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2004-
Utmaningens år
FÖR DJURGÅRDEN



Ett fantastiskt år läggs till handlingarna och vi börjar blicka framåt mot 2004. Spel på 

Råsunda medför omställningar för hela föreningen och våra medlemmar. Det vi till

sammans byggt upp sedan 1998 ska nu överföras till en ny hemmaarena. Det blir 

omöjligt att få det som på Stadion, men tillsammans kan vi få Råsunda att kännas som 

hemmaplan. Bland annat kommer vi att ha Järnkaminerna på långsidan på de flesta 

matcherna och på de stora matcherna kommer de att stå på den södra läktaren. 

Familjeläktaren finns kvar och biljettpriserna på de olika läktarna kommer att variera 

så att alla har råd att se Djurgården spela boll. Säsongsbiljetterna är släppta och det är 

ett enormt tryck efter dem trots spel på Råsunda. Information hittar du längre bak i 

tidningen och på vår hemsida www.dif.se.

Träningsmatcherna som Djurgården spelar i Stockholm kommer 2004 att spelas på 

Skytteholms IP. De spelas på konstgräset och där finns det läktare med plats för 4000 

åskådare. Man kommer också att träningsspela mot toppmotstånd från Danmark och 

Norge på bortaplan. FC Köpenhamn och Rosenborg ska försöka knäcka Svenska mäs

tarna.

Transferfönstret öppnar i januari och då får vi se vilka spelare som lämnar och vilka 

spelare som kommer till Svenska mästarna. Vi kan hoppas på en liten spelaromsät

tning, men lite nytt blod i truppen skadar inte. Kim Källström lämnar Djurgården och 

vi får passa på att tacka Kim för gulden och önska honom lycka till i franska Rennes. Det 

kan nog ha hänt en del på spelarfronten när du fått denna tidning i din hand och vi 

kommer i nästa nummer att presentera eventuella nyförvärv.

Det är nu hög tid att betala in medlemsavgiften för 2004. Du får fyra nummer av 

medlemstidningen Djurgårdaren hem i brevlådan och mycket mer. Under året kommer 

det erbjudanden i tidning och på hemsidan. Redan 28 januari bjuder Solvalla på 

inträdet för alla medlemmar mot uppvisande av medlemskortet i Djurgården Fotboll. 

Så se till att betala medlemsavgiften för 2004 redan i dag.

Det årliga Informationsmötet för våra medlemmar äger rum den 12 januari klockan 

18.00 och årsmötet i Djurgården IF Fotboll äger rum den 1 mars klockan 18.00. Båda 

dessa möten hålls i Torben Grutsalen på Stadion. Medtag medlemskort i DIF-Fotboll 

2003. För närmare information se vår hemsida www.dif.se när datumen närmar sig så 

att inte lokal och tid ändrats.

http://www.dif.se
http://www.dif.se


Spelprogram 2004
Nu börjar spelprogrammet att ta form, 
men det är som tidigare säsonger risk 
för matchflyttar. Träningsmatcherna blir 
tuffare och toppmotstånd från Danmark 
och Norge blir det på bortaplan. Sedan 
möter Djurgården även Västerås SK, 
Café Opera och Assyriska i tränings
matcher i Stockholm. I år spelas de på 
konstgräset på Skytteholms IP där det 
finns läktare för cirka 4000 personer. 
Allsvensk premiär blir det mot nykom
lingen Trelleborg som Djurgården inte 
mött på Vångavallen sedan säsongen 
2001 då Djurgården tog stora silvret i 
den sista omgången. Matchen spelas en 
tisdag eftersom den direktsänds i 
Canal+. Hemmapremiär blir det mot AIK 
på Råsunda i den andra omgången. Blir 
det fullsatt?

Eftersom A-landslag och U21-landslag 
ska spela EM 2004 så blir det ett längre 
uppehåll 22 maj-2 juli. EM-slutspelet har 
gjort det extra svårt att få ihop spelpro
grammet, men det ser ut att bli ett 
härligt fotbollsår även 2004.

Första Champions league kvalet spelas 
28 juli och 4 augusti och lottas runt 
midsommar. Med anledning av 
Champions League kval, Svenska cupen 
och EM-slutspel blir det ett tätt spelpro
gram med många lördagsmatcher. Vi 
hoppas att publiken kommer till 
Råsunda och att vi får trevliga fotbolls- 
fester under 2004.

Här följer ett preliminärt spelprogram 
för 2004.

Speldagar och tider kan komma att 
ändras före och under säsongen.

* Angivna datum är sista speldag för 
dessa matcher

** Alternativ speldag är onsdagen

Träningsmatcher

Fredag 13 feb FC Köpenhamn - Djurgårdens IF
Onsdag 25 feb 19.00 Djurgårdens IF - Västerås SK
Lördag 28 feb 13.00 Café Opera - Djurgårdens IF
Viking Cup 4-7 mars Djurgårdens IF, Hammarby, Århus, Bröndby
Lördag 13 mars Rosenborg - Djurgårdens IF
Lördag 27 mars 15.30 Djurgårdens IF - Assyriska

Allsvenskan, Svenska cupen, Champions League

Tisdag 6 april 19.00 Trelleborgs FF - Djurgårdens IF
Tisdag 13 april 19.00 Djurgårdens IF - AIK
Måndag 19 april 19.00 Helsingborgs IF - Djurgårdens IF
Söndag 25 april 17.00 Djurgårdens IF - GIF Sundsvall

Måndag 3 maj 19.00 Landskrona BolS - Djurgårdens IF 
Torsdag 6 maj Svenska cupen omgång 2*
Söndag 9 maj 17.00 Djurgårdens IF - Kalmar FF 
Onsdag 12 maj 19.00 IF Elfsborg - Djurgårdens IF 
Tisdag 18 maj 19.00 Djurgårdens IF - IFK Göteborg
Torsdag 20 maj Svenska cupen omgång 3* 
Lördag 22 maj 16.00 Djurgårdens IF - Örgryte IS

Fredag 2 juli Svenska cupen omgång 4*
Onsdag 7 juli 20.00 Halmstads BK - Djurgårdens IF
Onsdag 14 juli 19.00 Djurgårdens IF - Malmö FF
Tisdag 20 juli 19.oo Hammarby - Djurgårdens IF
Lördag 24 juli 16.00 Djurgårdens IF - Örebro SK
Onsdag 28 juli Champions League Kval 2:1
Lördag 31 juli 16.00 Kalmar FF - Djurgårdens IF

Onsdag 4 aug Champions League Kval 2:2
Torsdag 5 aug Svenska cupen kvartsfinal*
Lördag 7 aug 16.00 Djurgårdens IF - Landskrona BolS
Tisdag 10 aug Champions League Kval 3:1**
Söndag 15 aug 17.00 Djurgårdens IF - Halmstads BK
Lördag 21 aug 16.00 Örgryte IS - Djurgårdens IF
Tisdag 24 aug Champions League Kval 3:2**
Måndag 30 aug 19.00 Örebro SK - Djurgårdens IF

Lördag 11 sept 16.00 Djurgårdens IF - Hammarby 
Söndag 19 sept 17.00 Malmö FF - Djurgårdens IF
Onsdag 22 sept 19.00 AIK - Djurgårdens IF
Måndag 27 sept 19.00 Djurgårdens IF - Trelleborgs FF

Måndag 4 okt 19.00 IFK Göteborg - Djurgårdens IF 
Lördag 16 okt 16.00 Djurgårdens IF - IF Elfsborg
Torsdag 21 okt Svenska cupen semifinal*
Måndag 25 okt 19.00 GIF Sundsvall - Djurgårdens IF 
Lördag 30 okt 16.00 Djurgårdens IF - Helsingborgs IF

Lördag 6 nov Svenska cupen Final





Djurgårdaren listar...
Årets målpassar:

i. Andreas Johansson till 
Daniel Sjölunds 3-2 mot 
Hammarby i höstderbyt.
(Matchen slutar: 3-2)

2. Kim Källström till Geert 
den Oudens 1-0 mot Örgryte 
på Nya Ullevi.
(Matchen slutar: 3-0)

3. Fredrik Stenman till Geert 
den Oudens 1-1 mot AIK i 
höstderbyt.
Matchen slutar: 2-1)

4. Kim Källström till Andreas 
Johanssons 1-0 mot 
Halmstad på Örjans Vall.
(Matchen slutar: 3-2)

5. Geert den Ouden till
Makondeles 2-0 mot Elfsborg 
på Ryavallen.
(Matchen slutar: 2-0) 5.SM-guld!

Årets mest underskattade:

1. Niclas Rascks offensiv

2. Kim Källströms defensiv

3. Johan Arnencs offensiv och
DEFENSIV

4. Karl-Oskar Fjörtofts
HANDBOLLSOFFENSIV

5. Assyriskas CUPOFFENSIV

Årets favorit i repris från 2002:

1. MFF:s Andreas Yngvesson och Olof 
Persson vädjar om hjälp från andra lag 
för att komma ikapp.

2. Solna AlK-fans kräver läggmatch för 
att Djurgården inte ska vinna.

3. "Stockholms storklubb" Solna AIK 
slåss om plats 5-8.

4. Sex säkra mot Bajen.

Årets genomklappningar:

1. AIK i vårderbyt. 0-3 blev 3-3.

2. Assyriska. 0-4 på Stadion.

3. Örgryte. 0-3 på Stadion.

4. Malmö FF. 0-2 på Stadion.

5. MyPA 0-4 i Järfälla
(träningsmatch).

Årets mål:

1. Kim Källströms 5-1 mot:
Öster på Stadion (5-2)
2. Andreas Johanssons 1-0 mot:
Partizan Belgrad på Råsunda (2-2)
3. Johan Elmanders 2-0 mot:
Hammarby på Råsunda (3-0)
4. Samuel Wowoahs 2-1 mot:
AlK på Råsunda (2-1)
5. Kim Källströms 2-1 mot:
IFK Göteborg på Stadion (3-1)
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Det tionde guldet -
Frågor och svar med författarna:
Thomas Alexanderson och David Bogerius.

F: Varför en ny bok?

S: Vi märkte att Dubbeln uppskattades för 

att det var en bok för supportrar - av suppor

trar.

F: Det finns de som hävdar att de läste ut 

Dubbeln på en dag. Var den så tunn?

S: Nej, det var nog snarare så att den var så 

svår att släppa om man börjat läsa. Och så 

var det bra flyt i ordföljden.

F: Är det likadant med Det tionde guldet?

S: Ja, upplägget är ungefär likadant. Vi har en 

presskrönika för hela året och en reseberät

telse från Partizan. Men kapitlet om Svenska 

Cupen var nog lite roligare att läsa i 

Dubbeln. Sen har vi inga bilder i Det tionde 

guldet, vi tyckte inte att de tillförde så myck

et i Dubbeln.

F: Hade boken kommit även om det inte bliv

it guld?

S: Ja, det är ju knappast så att vi satte oss ner 

när guldet var klart och tänkte "vad kul, nu 

skriver vi en bok". Vår bok hade kommit ut 

om så Djurgår'n åkt ur eller blivit uteslutet 

ur serien och nedflyttat i division fem. Vi är 

med överallt. Det var likadant med Dubbeln. 

Vi skriver inte om Djurgår'n för att Djurgår'n 

vann guld. Vi skriver om Djurgår'n för att det 

är en del av livet.

F: Ska man inte vara opartisk om man skriver 

om sport?

S: Nej, det skrivs ju redan så mycket av folk 

som har VM-laget 1994 som typ enda 

favoritlag och de lever i en annan värld än 

vad vi gör.

Apropå Djurgården, Av Jonas Riedel

Siv ”Sivan” Lundqvist är ett känt ansikte ute på Kaknäs. Men när vinter

mörkret LÄGGER SIG ÖVER TRÄNINGSANLÄGGNINGEN OCH INGA SPELARE ÄR DÄR 
STÄLLER HON SIG I STÄLLET PÅ DJURGÅRDENS JULMARKNAD PÅ SERGELSTORG OCH 
SÄLJER SOUVENIRER. NYFIKNA SOM VI ÄR TITTADE VI FÖRBI OCH KOLLADE LÄGET. 
Siv, hur går det på julmarknaden?

- Det går jättebra. Det är andra året jag står här och det är kul. Man träffar 

massor av folk som kommer och handlar: Och sedan får man ju lära känna kil

larna som jag jobbar här med, och de är jättetrevliga allesammans. Nu tränar 

ju laget på Bosön, så det händer inte så mycket på Kaknäs, så då är det bra att 

göra nytta här i stället.

Hur mycket står du här nere?

-Varje dag. Sen står jag här till den 23:e december, med några små undantag. 

Vi har några grejer med Djurgården, en julfest och så, och då får jag vara 

borta eller gå lite tidigare, men annars är jag här hela dagarna.

Går försäljningen bra?

-Ja, det gör den, det går mycket bra. Årets hetaste pryl är nog de nya mor

gonrockarna, de är väldigt poppis. Sen säljer vi många DVD och Videoband 

med fotbollsåret 2003. Och försäljningen ökar ju närmre jul vi kommer.

Vilka är det som kommer och handlar?

- Allt möjligt folk. Det är farmor och mormor till barnbarnen, föräldrar och 

ungdomar. Vissa föräldrar håller på Hammarby eller AIK, men barnen är 

Djurgårdare, och då köper de DIF-prylar till dem i alla fall, även om de ibland 

knappt vill hålla i dem själva, haha.

Kommer ni bra överens med de som står i Hammarbys och AlKs stånd?

- Ja då, visst gör vi det. Det är inget fel på dem, de är trevliga, även om de 

håller på fel lag. Men de säljer ju inte lika mycket som vi, så de har lite mer tid 

över att prata.

Av Jonas Riedel

Uppsnappat från Julmarknaden

Visst, Djurgården har mer plats och 
saker, men det är lite mer industri över 
dem. Vi är lite mer familjära. 
/Hammarbys försäljare.

Jäklar, jag skulle ju köpa 
något till frugan, och nu har 
jag köpt tre kassar djur
gårdsgrejer till mig själv... 
/”Tobbe” på julklappsjakt.

Varför vi har mindre plats än 
Djurgården?
Det är för att de vann 
guldet, då säljer man mer. 
Men nästa år...
/Janet i Black Armys stånd.

Varför vi har störst plats?
Vi är bäst, så enkelt är det!
/Vår egen Super-Siv i Djurgårdens sou
venir-stånd.
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1 maj 1988
Djurgården-Hammarby 2-0 (1-0) 
Joacim Sjöström - Glenn SchiIler, 
Stephan Kullberg, Vito Knezevic, Leif 
Nilsson - Krister Nordin, Stefan Rehn, 
Kjetil Osvold,Jens Fjällström - Steve 
Galloway, Glenn Myrthil
Inhoppare: Peter Mörk och Peter Skoogh

Klassiska matcher Publik: 13410 på Stadion

Vad är en klassisk match? Jo, enligt min uppfattning är det en match som antingen 
utmärker sig på något speciellt sätt, ger ett mästerskap eller visar vägen till något nytt.

Till exempel så är det dessvärre bara en match den gångna säsongen som enligt min 
mening kommer att gå till historien. Dessvärre är det 3-3-matchen mot AIK jag tänker 
på. AIK:s upphämtning de sista tolv minuterna kommer varken djurgårdare eller AIK-
are att glömma under sin livstid.

I övrigt, som sagt, var det ingen direkt avgörande match som gav guldet.
Annat var det 1964 när Djurgården avgjorde på en tveksam straff på övertid i sista 

omgången och vann Allsvenskan på målskillnad. Inte bara dramatiken utan också 
straffhjälten Berndt ”Sump-Hugo” Anderssons kommentar om straffen ”feldömd, men 
rätt lagd” kommer aldrig att glömmas. Det är nog den största Djurgårdsklassikern 
genom tiderna.

Jag tänker dock berätta om en match som jag aldrig kommer att glömma och som 
betydde oerhört mycket för mig och andra som arbetade i Djurgården på den tiden. 
Det är derbyt mot Hammarby den 1 maj 1988 på Olympiastadion, Stockholm som jag 
åsyftar.

Bakgrunden var att vi året innan hade ställt in betalningarna och således var 
bankrutt. Vi hade dock gått upp i Allsvenskan, men hade inga pengar till rutinerade 
nyförvärv. Rekryteringsgruppen som bildats året före hade dock vaskat fram en del 
okända namn som Steve Galloway, Jens Fjellström, Thomas Johansson, Lars Lundborg 
och någon till.

Med extern finansiering hade också Kjetil Oswold anslutit från Nottingham. Övriga 
spelare löstes genom att undertecknad åkte runt till föreningarna och talade om att vi 
inte hade några pengar, men ändå hade värvat deras bäste spelare. Vi var alltså 
tvungna att lösa saken på något billigt sätt. Det fanns ingen skiljenämnd på den tiden, 
utan man var tvungen att komma överens. I annat fall blev spelaren avstängd på ett år. 
Det ville ju inte dessa föreningar göra mot sina killar utan vi hittade lösningar. Det är 
en överdrift att säga att man var populär hos dem.

Kritiken mot värvningarna var stark såväl internt som externt. ”Juniorvärvningar” 
fnös äldre medlemmar som tydligen glömt den ekonomiska situationen. Laget kom
mer att åka ut direkt var media och all fotbollsexpertis överens om.

Inför matchen var Hammarby klar favorit. De skulle ju bli ett topplag och vi åka ur. 
Visserligen hade vi tagit lite poäng i början, men det gör ju alla nykomlingar. Det var 
den fjärde omgången av Allsvenskan.

Matchen började och Djurgårdsspelarna rullade ut Hammarby totalt från start. 
Djurgården hade ett mittfält med Stefan Rehn, Kjetil Osvold, Krister Nordin och Jens 
Fjellström som i mitt tycke var i princip lika starkt som dagens. Denna dag, den 1 maj 
1988, var detta dock okända spelare. Lennart Nyman, Hammarbys starke man denna 
tid bara stirrade och frågade ”Var i h-e kommer de här spelarna ifrån”. Längst fram 
spelade Steve Galloway och Glenn Myrthil. Galloway som var ett synnerligen kritiserat 
nyförvärv sprang sönder Hammarbys försvar totalt och gjorde 1-0 i första halvlek och 
spelade fram Myrthil till 2-0 i andra. Galloway förklarade segern med att ”Vi tar varje 
match som en cupfinal. Det är uppkavlade ärmar och mycket hjärta”.

Inför denna säsong och denna match hade jag och flera med mig tvivlat på att vi 
skulle greja kontraktet. Denna match gav dock oss ett kvitto på att vi hade satsat rätt 
med egna produkter och lågbudgetvärvningar. Vi skulle aldrig åka ur. Det var med 
denna sköna känsla man lämnade Olympiastadion denna majkväll.

Hur slutade då denna säsong. Jo, som en bra saga. Först blev vi som hjälten i sagor
na hånade. Sen reser sig hjälten och besegrar den onde (Hammarby). Och till slut slu
tar allt lyckligt. Hjälten får en silverplakett runt halsen medan den onde åker ut.

Av Mats Jansson

THERESE JENSEN, JÄRNKANIN

Varför blev det just Djurgården och inte 
något annat lag?
- För att min mamma, hennes kille och 
brorsan hejar på Djurgården. Dessutom 
spelar min brorsa i Djurgården. Min 
pappa hejar på Hammarby och det gillar 
jag inte.
Brukar du gå på Djurgårdens matcher - 
har du rentav säsongsbiljett?
- Ja, jag går på matcherna. Jag har 
säsongskort på B, rad 7 på Stadion.
Vilket (om du har nåt) är ditt favoritlag 
och favoritspelare utomlands?
- Arsenal och Thierry Henry.
Vem är din favoritspelare i Djurgården?
- Alla spelare är bra men jag gillar Kim 
Källström.
Vad tycker du om maskoten - 
Järnkaninen?
- Järnkaninen är bra! Den är snyggare än 
de andra lagens maskotar.
Vad tycker du om att DIF ska spela på 
Råsunda?
- Inte bra! Jag tycker att Djurgården skall 
få spela på sin egen hemmaplan.
Vilket är ditt roligaste minne?
(i Djurgårdssammanhang!)
- Att få följa med familjen och titta på 
Djurgår'n. Jag har varit runt i Sverige 
och i Köpenhamn. Men i Köpenhamn 
somnade jag i mammas knä fast vi satt 
bland alla andra djurgårdare.
Brukar du läsa medlemstidningen - 
vad tycker du om den?
-Ja, det gör jag. Jag vill att det skall vara 
mer saker som barn kan läsa.
Har du varit med ute på DIF-dagen på 
Kaknäs någon gång?
- Nej, aldrig på DIF-dagen men jag har 
varit med på Kaknäscupen med 
Hårdrockarna. Min mammas kille 
Andreas och brorsan brukar vara där. A

v N
ik

la
s S

ch
ul

m
an

Nr 4 2003 Djurgårdaren 12



DIF-medlemmar
Som medlem i 
Djurgården Fotboll, har 
du fr.o.m. nu tillgång till 
ett antal spännande 
medlemsförmåner.

Vi vet naturligtvis att anledningen 
till att ni är medlemmar har med 
ert stora Djurgårdshjärta att göra, 
men vår förhoppning är att du nu 
snabbt kunna spara in medlem
savgiften flera gånger om, bara 
genom att utnyttja medlemsför
månerna.

Tänk dessutom på, att varje gång 
du använder ditt Djurgårds-VISA-
kort, går delar av köpesumman 
direkt tillbaks till klubben!

Medlemsförmåner

- Att utnyttja ett erbjudande är enkelt. 
Du börjar med att ta del av informatio
nen på denna sida. Varje leverantör är 
mycket väl införstådd med att 
Djurgårdens medlemmar har rätt till 
detta erbjudande.
- Affären görs direkt med de aktuella 
leverantörerna och du identifierar dig 
som DIF medlem med ditt medlemskort 
eller eventuella DIF-VISA.
- Alla företag som finns med och lever
erar erbjudanden till er medlemmar är 
etablerade företag som uppfyller alla 
krav på kvalitet, garanti, service och allt 
annan man förväntar sig när man köper 
en produkt eller tjänst.

Hoppas att ni hittar något erbjudande 
som faller er i smaken. Om inte, får ni 
spänt vänta till nästa nummer, då vi pre
senterar ett antal nya medlemsförmåner!





Djurgården kommer att spela samtliga hemmamatcher på Råsunda 2004. Det 
innebär att alla som hade säsongsbiljett 2003 eller är medlemmar i Djurgårdens IF 
Fotboll kommer att ha förtur på de bästa platserna på Råsunda sektion 102, 103, 105, 
106, 321 och 323.

Vi kommer att behandla varje önskemål efter det att betalningen kommit in, men 
platstilldelningen kommer att ske först under jan/feb. Vi kommer självklart att ta 
hänsyn till hur bra man satt på Stadion när vi placerar er på Råsunda. Är ni flera som 
vill sitta tillsammans ber vi er att göra en lista på samtliga personer och skickar den 
till oss via fax eller e-post. Gärna med tydlig förklaring hur ni vill sitta (på rad eller 
uppdelat på flera rader) samt fullständig adress och telefon samt e-post till var och 
en. Glöm inte att skriva önskemål om sektion, rad och plats. Därefter har ni fram till 
den 31 januari på er att betala för att få sitta ihop. Detta för att vi enkelt ska kunna 
placera er tillsammans.

Priserna för säsongsbiljetten varierar och det är därför viktigt att ni betalar rätt 
summa om vi ska kunna tillgodose ert önskemål. Alla säsongare 2003 och medlem
mar har fram till den 31 januari på sig att betala om man vill sitta på de bästa platser
na. De bästa platserna som inte betalats den 31 januari kommer därefter att säljas 
(mer information kommer i februari på hemsidan). Till övriga sektioner kan alla köpa 
och det är först till kvarn som gäller.

Nyhet för 2004 är att familjesäsongsbiljetten innehåller fyra biljetter till samtliga 
hemmamatcher. När man går in så är det 1 vuxen + 3 barn under 16 år eller 2 vuxna + 
2 barn under 16 år. Man betalar alltså per person 49 kr/match.

Du kan betala in pengarna för säsongsbiljetten på postgiro 549 21-2 eller bankgiro 
5752-6410. Vill du betala säsongsbiljetten med faktura (endast företag) så hör av dig 
till oss med e-post. Har du DIF-kortet (VISA) så kan du dela upp betalningen på 4 
månader se hemsidan för mer information. När ni betalar in pengar för säsongsbiljet
ten anger ni vilken sektion ni har önskemål om att sitta på.

Säsongsbiljetterna skickas med rekommenderad post under mars månad. För att 
säsongsbiljetterna ska komma rätt behöver vi namn, adress, telefon samt e-post på 
varje person som köper säsongsbiljett. Får du inte plats med att skriva det på inbetal
ningskortet så går det bra att komplettera med uppgifter via e-post, fax eller vanlig 
post.

De 7000 första som köper säsongsbiljett 2004 kommer att få en bok om 
Djurgårdens IF Fotboll som gjorts i samarbete med fotbollsmagasinet Offside.

När vi flyttar tillbaka till Stadion kommer endast de som haft säsongsbiljetter 
föregående år (alltså flyttar vi tillbaka till Stadion 2005 så måste man haft säsongs
biljett 2004) att få möjlighet att köpa den plats man hade på Stadion 2003.

Vi reserverar oss för att vissa sektioner kan bli slutsålda och då placerar vi dig på en 
annan sektion så ange gärna en alternativ sektion vid betalningen.

Viktig information angående klacken
Säsongsbiljetterna i klacken kommer att vara i form av ett kort som gäller till 

anvisad sektion. På matcherna mot AIK, Hammarby, Göteborg, Malmö och 
Helsingborg gäller dessa kort på den Södra nedre läktaren sektion 432 och 433. Övriga 
matcher kommer korten att gälla till Östra nedre sektion 101 och 107. Detta för att det 
ska vara så likt Stadion som möjligt. Placeringen medför vissa krav från Djurgårdens 
IF Fotboll och Järnkaminerna. Bland annat är det numrerade platser i klacken när 
man står på Östra nedre och går stolar sönder så kommer vi att flytta klacken till 
södra på samtliga matcher och mellanskillnaden på priset betalas ej tillbaka. Mer 
information hittar du på www.dif.se samt www.jarnkaminerna.nu

http://www.dif.se
http://www.jarnkaminerna.nu


PLATSTILLGÅNG

Läktare Antal platser Pris Subvention
Östra övre 102 1496 2400 kr 340 kr
Östra övre 103 972 2600 kr 540 kr
Östra övre 105 972 2600 kr 540 kr
Östra övre 106 1492 2400 kr 340 kr

Östra nedre 101 - Klacken 1253 1400 kr 600 kr
Östra nedre 107 - Klacken 1483 1400 kr 600 kr

Västra 320 852 2400 kr 320 kr
Västra 321 673 2400 kr 320 kr
Västra 323 669 2400 kr 320 kr
Västra 324 882 2400 kr 320 kr

Södra nedre 431 872 1200 kr 320 kr
Södra nedre 432 1138 1200 kr 320 kr
Södra nedre 433 767 1200 kr 320 kr
Södra nedre 434 1241 1200 kr 320 kr

Södra mellan 436 1112 1400 kr 440 kr
Södra mellan 437 1042 1400 kr 440 kr
Södra mellan 438 728 1400 kr 440 kr
Södra mellan 439 1425 1400 kr 440 kr

Södra övre 430 1828 1800 kr 540 kr
Södra övre 435 - Familjeläktare 1780 2550 kr* 2330 kr

* Familjesäsongsbiljett innehåller fyra biljetter till samtliga hemmamatcher. När 
man går in så är det 1 vuxen + 3 barn under 16 år eller 2 vuxna + 2 barn under 16 år.



FAQ - Svar på de vanligaste frågorna:

Jag hade säsongsbiljett 2003. Hur beställer jag säsongsbiljett 2004?
Betala in säsongsbiljetten på postgiro 549 21-2 och skriv önskemål om vilken sek

tion du vill sitta på. Hade du säsongsbiljett 2003 kan du ha önskemål om valfri plats 
på Råsunda.

Jag hade INTE säsongsbiljett 2003. Hur beställer jag säsongsbiljett 2004?
Betala in säsongsbiljetten på postgiro 549 21-2 och skriv önskemål om vilken sek

tion du vill sitta på. Hade du INTE säsongsbiljett 2003 kan du ha önskemål om klack
en eller sektion 320, 324 eller på kortsidan. I februari kommer det information på 
hemsidan om hur du kan byta plats om det skulle vara så att det blir ledigt på andra 
mer attraktiva platser.

Får jag tillbaka pengar om jag betalar för en säsongsbiljett, men blir tilldelad en 
billigare?

Självklart får man tillbaka mellanskillnaden om man blir tilldelad en billigare bil
jett.

Jag vill ha säsongsbiljett i klacken 2004, hur gör jag?
Enklaste sättet är att betala in 1400 kr på pg 549 21-2 senast den 31 januari.

Vilka platser är lediga?
Alla som hade säsongsbiljett guldåret 2003 har förtur till sektion 102, 103, 105, 106, 

321 och 323. Sista dagen att betala in för dessa platser är den 31 januari 2004. Har inte 
betalningen kommit Djurgårdens IF tillhanda kommer osålda platser på dessa sek
tioner att släppas till försäljning (mer information kommer på hemsidan i februari).

Kan jag köpa säsongsbiljetter på kansliet i Klocktornet?
Tyvärr kan man inte göra det. Bokningar görs genom att man betalar in på post

girot 549 21-2.

Kan man komma till Råsunda och titta på sektionerna?
Tyvärr går inte det, men det finns nedladdningsbara PDF:er på www.dif.se där man 

ser hur sektionerna ser ut.

Hur betalar jag?
Använd ett inbetalningskort och betala in hela summan för din säsongsbiljett på 

pg. 549 21-2 och skriv namn, adress, telefonnummer samt vilken sektion betalningen 
avser. Spara kvittot! Vill du betala med DIF-kortet kontaktar du vårt kansli så får du 
hjälp direkt. Det går också bra att betala över Internet, men var noga med att ange 
telefon och vad betalningen avser.

Kan jag dela upp min betalning?
Vill du dela upp betalningen måste du ha DIF-kortet (internationellt betalkort med 

VISA-funktion). Ring 020-77 88 99, alla vardagar mellan 8.00 och 22.00 och ansök 
direkt. Observera att du måste vara 18 år för att kunna söka kortet. Med DIF-kortet 
kan du dela upp din betalning på fyra månader - räntefritt. Kostar din säsongsbiljett 
2600 kronor dras 650 kronor per månad från ditt kort under fyra månader. Kontakta 
kansliet på dif.fotboll@dif.se om du vill betala med DIF-kortet.

Kan jag betala säsongsbiljetten på faktura?

Vi skickar endast fakturor till företag. 
Skicka e-post med faktura adressen, 
organisationsnummer och vilken sek
tion det gäller till dif.fotboll@dif.se

Får jag någon bekräftelse på min 
betalning?

Nej, behåll kvittot som är din bekräf
telse på betalningen.

Finns det något kösystem om det 
finns platser lediga på Östra övre eller 
mittsektionerna på Västra efter den 31 
januari?

Nej, tyvärr har vi inget kösystem utan 
hänvisar till den information som kom
mer ut i slutet av januari/början på feb
ruari.

När får jag min säsongsbiljett?
Under mars månad kommer vi att 

skicka biljetter med mera hem till dig.

Hur gör jag för att skaffa ett DIF-kort?
Ring Stadshypotek Bank, personlig 

service på 020-77 88 99, alla vardagar 
mellan klockan 8 och 22 för att ansöka 
direkt. Tänk på att du måste vara 18 år 
för att kunna söka kortet.

Hur många säsongsbiljetter säljer ni?
Djurgårdens IF Fotboll sålde över 7500 

säsongsbiljetter guldåret 2003.Till 
säsongen 2004 hoppas vi att Svenska 
Mästarna 2003 säljer över 8000 
säsongsbiljetter.

Hur gammal får man vara för att 
komma in gratis på Råsunda?

Spädbarn kommer in gratis och övriga 
måste ha biljett.

Kan man ta med barnvagnar eller 
hundar på Råsunda?

Nej tyvärr går inte det.

Finns det handikapplatser på 
Råsunda?

Ja i dagsläget 15 platser, men till 2004 
kommer det att ske en liten ombyggnad 
så att det blir fler platser.

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




Långt i från 
mätt av all 
framgång

Markus Karlsson har vunnit två SM-guld och ett 
cupguld. Han har varit med om att åka ur och gå upp i 

Allsvenskan vid två tillfällen. Djurgårdens lagkapten har 
även fått ta emot både priset som Årets Djurgårdare 

och priset som Årets Järnkamin Av Olle Ahnve
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Markus Karlsson har upplevt det mesta 
inom svensk fotboll och tvingas snart hyra 
en egen lägenhet för sin dignande prissam
ling. Dessutom har den hårdföre mittback
en hunnit uppnå en i fotbollskretsar gans
ka aktningsvärd ålder av 31 år. Trots det 
visar han inga som helst tecken på mät
tnad. När Djurgårdaren träffade Markus 
Karlsson berättar han i stället om att plat
sa i landslaget, drömmen om Champions 
League och om hur en av Djurgårdens 
absolut viktigaste lagmedlemmar ska lära 
sig ta rätt beslut på fotbollsplanen.

Efter åtta säsonger i blåblått och med 
sitt och klubbens andra raka SM-guld på 
fickan åkte Djurgårdens nr 12, Markus 
Karlsson, till Holland för att provspela för 
Eredivisie-klubben Willem II. Klubben 
kommer från staden Tilburg som ligger vid 
den belgiska gränsen, lite drygt tre mil 
från Johan Elmanders Breda. Karlsson 
valde att tacka nej till holländarnas bud, 
bland annat menar han att laget var klart 
sämre än Djurgården.

- Hade jag varit 21 hade situationen 
nog varit annorlunda, då hade jag kanske 
kunnat åka dit för att komma en bit på 
väg. Men, det måste ju vara en sportslig 
utmaning också och det var det inte i det 
fallet.

Skulle det inte bli någon utlandsvistelse 
för Karlsson under karriären menar han att 
det inte skulle kännas som ett missly
ckande.

- Absolut inte, jag ser det inte så. Jag 
gör det som känns bäst och skulle det kän
nas bra kunde det vara kul med en ny 
utmaning.

En effekt av en utlandsflytt för allsvens
ka spelare har i flera fall varit ökad upp
märksamhet från landslagets tränarpar. 
Detta hände bland annat Karlssons tidi
gare backkollega Mikael Dorsin, som kort 
efter sin flytt till Strasbourg tog plats i a- 
landslagets backlinje. Landslaget är också 
något som lockar den förre 
Norrtäljespelaren.

— Jag tror fortfarande jag har chansen, 
går landslagstränarna inte efter ålder så 
borde jag ha det. Det finns många spelare 
på min position, men om Max von 
Schlebrugge (innerback i Hammarby,
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Djurgårdarens anmärkning) kan komma 
med ska väl även jag ha chansen.
Landslaget är väl inget jag går och tänker 
på, men ska man hålla på måste det väl 
vara ett mål. I slutändan är det ju det allt 
handlar om; man vill ju spela i Sveriges 
bästa lag och det är ju aldrig för sent att 
göra landslagsdebut.

Ett steg på vägen, oavsett om målet är 
utlandsspel, landslagsspel eller enbart 
sportslig framgång, vore att få spela i 
Champions League. Årets sejour blev kort 
men minnesvärd. Alla närvarande vid 
Partizan Belgrads besök på Råsunda kom
mer att minnas matchen som en av de 
största fotbollsupplevelserna som DIF-sup
porter. Stämningen på läktarna var glö
dande, på gränsen till övertänd, och våra 
blårandiga krigare gjorde en första halvlek 
som i en av kvällstidningarna beskrevs 
som ”heroisk”. Även för lagets kapten var 
matchen speciell.

- Drömmen är ju alt nå gruppspelet i 
Champions League med DIF. Det var rätt 
surt efter Partizanmatchen, man landade 
rätt hårt i vardagen när man mötte 
Enköping hemma några dagar senare. Del 
var tur att det var en omgång mellan 
Partizan Belgrad och gruppspelet i 
Champions League. Vi hade ju kunnat få 
stordäng mot Newcastle i omgången efter. 
Däremot känns del lite som en morot all vi 
fick 1-1 borta mot Partizan medan Real 
Madrid senare bara fick 0-0.

— Kan vi bara behålla kvaliteten på 
truppen och ha lite mer flyt i lottningen 
kan vi klara av all nå gruppspelel nästa år.

Kvaliteten på truppen är något som 
Markus Karlsson menar även är grundläg
gande om man vill fortsätta ligga i den 
allsvenska loppen.

— All man fortsätter ha bra spelare är 
nyckeln till allt och all klubben fortsätter 
på den inslagna linjen med de förutsät
tningar de har givit oss. Del är ju ganska 
stor skillnad när det gäller den bilen jäm
fört med för några år sedan. I grund och 
bollen handlar det om pengar för alt få 
spelare och för all kunna hålla koll på allt
ing. Den bilen ser ju bra ut, men det gäller 
ju all inte slå sig till ro. Del är ledningen 
nog medveten om.



Markus Listar:

Tre bästa matcherna i DIF

- Jag tror ni supportrar kommer ihåg 
dem bättre än vad jag gör. När vi tappar 

3-0 till 3-3 mot AIK, den är i alla fall 
1:a, 2:a, 3:a, 4:a och 5:a på värsta-listan.

1. Elfsborg sista omgången 2002.
2. Malmö 6-1,2000

3. Hammarby 3-2 i höstas. 2003

Tre jobbigaste anfallarna att möta i 
ALLSVENSKAN

1. Afonso är solklar etta.
2. Niklas Skoog.

3. Gustav Andersson.

Tre bästa försvararna

1. Toni Kuivasto.
2. Nicklas Rasck

3. Fredrik Stenman

En person som du skulle vilja ha en 
EGENSKAP AV OCH VILKEN EGENSKAP?

Thierry Henrys driv.

— Skulle en spelare som Kim Källström försvinna måste han ersättas. Han har ju varit 
väldigt bra och man får ju räkna med att han ska vidare, men jag hoppas att ledningen lig
ger väldigt långt framme. Även om jag tror att vi har spelare som kan gå in för Kim, till 
exempel Bapupa. Det är inte samma spelartyp, men se hur Arneng ersatte Rehn, man får 
göra det på ett annat sätt.

Karlsson har de senaste säsongerna spelat nära på varje match han inte varit avstängd 
eller skadad. Konkurrensen på mittbacksplatsen har inte varit dålig, med Peo, Elias Storm 
och Richard Henriksson jagandes bakifrån. Men Karlsson menar att han inte känner av 
någon konkurrens.

- Nej, det gör jag inte och jag tycker det är bra. Jag behöver inte konkurrens, jag trivs 
bra med att veta att jag kommer spela nästa match. Som lagkapten tror jag inte heller det 
är bra att behöva fundera på om jag kommer få spela nästa match.

Trots bristen på konkurrens slår sig Rimbo sonen inte till ro utan vill förbättra sitt spel 
hela tiden. Han menar att den största svagheten är högerfoten som han beskriver som pre
cis tillräcklig för att slå en hjälplig passning. Att beskriva vad i spelet som måste förbät
tras är svårare.

— Jag måste bli bättre på allt, jag tänker inte till exempel: ”i år måste jag lära mig slå 
bättre 30-meterspassningar”. I stället försöker jag lära mig att tänka bättre fotboll. Under 
en match kan jag till exempel komma i en situation där jag måste bedöma om det är bättre 
för laget om jag faller 30 meter i banan. För att kunna prestera det tänket måste jag vara 
bra tränad. Kombinationen fysik och det psykiska är det jag försöker träna upp.

De flesta Djurgårdssupportrar ser nog Markus Karlsson som en fighter som spelar med 
ett stort hjärta. Karlsson själv håller med om att hans bästa egenskap är hans inställning.

— Det passar för en mittback att vara bra på att kämpa. Något som gör mig bra är också 
att jag inte är en klassisk mittback. Jag har spelat på många positioner i laget och är gans
ka allround, det gynnar mig. Man kan inte ha en mittback i dag som bara nickar bort bol
larna. Om tio år kommer det inte finnas en enda sådan mittback kvar.

Tidigare i Karlssons karriär medförde hans kämpaglöd en stor mängd inkasserade kort 
av varierande färg. Sedan ett par säsonger har dessa blivit mer sällsynta. Han säger att 
anledningen till det är en blandning av att han flyttat in från ytterback till innerback, att 
han tvingats ta mer ansvar som kapten och att han börjat spela mer moget.

Efter att ha bytt position i laget från forward till mittfältare till back tillbaka till forward 
för att än en gång återvända till backplats, hoppas Markus Karlsson att han bytt klart.

- Det här är den roligaste positionen, det låter tråkigt, men så är det. Jag saknar inte det 
rampljus det innebär att spela forward och göra mål, det är inte därför jag spelar. Det 
handlar om att hitta roliga saker i sitt spel.

Sedan Sören Åkeby flyttat till Århus kommer laget att tränas av Zoran Lukic och Stefan 

Rehn. Trots att det tidigare tränarparet ledde klubben till stora framgångar tycker Karlsson 
att det var en välkommen förändring.

- Sören var jäkligt bra när han var här, men nu var det läge för förändring. Det känns 
bra med förändring även om två av tränarna är kvar sedan tidigare. Den stora skillnaden 
för oss blir väl att Sören hade tag i stora delar av matcherna. Men där kommer ju 
”Rehnen” gå in och jag tror att Rehn kommer klara det bra - eller han måste ju klara det. 
Han hade väl lite problem att komma in direkt när han hade två tränare över sig, men nu 
är det ju i alla fall bara en.

Fick Markus Karlsson som han ville skulle han efter karriärens slut göra som Stefan 
Rehn och ta ett tränarjobb. Efter årets säsong gick han steg 2 i tränarutbildningen tillsam
mans med Åtvidabergs nytillträdda assisterande tränare, förre djurgårdaren Magnus 
Pehrsson.

— Någon gång kanske man kommer till Djurgården som tränare, men kanske inte direkt. 
Jag ska ju spela fotboll aktivt i flera år till, i alla fall till 35 ska jag klara av. Men det 
måste ju vara roligt att spela också.
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Real Madrid har 
Florentino Pérez -

Djurgården har
Bo Lundquist

Alla större fotbollsklubbar har sin starke man.
I Inter Återfinns kontroversielle Massimo Moratti 

vid styrelsebordets kortända och i Real Madrid köper 
DEN HANDLINGSKRAFTIGE KLUBBORDFÖRANDEN FLORENTINO PÉREZ 
IN VÄRLDSSTJÄRNOR TILL HÖGER OCH VÄNSTER. CHELSEAS KEN BATES 

KÖPTE SITT LAG FÖR ETT YNKA PUND FÖR 20 ÅR SEDAN OCH HAR 
DÄREFTER TRANSFORMERAT DET FRÅN KRISLAG TILL LIGALEDARE I 

Premier League (visserligen med massa god hjälp av 
RYSKA OLJEMILJARDER, MEN ÄNDÅ).

I Djurgården har vi Bosse Lundquist.
Av Carl Björk &



Utöver det faktum att även han har 
investerat egna pengar i sitt hjärtas lag 
har dock Bosse Lundquist rätt lite 
gemensamt med sina kollegor. I ett 
Fotbolls-Europa där klubbpresidenterna 
oftast pekar med hela handen för att visa 
vart föreningen ska gå och viftar med 
sedelbunten i den andra prenumererar 
Djurgårdens ordförande snarare på tron 
på laganda och ödmjukhet. Djurgårdens 
framgångskoncept bygger således inte på 
att enbart Bosse ska bossa, om uttrycket 
tillåts:

- Fotboll är ingen one man show utan 
ett lagarbete. För att nå framgång måste 
alla som verkar inom en förening dra åt 
samma håll, konstaterar Bosse 
Lundquist.

Under vårt 90 minuter långa samtal 
återkommer han ständigt till den väl- 
beprövade liknelsen om att en kedja 
aldrig är starkare än sin svagaste länk. 
Det är ju ingen idé att överdimensionera 
en av länkarna, konstaterar Bosse. 
Samtidigt understryks det hur viktigt det 
är att det inte ska finnas några svaga 
punkter som konkurrenterna kan utnytt
ja. Detta är en av anledningarna till var
för de dubbla svenska mästarna sätter så



stor vikt vid personligheten och karak
tären på de spelare som värvas till 
föreningen. Djurgårdens ideologi är att 
hitta den bästa möjliga personen på varje 
position, såväl på som utanför planen, 
utefter de resurser som står till hands.

- Organisationen kring laget är precis 
lika viktig som hur det fungerar på pla
nen, menar Bosse.

När vi kommer in på vilka utmaningar 
Djurgården kommer att ställas inför 
framöver tar Bosse genast upp are
naproblematiken. Som många andra 
djurgårdare trodde och hoppades han på 
en lösning i arenafrågan redan under 
2003, men i stället utvecklades det som 
såg så lovande ut till ett stort antiklimax:

- Vi ska inte sticka under stol med att 
det här blev ett bakslag för oss. Sådana 
här frågor tar enormt lång tid att lösa och 
vi hade i flera års tid arbetat med att 
göra Stadion till Djurgårdens egen arena. 
Efter flera politiska kovändningar i 
Stadshuset verkade det äntligen gå åt 

rätt håll, men sedan föll allt på mål
snöret, konstaterar han med besvikelse i 
rösten.

Att spela årets matcher på ärkerivalen 
AIK:s hemmaarena Råsunda var givetvis 
inget enkelt beslut att ta för 
Djurgårdsledningen. Sett ur ett 
ekonomiskt perspektiv är det dock ett 
klipp. Klubben beräknas spara 1,5 

miljoner kronor under säsongen, räknat 
med samma publiksnitt per match som 
under 2003.

Själv är Djurgårdsordföranden överty
gad om att laget kommer att locka mel
lan 20.000 och 25.000 åskådare per 
match framöver och därför krävs det 
garanterat en större arena på sikt. Det 
var med bakgrund av detta som 
Djurgården också lade fram ett alterna
tivt förslag till den nya jättearenan bred
vid Globen. I stället föreslås Östermalms 
IP som tänkbar placering på Stockholms 
nya idrottsliga flaggskepp och att Stadion 
i stället skulle öppnas upp för bred

didrotten.
- Vi måste få en långsiktig helhetslös

ning till stånd snart. Arenaproblematiken 
är den enskilt viktigaste frågan att lösa 
för Djurgården, skanderar Bosse med 
politikerna i Stockholms stadshus som 
tydlig adress.

Det är lätt att förstå varför i sportslig 
synvinkel, men även ekonomisk. Till 
skillnad från merparten av Fotbolls- 
Europa där licensintäkterna från TV 
utgör basen för föreningarnas ekonomi är 
publikintäkterna de svenska klubbarnas 
största inkomstkälla. Ungefär hälften av 
Djurgårdens omsättning kommer från 
biljettintäkter.

- Det är otroligt viktigt för oss att 
behålla publiken, inte bara för ekonomin 
utan även för kontinuiteten i klubben. 
Fansen och medlemmarna är hela tiden 
den röda tråden i föreningens verk
samhet.

Fotboll är nämligen en långsiktig verk
samhet, på alla plan, understryker Bosse. 
Detta är också huvudskälet till att 
klubben överväger att införa en ny man
agerroll i organisationen, en anställd per
son som kan bygga upp klubben och 
tänka långsiktigt. Fotbollsdrakarna i 
Europa lyckas behålla sin organisation 
och sina spelare år efter år, påpekar 
Bosse. Storlagen bygger truppen på fem 
eller tio års sikt och värvar, med få 
framgångsrika undantag, bara några få 
spelare per säsong:

- Att ha en så pass lång tidshorisont 
är en lyx vi inte har i Sverige. Här 
försöker vi planera två-tre år i förväg och 
hoppas på att våra bästa spelare inte 
försvinner utomlands alltför snabbt.

Djurgården verkar dock ha järnkoll på 
den närliggande spelarmarknaden. 
Tidigare letade man bara inom landets 
gränser, men nu börjar klubben även se 
sig om i övriga Norden efter möjliga 
förstärkningar. De två Bosse:arna, ord
föranden Lundquist och klubbdirektören 
Andersson, styr upp scoutning-arbetet, 
men en mängd personer är inblandade, 
från tränarstaben och styrelsen till olika 
kontakter runt om i Europa. Tips på bli
vande stjärnspelare strömmar in, men få 
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faller den kräsna Djurgårdsledningen i 
smaken. Videospelare går bort, repliker
ar Bosse, som snabbt skyndar att lägga 
till att den holländske målsprutan den 
Ouden faktiskt värvades utan att någon i 
vare sig tränarstaben eller klubblednin
gen hade sett honom spela live. Tipset 
kom i stället från Feyenoords tekniske 
direktör Rob Baan, som kom med namn
förslaget då Johan Elmanders lån hos 
Djurgården löpte ut.

- Vi har hela tiden tentaklerna ute. 
Samtidigt måste de värvningar vi gör gå 
ihop både sportsligt och ekonomiskt. 
Detta kan tyckas vara en enkel ekvation, 
men är betydligt svårare i realiteten, 
säger Bosse.

Värvningar, eller i varje fall rykten om 
dessa, kan också vara ett otyg, något 
Bosse Lundquist onekligen har fått uppl
eva under sina år på ordförandeposten. 
Under speluppehållet efter säsongen 
uppstår mängder av ogrundade transfer
rykten. Silly season gör verkligen skäl 
för namnet. Alla de dagliga spekulation
erna i kvällstidningarna irriterar honom:

— De lurar ju bara folk med sina påhit
tade historier och väcker oro i klubbar
na! Finns det för många journalister på 
sportredaktionerna som måste fördriva 
tiden med att koka ihop sådana här sagor 
i brist på riktiga nyheter eller vad är det 
frågan om, ryter Djurgårdsordföranden.

Samtidigt tar Bosse hela värvn
ingscirkusen med ro och understryker att 
Djurgården inte alls har någon större 
brådska att värva nytt inför den kom
mande säsongen. Visserligen brukar nor
malt förnyelsen av spelartrupperna ske 
under denna delen av året, men klub
bledningen tänker vänta och se om 
någon i spelartruppen försvinner innan 
man börjar leta ersättare, något man 
uppenbarligen vet hur det går till. Att 
det inte är något fel på handlingskraften 
bevisades ju redan i somras då fyra nya 
klasspelare anlände inom loppet av 
några veckor:

- Det var ett par, tre intensiva veckor 
efter midsommar då Bosse Andersson 
och jag satt dag och natt med 
värvningarna. Djurgården har som prin-

cip att snabbt gå från ord till handling 
och här visade klubben att vi lever som 
vi lär.

Själv har han aldrig spelat fotboll på 
någon högre nivå, men däremot ägnat sig 
en hel del åt friidrott under ungdomsti
den. Djurgårdare blev den unge ånger
manlänningen redan på 50-talet då han 
såg Knivsta Sandberg, Rolle Stoltz, 
Lasse Björn, Tumba och flera andra leg
endarer sparka boll i den randiga 
Djurgårdströjan.

— Du vet hur det är när man i sju-tio 
årsåldern skaffar sig ett favoritlag och 
sedan byter man aldrig, säger Bosse.

Bosse Lundquist har svårt att nämna 
något enstaka tillfälle när jag frågar 
honom om hans bästa Djurgårdsminne, 
inte att undra på med tanke på alla de 
framgångar han har upplevt under sin tid 
vid rodret för föreningen: återtåget till 
Allsvenskan, två mästartitlar, cupseger 
och spel i Europa.

- Jag skulle nog vilja säga att de 
senaste åren har varit en enda lång, fan
tastisk framgångsresa. Annars är ju när
minnet alltid det starkaste och för att få 
lite distans till det senaste guldet måste

Kort info:
Namn:
Bosse Lundquist
Ålder:
61 år
Bor:
Bromma
Familj:
Fru och två barn, alla djurgårdare
Hobbys:
Mitt civila yrke i företag och 
bolagsstyrelse
Dold talang:
Tror inte att det finns några Jag 
exponerar de få talanger jag har rätt 
bra.

det nog gå lite tid. Den största bragden 
är kanske det mest oväntade guldet: 
juniorernas härliga skrälltriumf i år.

Bosse Lundquist erkänner att jobbet 
som ordförande har tagit mycket tid på 
sistone.

- Jag har väl i princip arbetat heltid, 
säger han vid lite eftertanke. Man får 
utstå mycket, men så är det också ett 
väldigt, väldigt kul jobb som är få förun
nat.

- Det är ett privilegium att få vara ord
förande för en så framgångsrik och klas
sisk klubb som Djurgården, säger Bosse 
med stolthet i rösten.

Efter sex år vid rodret för Sveriges 
bästa fotbollsförening hungrar Bosse 
Lundquist fortfarande efter nya mål. Hur 
länge orkar han fortsätta att svinga ord
förandeklubben?

- Så länge det är roligt så fortsätter jag 
givetvis. Samtidigt förespråkar jag 
filosofin att den som är bäst lämpad för 
uppgiften ska vara ordförande. Om någon 
annan är lämpligare att ta föreningen till 
nästa nivå så ska man avgå och lämna 
plats för den efterträdaren, konstaterar 
Bosse med sedvanlig ärlighet.



Trots att det är flera månader kvar till den allsvenska starten så får de aktuella 
årstidsidrotterna ishockey och bandy stå i skuggan av den inhemska fotbollen i landets 
största tidningar.

Spalt efter spalt fylls med texter om eventuella spelarövergångar. En del mer tro
värdiga än andra. Silly-season är här och det är nästan omöjligt att komma undan.

- Det är sjuk tidningsjournalistik. Samtidigt är det klart att läsarna tycker att det är 
kul att läsa vad klubben de följer har på gång, men det blir lite skvallertidning över 
det hela. Det måste ju vara intressant för läsaren, annars skulle de nog inte skriva så 
mycket om det. Nuförtiden blir det mycket spekulationer eftersom det inte är många 
övergångar för tillfället. Ryktena kommer oftast från spelare agenter eller ledare och 
ibland är de sanna, ibland är de osanna, säger Djurgårdens klubbdirektör Bosse 
Andersson.

Hur som helst så är det upp till läsaren att tolka alla artiklar som publiceras. En 
artikel med rubriken ”Stefan Rehn till Milan?” skulle givetvis locka många läsare. 
Men när texten innehåller citat som ”inga kommentarer”, ”visst är det en duktig 
spelare, men” och ”vi har inte hört något” kan det vara läge att ifrågasätta relevansen i 
ryktet.

Många rykten startas av agenter. De vill höja värdet på sina klienter genom att försö
ka få fram att så många klubbar som möjligt är intresserade. Media hänger givetvis på 
och försöker då skapa egna ”nyheter” genom att ringa ett eller annat telefonsamtal till 
någon som kan tänkas vara inblandad.

Kim Källström är en spelare som i princip varit klar för hälften av Europas fotboll
sklubbar det senaste halvåret. Klubbar som Parma, Bordeaux, Milan, Empoli och 
Manchester United, samt ytterligare ett dussin klubbar, har nämnts. Det är dock bara 
Bordeaux, Empoli och Rennes som kontaktat Djurgården.

- Visst kan det vara positivt för spelarna med alla rykten. Men det kan även bli till 
en besvikelse för dem när det visar sig att de inte längre är aktuella. Då kan de drab
bas av frustration och besvikelse. De har målat upp drömmar som sedan raseras när de 
bara varit en spelare av många som klubben haft under uppsikt, säger Bosse.

De allra flesta spelarna i Allsvenskan har i dag en agent, eller rådgivare som de 
även kallas. Deras uppgift är att hjälpa spelarna att hitta klubbar samt att förhandla 
fram ett bra kontrakt till spelaren.

- Agenterna ser till spelarnas bästa. De vill att deras spelare skall spela i så bra lag 
som möjligt och utvecklas på bästa sätt. Det är tuff värld bland agenterna och mark
naden håller på att sanera sig själv. Det finns både seriösa och oseriösa agenter. Men 
eftersom det är mycket färre övergångar nu så försvinner många av de oseriösa. De

lever på att spelarna byter klubbar och 
när de inte gör det har de misslyckats. 
Ta en spelare som Kennedy som kan 
lämna Hammarby gratis. För ett par år 
sedan skulle han kunnat gå direkt. Det 
kan han inte nu. Marknaden är mycket 
tuffare i dag, säger Bosse.

För att få spelarna till nya klubbar, 
och därmed tjäna mer pengar, så erbjud
er agenterna dem till klubbarna. Det 
kommer nästan dagligen telefonsamtal 
eller fax från agenter till Djurgården, 
som säger sig ha just den spelartyp som 
Djurgården saknar.

- När det var klart att inte Stefan 
Rehn skulle fortsätta så hörde många av 
sig och sa att de kunde erbjuda en 
”Stefan Rehn-kopia”. De ville inte förstå 
att Stefan Rehn är mer än bara en fot
bollsspelare för Djurgården, säger Bosse.

Bosse berättar även att när det gick 
lite, eller i ärlighetens namn mycket, 
sämre för Djurgården än vad det gör i 
dagsläget så ringde det fler agenter än 
nu när det går bra. Klubbar i kris och 
motgång har givetvis ett större behov av 
att få tag i nya spelare. Då kanske även 
desperationen gör att man lättare 
”köper” agentens argument till varför 
just den spelaren skulle kunna hjälpa 
laget att klättra i tabellen.

- Ligger man sist som vi gjorde 1999 
och 2001 så haglar det in fax. Nu är det 
mycket lugnare, men när det försvinner 
en eller flera spelare så ökar det igen, 
fortsätter Bosse.
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De allra flesta tipsen som Djurgården 
får är på spelare som finns utanför EU. 
Eftersom man bara får ha tre stycken 
icke-EU spelare på planen samtidigt så 
är dessa spelare inte speciellt intressanta 
för Djurgården. Som bekant fyller 
Djurgården redan upp den kvoten och att 
ha spelare i truppen som man, när alla är 
skadefria, inte får använda är inte intres
sant.

- Det kommer inte många relevanta 
tips. Det är mest om spelare som inte 
lyckats få arbetstillstånd i England.

Ett och annat russin i alla kakor 
Djurgården erbjudits dyker givetvis 
alltid upp, men Bosse är mycket nog
grann med att påpeka att det viktigaste 
är att Djurgården själv väljer vilka 
spelare som är intressanta.

- Vi får inte fastna i deras tro att just 
deras spelare är rätt för oss. Vi måste 
först och främst ha vår egen verksamhet 
och försöka handplocka de spelare vi 
tror skulle passa in hos oss. Det är vik
tigt att inte lyssna för mycket på agenten, 
utan vi måste se spelaren först och 
därefter bilda oss en egen uppfattning, 
förklarar Bosse.

Med Bosmandomen ökade antalet 
övergångar mellan klubbarna rejält. När 
kontraktstiden är slut kan spelaren gå 
gratis till en klubb. Det innebär att han 
kan ställa högre lönekrav eftersom 
klubben han lämnar inte har rätt att ta 
något betalt. Resultatet av detta är att 
lönerna ute i Europa skjutit i höjden och 
klubbarnas ekonomier har blivit mycket 
sämre. Inom Sverige har dock inte 
spelarna kunnat röra sig fritt. Efter 
säsongen 2004 skall dock Bosman gälla 
även inom Sveriges gränser.

— Vi måste efterleva de krav som finns 
utomlands. Jag tror att det är bra att det 
blir så även i Sverige. Klubbarna här har 
förberett sig på detta i många år. Det 
kommer att ställas större krav på 
föreningarna samtidigt som det kommer 
att gjuta nytt blod hos agenterna.

Kortsiktigt kommer kanske den 
inhemska Bosmanregeln innebära att 
lönerna stiger en aning, men långsiktigt 
kommer säkert lönetaket att hamna på

en skälig nivå. Klubbarna kommer inte att kunna erbjuda spelarna höga löner efter 
som de inte kommer att få in lika mycket pengar på spelarförsäljningar som tidigare.

- Bra spelare kommer alltid att tjäna bra pengar, men det kommer inte att bli som 
tidigare då alla tjänade bra på att gå som Bosman, säger Bosse.

Med fria övergångar inom Sverige så ökar risken/chansen att Allsvenskan kommer 
att bli uppdelad i två skikt. Ett toppskikt med, på sin höjd, en handfull lag.

- På sikt tror jag att tre till fyra klubbar kommer att dominera svensk fotboll. Vår 
målsättning är givetvis att vara en av dem. Vi har bra förutsättningar att kunna bli en 
av dem i alla fall. Vi har en bra publik och har blivit en attraktiv klubb. Sedan tror jag 
att det kommer att bli som i Italien här i Sverige. Blir du en toppklubb här så kommer 
det att generera till exempel mer TV-intäkter än om du är ett mitten- eller bottenlag. 
Det är oundvikligt att inte hamna där förr eller senare, förklarar Bosse.

- Fast vi kommer fortfarande ha svårt att konkurrera med Danmark och Norge som 
har mycket lägre skatter än vad vi har. De kommer fortfarande att kunna erbjuda 
spelarna mer i lön än vad vi kan. Vår målsättning är att vara så bra som möjligt här 
hemma i vår fiskdamm och ha en så slagkraftig trupp som möjligt, fortsätter Bosse.

Klubbdirektör Andersson sköter kontraktsförhandlingarna med de nya spelarna som 
är på väg till Djurgården. Som gammal spelare själv tror han sig ha en liten fördel när 
det väl börjar dra ihop sig.

- Jag har ju bytt klubb själv ett par gånger tidigare och vet därmed vad som är vik
tigt när man är spelare. Det är viktigt att vara rak mot spelaren och säga som det är. 
Om vi lovar saker vi inte kan hålla så kan det bli pannkaka av alltihop. Vi måste vara 
tydliga och säga ”så här arbetar vi, vill du vara med”. Det är lite lättare att få spelare 
nu än 1998. Då var det ett jäkla jobb att försöka övertala spelarna att komma till 
Djurgården. Då hade vi ingen trovärdighet. Det har vi nu.

Årets trupp kommer troligtvis att bestå av 20 spelare. Några kommer säkert att lånas 
ut till Åtvidaberg.

- Inför 2004 är vårt mål att ha en så slagkraftig trupp som möjligt. Vi har beredskap 
hela tiden ifall vi skulle tappa någon spelare. Målsättningen är att försvara guldet och 
att nå ytterliggare ett steg i Champions League, säger Bosse.

Spelarna och agenterna har oftast en sak gemensamt. De vill tjäna pengar när 
spelaren byter klubb. Detta kan ofta leda till en konflikt mellan parterna. Agenten 
kräver ofta en viss procent vid en övergång. Pengar som spelaren skall betala eftersom 
det är han som fått hjälp av agenten, och inte klubben som värvat spelaren. Det kan 
hända att spelaren inte riktigt är införstådd med att det är han som skall betala och att 
han inte tolkat parternas avtal med varandra på rätt sätt.

Det kan även vara så att agenten och spelaren har olika åsikter om vilken klubb som 
skulle passa spelaren bäst. Det har hänt att agenter inlett förhandlingar med en klubb 
trots att spelaren inte är intresserad av att representera just den klubben. Oftast slutar 
fall som dessa med skilsmässa mellan spelare och agent.

Djurgårdens klubbdirektör Bosse Andersson efterlyser rakare puckar och tydligare 
linjer mellan spelare och agenter. Det skall vara tydligt vad som gäller parterna emel
lan, men allra helst ser han att spelarna klara sig själva.

- Jag tror att flertalet av spelarna som har agenter inte har något behov av det. De 
kan i stället visa på plan vad de kan och där visa vad de vill få ut av sin fotboll. Om 
spelarna är tillräckligt bra så hör klubbarna av sig även om du inte har någon agent.

Mycket kan hända i truppen fram till den allsvenska starten. Helt klart är i alla fall 
att faxen på Djurgårdens kansli går varm dagen då Kim Källström lämnar Djurgården. 
Och oavsett hur stor beredskap Djurgården då har så vet Bosse Andersson redan en 
sak.

- Någon ny Kim hittar vi knappast här i Mälardalen, konstaterar Bosse.
Av Thomas Alexandersson



Kjell Frisk är en doldis i Djurgården som betyder mycket för laget. 
Att gräsmattorna på Kaknäs ständigt är i topptrim är hans 
förtjänst. Med tålamod och massor av tid ser han till att varje 
GRÄSSTRÅ ÄR GRÖNT OCH LAGOM LÅNGT. OCH NÄR DET ÄR FÄRDIGT STÄLLER 
HAN SIG SJÄLV PÅ MATTAN OCH DRILLAR LAGETS MÅLVAKTER. TVÅ MÅLVAKTER 
SOM HAN HAR FÅTT I SAMMA TOPPTRIM SOM GRÄSMATTAN, MINST. HÄR 
BERÄTTAR HAN SJÄLV OM SINA UPPDRAG I DJURGÅRDEN.

Kjell, hur ser gräsmattan ut efter 
höstens alla träningar?

- Det ser faktiskt rätt bra ut, det har ju 
varit rätt varmt under hösten och då 
klarar sig gräset bra, trots att det tränas 
mycket på det.

Och vad gör du nu för att för
bereda den för vintern?

- Har semester. Jag jobbar väldigt 
mycket under året, men nu finns det inte 
så mycket man kan göra så jag passar på 
att vara ledig en del vid den här tiden på 
året. Och när jag är ute på Kaknäs blir 
det mer reparationsjobb, måla, spika och 
sådant. Gräsmattan sköter sig själv.

När börjar du ta tag i den igen?
- I mars. Då fixar vi till den och lägger 

växtdukar på. Sen skall den förhoppn
ingsvis gå att använda i början av april, 
men det beror givetvis mycket på vädret.

Och under sommaren, hur myck
et tid lägger du då ner i veckan på 
att hålla killarna med en matta i 
topptrim?

- Ja du, det blir mellan 40 och 60 tim
mar i veckan.

I veckan? Och sedan är du målvakt
stränare också.

Hur går det ihop?
— Som jag sa tidigare, jag jobbar rätt 

mycket... Ändå är det bättre nu än när 
jag började 1999. Nu har vi ju maskiner 
som man kan använda för allt som skall 
göras, då hade vi bara en vanlig 
gräsklippare. Man kan säga att vi har 2,5 
planer att klippa, det kunde ta två dagar. 
Men det är som sagt fortfarande lite för 
mycket att göra, så jag hoppas på att få 
lite hjälp i framtiden. Vi får se vad som 
händer.

Är killarna i laget tacksamma för 
allt jobb du lägger ned?

- Det är de väl, men det är väl sällan 
någon säger något. Men så länge det är 
lugnt och ingen klagar så är det ju bra, 
det är ju så det funkar.

(Då får vi be killarna i laget som 
läser det här att tänka på det när de 
ser den inbjudande mattan nästa år, 
den sköter inte sig själv...)

Över till ditt andra uppdrag, mål
vaktstränare. Hur mycket tid lägger 

du ner på det?
— På sommaren har jag kört 4-5 pass i 

veckan med Dembo och Isak. Anders 
Alé har ju också varit med en del. Då 
tränar vi spänst, explosivitet, grepp, 
placering och sådant. Sen snackar vi en 
hel del, går igenom matcher och så.

Under försäsongen då?
- Då har de kört 2 dagar med mig och 

resten med de andra. Tidigare körde de 
alla pass med de andra och sedan flera 
pass med mig, men det blev lite för 
mycket, så vi drar ner lite på deras delt
agande på fysen med de andra i år.

Hur har Isak varit i år tycker du?
- Han har utvecklats till en riktigt bra 

målvakt. Framför allt har han en 
imponerande hög lägstanivå. Det tycker 
jag räddade oss i år när det gick lite tyn
gre för utespelarna, då var han fan
tastiskt bra. Sammantaget tycker jag att 
han var bäst i laget 2003, han gör i prin
cip aldrig en dålig match.

Och vad behöver han jobba med?
- Det är explosiviteten, spänsten, 

styrkan, smidigheten. Även med sin 
teknik med fötterna, även om han blivit 
mycket bättre där. Det lät kanske mycket 
för en så duktig målvakt, men det finns 
ju alltid saker att förbättra.

Och Dembo?
- Dembo behöver spela fler riktiga 

matcher för att utvecklas. Men redan 
idag är han en duktig målvakt och skulle 
utan tvekan klara av att vara förstemål
vakt. Vad han behöver öva på är koncen
trationen, han behöver höja sin 
lägstanivå. Sen behöver han väl jobba en 
del med positionsspelet. Fysiken är det 
däremot inget fel på.

Ni är mycket tillsammans i en 
liten grupp, du och målvakterna, 
hur påverkar det?

- Det är klart att vi blir rätt sammans
vetsade, det blir ju mer personligt. Jag 
kan väl säga att jag försvarar mina mål
vakter i alla lägen, det är det inget snack 
om. Vi känner varandra rätt bra vid det 
här laget.

Av Jonas Riedel
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Putte Carlsson avslutade sitt arbete i Dif för ett drygt år sedan. 
Ungefär samtidigt startade Dif fotboll ett nära samarbete med anri
ka Åtvidabergs FF. Klubben skulle organisatoriskt och spelmässigt 
BYGGAS UPP SOM DJURGÅRDEN, FÖR ATT SEDAN KUNNA FOSTRA UNGA 
TALANGER SOM ÄNNU INTE VAR MOGNA FÖR ALLSVENSKAN. INTE SPECIELLT 
ÖVERRASKANDE BLEV DET ETT JOBB FÖR PUTTE, SOM TIDIGARE MED 
FRAMGÅNG GJORT LIKNADE INSATSER FÖR DlF HOCKEY OCH FOTBOLL.

Hur ser det då ut nu i Åtvidaberg? 
Och hur är det med Putte?

- Det är jävligt bra. Jag får ju hålla på 
med det jag tycker är roligt. Jag har haft 
tur och fått göra det länge, så det är bara 
bra med mig.

Och Åtvidaberg?
— Det är bara bra där med. Vi har 

byggt upp organisationen runt laget 
med duktiga människor. Det är 
Conny Torstensson, som är sportchef, 
tränaren Kent Karlsson och 
djurgårdsprofilen Magnus Pehrsson 
som assisterande tränare. Sen finns 
bland annat Tony Andreasson som är 
styrke- och fystränare och Pelle 
Andersson som har hand om ungdom
slaget. Vi har en stark organisation. 
Och ovanpå detta har vi skapat en 
manual, ett dokument som visar hur 
vi skall jobba, hur vi skall spela och 
så vidare. Precis som vi gjorde i 
Djurgården för ett antal år sedan.

Och hur ser det ut i truppen?
- Vi har stora förändringar på gång. 

Det är väl sju spelare som lämnat oss, 
och ungefär lika många som anslutit. 
Laget var fyra förra året, och det var ju 
bra, men det var kanske max av vad man 
kunde få ut av truppen. Nu bygger vi 
från början och på sikt med unga 
spelare. Målet är att i år nå en trygg mit
tenplacering och sedan att bli bättre och 
bättre.

Några spelare som är extra värda 
att nämna?

- Det finns många. Richard Ekunde, 
som är på lån från Djurgården, är väldigt 
bra. Han var bäst på planen i flera 
matcher förra året och kommer att bli 
väldigt duktig, även om han behöver lite 
mer tid på sig. Christoffer Karlsson, född 
1988, är uppflyttad från ungdomslaget, 
han är en mycket lovande spelare. 
Dessutom har vi haft kontakt med en 
duktig kille som heter Mikael Dahlberg 
som har spelat i Umeå i år. Vi hoppas på 
att få hit honom.

Per Cederqvist spelade i laget 
förra året men är nu tillbaks i 
Djurgården. Hur gick det för 
honom?

— Det gick väldigt bra för honom i 
Åtvidaberg, han behövde detta. Han fick 

spela matcher och vara ordinarie på en 
bra nivå. Han har väl fortfarande lite att 
slipa på, bland annat kan han behöva bli 
lite mer vän med bollen. Med det är en 
duktig spelare med rätt inställning, envis 
och lagom tjurig.

Samarbetet med Djurgården då, 
hur är det upplagt? Kan till exem
pel Djurgården bara skicka ner 
spelare för att de behöver 
matchträning?

- Nja, det är ju så att Åtvidaberg inte 

får bli någon avstjälpningsplats. Det är 
viktigt att Åtvidaberg är en fungerande 

klubb i sig. Det är en fin gammal klubb 
som måste leva vidare och stå på egna 
ben. Så vi för en diskussion med 
Djurgården om spelare som kan tänkas 
flytta hit. Om de sedan kommer måste de 
kvalificera sig för att få spela, precis som 
alla andra i laget. Det är viktigt för både 
Åtvidaberg och Djurgården att det 
funkar bra i ÅFF.

Hur tränar ni?
- Vi kör ett pass varje dag, måndag till 

fredag, plus två styrkepass i veckan. 
Många av spelarna bor i Linköping, så vi 
håller till där när vi tränar. Men man 
skall komma ihåg att allt är nytt nu, det 
kommer inte ge resultat med en gång. 
Det tar 2-3år innan saker har satt sig, 
innan vi hittat formerna för allt och det 
börjar ge resultat.

Djurgården då?
— Ja, det har ju gått väldigt bra för 

dem, och bygger man vidare finns det 
alla förutsättningar för att det skall fort
sätta så. Nu har man nått toppen, då 
gäller det att komma ihåg vad det var 
som gjorde att man nådde dit, vad som är 
grunden, och fortsätta jobba lika hårt, att 
inte slappna av. Då kommer det fortsätta 
gå bra för Djurgården.

Av Jonas Riedel



TIFO
Ett VANLIGT INSLAG PÅ ARENORNA

Publiktillströmningen till de allsvenska arenorna ökar och inspirationen från Italien, 
England, Spanien och Sydamerika märks på läktarna runt om i Sverige. Varje support
ergrupp får inspiration och gör något eget utav de intryck man får från TV och fot
bollsresor runt om i världen. Djurgårdens publik har tagit till sig sångtraditionen i 
England och TIFO-kulturen från Italien och skapat något som är Djurgårdens svar på 
TIFO.

Namnet TIFO är något som kommer från italienskans tifosi som betyder supporter 
och för mig är därmed TIFO inte enbart färginramningen vid spelarnas entré på den 
gröna planen utan det är något som startar redan timmarna innan avspark utanför 
arenan. Supportrar samlas på pubar och restauranger i närheten. Utanför skyndar de 
som ännu inte skaffat biljett och köerna ringlar långa vid insläppen. Läktarna fylls 
sakta och att endast kalla extasen vid spelarnas entré för TIFO är att göra det enkelt 
för sig. Jag tycker att sången och inlevelsen före, under och efter matcherna är minst 
lika mycket TIFO. Man kanske kan sätta TIFO synonymt med allt positivt vår publik 
står för. Gemenskap, stämning och djurgårdsanda är TIFO för mig.

TIFO-gruppen har under de senaste åren gjort otroliga koreografier med pappersark 
som utan tvekan mäter sig med de bästa i Europa. Många arbetstimmar har gått åt 
under förberedelserna för ett färgutbrott som varar i några minuter. Tänk på det när 
du nästa gång kommer till din plats och ser en flagga eller ett pappersark. Det är du 
som ansvarar för om det blir lyckat eller inte.
Det är som en cirkel: Du bidrar med pengar vid TIFO-insamlingarna, TIFO-gruppen ger 
oss alla förutsättningar för ett lyckat TIFO, men i slutändan hänger allt på dig. Ta och 
hjälp dessa ideellt arbetande personer och delta i arrangemangen.
Arbetet gör TIFO-gruppen för din och spelarnas skull. De ger dig möjligheten att hylla 
spelarna och Djurgården på ett mycket effektfullt sätt. Ta chansen och ta ditt ansvar i 
cirkeln.

TIFO är något positivt som verkligen bidrar till en färgrik inramning på de stora 
matcherna, men samtidigt har det tagit bort delar av det spontana. Nu känns det 
som om hela publiken väntar på att få ett pappersark i handen eller en tvåpinnsflag
ga. Ingen tar egna initiativ utan allt ligger i händerna på TIFO-gruppen. På 90-talet 
gjorde många egna flaggor och på semifinalen 1988 mot Göteborg på Nya UIlevi var 
det säkert dubbelt så många flaggor som djurgårdare på plats. Alla hade med sig sin 
egen flagga.

Djurgårdens IF Fotboll har ett bra samarbete med Järnkaminerna och TIFO är något vi 
verkligen vill ha på våra matcher. Gemensamt ska vi arbeta för att alla i publiken ska 
trivas på matcherna. Därför måste vi tillsammans bli tydliga med informationen om 
att vi inte vill se pyroteknik på läktarna, så länge det inte sker under ordnade former 
som brandmyndigheten godkänt.
Under de senaste åren har flera personer skadats av bengaliska eldar och vi vill inte 
att vår publik ska riskera att skada sig för att någon tänder en pyroteknisk pjäs.
Samtidigt är det så att klubben får böter när vår publik missköter sig. Under 2003 fick 
vi 130 000 kronor i böter på grund av inkastade föremål, bengaliska eldar och andra 
brister i matcharrangemangen. Det är en mycket onödig utgift som inte bidrar med 
något för Djurgården så vi hoppas att vi slipper sådant i framtiden.

Ett stort tack till TIFO-gruppen för ert arbete 2003. Utan engagerad publik på läktar
na blir det inget TIFO.
Av Tomas af Geijerstam

AlK-DiF 2003
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DJURGÅRDENS IF KONSTÅKNING
c/o Marie Olsson

Rönnbärsvägen 9 

138 35 Älta

Fax: 08-773 17 03

DJURGÅRDENS IF BOULE
c/o Björklund

Grafikvägen 3 

121 43 Johanneshov

DJURGÅRDENS IF ISHOCKEYFÖRENING
Hammarby Kajväg 16, 5tr

120 07 Stockholm

Tel: 08-556108 00

Fax: 08-556 108 01

www.difhockey.se

DJURGÅRDENS IF BROTTNING
Bengt Frid

Hornsgatan 144 

117 28 Stockholm

www.timena.com/difbrottning/

DJURGÅRDENS IF SLALOM
Lars Hedberg 070-662 64 63

www.difslalom.donab.com/

DJURGÅRDENS IF CYKEL
c/o Bengt Baldersten

Lavvägen 5 
184 70 Åkersberga 

www.dif.se/cykel

DJURGÅRDENS IF BOWLING
Peter Alm

Lammholmsbacken 81

127 49 Skärholmen

Tel: 08-740 44 34

www.difbowling.com/

DJURGÅRDENS IF DAMFOTBOLL
Box 39007

100 54 Stockholm 

www.difdam.nu

DJURGÅRDENS IF SUPPORTERS CLUB
Box 1345

181 25 Lidingö

Tel: 08-765 50 38 

www.dsclub.nu

DJURGÅRDENS IF BORDTENNIS
Mats Hagberg

Mäster Henriks Allé 7 B 

192 74 Sollentuna 

www.difbordtennis.com/

DJURGÅRDENS IF FÄKTNING
Box 39036

115 42 Stockholm

Tel: 08-664 14 64

www.dif-ff.org/

DJURGÅRDENS IF UNGDOMSFOTBOLL
Klocktornet Stadion

114 33 Stockholm

Tel. 08-545 158 04

DJURGÅRDENS IF HANDBOLL
c/o Hasse Thor

Krinelkroken 44

135 30 Tyresö

Tel: 08-724 94 56

http://difhf.nu/

DJURGÅRDENS IF GOLF
Orresta Gård

725 96 Västerås

Tel: 0171-44 32 12

www.djurgardensgolf.se

DJURGÅRDENS IF INNEBANDY
http://difinnebandy.net/ 

malin@difinnebandy.net

DJURGÅRDENS IF BOXNING
N:a Agnegatan 36

112 29 Stockholm

Tel: 08-650 10 92

www.dif.se/boxning

DJURGÅRDENS IF HANDIKAPPFOTBOLL
c/o Rolf Odenheim

Mosstorpsvägen 6 A

183 30 Täby

www.sportnik.com/start.php3?team&tid=i7962

DJURGÅRDENS IF BANDY
Box 370
184 24 Åkersberga

Bert Niska 070-302 17 97

Kalle Innala 08-540 658 44

www.difbandy.net/

Medlemsavgifter - Djurgårdens if fotboll
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. Märk talongen ”medlem 2004”.

Som medlem får du medlemstidningen Djurgårdaren hemskickad. I den hittar du intressant läsning om 
Djurgårdens IF.
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Ett stort grattis!
Det är med stolthet vi konstaterar att Stadium nu är en av huvud

sponsorerna till de regerande svenska mästarna i fotboll. Vi vill gärna 
säga grattis till andra raka guldet! SM-guldtröjan på bilden och ytterligare 

en guldtröja hittar du i alla Stadiumbutiker i Stockholm.
Nu siktar vi mot tre raka!

Officiell sportleverantör Djurgårdens IF Fotboll


