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STATISTIK / JONEVRET / HÅKANSSON & NOMVETE / MALMÖ / 5 FRÅGOR



ASSYRISKA-DJURGÅRDENS IF 0-2 
0-1 Tobias Hysén (11) 
0-2 Tobias Hysén (86) 
Domare: Daniel Stålhammar
Publik: 5 755
DIF: Dembo, Concha(46), Kuivasto, 
Johannesson, Stenman, Ärnason(81), Arneng, 
Rasck, Hysén, Kusi-Asare(66), Jonsson 
Ersättare: Wahlström, Barsom(46), Ottesen, 
Ba(81), Amoah(66) 
»Det var en laginsats i dag« 
(Kjell Jonevret)

MALMÖ FF-GIF SUNDSVALL 6-2
1-0 Afonso Alves (39)
1-1 Peter Olofsson (44)
1-2 Ali Gerba (50)
2-2 Afonso Alves (57)
3-2 Marcus Pode (68)
4-2 Peter Abelsson (73)
5-2 Jon Inge Höiland (84)
6-2 Glenn Holgersson (86)
Varningar: Abelsson, Pode
Domare: Peter Fröjdfeldt
Publik: 9 530
MFF: Asper, A Andersson, Abelsson, Mattisson,
Alves, Osmanovski(63), Höiland, Holgersson,
Bech, Pode(87), D Andersson
Ersättare: Baxter, Olsson, Elanga(63), Barlay, 
Lawan(87)
»Idag såg det bra ut«
(Tom Prahl)



SPÄNNANDE AVSLUTNING
nu drar det ihop sig. Sex omgångar kvar i Allsvenskan och 
lagen uppe i toppen möter varandra och serieledarna är 
jagade av fler än ett lag. Djurgården, Göteborg, Malmö, 
Helsingborg och Hammarby är de lag som gör upp om 
guldet. Vad som helst kan hända och det gäller att kunna 
fokusera på en match i taget. Nu är det dags för spelare 
som Daniel Andersson, Mattias Jonsson och Niklas 
Alexandersson att visa vägen för sina lag. Allsvenskan är 
mycket spännande och kan sluta hur som helst.

Regerande mästarna Malmö FF avslutade förra 
säsongen med två förluster och fyra segrar. Det räckte till 
guld 2004 och 23 oktober vet vi hur årets mästare avslu
tade säsongen. Både Malmö och Djurgården har förstärkt 
sina trupper inför hösten och med en härlig inramning på 
Stadion idag får vi se vilket lag som lyckats bäst med att 
slipa formen under landslagsuppehållet. Vi väntar över 
14 000 åskådare till kvällens match och vi får hoppas att 
det innebär en fördel för hemmalaget.

djurgården har nu flyttat sina kanslilokaler från Klock
tornet på Stadion till Valhallavägen 104. Det är större 
lokaler som innebär en mycket bra arbetsmiljö för oss på 
kansliet. Vi har kvar samma telefonnummer och mejl
adresser om ni behöver kontakta oss.

missa inte svenska cupens semifinal mot Elfsborg 22 sep
tember 19.00 och nästa hemmamatch i Allsvenskan mot 
Halmstads BK 3 oktober 19.00. Se till att skaffa biljett till 
långsidan innan de tar slut. Biljetter köper du hos våra 
återförsäljare.

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

Av Tomas af Geijerstam

TITLAR
Svenska mästare:
1912, 1915. 1917, 1920.
1955, 1959, 1964, 1966, 
2002. 2003
Stort silver (2:a plats): 
1988, 2001
Svenska cup-vinnare: 
1989/90, 2002, 2004 
Svenska cup-finalist: 
1951, 1974/75 1988/89

INNEHÅLL
4 Tränarna har ordet
6 Bortalag
12 Truppen
36 Från Klocktornet
38 5 frågor 10 svar
42 Hemmaspelare
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76 Supporter
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84 Laguppställningar
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TRÄNARNA HAR ORDET
MALMÖ FF 

19:00 MÅNDAG 12 SEPTEMBER 2005 
ALLSVENSKAN OMGÅNG 21

STABILA PÅ HEMMAPLAN
Vi har dundrat på ordentligt och tränat riktigt hårt, skriver Kjell Jonevret

vi ser verkligen fram emot att spela match 
igen. Det har visserligen varit skönt med 
landslagsuppehållet, i alla fall tränings
mässigt. När det är matchuppehåll kan 
man träna på ett annat sätt, man behöver 
inte bry sig om att benen ska vara lätta på 
spelarna. Så vi har dundrat på ordentligt 
och tränat riktigt hårt. Men samtidigt var 
vi inne i en riktigt bra trend innan uppe
hållet så det om kanske lite olägligt för oss. 
Vi hade ju tre raka vinster i Allsvenskan 
och då vill man gärna köra på.

Vi har haft sju spelare borta på olika 
landslagsuppdrag. Givetvis är det ett lyft för 
dem, men för oss innebär det en osäkerhet 
på deras form. Vissa av dem har spelat 
mycket, och andra mindre. Träningarna på 
samlingarna är ju inriktade på matcher och 
då kan de som inte spelar tappar kanske lite 
i tempo. Men visst är det roligt att de får 
sådana chanser.

nu är det dags för Allsvenskan igen. Det ska 
bli riktigt kul. Att spela på Stadion är 
underbart, och att det är Malmö som står 
för motståndet gör inte saken sämre. Vi 
trivs verkligen på Stadion, och vi har varit 
riktigt stabila på hemmaplan om man bort
ser från plumpen mot Landskrona. Vi har 
kanske inte alltid spelat fantasiskt bra, men 
vi har ändå tagit många poäng här. Stäm
ningen är fantastiskt och killarna gillar 
verkligen att springa ut på Stadion.

Att vi skulle ligga före Malmö i tabellen 
så här nära slutet var det inte många som 
hade räknat med. De har nog ganska stor 
press på sig idag, de känner nog att de 
måste vinna för att hänga på i guldstriden. 
Men det är ändå långt kvar och det är vik
tigt för oss att stå med fötterna jorden. 
Varje match är oerhört viktig nu och den 
gamla klyschan om att ta en match i taget 
gäller i allra högsta grad.

Efter kvällens match är det fem 
omgångar kvar och mycket kan hända. 
Det har ju varit så i år, att alla kan vinna 
över alla så det är inte bara matcher mel
lan topplagen som är ovissa. Vi har visser
ligen klarat oss riktigt bra mot lagen i den 
nedre regionen, lag som folk i allmänhet 
tycker att man ska slå. Men det finns inga 
enkla matcher.

vi har fått två intressanta nyförvärv inför 
avslutningen, Håkansson och Nomvete ska 
stärka truppen. Dessutom är vi i stort sett 
skadefria, så vi känner att vi står riktig bra 
rustade inför hösten. Vi är redo.

Av Kjell Jonevret



OLOF PERSSON
TJUGOSJUÅRIGE MITTBACKEN gör sin åttonde 
säsong i Malmös A-lag. Under våren 
2002 var han i FC Tirol där han lyck
ades få med sig en österrikiskmäster
skapstitel innan han återvände till 
Malmö i juli samma år. När Olof flytta
de till Tirol i början av 2002 uppstod 
en konflikt hurvida han var ett bos
manfall eller ej. Affären löstes dock ald
rig innan den Österrikiska klubben gick 
i konkurs, Olof valde då att flytta till
baka till MFF. Olof är en stabil mitt
back med ett bra huvudspel, vilket har 
gav honom chansen i Lagerbäcks lands
lagstrupp mot Tjeckien (när Teddy 
Lucic tackade nej på grund av skada). 
Landslagssamlingen resulterade i att 
Persson fick spela andra halvlek med 
godkänt resultat.

Av Stefan Andersson



BORTALAG
MALMÖ FF
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MATTIAS ASPER RAOUL KOUAKOU DANIEL ANDERSSON
EN AV ALLSVENSKANS bästa 
när han är som bäst - är 
dock ojämn och kan vara 
riktigt darrig i sitt ageran
de. Kom till Malmö i juli 
2002 efter sin relativt 
korta proffssejour (Real 
Sociedad, Spanien samt 
utlånad till Besiktas, 
Turkiet).

tjugofemårige nyförvärvet 
Kouakou kommer från 
Elfenbenskusten, spelat 4 
landskamper, och spelade 
senast i Norska Sogndal. 
Mittbacken beskrivs som 
»stor och stark och myck
et bra på huvudet«.

LILLEBROR till patrik som 
har hunnit som har hunnit 
bli 28 år och har mycket 
rutin. Spelade i diverse 
klubbar i Italien mellan 
åren 98-2004 (Bari, 
Venezia, Palermo, Chievo 
och Ancona). Återvände 
i juli förra året. Har gjort 
38 A-landskamper.

JARI LITMANEN
den mest meriterade fotbollsspelaren 
i Allsvenskan - Mästare 18 gånger i 
Finland och Holland (både seriespel 
och cup) och har även varit i final 
två gånger i Champions League 
med Ajax, varav en seger. Proffs 
i Ajax, Barcelona, Liverpool och 
Han sa Rostock som nu har anslutit 
till MFF. Han är en spelfördelare 
med offensivt inriktning, en mycket 
intelligent spelare som kan göra 
stora skillnader. Har haft problem 
med skador under senaste tiden och 
frågan är främst om den trettiofyra
åriga kroppen håller för spel.



SVÅR SÄSONG FÖR TOM PRAHL
Utslagna ur Champions League och ett par poäng efter toppdoun i Allsvenskan

malmö ff på hemmaplan är ingen önskemot
ståndare för Djurgården. De blårandiga har 
inte vunnit en allsvensk match mot Malmö 
i Stockholm sedan 1999. I kväll väntar en 
oberäknelig MFF-upplaga.

-Vi är lite av ett varannandagslag. Vi har 
haft svårt att åstadkomma något som är 
beständigt. Har vi spelat dåligt tar vi oss sam
man till nästa match och har det gått bra har 
vi slagit oss till ro, säger tränaren Tom Prahl.

Senast blev det 6-2 hemma mot Sundsvall 
innan uppehållet för VM-kvalmatcherna.

-Den stora vinsten för oss var att vi fick 
vara glada igen. Vi kunde gå till träningen 
med lite höjda huvuden.

Glada igen - efter misslyckandet i kvalet 
till Champions League där schweiziska FC 
Thun vann med sammanlagt 4-0. MFF fick 
så hård kritik efter förlusten att Djurgårdens 
fiasko i Uefacupen hamnade i skymundan.

-Vi har haft lite otur med sjukdomar och 
med skador, det får vi inte sticka under stol 
med, säger Tom Prahl. Det är synd att vi 
inte har ett färdigt lag när vi ska möta 
Thun. Någon skada kunde vi kanske ha 
haft, men att rollerna i alla fall varit klara.

även prahl har fått sin del av sleven. Flera 
tidningar har spekulerat i vem som tar över 
på Malmö Stadion medan Prahl har jobbat 
för att komma till rätt med problemen.

-Vi måste spela bollen framåt och ut
nyttja de omställningstillfällen som trots 
allt finns i alla matcher när man vinner boll. 
Spelar vi för mycket i sidled eller bakåt så 
är motståndarna uppställda och vi anfaller 
mot ett samlat lag. Det är ingen bra metod 
för att vinna fotbollsmatcher.

Skadorna tillskrevs en stor del i de mind
re lyckade resultaten. En av de stora miss
räkningarna var 2-2 hemma mot Assyriska.

-Mot Assyriska hade vi fyra mittfältare 
på planen som alla är väldigt centrala och 
vill ha mycket boll - men det var den upp
ställning som stod oss till buds.

malmö ff har en av årets omskrivna »hemvän
dare« i laget. Men Anders Andersson fick en 
rejält dålig start med ett rött kort i första 
matchen.

-Jag tror inte att man i framtiden får ha 
för stora förhoppningar på kort sikt på spe
lare som varit ute och som ska kastas direkt 
in i hetluften när de inte är tillräckligt igång, 
säger Tom Prahl. Det är mer ett mönster än 
en tillfällighet att de som kommer hem har 
svårt att göra sig riktigt gällande. Vi skickar 
iväg färdiga, topptrimmade spelare och får 
tillbaka folk som behöver en startsträcka 
och kanske uppbyggnadsträning.

Av David Bogerius



BORTALAG
MALMÖ FF
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MALMÖ
För två veckor sedan tog Malmö FF säsongens 
kanske viktigaste seger genom att slå GIF 
Sundsvall på Malmö Stadion med hela 6-2.
Efter en seger på de fem senaste matcherna i 
Allsvenskan och ett rejält bottennapp i kvalet 
till Champions league mot Schweiziska Thun, 
så behövdes verkligen segern innan landslags
uppehållet. Nu hakar Malmö på i guldstriden.

Malmö var inför säsongen tippade att ta hem 
guldet lätt, men som så många gånger tidigare 
så har det lag som är regerande svenska mäs
tarna tappat spelare före och under nästföljan
de säsong och i Malmös fall har även olyckliga 
skador påverkat resultaten. Man har haft svårt 
att ersätta spelare som Markus Rosenberg, 
Louay Chanko och Andreas Yngvesson samt 
tidvis skadade Niklas Skog, Olof Persson och 
Patrik Andersson.

Malmö har under året förstärkt med finländske 
Jari Litmanen, dansken Jesper Bech, hemvän
daren Anders Andersson, Raoul Kouakou från 
Elfenbenskusten samt lånat den lovande 19-
årige nigerianske anfallaren Edward Ofere.
Malmös trupp känns återigen stark och nu gäl
ler det bara för Tom Prahl att få spelarna att 
lära känna varandra samtidigt som det gäller 
att ha fingertoppskänsla vid laguttagningarna.

Årets spelare är Afonso Alves utan några som 
helst tvivel. 12 mål och inget av dem på straff 
talar sitt tydliga språk. Lägg till fyra assister 
och du förstår vilken viktig spelare Afonso är 
för Malmö. Afonso, Ijeh och Zlatan är spelare 
som sänkt Djurgården på hemmaplan och ser 
inte blåränderna upp för Afonso så kan det bli 
ytterligare ett nederlag mot de himmelsblå.

Av Tomas af Geijerstam

2004;
FÖRLUST PÅ RÅSUNDA
Många spelare har lämnat klubbarna sedan förra 
sommaren. Malmö FF gjorde ett tidigt lednings
mål och spelade smart som man ofta gjort på 
bortaplan mot Djurgården. Dembo skadade sig 
i första halvleken och när Malmö har spelare 
som Afonso så gäller det att se uppför kontrings
spelande Malmö.

Allsvenskan 14 juli 2004 Råsunda
DJURGÅRDEN-MALMÖ FF 0-2
0-1 Jon Inge Höiland (11)
0-2 Afonso Alves (78)
Domare: Peter Frödfeldt
Publik: 13 380
Startelva DIF: Dembo, Concha, Stenman, 
Kuivasto, Arneng, Hysén, den Ouden, Karlsson, 
Stefanidis, Johannesson, Makondele 
Ersättare DIF: Wahlström, Storm, Bapupa, 
Amoah, Barsom
Startelva MFF: Asper, Majstorovic, Olsson,
Elanga, Alves, Chanko, Jönsson, Höiland, 
Nilsson-Guiomar, Yngvesson, Grahn
Ersättare MFF: Moberg, P Andersson, Holgersson, 
Safari, Lukanovic



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
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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





NYA 
DERBYBUTIKEN

FlNNS
NU PÅ 

SERGELGATAN 11.

En affär mellan AIK, Djurgården och Hammarby.



KAN FÖRÄNDRAS UNDER SÄSONGEN



MATTIAS JONSON
Anfallare
Född: 16 januari 1974 
Längd/vikt: 179 cm/78 kg 
Moderklubb: IFK Kumla
Kom från: Norwich, 2005 
i juli månad förstärkte 
Djurgården truppen ined 
inget mindre än en A-lands
lagsspelare. 31-årige 
Mattias Jonson gjorde sin 
första landskamp 1996 och 
har enligt förbundskapten 
Lagerbäck »mycket bra 
spelförståelse samtidigt som 
han är fysiskt stark, modig, 
snabb och löpstark.« 
Mattias, som inledde kar
riären i IFK Kumla och 
representerade Örebro SK 
och Helsingborg i All
svenskan innan han blev 
utlandsproffs, trivs bäst i 
anfallet eller i en offensiv 
kantroll.

STADION
EVENT & CATERING

Välkomna till dagens match!
Stadion Event & Catering kommer att tillsam
mans med Djurgårdens IF Fotboll driva kios
kerna 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 tillgäng
lighet på Stadion.

Vi hoppas på en härlig säsong 
Stadion Event & Catering

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

mailto:stadionevent@dif.se


FRÅN KLOCKTORNET
MALMÖ FF
19:00 MÅNDAG 12 SEPTEMBER 2005
ALLSVENSKAN OMGÅNG 21

FYRA FANTASTISKA ÅR
Det blir konstgräs på Hjorthagen nästa år, skriver Henrik Berggren

undertecknad har nu arbetat för Djurgården 
Fotboll i drygt fyra år. Fyra fantastiska år! 
Två SM-guld, Två segrar i Svenska Cupen, 
guld i JSM, spel i Uefacupen, Champions 
League och Royal League. Dessutom en bra 
organisation och stabil ekonomi.

Så här har det inte alltid varit, det får vi 
inte glömma. Efter segern mot Gefle, när vi 
tog poäng 32, 33 och 34, var det nog 
många med mig som gladdes åt att kontrak
tet för nästa säsong var säkrat. Jag vet att 
vår målsättning är mycket högre än så men 
oron för hur det ska gå för vårt fotbollslag 
kommer alltid att finnas där. I alla fall hos 
mig. Förutom de sportsliga resultaten kan 
man också oroa sig för publiksiffror, budge
tar, skador, komplicerade spelartransfers, 
skador på nyckelspelare, lottningar, bråk

och stök i samband med matcherna.
Det sistnämnda leder till böter från fot

bollsförbundet. Vi har fått böter nästan i 
samband med varje match i år, oftast på 
grund av inslängda föremål. Lägg ner! 
Pengarna kan användas till så mycket annat.

ibland, helst ett par gånger i veckan, är det 
skönt att gå på fotboll och bara koppla av, 
ta en fika och snacka lite med de närmast 
sörjande. U-lagets matcher på Hjorthagen är 
perfekta. Några spelare från A-truppen som 
krigar för en plats i startelvan eller i 16-
mannatruppen, några lovande juniorer, en 
och annan provspelare eller de där killarna 
från Norrtälje som var med i somras och 
gjorde riktigt bra ifrån sig. Kan även rekom
mendera våra grannar på Hjorthagen,
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Värtans IK som spelar i division IIL Efter ett 
par tunga säsonger ser det bra ut. Ett par 
gamla spelare från Djurgården spelar där.

apropå hjorthagen är det nu nästan klart att 
det kommer bli konstgräs nästa år. Lite 
synd kanske då gräset i år har varit riktigt 
bra. Men det kommer betyda mycket för 
vår ungdomssektion. Antalet timmar som 
planen kan utnyttjas ökar betydligt. Blir det 
även uppvärmning av planen kan A-laget 
köra sin vinterträningar och träningsmat
cher på Hjorthagen. Det känns lite konstigt 
och långt att behöva åka ut till Graninge
vallen eller Skytteholm för att se Djur
gården mot Västerås SK, Brommapojkarna 
eller något annat lag i slutet av februari.

I dag är det dags för match mot Malmö 
FF. De senaste årens matcher mot Skåne
laget har inneburit både glädje och besvi
kelser och massor av bra och minnesrika 
matcher för båda lagen:

Superettan 2000: 6-1 efter en makalös insats. 
Lätt med på min topp 10-lista.
Allsvenskan 2001: 0-4 på Stadion. Zlatan... Där 
fick vi igen för vinsten med 6-1.
Allsvenskan 2002: 2-1 borta. Kims debut och 
en makalös stämning efter matchen.
Allsvenskan 2002: 3-4 på Stadion. Ijeh... 
Svenska Cupen 2002: 4-0 efter en av lagets 
mest gedigna insatser den säsongen. 
Bedrövlig publiksiffra (3 810 besökare). 
Svenska Cupen 2003: 4-0 borta, 2-0 efter 15 
minuter! Inte många Djurgårdare på plats som 
fick uppleva denna storseger.
Allsvenskan 2004: Två förluster med 2-0.
Afonso...
Allsvenskan 2005: 3-1 på Malmö Stadion. 
Dembo, Larsen, Sjölund!

Av Henrik Berggren

ORGANISATION
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5 FRÅGOR TILL: MARTIN KINDGREN, BLÅRANDEN

När Tidningen fotbollsguiden rankade de 
allsvenska lagens matchprogram så van 
DIF före MFF. Vad är det som gör ert pro
gram så bra?

-Vi gör ett ambitiöst program som ger en 
väldigt bra bakgrund till matchen. Våra 
skribenter är bra. De allra flesta har ett sup
porterperspektiv, vilket bidrar till att ge nerv 
åt till exempel krönikor och en del annat 
redaktionellt material. Vi har också högt i 
tak i texterna vilket folk verkar uppskatta. 
På så sätt blir heller inte matchprogrammet 
bara en förlängning av det som finns på 
dif.se. Vi har också en bra statistikbit och ett 
upplägg som gör de redaktionella texterna 
lätta att hitta.
Hur viktigt är det att ha ett bra matchpro
gram?

-Jag tror att det är viktigt. Inte minst 
som service för media och sponsorer. Man 
måste se programmet i sitt sammanhang. 
Innehållet i matchprogrammet är en kanal 
för klubben att nå ut med information, 
hemsidan en annan och det är viktigt att 
allt är professionellt.
Hur arbetar din klubb med matchprogram
met?

-Tomas af Geijerstam är redaktör och 
jag är grafisk formgivare. Tillsammans sät
ter vi oss ner inför varje säsong och plane
rar innehållet i programmet. Sen är det 
Tomas som har kontakten med skribenter
na, som är supportrar som är insatta och 
vana vid att skriva, och planerar vem som 
ska skriva vad till vilket program.
Vilken standard håller de allsvenska match
programmen?

-Det är lite som med annat kring all» 
svenskan, till exempel domare och arenor.

Matchprogrammen håller ungefär samma 
nivå som fotbollen. Några är bra och några 
håller riktigt låg standard. Folk jämför all 
tid med hur det ser ut i England men det 
tycker jag är lite löjligt då det är ett land 
som förenar ett stort fotbollsintresse med 
en stark tidningskultur. Då är det inte hel 
ler så konstigt att de är bäst.
Hur kan man göra ett matchprogram som 
redan är bäst ännu bättre?

-Om jag får bestämma så skulle vi 
plocka bort en del annonser för att göra 
programmet mer lättöverskådligt. Sen skul
le jag vilja se mer statistik, som alltid upp
skattas av fotbollsnördar. Dessutom skulle 
vi kanske kunna ta större hänsyn till de 
olika publiceringsformerna (digitalt match
program, trycksak och dif.se) och renodla 
de olika formerna ytterligare.

Av Jens Bergsten
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5 FRÅGOR TILL: BERTIL NILSSON, MFF:AREN

När Tidningen fotbollsguiden rankade de 
allsvenska lagens matchprogram så vann DIF 
före MFF Vad är det som gör ert program 
så bra?

-Jag tror att det är för att vi har en så 
bra spridning på innehållet i matchpro
grammet. Vi har en ledare av Bengt 
Madsen, krönika av Tom Prahl och texter 
om både hemma- och bortalag. Dessutom 
tillhandahåller vi en utförlig statistik om 
spelarna i MFF som intresserar många. Sen 
tycker folk att det är kul att läsa om vår 
fotbollsakademi som leds av Staffan 
Tapper.
Hur viktigt är det att ha ett bra matchpro
gram?

-Det är mycket viktigt. På så sätt kan vi 
kanske stimulera de som köper programmet 
att även komma på nästa hemmamatch. 
Sen är det så klart också en bra image för 
klubben. Det gäller också att ta till vara på 

sponsorer och annonsörer och låta dem 
synas i matchprogrammet och då gäller det 
att hålla en hög kvalitet.
Hur arbetar din klubb med matchprogram
met?

-Vi är en redaktionellgrupp på fem 
personer som håller i matchprogrammet. 
Innan säsongen har vi bestämt ramen 
för innehållet och för att underlätta 
tryckandet av programmet så har vi fasta 
sidor för materialet där vi bara byter ut 
texterna. Vi är noga med att kombinera 
både aktuell statistik och redaktionellt 
material.
Vilken standard håller de allsvenska match
programmen?

-Jag har i och för sig inte sett alla 
men jag tycker att kvaliteten är väldigt 
ojämn. Det finns ju lag som till exempel 
Helsingborg som har program i tabloid- 
format och som delas ut med tidningen. 
Jag tror att folk vill ha ett program i ett 
behändigt format som de kan läsa på 
läktarna och som är både spännande och 
intressant.
Hur kan man göra ett matchprogram som 
redan är (näst) bäst ännu bättre?

-Jag tror att man, om möjligt, skulle 
kunna göra programmet ännu mer aktuellt 
men spelprogrammet som det ser ut idag 
gör det svårt. Men då gäller det att pressa 
trycktiden. Ta till exempel om Olof 
Persson blir uttagen i landslaget några 
dagar innan vår nästa hemmamatch. 
Då hinner vi inte få med det i match
programmet även fast vi hemskt gärna 
skulle vilja.

Av Jens Bergsten





RESTAURANG-POOLEN
I Restaurang-poolen samlas stora och små restauranger under samma tak.
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NYA KRAFTER I DJURGÅRDEN
Håkansson och Nomvete ska visa vägen mot guld

STRAX INNAN TRANSFERFÖNSTRET drog igen för 
den här säsongen slog serieledarna till med 
en dubbelförstärkning. Även om båda 
inledde med ett kort provspel är det merite
rat folk som kommer till klubben.

Först att skriva på var Siyabonga 
Nomvete. För svenskar ett okänt namn, 
men en titt i meritlistan ger vid handen att 
den sydafrikanske anfallaren är bofast i 
landslaget och uppenbarligen presterat nog 
för att tilldra sig italienskt intresse.

Närmast kommer den 27-årige 
Nomvete från Udinese Calcio, där han 
gjort 18 matcher på två år. I landslaget, 
där han är ordinarie anfallare, har 
Nomvete gjort 15 mål på 65 matcher. Nu 
gäller dock allsvenskan, och Siyabonga är 
full av tillförsikt:

-Djurgården är en bra klubb och att 
komma till Sverige var en bra möjlighet för 
mig. Här kan jag prestera det bästa jag kan, 
säger Nomvete.

Som spelare är han mycket snabb i djup
led, en egenskap som Djurgården saknat i 
det centrala anfallet sedan Johan Elmander 
packade och drog till Rotterdam för dryga 
två år sedan. Nomvete är medveten om att 
det är mål som förväntas, och ser inget pro
blem i det.

-Jag ser mig själv som en målskytt, jag 
älskar att göra mål. När jag inte gör det blir 
jag besviken.

178 centimeter och 70 kilo sydafrikan 
ska alltså vara den som står för målen i 
Djurgårdens fortsatta guldjakt. Trots en 
viss ringrostighet lovar Siyabonga Nomvete 
resultat per omgående:

-När jag kom var jag på 70 procent av 

formen, men när vi möter Malmö (i kväll) 
är jag 100-procentig.

Nomvete är inte bara fotbollsproffs, 
utan jobbar också med sociala frågor i 
hemlandet Sydafrika. Division 2-klubben 
Nomvete FC är döpt efter sin ägare och 
truppen består av unga killar som 
Siyabonga vill hjälpa in på rätt väg i livet-

-Missar grabbarna att bli proffs direkt 
efter juniortiden finns det stor risk att de 
hamnar i kriminalitet och annat dåligt. Jag 
startade laget för att ge dem en hjälpande 
hand. Dessutom går det riktigt bra och 
laget är på väg upp i förstaligan, säger 
Djurgårdens nyförvärv som i första hand 
tecknat kontrakt för resten av säsongen.

näste man att ansluta till den blårandiga 
guldjakten var Jesper Håkansson, dansk 
24-årig mittfältare med ett digert proffsfacit 
från Holland. Redan som 18-åring värva
des han till tidigare svenskkolonin 
Heerenveen, där han hunnit med 45 liga
matcher och 10 mål. Dessutom har han 
varit utlånad i två vändor, till holländska

FAKTA SIYABONGA NOMVETE
Nationalitet
Sydafrikan

Tidigare klubb

Udinese Calcio, Italien

Ålder
27

Position
Anfallare

Längd/vikt
178/70
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Roosendaal och danska 
Viborg.

Jesper är tänkt att fylla 
luckan som nummer 10 i 
Djurgårdens spelsystem, en 
roll han tror passar bra.

-Det passar mig precis. 
Nu har jag spelat i Holland 
i sex år, det har inneburit att 
spela 4-3-3 och det är den 
spelstil jag velat fortsätta 
med. I Holland spelade jag 
som »tia«, offensiv mittfäl
tare, i det spelsystemet och 
det är där jag helst vill spela.

Som spelare är 
Håkansson löpstark och 
besitter tekniska färdighe
ter. För att vara mittfältare 
producerar han en hel del
mål, något dansken avser fortsätta med.

-Jag ser mig som en målskytt, det är väl 
delvis därför Djurgården värvat mig. Jag 
kan använda båda fötterna och går gärna 
på avslut.

Jesper Håkansson lämnade Heerenveen 
efter Eredivisies slut i våras och har sedan 
dess stått utan bindande kontrakt. Någon 
semester har det dock inte blivit; i väntan

FAKTA JESPER HÅKANSSON
Nationalitet
Dansk

Tidigare klubb
SC Heerenveen, Holland

Ålder
24

Position
Mittfältare

Längd/vikt
175/76 

på rätt anbud har Jesper hållit igång genom 
att träna med moderklubben BK Frem.

-Givetvis saknar jag ändå matchtempo, 
men det ska vara snabbt åtgärdat. Får jag 
några matcher i kroppen ska det inte behö
va ta mer än två-tre veckor innan jag är i 
full form, sade Håkansson vid kontrakts- 
skrivandet i slutet av augusti.

Att det blev Sverige och Djurgården som 
får dra nytta av 24-åringens tjänster i fram
tiden motiverar Jesper så här:

-Jag hade sökt en ny klubb ett tag och så 
dök Djurgården upp som ett alternativ. Jag 
har fått intrycket av att det är en otroligt 
trevlig klubb. Klubben känns väldigt profes
sionellt skött och det ska bli mycket spän
nande att få spela här.

Den U21-meriterade Håkansson har 
tecknat ett kontrakt över elva månader, med 
option på förlängning om allt faller väl ut.

Av Viktor Barth-Kron & Jonas Riedel
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STÖD DIF I NITTIO MINUTER!
Hemmamatchen mot Cork väcker ett antal frågor, skriver Jonas Riedel

kraven på djurgården är höga, och det ska de 
vara. Djurgården har varit det ledande laget 
i Sverige på tvåtusentalet med två guld, en 
andraplats och fyra raka år ute i Europa. 
Siktet är fortsatt högt inställt, kontinuerligt 
spel i Europa med kvalificering till grupps
pelen är självklara framtidsvisioner.

Vägen dit är dock inte rak och ibland, 
som i matcherna mot Cork, stjälps man av 
mindre tuvor än man tänkt sig. Alla har vid 
det här laget säkert förstått att Cork inte är 
ett gäng bönder från den gröna öns fårfar
mer utan faktiskt professionella och ganska 
hyggliga fotbollsspelare. Mer hyggliga än 
Djurgården är de dock inte och Djurgården 
ska givetvis gå vidare mot den typen av 
motstånd, mycket lättare motstånd blir det 
inte i sista kvalomgången. Tyvärr blir dock 
saker inte alltid som de ska.

Hemmamatchen mot Cork startade inte 
alls som man hoppats. Det första som hände 
var att Cork tog ledningen. Det kändes som 
om våra blårandiga kämpar blev lite paraly
serade av målet, att man började fundera 
lite. Det andra, och betydligt värre, som 
hände var att stora delar av publiken vände 
sig mot det egna laget och började bua.

jag vet inte hur många gånger jag hört kom
mentatorer på TV säga att »Om bortalaget 
kan hålla nollan ett tag kan hemmalaget få 
det svårt för då brukar deras publik vända 
sig emot dem«. Vad är det för publik, har 
jag alltid tänkt. Och så får jag uppleva just 
detta beteende hos vår egen, världens bästa, 
publik. Visst kan man ofta undra vart värl
den är på väg, men när man hör sådant här 
blir man orolig på riktigt.

Supportrar har rätt att tycka och att ha 
krav, vi har hört det förr och det stämmer 
självklart. Men i själva innebörden suppor
ter måste det ju även ingå just att supporta, 
att stödja. Ingen kan väl tro att det var 
burop Djurgården behövde i det läget, att 
det på något sätt skulle göra laget bättre? 
För det är väl så bra som möjligt vi vill att 
Djurgården ska vara? Eller finns det folk 
som tycker att deras rätt att få ur sig alla 
besvikelser är viktigare än lagets framgång? 
I så fall måste man ju vara allt annat än 
supporter?

samma sak gäller givetvis det pinsamma fak
tum att delar av publiken ställer sig upp och 
applåderar en spelare som byts ut, inte som 
uppmuntran utan för att man byter ut 
honom. Efter ett, eller ännu hellre flera, 
sämre framträdanden av en spelare ar själv
förtroendet självklart rejält naggat i kanten. 
Givetvis tror ingen att det blir bättre av ett 
uppträdande som detta och givetvis tror 
ingen att det gagnar Djurgården med spela
re med självförtroendet i botten. Det hand
lar alltså om egoism, om sig själv före 
Djurgården, sin egen lilla tillfredställelse 
framför välgång för laget vi älskar.

Så man får inte klaga? Man ska snällt 
sitta och applådera, hur dåligt laget än spe
lar? Självklart inte, varje supporter har sin 
fulla rätt att klaga. Jag tycker själv att insat
sen mot Cork var under all kritik, och det 
vet jag att många av spelarna också tycker. 
Jag kan själv spontant skrika på vissa spela
re under matcher. Men att stora delar av 
publiken tar ut missnöjet under en match, 
med start redan i början av första halvlek,



när Djurgårdens som mest behöver stöd, 
del är fel sätt alla dagar i veckan. Att klaga 
efter slutsignalen, att skriva ner forum, att 
skicka mejl eller vad man vill efter mat
chen, allt detta är förståligt, ja nästa själv
klart. Att ha kreativa förslag på 
förbättringar finns det alltid plats för.

favoritsysslan med egna laguttagningar, star
telvor som är bättre än tränarnas, gör vi 
även på kansliet och ibland lämnar vi även 
över dem till tränarna så att de ska lära sig 
något. Men under match, då lyfter man 
fram sitt lag. Och att ge sig på enskilda spe
lare under match... jag saknar ord.

Nu satsar vi på guldet, stöd Djurgården 
i nittio minuter. Går det åt helvete tar vi det 
efteråt.

Av Jonas Riedel

KRÖNIKÖR JONAS RIEDEL

Favoritspelare
Markus Johannesson

Plats på Stadion
Pressläktaren

Resultat idag
3-1

Önskedröm
DIF till gruppspel i Champions League

DIFs placering
Etta











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.





RESEKLUBBEN
MALMÖ FF

KOMMANDE RESOR
IFK GÖTEBORG-DJURGÅRDENS IF 
Måndag 19 september 19.00, Nya Ullevi 
Matchbiljett: 100 kronor 
Respris: 200 kronor/buss
Sista anmälningsdag: 16 september 13.00 
JK satsar återigen på denna resa och priset 
skall väl inte avskräcka någon. Alltid lika skönt 
att dominera på Nya UIlevis läktare. Tåget är 
fullbokat så nu fyller vi bussarna. Bussarna 
lämnar Klocktornet 09.30 för att anlända till 
Bryggeriet, Avenyn 3, senast 17.00 där vi sedan 
går i gemensam trupp till Nya Ullevi. Hemma 
igen cirka 04.00 vid Klarabergsviadukten.

BK HÄCKEN-DJURGÅRDENS IF
Söndag 25 september 17.00 , Rambergsvallen 
Matchbiljett: 80 kr
Respris: 260 kr
Sista anmälningsdag: 23 september 13.00 (16 
september 18.00 för pg-betalningar) 
Rambersvallen är det inte många som besökt. 
Liten arena med tak över klacken skall bara 
skapa stordåd. Kan bli en av säsongens 
roligaste resor. Bussarna lämnar Klocktornet 
07.30 för att komma fram senast 15.00 till ej 
ännu bestämd pub. Hemma cirka 02.30.

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


DHL levererar fotboll till Djurgården IF
Dagens matchvärd, DHL, är 2005 
Official Logistics Partner till 
Djurgården IF Fotboll. Samarbetet 
innebär att DHL är klubbens 
leverantör av alla logistiska tjänster.

- Satsningen med Djurgården och 
svensk toppfotboII är en del av vår 
noggrant framtagna sponsringsstrategi. 
Fotbollen är en viktig kanal för oss när 
det gäller att skapa relationer och affärer 
med kunder. För oss är det viktigt att 
våra sponsringsinsatser skapar ökad 
lönsamhet. Dessutom är det något våra 
anställda kan sluta upp kring, säger Lars 
Sundman, VD DHL Sverige.

Sponsringskonceptet Football Delivered 
är den röda tråden i sponsorsatsningen. 
De fotbollsinspirerade kommunikations- 
värdena power, pass, play och precision 
fungerar som metaforer för DHLs 
verksamhet.

- Konceptet Football Delivered innebär 
att vi levererar fotboll i olika former till 
kunder och anställda. Fotbollen är en 
framtidssport och vi vill använda 
sponsringen som en integrerad del av 
vår övriga kommunikation. Vi kommer 
att ta nya och större kliv in i svensk och 
nordisk toppfotboll och använda sporten 
som ett kommunikationsverktyg, säger 
Kalle Eliason, Marknadskommunika
tionschef DHL Express Sverige.

DHL är, utöver Djurgården IF, även 
Official Logistics Partner till den 
skandinaviska turneringen Royal 
League samt Malmö FF, IFK Göteborg 
och Sveriges bästa damlag, 
Djurgården/Älvsjö. DHLs sponsring har 
märkts runt om i landet i form av interna 
och externa events, synlighet på 
arenorna, leveranser av matchbollen, en 
fotbollsmaskot, m.m.

- Sponsring och events har en viktig roll 
i vår verksamhet. DHL är ett globalt 
företag, men vi vill att vår 
kommunikation skall skapa ett lokalt 
engagemang. Vi tror på kreativ och 
affärsmässig sponsring med en lokal 
prägel och därför känns Football 
Delivered helt rätt för vår verksamhet. Vi 
hoppas dessutom kunna bjuda på en del 
överraskningar, säger Kalle Eliason.

Dagens matchvärd ser positivt på 
samarbetet med Djurgården IF och har 
höga krav på sina sponsorsamarbeten.

- Vi har haft ett mycket bra samarbete 
med Djurgården under 2005. Klubben 
arbetar professionellt och har en väl 
fungerande marknadsavdelning, vilket 
är ett måste för att sponsorsamarbeten 
ska fungera. DHL får associeras med 
ett av Sveriges starkaste varumärken, 
och samtidigt träffa nya potentiella 
kunder genom det nätverk klubben 
erbjuder, avslutar Kalle Eliason.



BRANDMAN I BLÅSVÄDER
Martin Hansson har inte haft en lätt säsong på planen

den till vardags eldsläckande brandmannen 
Martin Hansson från Holmsjö i Blekinge 
dömer kvällens toppmöte mellan 
Djurgården och gästande Malmö FF. Sedan 
1999 har han dömt allsvensk fotboll och 
han har även fått en hel del internationella 
uppdrag med bland annat VM-kvalmatcher 
och i slutet av september är det dags för 
Martin Hansson att göra debut som doma
re i Champions League. Grattis Martin, 
säger vi på Blåranden!

Årets säsong har dock inte varit helt pro
blemfri och Martin har hamnat i blåsväder 
ett par gånger. Programläsare med känsla 
för statistik, bra minne och är svag för 
domarkritik minns säkert att det var 
Hansson som visade ut Peter Granlund i 
Helsingborg efter hans armbåge mot DIF- 
bekantingen Samuel Wowoah i somras. 
Helsingborg överklagade domen med moti
veringen att det var en nickduell, men TU 
avslog överklagan, men det var inte utan att 
en hel del kritik riktades mot domare 
Hanssons beslut.

I matchen mellan Örgryte och Malmö den 20 
augusti visades Malmös tränare Tom Prahl 
upp på läktaren efter en omtalad straffsi
tuation, men trots det ansåg Martin 
Hansson att Prahl fortsatte att coacha sitt 
lag från platsen bakom spelarbänken och 
fick mer att skriva i sin rapport. Efter 
samma match sade Örgrytes Zoran Lukic:

-Nånstans kan man tycka att våra svens
ka domare måste ha lite mer känsla. Kan de 
hitta rätt linje slipper vi många irritations
moment. Men vi har de domare vi har - och 
det hjälper inte att klaga.

I en vänskapsmatch mellan Norges och 
Schweiz U21-lag i augusti, som måste varit 
en av de fulaste träningsmatcherna någon
sin, lyckades Martin Hansson dela ut hela 
elva gula kort, ett rött samt en avvisning.

I årets allsvenska har Martin Hansson 
dömt Djurgården tre gånger med följande 
resultat:
23/5 DIF-ASSYRISKA FF 3-1
Varningar: J Arneng, M Concha
13/6 DIF-IFK Göteborg 0-0
Varning: D Sjölund
11/7 GIF SUNDSVALL-DIF 1-1
Varningar: J Arneng, K Árnason, T Kuivasto

Av Joachim Ljungh



STATISTIK
MALMÖ FF 

19:00 måndag 12 september 2005 

ALLSVENSKAN OMGÅNG 21

PUBLIKSNITT hemma borta totalt

IFK Göteborg 11 944 14 507 13 226
Malmö FF 16 058 9 519 12 788
Djurgårdens IF 14 167 10 056 12 111
Hammarby IF 11 547 10 099 10 823
Helsingborgs IF 12 281 6 815 9 548
IF Elfsborg 11 138 6 971 9 418
Örgryte IS 6 168 11 233 8 701
Halmstads BK 7 335 8 679 8 007
Kalmar FF 6 132 9 636 7 884
BK Häcken 4 716 8 535 6 626
Gefle IF 5 839 6 880 6 359
Landskrona BolS 5 839 6 610 6 225
GIF Sundsvall 6 056 5 943 6 000
Assyriska FF 4 454 7 646 5 959

SKYTTELIGA
A Alves, MFF 12
H Berggren, IFE 10
S Larsen, DIF 10
J Kusi Asare, DIF 9
G H Thorvaldsson, HBK 9
J Henriksson, BKH 8
B Runström, HalF 8
P Graulund, HelF 7

VARNINGAR
A Dahl, HelF 8
D Andersn, KFF 6
A Okkonen, BolS 6
J Olsson, BolS 6
S Tøfting, BKH 6

DOMARE mat. varn.h varn.b utv. str.
M Ingvarsson 16 23 30 3 1
J Eriksson 15 24 21 1 8
S Johannesson 15 23 22 4 3
P Fröjdfeldt 14 16 29 0 2
M Hansson 13 19 27 5 2
D Stålhammar 13 18 18 3 2
Å Andreasson 12 19 28 1 3
H Jonasson 12 12 12 1 2
M Ukalovic 11 21 24 1 0
M Strömbergsson 9 13 17 2 2
L Sundell 9 11 16 0 1
K Hyvärinen 1 0 0 0 0
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OMGÅNG 19
Örgryte IS-Malmö FF 1-1

Djurgårdens IF-Kalmar FF 3-1

Halmstads BK-Gefle IF 1-4

BK Häcken-Hammarby 1-3

GIF Sundsvall-Assyriska FF 5-0

Helsingborgs IF-Landskrona BolS 1-0

IF Elfsborg-IFK Göteborg 0-2

OMGÅNG 21
BK Häcken-Halmstads BK 

Helsingborgs IF-Assyriska FF 

Kalmar FF-Landskrona BolS 

Djurgårdens IF-Malmö FF 

GIF Sundsvall-IFK Göteborg 

IF Elfsborg-Gefle IF 

Örgryte IS-Hammarby

OMGÅNG 22
Assyriska FF-Kalmar FF 

Gefle IF-Örgryte IS 

Halmstads BK-IF Elfsborg 

Hammarby-GIF Sundsvall 

IFK Göteborg-Djurgårdens IF 

Landskrona BolS-BK Häcken 

Malmö FF-Helsingborgs IF

OMGÅNG 20
Assyriska.FF-Djurgårdens IF 0-2

Gefle IF-BK Häcken 0-0

Malmö FF-GIF Sundsvall 6-2

Hammarby-IF Elfsborg 0-0

Kalmar FF-Helsingborgs IF 2-0

Landskrona BolS-Halmstads BK 0-0

Örgryte IS-IFK Göteborg 1-2

OMGÅNG 23
BK Häcken-Djurgårdens IF

Gefle IF-Kalmar FF

Halmstads BK-Helsingborgs IF

Hammarby-Assyrlska FF

IFK Göteborg-Malmö FF 

Landskrona BolS-örgryte IS 

IF Elfsborg-GIF Sundsvall

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

1 Djurgårdens IF 10/6/3/1 10/6/1/3 20/12/4/4 41-22 40
2 IFK Göteborg 10/5/3/2 10/6/3/1 20/11/6/3 26-11 39
3 Malmö FF 10/7/2/1 10/4/3/3 20/10/5/5 29-20 35
4 Helsingborgs IF 10/7/1/2 10/3/2/5 20/10/3/7 28-30 33
5 Hammarby IF 10/6/3/1 10/3/3/4 20/9/6/5 34-22 33
6 Kalmar FF 10/5/3/2 10/2/5/3 20/7/8/5 19-17 29
7 IF Elfsborg 10/5/1/4 10/2/5/3 20/7/6/7 26-29 27
8 BK Häcken 10/6/1/3 10/2/1/7 20/8/2/10 25-24 26
9 Örgryte IS 10/5/3/2 10/2/2/6 20/7/4/9 26-30 25
10 Gefle IF 10/3/2/5 10/4/1/5 20/7/4/9 20-25 25
11 Landskrona BolS 10/3/5/4 10/3/2/5 20/6/5/9 20-32 23
12 Halmstads BK 10/5/1/4 10/1/3/6 20/6/4/10 28-29 22
13 GIF Sundsvall 10/4/4/2 10/0/1/9 20/4/5/11 24-41 17
14 Assyriska FF 10/1/1/8 10/3/1/6 20/4/2/14 15-29 14





MALMÖ FF
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Djurgårdens IF ålder/säs. i DIF Malmö FF ålder/säs. i MFF

15. D Tourray 25/3 1. M Asper 31/3

30. O Wahlström 28/1 35. L Baxter 29/0

2. M Concha 25/1 2. A Andersson 31/7

3. F Stenman 21/2 3. 0 Persson 27/3

5. S Ottesen 21/1 4. P Abelsson 28/1

6. T Kuivasto 29/2 5. T Olsson 29/2 J

7. J Arneng 25/2 6. H Mattisson 33/9

8. T Hysén 23/1 7. J Elanga 26/5

9. J Kusi Asare 24/3 8. A Alves 24/1

10. F Magro 26/0 J 9. Niklas Skoog 31/4

11. D Sjölund 22/2 11. Y Osmanovski 28/5

12. M Jonson 31/0 14. J Höiland 27/2

13. S Bergtoft 26/5 15. S Barlay 18/1
14. K Árnason 22/0 J 17. J Nilsson 20/

16. M Johannesson 29/1 19. G Holgersson 26/1

18. N Rasck 36/6 20. J Nilsson Guiomar 20/

19. S Nomvete 27/0 21. R Kouakou 25/0

21. J Håkansson 24/0 22. J Bech 23/0

22. E Kozica 20/egen prod. 23. J Litmanen 34/0

23. I Ba 31/0 24. T Nilsson 19/lärling

25. P Amoah 18/egen prod. 25. B Safari 20/lärling

77. A Barsom 27/4 26. M Pode 19/lärling

27. D Sliper 18/lärling

28. R Lawan 17/lärling

30. D Andersson 28/1

E Ofere 19/0

Domare M Hansson

Assisterande H Andrén, J Flink

Fjärdedomare P Malmberg


