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Nu den 16 april drar äntligen säsongen
igång på allvar. Försäsongen har visat att
ni alla våra supportrar kommer att stödja
föreningen ännu mer än i Allsvenskan vil
ket vi ser som ett bevis på den sanna
djurgårdsandan.
Föreningsmötet i början på januari och
årsmötet i februari var mycket uppskattat
och välbesökt.
Motgången har stärkt oss som förening och
kontakten med er våra supportrar ska bli
ännu bättre. Ett tecken på att vi har en tro
gen publik märks på säsongskorts
försäljningen som är bättre i år jämfört med
i fjol samt uppslutningen på Stadshagen
som har slagit alla rekord. Det var inte
många år sedan vi var ett hundratal tappra
åskådare som frös vid grusplanen på blåshålet Stadshagen. I år har spelet och pu
bliken värmt och bidragit till att suget kring

premiären är enormt.
Som sagts har säsongskorten gått rekord
bra och mellan 1500-2000 säsongs
biljetter är sålda, populärast är Sektion E
och F som tillsammans med Järnkamine
rna står för över 70% av försäljningen. Detta
är en otroligt bra grund för höga publiksiffror
i Superettan och kommer framgångarna
kommer vi ha ett betydligt bättre snitt än
vad vi hade i div 1 Norra 1998 (2819 åskå
dare).
***
Våra nyförvärv har sett mycket pigga ut i
träningsmatcherna, men de som varit roli
gast att se är att Richard Henriksson och
Mickael Dorsin har utvecklats och verkli
gen är med och slåss om platserna i star
telvan.

När det gäller DIF Fotboll souvenirer så har
tillgängligheten varit ett stort problem som
nu är eliminerat. Butiken Derby har slagit
upp portarna mitt i city (Mäster Samuels
gatan 46) och succén är redan fullkomlig.
Förutom våra souvenirer finns möjligheten
att köpa biljetter och att spela på tips och
trav. Även utländska souvenirer finns till för
säljning.
***

I år har ca 2500 förnyat sitt medlemskap,
men vi måste bli fler. Hjälp oss att värva
medlemmar så att vi når över 3000 innan
sommaren. Värva medlemmar!!!
***
Järnkaninerna blir bara fler och fler. Inom
kort kommer startpaketet till er som inte
var med förra året. Årets souvenir är dock
redan här, en liten Järnkanin som nu finns
till försäljning i butiken Derby.
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FÖRSÄSONGSINTERVJU MED TRÄNARSTABEN INFÖR PRE
Det låter inte så roligt med
försäsong. För de flesta spelare
och ledare innebär den långkal
songer, konditionsträning och
rinnande näsor i minusgrade
rna. I år har dock Djurgårdens
fotbollslags vintermånader varit
något annorlunda. Utomhuspassen har varit ganska lätträknade och verksamheten har
i stället varit koncentrerad till
inomhushallen på Bosön. Sport
chefen Putte Carlsson och de
båda tränarna Sören ”Snuffe”
Åkeby och Zoran Lukic är nöjda
med resultatet.

- Vi har fått spelare med bra karaktär och
vi har tittat mycket på snabbheten. Ska
man komma nån stans måste man ha
snabba spelare och det har vi fått, säger
”Snuffe”.

- Vi diskuterade oss fram till det här
uppläget av försäsongen. Jag stod och
frös och tittade på träningspassen under
den förra vintern och undrade många
gånger vad vi gjorde där över huvud taget,
säger Putte Carlsson

19 februari var ett efterlängtat datum
under försäsongen. Över 2000 DIFsupportrar tog sig till Stadshagen och
såg Djurgår’n besegra allsvenska
Norrköping med 2-0 i årets första trä
ningsmatch.

Nu har det emellertid inte huvudsyftet
varit att slippa snö och kyla utan om att
genomföra en annan idé med träningen.
Konerna och de grusiga bollkassarna
byttes ut mot styrkelyftsinstruktörer och i
bland även gympaledare från Friskis &
Svettis.

- Förhållandena är kanske inte de bästa
på en hård och kall Stadshagen men det
är oerhört skönt när matcherna drar
igång även om det då fortfarande är långt
kvar till seriestart. Det är ju matcherna
man längtar efter och det är jätteskoj att
det kommer så mycket folk. Spelarna och
även vi ledare tycker att det är väldigt kul
att det finns ett stort intresse kring laget
och jag vill också ta upp att vi verkligen
uppskattar att det kommer folk och tittar
när vi tränar. En fredag var det till och
med folk som smällde raketer vi sidan av
planen och jag kan lova att det inspirerar
spelarna till stordåd, säger ”Snuffe”.

- Vi lade upp en gemensam inriktning
som är annorlunda än vad den har varit
förut. Den innehöll koordination, smidig
het, rörlighet, kondition, intensitet och
fysisk styrka. Upplägget kanske påmin
ner om hockeyn men idén är inte den
samma. Hockeyn kör mycket mer
styrkeinriktad än vad fotbollen gör, säger
Putte och får medhåll av Lukic och Åkeby.
- Vi har inte gått efter hur hockeylaget har
tränat utan fotbollsanpassat träningen för
spelarna. Det handlar inte bara om att de
ska bli starkare utan även att förebygga
skador, säger Sören Åkeby.
Det har inte varit någon lek. Det har
ömmat i fler än en muskel efter Puttes
cirkelträning med olika stationer men
hårdkörningen till trots ser truppen, som
till hälften har bytts ut från förra året, ut att
trivas.
- Spelarna utstrålar harmoni och det är
roligare på träningspassen. Det är
egentligen a och o att det inte får bli en
massa klickbildningar och skitsnack i ett
lag och vi har jobbat hårt för att bli av med
det och kommit en bra bit på väg, anser
”Snuffe”.

DJURGÅDAREN

- Vi har en helt annan inre dynamik i
gruppen som är mycket mera positiv mot
varandra. Det går inte att jämföra med
förra säsongen, menar Zoran Lukic.

När spelare försvinner måste nya
tillkomma och rekryteringen är resultatet
av en process som sattes igång i juli
förra året. Flera personer i organisatio
nen har varit inblandade bidragit med
sina åsikter och i dagsläget anser varken
Zoran eller Snuffe att det saknas någon
spelartyp i truppen.

Djurgår’n följde upp segern mot Norrkö
ping med bra insatser mot Brage (4-1)
och Assyriska (5-2). Spelet och en del
individuella insatser var bättre än vad
någon vågat hoppas på.

- Vårt försäsong var upplagd så att vi
egentligen var lite nedkörda till
träningsmatcherna . Vi har preparerat
oss för 30 matcher i serien och inte för
någon träningsmatch. Man ska inte ha för
höga förväntningar på de tekniska
kvaliteterna i det läget av säsongen men
det är klart att det inte får se för dåligt ut
så att man tappar självförtroende. Det
viktigaste är att våra grunder och linjer i
spelet ser bra ut och att vi försöker hitta
våra positioner, säger ”Snuffe”
När bollkassen oftast förblir oöppnad blir
det lätt psykiskt påfrestande för spelarna.
Men någon revolution i omklädnings
rummet har det aldrig varit tal om.
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Redaktionen hittade två suppc
tränarparet som skall föra Jän

VIIÄREN
- Gnället har varit på ungefär den nivå
man räknar med. Det är nästan så att
spelarna, konstigt nog, har gnällt för lite.
Jag kan förstå att det blir lite snack och
funderingar men vår uppgift som ledare
är att se till att spelarna förstår vad det
handlar om, berättar ”Snuffe”.
Årets upplaga av Djurgårdens fotbollslag
skiljer sig väsentligt från fjolårets. Hälften
av spelarna i A-truppen har bytts ut och
med detta har något av en kollektiv
attitydförändring skett enligt ”Snuffe”. Det
har helt enkelt blivit roligare att vara
tränare för Djurgårdens A-lag.

- Det är väl alltid svårt att komma in som
tränare mitt under pågående säsong och
tro att man ska kunna förändra en
massa. Vi försökte göra några föränd
ringar under fjolårshösten och det räckte
inte. Nu får vi börja från scratch och det är
alltid enklare och roligare. Samtliga
spelare har lagt ner ett bra arbete och det
finns kreativitet i dom. De är luriga och
har en bra inställning.
Förhoppningsvis innebär detta att även
”Stadionfrossan” försvinner. I fjol blev det
bara tre segrar på Olympiastadion vilket
naturligtvis är ett uselt hemmafacit. Det
finns ingen anledning att se bakåt mer
än nödvändigt men man måste hitta
skälen till varför det gick så snett och
försöka göra något åt det.

- Vi har pratat mycket i gruppen om att vi i
år får räkna med att vara favoriter. Förra
året var vi inte favoriter men ändå fick en
del av spelarna prestationsångest på
Stadion och kunde inte släppa loss. Nu
vet vi att vi får leva med favorittrycket i
serien och att vi troligtvis kommer att föra
matcherna. Det är inget snack om att vi
mentalt måste klara av det för annars är
det frågan om vi har någonting i Allsvens
kan att göra, anser Åkeby.

Omsättningen i spelartruppen har inte
inneburit något uppsving för medel
längden i laget. Höga lyror in mot mot
ståndarmålet lär knappast bli särskilt
meningsfulla (om de nu någonsin har
varit det) och frågan är om inte Djurgår’n
även måste slå hörnorna efter marken.
Uppställningen med tre forwards ser
dock ut att överleva vintern enligt ”Snuffe”.

trar i grönskan som hoppas mycket på ”Zoran&Snuffe”
kaminerna tillbaka till allsvenskan
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- Vårt spel har en grund i en uppställning
efter 4-3-3 som vi jobbar vidare på.
Egentligen kan man också kalla uppställ
ningen 3-4-3 eftersom vi jobbar på att
spela med en framflyttad mittback som
fungerar som en defensiv mittfältare.
David Bogerius

FÖRSÄSONGSTRÄNING INFÖR SUPERETTAN 2000

000219
DIF-IFK Norrköping 2-0 (2-0)
1-0 Michael Dorsin
2-0 Jones Kusi-Asare
Publik: ca 2000

Startelva:
Shaaban
Rasck, Eriksson-Ohlsson, Pehrsson,
Karlsson
Wowoah, Johansson, Dorsin
Bärlin, Kusi-Asare, Riddez

Djurgården inledde årets säsong på bästa
möjliga sätt genom att slå IFK Norrköping
med 2-0 (2-0). Runt planen fanns uppskatt
ningsvis 2000 personer, inklusive en liten
Norrköpingsklack.
Spelarna togs emot med bengaliska el
dar, fyrverkerier och en härlig stämning och
när röken skingrat sig kunde man glädja
sig åt fint Djurgårdsspel i början av första
halvlek. Redan efter 9 minuter kom 1-0 till
Djurgården sedan Michael Dorsin skjutit
in bollen efter fint förarbete av Joel Riddez.
Norrköping såg blekt ut och inte förrän ef
ter en halvtimme fick man till något spel att
tala om. Men då passade Jones Kusi-
Asare på att göra 2-0, även denna gång
efter fint arbete av Joel Riddez.

I andra halvlek hade IFK Norrköping mer
av spelet och utsatte nye DIF-målvakten
Rami Shabaan för en del svårigheter. Men
allra närmast mål var Djurgården, med en
ribbträff.

000226
DIF-Brage 4-1
1-0 Andreas Johansson
2-0 Stefan Bärlin
2-1
3-1 Magnus Pehrsson
4-1 Stefan Bergtoft
Publik: Cirka 1500
Startelva:
Touray
Samuelsson, Henriksson, Pehrsson,
Karlsson
Bergtoft, Johansson, Barsom
Bärlin, Sundström, Gallo
2-0 mot Norrköping följdes upp på bästa
sätt. Ett Djurgården med till hälften ny lag
uppställning vann en klar seger, 4-1, mot
Brage på Stadshagens grus. Publiken njöt
av ssolen och en stundtals fin fotboll från
blåtröjorna.
- Vi började lite trögt och slarvade med

passningsspelet men när vi fick igång det
kunde vi höja tempot. Vi prövade lite olika
spelsätt med högt och lågt försvarsspel och
i andra halvlek valde vi att flytta upp positio
nerna och blev därmed lite vassare och
aggressivare, tyckte DIF-tränaren Sören
”Snuffe” Åkeby.

och Andreas Johanssons kvaliteter råder
det inget tvivel om att vi har ett starkare lag
än förra året.
- Vi gjorde fina fyra mål och spelade en
positiv och offensiv fotboll. Jag är nöjd,
sade ”Snuffe”.

Han kunde glädjas åt fina insatser av årets
nyförvärv. Andreas Johansson inledde
målskyttet när han för en gångs skull sköt
och fick se bollen långsamt rulla in utom
räckhåll för Daniel Brandt i Brages mål. Ste
fan Bärlin utökade ledningen när han fick
tag på målvakten Dembo Tourays fina ut
spark och visade hög klass vid avslut
ningen. Touray gjorde sin första match på
såväl svensk mark som på grus men hade
med bara lite mer tur hållit nollan.

000304
DIF-Assyriska 5-2 (3-1)
0-1 Jonas Nygren
1-1 Jörgen Sundström
2-1 Michael Dorsin
3-1 Jörgen Sundström
4-1 Stefan Bärlin
5-1 Jörgen Sundström
5-2 Ghassan Heamed
Publik: Cirka 1500

- Han blev lite stressad när han fick några
besvärliga bakåtpassar och satte sig själv
i svåra situationer när han tog lite för lång
tid på sig, men pojken är ung och har fram
tiden för sig, sade Åkeby apropå Touray’s
insats.

Startelva:
Shaaban
Eriksson-Ohlsson, Henriksson, Pehrs
son, Karlsson
Barsom, Johansson, Dorsin
Bärlin, Sundström, Riddez

Gambias landslagsmålvakt har de bästa
förutsättningarna med sin spänst, längd
och räckvidd och när han blir mer lugn och
säker i sitt spel, kan det bära långt.

Djurgår’n fortsatte att spela bra fotboll på
Stadshagens grusplan och tredje segern
var ett faktum. Resultatet skrevs till 5-2 (3-
1) mot Roffe Zetterlunds Assyriska.

I andra halvlek var klasskillnaden påtaglig
men ändå var det gästerna som gjorde för
sta målet på en kontring. Djurgår’n repade
dock snabbt nytt mod och avgjorde mat
chen genom Magnus Pehrssons nickmål
som betydde 3-1. Pehrsson gjorde som
det anstår en
riktigt bra mitt
back
och
nådde högst
på Pierre Gal
los välplace
rade frispark.
Strax
efter
krönte Stefan
Bergtoft sin in
sats med att
nicka in fyran
på ett vänster
inlägg.

- Bergtoft är bra
när han får upp farten och får lite tid på sig.
Det går lite fortare nu än i division II och det
måste han lära sig, sade Sören Åkeby.

Det såg tungt ut till en början. Motvinden
var svår och motståndet det kanske tuffaste
hittills. Dessutom var det ett taggat Assy
riska som tog ledningen sedan Jonas Ny
gren slagit in en ribbretur. Djurgår’n tog
emellertid omgående över matchen tack
vare mycket
snabba
omställningar.
En av planens
bästa spelare,
Jörgen Sund
ström, gjorde
ett av sina tre
mål med ryg
gen
mot
målet(!)efter
ett av många
bra inlägg från
Joel Riddez.
Detta tillsam
mans
två
snabba mål indunkade av Michael Dorsin
och Sundström ställde halvtidssiffrorna till
3-1.

Nyförvärvet från Spånga var ett av glädje
ämnena i ett Djurgården fullt av goda inten
tioner. Även tekniske ”Abbe” Barsom och
spjutspetsen Jörgen ”Sunny” Sundström
visade hög klass och med Stefan Bärlin

Djurgår’n behöll spelövertaget i andra halv
lek och ökade på till 4-1 genom Stefan
Bärlin och 5-1 när samme Bärlin elegant
frispelade Jörgen Sundström. Efter att Peo
Eriksson-Ohlsson varit i kapartagen fick
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Assyriska ett tröstmål (Ghassan Heamed
på straff) och trots förlustsiffrorna så visade
laget upp en hel del kvaliteter som kan
räcka för en plats i Superettans toppskikt.
För Djurgården ser det som siffrorna anty
der bra ut. Nyförvärv som målvakten Rami
Shaaban, Abbe Barsom, Jörgen Sund
ström, Andreas Johansson och Stefan
Bärlin har redan visat att de blir fina för
stärkningar och Michael Dorsin ser ut att
kunna ta en ordinarie plats med sin framå
tanda.

På minussidan ligger snacket. Flera miss
förstånd skulle undvikas om käftarna öpp
nades lite oftare. Richard Henriksson, för
att ta ett exempel, har alla förutsättningar
att bli en stjärna som mittback men måste
våga höja rösten på planen.

000311
DIF-Nacka FF2-1 (1-0)
1-0 Lucas Nilsson
1-1
2-1 Lucas Nilsson
Publik: Cirka 1500

Startelva:
Touray
Rasck, Eriksson-Ohlsson, Haag,
Cesmeli
Bergtoft, Gallo, Wowoah
Nilsson, Kusi-Asare, Zunda
För fjärde lördagen i rad träningsspelade
Djurgården på Stadshagens grusplan och
för fjärde gången i rad blev det seger. Lucas
Nilsson gjorde sin första match för sä
songen och såg med två mål till att Nacka
FF besegrades med 2-1.
- Det är skönt att vara tillbaka i hetluften
igen. Det kändes rätt tungt i och så var det
nog för de flesta. Vi har kört hårt på träninga
rna den här veckan så det var ju kul att vi
kunde vinna i alla fall, sade Lucas efter
matchen.

Första målet kom efter en knapp halvtimme
då Lucas utnyttjade en miss i Nackas
mittförsvar och säkert lobbade in bollen.
Segermålet kom med bara fem minuter
kvar att spela;
- Det var bara att skära in och rulla dit den.
Jag såg att Jones var sugen på bollen men
jag tänkte att han skulle bara ha missat så
det var lika bra att jag slog dit den själv.
Djurgårdens laguppställning var på samt
liga elva platser annorlunda jämfört med
matchen mot Assyriska och spelare som

Sebastian Haag, Umut Cesmeli, Lucas
Nilsson och Pagguy Zunda gjorde alla sina
första match för året på Stadshagen. Divi
sion Il-laget Nacka såg ut att klara ett oav
gjort resultat efter en välplacerad frispark i
mitten av andra halvlek men Djurgårdens
segermål skipade trots allt rättvisa. DIFtränaren Zoran Lukic var ändå inte riktigt
nöjd efter matchen:
- Jag vill inte vara alltför kritisk men vi måste
kunna kräva mer av våra spelare när det
gäller passningsspelet och
boll
behandlingen. Nacka kunde sätta press
på oss och vi fick aldrig något flyt i spelet.
En av orsakerna är väl att många av spela
rna som var med idag är matchotränade
men vi blir bättre för varje träning och varje
match, sa Lukic.
I Djurgården tillhörde högerbacken Niclas
Rasck en av planens bästa spelare. Unge
Dembo Touray vaktade kassen för andra
gången och varvade bra utsparkar och
mycket säkert spel i luften med en del
darriga beslut. Toppforwarden Jones Kusi-
Asare är på gång men måste få bättre fart
på fötterna om det ska hända något.

000311 Stockholm Cup
IFK Lidingö-DIF 2-2 (2-2)
1-0 Straff
2-0 Straff
2-1 Jones Kusi-Asare
2-2Stefan Bärlin
Publik: Cirka 600
Startelva:
Touray

Rasck, Eriksson-Ohlsson, Pehrsson,
Henriksson
Bergtoft, Wowoah, Gallo
Bärlin, Jones, Riddez

Djurgården gick vidare i Stockholm Cup
men det krävdes straffsparksläggning för
att besegra division lll-laget IFK Lidingö.
DIF-supportrarna fick se DIF ligga under
redan innan själva matchen började se
dan Lidingö gjort mål på de båda
handikappstraffarna.

I matchens inledning var det ett taggat
Djurgår’n som höll i taktpinnen. Lidingö
hann inte med då DIF drog upp tempot och
innan matchklockan ens visade åtta minu
ter så hade Blåränderna både hunnit re
ducera och kvittera. Det första målet gjor
des efter en hörna då Richard Henriksson
gick upp i bortre delen av straffområdet och
nickade in bollen snett bakåt. I den smärre
kallabalik som följde fick till slut Jones
Kusi-Asare foten på bollen som letade sig
in bakom Lidingös målvakt.
Kvitteringen kom sedan ”MP” Pehrsson
slagit en crossboll över större delen av pla
nen som friställde en hårt jobbande Ste
fan Bärlin. ”Bäret” gjorde inga misstag, utan
rullade behärskat in bollen i mål.

Några mer mål blev det inte och då är det
kanske inte svårt att tänka sig att resten av
halvleken blev en DIF-orgie i missade
målchanser. Spelet i den första halvleken
var godkänt, men skärpning i avsluten be
hövs om vi vill tillhöra toppen av Superettan.
Den andra halvleken blev tyvärr till ett effek-
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fortsättning från föregående sida

tivt sömnpiller. Ett par halvchanser skapa
des men avsluten var knappast i klass
med vad vi tidigare sett i årets matcher på
Stadshagen. Den fetaste målchansen
brände Samuel Wowoah då han, efter fint
förarbete från Bärlin och Lucas Nilsson,
rullade bollen tätt utanför
målvaktens högra stolpe.

Straffsparksläggningen
följde utan förlängning di
rekt efter slutsignalen. Ef
ter de tio ordinarie straffa
rna fanns fortfarande
ingen segrare varpå
utslagsstraffar följde. Li
dingö drabbades omgå
ende av stora darren och
straffsparken träffade rakt
på Dembo Touray. Djur
gårdens yngste spelare
Richard Henriksson fick
därmed chansen att bli
matchvinnare och tog
den. 17-åringen klev lugnt
fram och satte dit bredsi
dan och Djurgårds
segern var därmed ett fak
tum.
Mathias Johansson

000321
Örebro SK-DIF1-2
0-1 Jörgen Sundström
0-2 Jörgen Sundström
1-2 Patrik Anttonen
Publik: ca 700

Startelva:
Shaaban
Rasck, Samuelsson, Pehrsson,
Henriksson
Barsom, Johansson, Dorsin
Bärlin, Sundström, Riddez
Djurgår’n fortsatte att vinna sina
träningsmatcher. Segern med 2-1 mot
Örebro SK var årets andra seger mot all
svenskt motstånd efter två mål av
nyförvärvet Jörgen Sundström.
Mariebergs IP utanför Örebro visade sig
vara ett riktigt blåshål under den första halv
leken. Djurgården trivdes bäst och skapade
sig tidigt ett spelövertag. Efter en kvart drog
ÖSK-backen Gustaf Andersson omkull
Djurgår’ns vänsterbreddare Joel Riddez
med straffspark som följd. Magnus Pehrs
son visade tyvärr inga vidare kvaliteter som
straffskytt och bollen rullade som en pass

(fotsättning från föregående sida)
ning till Örebros keeper Peter Westman.

Djurgårdens dominans avtog inte efter mis
sen och ÖSK fick kämpa för att freda sitt
mål. Toppforwarden
Jörgen
Sundström
hade flera chanser att
ge Djurgården led
ningen och i den 35:e
minuten orkade inte
allsvenskarna stå emot
längre. Sundström fick
en fin pas ning från
Abbe Barsom, uppfost
rad i ÖSK:s grannklubb
BK Forward, och då
målvakten Westman
kolliderade med klubb
kamraten Lasse Zetter
lund kunde ”Sunne” slå
bollen i öppet mål.
En omarkerad Sund
ström fick öppen kasse
även vid sitt och
Djurgår’ns andra mål
några minuter in på an
dra halvlek. Den här gången fastnade Pe
ter Westman på en djurgårdare i form av
straffskytten Magnus Pehrsson varpå bol
len for över Örebroförsvaret.
Efter detta avtog DIF:s dominans en smula
varpå ÖSK tilläts skapa några halvchanser
genom Niklas Skoog. Denne Skoog hann
också med att stämpla Niclas Rasck, en
gång i ÖSK, över knät innan han själv blev
skadad och tvingades utgå. I samma veva
spräckte Patrik Anttonen Rami Shaaban’s
nolla och fastställde därmed slutresulta
tet, 1-2.
- Det kändes säkert. Även om grabbarna
tröttnade lite på slutet så såg det stundtals
riktigt bra ut, sade Djurgårdens klubb
direktör Bosse Andersson efter matchen.

Det var gott om goda insatser i Djurgår
dens lag med en säker Rami Shaaban i
mål, Jörgen Sundström som tvåmålsskytt
och mittfältaren Abbe Barsom som match
ens lirare.

000325
DIF-Stabaek 1-2 (1-1)
Målskytt: Joes Kusi-Asare

Startelva:
Touray
Samuelsson, Eriksson-Ohlsson,
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Henriksson
Wowoah, Pehrsson, Johansson,
Barsom
Bärlin, Jones, Riddez

Efter förlusten mot norska Stabaek, 1-2
(1-1), i holländska Westerboork var
Djurgården inte längre obesegrade på
försäsongen.
- Vi gjorde verkligen en mycket bra match
men förlorade på ett självmål, ett riktigt
skitmål, sa Djurgårdens sportchef Putte
Carlsson efter matchen.
I halvtid var ställningen rättvist 1-1 efter att
Jones Kusi-Asare nätat för Djurgården.
Det blev en helt jämn match mellan två
lag som gjort bra resultat på för
säsongen. Stabaek besegrade innan
denna match svenska mästarna Hel
singborg med 4-1.

Stabaeks segermål kom en kvart före
slutet när ett högerinlägg tog på en DIFförsvarare och ställde Dembo Touray i
målet.

000330
DIF-Helsingborg Södra 3-2 (2-2)
Målskyttar: Wowoah och Gallo

Startelva:
Shaaban (Touray 45)
Nilsson, Cesmeli, Karlsson
Bergtoft, Wowoah, Dorsin, Barsom
Zunda, Sundström, Gallo

Djurgården varvade hårda träningspass
med matcher nere i Westerboork i
Holland. Det blev seger med 3-2 (2-2)
mot division Il-laget Helsingborg Södra i
årets tredje gräsmatch.
- Vi bjöd på två mål och spelade för
omständligt i den första halvleken, men i
den andra blev det bättre och vi borde ha
gjort fler mål, sa DIF-tränaren Sören
Åkeby efter matchen.

”Snuffe” fick se sitt lag träffa ribban och
bränna ett par klara chanser innan
vänsterforwarden Pierre Gallo hittade rätt
och kunde avgöra. Djurgår’ns mål i den
första halvleken gjordes av Abbe Barsom
och Samuel Wowoah.
- Pierre Gallo såg bra ut liksom Lucas
Nilsson som spelade högerback.
Helsingborg Södra hängde inte med mot
slutet, sa Åkeby som även plussade för
unge mittbacken Umut Cesmelis insats.

AUTOGIROT

Gå med i fotbollens autogiro där
pengarna går till ”Järngreppet”
som är en insamling för att stärka
spelartruppen. Vi närmar oss en
halv miljon och under år 2000 gör
vi en extra satsning på autogirot.
Ring kansliet för mer information
08-545158 00.
Järngreppet som startades av supporter
föreningen Järnkaminena har hittills varit
mycket lyckad, men insamlingen har
avstannat lite och vi gör nu inför år 2000 en
ny satsning för att nå en miljon. Stöd
Djurgårdens IF Fotboll och gå med i
autogirot så hittar du ditt namn här i nästa
nummer
av
medlemstidningen
Djurgårdaren.
Här följer namnen på de som gått med i
autogirot:
Anders Wahlqvist
Arne Ryberg
Axel Hultman
Bengt Jansson
Berndt Axelsson
Bernt R.B. Andersson
Bertil Eklund
Björn Grandin
Björn Hellström
Bo Andersson
Christer Hertzberg
Christian Löfstedt
Ekhagens Målerigaranti
Erik Lycken
Erik Wallerfelt
Familjen Kollberg-Ericson
Gunnar Richter
Göran Duste
Hampus Särö-Lundman
Hans Rittemar
Jan Sundstedt
Jimmy Lund
Johan Cederström

Johan Harvey
Johan Hedquist
Jonas "Yoyye" Palén
Kalle Fahlander
Kjell Berntzon
Klas Nilsson
Lars Asterdal
Leif Larsson
Leif Nilsson
Lennart Sjöstrand
Leo Lundquist
Magnus Karlsson
Magnus Larsson
Magnus Reithner
Mathias Lang
Mats Jansson
Mats Ottenby
Mats Sandahl
Mattias Inberg
Mattias Johansson
Mikael Lindqvist
Ola Lenander
Olle Nylén
Patrik Asplund
Patrik Brissman
Pelle Bergqvist
Per Kotschack
Peter Kosuta
Petter Eklund
Pontus Herin
Robin Johansson
Ronald Åman
Simon Forsberg
Stefan Salwin
Sten Lundmyr
Stig Månsson
The Wiz Music Göran & Burt
Tomas af Geijerstam
Tomas Carlsson
Tommy Andersson
Tommy Storfeldt
Ulf Bäckström
Åke Bogerius
Åke Unger - Info media
I nästa nummer av Djurgårdaren kan du
hitta ditt namn här!?

JÄRNGREPPET

MEDLEMSKAP
Medlemsavgifter
Vuxna 300 kr
Pensionär 150 kr
Ungdom under 18 år 150 kr
Ungdom under 14 år 150 kr
(Då ingår även medlemskap i juniorklubben Järnkaninerna)
Familj boende på samma adress 500 kr
Ständig medlem 5000 kr

Bli medlem i Djurgårdens IF Fotboll. Betala in medlemsavgiften på postgironummer
549 21-2 Använd inbetalningskort där du fyller i namn, adress och personnummer.

Som medlem får du medlemstidningen Djurgårdaren hemskickad tre ggr/år. I den
hittar du all information du behöver och en hel del medlemserbjudanden.
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INVIGNINGEN AV DERBY-FOTBOLLSBUTIKEN

Fredagen den 23 mars 2000 är ett his
toriskt datum i Djurgårdens IF, AIK och
Hammarby IFs historia.
Många bataljer har utkämpats mellan
klubbarna genom tiderna och visst
finns det en stark rivalitet mellan oss.
Men det gäller bara under de
minutrarna spelarna gör upp på planen,
utanför arenorna så har vi tillsammans
öppnat portarna på en gemensam
souveniraffär.

Tanken att öppna en butik har kommit på
tal vid flera tillfällen under åren.
På julmarknaden nere vid Sergelstorg så
har
klubbarna och supporter
föreningarna tillsammans skapat en
skön stämning i de annars så hetska
julruschen.
Julmarknaden visade vägen och nu har
det äntligen skett, det som tidigare bara
varit spekulationer och visioner har blivit
verklighet, en gemensam fotbollsbutik
Vilka tjänar då på detta?
Svaret är: ALLA.
Butiken fungerar som ett helt fristående
bolag där klubbarna äger 33% vardera.
Klubbarna, i dettta fall Djurgården Fot
boll AB som sköter souvenirhanteringen
åt föreningen, säljer DIFs souvenirer till bu
tiken Derby och ju mer DIF souvenirer buti
ken säljer desto mer pengar till DIF.
Vi når även ut till en ny målgrupp, nämligen
de personer som inte besöker matcherna
eller
hemsidorna
där
souvenir
försäljningen
annars
håller
till.
Marknadsudersökningar i andra fotbolls
länder visar att hälften av de som handlar
souvenirer inte är tradionella hängivna
supportrar. Det rör sig om bekanta eller t.ex
morföräldrar till någon supportersom hand
lar.

Supportrarna kommer att
märka en enorm skillnad
i utbudet av souvenirer,
t.ex så ökar vi i Djurgår'n
fotboll sortimentet från
c:a 45 artiklar till över 90!
Allt från exclusiva skjor
tor och slipsar till nappar,
och
babykläder.
Supportrarna kommer
alltså att få fler artiklar att
välja på. Vi har inlett ett
samarbete med en firma
som heter Reklam
bolaget som tillsam
mans med oss tar fram
nya souvenirer. Reklambolaget kommer
också att sköta postordern vilket innebär

Djubgårdaren

att beställningar via hemsidan kommer att
behandlas mycket snabbare och med
bättre service. Vi kommer att byta ut alla
kläder till vårat eget märke med egna DIFetiketter och även höja kvalitén på klä
derna. Detta innebär att souvenirerna kom
mer att bli dyrare.
Vi har frågat många supportrar om vad de
helst föredrar: souvenirer med hög kvalité
eller mindre klass på t.ex kläderna och där
med billigare produkter, så har majorite
ten föredragit lite dyrare artiklar med tilläg
get att ”Djurgårdsmärket inte skall sitta på
några på t.ex t-shirts med sunkig kvalité”.
Detta har vi övervägt och kommit fram till
att de givetvis har rätt och
kommer därför att höja
kvalitén.

Under invigningen dök många välbekanta
ansikten upp från de tre olika klubbarna.
Malin Evelöv friidrottaren representerade
AIK och sångaren från det otroligt bra ban
det Weaping Willows hade klätt upp sig i
sitt lags grönvita färger.
För Djurgårdens IF så föll lotten på Svante
Turesson som skulle representera Djur
gården när invigningsbandet skulle klip
pas tillsammans med borgarådet Kristina
Axelsson Ohlin.

På invigningsdagen så samlades alla vi
som hade någon form av anknytning till det
gemensamma projektet.
Butikschefen Jörgen och de andra tre an-

Butiken säljer inte bara de
tre klubbarnas olika sou
venirer utan även lands
lagets kollektion och ut
ländska storlag t.ex
Tottenham, Lazio för att
nämna två.
Vill man spela på sina fa
voritlag så kan man givet
vis göra på svenska spels
utbud (lången, stryktipset
etc), och för dem som även
är intresserade av hästar
ställda hade jobbat dyngnet runt de sista
dagarna för att få ihop allt och jag måste

finns det ATG.
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säga att de lyckades trots alla olyckskorpar
som inte trodde på att de skulle hinna.
Jörgen och de andra representanterna från
klubbarna var märkbart stressade och flera
tittade oroligt på klockan vid flera tillfällen.
En kvart innan den utsatta invigningstiden
så kom Malin Evelöv och sångaren från
Weaping Willows, men var var Svante?

Stefan Svensson, DIF ABs marknadschef
tittade oroligt ut genom fönstret och letade
efter Djurgårdsartisten bland alla de
männinskor som stod på kö för att komma
in i butiken.
Två minuter senare gör Svante entré,” tjena,

vardagliga kläder”.

SPELPROGRAM DAMALLSVENSKAN
APRIL

Svante är en av våra inbitna supportrar som
ofta står och fryser med oss andra uppe
på Stadshagen under försäsongen, och
det var inte svårt för oss i Djurgår'n att välja
just Svante som ”vår gubbe” till invigningen.

Måndag 24

Invigningen gick av stapeln och borgarrå
det höll ett kort tal där hon betonade vikten
i att vi tre stora klubbar kan samarbeta och
framför allt sända ut viktiga signaler till våra
supportrar att rivaliteten mellan klubbarna
skall utspelas på fotbollsplanen, sångerna
på läktarna och ingen annanstans.
Lasse Persson från Radio Stockholm
skötte intervjuerna i butikens högtalar
system där våra kändisar och bl.a
butikschefefen Jörgen fick berätta lite om
visionerna och butikens framtid.
Fram till skrivandes stund har butiken varit
en succé och jag är övertygad att Derbybutiken kommer att bli den viktigase
försäljningskanalen framförallt av våra
egna Djurgårds souvenirer.

Stefan skyndade iväg och hämtade vår nya
matchtröja som vi hade kämpat med att få
fram till invigningen.
När Stefan kom tillbaka och räckte fram trö
jan och sa ”här Svante här är nya tröjan”,
så tittade bara Svante coolt tillbaka och sva
rade ”nä tack, det är lugnt jag har den här”
och strök handen över djurgårdsemblemet
på sin gamla tröja.

Stefan stod tyst och Svante tillade ”det här
är min tröja, står Turesson på ryggen, vet
du” och Stefan och vi andra skrattade.
Svante är cool, jäkligt cool och det bara fort
satte.
På munkjackan som han hade över tröjan,
hade han även sytt fast ett djurgårdsmärke
på ärmen.
När någon från våra svartgula vänner an
märkte på att Svante var lite väl uppklädd i
Djurgårdsprylar så svarade Svante lika
coolt som tidigare ”vadå, vad menar du?
Så här går jag omkring jämt, det här är mina

DIF-Öster
DIF-Hammarby
Bälinge-DIF
Malmö FF-DIF
DIF-Umeå IK

19.00
15.00
19.00
14.00
15.00

DIF-Kristianstad/Wä
Älvsjö AIK-DIF
Sundbyberg-DIF
DIF-K. Landvetter
BK Kenty-DIF

15.00
19.00
18.00
19.00
19.00

MAJ

Onsdag
Lördag
Onsdag
Lördag
Söndag

3
6
10
20
28

JUNI

Söndag 4
Onsdag 14
Söndag 18
Torsdag 22
Onsdag 28
JULI

Söndag 16
Lördag 22

DIF-BK Kenty
15.00
K. Landvetter-DIF 14.00

AUGUSTI

Lördag 5
DIF-Sundbyberg
Söndag 13
Umeå IK-DIF
Söndag 20
DIF-Malmö FF
(förmatch DIF-Assyriska Stadion)
Lördag 26
Kristianstad/Wä-DIF
Onsdag 30
DIF-Älvsjö AIK

Söndag
Lördag
Lördag
Söndag

UNGDOMSSERIER
SPELPROGRAM P 18
APRIL
Måndag 24
AIK-DIF

MAJ
Måndag 1
Lördag 6
Lördag 13
Lördag 20
Onsdag 24

14.00

15.00
16.00
14.00
14.00
19.00

OKTOBER

Patrik Asplund
Souveniransvarig

tjena” sa han och höjde handen och vin
kade mot mig och Stefan Svensson. Svante
var klädd i Djurgårdens IFs fotbollsmatch
tröja och hade vår svarta munjacka över
den blårandiga tröjan modell '96.

BK Astrio-DIF

DIF-Sirius
Gefle-DIF
DIF-GIF Sundsvall
DIF-Västerås SK
Hammarby-DIF

JUNI
Lördag 3
Tisdag 13
Söndag 18
Torsdag 29

DIF-Umeå FC
Enskede IK-DIF
DIF-BP
BP-DIF

AUGUSTI
Onsdag 9
Lördag 12
Måndag 21
Lördag 26

DIF-Enskede IK
Umeå FC-DIF
DIF-Hammarby
Västerås SK-DIF

SEPTEMBER
Söndag 3
Lördag 9
Söndag 17
Söndag 24

GIF Sundsvall-DIF
DIF-Gefle IF
Sirius-DIF
DIF-AIK

11

14.00
14.00
14.00

14.00

14.00

19.00
19.00

14.00

14.00

8
14
21
29

DIF-Bälinge
Hammarby-DIF
DIF-BK Astrio
Östers IF-DIF

15.00
15.00
15.00
13.00

Hemmmatcher spelas på Hjortagen
Med reservation för ev. ändringar

SPELPROGRAM P 16
APRIL
Håbo-DIF
Fredag 21
Lördag 29
DIF-FC InterOrhoy

13.00
13.00

MAJ
Söndag 7
Söndag 14
Söndag 21

Dalhem-DIF
DIF-Enskede
Tellus-DIF

14.00
16.00

JUNI
Torsdag 1
Måndag 5
Fredag 9
Söndag 18
Onsdag 21
Onsdag 28

DIF-Hammarby
Enköping-DIF
DIF-Sirius
Hammarby-DIF
BP-DIF
DIF-BP

15.00
19.00
19.00
15.00
15.00
18.00

AUGUSTI
Lördag 5
Söndag 13
Måndag 28

Sirius-DIF
DIF-Enköping
DIF-Tellus

13.00
14.00
19.00

SEPTEMBER
Söndag 3
Söndag 10
Lördag 16
Lördag 23

Enskede-DIF
DIF-Dalhem
FC InterOrhoy-DIF
DIF-Håbo

18.00
15.00
14.00
14.00

SPELARTRUPPEN

Nummer, namn, plats, födelsedata, längd/vikt, A-lags matcher - gjorda mål för DIF,
kom till klubben år och från vilken klubb.
1
Rami Schaaban
Patrik Eriksson-Ohlsson
2
Mikael Dorsin
3
Magnus Samuelsson
4
Richard Henriksson
5
Magnus Pehrsson
6
7
Agbar Barsom
8
Samuel Wowoah
9
Stefan Bärlin
10 Andreas Johansson
11 Pierre Gallo
12 Markus Karlsson
13 Stefan Bergtoft
14 Jones Kusi-Asare
15 Dembo Tourray
(Gambia) -00
16 Jörgen Sundström
17 Lucas Nilsson
18 Niclas Rasck
19 Joel Riddez
20 Pagguy Zunda
22 Sebastian Haag
23 Umut Cesmeli

MM

B
MF
B
B
MF
MF
MF
MF
MF
B
MF
MF
F
MM

F
F

B
MF
F
MF
MF

750630
740809
811006
710521
821005
760525
770904
760617
760531
780705
750124
720830
790324
800521
800331

192/90
182/82
184/79
182/86
190/85
192/89
172/73
175/73
182/76
179/76
182/81
185/79
178/69
180/75
195/90

0-0
20-0
1 -0
18-0
1 -0
70-4
0-0
16-3
0-0
0-0
46-6
79-6
0-0
15-1
0-0

Nacka FF -00
Västerås SK -99
Egen produkt
Östers IF -99
Egen produkt
IFK Göteborg -99
BK Forward -00
Motala AIF -99
IFK Göteborg -00
AIK-00
AIK-98
BKV Norrtälje -96
Spånga -00
Vasalund -99
Real De Banjul

781207
730716
690310
800521
830523
810726
810705

183/84
173/73
178/75
182/72
181/74
183/83
172/67

0-0
62-18
23-2
18-0
0-0
0-0
0-0

Piteå -00
Gnesta FF -96
Örebro SK -99
Spårvägens FF -99
Egen produkt
Egen produkt
Egen produkt

Spelarförluster:
Stefan Alvén IFK Norrköping, Zoran Stojcevski Café Opera, Sharbel Touma AIK, Martin
Lossman FoC Farsta, Christian Gröning Värtan, Magnus Lindblad Väsby, Mickael
Borgqvist Spårvägen, Patricio Cisternas Klubb ej klar, Fredrik Dahlström Assyriska
Fred Persson Värtan, Jon Persson BP, Bo Andersen Viking Stavanger Norge.

1. Rami Shaaban, 24 år
En lugn och säker målvakt
med de rätta fysiska
förutsättningarna. Gjorde
en mycket stark höstsä
song i Nacka FF 1999 och
hade anbud från flera
elitklubbar. Trots att han är målvakt har
han trivts med den hårda styrketräningen
under försäsongen och dessutom skött ett
jobb som IT-samordnare på Vattenfall vid
sidan om.

”Peo” kom till DIF från
Västerås SK inför förra
säsongen och blev snabbt
en publikfavorit tack var sin
självuppoffrande inställ
ning. Som kvitto på detta
blev han framröstad som
”Årets Järnkamin” av supporterföreningen
Järnkaminerna. ”Peo” upplevde sitt största
ögonblick som fotbollsspelare när Djurgår
den slog Hammarby med 1-0 i fjolårets
vårderby.

Samuelsson är en erkänt
skicklig mittback trots att han
lyckats med bedriften att åka
ur Allsvenskan två år i rad.
Magnus är född i Boden och
hamnade i storstan via Luleå
och Växjö (Öster). Han fick
tyvärr stora delar av fjolårssängen för
störda av skador, avstängningar och
elakartade virusinfektioner så vi hoppas
att vi får se en friskare mittback på
Stadion i år.

15. Dembo Touray, 19 år
Kom till Sverige från
Gambia till årets säsong
och fick för första gången i
sitt liv träna på en grusplan.
Är till och med ett par
centimeter längre än Rami
men har inte samma erfarenhet. Trots att
Dembo bara är 19 år är han dock redan
målvakt i Gambias A-landslag. Det är lätt
att tro att han kanske vantrivs med det
kalla klimatet i Sverige men det är helt fel.
Dembo säger sig inte längta tillbaka till
värmen i Afrika. Motståndarlagens försvar
får se upp med de gigantiska utsparkarna.
2. Patrik ”Peo” Eriksson-Ohlsson, 25 år

3. Michael Dorsin, 18 år
Juniorlandslagets lag
kapten lånades under
fjolårshösten ut till Spårvä
gen i norrettan och utveck
lades när han äntligen fick
spela seniorfotboll på Alagsnivå. Dorsin slog sina
första frisparkar i IFK Lidingö men valde
tidigt Djurgården där han trivs allra bäst på
mittfältet. Han kan med den skopa nytt
självförtoende hann fått gå mot ett stort
genombrott i år.
4. Magnus Samuelsson, 28 år Lagkapten

5. Richard Henriksson, 17 år
West Ham och Tottenham har
redan ryckt i den unge men ack
så talangfulla studenten.
Henriksson föll dock inte för de
engelska locktonerna och har i
stället möjligheten att ta en
ordinarie plats i Djurgår’ns backlinje.
Richard har egentligen allt en bra mittback
ska ha den dagen han bara vågar höja
rösten och uppträda som den stjärna han
en dag kommer att bli.
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6. Magnus Pehrsson, 23 år

Underbarnet Pehrsson slog
igenom som 17-åring redan
1994 men har sedan haft
några tunga och skadefyllda
säsonger varav två i IFK
Göteborg. Tanken med
”MP” modell 2000 är att han
ska ligga mellan försvaret
och mittfältet och ta hand
om alla förlupna bollar. Om detta slår väl
ut kommer Magnus med sin goda spel
uppfattning och styrka att bli en mycket
viktig kugge i laget. Med sina 192 centime
ter lär han också bli välbehövlig i huvud
spelet.

12. Markus Karlsson, 27
år Uttalandet ”det ät en j-a
horande för några tusen
lappar” om före detta
lagkamrater med mindre
klubbkänsla är väl en
mindre klassiker. Markus
kom till Djurgården 1996
och är därmed en veteran i laget. Han har
mest hållit
till på vänsteryttermittfält men ett ständigt
hattande mellan olika platser har fått
”Macke” att längta efter en fast plats.
Under fjolårshösten och försäsongen har
han spelat vänsterback och kanske är
det på den platsen han får användning
för sitt höga tempo och stora fotbollskunnande.
18. Niclas Rasck, 30 år
Kom till DIF från Örebro SK
inför den misslyckade fjol
årssäsongen och började
lyckosamt på innermitt
fältet. När poängen uteblev
hamnade Rasck på bän
ken men Ludvika-sonen
tog snart tillbaka en ordinarie plats - som
högerback. Den spelskicklige och följ
samma datateknikern Rasck höjer med
elåldern rejält i dagens unga DIF och
hans rutin kan bli mycket värd när det
drar ihop sig.
23. Umut Cesmeli, 18 år
Umut hör till de spelare
som nyligen flyttats upp i Atruppen från juniorlaget och
en av dem som klarat om
ställningen och den hårda
vinterträningen bäst. Han
spelar enkelt och klokt och
konstrar inte till försvarsarbetet i onödan.
Umut är en av flera unga DIF-spelare
som kan bli riktigt bra om han får lite tid
på sig.
7. Agbar ”Abbe” Barsom,
22 år Abbe är en mycket
teknisk och lurig spelare
som gör det oväntade. I fjol
var han den bästa spelaren
i BK Forward som fick ge
sig mot Café Opera i topp
striden i division II. Med sin
172 centimeter är han

ingen jätte på planen men med så hög
hastighet, bra spänst och förstklassig
bollkontroll är det svårt att inte lägga
märke till Abbe Barsom.

8. Samuel Wowoah, 23 år
Under våren förra året fick
han knappt spela men när
han väl fick chansen efter
tränarbytet gjorde han det
så bra att han blev vald till
”årets spelare” av fören
ingen. Samuel imponerade
nästan mest som innermittfältare men visade
också bra speed när han fick hålla till på
kanten. Nu är konkurrensen i laget hår
dare men då Samuel behärskar att spela
forward såväl som mittfälatre är förutsätt
ningarna goda.

13. Stefan Bergtoft, 20 år
70 kilo Bergtoft byter
Spånga mot klubben i hans
hjärta. Här är det inte frå
gan om något brunkande
utan mer om mittfältsspel
med god teknik och bra
speluppfattning. Med några
extra kilon innanför västen kan Bergtoft bli
en obehaglig överraskning för motstånd
arlagen i Superettan och snart även hö
gre upp i seriesystemet.
10. Andreas Johansson, 21 år ”Adde”
hamnade ute i kylan under
sin första höst i AIK och tar
nya tag i Djurgården. Hans
roll som konditionsstark
spelfördelare på mitten är
given och redan från första
träningsmatchen trivdes
han med sällskapet i form
av snabba offensiva mittfältare och
forwards. ”Adde” blir ryggraden i Djurgår
dens offensiva spel men kommer säkert
också att sticka upp och avsluta själv när
tillfälle bjuds.

bästa spelarna i juniorlaget och nu återstår
att se om han är mogen att ta det svåra
steget över till seniorfotbollen.
14. Jones Kusi-Asare, 19 år Jones såg
ut att bli ett stjärnskott redan
förra året då han öste in mål
i träningsmatcherna. Tyvärr
gick det tyngre i Allsvenskan
och det blev bara ett enda
mål (Helsingborg borta)
från Dr Jones känga trots att
Gahnas flagga ofta hängde
nedanför DIF-klacken. För
hoppningsvis kommer genombrottet i år
för det går snabbare än det ser ut att
göra.
16. Jörgen Sundström, 21 år”Sunne” är
ny från Piteå IF (division II)
och påminner om den
gamla goda tidens center
tankar med kraft och vilja
bakom varje attack. Under
försäsongen har han öst in
mål och visat att han ogärna
släpper sin plats i anfallet.
Sundström har en god fysik
som blivit ännu bättre under vintern och
det i kombination med ett utpräglat mål
sinne kan avgöra många matcher i
Superettan.
17. Lucas Nilsson, 27 år
Inställningen har alltid varit den rätta men
det vi minns mest från förra
året är tyvärr den grova
målsumpningen
motHammarby. Lucas har
opererat axeln under uppe
hållet men kom oväntat
snabbt tillbaka i full träning
och slåss nu om en av
platserna på mittfältet/anfallet. Den
mångsidige Herr Nilsson har dessutom
visat att han klarar av att spela ytterback
men nog trivs han bäst i kedjan.

11. Pierre Gallo, 25 år
Gallo började 1999 års
säsongs om självskriven
vänsterback men det höga
allsvenska tempot och
snabba forwards flyttade
honom tillbaka till mittfältet.
Förhoppningen är att han i
år ska få ut mer av sin tek
nik och sitt stora kunnande under
matcherna och det lär behövas i den
hårda konkurrensen. Den forne Nors
borg-spelaren testades även som
vänsterforward under försäsongen.

20. Pagguy Zunda, 16 år
Många trodde nog att Pagguy var en av
de första uppflyttade
juniorerna som skulle lå
nas ut till en annan klubb
men de hade fel. Pagguy,
som länge har spelat ihop
med äldre spelare, har
visat rätt inställning under
försäsongen och fått tanna
i A-truppen. Italienska Parma har visat sitt
intresse och tidigare bjudit ner den
oömma forwarden så det är nog tur att
kontraktet med Djurgården är underteck
nat.

22. Sebastian Haag, 18 år
Fastighetsskötare Haag är
inget kvicksilver på plan
men har gott om andra
kvaliteter som hög förmåga
att läsa spelet och god
fysik. Han har under ett par
år varit en av de absolut

19. Joel Riddez, 19 år
En av Sveriges mest extremt
vänsterfotade spelare tar nya
tag. Fjolåret innebar såväl
snygga dribblingar som på
en hel del tid på bänken men
i år ligger Riddez bra till för en
ordinarie plats.
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Alla artiklar kan beställas genom internet eller köpas nere i Derby-shopen på Mäster Samuelsgatan 46

SOUVENIRER
Nu ökar vi till över 95 olika artiklar!

Under hela året kommer vi att presentera nya souvenirer på nätet, titta under NYHETER på souvenirshopen på vår hemsida:

www.dif.se
Utökat sortiment och bättre service
tillsammans med Reklambolaget.
Postorder via nätet, leverans inom tre dagar.
Vi har under året slagit oss samman med Reklambolaget, en firma som kommer att leverera våra souvenirer
samt sköta postordern tillsammans med Djurgården Fotboll AB.
När du beställer varor så kommer din order att skötas av Reklambolaget.
I internetshopen ser du alltid exakt hur många varor som finns kvar på vårt gemensamma lager (lagersaldon) och du är därför
garanterad att få den produkt du beställt.
Reklambolaget ordnar din beställning inom tre arbetsdagar och glöm inte att postförskott tillkommer på din best.
Beställningsvillkor: Ingen order under 100 kronor - Du måste vara fyllda 18 år för att beställa - Ej uthämtade beställningar debiteras med 120 kr.

Djurgårdaren
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MOTSTÅNDARE I SUPERETTAN

Vi har kollat läget hos våra motståndare
i Superettan och följt deras försäsong.
Det har spelats en hel del matcher och
resultaten visart att Superettan 2000
kommer att bli högintressant. Nyförvärv
och spelarförluster redovisas också. Ef
tersom spelarövergångar och matche
rna är många inför premiären reserve
rar vi oss för ev. missar vi gjort.

Assyriska FF
Grundad:1974
Hemsida:
www.assyria.se
Arena: Bårsta Idrotts
plats
Publikkapacitet: 5000
Publiksnitt 1999: 1916
Publikrekord: 4016,
mot Djurgårdens IF 1993
Tränare: Rolf Zetterlund
Nyförvärv: Fredrik Dahlström (Djurgår
den), Christer Gustafsson (Örebro), Tino
Katsoulakis (Tyresö FF), Mikeal Lindén,
Filip Varli, Joakim Karlsson och David
Dormas (alla U-truppen).
Förluster: Jonas Jonsson (Bryne,
Norge), Daniel Nannskog (Sylvia), Patrik
Bakir (klubb ej klar) och Johan Lindgren
(klubb ej klar).

Träningsmatcher och träningsläger:
Brommapojkarna - Assyriska FF 0-2 (0-2)
Örebro - Assyriska FF
4-1 (0-1)
Norrköping - Assyriska FF
4-0 (0-0)
Djurgården - Assyriska FF
5-2 (3-1)
Assyriska FF - Enköping
2-3 (2-2)
Assyriska FF - Spårvägen
2-1 (1-0)
Assyriska FF - Rynninge
3-3 (2-0)

Träningsmatcher och träningsläger:
Örebro - Brage
1-0 (0-0)
Brage - Sandviken
4-1 (2-1)
Brage-Väsby
0-1
Brage - Gefle
1-5
Djurgården - Brage
4-1 (2-0)
Brage - Nacka
1-0 (1-0)
Brage - Forward
3-0 (1-0)
Brage - Ludvika
4-1 (1-1)

25 mars-1 april Läger i Spanien
Ons 5 april Falu BS - Brage (sv. cupen)

Café Opera
Arena: Stadion
Publikkapacitet: 14500
Nyförvärv: Zoran Stojcevski (Djurgården),
Mattias Johansson (Nacka), Christoffer
Björklund (BP), Göran Marklund (Vasa
lund), Mattias Gilhart (Älta) och Erik Sun
din (Enebyberg).
Förluster: Leif Strandh (Piteå), Samer
Chammas (klubb ej klar), Marcus Åslund
(Visby), Claes Henriksson (BP), Johan
Langbjenne (Enebyberg) och Mikael
Benkert (klubb ej klar).

Träningsmatcher och träningsläger:
FC Café Opera - Enebyberg
10-3
Örebro - FC Café Opera
1-0 (0-0)

Träningsläger Gran Canaria
FC Café Opera - U. Las Palmas 1-1 (0-0)
FC Café Opera - Väsby
2-1 (1-1)
BP - FC Café Opera
0-0
FC Café Opera - Sylvia Sv.cupen 2-3
Nacka - FC Café Opera
2-4 (1-3)
FC Café Opera - Östersund
5-0 (2-0)

25 mars -1 april Läger i Spanien
21-28 mars Cypern
ons 5 april IK City - Assyriska FF
sön 9 april Väsby - Assyriska FF
IK Brage
Grundad:1925
Hemsida: www.ikbrage.se
Arena: Domnarvsvallen
Publikkapacitet: 14000
Publiksnitt 1999: 1588
Publikrekord: 14200,
mot GAIS 1965
Tränare: Sergej Prigoda
Nyförvärv: Tomas Vesterinen (Gefle),
Johan Norell (U-truppen) och Robert
Sjölund (U-truppen)
Förluster: Bernhard Brcic (Forsa), Dusko
Radinovic (klubb ej klar), Conny Olsson
(Kvarnsveden), Marco Hebert (Kalmar FF)
och Tony Gustafsson (Ytterhogdahl).

Lör 1 april FC Café Opera - Syrianska
Ons 5 april FC Café Opera - Hammarby
Lör 8 april FC Café Opera - Lahti

Enköping SK
Grundad:1914
Hemsida: www.esk.nu/
Arena: Enavallen
Publikkapacitet: 5000
Publiksnitt 1999: 1241
Publikrekord: 3679, mot
Hammarby 1997
Nyförvärv: Tero Pilve (Atlantis, Finland),
Andreas Brännström (Sirius), Johan Jo
hansson (Heby), Henrik Johansson
(Södra Frögd), Johan Olsson , Marco da
Silva och Martin Andersson (alla från U-
truppen).
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Förluster: Fredrik Dahlin (BP), Lars
Geschwind (Rådmansö), Daniel
Pitkänen (Södra Frögd), Henrik Heden
brandt (do), Jonas Bodin (slutar), Peter
Lindelöv (klubb ej klar) och Magnus Wik
man (klubb ej klar).

Träningsmatcher och träningsläger:
Enköping - IK Franke
4-0(2-0)
Kalmar FF - Enköping
0-0
Hammarby IF- Enköping
3-1 (2-1)
Enköping - Valsta/Syrianska
0-3
Enköping -Västerås SK
1-0 (0-0)
Assyriska - Enköping
2-3(2-2)
Sön 12 mars Enköping - Arlanda FF

18-25 mars Läger i Spanien
Enköping -Sogndal
Enköping-Malmö FF

3-2
5-3

28/29 mars Enköping -Rynninge
Tis 2 april Enköping -Djurgården
Lör 8 april Enköping -Gefle IF
Gunnilse IS
Grundad:1950
Hemsida:
www.gunnilseis.o.se/
Arena: Hjällbovallen
Publikkapacitet: 2600
Publiksnitt 1999: 675
Publikrekord: 2464, mot
Västra Frölunda IF 1997
Nyförvärv: Sören Lundberg (Crystal Pa
lace), Isak Fredén-klenfeldt (Stenungs
und), Stratos Kenstanlis (Lundby), Mats
Holmstrand (Holmalund), Khasha
Asisllah, Borce Mitrevski, Ashraf Hamseh
och Daniel Ström (alla U-truppen).
Förluster: Dorde Uselac (Västra
Frölunda), Mikael Olausson (do), Dag
Magnusson (GAIS), Dane Ivarsson (klubb
ej klar), Magnus Nilsson (Angered),
Patrik Hamrén (Trollhättan) och Mika
Pöllänen (Götaholm).

Träningsmatcher och träningsläger:
Örgryte - Gunnilse IS
1-0
IFK Göteborg - Gunnilse IS
0-0
Gunnilse IS - Qviding
2-2 (2-1)
Frölunda - Gunnilse IS
2-1 (0-0)
Lör 26 feb Gunnilse IS - FK Trollhättan
Ons 1 mars 18.30 Gunnilse IS - Lundby
Lör 4 mars Gunnilse IS - IK Kongahälla
Gunnilse IS - Kristianstad
1-2
BK Häcken - Gunnilse IS
1-0
Gunnilse IS -Öster
3-1
Elfsborg-Gunnilse IS
2-1(0-0)
21 mars-28 mars Cypern

Gunnilse IS - Ytterby IS
Gunnilse IS - Kalmar FF (sv cupen)

fortsättning från föregående sida

Kalmar FF
Grundad:1910
Hemsida:
www.kalmarff.nu
Arena: Fredriksskans
Publikkapacitet: 10000
Publiksnitt 1999: 6367
Publikrekord: 15093,
mot Malmö FF 1949
Tränare: Simon Hunt
Nyförvärv: Marco Hebert (Brage), Daniel
Mobeck (Kalmar AIK), Robin Ahl (Vet
landa), Joakim Lants (IFK Västerås) och
Damir Spahic (Nybro).
Förluster: Johan Paulsson (Örebro),
Lasse Johansson (GAIS), Johan
Jaesson (Färjestaden) och Fredrik Jo
hansson (Nybro).

(Högaborg), Mattias Rosvall (klubb ej
klar), Daniel Glansk (BK Farm) och Da
niel Vidales (do).
Träningsmatcher och träningsläger:
2-9 feb Träningsläger
Landskrona - Hässleholm
5-1 ( 1-0)
Landskrona - Odense
2-1 (0-1)
Landskrona - Hvidovre
3-1 (1-1)
Landskrona - Kristianstad
9-1 (5-0)

7-14 mars Cypern
Landskrona - Fylkir
Landskrona - Haka
Öster - Landskrona
Landskrona
Landskrona
Landskrona
Landskrona
Landskrona

5-2 (2-1)
0-1 (0-1)
2-1(1-1)

- Högaborg
1-0 (1-0)
- Halmstad
1-0
- IFK Norrköping
3-1
- Trelleborg (sv cupen)
- IFK Malmö

Träningsmatcher och träningsläger:
Turnering i Växjö
Kalmar FF - Östers IF
1-3(0-1)Malmö FF
Kalmar FF - Malmö
2-2
Grundad:1910
Hemsida: www.mff.se
Kalmar FF-Nybro IF
4-3
Arena: Malmö Stadion (Nu
Kalmar FF - Enköping
0-0
mera är det Malmö IP)
Kalmar FF -Åtvidaberg
0-2
Publikkapacitet: 32000
Publiksnitt 1999: 7015
14-21 mars Cypern
Publikrekord: 29328, mot
Kalmar FF -Ham Kam 0-4
Helsingborgs IF 1967
Kalmar FF -Strindheim 2-0
Kalmar FF -Umeå FC 0-0
Tränare: Michael Andersson
Nyförvärv: Joseph Elanga (Kamerun),
23-26 mars Träningsläger i Skåne
Matias Concha, Johan Laursen, Anders
Kalmar FF - Örgryte
1 -2
Stridh, Gesim Osmani, Fredrik Jönsson,
Sön 26 mars Kalmar FF - Norrköping
Ante Maletec, Gudmunder Mete (U-trup
pen).
Lör 1 april Gunnilse- Kalmar FF (Sv.
Förluster: Mattias Thylander (AIK), Dejan
Cupen)
Pavlovic (Kavala, Grekland), Sverrir
Lör 8 april Kalmar FF -Öster
Sverrisson (Island).
Landskrona BolS
Grundad:1915
Hemsida:
www.landskronabois.com
Arena: Landskrona
Idrottsplats
Publikkapacitet: 10900
Publiksnitt 1999: 2105
Publikrekord: 18543, mot
Degerfors 1959

Tränare: Reine Almkvist
Nyförvärv: Hasan Cetinkaya (FC Jass,
Finland), Håkan Söderstierna (Amanger,
Danmark), Danijel Milovanovic (Falken
berg), Per-Ola Ljung (Helsingborg),
JohanJönsson (Lund), Gabriel Ucar och
Linus Malmqvist (U-truppen).
Förluster: Christian Andersson (Trelle
borg), Mats Andersson (Heljarp), Issa
Manglid (Amundstorp), Billy Magnusson

Träningsmatcher och träningsläger:
Turnering i Växjö
Aalborg BS - Malmö FF
5-1
Malmö FF - Kalmar FF
2-2
Malmö FF - Stadslaget
Lyngby- Malmö FF
Malmö FF - AB
Köge - Malmö FF
FC Köpenhamn - Malmö FF
Mjällby- Malmö FF F

2-1
2-0
2-1
1-3
3-0
3-0

18-25 mars Spanien
Malmö FF - Kjelsås (Norge)
Malmö FF - Enköping

3-1 (1-0)
3-5

(1-1)
(1-0)
(1-0)
(0-1)
(0-0)
(1-0)

Lör 1 april 13.00 Malmö FF - V Frölunda
Lör 8 april Malmö FF - IFK Malmö
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Mjällby AIF
Grundad:1939
Hemsida:
www.algonet.se/~maif/
Arena: Strandvallen
Publikkapacitet: 6000
Publiksnitt 1999: 2152
Publikrekord: 8500, mot Kalmar FF
1980
Nyförvärv: Torbjörn Nilsson (Kristian
stad), Christian Augustsson (do), Håkan
Bengtsson (Olofström), Marcus Ring
berg (do), Peter Hiir-Salakka (Ströms
näsbruk), Jesper Milsson (Olofström),
Markus Pettersson (Hjulsbro), Linus
Isberg (Lund), Mattias Andersson (Myre
sjö) och Philip Jonasson (U-trupp).
Förluster: Christian Wilhemsson
(Stabaek), Simon Sjöfors (GAIS), Marcus
Ekenberg (Helsingborg), Jonas Anders
son (Hammarby) och Lamin Massagoui
(klubb ej klar).

Träningsmatcher och träningsläger:
Mjällby AIF - Kristianstad
1 -2
MjällbyAIF-Ljungby IF
3-4 (1-3)
MjällbyAIF-KarlskronaAIF
6-2 (3-1)
MjällbyAlF-Malmö FF
3-0 (1-0)
Mjällby AIF - Trelleborgs FF
0-0
18-25 mars Spanien
Sylvia-Mjällby AIF

0-1

MjällbyAlF - Örgryte Sv.Cupen
Mjällby AIF - Högaborg
Panos Ljungskile
Grundad:1926
Hemsida: www.lsk.se
Arena: Skarsjövallen
Publikkapacitet: 6000
Publiksnitt 1999: 1007
Publikrekord: 5548, mot
IFK Göteborg 1997

Nyförvärv: Fredrik Westman (Trollhät
tan), Jonas Stigh (do), Robert Johans
son (IFK Göteborg) och Tommy Nyman
(Tidaholm).
Förluster: Bo Wålemark (slutar), Mikael
Olsson (slutar) och Andreas
Kristoffersson (Inter, Finland).
Träningsmatcher och träningsläger:
Örebro - Panos Ljungkile
3-1
Panos Ljungkile - Skövde
1-1 (0-0)
P.Ljungkile - Stenungsunds IF 2-2 (2-1)
Örgryte - Panos Ljungkile
2-0 (1-0)
Frölunda - Panos Ljungkile
0-3 (0-1)
Häcken - Panos Ljungkile
2-1 (1-1)
Panos Ljungkile - Ytterby
2-3 (1-1)
P. Ljungkile - Skärhamns IK
3-3 (1-1)

Panos Ljungkile - Degerfors IF

4-0 (1-0)

Träningsmatcher och träningsläger:
GIF Sundsvall - Umeå FC
2-1

21-28 mars Cypern
GAIS - Panos Ljungkile
Panos Ljungkile - Qviding
Panos Ljungkile - IK Kongahälla
IF Sylvia
Grundad:1922
Hemsida: http://
home.bip.net/ifsylvia
Arena: Bollspelaren
Publikkapacitet: 3000
Publiksnitt 1999: 590
Publikrekord: 1922, mot Finspångs AIK
1955

Nyförvärv: Andreas Thomas (IFK Norrkö
ping), Lars Ström (IFK Eskilstuna),
Christos Chrisoforidis (Smedby), Jonas
Björkholm (Hagahöjden), Jonas Olsson
(do), David Johansson (U-truppen).
Förluster: Niclas Fredriksson (GAIS),
Jonny Blom (Carlisle, England), Sulo
Vaattovaara (slutar), Mats Jörman (slu
tar), Tommy Holmberg (slutar), Fredrik
Turesson (klubb ej klar), Mikael Darago
(Sleipner), Håkan Lundholm (Färöarna).

Träningsmatcher och träningsläger:
Åtvidabergs FF-IF Sylvia
2-1 (2-0)
IF Sylvia - Sleipner
2-0
Örebro-IF Sylvia
2-0 (1-0)
IF Sylvia - Forward
1-0 (1-0)
Hammarby - IF Sylvia
2-0
Café Opera - IF Sylvia
2-3 (SvC)
18-25 mars Spanien
Sylvia-Mjällby

0-1

Lör 1 april IF Sylvia - Norrköping
Lör 8 april IF Sylvia - Djurgården
Umeå FC
Grundad:1987
Hemsida: www.ufc.se
Arena: Gammliavallen
Publikkapacitet: 14000
Publiksnitt 1999: 1744
Publikrekord: 12127,
mot IFK Göteborg 1996

Nyförvärv: Johan Nylund
(Helsningfors), Jesper Sandberg (Lira
Luleå), Per Östlund (Ludvika), Petter
Augustsson (Luleå), Magnus Pettersson
(Kalix), Sasha Hakami, Martin Anders
son, Mathias Larsson och Anton Holm
berg (U-truppen).
Förluster: Jon Ericsson (Sundsvall), Jör
gen Lundgren (slutar) och Tobias Jo
hansson (klubb ej klar).

Sampo Cup, Finland
Umeå FC - Vaasa PS
Umeå FC - Rovaniemi PS
FF Jaro - Umeå FC
Umeå FC - FF Jaro

4-1
3-1
0-6
0-1

(2-1)
(0-1)
(0-1)
(0-1)

14-21 mars Cypern

Umeå FC - Hammarby IF, SvC
Umeå FC - TP Seinäjoki (Div 1, Finland)
Västerås SK
Grundad:1904
Hemsida:
www.handlalokalt.se/
vskfotboll
Arena: Arosvallen
Publikkapacitet: 12000
Publiksnitt 1999: 1164
Publikrekord: 14208, mot Sandvikens
IF 1956

Tränare: Kjell Jonevret
Nyförvärv: Moses Ndugwa (Kristianstad),
Markus Johansson (Västerås IK), Mattias
Nordin (Skiljebo), Oskar Wahlström (IFK
Västerås) och Tobias Gimpel (U-trup
pen).
Förluster: Jonny Rödlund (Cottbus, Tysk
land), Marco Ciardi (Gamla Uppsala),
Joakim Lindström (klubb ej klar), Johan
Gustafsson (do), John Howell (do),
Semir Becic (do) och Peter Lundbäck
(do).
Träningsmatcher och träningsläger:
Hammarby - Västerås SK
1-1(1-1)
Västerås SK - Sirius
3-1 (2-0)
BP - Västerås SK
1-1 (0-1)
AIK-Västerås SK
4-2 (1-2)
Enköping - Västerås SK
1-0 (0-0)
Lör 11 mars Spårvägen- Västerås SK
1-1 (1-1)
Västerås SK -Gefle IF

Tränare: Jörgen Augustsson
Nyförvärv: Andreas Bäckman (Hjulsbro),
Sven Juhlin, Peter Edenholm, Kristian
Claesson, Pontus Karlsson, Daniel Jo
hansson (alla från U-truppen).
Förluster: Joakim brindmark (slutar),
Joakim Wisén (klubb ej klar), Anders
Kieback (do) och Jonas Bergdahl (do).
Träningsmatcher och träningsläger:
Åtvidabergs FF - IF Sylvia
2-1 (2-0)
Åtvidabergs FF - Malmslätts AIK 1-1 (1-1)
Örebro SK - Åtvidabergs FF
2-0 (0-0)
Åtvidabergs FF - Rynninge IK
1-1 (1-0)
Åtvidabergs FF - IK Sleipner
0-1 (0-1)
Kalmar FF - Åtvidabergs FF
0-2
IFK Norrköping-ÅFF
2-1 (1-0)
Åtvidabergs FF - Hjulsbro IK
5-0 (3-0)
Nacka - Åtvidabergs FF (SvC) 0-2

25 mars - 1 april Spanien
Lör 8 april Åtvidabergs FF - Motala AIF

Östers IF
Grundad:1930
Hemsida: www.oif.g.se
Arena: Värendsvallen
Publikkapacitet: 15062
Publiksnitt 1999: 1893
Publikrekord: 26678, mot IK Brage
1967
Nyförvärv: Johan Mattsson (Sirius), Ras
mus Hauglund (Brann, Norge), Anto
Susak (Älmhult) och Markus Jonsson (U-
truppen)
Förluster: Kimmo Silvasti (Lagans AIK)

Träningsmatcher och träningsläger:
Turnering i Växjö
3-1
Öster - Kalmar FF
Öster - Aalborg
0-5 (0-3)
Öster - Saxemara
Öster - Norrköping
Öster - Ljungby
Norrby - Öster

2-0 (0-0)
0-3 (0-3)
3-1 (3-0)
3-2

7-14 mars Cypern
Öster - Anagennisis Dherynia
Öster - Landskrona BolS

2-0 (2-0)
2-1(1-1)

GAIS-Öster
Öster - Husqvarna FF

1-2 (0-1)
2-2 (1-0)

21 mars-28 mars Cypern

Ons 5 april Västerås SK -Lahti
Sön 9 april Västerås SK -Degerfors IF

Åtvidabergs FF
Grundad:1907
Hemsida:
www.atvidabergsff.com
Arena: Kopparvallen
Publikkapacitet: 8000
Publiksnitt 1999: 785
Publikrekord: 11200, mot
IFK Norrköping 1968

17

Sön 26 mars Öster - Halmstad

30mars-2 april Läger i Trelleborg Match
mot Rosenborg
Sön 9 april Kalmar FF - Öster

|

JOMPA OM DE FÖRSVUNNA SMEKNAMNEN

Nu för tiden är det enligt min skarpsynthet
mer tunnsått med smeknamn än under
min aktiva tid. Smeknamn handlar ju om
humor och fantasi så man undrar ju om
ovanstående humor/fantasi blivit en brist
vara inom svensk fotboll och kanske också
i de övriga idrotterna eller är det helt enkelt
så att öknamn/smeknamnen är utrotnings
hotat och inte platsar i dagens samhälle.

Jag kommer ju från min uppväxttid på sö
der ihåg Reymersholms (Reymers - 100
år 1999) som då var mitt favoritlag när dom
1941 kvala till allsvenskan med så
dana öknamn som ”Myggan”,
”Pliggen”, ”Moggli”, ”Kinna”, ”Glim
man”, Roffe Runklan”, ”Åke
Bäckis” och ”Pluntan”. I min fort
satta uppväxttid i Hjorthagen och
Värtans IK kom jag i kontakt med
namn som ”Gege”, ”Bimbo”,
”Lillfarsan”, ”Benas”, ”Tjompa”,
”Svarten”, ”Trupple”, ”Knall-Acke”,
”Kungen”, ”Jullen” och ”Nutte” m.fl.
I nedre norrlandslaget Gnaget
fanns namn som ”Tjotta”,
”Pröjsan”, ”Vilde jägarn”, ”Lillis”,
”Bäckis”, ”Garvis”, ”Prosten” och
”Mona-Lisa”. Och sen kunde man
lite utomsocknes hitta namn som
”Kalle Låda”, ”Timpa”, ”Vittjärv”,
”Bajdoff”, ”Mulle”, ”Bian”, ”Hambo”,
”Skjorta”, ”Säffle”, ”Skinnet”,
”Smälla”, ”Hofors Lasse”, ”Rönn
skär”, ”Fölet”, ”Killing”, ”Jullen”,
”Rio-Kalle” och ”Karl-Alfred”. Alla
fotbollsälskare vet förstås att
smeknamn eller rättare sagt artist
namn är flitigt förekommande i bra
siliansk fotboll. ”Pelé”, ”Dibi”,
”Santos” och ”Vava” är ju några av
de namn vi känner till från VM i
Sverige 1958. Jag höll ju på min
tid i Värtan att få ett liknande artistnamn
men undkom med borta förskräckelsen.
”Svorre” en ung journalist i Hjorthagen ska
pade i sin tidning på mej smeknamnet
”Doddo” efter den baby som prydde locket
på barnpudret ”Doddo”. Jag höll faktiskt på
att få det namnet på halsen, men det blev
bland polarna i ”Hjortis” inte godkänt och
tur var väl det. ”Svorres” fantasi var god men
den höll inte. Att sen ”Gnagaren” Lennart
Johansson tillika UEFA president vid invig
ningen den 6 september 1992 av post
museums tillfälliga utställning ”Fotboll” där
både jag, Gunnar Nordahl, Svenne Berka
m.fl. var närvarande kallade mig för Sveri
ges svar på ”Argentinas Maradona” är en
helt annan historia.

Jag kom i de här sammanhanget att tänka
på några fantasifulla kombinationsnamn
som i dagens länge med dess lagupp
ställningar är ogenomförbara. Man drar sig
då till minnes Gre-No-Li, Gunnar Gren,
Gunnar Nordahl och Nisse Liedholm en
svensk innertrio som i början av 1950-talet
som proffs i Italienska Milan AC fick
hopkörda smeknamnet Gre-No-Li. 1950
kom det för oss läsare ett nytt slagkraftigt
kombinationsnamn som myntades efter
det att Sverige i VM i Rio blivit
bronsmedaljörer (sensationellt nog slog

tycker, dåtidens laguppställningar med
nummer 1-11.

Sverige både Italien med 3-2 och Spanien
med 3-1). Innertrion som den här gången i
Rio VM slog till hette Calle Palmer, Hasse
Jepsson (som jag efterträdde i Djurgården)
och Nacka Skoglund (”den vajande majs
kolven”). De tre blev ”Paljeppsko”med
svenska folket. I Djurgården så fantiserade
vi om att också skapa ett fantasirikt
kombinationsnamn på våran innertrio.
Drar mig till minnes en match där vi för
sökte med ”Jotumbi’’= Jompa, Tumba och
Birre men det höll bara matchen ut. Sedan
ett 30-tal år tillbaka så figurerar det ett sorts
”anknytningsnummer” på plan. Om man
bortser från målvakten så är det i regel 44-2 eller 3-5-3 eller 4-3-3. De var annat på
min tid med en målvakt, två backar, tre hal
vor, två yttrar, två innrar och en center. De
var liksom lite mera ordning på, som jag

och smeknamn. 50-talet var väl
smeknamnens storhetstid medan 1960talet innebar att de förekom i allt mindre
utsträckning för att sedan tråkigt nog näs
tan dö ut.
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Jag har som läsaren säkert noterat i denna
innehållsrika
skrivelse
utelämnat
djurgårdsspelarnas ök- och smeknamn,
men de kommer nu från olika årtal. Leif
”Tjappe” Eriksson, Arne ”Löparn”
Blomqvist, ”Kinesen” Pettersson, ”Foppa
Forsberga”, ”Saxen Eriksson”, Nisse
”Cedis” Cederborg, ”Stubben” Larsson och
”Åmåls Persson” m.fl. Jag kommer nu mer
och mer in på min egen djurgårdstids ök-

I Djurgården hade vi målvakten Kjell
Cronqvist, ”den levande semaforen” som
aldrig i målet kunde stå still. När det var
straff så var målvakterna tvungna att på lin
jen stå still tills straffen slogs. I en match
så gick straffen på Cronqvist om fyra
gånger. Vi hade målvakten Arne Arvidsson
som trots sin duktighet bar smeknamnet
”Sållet” och Ingvar ”Mysing” Pettersson,
vänsterback med småländsk envishet som
hade dråpliga dueller med Kurre Hamrin.
Bernt ”Svarten” Juegren (kom liksom jag
från Värtans IK) var centerhalv och lintott
som i motsats till de ljusa håret fick heta

SPELPROGRAM 2000
”Svarten”. Carl-Erik ”Cacka” Andersson var
centerhalv och en längre tid lagkapten och
smeknamnet var taget efter namninitiale
rna. Ove ”Lill-lappen” Hellström hade fått
sitt smeknamn i rakt nedstigande led från
far sin ”Lappen” Hellström som var back
klippa i Sandviken AIK:s bandylag. Jan
”Prillan” Sjöberg var en försvarsklippa som
antagligen snusade medan Sixten ”Kritan”
Sandberg lintottig ytterhalv. Vänsterbacken
Birger ”Farsan” Sandberg, var liksom ”Kri
tan” verksam redan på 1940-talet och både
som lirare och ledare en farsa för spela
rna. Sture ”Stubben” Larssons smeknamn
var väl en omfördelning av förnamnet Sture.
Stig ”Nicko” Eriksson kom från Gamla Stan
gänget Nickolai medan Lars ”Laban”
Arnesson var en back från Sandviken som
med tiden blev förbundskapten.
Bernt ”Sumphugo” Andersson blev ”Guld-
hugo” sedan han 1964 grejade guldet till
DIF på straff och var en halvslö men i vissa
stunder duktig högerytter. Anders Bernmar,
lagledare på 1950-talet, hittade på smek
namnet då Bernt kom till DIF från Sundby
berg.

Sven Johansson var ”Tumba” med hela
svenska folket och en av Sveriges då mest
kända och älskade idrottsprofiler. Han kom
mycket riktigt från Tumba, men kallades i
den inre kretsen för (kärt barn har många
namn) ”Johan”, Nenne”, ”Norgehjälpen”
och på tampen för ”Hovnarren” (prinses
san Birgitta var orsaken).
Ök- och smeknamn som ”Pelle”, ”Lelle”,
”Kurre”, ”Lasse” och ”Stickan” är för enkla
och fantasilösa för att passa in i det här
skriveriet. Nä tacka vet jag namn som
”Sigge Sluring”, ”Tjalle” Mild, Bengt ”Satte”
Bornström (namn som jag var ansvarig
döpare för) och ”Knivsta” som fått sitt smek
namn efter dåvarande vistelseorten. Jag
och ”Sumphugo” gjorde ett hopplöst för
sök att byta ”Knivsta” mot ”Semlan” Sand
berg men ”Knivsta” var för etablerat så
semlanförslaget sprack på störten. Men nu
till själva bakgrunden, motiveringen och
mitt tänkande till döpningen av mina utdel
ningar av smeknamn på 1950-talet.

”Sigge” Parling var på sin tid en gudomlig
lirare som på helig mark fick sitt smeknamn
”Sigge Sluring”. Han var en järnkamin som
stod pall i alla väder, till och med det i
svenska VM-laget 1958 där silvermedalj
ören ”Sigge” Parling blev ”Sigge Sluring”
med hela svenska folket. Att det är Sigge
Sluring som jag utan konkurrens tycker är
1900-talets främste fotbollslirare i Djurgår
den är en annan historia. Läs om hur
Sigge Parling blev Sigge Sluring i nästa
nummer av Djurgårdaren.
Jompa Eriksson

APRIL

DIF-Umeå
Ljungskile-DIF

16.00
16.00

Tisdag 2
Söndag 7
Måndag 15
Torsdag 18
Tisdag 23
Måndag 29

DIF-Enköping SK
Assyriska-DIF
DIF-Åtvidaberg
Malmö-DIF
DIF-Cafe Opera
Öster-DIF

19.00
16.00
19.00
19.00
19.00
19.00

JUNI
Söndag 4
Torsdag 8
Måndag 12
Tisdag 20
Måndag 26

Mjällby-DIF
DIF-Gunnilse
DIF-Västerås
Sylvia-DIF
DIF-Landskrona

17.00
19.00
16.00
19.00
19.00

Brage-DIF
Kalmar-DIF
DIF-Kalmar

15.00
17.00
19.00

DIF-Ljungskile
Umeå-DIF
Enköping SK-DIF
DIF-Assyriska
Åtvidaberg-DIF

19.00
19.00
15.00
17.00
16.00

DIF-Malmö
Cafe Opera-DIF
DIF-Öster
Gunnilse-DIF

19.00
19.00
19.00
16.00

DIF-Mjällby
Västerås-DIF
DIF-Sylvia
Landskrona-DIF
DIF-Brage

19.00
16.00
19.00
14.00
14.00

Söndag 16
Måndag 24
MAJ

JULI

Lördag 1
Söndag 9
Måndag 24
AUGUSTI

Onsdag 2
Måndag 7
Lördag 12
Söndag 20
Söndag 27
SEPTEMBER

Måndag 4
Fredag 8
Måndag 18
Söndag 24
OKTOBER

Måndag
Söndag
Måndag
Söndag
Söndag

2
8
16
22
29

Hemmamatcher spelas på Stadion Med reservation för ev. ändringar
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ÅRHUNDRADETS DJURGÅRDARE

Knivsta århundradets spelare
Gösta ”Knivsta” Sandberg vann om
röstningen här på www.dif.se om
”Århundradets spelare” överlägset.
577 personer lade sin röst på ”Kniv
sta” av totalt 1557. På andra plats kom
Sven ”Tumba” Johansson och på
tredje plats Stefan Rehn.
Här är tio i topp i omröstningen
århundradets djurgårdare.
1. Knivsta Sandberg
2. Sven Tumba
3. Stefan Rehn
4. Sven Lindman
5. Sigge Parling
6. Tommy Berggren
7. Anders Grönhagen
8. Hans ”Tjalle” Mild
9. Ronney Pettersson
10. Jompa Eriksson
Gösta ”Knivsta” Sandberg
Den 30 maj 1952 avlossades ett av de
hårdaste skotten i Råsundastadions
historia. Det var landskamp mellan
Sverige och Skottland och
Degerforsliraren Lasse Eriksson drog
ett par skottar på högerkanten vartefter
han skickade in bollen i en lyra mot
mitten. Där kom den unge debutanten
Gösta Sandberg från Knivsta och
Djurgården och mötte på volley. Bollen
flög med Caravellens hastighet mot mål
och några centimeter över målvaktens
huvud innan den sträckte ut nätmaskorna
som en projektil. Aftonbladets fotograf
fick en bra bild som naturligtvis hamnade
på förstasidan. Gösta Sandberg hade
gjort sin landskampsdebut och blivit
”Knivsta” med folket. Han skulle komma
att bli en magnifik och skarpt profilerad
idrottsman. En förgrundsfigur och
respekterad i vida kretsar. Han blev Mr
Djurgården redan som ung och Sveriges
siste landslagsspelare i tre(!) sporter;
fotboll, bandy och ishockey.

Mr Djurgår’n blev som sagt framröstad
som ”Århundradets Djurgårdare” och han
är en de största i svensk fotboll. Han
spelade i A-laget 1951-1966 och vann
SM fyra gånger. Gjorde 52 Alandskamper och tog OS-brons 1950.
Tränare för Djurgårdens A-lag 1967-1971
samt 1979. Landslagsman även i bandy
och ishockey. Sex SM-guld i Djurgårdens
hockeytröja.

”Kniven” var en spelskicklig och råstark
lagspelare med särklassig
placeringsförmåga. Han sköt bra med
båda fötterna och gjorde 70 mål på sina
300 allsvenska matcher.

ÅRSMÖTET
Djurgårdens IF Fotbollförening hade ett
välbesökt årsmöte tisdagen den 22 fe
bruari i Torben Grut-salen i Stockholms
Stadion. På årsmötet redovisade styrel
sen den ekonomiska berättelsen för
1999 som visade på ett överskott på 1,7
miljoner kronor. Föreningens nettoskuld
har därmed minskat från 8,2 miljoner
kronor till 6,4 miljoner kronor.
- Vi minskade skulden även i år vilket är
glädjande även om vi hade ett negativt
operativt resultat före spelarförsäljningar.
Målet att göra föreningen skuldfri innan
2004 kvarstår, säger föreningens ordfö
rande Bo Lundquist.

Sportsligt blev 1999 ett allsvenskt miss
lyckande varför spel i Superettan väntar i
år.
- Vi var organisatoriskt inte mogna och
har tagit mycket lärdom av det gångna
året. Arbetet inför årets säsong startade
redan under fjolårshösten och truppen
har formats med målmedvetet arbete,
säger Bo Lundquist, som omvaldes som
föreningens ordförande.

Sportchefen Ingvar ”Putte” Carlsson re
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dogjorde för föreningens sportsliga orga
nisation och arbetet bakom årets A-trupp
som innehåller flera spelare som gått
från våra egna ungdomslag till A-laget.

Enda förändringen i styrelsen blev att
Göran Aral lämnar sin plats på grund av
tidsskäl, men med sin erfarenhet kom
mer Göran Aral att bli värdefull i ett av
styrelsens två rådgivande organ Visioner/
Strategier.

Styrelsen består under 2000 av Bo Lund
quist, Dan Svanell, Lars Erbom, Anders
Beck-Friis, Per Kotschack, Christer
Magnusson och Charles Falk.

Vid årsmötet utsågs Samuel Wowoah till
Årets Spelare 1999 och Lars Alsterdal
fick pris för ”Årets DIF-insats” för sina fina
insatser för föreningen och
Kaknässtiftelsen. Gösta ”Knivsta” Sand
berg mottog pris som etta i omröst
ningen ”Århundradets fotbollsspelare”
och hyllades med stående ovationer.
SMÅTT OCH GOTT...
DIF Fotbolls hemsida populär på nätet
DIF Fotbolls hemsida, www.dif.se, är den
tredje mest länkade svenska
fotbollsklubben på nätet, efter IFK
Göteborg och Helsingborg. ”Länkade”

innebär t.ex. att privata hemsidor har en
länk till en viss hemsida.
Undersökningen är gjord med AltaVista
(www.altavista.com) och gjordes i början
av februari. Listan tar bara upp klubbars
officiella hemsidor och gäller bara rena
fotbollssidor. Här följer toppen:
1. IFK Göteborg (www.ifkgoteborg.se):
530 länkar
2. Helsingborgs IF (www.hif.se): 490
länkar
3. Djurgårdens IF Fotboll (www.dif.se):
455 länkar
4. Malmö FF(www.mff.se): 449 länkar
5. Hammarby IF Fotboll (www.hammarbyif.se/fotboll/): 281 länkar
6. Örebro SK (www.nerikes.se/osk/): 255
länkar
7. Trelleborgs FF (www.tff.m.se): 238
länkar
8. GAIS (www.gais.se): 227 länkar

Längre ned på listan återfinns AIK Fotboll
(www.aik.se/fotboll/) med 69 länkar till
sig.

Föreningen ändrar i organisationen
Djurgårdens IF Fotbollförening gjorde
vissa ändringar i organisationen i ja
nuari. Ordförande Bo Lundquist leder det
operativa arbetet på kansliet som kan
indelas i följande fem ansvarsområden.

1. Rekrytering, arrangemang, säkerhet,
klubbärenden.
Chef: Bosse Andersson, klubbdirektör.
2. Elitlag, utvecklingslag juniorlag och
träningsanläggningen Kaknäs.
Chef: Ingvar Putte Carlsson, manager.
3. Medlemmar, biljetter, presskontakter.
Ansvarig: Tomas af Geijerstam.

4. Internet.
Ansvarig: David Bogerius.

5. Ekonomi, administration.
Ansvarig: Pierre Sandwall.

berg. Janssons arbetsområden är inrik
tade på talangutveckling och utbildning
av spelare. Marie Barth Kron ansvarar
bland annat för högkvalitativ utbildning av
ledare, rekrytering, fotbollsskolan, ar
rangemang och sociala frågor. Magnus
Rydberg arbetar med ekonomi, spons
ring och medlemsfrågor. Den i styrelsen
utsedde ledamoten med ansvar för
Ungdomsavdelningen är Charles Falk.

Välbesökt medlemsmöte
Djurgårdens IF Fotbollförening höll i bör
jan av januari ett extra föreningsmöte i
Torben Grut-salen under ena kortsidan
på Stadion.

Mötet var mycket välbesökt och det stod
snabbt klart att det 70-tal platser som
fanns inte skulle räcka varpå flera bord
och stolar fick ordnas fram. Ordförande
Bo Lundquist inledde med att framföra
styrelsens syn på den gångna och miss
lyckade säsongen i allsvenskan. Det var
fritt fram för medlemmarna att ställa frå
gor och de flesta fick inte oväntat Göran
Aral, sportsligt ansvarig i styrelsen, svara
på.

Sedan var det dags att se framåt varpå
sportchefen Putte Carlsson intog sce
nen. A-laget representerades förutom
tränaren Zoran Lukic av Markus Karlsson
och Patrik ”Peo” Eriksson-Ohlsson samt
nyförvärven Agbar Barsom, Stefan Berg
toft, Rami Shaaban (målvakt) och Jörgen
Sundström. Alla vinnartyper enligt Putte
Carlsson som berättade om den pågå
ende uppbyggnadsträningen och plane
ringen av försäsongen.
Slutligen var det fritt fram att ställa frågor
igen och dessa fanns det gott om. Det
visade att denna form av informations
möten är ett mycket bra sätt för medlem
marna att få komma till tals och få svar
på sina frågor. Det är mycket roligt att DIF
Fotboll idag har så många engagerade
supportrar och liknande sammankoms
ter kommer säkert att bli ett återkom
mande inslag.

Djurgårdens styrelse kommer att ha ett
rådgivande organ för Vision/Strategi med
tre till fem externa personer. Denna grupp
arbetar fram förslag gällande förening
ens strategier och övervakar att fören
ingen arbetar i enlighet med övergri
pande strategi och vision.

På Ungdomskansliet arbetar Mats Jans
son, Marie Barth Kron och Magnus Ryd
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DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENINGAR

DJURGÅRDENS IF
GOLF
Liljansplan 3
114 25 Stockholm
Tel: 08-411 90 70
Fax: 08-411 90 40
www.djurgardensgolf.se

DJURGÅRDENS IF
INNEBANDY
c/o Per Johansson
Mårdstigen 4
170 75 Solna
Tel: 08-85 63 90
www.psm.kth.se/~pj/dif/
DJURGÅRDENS IF
CYKEL
c/o Bengt Baldersten
Lavvägen 5
184 70 Åkersberga
www.dif.se/cykel

DJURGÅRDENS IF
BOULE
c/o Björklund
Grafikvägen 3
121 43 Johanneshov

DJURGÅRDENS IF
BROTTNING
Bengt Frid
Hornsgatan 144
117 28 Stockholm

DJURGÅRDENS IF
UNGDOMSFOTBOLLEN
Box 39007
100 54 Stockholm
Tel. 08-664 03 31

Djurgårdaren

DJURGÅRDENS IF
KONSTÅKNING
c/o Anette Craas
Ringsätravägen 34
123 52 Farsta
Fax: 08-707 62 90

DJURGÅRDENS IF
SUPPORTERS CLUB
Stockholmsvägen 60 C
181 42 Lidingö
Tel: 08-765 50 38
www.ldc.se/dsc/

DJURGÅRDENS IF
BOXNING
N:a Agnegatan 36
112 29 Stockholm
Tel: 08-650 10 92
www.dif.se/boxning

DJURGÅRDENS IF
BORDTENNIS
Mats Hagberg
Mäster Henriks Allé 7b
192 74 Sollentuna

DJURGÅRDENS IF
BANDY
Box 370
184 24 Åkersberga
Tel kansli: 08-540 219 68
Fax: 08-540 237 32
Kontaktman: Bert Niska
Tel: 070-302 17 97
http://w1.854.telia.com/~u85404211/
bandy/

DJURGÅRDENS IF
BOWLING
Kaj Alm
Örnsätrabacken 110
127 36 Skärholmen
Tel: 08-740 44 34
Fax: 08-710 38 12

DJURGÅRDENS IF
HANDIKAPPFOTBOLL
c/o Rolf Odenheim
Mosstorpsv. 6a
183 30 Täby
DJURGÅRDENS IF
SLALOM
http://www.difslalom.donab.com/
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DJURGÅRDENS IF
DAMFOTBOLL
Box 39007
100 54 Stockholm
www.kbhs.se/dif-dff/
DJURGÅRDENS IF
HANDBOLL
c/o Gillis Florsjö
Maria Skolgata 38
118 53 Stockholm
Fax: 08-84 32 34
http://difhf.nu/

DJURGÅRDENS IF
FÄKTNING
Box 39036
115 42 Stockholm
Tel: 08-664 14 64
http://www.dif-ff.org/

DJURGÅRDENS IF
ISHOCKEYFÖRENING
Rökerigatan 20
121 62 Johanneshov
Tel: 08-556 108 00
Fax: 08-556 108 01
www.djurgarden.com

RESEKLUBBEN-2000

Reseklubben fortsätter sitt
framgångsrika koncept med
billiga bortaresor för Djurgår
dens alla supportrar, stora som
små. Resor kommer att arrang
eras till Djurgårdens alla
bortamatcher där intresse finns.
I alla städer där Djurgården spelar
kommer Reseklubben att abonnera en
restaurang/pub dit alla djurgårdare är
välkomna att träffas och umgås inför
matchen. Många segerrika bortamatcher
och en del roliga saker är på gång. Vad
sägs om t.ex. live konsert med Coca
Carola i Kalmar eller båtresa till
Enköping?
Bussarna vi åker med är utrustade med
toalett, aircondition, video och bandspe
lare. Bussarna håller full turistklass och
kommer ifrån SweBus och Westin Buss.
Så ta ditt ansvar och häng med, blår
änderna behöver oss !

Vill du åka med? Här är några riktlinjer...
Priset är tur och retur.
Matchbiljett ingår ej.
Det går ej att skriva upp sig utan att
betala anmälningsavgiften.
För att få utnyttja Reseklubbens finfina
priser måste man vara medlem i Djur
gården Fotboll eller Järnkaminerna.
Bokningar via telefon och e-mail accepte
ras ej.
Sista uppskrivningsdag är vardagen
innan matchdag kl. 14.00
Avbokningar måste göras senast fem
dagar innan avresa.
Vid bokning till Enköping, specificera
buss eller båt.
Uppskrivnings ställen:
Östra Station, Vardagar kl. 8-24, Lör/Sön
kl. 11-23. OBS! Ej under lunchtid.
DIF Fotbolls kansli, Klocktornet. Mån-Tors
kl. 10-16, Fre kl. 10-15. OBS! Lunchstängt
kl. 12-13.
Souvenirstånden alla hemmamatcher.
Ring också JK's infolinje på 08 - 783 79
77 för närmare info innan varje bortaresa.
Frågor går bra att maila till pike@dif.se
Läs mer om Reseklubben på hemsido
rna www.dif.se och
www.jarnkaminerna.nu

Priser till respektive resa samt anmälningsavgift

Mån 9/4
Tors 24/4
Mån 29/5
Sön 4/6
Tis 20/6
Lör 1/7
Sön 9/7
Mån 7/8
Lör 12/8
Lör 12/8

Ljungskile - DIF
Malmö - DIF
Öster-DIF
Mjällby-DIF
Sylvia - DIF
Brage - DIF
Kalmar - DIF
Umeå - DIF
Enköping - DIF
Enköping - DIF

200kr (200kr)
250kr (200kr)
220kr (200kr)
250kr (200kr)
120kr (100kr)
140kr (100kr)
200kr (200kr)
320kr (200kr)
100kr (100kr)
270kr (270kr)

Båtresa endast 130 platser. 18års leg!
Sön 27/8 Åtvidaberg - DIF
140kr (100kr)
Sön 24/9 Gunnilse - DIF 240kr (200kr)
Sön 8/10 Västerås-DIF 120kr(100kr)
Sön 22/10Landskrona - DIF 250kr (200kr)
Med reservation för eventuella ändringar.
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Övre raden från vänster: Pierre Gallo, Joel Riddez, Stefan Bärlin, Patrik Eriksson-Ohlsson, Mikael Dorsin, Magnus Pehrsson, Richard Henriksson, Se
bastian Haag, Markus Karlsson, Anatoyli Ponomarev. Mittenraden: Fredrik Svedberg, Jörgen Sundström, Andreas Johansson, Dembo Touray, Rami
Shaaban, Kjell Lundqvist (materialansvarig), Samuel Wowoah, Niclas Rasck, Martin Piotrowsky. Nedre raden: Lucas Nilsson, Stefan Bergtoft, Zoran
Lukic (tränare), Jones Kusi-Asare, Umut Cesmeli, Magnus Samuelsson, Sören Åkeby (tränare), Pagguy Zunda, Agbar Barsom.

