritspelare i ditt lag i år?

-Ivan Isakovic, men tyvärr är han ska
dad nu. Sedan gillar jag Dembo Tourray 
sedan hans tid i Assyriska!

tiga hemmaplan hela säsongen och att det 
verkar som att myndigheterna inte kan så 
mycket om fotboll. Därför blir sporten be
handlad som ett slags shackparti. Det är fel.
3. Vad är den stora skillnaden att spela på 
sin riktiga hemmaplan?

-Framförallt är det känslan att gå på fot-

5. Vad tror du inför kvällens match?
-Kvällens drabbning kommer att bli 

mycket jämt men med stort bollinnehav för 
DIF och ett starkt defensivt AFF med vassa 
kontringar. 1-1 tippar jag.

Av Joachim Ljungh



STADION
EVENT & CATERING

Välkomna till dagens match!
Stadion Event & Catering kommer att tillsammans med Djurgårdens IF 
Fotboll driva kioskerna på Stockholm Stadion under kommande 
säsonger. Stadion Event & Catering drivs av två genuina djurgårdare 
och vi är en väldigt seriös firma som börjar försiktigt men efter hand 
kommer vi att förbättra utbud och vår tillgänglighet på Stadion.

Vi hoppas på en härlig säsong med bästa resultat
Stadion Event & Catering

Mejla gärna förslag och synpunkter till oss på stadionevent@dif.se

mailto:stadionevent@dif.se
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DEN SOM VÄNTAR PÅ NÅT GOTT
Skadedrabbade Sören Larsen har visat varför det gamla ordspråket stämmer

när sören larsen skrev på för blåränderna i 
juni 2004 var han okänd för de flesta i 
Sverige.

I juni 2001 köpte Bröndby IF den 19-
årige Sören Larsen från moderklubben 
Köge BK. Sören var beredd på att han skul
le ha en lång väg till startelvan, men redan i 
den tredje seriematchen för säsongen kom 
debuten. Ett inhopp mot OB gjorde att 
hoppet tändes, men sedan gick det trögare. 
En skada i baksidan av låret gjorde att 
vägen till elvan blev längre igen.

I februari 2003 lånades Sören ut från sin 
klubb Bröndby till division ett-laget BK 
Frem. Sören Larsen, då 21 år med U-21 land
skamper i bagaget hade råkat ut för en skada 
och hade svårt att ta en plats i första elvan. 
Sören var ändå nöjd med att bli utlånad, 
innan hade han bara fått spela i U-laget och i 
Frem kändes det som en nivåhöjning i jämfö
relse. Målet var nu att ta en plats och hjälpa 
upp Frem i SAS-ligaen, Danmarks högstadi
vision. Eftersom man spelar höst/vår i det 
danska fotbollssystemet var det alltså en halv 
säsong som väntade 21-åringen.

I början blev det mest inhopp, men när Sören 
Krogh blev skadad fick Larsen chansen från 
start. I den tredje matchen och den första 
från start föll Sören Larsens första fullträff. 
2-1 målet i slutet av den första halvleken 
räckte till seger för Frem och Sören Larsen 
hade presenterat sig. Det skulle bli mål även 
i nästa match, men tyvärr blev det inga fler 
under våren för Sören. Spel från start i fyra 
matcher och fyra inhopp gav två mål, men 
Frem klarade, trots en skakig avslutning med 
förluster i de två sista matcherna, en plats i 

högsta serien tack vare att konkurrenterna 
inte lyckades vinna i sista omgången.

SAS-ligaen började tufft för Frem, två 0-2 
förluster i inledningen, bland annat mot 
Bröndby, Larsens ägare, men i tredje mat
chen var det dags för Larsen. Enda målet i 
bortamatchen mot AaB var inledningen på 
en fin höst. Med åtta mål på 19 matcher från 
start av de 21 som spelades på hösten, var 
Larsen bästa målskytt i laget, klart godkänt 
hos en nykomling. Våren blev inte lika fram
gångsrik och Sören slutade på 11 mål, nia i 
skytteligan, och Frem på näst sista plats. 
Efter nedflyttningen var spelarflykten stor 
från klubben. Larsen var en av spelade som 
lämnade klubben, men det blev aldrig någon 
comeback i klubben han var utlånad från.

den 16 juni 2004 skrevs ett tre-årskontrakt 
mellan parterna och Sören Larsen flyttade 
till Stockholm.

Vid försäljningen sade Per Bjerregaard, 
direktör i Bröndby IF:

-Sören Larsen har varit en flitig målskytt 
för Frem det gångna året, men han ingår 
inte i planerna för den kommande säsong
en. Därför är jag nöjd med att Sören nu kan 
fortsätta karriären i den svenske storklub
ben Djurgårdens IF.

Även i Djurgården började lite knackigt 
som bekant. Redan från början krånglade 
en magmuskel och hindrade från spel. 
Allteftersom debuten dröjde blev det allt 
otåligare i supporterleden. Rykten gjorde 
gällande att Larsen aldrig läkarundersökts 
innan kontraktet skrevs och att han skulle 
varit skadad under större delen av den 
senaste säsongen, vilket naturligtvis inte
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FAKTA SÖREN LARSEN
Säsong Klubb Div. Matcher Mal
1999/2000 Köge BK 1.div 3
2000/2001 Köge BK l.div 8
2001/2002 Bröndby IF SAS 1 0
2002/2003 BK Frem l.div 8 2
2003/2004 BK Frem SAS 31 11
2004 Djurgårdens IF Allsv 1 0
2005 Djurgårdens IF Allsv 5 4 

stämde. Men den 10 augusti kom 
det första inhoppet, på Stadio del 
alpi i CL-kvalet mot Juventus i den i 
dag klassiska 2-2 matchen. Sören 
spelade bara några minuter men 
hade en bra chans att nicka in 3-2 i 
matchens sista nick, men bollen gick 
över ribban. Snacka om att han 
hade blivit helgonförklarad om den 
hade letat sig in i nätet. Sen försvann 
Larsen från matchtruppen igen, 
även om det blev någon match på 
bänken. Skadan i magen ville inte 

ge med sig. I december blev det en operation 
och under Royal league blev det två längre 
inhopp men inga mål.

I allsvenskan 2005 är det så äntligen dags, 
Sören Larsen är med i startelvan och han har 
varit riktigt hungrig. Även om det inte blev 
några mål i premiären så har de kommit i de 
följande matcherna. Sören är uppe i sex mat
cher i rad när detta skrivs, fyra allsvenska- 
och två cup-matcher har resulterat i sju mål.

Det var många som hann tvivla under 
hösten och vintern, men nu har Sören 
Larsen visat att han kan prestera. Och han 
är väl inte 100 procent matchtränad ännu?

Av Stefan Andersson





KRÖNIKA

20.00 MÅNDAG 23 MAJ 2005
ALLSVEnSkAN OMGÅNG 7

KONSTGRÄS FUR ALLE
Naturen räcker inte till, skriver Viktor Barth-Kron

det talas mycket, ofta och länge om hur vi i 
Sverige står i förhållande till större sydeuro
peiska klubbar. Att medelålders sportjour
nalister tror att det fortfarande är 1979, 
och att man bara behöver slå ett några öst
statslag i dubbelmöten för att gå till 
Europafinal, har på sätt och vis lagt ett 
tryckande lock på debatten om svenskars 
prestationer i Europacuperna.

Allt sämre än MFF -79 och Blåvitt -82 
är kasst och pinsamt, kan man läsa mellan 
raderna.

Det är förstås helt orimligt i dagens fot
bollsvärld. Dels därför att konkurrensen är 
oerhört mycket tuffare, med mängder av 
lag från de stora länderna, och dels för att 
hela cupstrukturen ändrats på ett sätt som 
gynnar de starkare klubbarna.

Ändå är frågan om den svenska fotbol
lens kvalitet och utveckling alltid relevant 
och aktuell. Om inte för framtida Uefa
cuptriumfer så för underhållningsvärdet på 
hemmaplan.

klart är att svensk fotboll behöver utveck
las. Speciellt den individuella tekniken - det 
är stundtals skrämmande att se hur trubbi
ga våra svenska heltidsproffs är i till synes 
grundläggande moment som mottagningar 
och pass. Här ligger den absolut största 
bristen i konkurrensen med omvärlden - 
det taktiska har vi, men vad är det värt att 
veta vart du ska slå en passning om du inte 
behärskar tekniken?

Träna mer teknik då, tänker man lätt. 
Men vad är »teknik«? Hur tränar man det?

Visst kan man stå och öva in avancerade 
finter dagarna i ända, men frågan är hur 

verklighetsanpassat det är. I undertecknads 
ögon är »teknik« förhållandet till bollen; 
hur väl man behärskar att utföra fotbollens 
moment med den. Det går absolut att träna, 
men det kräver också vissa förutsättningar. 
Till exempel blir passningsträning på en 
gravt ojämn plan tämligen meningslös.

Därför, kära läsare, ska vi nu ta och 
svära i den ärkekonservativa fotbollskyrkan 
- genom att konstatera att en del av lös
ningen ligger i införandet av konstgräs.

De naturliga förutsättningarna i Sverige 
räcker helt enkelt inte till. Det är fullstän
digt absurt att vi bara använder våra planer 
under perioden april-oktober — högt räknat 
60 procent av året.

Då ska vi också komma ihåg att planer
na i regel är undermåliga under april-maj 
och oktober. Vilket lämnar oss med 3 3 pro
cent av året på acceptabelt underlag.

Det är då tämligen lätt att inse att våra 
svenska tränare har en hopplös uppgift när 
det kommer till att utveckla spelarnas tek
nik. Inte heller är det speciellt märkligt att 
försvarsinriktade lag som Kalmar FF röner 
stora framgångar - de tekniska färdigheter 
som eventuellt finns förtvinar bort i 
Fredriksskans tovor.

Det är förstås helt oacceptabelt för ett 
land vars landslag tillhör de 15 bästa i 
världen.

därmed inte sagt att allt konstgräs är av godo. 
Örebros horribelt dåliga plastmatta är ett 
exempel som avskräckt. (Tänk ishockey på 
parkett istället för is.) Ändå har Sundsvall, 
Elfsborg och Gävle tagit efter, dock med 
mattor av betydligt högre kvalitet.
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KRÖNIKÖR VIKTOR BARTH-KRONDetta är viktigt. Ska konstgräset bli all
mänt gällande krävs ytterligare förbättring
ar av kvaliteten. Utvecklingen har dock 
varit snabb och en artificiell matta snarlik 
den riktiga lär komma inom ett par år.

Införandet av konstgräs får självklart inte 
ändra spelets förutsättningar. Underlaget ska 
bete sig som en bra gräsplan, vilket är själva 
tanken bakom utvecklingen.

ska det vara mening med försöken att utveck
la fotbollen - till exempel genom Royal 
League - krävs bättre förutsättningar än de 
naturliga. DIF - Vålerenga den 12 februari 
på Råsunda var bara en sorglig parodi.

Detta är inte möjligt 58 breddgrader 
norr om Ekvatorn. Inte på naturlig väg.

Samtidigt är min övertygelse att bättre 
underlag i kombination med en avsevärt 
längre säsong är den enda vägen att gå om 
svensk fotboll ska gå framåt. Därför är det 
bara att bita i det sura plastäpplet och väl
komna utvecklingen.

Av födsel och ohejdad vana.

1992.

E rad 1 eller speakerbåset.

Vad är Djurgården för mig
Poängtapp på stopptid, orättvisa domare och kon
stant pessimism.

»Storebror gratulerar lillebror till en hedrande fem-

Ny arena i närheten av Stadion klar senast 2008 -

Arets överraskning
Eldin Kozica.

2-0 (Kuivasto ’19, Larsen ’75)

Av Viktor Barth-Kron











Medlemsavgifter 2005

LAGET I DITT HJÄRTA?
Svenska cupmästarna - Djurgårdens IF!

Gå med i Djurgårdsfamiljen du med. Genom 
att bli medlem i Djurgårdens IF Fotboll 2005 
får du mer information och känner dig mer 
delaktig i föreningens verksamhet. Våra 
medlemmar är viktiga för att vi ska kunna 
driva föreningen framåt.

Vuxen
300 kr

Pensionär
150 kr

Järnkaninerna
Alla under 14 år som blir medlemmar i DIF 
Fotboll blir även medlemmar i vår junior
klubb Järnkaninerna.

Ungdomar under 18 år
150 kr

Barn under 14 år 
150 kr 

(Medlemskap i 
Järnkaninerna ingår)

Betala in medlemsavgiften med inbetalnings
kort. Skriv namn, adress, postnummer och 

Familjemedlem
500 kr 

(Samtliga boende på 
samma adress)

Ständig medlem
5000 kr

ort samt personnummer 
tydligt. Var du medlem 
2004 så skriv även ditt 
medlemsnummer. Gäller 
inbetalningen 
familjemedlemskap så skriv 
in övriga familjemedlem
mar med personnummer 
också.

Biljetter 2005
Information om biljetter hittar du på vår 
hemsida på Internet www.dif.se

Djurgårdens IF Fotboll 
Klocktornet, Stadion 

114 33 Stockholm

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

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

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






Affären för dig som är 100% Djurgårdare
Souvenirer, resor och matchbiljetter från DIF Fotboll, DIF Hockey, 

DIF Handboll och supporterföreningen Järnkaminerna.

Måndag - Fredag 11-18 
Lördag 11-15 

Söndag STÄNGT 
(matchdagar stänger vi 1 timme tidigare)

Jakobsgatan 26 
111 52 Stockholm 

08 -783 79 77

www.Jarnkaminerna.nu

http://www.Jarnkaminerna.nu










GULDPARTNER 2005







Visa att du är en 
riktig Djurgårdare

Ansök om DIF-kortet på www.dif.se 

eller ring Stadshypotek Bank, Personlig Service 

på telefon 0771-77 88 99.

Djurgårdens IF i samarbete med Stadshypotek Bank

http://www.dif.se




ÖSTRA STATION

FÖRST OCH STÖRST!
Först: Blårandig sedan 1935 

Störst: Etta på Järnkaminernas topplista 
”Populäraste DIF-pub”

Specialpriser på öl och mat före och efter matcher

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

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

Välkomna önskar Berit.

DJURGÅRDSPUB MED UTESERVERING

ÖPPET ALLA DAGAR TEL 08-612 00 14
Tunnelbana Tekniska Högskolan, Valhallavägen 77, nära till Stadion.



















DIF-POOLEN 2005
I DIF-poolen samlas stora och små företag under samma tak. Vi kan 
skräddarsy ett sponsorpaket till dig, ring oss på 08-545158 00.
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KOMMANDE RESOR
KALMAR FF-DJURGÅRDENS IF
Söndagen 29 maj 17.00, Fredriksskans IP
Matchbiljett: 100 kr
Respris: 220 kr/buss
Sista anmälningsdag: 27 maj 13.00 (20 maj 
18.00 för pg-betalningar)
Ingen Järnkamin missar den årliga tusenmanna 
invasionen, där hotell, restauranger och fontäner 
tas i bruk av partysugna blåränder. Vi uppmanar 
alla till att ta med sig flaggor, detta blir en »flag
gresa«. Bussarna lämnar Klocktornet 06.30. 
Hemma igen 23.00 vid Klarabergsviadukten.

MALMÖ FF-DJURGÅRDENS IF
Torsdag 16 juni 19.00, Malmö Stadion 
Matchbiljett: 100 kr
Respris: 260 kr/buss
Sista anmälningsdag: 15 juni 13.00 (8 juni 
18.00 för pg-betalningar)
De senaste fem åren har Djurgården haft 
många på plats och dessutom med bra poäng
skörd mot Malmö FF Traditionen skall hållas. 
Bussarna lämnar Klocktornet 08.30. Framme i 
Malmö är Harrys och Heartbreak abonnerat. 
Pubarna öppnar 15.00 och ligger på Söder
gatan 14 respektive 16 i centrala Malmö.
Hemma igen 05.00 vid Klarabergsviadukten.

UPPSKRIVNINGSSTÄLLEN
• Järnkaminernas butik, Jakobsgatan 26, 
mån-fre 11-18, lör 11-15.
• Derby, Sergelsgatan 11, mån-fre 10-18, 
lör 10-16, sön 12-16.
• Järnkaminernas souvenirstånd på alla 
hemmamatcher (sektion M och N).

Dagen innan avresa finns senaste nytt om kom
mande resa på www.jarnkaminerna.nu och 
www.dif.se. Det går även bra att ringa Djurgårds
butiken på 08-783 79 77 eller mejla borta- 
resor@jarnkaminerna.nu om du har frågor.

http://www.jarnkaminerna.nu
http://www.dif.se
mailto:borta-resor@jarnkaminerna.nu
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NÄSTA STEG FÖR DIF-UNGDOM
På ungdomssidan fortsätter satsningen på bredd och elit, skriver Johan Wilny

som jag skrev i förra numret av Blåranden är 
det nu dags att ta nästa steg mot vår mål
sättning att bli Stockholms bästa ungdoms
förening. För att få det arbetet så effektivt 
som möjligt har vi tillsatt ett par arbets
grupper som arbetar med specifika områ
den, till exempel arenafrågor, 
träningsförutsättningar, elitungdomsverk
samhetens utveckling med mera.

Våra träningsförutsättningar i innerstan 
är för att vara mild i mitt utryck undermåli
ga, och detta är ett problem som måste lösas 
för att vi skall kunna utöka och utveckla vår 
verksamhet. Vi för diskussioner med 
Stockholms stad, men önskar än mer delak
tighet i planeringen för att kunna få trä
ningsytorna så effektiva som möjligt för 
fotbollsverksamhet, inte bara för oss i 
Djurgården utan även Värtans IK och 
Norrtull med flera.

ett glädjande besked är att vi kommer från 
och med nästa år att få en konstgräsplan på 
Hjorthagens IP, detta kommer att ge oss 
något större möjligheter till bra träning. 
Sedan finns det även här i detta konstgräs
projekt en del vi önskar mer delaktighet i, 
till exempel påvisa behovet av att hela 
Hjorthagens IP bör beläggas med konstgräs 
och få någon del uppvärmt under vintern. 
Detta skulle gynna både breddverksamhe
ten och A-laget.

Vad det gäller projektgruppen som arbe
tar med elitungdomsutvecklingen, kommer 
denna att under juni att presentera ett för
slag för hur vi ska kunna utveckla och ge 
våra talanger större möjligheter till en av de 
bästa fotbollsutbildningarna i landet. Som 

all annan utvecklingsverksamhet krävs även 
här mer resurser i form av fler och de allra 
bästa tränarna/instruktörerna som går att 
få tag i, detta kostar givetvis pengar och 
detta kommer vi att sitta ned med DIF 
marknad och diskutera upplägg för.

det är en lång väg innan vi kommer att 
kunna förverkliga detta, men vi måste stän
digt sikta högre för att kunna följa med i 
utvecklingen. Så om just du är intresserad 
av att på något sätt bidra till detta långsik
tiga och tunga arbete är du mer än välkom
men att kontakta oss på DIF 
Ungdomsfotboll på 08-545 158 50.

Av Johan Wilny

RESULTAT & KOMMANDE MATCHER
JUNIORALLSVENSKAN
DJURGÅRDENS IF-IK BRAGE 2-0

DJURGÄRDENS IF-AIK
Onsdag 22 juni kl. 19.00

POJKALLSVENSKAN
DJURGÅRDENS IF-IK FREJ 4-0

DJURGÅRDENS IF-MÄRSTA IK
Lördag 28 maj 14.00

(Samtliga matcher spelas pä Hjorthagen)
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FÄRSK VM-KVAL-DOMARE
Kvällens domare Martin Hansson gör VM-kval-debut i september

blåranden säger grattis till kvällens domare 
Martin Hansson som för första gången har 
blivit utsedd att döma en VM-kvalmatch 
för A-lag av FIFA. Martin kommer att 
döma matchen Vitryssland-Slovenien den 4 
juni och assisteras av Fredrik Nilsson, 
Joakim Flink och Peter Fröjdfeldt.

-Det känns helt fantastiskt att få den här 
chansen, säger Martin till Blekinge läns tid
ning.

Martin Hansson kommer från Holmsjö, 
är född 1971 och arbetar som brandman vid 
sidan av sina domaruppdrag. Det har blivit 
några stycken. Han debuterade i allsvenskan 
1999 efter att ha dömt tre säsonger i ettan. 
Han blev förbundsdomare 1992 och har haft 
28 internationella uppdrag sedan 1996.

fotrollsdomarnas situation har uppmärk
sammats rejält i media. Några uppmärk
sammade avhopp, bland annat från 
VM-domaren Anders Frisk, har gett rap
porter om våld och hot mot domare 
ordentligt med spaltutrymme. Ändå visar 
en majoritet av distriktsförbunden upp en 
ökning av antalet domare under de senaste 
tio åren. En förklaring kan vara den kändis
status för domare som Anders Frisk och ita
lienaren Pierlugi Collina har uppnått.
Kanske kan Martin Hansson bli Frisks efter
trädare som svensk domare på de största 
arenorna. Djurgårdens publik har i alla fall 
hunnit bekanta sig med Hansson i samband 
med ett par uppmärksammade domslut:

den 20 augusti 2001 dömde Martin Hansson 
Djurgårdens hemmamatch mot IFK 
Norrköping på Stockholms Stadion.

Blåränderna behövde tre poäng i jakten på 
topplagen men när Andreas Johansson nick 
var på väg mot Norrköpings mål stoppades 
den av förre DIF-backen Stefan Alvéns 
underarm. »Straff!« skrek Djurgårdens spe
lare och publik men Hansson friade och 
Norrköping vann sedan matchen.

Den 8 oktober 2002 på Råsunda friade 
inte Martin Hansson. Niclas Rasck sökte 
Johan Elmander i Hammarbys straffområde 
men den stannade på Max von Schlebriigges 
hand. Hammarbybacken stod utanför linjen 
men hade handen innanför och Hanson 
pekade på straffpunkten. Kim Källström slog 
säkert in straffen som betydde 2-1 i den 87:e 
minuten och Blåränderna gick upp i serieled
ning och rusade vidare mot SM-guld.

Den 5 april 2004 dömde Hansson DIFs 
premiärmatch mot nykomlingen Trelleborg. 
Ett stressat Djurgården var skärrat av 
Trelleborgs respektlösa inledning på mat
chen och det blev inte bättre när Martin 
Hansson visade ut Agbar Barsom efter bara 
tio minuters spel. Hanson ansåg att Barsom 
slog efter en av Trelleborgs spelare sedan 
han fallit till marken.

Den 15 augusti samma år plockade 
Hansson fram det röda kortet för en 
Djurgårdare igen och den här gången var 
det Markus Johannessons tur. Även den här 
situationen, mot Halmstads BK på Råsunda, 
blev omdiskuterad. Hansson avvaktade med 
utvisningen och i det efterföljande anfallet 
fick Djurgården straff. HBK-spelarna ansåg 
att Tobias Hysén fallit mest på egen kraft 
och kritiserade Hansson hårt efter matchen.

Av David Bogerius
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SKYTTELIGAPUBLIKSNITT hemma borta totalt

Malmö FF 19 996 8 261 12 955
IFK Göteborg 11 437 12 667 12 175
Hammarby IF 11936 11 579 11 722
Djurgårdens IF 11 213 7 985 9 922
IF Elfsborg 10 052 7 743 9 128
Helsingborgs IF 11 035 4 271 8 330
Gefle IF 6 086 9 557 8 169
Halmstads BK 6 563 9 226 8 161
Assyriska FF 7 696 8 686 8 092
Örgryte IS 4 432 12 785 7 773
Kalmar FF 5 356 8 786 6 728
Landskrona BolS 7 004 4 968 5 782
BK Häcken 2 607 7 532 5 562
GIF Sundsvall 6 136 3 567 5 108

S Larsen, DIF 4
P Graulund, HelF 3
K O Amuneke, BolS 3
A Alves, MFF 3

VARNINGAR
C Santín, KFF 3
A Alves. MFF 2
G Andersson, BolS 2
T Carlsson, MFF
A Dahl, HelF 2
A Haddad AFF 2
C Järdler, HelF 2
F Lundqvist, GIF Sunds. 2
D Nordbeck, AFF
A Okkonen, BolS 2
J Olsson, BolS 2
S Tøfting, BKH 2
D Williams, BKH 2
M Woxlin, GIF 2

DOMARE mat. varn.h varn.b ut v. str.
J Eriksson 5 9 5 0 2
Å Andreasson 4 4 10 0 2
M Ingvarsson 4 2 8 0 0
S Johannesson 4 3 6 0 1
D Stålhammar 4 5 2 2 2
M Ukalovic 4 7 7 1 0
P Fröjdfeldt 3 2 6 0 1
M Hansson 3 5 3 0 1
H Jonasson 3 3 3 0 0
M Strömbergsson 1 1 1 0 0
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OMGÅNG 7OMGÅNG 5
Assyriska Fören.-Malmö FF 

IF Elfsborg-Landskrona BolS 

Örgryte IS-BK Häcken 

Djurgårdens IF-Gefle IF 

Helsingborgs IF-Hammarby 

Kalmar FF-IFK Göteborg 

GIF Sundsvall-Halmstads BK

0-2

1-2

0-4

3-1

2-1

0-0

1-3

OMGÅNG 6
BK Häcken-IF Elfsborg 2-2

Halmstads BK-Örgryte IS 4-2

Landskrona BolS-Assyriska Fören. 2-1

Gefle IF-GIF Sundsvall 2-1

IFK Göteborg-Helsingborgs IF 0-0

Malmö FF-Kalmar FF 1-0

Hammarby-Djurgårdens IF 2-1

BK Häcken-Gefle IF
GIF Sundsvall-Malmö FF

IF Elfsborg-Hammarby 
Djurgårdens IF-Assyriska Fören. 
IFK Göteborg-Örgryte IS

Helsingborgs IF-Kalmar FF
Halmstads BK-Landskrona BolS

OMGÅNG 8
Assyriska Fören.-GIF Sundsvall

Gefle IF-Halmstads BK

Malmö FF-Örgryte IS

Kalmar FF-Djurgårdens IF

Hammarby-BK Häcken

IFK Göteborg-IF Elfsborg

Landskrona BolS-Helsingborgs IF

OMGÅNG 9
BK Häcken-Landskrona BolS

GIF Sundsvall-Hammarby 

Örgryte IS-Gefle IF

IF Elfsborg-Halmstads BK 

Djurgårdens IF-IFK Göteborg 

Kalmar FF-Assyriska Fören. 

Helsingborgs IF-Malmö FF

hemma (s/v/o/f) borta totalt målsk. poäng

1 Malmö FF 3/2/0/1 3/2/1/0 6/4/1/1 9-3 13
2 Helsingborgs IF 3/3/0/0 3/1/1/1 6/4/1/1 9-5 13
3 Kalmar FF 3/2/1/0 3/1/1/1 6/3/2/1 4-1 11
4 BK Häcken 3/2/1/0 3/1/0/2 6/3/1/2 11-6 10
5 Halmstads BK 3/2/0/1 3/1/1/1 6/3/1/2 10-7 10
6 Djurgårdens IF 3/2/1/0 3/1/0/2 6/3/1/2 11-10 10
7 IFK Göteborg 3/1/1/1 3/1/2/0 6/2/3/1 4-5 9
8 Landskrona BolS 3/1/1/1 3/1/1/1 6/2/2/2 8-8 8
9 Hammarby IF 3/2/1/0 3/0/1/2 6/2/2/2 6-6 8
10 Örgryte IS 3/2/0/1 3/0/1/2 6/2/1/3 10-13 7
11 Gefle IF 3/2/0/1 3/0/0/3 6/2/0/4 5-10 6
12 Assyriska FF 3/0/1/2 3/1/0/2 6/1/1/4 5-7 4
13 GIF Sundsvall 3/1/1/1 3/0/0/3 6/1/1/4 8-13 4
14 IF Elfsborg 3/1/0/2 3/0/1/2 6/1/1/4 6-12 4





Djurgårdens IF ålder/säs. i DIF Assyriska FF ålder/säs. i AFF

15. D Tourray 25/3 1. Erland Hellström 25/2

30. 0 Wahlström 28/1 21. Simon Masso 21/egen produkt

2. M Concha 25/1 24. Thomas Thudin 31/1

3. F Stenman 21/2 2. Zoran Manovic 35/7

4. E Storm 25/3 3. David Nordbeck 26/0

5. S Ottesen 21/1 4. Pierre Bengtsson 26/3

6. T Kuivasto 29/2 5. David Durmaz 24/5

7. J Arneng 25/2 6. Johan Ländin 31/7

8. T Hysén 23/1 7. Ivan Isakovic 27/2

9. J Kusi Asare 24/2 8. Ghassan Haemed 33/10

10. F Magro 26/0 J 9. Andreas Haddad 23/4

11. D Sjölund 22/2 10. Melke Demir 24/egen produkt

13. S Bergtoft 26/5 11. Dani Hamzo 26/1
14. K Árnason 22/0 12. Michel Noyan 20/2

16. M Johannesson 29/1 13. Kaspar Gorkss 23/0

17. S Larsen 23/1 14. Charles Sampson 24/2

18. N Rasck 36/6 15. Ibrahim Atiku 22/0

20. T Backman 24/1 16. Kabba Samura 23/2

22. E Kozica 20/egen produkt 17. Bobil Awrohum 19/egen produkt

23. I Ba 31/0 18. Eddie Moussa 21/egen produkt

25. P Amoah 18/egen produkt 19. Naramsin Awrohum 20/egen produkt

77. A Barsom 27/4 20. Stefan Batan 20/egen produkt

22. Darko Lukanovic 18/0

23. Elias Malke-Gharo 20/egen produkt

Domare M Hansson

Assisterande J Flink, F Nilsson

Fjärdedomare M Smedbom


