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HALMSTADS BK-HELSINGBORGS IF 2-0 
1-0 Gunnar Heidar Thorvaldsson (32)
2 0 Gunnar Heidar Thorvaldsson (66)
Varningar: Anklev
Domare: Miro Ukalovic
Publik: 6296
HBK: C Johansson, P Johansson, Jönsson, 
Preko(84), Svensson, Thorvaldsson(87), 
Zvirgzdauskas, A Johansson, Djuric, Anklev, 
Jensen
Ersättare: Sahlman, Delani, Larsson, 
lngelsten(87), J Johansson(84) 
»Vi kom fram med fart och fläkt« 
(Jan Andersson)

BK HÄCKEN-DJURGARDENS IF 1-0
1-0 Dioh Williams (8)
Varningar: Árnason, Concha
Domare: Åke Andreasson
Publik: 3177
DIF: Dembo, Concha, Kuivasto, Johannesson, 
Stenman, Ärnason(62), Arneng, Sjölund, 
Hysén, Jonsson, Nomvethe(62)
Ersättare: Wahlström, Barsom(62), Bergtoft,
Rasck, Amoah(62)
»Hade vi vunnit hade det sett mycket bättre ut« 
(Mattias Jonson)



NERVÖS AVSLUTNING
nu drar det i hop sig. Endast tre omgångar kvar i All
svenskan och det är riktigt spännande. Göteborg ligger 
tre poäng efter ledande Djurgården och det är nio poäng 
kvar att spela om. I dag är Mattias Concha och Kari 
Árnason avstängda vilket troligtvis betyder att Niklas 
Rasck tar högerbacken och Abgar Barsom går in på mitt
fältet. Jonevret kanske har någon överraskning i startel
van vem vet?

Idag vill vi se ett Djurgården som är med i matchen 
från start och är uppe på tårna direkt när Ingvarsson blå
ser igång matchen. Vi vill se ett hungrigt Djurgården som 
löper sönder Halmstad som förhoppningsvis har matchen 
i torsdags mot Sporting Lissabon i benen. Vi vill se en 
hundraprocentig inställning i 90 minuter där blåränderna 
tar för sig över hela banan. Spelarna i sin tur vill ha ett 
enormt stöd från läktarna. Tillsammans kan vi bärga tre 
poäng ikväll.

situationen att vara jagad av Göteborg gör oss alla sup
portrar nervösa och kan vi bara hantera nervositeten på 
rätt sätt, så ska den ge oss alla en positiv känsla att vi kan 
och ska klara av de tre avslutande omgångarna på ett bra 
sätt. Nu är det Halmstad som ska besegras och vi ska ta 
revansch för förlusten i våras som kanske var säsongens 
bottennapp tillsammans med matcherna mot Cork och 
den senast mot Häcken.

Djurgården har nu flyttat sina kanslilokaler från 
Klocktornet på Stadion till Valhallavägen 104. Vi har 
kvar samma telefonnummer med mera om ni behöver 
kontakta oss.

missa inte svenska cupens final 29 oktober 15.30 då Djur
gården möter Åtvidaberg på Råsunda. Se till att skaffa 
biljett till långsidan eller klacken innan de tar slut. Biljet
terna kostar 90-220 kronor och du köper dem hos våra 
återförsäljare.

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

Av Tomas af Geijerstam
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VI SITTER I EN JÄTTEFIN SITS
Högt bolltempo från start ska ge tre poäng ikväll, skriver Stefan Rehn

vi är besvikna över insatsen senast mot 
Häcken. Speciellt inledningen av matchen 
var dålig från vår sida, och det fick vi betala 
för. Häcken fick ett tidigt mål och spelade 
sedan klokt defensivt och höll ihop laget bra.

Andra halvlek var däremot helt ok av 
oss, vi äger den och skapar flera öppna mål
chanser. Tyvärr lyckas vi inte förvalta dem.

Ändå känns det inte oroligt. Vi har haft 
bra fokus på uppgiften hela året och mat
chen mot Häcken får nog ses som ett litet 
olycksfall i arbetet snarare än som början 
på en dålig trend. Vi hade haft två tuffa 
matcher tidigare den veckan och var säkert 
lite slitna både fysiskt och mentalt.

Nu har vi fått chansen till ett par dagars 
vila och vi ska kunna hålla hela vägen ut. 
Det återstår bara tre matcher i Allsvenskan 
och vi sitter i en jättefin sits.

nu väntar halmstad, som har haft en tung 
säsong men nu på slutet hittat formen och 
ser ut att lyfta sig i tabellen. Det är inte ovän
tat, laget är alldeles för bra för att åka ur.

Halmstad har många duktiga spelare, 
men framför allt är det som lag man har sin 
styrka. Som vanligt bryr vi oss dock mest 
om vårt eget spel snarare än att titta på 
motståndarna. Det gäller för oss att vara 
vakna från start och hålla ett högt bolltem
po. Att löpa är alltid grundläggande och det 
gäller självklart även idag.

I år har vi till skillnad från tidigare år gjort 
mål på alla möjliga sätt. Tidigare har vi mest 
gjort mål när ni haft ett stort spelövertag, 
men den här säsongen har vi varit giftiga 
även på fasta situationer och haft ett bra 
omställningsspel. Vi har många snabba spela
re där framme och inte minst mot Göteborg 
visade vi stora kvaliteter i kontringsspelet.

Det gör att vi känner oss farliga framåt 
oavsett hur matchbilden ser ut. Även om 
vårt mål alltid är att äga bollen och domine
ra matcherna så gör det inget om motstån
darna får låna den ibland, så att säga.

våra sena värvningar, Siyabonga Nomvethe 
och Jesper Håkansson, börjar komma in i 
spelet och det känns givetvis kul. Nomvethe 
har redan hunnit visa sina kvaliteter; det är 
ingen slump att den killen »överlevt« tio för
bundskaptener i det sydafrikanska landslaget.

Senast mot Häcken kom han bort lite 
grann, men vi får stor nytta av honom både i 
kväll och framöver. Jesper blev tyvärr skadad 
direkt men är nu helt redo och det är inte 
omöjligt att han får kliva in redan i kväll.

Oavsett vilka elva vi ställer på planen 
tror jag att vi med publiken i ryggen har en 
stor chans att ta tre poäng!

Av Stefan Rehn
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GUNNAR HEIDAR THORVALDSSON 
trots att han i skrivande stund endast 
spelat 20 allsvenska matcher (14 från 
start) har islänningen mäktat med 13 
mål vilket gör honom till skytteligaleda
re. I början av säsongen var han bänkad 
och skadad så det är sannerligen en 
effektiv målskytt Halmstad har fått tag 
på. Han värvades förra hösten från 
Island, där han jobbade på en fiskkon
servfabrik, för att ersätta Markus 
Rosenberg när denne återvände till 
Malmö FF. Efter två hattrick i årets alls
venska, och nu senast båda målen i 2-0- 
segern mot Helsingborg förra söndagen 
ser det ut som Gunnar kommer smyga 
upp som en otippad joker till allsven
skans främste målskytt säsongen 2005.

Av Joachim Ljungh/David Bogerius
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CONNY JOHANSSON
den 19 september i år gjorde 
Conny Johansson sin 150:e 
A-lagsmatch för Halmstads 
BK. Den 186 centimeter 
långe målvakten är 34 år 
gammal men debuterade 
först år 2000 för HBK. För 
två år sedan höll han nol
lan 414 minuter vilket mot
svarar nio halvlekar.

TOMAS ZVIRGZDAUSKAS 
mannen med det svåra efter
namnet är en av allsven
skans tuffaste mittbackar 
med 39 A-kamper för Lita
uen på meritlistan. Trots 
ryktet om hans hårdförhet 
har han bara blivit utvisad 
en gång på tre år i Sverige. 
2000 blev han polsk mästa
re med Polonia Warszawa.

YAW PREKO
YAW PREKO HAR gjort 68 A-
landskamper för Ghana. 
Inte mindre än tre gånger 
har han blivit belgisk mäs
tare med Anderlecht.
Preko är normalt en pålit
lig målskytt men har 
under hösten använts som 
offensiv kantspringare på 
mittfältet.

DUSAN DJURIC
Det unga löftet kallas för »Dolle« 
och har fostrats i Halmstads BK. 
Han var bara 18 år gammal när 
han fick spela allsvenskt för första 
gången mot GIF Sundsvall. Dusan 
har flera gånger via ryktesvägen 
placerats i diverse allsvenska klub
bar och det är inte svårt att förstå 
att intresset är stort hos konkurren
terna. Styrkan sitter i tekniken och 
passningsspelet medan hans 73 kilo 
fördelat på 180 centimeter knap
past gör honom till någon mur
bräcka.
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ANDERSSON BLICKAR FRAMÅT
Halmstads unga lag har fått rutin, säger tränare Janne Andersson

jag har ett samtal med Halmstads tränare 
Janne Andersson som sitter på en buss på 
väg till flygplatsen för att resa ner till 
drabbningen med Portugisiska Sporting 
Lissabon. Halmstad har haft ett tufft pro
gram men är ändå inne i en bra period med 
fyra raka utan förlust - dessförinnan var 
det värre. Ätta raka utan seger följdes upp 
av storseger mot Giffarna bara för att följas 
av förlust hemma mot Gefle.

Men tränare Andersson är ändå inte för
vånad över hur säsongen har sett ut. I mat
cherna i samband med att serien vände 
mötte man Hammarby, Göteborg och 
Malmö - tre lag som alla låg i toppen och 
var i bra form. Från dessa matcher fick man 
bara med sig en poäng. Förklaringen ser 
han i att klubben efter att förlorat viktiga 
spelare som Sharbel Touma och förra årets 
skytteligavinnare Markus Rosenberg så har 
man inte kunnat ersätta dessa spelare på 
bästa sätt.

det är ekonomin som sätter stopp för dessa 
värvningar. Istället satsar man på att få fram 
talanger och spelare genom de egna leden, 
men när det kommer så stora skadeproblem 
som Halmstad har haft i år blir det svårt att 
klara stabiliteten. »Många unga spelare har 
fått spela lite för mycket i förhållande till 
den erfarenhet de har«

Det är ändå något som Janne Andersson 
ser positivt på - »»till nästa år har många av 
spelarna med lite mindre erfarenhet fått 
spela mer och utvecklats, förhoppningsvis 
kommer det att bära frukt under nästa års 
allsvenska«.

Under årets spel när segrarna uteblev, så

blev det dock tufft med en orutinerad 
trupp, självförtroendet rasade, men nu ver
kar laget ha hittat rätt igen. Åtta poäng på 
de fyra senaste matcherna och det allsvens
ka kontraktet är nära, fyra poäng över 
kvalplatsen.

inför matchen på stadion mot ett guldjagande 
Djurgården verkar Janne ganska lugn. Även 
om han vet att det alltid är tufft att komma 
till Stadion även i vanliga fall så det är ju en 
svår bortamatch men under hans tid, både 
som huvudtränare och hjälptränare, har 
han en känsla för att Halmstad har haft det 
ganska lätt mot Djurgården. Jag avslutar 
med att önska Halmstad lycka till mot 
Sporting (som spelades i torsdagskväll) och 
Janne har full förståelse för att jag inte öns
kar dem framgång i kvällens match...

Av Stefan Andersson



HALMSTADS BK
2005 lär inte bli det framgångsrikaste året i 
Halmstads historia. Trots förlusten av spelare 
som Marcus Rosenberg och Sharbel Touma var 
förväntningarna inte allt för lågt ställda inför 
säsongen. I fjol var laget svenska mästare när 
det återstod knappt en halvtimme av hela 
säsongen men IFK Göteborg kvitterade och 
skickade guldet till Malmö FF.

Visserligen blev det förlust i årets premiär
match (0-2 mot Helsingborg) men i den andra 
omgången blev det 3-1 mot Djurgården med 
mål av Yaw Preko efter 15 sekunder(!). Halm
stad tog bara en enda poäng på sju matcher 
innan proppen gick ur och GIF Sundsvall fick 
åka hem till Norrland med 0-6 i bagaget. Men 
eländet var ändå inte över och i omgången efter 
hade förre djurgårdaren René Makondele och 
nykomlingen Gefle lekstuga på Örjans vall (1-4).

Däremot var september en bra månad för de 
blå. Tre matcher gav sju poäng efter bland 
annat en 1-0-seger i Göteborg mot BK Häcken. 
Dessutom har laget varit en betydligt bättre 
representant för svensk fotboll än Stockholms 
stolthet och kvalificerat sig för spel i Uefa-
cupen. I torsdags spelade HBK returmatchen 
mot Sporting Lissabon. När detta skrevs hade 
matchen i Portugal ännu inte spelats.

Det är ingen vild gissning att HBK mönstrar 
sin framgångsrika 4-5-1-uppställning i kväll. 
Skytteligaledaren Gunnar Heidar Thorvaldsson 
får stångas ensam på topp men har ett tungt 
mittfält bakom sig med en bra mix av ung och 
rutinerat i form Dusan Djuric och Magnus 
Svensson framför Andreas Johansson med 
Björn Anklev och Yaw Preko på kanterna.

Av David Bogerius

2004;
OAVGJORT PÅ RÅSUNDA
I den 58:e minuten fick Johannesson sitt andra 
gula kort och blev därmed utvisad. Djurgården 
tog ändå ledningen på straff minuten senare, 
men kunde inte behålla ledningen. Kanske satt 
matchen mot Juventus i benen hos spelarna.

DIF-HALMSTADS BK 1-1 (0-0)
1-0 Andreas Johansson (59), straff
1-1 Tomas Zvirgzdauskas (72)
Domare: Martin Hansson
Publik: 11656
Startelva DIF: Dembo, Concha, Stenman, Storm, 
Kuivasto, Arneng, Hysén, Johansson, 
Johannesson, Dovicovic (75), Barsom (78) 
Ersättare: Wahlström, Larsen (78), Backman (75), 
Spong, Bapupa

Startelva HBK: C Johansson, Jönsson, 
Borgstrand, Preko (86), Rosenberg, Svensson, 
Touma, Zvirgzdauskas, Djuric, lngelsten (6), 
Jensen
Ersättare: Sahlman, Kullinger(86), A Johansson, 
Larsson, Andersson(67)



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.
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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
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SERGELGATAN 11.

En affär mellan AIK, Djurgården och Hammarby.



KAN FÖRÄNDRAS UNDER SÄSONGEN



SIYABONGA NOMVETHE
Anfallare JESPER HÅKANSSON

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 med 
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.

Född: 2 december 1977
Längd/vikt: 178 cm/70 kg 
Nationalitet: Sydafrikan 
Kom från: Udinese Calcio, 
2005
för svenskar ett okänt 
namn, men en titt i merit
listan ger vid handen att 
den sydafrikanske anfalla
ren är bofast i landslaget 
och uppenbarligen presterat 
nog för att tilldra sig itali
enskt intresse.

Närmast kommer den 
27-årige Nomvethe från 
Udinese Calcio, där han 
gjort 18 matcher på två år. I 
landslaget, där han är ordi
narie anfallare, har 
Nomvethe gjort 15 mål på 
65 matcher. Nu gäller dock 
allsvenskan.

Mittfältare
Född: 14 augusti 1981
Längd/vikt: 175 cm/76 kg 
Nationalitet: Dansk
Tidigare klubb: SC 
Heerenveen, 2005 
jesper Håkansson är tänkt att 
fylla luckan som nummer 
10 i Djurgårdens spelsys
tem, en roll han tror passar 
bra.

-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. Som spelare 
är Håkansson löpstark och 
besitter tekniska färdigheter. 
För att vara mittfältare pro
ducerar han en hel del mål.
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SERVICE OCH SÄKERHET
Alla publikvärdar gör en fantastisk insats, skriver Johnny Brenemark

Jag har jobbat inom Djurgårdens IF Fotboll 
och Hockey sedan 2001 med säkerhet och 
service gentemot vår publik och omkring 
laget. Jag har jobbat med olika former av 
säkerhet i över 23 år och mitt jobb inom 
Djurgårdens IF är att samordna säkerhet 
och service mellan de klubbar som möts.
Där kontaktas matchdelegater från Svenska 
fotbollsförbundet, polis, brandmyndighet, 
arena ansvarig så att alla parter är överens 
inför arrangemanget. Det är alltså mycket 
förberedelser för att genomföra en fotbolls
match på toppnivå.

Jobbet som sådant är mycket stimuleran
de eftersom det innefattar så många olika 
arbetsuppgifter. Alla som kommer och job

bar för Djurgården vid varje 
matchtillfälle ska ha sin utrustning. 
Då det rör sig om cirka 130-180 
personer och som ni kan förstå så 
är det en hel del att hålla ordning 
på. Publikvärdarna som jobbar 
ideellt för Djurgården är en stor 
del i hela säkerhetsorganisationen 
och jag tycker att alla publikvärdar 
gör en fantastisk insats för 
Djurgårdens IF.

när jag kom till Djurgården så hade 
jag inget favoritlag, men det har ju 
självklart ändrat sig. Inte bara för 
att Djurgården är min arbetsgivare 
utan för att jag får vara med i 
denna stora och proffsiga organi
sation. Man kan inget annat än att 
vara Djurgårdare när man får vara 
med och arbeta med föreningen.

Jag ser mig själv som en person 
som har lätt för att anpassa mig inför de 
situationer som uppstår och jag lyssnar 
gärna till vad andra har för åsikt för att 
sedan utvärdera olika situationer efteråt. 
Detta ser jag som ett stort plus eftersom det 
kan vara olika händelser som sker inför, 
under och efter en match som kan vara 
mycket varierande samt att det är mycket 
känslor inblandat. Då är det bra att kunna 
utvärdera händelsen och se vad man kan 
göra bättre nästa gång.

Om det är några synpunkter eller 
förslag så kan ni maila till mig på 
johnny.brenemark@dif.se

Av Johnny Brenemark
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DIF SÖKER PUBLIKVÄRDAR 
djurgårdens if arbetar aktivt för att servicen 
och säkerheten ska vara tillfredsställande under 
våra arrangemang. I och med att föreningen blir 
större både nationellt och internationellt så 
ökar behovet av publikvärdar, därför är vi alltid 
intresserade av att rekrytera publikvärdar.

Vi söker dig kille/tjej över 20 år som har ett 
DIF-hjärta och är intresserad av att börja jobba 
i ett härligt gäng som jobbar med service och 
säkerhet både fotboll och ishockey i DIF 
Vad är en publikvärd?
En publikvärd är en person som har ett stort 
hjärta för föreningen och arbetar ideellt. Publik
värden är arrangörsföreningens förlängda arm 
och ska som sådan vara ett föredöme för andra 
supportrar. För publikvärden är servicen en 
mycket viktig del i arbetet. Dessutom ansvarar 
publikvärden i viss mån för ordningshållningen, 
främst för att förebygga ordningsstörningar.

Som publikvärd erhåller du utbildning i 
juridik, sjukvård och brandkunskap för att 
kunna utföra ditt arbete på bästa tänkbara 
sätt.
Varför finns publikvärdar?
Myndigheterna skriver i tillstånd till föreningen 
att det ska finnas ett visst antal publikvärdar 
per match. Detta är också ett krav från Svenska 
Fotbollförbundet.

Säkerheten kring arenorna blir en alltmer 
viktig del i klubbarnas verksamheter i takt med 
att publiktillströmningen ökar. DIF jobbar med 
att erbjuda publiken både service och säkerhet, 
för att man ska kunna uppleva ett bra arrange
mang. I detta spelar publikvärdarnas arbete en 
avgörande roll.

Låter detta intressant, i sådant fall kontaktar 
du våran personal och rekryteringsansvarige, 
Mikael Malmkvist, mikael.malmkvist@dif.se 
eller på nummer 073-628 21 66

ORGANISATION
Ordförande
Bo Lundquist
Hedersordförande
Gunnar Lundqvist
Ledamöter
Stefan Alvén, Per Kotschack, Lars Erbom, Petra Wester, 
Christer Magnusson, Torbjörn Althén, Ronald Åman, 
Hans von Uthmann,
Klubbdirektör
Bosse Andersson
Personalchef
Marie Barth-Kron
Biljetter
Tomas af Geijerstam
Ekonomi
Henrik Berggren
Information
Jonas Riedel
Marknad
Jenny Furtenbach, Kattis Alsterback, Fredrik Segerblom
Medlemmar
Niklas Schulman
Souvenirer
Patrik Asplund, Andreas Mühlberg
Säkerhet
Albert Törsleff, Johnny Brenemark
Ungdom
Kerstin Eriksson, Christian Gentile, Johan Wilny
Hemsida
www.dif.se
E-post
dif.fotboll@dif.se
Telefon:
08-54515800
Adress
Djurgårdens IF, Klocktornet Stadion, 114 33 Stockholm

mailto:mikael.malmkvist@dif.se
http://www.dif.se
mailto:dif.fotboll@dif.se
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5 FRÅGOR TILL: GUSTAV TÖRNGREN, SEKTION E LIDINGÖVÄGEN

Djurgården parkerar överst i tabellen med 
bara ett fåtal omgångar kvar. Något som få 
självutnämnda experter hade förväntat sig 
före säsongen. Vilka är de största anled
ningarna till denna »sensation«?

-Att folk som tror saker rent generellt 
har ganska dålig koll. I det här fallet tror 
jag att förståsigpåarna underskattade såväl 
betydelsen av den välfungerande organisa
tion som DIF byggt upp, tränarnas kapaci
tet, som kvaliteten på spelarmaterialet. Att 
vi hade en »nia« av toppklass som skyfflade 
in mål och gav oss en bra start har också 
varit betydelsefullt.
Vilka spelare har imponerat mest och på 
vilket sätt under säsongen?

-Att nämna Sören Larsen känns lika 
ofrånkomligt som överflödigt. Att 
DIF/Bosse Andersson tar en sväng söderut
och snor en »nia» av europeisk toppklass 
mitt framför näsan på danskarna är helt 
makalöst. Tack för kaffet Preben! Annars 
tycker jag att Matias Concha är en helt ny 
fotbollsspelare i år. Han har gått från att 
vara en irriterande vek, närmast räddhåg
sen, spelare till att vinna varenda närkamp. 
Gång på gång kliver han in framför yttern 
och snor bollen. Även positionsspelet har 
blivit mycket bättre.
Hur har stämningen på läktaren varit på er 
sida under året?

-Under stora delar av säsongen en smula 
sömnig. Under vissa matcher (läs mot 
Malmö) fullständigt fantastisk. Jag upp
skattar gemenskapen och familjäriteten. Jag 
uppskattar inte tendensen till onyanserat 
gnäll. Framförallt inte då det riktas mot 
enskilda spelare. Luktar råtta (läs AIK).

Hur tycker du att stämningen har varit 

på motsatt sida (Klacken, sektion O & P)?
-Jag gillar »den andra sidan«. De drar 

ett tungt lass eftersom vi Lidingö-fetton har 
förbehållit oss rätten att endast sjunga då vi 
känner oss inspirerade.
När du ser tillbaka på den här säsongen. 
Vilka är de absoluta höjdpunkterna?

-På plan hoppas jag att vi har den allra 
största höjdpunkten kvar. Så här långt så 
tycker jag hemmamatchen mot Helsingborg 
var en strålande uppvisning såväl spelmäs
sigt som avseende lagmoralen. Trots 0-2 i 
baken malde Djurgården på och körde full
ständigt över skåningarna. Publikmässigt så 
har de tågresorna med Reseklubben varit 
enormt roliga. Djurgårdare av alla kategori
er reser tillsammans med stil och klass. 
Urladdningen mot Malmö är också minnes
värd. Ett härligt engagemang från hela 
Stadionpubliken. Jag tror Malmöspelarna 
kände sig lika ovälkomna som Blåränderna 
kände sig välkomna när de stegade in på 
Stadion. Och så ska det vara.

Av Thomas Alexandersson
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5 FRÅGOR TILL: JOEL LILLBROÄNDA, KLACKEN, DR. SOPHIAS V.

Djurgården parkerar överst i tabellen med 
bara ett fåtal omgångar kvar. Något som få 
självutnämnda experter hade förväntat sig 
före säsongen. Vilka är de största anled
ningarna till denna »sensation«?

-Vi har haft ett starkt kollektiv där ett 
antal spelare lyckats ta ett eller till och 
med två steg i sin utveckling. Flera spelare 
som många med viss rätt var mindre nöjda 
med förra säsongen har denna säsong kli
vit fram och visat att dem är kapabla till 
att leda DIF till en topplacering i All
svenskan. En stor eloge måste även gå till 
Jonevret och resten av tränarstaben som 
fått ut det mesta av sitt manskap under 
Allsvenskan hittills.
Vilka spelare har imponerat mest och på 
vilket sätt under säsongen?

-Sören Larsen är definitivt en. När 
spelet inte riktigt fungerade i våras var 
det han som klev fram och avgjorde 
många matcher nästan på egen hand. 
Markus Johannesson är en annan, att han 
skulle gå från osynligt ankare på mittfältet 
till en av Allsvenskans absolut bästa mitt

backar var det nog ingen som 
väntade sig. Sist men absolut inte 
minst måste jag nämna Matias 
Concha som efter sommaren 
varit fantastiskt 
bra, han stänger sin kant full
ständigt nästan varje match. 
Hur har stämningen varit på er 
sida under året? Vad har varit 
bäst respektive sämst?

-Stämningen i klacken har 
överlag varit bra, vi är något 
bortskämda och letar alltid fel 
hos oss själva men jag kan inte 

säga något annat att det har varit fullt 
godkänt. Förhoppningsvis kommer 
denna match samt den sista hemma
matchen emot Elfsborg höja standarden 
ytterligare. Det bästa har absolut varit 
att vi är tillbaka på Stadion där vi hör 
hemma. Det sämsta har nog varit den 
övernitiska kontrollen i vändkors, trappor 
och gångar. Det går knappast att över
skatta den negativa effekt det har på 
stämningen när många av oss när vi 
känner oss illa behandlade.
Hur tycker du att stämningen har varit på 
motsatt sida? (A och B men kanske främst 
E och F)

-Jag är av uppfattningen att stämning
en på Lidingöläktaren har mojnat något. 
Vi hör mer sällan sittplats stämma in i 
sångerna och växelramsorna har inte rik
tigt nått upp till den ljudnivå som vi vet att 
vi är kapabla till. Det bästa är helt klart 
att hela Stadion upplevs som engagerad 
och inte bara en sektion. Det får en härlig 
effekt. Det sämsta är att många tyvärr bli
vit lite väl lockade av Sektion F:s forna 
prakt vilket betytt att dem i förtid lämnat 
Sofiasidan vilket är tråkigt. Sofiasidan är 
trots allt Stadions hjärta.
När du ser tillbaka på den här säsongen. 
Vilka är de absoluta höjdpunkterna?

-Att krossa Malmö hemma var helt 
otroligt skönt, det var länge sen nu och vi 
behövde det. Att stämningen var magisk 
skall inte förglömmas heller. Tack för den 
kvällen DIF, den gjorde gott i själen! 
Hoppas dock att det som återstår över
glänser den kvällen!

Av Thomas Alexandersson





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.

STADION
EVENT & CATERING

Vi hoppas på en härlig säsong Stadion Event & Catering

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

mailto:stadionevent@dif.se
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STENMAN GIVEN I STARTELVAN
Jag har ett stort hjärta, säger vänsterbacken Fredrik Stenman

testfråga: Vem har varit mesta spelare i blå
randigt de senaste två säsongerna?

Svaret kommer kanske som en överrask
ning.

Så given är Fredrik Stenman med hetaste 
viljan i stan, sina till hälften nedhasade 
strumpor, sina fradgande linjegalopper och 
sina ibland inte helt framgångsrika över
lappningar med Tobias Hysén, att frågan 
om vem som spelar vänsterback aldrig ens 
kommer på tapeten. Lika given är han i 
U21-landslaget, där han delar på kaptens
skapet med Helsingborgs Andreas 
Granqvist. Bara en magsjuka gjorde att han 
missade säsongens inledningsmatch mot 
Frankrike.

I DIF har han hittills spelat varenda 
match i både serie och cup sen säsonginled
ningen 2004. Inte ens målvakterna kan 
konkurrera.

vad säger han själv om saken? Är det bara 
bristen på vänsterbackar (och vänsterfötter) 
som gör att han ståtar med en sån statistik?

Frågan får först 
Fredrik Stenman att 
sväva blygsamt på 
målet, såsom varje 
fotbollsspelare 
gärna gör.

-Jag vet inte, 
säger han, jag har i 
alla fall fått tränar
nas förtroende, men 
det finns andra som 
kan spela vänster
back precis som jag 
också kan spela till 

höger om det skulle behövas. Niclas Rasck 
kan ju spela var som helst. Stefan Bergtoft. 
Matias Concha.
För att vara försvarare är du trots din längd 
(1,87) och tyngd häpnadsväckande lite var
nad? Hur gör du för att undvika ojustheter 
när motståndarna kommer ångande?

-Nja, en säsong kan det smälla till med 
massor av varningar. Men även om jag har 
ett hetsigt humör är jag en snäll kille. 
Framför allt försöker jag värdera situatio
nerna, vara lite kall, använda insidan av 
huvudet och invänta motståndarens första 
drag i stället för att själv göra det och kan
ske dra på mig varningar.
Nu har det glunkats (för vilken gång i ord
ningen?) om att du är på väg utomlands. 
Bland annat lär holländska Feyenoord - för 
närvarande i topp på Eerendivisie - ha jagat 
dig. Vad skulle få dig att lämna DIF?

-Feyenoord är en intressant klubb men 
det är dumt att spekulera. Jag har drygt ett 
år kvar på mitt kontrakt med DIF och har 
dessutom mycket svårt att se mig gå som 
Bosman nästa år. Inget att ändå sticka 
under stol med att det skulle vara kul att 
komma till en bättre liga än Allsvenskan, 
till Frankrike eller Holland där jag kan 
fortsätta utvecklas. Men för att gå någon 
annanstans i Norden, måste jag nog ha 
fyllt 30...
I en del matcher utväxlas en del snack och 
talande gester mellan dig och din vanligaste 
sambo på vänsterkanten Tobias Hysén. Vad 
säger ni egentligen till varandra? När det 
inte riktigt funkar som det ska?

-Det är aldrig några hårda ord, utan när 
någon av oss har gjort fel brukar vi snacka,



FAKTA FREDRIK STENMAN
Tidigare klubb
Munktorps BK, Västerås SK, IF Elfsborg.
Bästa DIF-minne
Guldet och de båda Juventusmatcherna 
2003, Cupguldet 2004.
Styrka
Jag har ett stort hjärta. Jag jobbar alltid 
stenhårt både på träning och under match. 
Ingen ska kunna någonsin kunna säga att 
jag inte har gjort mitt bästa! Bra kondis har 
jag! Och jag är bra inlärd i spelsystemet.
Svaghet
Huvudspelet framför mål, där skulle jag 
vilja bidra med mer och farligare. Inläggen, 
där det ibland knyter sig på matcherna.
Mål för säsongen
Ja inte satsar vi på att komma tvåa i 
alla fall!

»ta tio meter hemåt« eller nåt sånt. Ibland 
är det svårt att höra, ju, för publiken låter! 
Och hur jobbar ni tillsammans på träning
arna för att det ska fungera?

-Vi två har ingen särskild träning, utan 
hela laget kör tillsammans.
Du har redan gjort tre mål i år, vad krävs 
för att du ska kunna göra flera? Bryr du dig 
över huvud taget om just den saken?

-Ja, det är kul! Vill gärna göra fler än 
förra året då det också blev tre.
Ibland vädrar de mest inbitna blåränder sitt 
missnöje med dig från läktarplats. Hör du 
det? Bryr du dig - eller tolkar du det som 
höga krav?

-Ja ibland på Råsunda förra säsongen, 
när det inte gick något vidare. Man får väl 
ta det som rättmätiga krav...
Och bevis på kärlek till en äkta Järnkamin, 
säger jag.

-Ja hoppas de ser mig som en sån!

Av Eva af Geijerstam





DET HAR ALDRIG VARIT RÄTTRE
Årets Allsvenska den bästa någonsin, skriver Nicklas Jungstedt

malmö ff:S sorti ur Champions League mot 
Thun och Djurgårdens fiasko mot Cork var 
förödande för den redan så, i Europacup
sammanhang, sargade svenska klubblagsfot
bollen. Men i efterhand är det bara att 
konstatera att det efterspel som följde endast 
har haft goda effekter. Debatten om vad som 
kan göras för att förbättra svensk klubblags- 
fotboll har tagit fart - även om jag kan tycka 
att den ibland har varit överdriven.

För det är bara att konstatera: så dålig är 
inte vår högsta liga som diverse krönikörer 
och publik vill få den till. Allsvenskan är 
idag en proffsliga där spelarna tränar oftare 
och mer seriöst än någonsin. Och profilerna 
är allt fler. Skulle du titta på en inspelad 
match från 1990 och jämföra med idag så 
skulle du se en stor skillnad. Efter vinsten 
över Malmö FF hade jag ett långt samtal 
med Mattias Jonsson ute på Kaknäs, och vi 
kom in på diskussionen om allsvenskans 
kvalité. Mattias, som lämnade Helsingborg 
1999 för danska Bröndby, var ganska 
bestämd i sin åsikt att det skett en positiv 
förändring.

-Det går inte att jämföra. Framförallt har 
det kommit bättre spelare med bättre fysik, 
men även tekniskt sett har nivån höjts.
Intressant med hänsyn till att situationen 
för svensk klubblagsfotboll då såg betydligt 
ljusare ut i och med AIK:s och Helsing
borgs avancemang till gruppspelet i 
Champions League.

också intressant med tanke på hur mycket 
skit Allsvenskan som liga har fått ta ifrån 
svenska folket. En av få fotbollskrönikörer 
som alltjämt håller en hög nivå, Simon

Bank, är inne på samma spår. På en helsida 
i Sportbladet - innan Malmös match mot 
Thun - klargjorde han med stora bokstäver:

-Allsvenskan är bättre än någonsin, följt 
av en hel drös argument som många liknar 
det jag påpekar här över.

Och det bör sägas: skulle Malmö gått till 
Champions Leagues gruppspel skulle allt 
vara frid och fröjd. Kanske till och med en 
del artiklar om hur bra Allsvenskan är. Ni 
vet hur media fungerar och jag har allt ofta
re börjat irritera mig på hur motsägelsefull 
svensk sportpress kan vara.

Ett exempel: När ett till synes omotiverat 
Djurgården förlorade med 3-0 i Royal 
League mot danska ligaåttan Esbjerg på 
Råsunda var Sportbladets Lars Sandlin på 
plats. Lasse fick se en av årets sämsta mat
cher, sett med djurgårdsögon, och var snabb 
med att ta fram sågen. Jag minns inte orda
grant vad som stod att läsa dagen efter men 
i korthet handlade det om att han inte hört 
någon allsvensk tränare som påstått att den 
svenska ligan är bäst i Norden. Och efter 
matchen mot danskarna så stämde det nog 
- Allsvenskan var sämst i Norden. Ack, så 
fel han fick Lasse.

om man nu ska ta Royal League som en värde
mätare på nordisk fotboll följer här resulta
tet, och vi börjar i botten. På sista plats, 
med minst mål gjorda i turneringen, kom de 
danska lagen med totalt 37 poäng. I toppen 
var det däremot jämnt. Det skilde endast 
två poäng mellan den segrande norska 
Tippeligan (49 poäng) och Allsvenskan (47 
poäng). Skulle IFK Göteborg ha vunnit 
straffsparkarna i finalen mot FC Köpen-



hamn hade vi haft det på papper - att All
svenskan är Nordens främsta liga. Men 
lovorden om Allsvenskan som liga i svensk 
press uteblev. Även om domedagskrönikor
na varit fler i början av turneringen än AIK 
bytt tränare de senaste åren.

Men å andra sidan går det inte att bortse 
ifrån att resultaten i Europacuperna varit 
under all kritik de senaste åren och att det 
bör utredas vad som har gått fel. En faktor 
som jag som skribent alltid valt att betona 
är den helt ologiska uppdelning av »proffs
fotboll« och allsvensk fotboll som existerar 
i folkmun. En uppdelning som enligt mig - 

och Lars Lagerbäck - bör försvinna för 
våra inhemska spelares eget bästa.

Jag är inte säker på att spelare, ledare och 
folk som »tycker till« inom fotbollen har 
tänkt tanken att vi faktiskt har proffsfotboll 
sedan några år, sade vår förbundskapten 
nyligen och det stämmer så väl. Spelarna är 
likt förbannat proffs i Sverige och en alls
vensk fotbollsspelare ska med stolthet kunna 
säga att de är just fotbollsproffs. För de är ju 
vad de är. Och det så kallade »proffslivet« är 
- vill jag påstå - en myt. Om nu någon kan 
berätta det för Johan Elmander.

Av Nicklas Jungstedt





Sagolikt Johan...
Djurgårdens mittfältare Johan 
Arneng kommer från Sagolika 
Sunne i Värmland.

Vi är stolta och glada över att 
det går så bra för Johan... men 
förvånade är vi egentligen inte. 
Sunne vill just vara platsen som 
inspirerar och ger grunder för 
stora uppgifter.
- Sunne har en stark plats i mitt 
hjärta. Det är en framåt och 
dessutom vacker utsiktsplats att 
ha mot framtiden. En bas dit jag 
alltid återvänder, säger Johan.

I Sunne händer det massor... vi 
bygger Nordens häftigaste vatten- 
park klar för invigning sommaren 
2006, nya hustomter med sjöläge 
finns lediga, Sven-Göran "Svennis" 
Eriksson har köpt en av de herr
gårdar som Selma Lagerlöf skriver 

om i Gösta Berlings saga och 
hockeytränaren Conny Evensson 
har precis flyttat in i ett av Sunnes 
stiligaste hus.

Vårt mål precis som Johans är 
att utvecklas och göra drömmar 
till sagolik verklighet. Välkommen 
du också. Vi har plats för fler...

Kontakta oss på Sunne kommun 
så berättar vi mer 
näringslivsutvecklare Anna Blomquist, 
tel 0565-160 00, 161 83 
anna.blomquist.sunne.se, 
070-562 73 90.
Läs mer på www.sunne.se 
Möt oss gärna under Sunnedagen på 
Solvalla i maj eller juni varje år.

anna.blomquist.sunne.se
http://www.sunne.se






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
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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
ÖRGRYTE IS-DJURGÅRDENS IF
Måndag 17 oktober 19.00, Gamla Ullevi
Matchbiljett: 135-175 kr
Respris: 260 kr-buss/eventuellt även tåg 
Sista anmälningsdag: 14 oktober 13.00 (7 
oktober 18.00 för pg-betalningar)
Spännande match som kan avgöra Allsvenskan. 
Viktigt att spelarna känner stödet från läktarna 
och att tusentals djurgårdare gör allt för att 
sjunga fram laget till tre poäng. Bryggeriet på 
Avenyn 3 öppnar dörrarna för oss djurgårdare. 
Bussarna lämnar Klocktornet 09.30 för att 
anlända till Bryggeriet, cirka 17.00 där vi sedan 
går i gemensam trupp till Gamla Ullevi. Hemma 
igen vid Klarabergsviadukten cirka 04.30.

Cupfinal
ÅTVIDABERGS FF-DJURGÅRDENS IF 
Lördag 29 oktober 15.30, Råsunda 
Matchbiljett: 90-220 kr
Respris: varierar varifrån du åker
Sista anmälningsdag: 29 oktober 15.30 
Som avslutning på säsongen så spelar 
Djurgården cupfinal på Råsunda mot Åtvidaberg. 
Se till att du köper biljetter i tid. Djurgårdens 
supportrar står på den södra läktaren.

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
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HÖSTEN I VÄXTHUSET
Efter en lyckad DIF-dag tar DIF-ungdom sats för hösten

hösten står för dörren och slutfasen för 
säsongen på ungdomssidan närmar sig, men 
ännu finns det mycket spännande att se fram 
emot så som slutspel i S:t Erikscupen, Pojk 
och Juniorallsvenskan. Både Tipselit truppen 
och Pojkallsvenska laget har tagit sig till 
slutspel så vi hoppas på framgångar för de 
blårandiga framtidsspelarna. Dessutom är 
våra P13, P14 och P15 elit lag klara för 
slutspel i S:t Erikscupen, detta kan kryddas 
med ytterligare fyra lag. Så totalt kan för
eningens ungdomslag ha nio lag i igång i 
olika slutspel från och med 1 oktober.

Dessutom kommer vi att för andra året 
att genomföra »Stockholms mästerskapen« 
på bland annat Östermalms IP för pojkar 
födda 94-98, samt flickor födda 97-98, så 
ni som vill se härliga knattefotboll spelas 
under några helger i oktober bör bege er 
ner på Östermalms IP, 24-25 september. 
Östermalms IP, Stadshagens IP och 
Hjorthagens IP, 8-9 och 15-16 oktober.

bland nytillskotten av spelare under som
maren och hösten på ungdomssidan vill jag 
speciellt lyfta fram rekryteringen av August 

Bergman, född 1989. August har vi 
hämtat från Hallstahammars seniorlag 

till vardags tillhörande division 4. Denne 
spelare är en typisk »9:a« i vårt spelsätt, så 
med sina 1,90 cm över havet och 76 kg på 
jorden kommer han bli mycket intressant 
att följa under de kommande åren.

Vi vill också passa på att tacka alla besö
kare som tog sig ut till Kaknäs i september 
för att delta på vår numera stora familje
dag, DIF-dagen. Denna gång slog vi rekord, 
över 1000 personer kom under dagen och 
bidrog inte bara med att stärka känslan 
inom Djurgårdsfamiljen utan även med ett 
bra tillskott i vår kassa. Stort tack och 
hjärtligt välkomna nästa år igen.

För er som vill veta ännu mer och är 
intresserade av att läsa om ungdomsverk
samheten rekommenderar vi att gå in på 
vår egen nya hemsida www.difungdom.se.

Ni som är lite extra nyfikna på att se våra 
mest lovande talanger är hjärtligt välkomna 
till Hjorthagens IP där Juniorallsvenskan och 
Pojkallsvenskans hemmamatcher spelas. 
Spelprogram och resultat för dessa lag hittar 
ni på DIF ungdoms hemsida.

Av Johan Wilny

http://www.difungdom.se


GILLAR ATT DÖMA PÅ STADION
Martin Ingvarsson uppskattar storpublik och låter sig inte påverkas av trycket

martin ingvarsson jobbar till vardags på 
Skånes fotbollsförbund med domarutveck
ling och tillsättning av domare till matcher i 
de lägre serierna. Att döma själv ser han 
som en hobby.

-Men den hobbyn inkräktar mer och 
mer på jobbet, berättar han på telefonen 
från ett hotellrum i Bulgarien. Där är han 
för att döma en match i UEFA-cupen mel
lan Levski Sofia och Auxerre. Fyra till fem 
internationella matcher hinner han med per 
år. Det betyder några dagar på resande fot, 
hem till Skåne och packa om väskorna och 
så iväg till Stockholm och mötet mellan 
Djurgården och Halmstad.

Hur är det då att så snabbt byta mellan 
en internationell match och Allsvenskan. 
Inte så märkvärdigt, menar Martin.

-Vi har lite renare spel och framför allt 
uppträdande i Sverige än i många andra län
der. Men i övrigt är det ingen större skill
nad. Nivåerna kan variera oerhört mycket 
mellan olika matcher men det kan skilja sig 
mycket även inom Sverige. Generellt kanske 
det är något tuffare matcher utomlands, 
men man förbereder sig inte olika utan man 
får gå in och se hur matchen blir.

NÅGRA DIREKTA KARRIÄRPLANER SOm domare 
har han inte.

-Nej, inte längre. Jag dömer för att jag 
tycker det är kul och sedan tar jag mig en 
funderare inför varje säsong för att bestäm
ma om det fortfarande känns lika kul och 
om jag vill fortsätta.

Hur är han då som domare? Vad har 
han för rättesnören?

-Givetvis att försöka vara så rättvis som

möjligt. Jag försöker att fatta så många rikti
ga beslut som möjligt, men misslyckas jag 
någon gång så är jag inte sen att beklaga det, 
jag kan gärna erkänna att jag gjort fel om 
det är så. Man vill gärna få spelet att flyta 
utan för många avblåsningar, men det beror 
även på spelarna och hur de agerar. Man kan 
inte ensam styra nivån utan det ändras från 
match till match. Det är lite av charmen med 
att vara domare, det oförutsägbara.

inramningen och storleken på matcherna kan 
skifta, ibland är det några tusen och tyst på 
läktarna, i dag är det 14 000 och förhopp
ningsvis massor av liv.

-Man försöker ladda likadant till alla 
matcher, men det är klart att man påverkas 
av stämningen, är det mycket liv så dras 
även vi domare med. Däremot är man inte 
så känslig för om hemmapubliken skulle 
vara missnöjd, man är så fokuserad att man 
inte riktigt hör det. Men visst är det roligt 
när det är bra stämning. Stadion är det all
tid roligt att döma på, där är det alltid bra 
stämning på publiken.

Av Jonas Riedel



PUBLIKSNITT hemma borta totalt SKYTTELIGA
IFK Göteborg 13 344 13 866 13 594 A Alves, MFF 13
Malmö FF 16 448 10 385 13 285 G H Thorvaldsson, HBK 13
Djurgårdens IF 14 168 10 764 12 392 H Berggren, IFE 12
Hammarby IF 11 547 9 617 10 522 S Larsen, DIF 10
Helsingborgs IF 12 898 7 900 9 855 J Kusi Asare, DIF 9
IF Elfsborg 10 842 7 558 9 271 B Runström, HalF 9
Örgryte IS 6 044 10 216 8 220 A Almeida, ÖIS 8
Halmstads BK 7 151 8 074 7 592 P Guára, ÖIS 8
Kalmar FF 5 941 8 546 7 300 J Henriksson, BKH 8
GIF Sundsvall 6 184 6 657 6 431 T Hysén, DIF 8
Gefle IF 5 741 7 031 6 358 D Williams, BKH 6
BK Häcken 4 363 8 131 6 165
Assyriska FF 4 207 7 849 6 107
Landskrona BolS 5 556 6 376 5 949

VARNINGAR DOMARE mat. varn.h varn.b utv. str.
A Dahl, HelF 8 M Ingvarsson 19 28 34 3 1
D Andersn, KFF 6 J Eriksson 17 29 24 1 8
M Andersson, IFE 6 S Johannesson 18 25 22 5 3
J Dixon, BKH 6 P Fröjdfeldt 16 20 33 1 3
J Jönsson, BolS 6 M Hansson 15 21 31 5 3
M Nylund, GIF 6 D Stålhammar 15 21 20 3 3
A Okkonen, BolS 6 Å Andreasson 14 22 36 2 4
J Olsson, BolS 6 H Jonasson 13 13 14 2 2
S Tøfting, BKH 6 M Ukalovic 13 23 29 1 0
K Árnason, DIF 6 M Strömbergsson 10 16 17 2 3

L Sundell 9 11 16 0 1
K Hyvärinen 2 0 2 1 0
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OMGÅNG 22
Assyriska FF-Kalmar FF 0-7

Gefle IF-Örgryte IS 0-2

Halmstads BK-IF Elfsborg 1-1

Hammarby-GIF Sundsvall 0-0

IFK Göteborg-Djurgårdens IF 1-3

Landskrona BolS-BK Häcken 0-1

Malmö FF-Helsingborgs IF 2-0

OMGÅNG 24
Assyriska FF-IFK Göteborg 

Kalmar FF-Hammarby

Örgryte IS-IF Elfsborg 

Helsingborgs IF-Gefle IF 

Djurgårdens IF-Halmstads BK 

GIF Sundsvall-BK Häcken 

Malmö FF-Landskrona BolS

OMGÅNG 25
BK Häcken-Kalmar FF

Gefle IF-Malmö FF

Halmstads BK-Assyriska FF 

Hammarby-IFK Göteborg 

IF Elfsborg-Helsingborgs IF 

Landskrona BolS-GIF Sundsvall 

Örgryte IS-Djurgårdens IF

OMGÅNG 23
BK Häcken-Djurgårdens IF 1-0

Gefle IF-Kalmar FF 1-2

Halmstads BK-Helsingborgs IF 2-0

Hammarby-Assyriska FF 3-0

IFK Göteborg-Malmö FF 2-1

Landskrona BolS-Örgryte IS 1-0

IF Elfsborg-GIF Sundsvall 2-1

OMGÅNG 26
Assyriska FF-Gefle IF 

Djurgårdens IF-IF Elfsborg 

GIF Sundsvall-Örgryte IS 

Helsingborgs IF-BK Häcken 

IFK Göteborg-Landskrona BolS 

Kalmar FF-Halmstads BK 

Malmö FF-Hammarby

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

1 Djurgårdens IF 11/7/3/1 12/7/1/4 23/14/4/5 46-24 46
2 IFK Göteborg 12/6/3/3 11/6/4/1 23/12/7/4 29-15 43
3 Malmö FF 11/7/2/2 12/4/3/5 23/11/5/7 32-24 38
4 Hammarby IF 12/6/5/1 11/4/2/5 23/10/7/6 39-25 37
5 Kalmar FF 11/5/4/2 12/4/5/3 23/9/9/5 30-20 36
6 Helsingborgs IF 11/8/1/2 12/3/2/7 23/11/3/9 30-34 36
7 IF Elfsborg 12/7/1/4 11/2/6/3 23/9/7/7 30-31 34
8 BK Häcken 12/7/1/4 11/3/1/7 23/10/2/11 27-25 32
9 Örgryte IS 11/6/2/3 12/3/2/7 23/9/4/10 31-33 31
10 Halmstads BK 12/6/2/4 11/2/3/6 23/8/5/10 32-30 29
11 Landskrona BolS 12/4/3/5 11/3/3/5 23/7/6/10 23-35 27
12 Gefle IF 12/3/3/6 11/4/1/6 23/7/4/12 21-30 25
13 GIF Sundsvall 11/4/5/2 12/0/2/10 23/4/7/12 25-43 19
14 Assyriska FF 11/1/1/9 12/3/1/8 23/4/2/17 15-41 14



DAGENS MATCHVÄRDAR:



Djurgårdens IF ålder/säs. i DIF

15. D Tourray 25/3

30. O 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 24/3

10. F Magro 26/0 J

11. D Sjölund 22/2

12. M Jonson 31/0 J

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

16. M Johannesson 29/1 J

18. N Rasck 36/6

19. S Nomvethe 27/0

21. J Håkansson 24/0

22. E Kozica 20/egen prod.

23. I Ba 31/0

25. P Amoah 18/egen prod.

77. A Barsom 27/4 J

Halmstads BK ålder/säs. i HBK

1. C Johansson 33/6

22. M Sahlman 20/2

2. P Johansson 26/4

3. T Arvidsson 37/16

4. T Jönsson 29/7

5. J Borgstrand 32/2

6. Y Preko 30/1

7. M Fribrock 21/0

8. E Delani 23/0

9. M Svensson 36/3

10. G H Thorvaldsson 23/1

11. D Sashcheka 23/0 J

12. T Zvirgzdauskas 30/3

13. A Johansson 23/2 J

14. D Djuric 20/2

15. P Larsson 21/1

16. M Andersson 23/3

17. P Ingelsten 23/3

18. B Anklev 26/1

19. J Mangfors 20/egen prod.

23. E Jensen 25/2 J

24. J Johansson 19/egen prod.

25. K Fagercrantz 18/2

Domare M Ingvarsson

Assisterande P Martinsson, R Brodin

Fjärdedomare P Malmberg


