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HELSINGBORGS IF-DJURGÅRDENS IF 2-0
1-0 Eldin Karisik (61)
2-0 Olivier Karekezi (94)
Varningar: Kusi-Asare, Johannesson, Árnason,
Barsom, Jonson
Domare: Peter Fröjdfeldt
Publik: 16 000
DIF: Dembo, Concha, Kuivasto, Johannesson,
Stenman, Ärnason(73), Barsom, Magro(69),
Hysén, Kusi-Asare(57), Sjölund
Ersättare: Wahlström, Jonson(57), Rasck(69), 
Ba, Amoah(73)
»Planen var lite lurig«
(Tobias Hysén)

HAMMARBY-HALMSTADS BK 2-1
1-0 Björn Runström (7)
2 0 Petter Furuseth Olsen (42)
2-1 Gunnar Heidar Thorvaldsson (46)
Varningar: Stoor, Aubynn
Domare: Martin Hansson
Publik: 9218
HIF: Covic, Johansson, Stoor, Fischbein, 
Sleyman, von Schlebrügge, Furuseth Olsen, M 
Andersson, Runström(78), Aubynn(72), P 
Andersson
Ersättare: Rytterbro, Hindsberg, 
Johansson(78), Zengin(72), Laitinen 
»Det funkade bra för mig« 
(Björn Runström)



NU TAR DIF REVANSCH!
efter två bottennapp måste Djurgården hitta spelet igen 
och det blir en hård nöt att knäcka eftersom det är derby 
och ett formstark Hammarby som står för motståndet. 
Inte helt idealiskt med ett derby för ett lag som letar efter 
formen, men det är bara att ta tjuren vid hornen och sätta 
dem på plats och de spelare som var med om förlusten på 
Söderstadion kommer inte att lägga fingrarna emellan så 
vi får nog se ett derby med mer kamp än skönspel eller?

Matias Jonson gjorde sitt första inhopp i måndags för 
blåränderna och det lovade gott och trots att mittbacken 
Markus Johannesson är avstängd. Arneng är förhopp
ningsvis tillbaka på mittfältet och kan man bara hålla 
ihop lagdelarna så ska Hammarby få en tuff afton.

hammarby imponerade i dubbelmötet med Landskrona, 7-0 
totalt och efter 1-1 mot Gefle blev det senast mot 
Halmstad seger med 2-1. Det är en ny match ikväll och 
nya förutsättningar. Snart vet vi hur det har gått. Sjung 
högt för blåränderna!

Uefa cupen har lottats så nu kan du boka in den 11 
augusti då Djurgårdens första kvalmatch spelas på Rå
sunda. Bortamatchen spelas 25 augusti och motståndarna 
är irländska Cork. Biljetterna släpps senare i augusti.

Nästa bortamatch spelas mot Gefle söndag 14 augusti 
och vill du resa dit så kan du fortfarande skriva upp dig 
till bussresan i Järnkaminernas butik på Jakobsgatan 26. 
Information om årets resor finns på www.dif.se och 
www.jarnkaminerna.nu.

lördag 3 september äger den årliga DIF-dagen rum på trä
ningsanläggningen vid Kaknästornet på kungliga Djur
gården. Ungdomsfotbollen kommer med ett utförligt och 
späckat program senare under sommaren, men du kan 
alltså redan nu boka in detta datum då djurgårdare i alla 
åldrar träffas och umgås. Givetvis är även A-laget på plats.

Vi hälsar medlemmar, publik, motståndare, sponsorer 
och media välkomna till dagens match. Missa inte nästa 
hemmamatch mot Cork på Råsunda 11 augusti 19.00.

Av Tomas af Geijerstam
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TRÄNARNA HAR ORDET
HAMMARBY

20:00 TORSDAG 4 AUGUSTI 2005
ALLSVENSKAN OMGÅNG 17

BRA FOTBOLL TROTS FÖRLUST
Lägligt med en match som är »självantändande«, skriver Kjell Jonevret

när vi får derbyfester i Stockholm med 
nästan fulla läktare så är nog hela Fotbolls- 
sverige avundsjuka. Det känns när Göte
borgsderbyna drar massor med folk, men 
det är klart att Stockholmsderbyna ska vara 
de riktiga fotbollsfesterna. Jag tror att det 
är bra för hela Sverige när det går bra för 
fotbollen i Stockholm. Det ska bli kul att 
spela ett derby på Råsunda igen. Hammarby 
valde att spela sitt derby på Söderstadion 
men vi tycker det är roligt att alla som vill 
kan komma och titta.

även om vi har förlorat två raka matcher så 
tycker jag att vi har presterat bra fotboll. Vi 
har haft ett bra spel även om det har varit 
taskig utdelning i form av mål och poäng. 
Men derbyt kommer ganska lägligt efter
som det är matcher som är »självantändan
de«, man behöver inte jaga på spelarna 
utan man vet att det är full tändning. Precis 
som supportrarna så finns det ingen spelare 

som vill ge ifrån sig några poäng i dessa 
matcher. Även om det som vanligt bara är 
tre poäng man slåss om så ger det även en 
mental kick att vinna ett derby. I det läget vi 
är i så är det ändå inte någon katastrof att 
förlora, vi kan spela lite avslappnat. För 
Hammarby är det nog värre, om de förlorar 
så är de rejält efter.

Vi spelade mot Helsingborg i förra 
omgången. Jag tycker att det är roligt att 
just vi och Helsingborg möts i en seriefinal 
eftersom båda lagen står för något positivt 
genom att vilja spela bollen på backen och 
skapa, allt för många lag spelar på motstån
darnas misstag. Hammarby är ett liknande 
lag, de har ett eget spel och försöker skapa 
själva. Det gör att när de inte får till det så 
är de inte särskilt bra, men när det fungerar 
är de riktigt bra. Därför är Hammarby ett 
lag som är kul att möta.

nästa vecka möter vi Cork i UEFA-cupen. Vi 
vet inte så mycket om dem, vi ska börja 
titta på dem nu, men det första intrycket är 
att det inte alls är ett dåligt lag. Många tror 
nog att det kan bli en promenadseger mot 
dem, men tittar man på vad de presterat ute 
i Europa tidigare så förstår man att så inte 
är fallet.

Självklar har vi siktet inställt på att gå 
vidare, men den som tror att det kommer 
att gå av bara farten får nog tänka om. 
Det kommer att bli mycket intressanta 
matcher. Nu är det dock fullt fokus på att 
vinna derbyt allt annat har en lägre priori
tet just nu.

Av Kjell Jonevret



JEFFREY AUBYNN
jeffrey aubynn är lagets verkliga globe
trotter, inte bara på planen. Fostrad i en 
av göteborgska Gunnilse IS bästa 
årgångar gjorde han en årslång vända 
till Bayern München redan som 19-
åring. Sen följde ett par år i HBK inklu
sive allsvenskt guld och drygt två 
säsonger i Örgryte IS. Ytterligare ett 
par i danska Århus och sen i år Bajens 
kanske allra viktigaste spelare. Den 
vänsterfotade anfallaren med det fly
tande steget driver numera fram som 
kreativ vänstermittfältare, tekniskt bril
jant, ständigt giftig. Leder den interna 
skytteligan med sina fyra mål och till
hör med snabbhet och spelintelligens de 
spelare som alltid drar blickarna till sig 
och verkar längre och bredare än vad 
de i själva verket är.

Av Eva af Geijerstam
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DAVID JOHANSSON MAX VON SCHLEBRÜGGE PETTER FURUSETH OLSEN
david johansson har MAX VON SCHLEBRÜGGE är PETTER FURUSETH-OLSEN är
etablerat sig på allvar i 
backlinjen. I de bägge 
vinstmatcherna mot Land
skrona i juli (sammanlagt 
7-0) var han strålande och 
gjorde mål, trots att han 
spelade vänsterback i stäl
let för på favoritplatsen till 

vänsterfotad klippa i det 
skadedrabbade och brand- 
skattade försvaret. Lika 
gärna stabil och tuff mitt
back som offensiv vänster
back med huvudet på 
skaft. Har gjort ett par A- 
landskamper.

höger.

ännu ett lyckat omskol
ningsexempel. Den norske 
anfallande guldklimpen i 
ÖSK blev humörhöj ande 
och fantasirik mittfältare 
och spelfördelare i Bajen. 
Leder givetvis den interna 
assist-ligan. Gör också mål.

PETTER ANDERSSON
petter andersson är det närmaste
man kan komma spelartypen Kim 
Källström i dagens Allsvenska - dock 
mer dubbelfotad än originalet. Den 
20-årige mittfältaren/anfallaren är 
stark, snabb och lägger ett dundran
de skott till spelsinnet. Har utveck
lats i rasande takt sen han vågade 
steget från Skellefteå AIK för ett par 
år sen. Blygheten är helt borta och 
till platser i pojk- och juniorlandslag 
kan redan läggas flera U21-kamper. I 
Hammarby blir han i ytterligare två 
år om inte någon utländsk klubb får 
upp ögonen för honom. Risken är 
överhängande.



BORTALAG
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HIFS TUNNA TRUPP OROAR
Ekonomiskt spelar Hammarby och Djurgården i olika divisioner, säger Linderoth

hammarry har efter en ojämn och stundtals 
trög inledning poängmässigt de senaste 
matcherna spelat ihop en hel del poäng. 
Hammarbys tränare Anders Linderoth 
hoppas laget är på gång.

-Vi hoppas att vi är på gång. Nu på 
slutet har vi fått mer utdelning på chanser
na. Tidigare har vi spelat bra fotboll men 
inte fått utdelning. Vi har en smal trupp 
som tillsammans enats att visa vad de kan.

Säger Hammarbys tränare Anders 
Linderoth.

Lagets trupp är tunn och på grund av ska
dor och spelarförsäljningar jagar föreningen 
både försvarsspelare och anfallare. Efter att 
Pétur Marteinson gått sönder och Patrik 
Gerrbrand reats bort till Leicester är konkur
rensen i backlinjen knappast mördande.

-Just nu har vi endast fyra backar och 
jag hoppas att vi har något nytt till matchen 
mot Djurgården. Det behöver vi. Framför 
allt är det en mittback vi söker. Vi har flera 
aktuella namn men det återstår att se om vi 
får napp. Just nu balanserar vi på en skör 

tråd med vår tunna trupp. På 
forwardssidan vore idealet 
vore att hitta en spelare som 
Sören Larsen. En spelare som 
både kan spela target och gå 
på mål. Inte en spelare som 
enbart kan gå på djupet eller 
vara target.

Hammarby gör för få mål 
sägs det. Vad beror det på?

-Jag tycker inte att vi 
gjort få mål. Det känns som 
en mediagrej. Men de får 
gärna sparka på oss, det är 

inget vi tar notis över.
Derby mot Djurgården i kväll. Hur ser du 
på matchen?

-Derbyt kommer att bli tufft. Djurgården 
är bra och får de igång sitt spel kan vi få det 
jobbigt. Tittar man på tabellen är Djur
gården klara favoriter. Spelar vi som i derbyt 
på Söderstadion kan vi vinna. Mattias 
Jonsson är med och det är en rejäl förstärk
ning. Vi kan inte värva spelare för 10-15 
miljoner med vår ekonomi. Där spelar vi 
inte i samma division som Djurgården. 
Hur är det att träna ett lag som inte har de 
ekonomiska resurserna att bygga ett stark 
och eventuellt vinnande lag?

-Jag ser det som en utmaning. Vi jobbar 
efter att uppnå vår målsättning att hamna 
på den övre halvan. Att det sedan finns folk 
som tycker att vi skall vara med och slåss 
om de tre första platserna är inte mycket vi 
kan göra något åt. Det är svårt att uppfylla 
deras krav med vår ekonomi.

Av Thomas Alexandersson



HAMMARBY
På försäsongen inför årets allsvenska var 
Hammarby riktigt vassa. De vann de flesta 
matcherna på ett imponerande sätt och gjorde 
dessutom många mål. På den officiella hem
sidan tippades Bajen som allsvensk vinnare 
av en av sidans skribenter. »Om bara någon 
av anfallarna växer till sig och blir en riktig 
målskytt av rang finns det inte mycket som 
talar mot Hammarby. Inte ens Malmö FF.« 
Men ännu har ingen tagit på sig rollen som 
målspruta i Hammarby. Och pengar för att 
köpa in en verkar saknas.

Hammarby satsar hårt på att ta fram unga 
spelare genom sitt utvecklingslag Hammarby 
Talang FF som spelar i division två. När spelare 
lämnar juniorfotbollen är klivet till Allsvenskan 
i regel alldeles för stort. Då vill Hammarby 
slussa spelarna via HTFF så att de ska fortsätta 
att utvecklas och sedan vara redo för klivet upp 
till a-laget. I dagens trupp kommer flera spelare 
från HTFF, bland annat backen David Johansson

2004:
DIF-SEGER PÅ RÅSUNDA
Djurgården var lite mer bestämda i sitt agerande 
under perioder i matchen. I andra halvlek stack 
Tobias Hysén in bollen i straffområdet till en fri 
René Makondele, som vackert rundade målvakten

och den tekniske yttern Erkan Zengin.

Det är en billigare lösning än att köpa in 
färdiga spelare, och det kommer nog Ham
marby att få fortsätta med så länge som de 
sitter fast i en dyr och omodern arena med 
bristande kapacitet.

Ante Covic och satte bollen i mål, det avgjorde 
matchen. Kanske var tankarna i lagen redan på 
Utrecht och Villarreal som väntade i Uefacupen 
senare i veckan, så ett klassiskt derby blev det här 
aldrig. Största behållningen var väl spänningen.

Allsvenskan 11 september 2004 Råsunda 
DJURGÅRDENS IF-HAMMARBY IF 1-0

Under säsongen har Bajen blandat lysande 
insatser med riktiga bottennapp. En bra insats 
följdes upp av en mindre bra. Men frågan är om 
inte den trenden bröts under dubbelmötena mot 
Landskrona. Två bra matcher på raken, och 
målen började trilla in, trots att det inte är för
säsong längre. Segern senast mot Halmstad gör 
kanske Hammarby till favorit i kvällens derby.

Av Wille Bäckström

1-0 René Makondele (52)
Domare: Martin Ingvarsson
Publik: 20 750
Startelva: Pa Dembo Tourray - Matias Concha - 
Elias Storm - Toni Kuivasto - Fredrik Stenman 
- Johan Arneng - Markus Johannesson - Andreas 
Johansson - René Makondele (80) - Juraj 
Dovicovic (63)- Tobias Hysén (87)
Ersättare: Daniel Sjölund in (63) - Yannick Ngabu 
Bapupa in (80) - Markus Karlsson in (87)



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 

ALLSVENSKAN 2005

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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SEMESTERTIDER OCH DERBY
En veckas semester och ledningen krympte, skriver Tomas af Geijerstam

för första gången sedan 1998 när jag började 
jobba på Djurgårdens kansli hade jag en 
veckas semester mitt under säsongen som 
gjorde att jag missade en hemmamatch, den 
mot Landskrona och en bortamatch, den mot 
Helsingborg i måndags. Det var inga bra 
matcher att missa med facit i hand, så jag tar 
på mig dessa två förluster eftersom jag inte 
var på plats. När det är avspark i dagens der
bymatch finns jag dock på plats på Råsunda 
och vidskeplig som jag är tror jag att det 
påverkar resultatet till blårändernas favör.

Semestern spenderades norr om Kiruna 
med fyra andra djurgårdare. Vi betalade 
dyra pengar för att åka upp till Norrland 
för att fiska en vecka. Vi var ute i ödemar
ken utan mobiltäckning. Vi inhandlade 
dock en radio för att göra ett försök att få 
in sportradion. Alla vi frågat sa att det inte 

var möjligt att ratta in någon frekvens över
huvudtaget, men vi ville ändå göra ett för
sök. Vi tog vår radio och klättrade på 
onsdagen för drygt en vecka sedan upp på 
närmaste höga berg. Efter att ha lindat in 
antennen med mycket folie, så lyckades vi 
få in en knastrig sportradio.

vi stod I två timmar i blåsten och ett lätt 
duggregn och lyssnade igenom matchen 
mot Landskrona. I alla fall de delar som 
sportradio behagade sända i sin ordinarie 
P4 sändning. Situationen kan summeras 
kort och gott som outhärdlig. Förlusten 
med 1-0 sved extra eftersom vi inte var på 
Stadion. Det var den enda kontakten med 
omvärlden vi hade under veckan, så på 
kvällarna diskuterades det om Larsen skulle 
vara kar när vi kom hem och om Jonson
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skulle vara spelklar mot Helsingborg. 
Spelsystem och vem som skulle spela var 
och när, var och hur alla byten skulle 
genomföras och vilka drömvärvningar som 
skulle kunna ha gjorts under vår frånvaro. 
Nu hände det inte mycket mer i verklig
heten än att Larsen gick till Schalke och 
Djurgården tappade sex poäng mot sina 
konkurrenter. Jag kan dock lova att startel
vorna på fjället var många och de skilj de sig 
ganska mycket från vad Jonevret och com
pany kör med. Det är kanske därför vi var i 
Kiruna förra veckan och sitter på läktaren 
ikväll istället för i båset på innerplan.

sommarderby bör locka mycket folk, men 
som vanligt har publiken varit ute i sista 
sekunden. Biljetterna borde gå åt fortare och 
framförallt tidigare på säsongen, men jag 
tror ändå att över 28 000 har bänkat sig på 
Råsunda ikväll - en mycket bra siffra oavsett 
förköp, tabellplacering och tid på året.

Alla de allsvenska klubbarna måste stän
digt jobba med publikrekryteringen och are
nor värda namnet skulle hjälpa. Det byggs i 
Norge och Danmark och ämnet är nästa ut
tjatat här, men det går trögt. Även om det 
pratas om det i storstäderna så vill det till en 
gemensam kraftansträngning från hela 
Fotbollssverige om det ska hända något.

Till sist vill jag bara tacka alla som älskar 
fotboll och går och ser på fotboll live runt 
om i Sverige. Efter en vecka i ödemarken är 
fotbollsabstinensen större än någonsin och 
trots nervositeten som ett derby medför har 
jag längtat efter dagens match sedan 18 maj 
då Hammarby vann vårderbyt på Söder
stadion. Denna längtan blev ännu starkare 
under förra veckan och snart är det äntligen 
avspark och dags för revanschen...

Av Tomas af Geijerstam, biljettansvarig DIF

Gunnar Lundqvist

Stefan Alvén, Per Kotschack, Lars Erbom, Petra Wester, 
Christer Magnusson, Torbjörn Althén, Ronald Åman, 
Hans von Uthmann,

Klubbdirektör

Personalchef

Biljetter
Tomas af Geijerstam

Ekonomi

Information
Jonas Riedel

Marknad
Jenny Furtenbach, Kattis Alsterback, Fredrik Segerblom

Medlemmar
Niklas Schulman

Patrik Asplund, Andreas Mühlberg

Albert Törsleff, Johnny Brenemark

Kerstin Eriksson, Christian Gentile, Johan Wilny

Hemsida
www.dif.se

E-post
dif.fotboll@dif.se

Telefon:
08-54515 800

Adress
Djurgårdens IF, Klocktornet Stadion, 11433 Stockholm

http://www.dif.se
mailto:dif.fotboll@dif.se
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Det känns som att Tifo har tappat lite i 
Sverige under den senaste tiden. Börjar folk 
tröttna på tifon som är mindre eller är det 
bara en stagnation?

-Det har blivit lite avstannande i 
Stockholm men inte helt dött, däremot så är 
de bra nere i Skåne, det vill säga Malmö, de 
har förbättrat sig mycket den senaste tiden. 
Hur tycker du att Råsunda är för tifoarran
gemang jämfört med Stadion?

-Det är ju problem med pelarna på 
Stadion som gör att man blir begränsad när 
det gäller arrangemangen, det är ju mer 
öppet på Råsunda. Så Råsunda är bättre 
för tifon men Stadion är en bättre arena 
totalt sett.
Vilket är din förebild när det gäller tifon, 
land och/eller lag?

-Jag skulle säga att Frankrike och Paris
grupperna Supras och Tigris.
Bästa tifot som genomförts av Hammarby?

-Jag tycker faktiskt att Bajen har varit 
usla under de senaste fyra åren, klart sämst 
av stockholmslagen. De hade flera bra 
tifon, framförallt kaostifon runt 98-99. 
Men jag säger att »Skål för Bajen« som de 
gjorde 2001 är det bästa.
Hur skulle ditt drömtifo vara om du fick 
fria händer?

-Skulle göra ett mäktigt kaostifo, med 
allt vad det innebär - satsa till hundra 
procent. Sen är det i och för sig grymt med 
ett riktigt bra korregrafi-tifo.

Av Stefan Andersson
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Det känns som att Tifo har tappat lite i 
Sverige under den senaste tiden. Börjar folk 
tröttna på tifon som är mindre eller är det 
bara en stagnation?

-Allt går upp och ner - just nu är det 
begränsningar som hindrar utvecklingen av 
tifon och fotbollsförbundet får smaka på 
sina restriktioner. Allt fokus ligger på 
utvecklingen av bråkmakare och även klub
barna, Hammarby i alla fall, börjar bli oro
liga men krupit till korset.
Hur tycker du att Råsunda är för tifoarran
gemang jämfört med Söderstadion?

-Bättre - plaststolar på Råsunda gör att 
vi kan skapa bättre, snyggare och mer avan
cerade koreografier. Söderstadion, precis 
som Stadion, saknar ju plaststolar och har 
ju låga läktare.

Vilket är din förebild när det gäller tifon, 
land och/eller lag?

-Italien, som är ursprungslandet, där 
kan man ju se bra tifon ända ner till divi
sion fyra.
Bästa tifot som genomförts av Djurgården?

-Djurgården har gjort många bra på Rå
sunda, båten är det jag kommer på spontant. 
Hur skulle ditt drömtifo se ut om du fick 
fria händer?

-Det kan man inte bestämma sig för 
innan. Man bestämmer sig när det är dags. 
Bengaler under våra former, det vill säga inte 
nere på löparbanorna, skulle sitta bra. Innan 
såg klubbarna mellan fingrarna på det men 
så är det inte nu, så det kan vi inte arrangera.

Av Stefan Andersson



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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JONSON NÖJD BLÅRAND
Ser fram mot att spela inför Djurgårdspubliken

för mindre än en månad kom beskedet om det 
som kvällstidningarna gärna refererade till 
som »Djurgårdens värvningschock!« Det 
hade tisslats och tasslats hos supportrar från 
många lag om att det vore en kanonvärv
ning att få hem denna slitvarg från Kumla, 
men det blev DIF som återigen visade fing
ertoppskänsla när det gäller nyförvärv och 
efter väldigt korta förhandlingar med 
Norwich skrev Mattias Jonson på för 3,5 år.

Jag hälsar Mattias välkommen och han 
låter nöjd med att ha hamnat i Djurgår’n;

-Det känns jättebra och kul att hamna i 
Djurgården, berättar han. Jag har bara 
positiva intryck av föreningen hittills och är 
inte överraskad. Jag har hört väldigt mycket 
bra från olika håll och många har sagt 
ungefär att om du ska hem till Sverige igen 
ska du välja DIF så det känns bara positivt!

Från det att Djurgår’n kontaktade

Norwich så gick det väldigt fort innan han 
hade bytt förening. Mattias berättar att han 
bara hört lösa rykten, men tänkte inte myck
et på det och var inställd på att fortsätta med 
Norwich som han hade kontrakt med.

-Min tränare berättade att det hade 
kommit ett bud och efter det gick det några 
dagar innan svenska tidningar började 
ringa och säga att klubbarna var överens. 
Dagen efter åkte jag till Stockholm och sen 
var det så gott som klart!

I dagens DIF-trupp finns det faktiskt en 
spelare som tidigare spelat med Mattias på 
klubbnivå i Sverige, nämligen Niklas Rasck.

-Vi spelade ihop i Örebro för en massa år 
sen ja, han måste vara rätt gammal nu va, ha 
ha... skämt åsido, jag har även spelat unge
fär ett halvår med Sören Larsen i Bröndby.

Trots att Mattias spelat i Danmark och 
England de senaste åren så har han följt 
allsvenskan när han varit borta. Så tack 
vare Canalplus och Internet har han hängt 
med när Djurgården plockade hem sina 
senaste två SM-guld.

-Ja, självklart har jag följt allsvenskan 
och DIF har ju varit ett av de intressantaste 
lagen de senaste åren. Jag såg dock mer när 
jag spelade i Danmark, men de senaste 
veckorna har jag hängt mer med och just 
nu är det ju Sveriges bästa lag anser jag. 
Malmö FF har en stark trupp på papperet 
men verkar väldigt beroende av individuella 
anfallare speciellt. De verkar heller inte fått 
ut allt än. Givetvis har jag även följt 
Helsingborg och jag har haft bra kontakt 
med en annan hemvändare, Andreas 
Jakobsson, när han spelade i Southampton.

Det är inte bara Mattias Jonson som
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FAKTA MATTIAS JONSON

Bästa minne:
Det måste vara när jag gjorde 2-2-målet mot 
Danmark i EM.

Styrkor/svagheter:
Som styrka säger jag min fysik samt att jag verk
ligen alltid vill vinna. Jag är aldrig nöjd. Det är 
samtidigt en svaghet att aldrig vara nöjd, ha 
ha...sen är det väl att jag gör för få mål.

Mål för säsongen:
Det är samma mål som Djurgården har; att vinna 
SM-Guld och komma ut i Europa. Mina personliga 
mål är att jag lyckas i Djurgården och att jag 
behåller min landslagsplats.

DIF:s placering 2005:
Högst upp. Utan tvekan.

gör en bejublad återkomst till 
allsvenskan i år. Som de flesta 
känner till har Elfsborg lockat 
hem tre gånger Svensson och 
även Malmö FF har fått för
stärkning. Jag frågar Mattias 
om varför han tror att tren
den går åt det hållet;

-Tanken har väckts helt 
enkelt. Redan när Niklas 
Alexandersson kom hem från 
England och gick till IFK 
Göteborg märktes det att det 
inte var för att varva ned. Han 
har ju utvecklats ännu mer sen 
han kom hem igen. Efter det

följde Malmös och Elfsborgs värvningar som 
jag tror beror på att intresset har ökat så hos 
publik och media. Allsvenskan blir hetare 
och ses inte längre som en serie att avsluta 
sin karriär i utan som en serie man kan fort
sätta utvecklas i.

Sedan 1997 har Mattias varit med i den 
svenska landslagtruppen, en plats han räk
nar med att behålla.

-Ja, det hoppas jag verkligen, det är ett 
av mina mål. Det har gått väldigt bra i VM- 
kvalet och snart är det ju VM och jag tror 
inte mina chanser har försämrats i och med 
att jag kommer till DIF. Jag tänker spela i 
landslaget så länge det går och det känns 
som jag har flera år kvar.

Till alla Djurgårdssupportrar som ser 
fram att se Mattias Jonson i den blårandiga 
tröjan har han en hälsning;

-Jag är mycket nöjd och ser fram mot 
att få spela på Stadion... jag har hört 
många som säger att det är väldigt speciellt 
så jag längtar efter att få komma dit och 
känna trycket på läktarna!

Av Joachim Ljungh





UTNYTTJA FORDELEN!
Att spela på Råsunda är att ge bort en fördel, skriver krönikör Jens Bergsten

äntligen är det åter dags för derby. Det sista 
den här säsongen då jag inte tycker att 
mötena med länskonkurrenterna i Assyriska 
kan räknas som ett riktigt derby. Den presti
ge som finns mellan Stockholmsklubbarna 
finns ännu inte i de matcherna. För Djur
gårdens del har årets allsvenska varit annor
lunda när det gäller den lokala rivaliteten. 
När våra största antagonister befinner sig i 
en lägre division har allt derbyfokus lagts på 
antagonisterna från Johanneshov.

Efter förlusten i maj då blåränderna vek 
ner sig totalt har revanschlustan bland 
Djurgårdssupportrarna varit enorm. Dagen 
efter 2-1 förlusten visste min besvikelse inga 
gränser. Jag var helt säker på att Djurgården 
anno 2005 skulle vara ett stabilt mittenlag. 
Vad som sved mer var övertygelsen att Ham
marby skulle vara före oss i tabellen när 
säsongen summerades. Men så hände något.

Järnkaminerna spelade ut Assyriska på 
Stadion och plötsligt var det som att samtliga 
spelare hade ytterligare en växel att plocka 
fram och en svit på nio förlustfria matcher i 
rad hade påbörjat vilket tagit laget hela 
vägen till serieledning. Samtidigt visade 
Hammarby under de närmaste matcherna att 
de inte var ett lag för toppstriden även denna 
säsong. Laget är helt enkelt för ojämnt. 
Toppmatcher blanda med riktiga bottennapp 
och ekonomin tillåter inte Hammarby
ledningen att förstärka laget som tränare 
Linderoth och supportrarna skulle önska.

för oss supportrar är nog ändå derbydagen 
ännu mer speciell än för spelarna. Redan 
flera dagar innan drabbningen börjar det 
kännas i magtrakten att det är någonting 

speciellt på gång. På diskussionsforum på 
Internet diskuteras det febrilt om rätt upp
ställning, motståndarnas svagheter och vilka 
som ska vinna klackmatchen. För vissa är 
till och med den matchen viktigare än resul
tatet på planen, vilket jag har väldigt svårt 
att förstå. Det är ändå det som avgör hur 
kaxig du kan vara på jobbet imorgon bitti.

Den taktiska dispositionen på planen kan 
jämföras med de båda supportergruppernas 
inställning. Jonevrets och Linderoths direk
tiv inför matcherna kan jämföras med de 
båda titogruppernas planering inför tifot på 
Råsundas norra och södra läktarna och 
klackrävarnas hjärnor arbetar på högvarv 
med vilka ramsor som är bästa att dra igång 
för att överrösta motståndarna och ge sitt 
lag bästa möjliga stöd. Ett Stockholmsderby 
är en upplevelse. Det finns bara en sak som 
stör mig. Att Djurgården inte spelar sina 
hemmaderbyn på Stadion utan förvisar oss 
supportrar till till betongladan Råsunda i 
den gudsförgätna kranskommunen Solna.

det finns säkert en massa jättebra skäl från 
klubbens sida att lägga hemmaderbyna på 
Råsunda. Större publik ger mer pengar till 
DIF, fler människor som kan ta del av der
byfesten och att det är lättare för polis och 
vakter att övervaka publiken. Men glömmer 
man inte det viktigaste? Det sportsliga. Med 
utgångsläget som serieledare och en god 
chans att vinna Allsvenskan för tredje gång
en på fyra år borde fördelen av att få spela 
på hemmaplan väga tyngre än alla andra 
argument. När Hammarby, främst tack vare 
AIK Solnas kräftgång, lyckades jaga bort 
Råsundaspöket en gång för alla så är det
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KRÖNIKÖR IENS BERGSTENdumt att ge laget chansen till fördelen som 
det innebär att få spela på neutralplan.

Själv applåderade jag Hammarbyled
ningens beslut att lägga årets hemmaderby 
på Söderstadion och trodde i min enfald att 
folket i klocktornet skulle följa efter. För 
mig var upplevelsen att åter bege sig till 
Söderstadion för att se hjältarna i blårandigt 
underbar. Stämningen på läktarna var kan
ske inte lika storslagen som på Råsunda men 
betydligt mer laddad och Järnkaminerna 
visade att de kunde matcha hajpade Bajen 
Fans trots ett klart numerärt underläge. 
Likaså var cupderbyt mot AIK på Stadion, 
där bortalagets fans var placerade på fond
läktaren, en upplevelse som visade att det ur 
ett säkerhetsperspektiv är fullt möjligt att 
genomföra så kallade »högriskmatcher« på 
allsvenskans äldsta arena. Något som också 
bör göras för varför ska man ge motståndar
na fördelen att slippa spela på arenan med 
Sveriges bästa supportertryck?

Av Jens Bergsten

Djurgårdare sedan
Länge.

Favoritspelare
Stefan Rehn.

Plats på Stadion
Sektion O.

DIFs placering
Med tanke på de senaste macherna så... är det klart 
att vi tar SM-guld.

Resultat idag
3-2.

Önskedröm
Det vore grymt coolt om Djurgården nådde grupp
spelet i Champions League.











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
GEFLE IF-DJURGÅRDENS IF
Söndag 14 augusti 17.00, Strömvallen 
Matchbiljett: 80 kr 
Respris: 160 kr/buss
Sista anmälningsdag: 12 augusti 13.00 
(5 augusti 18.00 för pg-betalningar) 
Stadsfestival, sommar, nära avstånd, billig resa, 
tusentals Djurgårdare - behöver vi säga mer? 
Många kommer göra långhelg utav denna resa 
och utelivet kommer garanterat bli blårandigt i 
Gävle. Bussarna lämnar klocktornet 10.30, 
ingen pub är klar vid skrivande stund. Hemma 
igen cirka 21.30 vid Klarabergsviadukten.

IFK GÖTEBORG-DJURGÅRDENS IF 
Måndag 19 september 19.00, Nya Ullevi 
Matchbiljett: 100 kronor 
Respris: 200 kronor/buss
Sista anmälningsdag: 16 september 13.00 
(9 september 18.00 för pg-betalningar) 
JK satsar återigen på denna resa och priset av
skräcker väl inte någon. Tåg planeras men inget 
är klart. Bussarna lämnar Klocktornet 09.30 och 
anländer till Bryggeriet, Avenyn 3, senast 17.00 
där vi sedan går i gemensamt till Nya UIlevi.
Hemma cirka 04.00 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 
kommande resa på www.jarnkaminerna.nu 
och www.dif.se. Det går även bra att ringa 
Djurgårdsbutiken på 08-783 79 77 eller 
mejla bortaresor@jarnkaminerna.nu om du 
har frågor.

http://www.jarnkaminerna.nu
http://www.dif.se
mailto:bortaresor@jarnkaminerna.nu


MISSA INTE DIF-DAGEN!
Boka in DIF-dagen lördag 3 september på Kaknäs, skriver Johan Wilny

som vanligt har vi på ungdomsfotbollen 
mycket att stå i, men det är bara inspireran
de, Juniorallsvenskan, Pojkallsvenskan, S:t 
Erikscupen och Knatteskolan avlöser 
varandra och nu under sommarmånaderna 
blir det lite lugnare och vi på ungdomskans
liet passar på att ta lite ledigt, men snart 
drar verksamheten igång på allvar igen och 
då är alla välkomna upp till Hjorthagen för 
att se på våra ungdomslag.

det känns att hela ungdomsverksamheten 
har fått ett lyft under våren, då det nu syns 
ett helt annat engagemang hos ledare, spe
lare och lag än tidigare. Med detta följer 
även en hel del positiva resultat, så det ska 
bli väldigt kul och spännande att följa res
ten av säsongen. Kanske kan vi komma en 
bit närmare vårt mål att bli Stockholms 
bästa ungdomsförening.

Som vanligt genomfördes den otroligt 
populära sommarfotbollsskola under vecka 
24, i år var deltagareantalet cirka 220 del
tagare vilket är rekord. Det var fullt drag på 
Hjorthagens IP hela veckan, vilket är ett 
kvitto på att vår verksamhet håller en väl
digt god kvalité. Hade vi bara haft större 
ytor att förfoga över hade vi kunnat ha 
ännu fler deltagare.

i juniorallsvenskan har Tipselitlaget fått en 
tuff start, man ligger femma efter nio 
omgångar (halva serien) sju poäng efter 
ledande AIK. Starten i Pojkallsvenskan har 
även den varit tung och det är nio poäng 
upp till serieledarna AIK. Men spelet ser 
bättre och bättre ut, så målet att ta sig till 
slutspel ser inte omöjligt ut trots allt.

Till sist vill vi att alla planerar in lördag 
3 september då ungdomsfotbollen arrange
rar den årliga DIF-dagen på Kaknäs. Alla 
djurgårdare är välkomna till en heldag i 
Djurgårdens tecken.

Av Johan Wilny

KOMMANDE MATCHER

Juniorallsvenskan
AIK-DJURGÅRDENS IF
Lördag 13 augusti 12.00
DJURGÅRDENS IF-DEGERFORS IF
Lördag 20 augusti kl. 13.00

Pojkallsvenskan
DJURGÅRDENS IF-HÅBO FF
Söndag 7 augusti 14.00
AIK-DJURGARDENS IF
Söndag 14 augusti 14.00
DJURGÅRDENS IF-SIRIUS FK
Söndag 21 augusti 14.00



RUTIN BAKOM PIPAN I DERBYT
Peter Fröjdfeldt är inne på sin åttonde allsvenska säsong

peter fröjdfeldt giorde allsvensk och inter
nationell debut år 1997, och är nu inne på 
sitt åttonde år som domare i Allsvenskan 
och han har dömt över 130 allsvenska mat
cher samt haft över 3 8 internationella upp
drag. Känns bra att så tunga meriter tar 
plats på Råsundas gräsmatta denna kväll.

Peter Fröjdfeldt är en rutinerad domare 
med ett modernt agerande som rör sig 
snabbt över hela planen för att på bästa sätt 
kunna följa alla situationer. Han för också 
ofta konversationer med spelare vilket är en 
del av Fröjdfeldts positiva sidor vilket även 
är mycket uppskattat bland spelarna. 
Fröjdfeldt är en domare som vågar döma 
»lite utanför regelboken« vilket kan gynna 
spelet oerhört.

Den 41-årige eskilstunabon har numera 
fått i uppdrag att ta över efter Anders Frisk 
på grund av hans avhopp. Det innebär att 
han har dömt två extra VM-kval matcher 
under våren samt att han kommer vara den 
domare som är rättskipare i flest matcher i 
VM-kvalet av alla europeiska domare.

svenskafans.com gjorde en undersökning 
några år tillbaka där just Peter vann med 
hela 50 procent till sin fördel, vilket bevisar 
hans popularitet hos de svenska supportrar
na. Dock har han en speciell plats hos djur
gårdarna efter att han blåste för offside på 
Rehns guldnick 2001, å andra sidan var det 
linjedomaren som vinkade av för offsiden så 
det är glömt nu. Peter är trots allt en av 
Sveriges bästa domare, för att inte säga den 
bästa nu när Anders Frisk la pipan på hyllan.

Ett bevis på att han är en av de bästa var 
när han i våras fick i uppdrag att döma mat

chen mellan Newcastle och Sporting Lissa
bon i Uefacupens kvartsfinal. Det var en 
match i ett otroligt tempo och Fröjdfeldt fick 
verkligen vara aktiv matchen igenom. Stund
tals var spelet väldigt tufft, men Fröjdfeldt 
visade prov på vilken bra domare han är.

fröjdfeldt tycker att derbymatcher är lite 
speciella att döma.

-Det är roligt. Det är så mycket folk och 
stämningen på läktarna är en helt annan.

Men att koppla bort trycket på läktarna 
tycker han inte är något problem.

-Det sker automatiskt. Jag märker inte av 
vad som hörs från publiken. Det blir bara ett 
stort sorl i mina öron. Man är så fokuserad 
på matchen och koncentrerad på uppgiften.

Sammanställt av Tomas af Geijerstam

svenskafans.com
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SKYTTELIGAPUBLIKSNITT hemma borta totalt

Malmö FF 17 878 10 324 13 849
IFK Göteborg 12 706 12 481 12 338
Djurgårdens IF 12 213 10 230 11 550
Hammarby IF 11 475 8 909 10 106
Örgryte IS 4 033 13 262 8 955
Halmstads BK 8 043 9 830 8 877
IF Elfsborg 10 774 6 433 8 732
Helsingborgs IF 10 952 6 404 8 527
Kalmar FF 6 061 9 397 7 840
BK Häcken 5 116 8 309 6 606
Gefle IF 5 767 7 423 6 540
Landskrona BolS 6 130 6 103 6 116
Assyriska FF 4 848 6 994 5 992
GIF Sundsvall 6 024 5 779 5 909

S Larsen, DIF 10
H Berggren, IFE 10
A Alves, MFF 7
P Graulund, HelF 7
J Henriksson, BKH 7
J Kusi Asare, DIF 6
D Williams, BKH 6
D Alexandersson, IFE 5
P Guára, ÖIS 5
E Karisik, HelF 5
S Selakovic, GBG 5

VARNINGAR
A Dahl, HelF 6
J Olsson, BolS 6
A Okkonen, BolS 5
G Andersson, BolS 4
M Andersson, IFE 4
T Carlsson, KFF 4
K Gorkss, AFF 4
D Nordbeck, AFF 4
M Nylund, GIF 4
C Santín, KFF 4
S Tøfting, BKH 4
M Woxlin, GelF 4
K Arnason, DIF 4

DOMARE mat. varn.h varn.b utv. str.
J Eriksson 13 22 18 1 7
P Fröjdfeldt 11 14 19 0 2
M Ingvarsson 11 11 22 0 0
S Johannesson 11 18 17 3 2
D Stålhammar 10 12 12 3 1
Å Andreasson 9 13 24 1 3
M Hansson 9 12 18 1 1
H Jonasson 9 8 8 1 1
M Ukalovic 9 16 21 1 0
M Strömbergsson 7 9 11 1 1
L Sundell 6 6 11 0 1
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OMGÅNG 16
Malmö FF-IF Elfsborg 1-1

Assyriska FF-Örgryte IS 0-1

Kalmar FF-GIF Sundsvall 0-0

Hammarby-Halmstads BK 2-1

Helsingborgs IF-Djurgårdens IF 2-0

IFK Göteborg-BK Häcken 1-0

Landskrona BolS-Gefle IF 0-1

OMGÅNG 15
BK Häcken-Malmö FF 1-0

GIF Sundsvall-Helsingborgs IF 1-1

Gefle IF-Hammarby 1-1

IF Elfsborg-Assyriska FF 1-3

Örgryte IS-Kalmar FF 3-3

Djurgårdens IF-Landskrona BolS 0-1

Halmstads BK-IFK Göteborg 0-2

OMGÅNG 17
Djurgårdens IF-Hammarby 

Kalmar FF-Malmö FF

Assyriska FF-Landskrona BolS

Örgryte IS-Halmstads BK

GIF Sundsvall-Gefle IF

Helsingborgs IF-IFK Göteborg

IF Elfsborg-BK Häcken

OMGÅNG 18
Hammarby-Helsingborgs IF 

IFK Göteborg-Kalmar FF 

Landskrona BolS-IF Elfsborg 

Gefle IF-Djurgårdens IF 

Halmstads BK-GIF Sundsvall

Malmö FF-Assyriska FF 

BK Häcken-Örgryte IS

OMGÅNG 19
Örgryte IS-Malmö FF

Djurgårdens IF-Kalmar FF

Halmstads BK-Gefle IF

BK Häcken-Hammarby

GIF Sundsvall-Assyriska FF 

Helsingborgs IF-Landskrona BolS

IF Elfsborg-IFK Göteborg

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

1 Djurgårdens IF 8/5/2/1 8/4/1/3 16/9/3/4 31-18 30
2 Helsingborgs IF 8/6/1/1 8/3/2/3 16/9/3/4 25-20 30
3 IFK Göteborg 9/5/2/2 7/3/3/1 16/8/5/3 20-10 29
4 Malmö FF 8/6/1/1 8/3/2/3 16/8/3/5 18-15 27
5 BK Häcken 8/6/1/1 8/2/0/6 16/8/1/7 23-17 25
6 Kalmar FF 8/4/3/1 8/2/4/2 16/6/7/3 16-12 25
7 Hammarby IF 8/5/2/1 8/2/2/4 16/7/4/5 23-17 25
8 IF Elfsborg 8/4/1/3 8/2/4/2 16/6/5/5 23-23 23
9 Gefle IF 8/3/2/3 8/3/0/5 16/6/2/8 13-19 20
10 Halmstads BK 8/4/1/3 8/1/2/5 16/5/3/8 20-23 18
11 Örgryte IS 7/4/1/2 9/1/2/6 16/5/3/8 20-25 18
12 Landskrona BolS 8/2/2/4 8/2/2/4 16/4/4/8 15-30 16
13 Assyriska FF 8/1/1/6 8/3/0/5 16/4/1/11 13-19 13
14 GIF Sundsvall 8/3/3/2 8/0/1/7 16/3/4/9 15-27 13
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Djurgårdens IF ålder/säs. i DIF

15. D Tourray 25/3

30. 0 Wahlström 28/1

2. M Concha 25/1

3. F Stenman 21/2

5. S Ottesen 21/1

6. T Kuivasto 29/2

7.J Arneng 25/2

8. T Hysén 23/1

9. J Kusi Asare 24/2

10. F Magro 26/0 J

11. D Sjölund 22/2

12. M Jonson 31/0

13. S Bergtoft 26/5
14. K Árnason 22/0 J

16. M Johannesson 29/1

18. N Rasck 36/6

20. T Backman 24/1

22. E Kozica 20/egen prod.

23. I Ba 31/0

25. P Amoah 18/egen prod.

77. A Barsom 27/4 J

Hammarby ålder/säs. i HIF

1. A Covic 29/3

24. J Rytterbro 23/2

2. D Johansson 23/1

3. P Marteinsson 31/2

4. F Stoor 21/3

5. E Fischbein 29/0

6. N Hindsberg 30/1

7. S Sleyman 25/7

10. E Johansson 29/1

11. P Piñones-Arce 23/3

13. M von Schlebrügge 28/3

14. M Jensen 28/2

15. P Furuseth Olsen 26/1 J

16. M Andersson 28/7

17. E Zengin 20/1

18. H Laitinen 20/1

20. B Runström 21/1

21. J Aubynn 28/0

22. P Andersson 20/2

Domare P Fröjdfeldt

Assisterande K Pettersson, P Ekström

Fjärdedomare S Johannesson


