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VI DRAR IGÅNG I JULI IGENNu har Allsvenskan uppehåll till juli och det har gått lite halvknackigt för Blåränderna. Utvisningar och avstängningar har gjort att man inte hittat rytmen i spelet. Det blir nu mycket träning på avslut och försvar under uppehållet för att hitta tillbaka till det vägvinnande spelet från 2003. Hemmamatcherna i Allsvenskan har spelats på Råsunda och vi har hunnit med en cupmatch på Stadion. Delar av publiken har lagt ner mycket kraft på att kritisera Råsunda som arena istället för att stödja Djurgården. Vi vill därför klargöra att vi spelar på Råsunda under hela 2004 och under sommaren/hösten hoppas vi att det blir positiva svar från politikerna i arenafrågan i Stockholm. Under denna tid behöver laget stöd från läktarplats.I slutet av juli drar Champions League kvalet igång som lottas på midsommarafton. I skrivande stund vet vi ännu inte om Djurgården blir seedat i lottningen eller inte, men vi hoppas att vi blir ett av de 12 seedade lagen. Matcherna spelas 28 juli och 4 augusti och vi hoppas kunna släppa biljetterna under vecka 28. Alla som köpt säsongsbiljetter har förtur till att köpa sin plats och mer information kommer efter lottningen på vår hemsida.Onsdag 14 juli möter Djurgården Malmö FF klockan 20.00 på Råsunda. Den matchen måste, efter derbyna, kallas för årets match. Djurgården regerande Svenska mästare mot ett lag som inför säsongen tippades att ta hem Allsvenskan relativt enkelt. Det är dock 13 lag som vill annorlunda och laget alla vill slå är inte Mästarna från Stockholm utan ”di blåe” från Skåne. Därför tror vi att det kommer bli väldigt mycket folk på denna match därför vill vi gärna uppmana er alla medlemmar som inte redan har biljett att skaffa en snarast. Djurgårdsklacken står på den Södra läktaren och på långsidorna rekommenderar vi övre Östra och Västra.Planera in lördag 4 september då DIF Ungdom arrangerar DIF-Dagen ute på träningsanläggningen på Kaknäs. För varje år har det kommit mer och mer djurgårdare till DIF-Dagen vilket vi tycker är mycket roligt. Det blir tipspromenad, ungdomsmatcher och A-laget är där samt massor av andra aktiviteter för alla åldrar. Boka detta datum och ta med dig hela familjen till Kaknäs.Medlemshemsidan slog upp sina portar under våren och har varit mycket uppskattad hos alla medlemmar. Tanken är att man som medlem ska få lite mer information än andra samt att man ska få den först. Vi har fått en del kritik från icke medlemmar, men vi tror att detta mervärde man får som medlem är viktigt och något vi ska arbeta mer med. Har ni frågor eller synpunkter angående medlemshemsidan så hör gärna av er till oss.Till sist vill vi bara uppmana alla att gå på matcherna och stöd Djurgården.Hör gärna av er till oss om ni har frågor om Djurgårdens IF Fotboll.
Tomas af Geijerstam 08-545 158 00dif.fotboll@dif.se
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Det var inga sensationer då Djurgården höll 
årsmöte. Mötet präglades i stället av såväl 
sportsliga som ekonomiska framgångar. 
Och omval.

I svår konkurrens av både hockey- och handbollsmatch höll Djurgården årsmöte måndagen den 1 mars. Trots detta hade nästan 150 personer letat sig till Torben Grut-salen under Stockholms Stadions läktare.De formella punkterna, såsom mötets behörighet och fastställande av dagordning klarades snabbt av. Nästan lika snabbt utsågs hedersordförande Gunnar Lundqvist till mötets ordförande och Torbjörn Althén till mötets sekreterare, inget nytt uppdrag för någon av dem.Bo Lundquist föredrog 2003 års verksamhetsberättelse. Noterbart är att årets vinst blev 1,3 miljoner kronor, vilket får anses mycket bra mot bakgrund av att till exempel intäkterna från spel i Europa blev betydligt mindre än året innan. Likviditeten vid årsskiftet var 3,7 miljoner kronor.
Zoran Lukic redogjorde för den sportsliga verksamheten. Han berättade att det varit en mycket tung träningsperiod för laget från början av januari fram till årsmötet då man hunnit med sextiofem mestadels stenhårda träningspass. Spelarna var trötta både mentalt och fysisk, precis som man förväntat sig. Det gör att man kanske inte har kunnat visa upp det allra mest strålande spelet i de träningsmatcher man hittills spelat, men, sa Zoran, ”Vad är denna tid på året till för? Att träna!”.Revisorernas rapport visade att allt såg bra ut, men en uppmaning framkom; ”Föreningen bör inhandla ett stycke ordförandeklubba till nästa år så mötets ordförande slipper sitta och banka med en penna!” Bo Lundquist meddelade skämtsamt att en sådan fanns att tillgå på hans rum, men att han av nervositet inför revisorernas utlåtande hade glömt den.Så var det dags för styrelseval. Här omvaldes Bo 

Lundquist enhälligt till ordförande för ytterligare ett år. Lika enhälligt omvaldes Torbjörn Althén, Per Kotschack och

Ronald Åman som styrelseledamöter. Sedan förra året sitter även Anders Beck-Friis, Lars Erbom, Christer Magnusson och Hans von Uthmann med i styrelsen, då invalda på 2 år.Även föregående års valberedning, bestående av Dan Svanell, Rutger Barnekow och Leif Nilsson samt revisorerna Ulf Järlebro och Bengt E Lindbergh och revisorssuppleanterna Björn Lindbergh och Bo Kjellberg omvaldes, återigen enhälligt.Bo Lundquist meddelade att styrelsens avsikt är att förändra medlemskapsåret från kalenderår till helår, alltså ett år från löst medlemskap oavsett tidpunkt.Styrelsen hade inga föreslagna ärenden och det hade heller inte inkommit några motioner, varför dessa punkter klarades av snabbt och oroliga åskådare skyndade iväg till Globen och Eriksdalshallen för att hinna se slutet av de olika matcher Djurgården spelade i ishockey och handboll.
Av Jonas Riedel
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SPELSCHEMA
FÖR 2004
Här följer preliminära spelprogram för Djurgården 2004. A-laget spelar sina hemmamatcher på Råsunda, Utvecklingslaget och juniorerna spelar på Hjorthagens IP och damlaget spelar på Stadion. Datum, tider och spelplats kan komma att ändras före och under säsongen. Håll koll på våra hemsidor för eventuella ändringar.

ALLSVENSKAN

Måndag 5 april 19.00 Trelleborgs FF - Djurgårdens IF 2-2 
Tisdag 13 april 20.00 Djurgårdens IF - AIK 3-1
Måndag 19 april 19.00 Helsingborgs IF - Djurgårdens IF 1-1 
Söndag 25 april 17.00 Djurgårdens IF - GIF Sundsvall

3-1

Söndag 2 maj 17.00 Landskrona BoIS - DIF 2-0
Onsdag 5 maj Svenska cupen omg 2 Timrå - DIF 1-3
Söndag 9 maj 14.00 Djurgårdens IF - Kalmar FF 0-3
Onsdag 12 maj 19.00 IF Elfsborg - Djurgårdens IF 0-0Tisdag 18 maj 19.00 Djurgårdens IF - IFK GöteborgTorsdag 20 maj Svenska cupen omgång 3*

* Angivna datum är sista speldag** Alternativ speldag är onsdagen

Måndag 24 maj 19.00 Djurgårdens IF - Örgryte ISFredag 2 juli Svenska cupen omgång 4*Onsdag 7 juli 20.00 Halmstads BK - Djurgårdens IFOnsdag 14 juli 20.00 Djurgårdens IF - Malmö FF Måndagl9 juli 20.00 Hammarby - Djurgårdens IFLördag 24 juli 16.00 Djurgårdens IF - Örebro SK Onsdag 28 juli Champions League Kval 2.1Lördag 31 juli 16.00 Kalmar FF - Djurgårdens IFOnsdag 4 aug. Champions League Kval 2.2Torsdag 5 aug. Svenska cupen kvartsfinal*Lördag 7 aug. 16.00 Djurgårdens IF - Landskrona BoISTisdag 10 aug. Champions League Kval 3.1**Söndag 15 aug. 17.00 Djurgårdens IF - Halmstads BKLördag 21 aug. 16.00 Örgryte IS - Djurgårdens IFTisdag 24 aug. Champions League Kval 3.2**Måndag 30 aug. 19.00 Örebro SK - Djurgårdens IFLördag 11 sept. 16.00 Djurgårdens IF - Hammarby Måndag 20 sept. 19.00 Malmö FF - Djurgårdens IFTorsdag 23 sept. 20.00 AIK - Djurgårdens IFMåndag 27 sept. 19.00 Djurgårdens IF - Trelleborgs FFMåndag 4 okt. 19.00 IFK Göteborg - Djurgårdens IF Söndag 17 okt. 15.00 Djurgårdens IF - IF ElfsborgTorsdag 21 okt. Svenska cupen semifinal*Måndag 25 okt. 19.00 GIF Sundsvall - Djurgårdens IFLördag 30 okt. 16.00 Djurgårdens IF - Helsingborgs IFLördag 6 nov. Svenska cupen Final



UTVECKLINGSERIEN, B-LAG

Onsdag 21 april 19.00 Djurgårdens IF - Hammarby IF 0-1
Måndag 10 maj 19.00 Assyriska - Djurgårdens IF 2-3Tisdag 25 maj 19.00 BP - Djurgårdens IFTorsdag 27 maj 19.00 Djurgårdens IF - AIKTisdag 15 juni 19.00 Djurgårdens IF - AssyriskaTisdag 29 juni 18.00 Djurgårdens IF - BPTorsdag 15 juli 19.00 Djurgårdens IF - Hammarby IFTorsdag 22 juli 18.00 AIK - Djurgårdens IFMåndag 16 aug. 19.00 Assyriska - Djurgårdens IFTisdag 24 aug. 19.00 Djurgårdens IF - AIKTisdag 31 aug. 19.00 BP - Djurgårdens IFOnsdag 1 sep 19.00 Hammarby - Djurgårdens IFTisdag 7 sep 19.00 AIK - Djurgårdens IFTisdag 28 sep 19.00 Djurgårdens IF - AssyriskaTorsdag 7 okt. 19.00 Hammarby - Djurgårdens IFMåndag 11 okt. 19.00 Djurgårdens IF - BP

DAMALLSVENSKAN

Måndag 12 april 14.00 DIF - Karlslunds IF DFF 2-0
Söndag 18 april 14.00 Linköpings FC - DIF 0-3

Söndag 2 maj 16.00 Sunnanå SK - Djurgården 1-2
Lördag 8 maj 16.00 Djurgården - Själevads IK 4-2
Lördag 15 maj 16.00 Djurgården - Mallbackens IF 2-0Måndag 24 maj 19.00 Malmö FF - DjurgårdenMåndag 31 maj 16.00 Stattena IF - DjurgårdenMåndag 7 juni 19.00 Djurgården - Bälinge IFSöndag 13 juni 16.00 Umeå IK - DjurgårdenOnsdag 16 juni 19.00 DIF - Hammarby IF DFFLördag 19 juni 16.00 DIF - Kopparbergs/GBGOnsdag 30 juni 19.00 Kopparbergs/GBG - DIFOnsdag 14 juli 19.00 Djurgården - Linköpings FCSöndag 18 juli 16.00 Karlslunds IF DFF - DIFSöndag 5 sep 16.00 Bälinge IF - DjurgårdenOnsdag 8 sep 19.00 Djurgården - Stattena IF Lördag 11 sep 16.00 Själevads IK - DjurgårdenSöndag 26 sep 16.00 Djurgården - Malmö FF

JUNIORALLSVENSKAN ELIT, NORR

Söndag 25 april 13.30 Hammarby - Djurgårdens IF 3-1
Tisdag 4 maj 19.00 Djurgårdens IF - AIK 1-2
Söndag 9 maj 14.00 Piteå IF - Djurgårdens IF 0-2
Lördag 15 maj 15.00 Djurgårdens IF - GIF Sundsvall 1-2 Lördag 22 maj 14.00 DIF - Assyriska FöreningenSöndag 30 maj 15.00 IK Brage - Djurgårdens IFLördag 5 juni 14.00 DIF - IF BrommapojkarnaLördag 12 juni 13.00 Gefle IF - Djurgårdens IFSöndag 20 juni 14.00 Djurgårdens IF - Degerfors IFLördag 31 juli 14.00 Degerfors IF - Djurgårdens IFSöndag 8 aug. 14.00 Djurgårdens IF - Gefle IFOnsdag 18 aug. 19.00 IF Brommapojkarna - DIFSöndag 22 aug. 15.00 Djurgårdens IF - IK BrageLördag 28 aug. 14.00 Assyriska Föreningen - DIFLördag 4 sep 15.00 GIF Sundsvall - Djurgårdens IFSöndag 12 sep 14.00 Djurgårdens IF - Piteå IFLördag 18 sep 14.00 AIK - Djurgårdens IFSöndag 26 sep 14.30 Djurgårdens IF - Hammarby

Onsdag 6 okt. 18.00 Djurgården - Sunnanå SKSöndag 10 okt. 14.00 Mallbackens IF - DjurgårdenLördag 16 okt. 14.00 Hammarby IF DFF - DIFSöndag 24 okt. 14.00 Djurgården - Umeå IK



KLASSISKA 
MATCHER
Semifinal på hal is

Den 20 oktober 1988 spelades en match på Stadion som i mina ögon är en verklig klassiker.Det var semifinal i Allsvenskan mellan våra Blåränder och IFK Göteborg. På den tiden var det ju slutspel. De fyra främst placerade lagen spelade semifinal och därefter blev det en ren SM-final mellan vinnarna.Vi hade kommit 3:a i Allsvenskan och skulle möta Blåvitt i två matcher. Den första var denna dag på Stadion.Varför den blir en klassiker beror på nedanstående faktorer:
1. Det var extremt dåligt väder - ca 6 minusgrader och is. 

Djurgårdens marknadschef och Stockholms Fritidchef hjälpte 
till att knacka bort isen. I sanningens namn var inte planen 
spelbar.

2. Det hade sålts 8000 biljetter i förköp, men publiksiffran var 
6342. Alltså hade minst ca 2000 personer valt att stanna hemma 
och titta på TV trots att de hade betalt biljett. Det säger en del 
om vädret.

3. Detta blev en ledarseger för trojkan Göran Aral, Benny 
Persson och Tommy Söderberg. Ledarsegrar brukar jag säl
lan tala om, men i det här fallet var det så. Våra ledare ägnade 
tiden innan match till att peppa spelarna och ta bort fokus på 
vädret. IFK Göteborgs ledare gick och gnällde och försökte få 
matchen inställd. Vid kick-off hade vi koncentration på 
matchen och Göteborg hade fokus på domare och väder.Matchen började och våra killar var således mer tända. Redan i sjätte minuten slog Steve Galloway in 1-0. Han var i princip omöjlig att stoppa på det hala underlaget. Efter 41 minuter slog han även in 2-0. Det tog Blåvitt en halvlek att komma in i matchen. I andra halvlek skapar de en del chanser men vi håller undan. Slutresultat blev således 2-0 till DIF.Returen spelades en vecka senare. Då vann IFK med 1-0. Men tack vare vår heroiska insats var sensationen ett faktum. Djurgårdens unga och billiga lag hade slagit dåtidens giganter IFK Göteborg och tagit sig till SM-final som nykomling.Hur det gick i finalen? Det tar vi en annan gång.
Av Mats Jansson

VI TRÄFFADE 
HYSÉNS TJEJ
Maria Kaspersson har just flyttat från 
Göteborg. Pojkvännen Tobias Hysén skrev för ett 
tag sedan på ett kontrakt med Djurgården och 
flyttade till Stockholm, och nu är Maria i stan.

Hej, Maria. Tobias spelar fotboll, det vet vi, men vad gör du?- Jag är ju nyinflyttad, har bara bott i Stockholm i tre veckor, så just nu söker jag jobb. Skulle gärna jobba som receptionist, det har jag gjort förut och det trivdes jag med.
Spelar du också fotboll?- Nej, inte fotboll, men jag har spelat mycket handboll. Jag har spelat i Sävehof i elitserien och i Partilie i division 1. Jag är otroligt idrottsintresserad och tränar mycket själv.
Vad har du för favoritlag då?-I fotboll? Ehh, hmm, jag har ju alltid hållit på Örgryte. Men det är väl inte omöjligt att jag kan ändra mig...
Ny i Stockholm, hur känns det?- Bara bra. Det känns verkligen att Stockholm är en större stad än Göteborg, men man lär sig staden mer och mer.
Det var tack vare Tobias ni flyttade till Stockholm, hade 
du något att säga till om?- Tobias ville verkligen att jag skulle vara med och bestämma, så vi har pratat mycket om det. När Stockholm först blev aktuellt var det lite jobbigt. Jag var helt inriktad på att flytta till Norge när Tobias var på väg till Lynn, och nästa dag var det Stockholm som gällde. Det tog ett tag att ställa om, men nu känns det bara bra.
Har du fått ett bra bemötande från föreningen?- Djurgården har verkligen varit bra, de har hört av sig till mig och kollat så att även jag har fått det bra vid flytten, hjälpt till med boende och sådant. Det uppskattar jag verkligen.
Skillnaderna för dig mellan Häcken och DIF?- Det är stor skillnad, Djurgården är ju en mycket större klubb. Tobias berättade redan innan jag flyttade att det var ett stort steg för honom. I Göteborg kretsade det inte heller så mycket kring fotboll som det gör här, i Stockholm är fotbollen betydligt mycket större.
Av Jonas Riedel
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”Jag vill vara en utbildare i psykologi. 
Att lära dem så att de får ett redskap 
att använda. ”



STRAX EFTER MITTEN AV NITTIOTALET kontaktade Ingvar ”Putte” Carlsson, då verksam i Djurgården hockey, beteendevetaren Lars-Erik Sandler för att få hjälp med ledarutveckling inom ishockeyn. Några år senare skrev DIF fotboll sin berömda manual, som bland annat beskriver hur laget ska spela men även att föreningen ska ta hjälp av experter inom olika områden för att kunna nå så bra resultat som möjligt. Bland annat skulle man knyta till sig en beteendevetare. Putte, som då kommit till fotbollen och drev på utvecklingen, rekommenderade Lars-Erik Sandler.Att det var Lars-Erik som Putte tog kontakt med för nio är sedan var knappast en slump. Han hade redan då över 20 års erfarenhet av beteendevetenskap inom idrotten samtidigt som själv hade tävlat på elitnivå i skridsko. Han om någon borde veta hur en idrottsman fungerar. Förutom Djurgården arbetar han just nu med bland annat Staffan Strand, delar av pingislandslaget, freestylelandslaget, alla svenska friidrottare som ska till Aten-OS och Team Peking som består av racketspelare som siktar på OS i Peking. Tidigare har han för att nämna några tränat Jesper Parnevik, svenska damlandslaget i golf och Tre Kronor inför Canada cup.
Efter en kort karriär som polis sadlade han om och utbildade sig på Idrottshögskolan på Bosön. På den tiden stod inte psykologi och beteendevetenskap särskilt högt i kurs men det var på frammarsch och Lars-Erik tyckte att det verkade spännande och bestämde sig för att det skulle bli hans nisch.När vi ser på hans arbete med Djurgården så är det Zoran som upptagit störst del av hans tid. Lars-Erik har gjort en stor kartläggning av Zoran enligt en speciell ledarskapsutvecklingsmetod. I den fick Zoran svara på en mängd frågor om hur han uppfattade sig själv och sitt ledarskap och hur han skulle önska att hans ledarskap uppfattades. Sedan fick omgivningen, både spelare och andra ledare i föreningen, svara på liknande frågor om hur de uppfattar Zoran. När svaren analyserats och Lars-Erik hade fått fram en profil av Zoran och hans ledarskap kompletterade han materialet med videosekvenser på Zorans uppträdande på matcher och träningar.- När Zoran en gång blev utvisad efter att ha uppfört sig illa på bänken hade jag det på film. Jag visade det för Zoran och frågade honom helt enkelt om han gillade vad han såg. Så kan mitt arbete gå till berättar Lars-Erik.När man fått fram en klar bild mellan önskat och faktiskt ledarskap följer diskussioner och samtal för att komma fram till hur förändringar och utveckling ska ske. Metoden bygger på att ledaren vill utvecklas och den viljan finns verkligen hos Zoran menar Lars-Erik som beskriver honom som en mycket nyfiken och utvecklingsbenägen person.

Under försäsongen har Djurgården varit mer nederlagstippade är tidigare. Medierna basunerar ut hur svårt det blir utan Kim och när resultaten på träningsmatcherna inte imponerar blir skriverierna inte roligare. Hur hanterar man dessa negativa skriverier, hur undviker man att det blir en lite orolig stämning i laget? Spelarna kanske också börjar tveka om hur bra laget är?- Vi struntar i det. Vi undviker att läsa för mycket vad som skrivs, och vi diskuterar det inte. Då finns det inget problem, säger Lars-Erik.Svårare än så behöver det tydligen inte vara.Under Portugallägret genomför Lars-Erik ungefär samma undersökning med de enskilda spelarna som han har gjort med Zoran. En halvtimme ska han prata med varje spelare, men det blir mer än det dubbla. Spelarna får svara på en ganska omfattande enkät om hur de upplever och känner sig i olika situationer både på och utanför fotbollsplanen. Det kan beröra allt från autografskrivande till enskilda händelser under matcher. Spelarnas svar jämförs sedan med hur staben runt laget ser på spelarna i samma situationer. På så sett lär sig Lars-Erik hur de olika spelarna fungerar och hur de tror att de fungerar. Dessa kunskaper är givetvis mycket viktiga för hela föreningen.När Lars-Erik själv ska försöka svara på vad han tror att mer konkret åstadkommit så med laget är det tre saker som kommer upp. Han säger sig inte vara säker på sin betydelse, men han tror att hans samtal med Micke Dorsin, som hade en svacka förra hösten och hamnade utanför startelvan, var betydelsefullt. Han tror att han fick Micke att börja tänka i andra banor, mer konstruktivt, och att det ledde till att Micke lyckades komma igen efter att mest ägnat sig åt destruktivt beteende.- I sådana lägen är det oerhört viktigt att tränarna har en dialog med spelarna som hamnar utanför startelvan. De ska inte straffa ut dem och det är viktigt att man talar om vad som krävs av spelaren för att han ska kunna komma tillbaka in i laget.Nästa sak som kommer upp är samtalet som han hade med tränarna inför för Halmstadsmatchen i höstas. Han fick tränarna att inse vilka knappar de skulle trycka på, vilken framtoning de skulle ha. De stod inför två val, ett negativt och ett positivt, vi måste vinna eller vi kan vinna.Tränarna valde det senare alternativet och resten är historia.
Av Wille Bäckström
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TRÄNINGSMATCHER 2004
I år tog det sju träningsmatcher innan Djurgården kunde stoltsera med en seger. Tung styrketräning kombinerat med flera bra motståndare gjorde att förlusterna avlöste varandra. Men allt efter att träningen blev lättare började spelet se bättre ut. Så här har det gått i träningsmatcherna i år.

Träningsmatch, FC Köpenhamn - DIF:

MARCUS KARLSSON VINNER EN NICKDUELL

2004-02-13 (Köpenhamn)
FC KÖPENHAMN - DJURGÅRDENS IF 4-1 (1-0)Mål Djurgården: den OudenEtt FC Köpenhamn som laddar inför seriestarten blev för svårt för ett Djurgården mitt i försäsongens tunga träning. Djurgården lyckades stå emot bra i ungefär sextio minuter, sedan sprang motståndarna ifrån. Köpenhamns två sista mål kom under den sista kvarten. Matchen bedöms ändå som bra och med högt tempo av Djurgårdens Bo Andersson.
Djurgårdens laguppställning:IsakssonConcha - Kuivasto - Karlsson - StenmanArneng (81, Bergtoft) - Johansson - Barsom - Stefanidis (60, Makondele) - den Ouden - Hysén (60, Sjölund)
2004-02-25 (Skytteholms IP)
DJURGÅRDENS IF - VÄSTERÅS SK FF 1-3 (1-3)Mål Djurgården: CederqvistVisserligen lyckades Djurgården ta ledningen redan efter en minut, Pär Cederqvist lobbade vackert över Västerås målvakt, men sedan var det slut på det roliga. Redan i första halvlek lyckades VSK få in tre mål och matchen slutade 3-1 till Västerås. Några pigga dribblingar av Babis Stefanidis, en Fredrik Stenman som vägrade ge upp och en Matias Concha som ser ut att komma bra in i Djurgårdens spel var glädjeämnena. Problem med positionerna, bollkontrollen och orken var de negativa.
Djurgårdens laguppställning:WahlströmConcha - Karlsson (46, Kuivasto) - Storm - Stenman Bapupa - Bergtoft - SjölundStefanidis - Cederqvist - Makondele (65, Amoah)
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2004-02-28 (Skytteholms IP)
FC CAFÉ OPERA-DJURGÅRDENS IF 0-0 (0-0)Den första halvleken påminde till stor del om matchen mot Västerås. De chanser som Djurgården skapade då handlade uteslutande om Tobias Hysén. Abbe Barsom, som gjorde hemmapremiär, började piggt och visade att han ville ha mycket boll. Därefter föll han långsamt in i Djurgårdens gå- fotboll innan han tyvärr tvingades utgå efter en smäll i ansiktet. Efter pausen fick vi se ett nytt Djurgården. Offensiven blev bättre och passningarna hittade oftare till rätt adress. Man kom fram till bra många fler avslut, men tyvärr var skotten långt ifrån välriktade. Totalt hade Djurgården sjutton avslut, men de som träffade mål var lätträknade.
Djurgårdens laguppställning:WahlströmConcha (64, Makondele) - Storm - Spong - Bergtoft (46, Stenman)Arneng - Barsom (43, Bapupa) - SjölundStefanidis - Cederqvist (46, den Ouden) - Hysén
2004-03-05 (Århus)
ODENSE BOLDKLUB - DJURGÅRDENS IF 3-1 (0-0)Mål Djurgården: HysénDjurgården startade matchen ganska piggt och borde haft ledningen efter första halvlek, som istället slutade mållös. I andra halvlek tappade DIF-spelarna orken och flera individuella misstag ledde till att Odense tilläts göra enkla mål.
Djurgårdens laguppställning:IsakssonConcha - Kuivasto - Storm - StenmanArneng - Bapupa (45, Bergtoft) - Johansson (63, Sjölund) Aziz (69, Makondele) - den Ouden - Hysén
2004-03-07 (Århus)
AGF - DJURGÅRDENS IF 2-0 (0-0)Trots relativt bra spel under en stor del av matchen mot AGF så blev det förlust. Ett tufft spelande AGF tog på Djurgårdens krafter och på slutet tappade Djurgården lite av sitt spel. Det räckte för att AGF skulle kunna avgöra matchen via två mål av Morten Rasmussen.
Djurgårdens laguppställning:WahlströmConcha - Kuivasto - Storm (36, Sjölund) - StenmanArneng - Johansson - Bapupa -Makondele - den Ouden (70, Cederqvist) - Hysén (45, Corr Nyang)

ANDREAS JOHANSSON ATTACKERAR EN ODENSE-SPELARE
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Träningsmatch, Portimonense - Djurgården:

ABGAR (HANIBAL) BARSOM MED EN PATENTERAD GLIDTACKLING

UPPSNAPPAT
LITE HÄR & DÄR
“Jaaa, en och sjuttio, det satt fint!"Höjdhopp är populärt efter träningarna på Bosön. AndreasIsaksson har just slagit till med ett bra hopp.
“Frågan är om vi skall ställa in matchen på lördag och ha 
KM i höjdhopp istället? “Tobias Hysén vill ha ett ord med i den interna höjdhoppsligan.
“Ibland blev det så hårt att deras tränare fick springa in 
på planen med servetter och torka tårarna på vissa av 
deras spelare,”Andreas Johansson berättar om hur man satte sig i respekt under en träningsmatch.

2004-03-17 (Portugal)
PORTIMONENSE - DJURGÅRDENS IF 1-2 (1-0)Mål Djurgården: Johansson, MakondeleDet var glada miner efter matchen mot Portimonense. Spelet var bitvis bra, men framför allt var det skönt för laget att äntligen vinna en match. Spelarna verkade piggare och gladare, formen kanske inte riktigt hade infunnit sig, men den såg i alla fall ut att vara på väg.
Djurgårdens laguppställning:WahlströmConcha - Kuivasto - Karlsson - StenmanArneng (66, Bapupa) - Barsom - Johansson -Stefanidis - den Ouden (58, Makondele) - Hysén (58, Sjölund)
2004-03-17 (Portugal)
SPORTING LISSABON - DJURGÅRDENS IF 1-2 (1-1)Mål Djurgården: Johansson, BarsomDjurgården vann sin andra match under träningslägret i Portugal. Sporting från Lissabon ställde upp med ett rent B-lag - delvis beroende på skador - men vinsten värderades ändå högt i djurgårdslägret. Djurgården vann två raka segrar i Portugal och återvände till Sverige med gott självförtroende.
Djurgårdens laguppställning:Isaksson (45, Wahlström)Concha - Kuivasto - Karlsson - StenmanArneng - Barsom (73, Bergtoft)- JohanssonMakondele (73, den Ouden) - Stefanidis - Sjölund (73, Hysén)
2004-03-27 (Graningevallen)
DJURGÅRDENS IF - FC FLORA 5-0 (1-0)Mål Djurgården: den Ouden 2, Sjölund, Hysén, Makondele. Estniska FC Flora var kanske inte en riktig värdemätare för Djurgården, så bra var de helt enkelt inte. Det som dock var lite extra roligt var att många i dagens lag var spelare som tidigare inte spelat som ordinarie.
Djurgårdens lag:WahlströmSpong - Kuivasto (46, Storm) - Karlsson - Stenman Bapupa - Bergtoft - Sjölund Makondele - den Ouden - Hysén
2004-03-31 (Graningevallen)
DJURGÅRDENS IF - ASSYRISKA 0-2 (0-2)Förlust i genrepet inför premiären av Allsvenskan mot Assyriska kanske inte var någon höjdare, men vissa i publiken försökte hitta ljusglimtar så som ”Dubbelt så bra som förra årets genrep”. Vad de syftade på var givetvis förra årets sista match innan seriestarten, förlust mot finska MyPa med 0-4. Idag blev det ju bara 0-2...
Djurgårdens lagWahlströmConcha - Storm - Karlsson - Stenman (67, Bergtoft)Arneng - Barsom - Johansson Makondele (59, Amoah) - den Ouden (73, Cederqvist) - Corr Nyang (59, Bapupa)
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CITAT ATT 
MINNAS FRÅN

”Slutligen kan jag berätta att Bergtoft kommer att vara starkare än någonsin efter alla armhävningsstraff han åkt på då han kommit sist i Yatzyn.”
- Oskar Wahlström

... från Portugalresan
1. OSKAR WAHLSTRÖM:”Slutligen kan jag berätta att Bergtoft kommer att vara starkare än någonsin efter alla armhävningsstraff han åkt på då han kommit sist i Yatzyn.”
2. MARKUS KARLSSON:”För mig som har varit i Holland på 37 läger så är det här paradiset.”
3. MARKUS KARLSSON:”Blev lite orolig när jag tittade i mitt CD-case. Där ligger i tur 

och ordning John Mellencamp, Johnny Cash, Mick Jagger, Mark Knopfler, Neil Young, Solomon Burke, Mikael Wiehe, Lundell och le Marc. Mycket bra. Men ändå!”4. STEFAN BERGTOFT:”En del råkade kanske ligga lite för länge i solen vilket medförde en hel del rosa och röda färgnyanser. Bland några kan nämnas Oskar och Stenman...”5. JOHAN ARNENG:”Skulle också vilja nämna lite om en ny spelare som jag tror kommer att bli något riktigt stort. Patrick Amoah är en talang utöver det vanliga. Jag har aldrig sett en större talang i de klubbar jag varit.”
6. TOBIAS HYSÉN:”Det har varit en mycket varm dag som har utnyttjats till fullo. Härligt att träna och underbart att sola. Förena nytta med nöje, det har varit dagens motto, i alla fall för de flesta.”
7. ZORAN LUKIC:

”Ja, allt är som sagt bra här nere. Eller föresten, det finns ett 
problem, och det stavas Stefan Rehn... Vi delar rum, Stefan och jag, och Stefan har en väldigt jobbig ovana att vakna tidigt. Vid 6-6.30 vaknar han och börjar lösa korsord. Och inte 
nog med det. han maste fråga mig om i hkälp hela tiden. ”Zoran, vad äter man i Ryssland?” ”Piroger, Stefan, piroger. Kan du inte sova lite till?”. Ja, så låter det på vårat rum i ottan när man borde ligga och sova...”8. ANDREAS JOHANSSON:”I morgon skall jag till exempel spöa Isaksson eller Arneng i tennis på Playstation 2 (jag får se vem som vågar möta mig för jag är nämligen grym).”9. ABGAR BARSOM:”Om Ni ser en fantombild liknande Hannibal Lector, så är det
”Efter detta så var det dags för spel på stor plan. Det var som. om jultomten kom på besök med en stor julklapp till barnen.”



ALLSVENSKAN 2004
Som sagt, det tog sju träningsmatcher att få ordentligt spring i benen. I Allsvenskan har det knappt börjat bättre, två segrar har vi hunnit med, men även några plattmatcher. Så här har det sett ut innan värmen kom.

2004-04-05 (Vångavallen)
TRELLEBORGS FF - DJURGÅRDENS IF 2-2 (1-1)Mål Djurgården: Hysén, JohanssonDjurgården fick en mycket tung start i den allsvenska premiären mot Trelleborg. TFF började matchen i ett ursinnigt tempo och tilldömdes straff i den femte minuten, vilken Eric Fischbein enkelt satte.Som om detta inte var illa nog blev Abgar Barsom utvisad av domaren Martin Hansson bara minuter senare.Så småningom hämtade sig Djurgården och vände matchen efter mål av Tobias Hysén i den första halvleken och Andreas Johansson i den andra. Djurgården såg ut att gå mot seger när Trelleborgs Vitali Gussev kunde kvittera efter en hörna i den 91 minuten.
Djurgårdens laguppställning:IsakssonConcha - Kuivasto - Karlsson - StenmanArneng - Johansson - Barsom (utv)Stefanidis (89, Bapupa) - den Ouden (72, Bergtoft) - Hysén (69, Sjölund) 
2004-04-13 (Råsunda)
DJURGÅRDENS IF - AIK 3-1 (0-0)Mål Djurgården: Stefanidis, Bergtoft, JohanssonI första halvlek var matchen förhållandevis jämn. Djurgården hade lite mer bollinnehav men fick inte riktigt till avsluten i anfallsspelet, AIK kontrade utan att vara riktigt farliga. I andra halvlek tog Djurgården tag i matchen på riktigt och visade upp ett anfallsspel som var precis så rörligt och effektivt som man vill ha det. AIK tog visserligen ledningen, men det gjorde bara att Djurgården tog ännu mer tag i spelet. På 14 minuter lyckades man vända underläget till en säker ledning med 3-1 och segern var aldrig i fara.
Djurgårdens laguppställning:IsakssonConcha - Kuivasto - Karlsson - StenmanArneng - Johansson - Bergtoft (79, Bapupa)Stefanidis - den Ouden (46, Sjölund) - Hysén (79, Makondele)
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2004-04-19 (Olympia)
HELSINGBORGS IF - DJURGÅRDENS IF 1-1 (0-0)Mål Djurgården: JohanssonDet var två lag som försökte föra matchen. Mycket vilja med mindre skönspel. Djurgården kom aldrig upp i den nivå man hade i den andra halvleken mot AIK.I stället böljade spelet fram och tillbaks under stora delar av matchen. Djurgården tappade ledningen i slutminuterna precis som i Trelleborg, men resultatet ska Blåränderna vara nöjda med.
Djurgårdens laguppställning:IsakssonConcha - Kuivasto - Karlsson - Stenman Arneng -Bergtoft (46, Bapupa) - Johansson Barsom (76, Sjölund) - Stefanidis - Hysén (61, den Ouden)
2004-03-31 (Råsunda)
DJURGÅRDENS IF - GIF SUNDSVALL 3-1 (2-0)Mål Djurgården: den Ouden 2, Johansson Djurgården mot Sundsvall på Råsunda, det låter för många som stort bollinnehav mot kontringar. Men Sundsvall försökte spela sitt spel och i andra halvlek var bollinnehavet helt jämt. Om detta berodde på att Sundsvall hade bra självförtroende eller om det var för att Djurgården lyckads ta ledningen redan i sjätte minuten kan man bara spekulera i. Tränarna för båda lagen var dock rörande ense om att just deras lag hade satt alldeles för lite press på det andra lagets mittfält, och detta gjorde att chanserna var relativt många för båda lagen, men slutresultatet 3-1 var rättvist.Djurgårdens laguppställning:IsakssonConcha - Kuivasto - Karlsson - Stenman Arneng (46, Bergtoft) - Barsom - Johansson Stefanidis (81, Sjölund) - den Ouden (87, Ceredqvist) - Hysén
2004-05-02 (Landskrona IP)
LANDSKRONA BOIS - DJURGÅRDENS IF 2-0 (2-0) Djurgårdens första förlust i Allsvenskan i år. Landskrona tog rättvist 3 poäng. Jones Kusi-Asare hade en bra dag och Jörgen Pettersson gjorde sitt första mål i serien för Landskrona. Barsom och Johansson var borta på grund av skada och sjukdom och därför kom inte Djurgårdens mittfält till sin rätt. Andreas Isaksson åkte på en hjärnskakning i slutet av matchen då han kolliderade med Kusi-Asare. Inhoppande Wahlström fick kapitulera efter fem minuter då Cetinkaya faställde 2-0, tre minuter från slutet.
Djurgårdens laguppställning:Isaksson (82, Wahlström)Concha - Kuivasto - Karlsson - Stenman Arneng - Bapupa - Bergtoft (65, Sjölund) Stefanidis - den Ouden (57, Cederqvist) - Hysén

2004-05-05 (Timrå IP, Grytan) Svenska Cupen omgång 2 
TIMRÅ - DJURGÅRDENS IF 1-3 (0-3) Mål Djurgården: Stefanidis, Hysén, StenmanDjurgården tog sig vidare i Svenska Cupen efter att man gjort två snabba mål i början av matchen. Fredrik Sten man gjorde 3-0 på straff innan halvtid. I den andra halvleken väntade Djurgården på slutsignalen och Timrå fick göra 1-3 efter en hörna. Närmare än så kom inte Timrå inför 2706 åskådare i Grytan.
Djurgårdens laguppställning: WahlströmConcha (74, Karlsson) - Kuivasto - Storm - StenmanArneng - Bapupa - Stefanidis (70, Aziz)Sjölund - den Ouden (80, Cederqvist) - Hysén
2004-05-09 (Råsunda)
DJURGÅRDENS IF - KALMAR FF 0-3 (0-0)Djurgården kunde ha gjort både 1-0 och 2-0 i den första halvleken, men den Oudens skott tog i ribban och Hysén skott stannade på mållinjen. 0-0 i paus med mersmak. I den andra halvleken gjorde Kalmar två snabba mål och Djurgården blev stressat. När Andreas Johansson i matchens 78 minut drog på sig sitt andra gula kort var saken klar. Kalmar ökade på till 3- 0 två minuter senare genom Daniel Mobaeck som blev slutresultatet.
Djurgårdens laguppställning: WahlströmConcha (75, Cederqvist) - Kuivasto - Storm - Stenman Arneng - Barsom - JohanssonSjölund (46, Bapupa) - den Ouden - Hysén (65, Aziz)
2004-05-12 (Ryavallen)
IF ELFSBORG - DJURGÅRDENS IF 0-0 (0-0)En seg tillställning inför 5520 åskådare. Matchen hade ett fåtal målchanser, men 0-0 speglar matchen och var rättvist.Makondele gjorde ett riktigt piggt inhopp efter sin sjukdom och Hysén gjorde en bra match. Annars var det ingen som kom upp i den kapacitet vi vet att spelarna har, men det kommer.
Djurgårdens laguppställning: IsakssonConcha - Kuivasto - Karlsson (46, Storm) - StenmanArneng - Barsom - BergtoftSjölund (46, Stefanidis) - Bapupa (68, Makondele) - Hysén
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FÖRSTA ALLSVENSKA HEMMAMATCHEN för DIF på Råsunda spelades 1946 mot GAIS och slutade 2-1 till DIF. Under åren 1946-48 användes både Stadion och Råsunda som hemmaarenor. Från säsongen 1949/50 spelades hemmamatcherna på Råsunda till och med 1959 undantaget 55/56 då man även spelade på stadion. Hösten 1958 skulle det bli elljuspremiär på Råsunda med det klassiska derbyt AIK - Djurgården. Den matchen fick skjutas från klockan 19.30 till 20.30. Anledningen var att elljuset krånglade. Man lyckades upptäcka felet och det blev bara en timmes senare matchstart.Djurgården mötte IFK Göteborg i den sista omgången 1959 på Råsunda och det krävdes poäng inför hela 48.894 åskådare, som är publikrekordet för DIF. Djurgår'n tog också ledningen med 1-0 på straff men IFK kunde så småningom kvittera. Samtidigt ledde Norrköping med hela 4-0 mot Malmö vilket innebar att ett ytterligare mål i DIF-kassen skulle förvandla DIF-guldet till brons. I den allra sista minuten kom plötsligt Göteborgs "Bebben" Johansson igenom det blårandiga försvaret varpå Råsundapubliken befarade det värsta. Bebben träffade dock marken bättre än bollen och Djurgår'n blev svenska mästare. För tre av spelarna var detta det andra SM- guldet samma år - de hade även vunnit med hockeylaget. De tre var: Sven Tumba, Hans "Tjalle" Mild och Gösta 
"Knivsta" Sandberg.

Under 60-talet var Råsunda oftast huvudarenan men några matcher per säsong spelades på Stadion. Inför säsongen 1966 var nästan hela DIF-truppen sönder värvad. Därför var det en stark bedrift när man lyckades ta hem det andra guldet på tre år. Guldet säkrades på Råsunda i en seriefinal mot IFK Norrköping, där Djurgården vann med 3-0. Guldmatchen innebar fjärde guldet för Gösta ”Knivsta” Sandberg och hans 300 allsvenska match, som också var Knivstas sista framträdande som spelare. Efter slutsignalen bars Knivsta i ”Guldstol” av sina lagkamrater samtidigt som hyllningarna från läktarna rasade.Under 70-talet var det istället Stadion som var huvudarena och några av matcherna förlades till Råsunda, varav de flesta var derbyna mot AIK och Hammarby. Under 80-talets första år spelade Djurgården inte ofta på Råsunda, dels på grund av att man ofta inte var med och spelade i allsvenskan samt att publiktrycket inte var lika stort då. 1982 spelade Djurgården kvalspel. Motståndare var AIK och den andra matchen gick på Råsunda. AIK hade vunnit på Stadion med 2-1 och tog även ledningen på Råsunda efter bara två spelade minuter. DIF kämpade och Vito Knezevic kvitterade på straff en kvart in i andra halvlek. Men AIK kontrade in 2-1 när Djurgår’n låg på för ett ledningsmål. Visserligen nickade Tommy Berggren in kvitteringen i sin sista match för DIF men längre kom inte Blåränderna och fick återvända till division två norra.I slutet av 80-talet var det återigen dags för Djurgårdare att åka till för att se på hemmamatcherna. Det var ganska
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tunnsått på läktarna under denna period som var det lägsta intresset för fotboll i Sverige. Eftersom Stockholm blev arrangörer för Ryttar-VM blev Djurgår’n förvisade till Råsunda under 1 och halvt år, 16/11 1988- 24/7 1991. Eftersom finalen 1988 mot Malmö inte kunde spelas på Stadion blev perioden ännu längre. I den första finalmatchen 1988 var Steve Galloway nära att ge blårändema ledningen inför 8 050 i publiken, men bollen tag i insidan av stolpen. Matchen slutade mållöst och eftersom Malmö vann i returen blev det stora silvret detta år.
Under säsongerna 1989-90, som hemmaspelades på Råsunda, lyckades inte Djurgården upprepa framgången från 1988. I serien var man ett mittenlag som var nära att nå slutspelet bägge åren men i cupen blev det två finaler på Råsunda. 1989 blev det tyvärr ytterligare en finalförlust mot Malmö FF , 0-3 inför 7 526 åskådare. Men i 1990 i finalen mot division 1- laget BK Häcken blev det seger med 3-0. Första titeln i cupen för Djurgården. I serien samma år vann DIF sju matcher på raken varav den ena med hela 7-1 mot Örgryte men ytterligare storsegrar skulle följa. Den 13 augusti 1990 spelades en klassisk match mot Hammarby. Djurgårdens största seger i Allsvenskan blev hela 9-1 inför endast 8 768 åskådare.1989 och ’90 spelade Djurgården i Cupvinnarcupen, tre matcher på Råsunda blev det. 1989 5-0 mot Union Luxembourg och 2-2 mot Real Valladolid, efter att DIF haft nödvändiga 2-0 tappade man chansen till avancemang när Valladolid gjorde två snabba mål. 1990 Gjorde DIF en plattmatch mot Isländska KL Fram och fick bara 1-1.Säsongen 1991 spelades i två delar, en grundserie och en

Mästerskapsserie. I grundserien spelade DIF på Råsunda men flyttade sedan tillbaka till Stadion som hade fått en ny gräsmatta. Efter 1992s derby mot AIK (bara AIKs hemmamatch spelades på Råsunda) var nog en av de målrikaste matcherna mellan lagen. Överhuvudtaget var det en väldigt underlig match, Djurgår’n tog ledningen med 2-0 men tappade till 2-3. Sedan fick backen Thomas Lundmark hoppa in som målvakt då Almgren blivit utvisad. Visserligen kvitterade DIF till 3-3 men AIK gjorde 4-3 och borde ha vunnit. Men blåränderna kämpade till sig ytterligare en kvittering till 4-4 medan de svartklädda verkade förvirrade och ville inte göra mål på sin forna lagkamrat.
Efter åren 1989-91 verkade det som vi hade tröttnat rejält på Råsunda, bara 1995 (2 matcher), 1996 (1) och 1997 (1) spelades någon hemmamatch på Råsunda innan 1999. Sedan säsongen 1999 har alla derbyn spelats på Råsunda och även ytterligare en seriematch har placerats där ’02 och ’03.2004 - Nu är det alltså dags igen att ha Råsunda som hemmaarena. Tittar man på åren under 80- och början av 90-talet är det lätt att känna avsmak för vad som komma skall. Men vi får hoppas på att det blir bra publiksiffror, nu finns ju underlaget igen, och att resultaten fortsätter att gå vår väg. Som ni kan se i tabellen nedan vann har vi vunnit mer än varannan match på Råsunda, det är bara matcherna under 70- och 80- talet som drar ner snittet. Vi får hoppas på att gräset håller för två hemmalag, även om jag inser att den risken inte är stor.

av Stefan Andersson

(Texten är delvis ur min kommande guide till Sveriges fotbollsarenor.)
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INFO OM RÅSUNDA
(Officiellt invigd den 17 maj 1937.
Första matchen AIK - Malmö FF 18 april 1937
Första målet gjordes av Axel ”Acke” Nilsson)

Viktiga år:1958 - Fotbolls VM, 1992 - Fotbolls EM
Planstorlek:105 x 68 meter
Kapacitet i dag:36 608
Ombyggd:
1. 1985 invigdes Västra läktaren innefattande restaurang ovanför sittplatsläktaren samt höghus med kontor (”Dallasskrapan”).
2. Under 1995 byggdes båda kortsidorna om med överhängande läktare.
Arenan ägs av:Svenska Fotbollsförbundet.
Klubbar:Här spelar både herr- och damlandslaget utvalda matcher. Djurgårdens IF och AIK spelar sina hemmamatcher på Råsunda. Hammarby IF spelar derbyn samt internationella matcher. Råsunda står även värd för cupfinalen för både herrar och damer.
FAKTA, RÅSUNDAS LÄKTARE

Läktare Sektion Antal platserÖstra övre 102-106 5.387Östra nedre 101,107 3.621Västra 320-324 3.545Norra övre 210,215 3.502Norra nedre 211-214 8.042Södra övre 430,435 3.635Södra nedre 431-434 8.332Pressplatser 197Handikapplatser 38Logeplatser 309Totalt 36.608
Drygt tusen av platserna säljs inte på matcherna.
Orsaken till detta är bland annat skymd sikt p.g.a. pelare och 
tak samt platser som av säkerhetsskäl inte kan säljas.

OM RÅSUNDA FOTBOLLSSTADIONHighbury stod som förebild när man byggde Råsunda Fotbollsstadion på den plats där tidigare en mindre variant av Råsunda funnits sedan 18 september 1910. Den tidigare upplagan av Råsunda hade träläktare för 2000 personer och en totalkapacitet på 12 000, även om det aldrig var så många på plats. När Råsunda nyinvigdes 1937 var kapaciteten 40 000 och nordens största arena. Invigningsmatchen mot England, som slutade med 4-0 till England, lockade34 117 men redan en månad före spelades det allsvenska mötet mellan AIK - Malmö FF, 4-0, inför 24 761. Första målet gjordes av Axel ”Acke” Nilsson.Råsunda har som bekant använts både som arena både för VM-slutspelet 1958, åtta matcher inklusive finalen, EM 1992, 4 matcher varav en semifinal. Fotbollsstadion är också huvudarena för Sveriges kvalmatcher till EM och VM. Här har även cupvinnarcupfinalen mellan Chelsea och Stuttgart spelats i maj 1998.
GRÄSMATTANUnder flera år har det varit problem med gräsmattan på Råsunda, under åttiotalet gjorde ofta konserter att gräset inte var bra ens på hösten men numera är det ”bara” under de första månaderna som det brukar vara problem. Men nu när både AIK och Djurgården ska spela sina matcher här är det tur att det snabbt blir ett uppehåll för EM-spel.Hammarby och Djurgården möttes 1981. Efon Ask, Malmö, blev tvingen att bryta matchen i den första halvleken. Regnet förstörde alla ansatser till spel och gräset släppte inte igenom tillräcklig nederbörd. I början av 1980-talet var arenan så dåligt dränerad att ett EM-kval var i fara. Det kunde spelas. Men till slut, under 1986, måste man låta gräva upp hela gräsplanen och anlägga nytt gräs.
VÄGBESKRIVNING TILL ARENAN

KOMMUNALT:Från T-Centralen tar ni tunnelbanan mot Akalla (blåa linjen nummer 11), den går var ca 10:e minut. Stig av vid Solna Centrum, uppgång längst fram. Följ skyltar, arenan ligger 150 meter från tunnelbanan.
BIL:Från E4/E20, tag av vid avfart mot Solna/Sundbyberg. Följ skyltar mot Solna centrum, arenan ligger till höger när ni kommer fram till Solna centrum.
PARKERING:Parkering finns vid Solna Centrum (både i markplan och garage), vid Skytteholms IP samt på smågatorna runt arenan
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KLASSISKA RÅSUNDAMATCHER:

1. DIF-PARTIZAN BELGRAD 2-2, 2003.En klassiker trots att vi blev utslagna. Stämningen och Djurgår’ns spel i första halvlek glömmer man aldrig. Vår första smak på internationell storfotboll i modem tid.
2. DIF-HAMMARBY 9-1, 1990.En match som gått till historieböckerna som Djurgår’ns största seger någonsin i allsvenskan. Att det sedan var mot Hammarby gör ju knappast saken sämre.
3. DIF-IFK GÖTEBORG 4-1, 1964.På grund av Malmös seger med 3-0 var DIF tvungna att vinna med 4-1 för att ta hem guldet. Malmö var i detta läget svenska mästare eftersom Djurgår’n ”bara” ledde med 3-1. I slutsekunderna blir centern Leif Eriksson falld och faller in i straffområdet. Domaren blåser straff, inte helt opåverkad av publikens vrål. ”Sump-Hugo” slår in den och DIF tar hem guldet.
4. AIK-DIF 3-3, 2003.Trots att vi fick en poäng med oss i denna match, har ett oavgjort aldrig känts så mycket som en förlust. Att släppa en 3-0-ledning till 3-3 mot värsta rivalen var som en otäck mardröm man ville vakna ur. Men det var sant.
5. DIF- FC KÖPENHAMN 3-1, 2002.Efter en makalös uppslutning av DIF-fans i bortamötet (0-0) mot Köpenhamn fick vi se Djurgår’n tämligen säkert vinna på Råsunda mot vad som kallades ”Nordens bästa klubblag”.
6. DIF-IFK NORRKÖPING 3-0, 1966.Ett DIF som varit nederlagstippat tar emot Norrköping i vad som visade sig vara en ren seriefinal i sista omgången av allsvenskan. Djurgår’n vinner med 3-0 inför ett fullsatt Råsunda och bärgar andra guldet på tre år.
6. DIF-AIK 2-1. 1995.Efter en herrans massa år av bara förluster mot AIK fick vi äntligen vinna ett derby vilket fick vårt ”AIK-derbyspöke” att försvinna.
7. HAMMARBY-DIF 2-3, 2003.Av alla de senaste årens segrar mot Hammarby måste ändå denna vara en av de skönaste. Efter Källströms utvisning vid 2-2 var det inte många som ens trodde på oavgjort. Men Fjørtofts handsklassiker fick matchen att vända och segermålet av Daniel Sjölund kan ha varit det som säkrade SM-guldet.
8. DIF-AIK 4-4, 1992.En match som DIF genomförde större delen med en utespelare (Thomas Lundmark) som målvakt. Ovanligt målrikt derby där nog många missade det sista målet för DIF som kom med 3 minuter kvar.
9. DIF-AIK 1-1, 2001.Här var det vi, istället för som i fjol, kände oss som segrare efter ett oavgort resultat. När Jones Kusi-Asare klippte in kvitteringen bollen på halwolley i slutet av matchen var det nog många Djurgårdare på läktaren som kände sig lyckligast i hela världen!
10. AIK-DIF 0-3, 2003.Citat från matchrapporten på dif.se: ”Efter sju års olycka mot AIK har drömmar äntligen blivit till verklighet. Trenden är bruten, Djurgården gör skäl för epitetet Stockholms Stolthet.”
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HISTORIA
DJURGÅRDENS ALLSVENSKA HEMMAMATCHER PÅ RÅSUNDA

V O F Andel segrar Publik-snitt Publikrekord40-talet 15 7 3 5 47% 18524 39023 Malmö FF 194950-talet 105 60 20 25 57% 16753 48894 IFK Göteborg 195960-talet 68 36 20 12 53% 13852 47811 IFK Norrköping 196270-talet 42 15 15 12 36% 12921 32527 AIK 197480-talet 16 5 5 6 31% 6185 24663 Hammarby IF 198090-talet 25 13 5 7 52% 6164 23066 Hammarby IF 19992000-03 8 5 1 2 63% 24434 34267 Hammarby IF 2003
Totalt 51% 14230

DJURGÅRDENS DERBYN PÅ RÅSUNDA 1990-2003 Publik-snittHammarby 12 9 0 3 22626AIK 20 7 4 9 20469

År Motståndare Publik Resultat2003 Partizan Belgrad 28287 2-22002 Bordeaux 13558 0-12002 FC Köpenhamn 13459 3-12002 Shamrock Rovers 7273 2-01990 KL Fram 956 1-11989 Real Valladolid 3166 2-21989 Union Luxembourg 1180 5-01976 Feyernoord 1737 2-11965 AS Lewski Sofia 3311 2-11964 Manchester United 6537 1-1
av Stefan Andersson
Källor: www.aikfotboll.se, www.solna.se, www.svenskfotboll.se, www.dif.se Nr 1 2004 Djurgårdaren 25
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För Djurgårdaren berättar Zoran om sin historia och vad som gör hans liv rikt.

Det är tidig vår 1994. Djurgårdens P13-lag har just gått på ännu en förnedrande mina mot IF Brommapojkarna, denna gång stannade siffrorna vid 0-5.Lagets nye tränare inser att något måste göras. Vid nästa träning samlar han spelarna och tar till orda:- Vi ska inte acceptera att de är bättre än oss. Vi ska bli bäst. Och för att bli det så måste alla ställa upp på våra regler.Därefter följer en lång utläggning om hur en spelare i Djurgården ska bete sig - både på fotbollsplanen och utanför den. När talet är avslutat har alla insett att det kommer att krävas en hundraprocentig och helhjärtad satsning av den som vill vara med.Några av killarna kommer aldrig tillbaka. Men de som stannar kvar knyter näven och bestämmer sig för att göra allt för att lyckas, för att bli bäst. Den nye tränaren beskådar nöjt hur attityden successivt blir bättre, och hur glädjen och självförtroendet börjar komma tillbaka hos hans adepter.Zoran Lukic har inlett sin tränargärning i Djurgården.

Fyra år senare, 1998, spelar i stort sett samma killar som förlorade mot Brommapojkarna final i Junior-SM mot IFK Malmö. Att anspänningen blir för stor och skåningarna vinner med 3-0 spelar inte så stor roll; målet är uppnått. Djurgården är bäst i stan.Framgångarna har inte passerat obemärkt förbi. Den nybildade sportkommittén, med Göran Aral och ”Bagis-Bosse” Andersson i spetsen, ser i Zoran en ledare för framtiden.Redan till säsongen 1999 vill man ha in Lukic i A-lagsledningen, som assistent till Michael Andersson. Den senare säger dock nej, han vill fortsätta med Peter Grim vid sin sida. Zoran Lukic fortsätter i stället som juniortränare.Under sommaren ändras dock förutsättningarna radikalt. A- lagets kräftgång i tabellen leder till att Michael Andersson entledigas från sitt uppdrag, och fältet ligger öppet för förändring. In som tränare kommer Sören Åkeby, närmast från division två-klubben Östersund. Men han är inte ensam.Sportkommittén får nämligen sin vilja igenom. Zoran Lukic,
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Våren har börjat tungt:

ZORAN FUNDERAR NOG PÅ HUR HAN SKA FÅ FART PÅ GRABBARNA

den oprövade nytänkaren från Sarajevo, anställs också som huvudansvarig tränare i Djurgårdens IF.Resten är, som man brukar säga, historia. I det här fallet en synnerligen rolig sådan. Djurgårdaren har träffat Zoran Lukic, tio år efter hans inträde i DIF.
Hur har klubben förändrats sedan 1994?- Det är en enorm skillnad. På den tiden var ungdomsfotbollen långt från seniorverksamheten. Det fanns ingen som helst gemensam strategi, varje tränare var utlämnad åt sig själv. Man hade sina egna träningsmetoder, sina regler och sitt sätt att arbeta.- I dag är det tvärtom. Det finns en gemensam röd tråd genom hela verksamheten, en strategi som alla följer. Vi har ett gemensamt upplägg när det gäller träningsmetoder och sätt att spela, hela vägen från P13 till A-laget. Organisationen är mycket bra. Det är en mycket positiv utveckling.

Vilka är dina bästa minnen genom åren - frånsett SM-gulden?- De två gulden med A-laget är förstås svårslagna. Men att nå SM-final med juniorerna 1998 var väldigt roligt, även om vi tyvärr förlorade matchen. Jag måste också nämna Champions League-mötena med Partizan Belgrad.
Partizan? Trots att vi förlorade?- Ja, faktiskt. Det var enormt att få uppleva hur stort Champions League faktiskt är. Inramningen, publiktrycket, fotbollen... Det var oförglömligt. Vi ska också komma ihåg att vi spelade mycket, mycket bra mot Partizan, speciellt i hemmamatchen. Tyvärr gick vi inte vidare, men vi visade att vi kan och vi spelade två oavgjorda matcher mot ett stort lag. Ett lag som skulle vinna Allsvenskan enkelt. Det var en stor besvikelse, men vi är stolta över vår prestation.- Sedan så har hela processen där man sett spelare utvecklas och gå framåt varit en fantastisk upplevelse. De senaste fem åren har så mycket hänt, så många har blivit så mycke
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ZORAN LUKIC LISTAR,

BÄSTA SPELARE HAN TRÄNAT I DIF:1) Stefan Rehn2) Kim Källström3) Andreas Johansson

BÄSTA SPELARE I VÄRLDEN:1) Thierry Henry2) Francesco Totti3) Ruud van Nistelrooy

KLUBBAR HAN HELST VILL TRÄNA:1) Hamburger SV2) AS Roma3) Liverpool FC

SINA BÄSTA ÖGONBLICK I DIF:1) SM-final med juniorerna 19982) SM-guld 20023) Vinsten mot FCK (Uefa 2002)
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bättre. Det är en fin bekräftelse för oss ledare och för föreningen.
Några dåliga minnen från de tio åren?- Självklart, det finns alltid jobbiga perioder. Den största besvikelsen var när vi inte lyckades klara oss kvar i Allsvenskan 1999. Vi hade visserligen tankar om att det kunde vara bra för klubben att börja om i division ett, men när det väl skedde så kändes det som ett stort misslyckande. Ett misslyckande för det vi trodde på och arbetade med. Det var fruktansvärt.- Med facit i hand så är det klart att det var det bästa som kunnat hända, men det kunde vi ju inte veta då.
Har du någon gång tänkt att ”nu räcker det, jag lägger av”?- Aldrig. Inte någon gång sedan 1994. Det har, som sagt, funnits perioder då det har varit tufft, men jag har aldrig tvekat om att fortsätta.
Vad är det som driver dig?- Kärleken till fotbollen och till klubben. Sedan 1998, när vi började dra upp linjer för den nya organisationen, har allting gått åt rätt håll och det har varit fantastiskt att ha fått vara med på resan. Att hela tiden se individerna - spelarna - utvecklas och veta att man är delaktig är också en enorm motivationskälla.
Hur har din ledarroll utvecklats?- Inom föreningen har vi sedan år 2000 diskuterat mycket om hur ledarna kan utvecklas. Man vill att vi ledare utvecklas i takt med spelarna. Och visst, även om jag är den samme så har mitt ledarskap blivit mycket bättre nu än det var när jag kom.
Har det ändrats sedan du blev ensam ansvarig?- Jag är samma ledare som jag var tidigare. Men vissa saker har jag varit tvungen att förändra; jag har blivit mer noggrann, mindre spontan och jag tänker mer på vad jag säger. Men mitt agerande mot gruppen, mitt sätt att hantera spelare, är det samma.
Hur har personen Zoran Lukic utvecklats under tio år i 
Djurgården?- Jag har inte förändrats som människa, däremot har erfarenheterna gjort att jag växt både som ledare och människa. Jag förstår spelare bättre i dag än för fyra år sedan, jag vet att hur bra en spelare än är så är han en människa med svackor och tunga perioder. Jag är mer mogen i dag än tidigare, på alla plan.
Samarbetet med Stefan Rehn är nytt för i år - hur 
fungerar det?- Vi har jobbat ihop länge, jag hade Stefan som spelare under två och en halv säsong och därefter har han ju jobbat ihop med mig och Snuffe. Så vi kan varandra och har väldigt lika syn på fotboll. Skillnaden mot samarbetet med Snuffe är att jag är huvudansvarig och därmed i kraft att fatta 95 procent av alla beslut på egen hand. Det gör jag dock inte.

- Jag tror på att ha en dialog om allt. Stefan och jag diskuterar alltid innan ett beslut fattas, även om det är jag som i slutänden är ansvarig. Eftersom jag och Stefan har så lika filosofi när det gäller fotboll så lyckas vi alltid komma fram till ett svar.Somliga menar att man bör ha samma tränare länge, och hänvisar till exempel som Alex Ferguson och Arsène Wenger. Andra hävdar att man bör byta tränare med ett par års mellanrum för att få in nytt blod och nya idéer. Vad tror du?- Både jag och föreningen tror på kontinuitet på tränarsidan. Visst finns det en risk att spelare tröttnar på att höra min röst, men den är liten. Så länge vi fortsätter att ligga steget före och utveckla oss så kommer det inte att hända. Dessutom har vi väldigt stor omsättning på spelare, det är inte många som varit med hela min tränarperiod.- Jag är övertygad om att man som tränare behöver relativt lång tid på sig för att verkligen kunna sätta sin prägel på ett lag. Det går inte på ett år.
Du har varit i klubben i tio år och som sagt, mycket har 
förändrats. Hur tror du att det ser ut om tio år till?- Om man fortsätter längs den inslagna vägen, om man klarar att hela tiden ligga steget före och att fortsätta att utvecklas, då kommer det att gå bra. Man kommer att vara en klubb med en egen arena, med en dominerande ställning i Allsvenskan och en klubb som är etablerad som deltagare i europeiska cuper. Lite grann som Rosenborg i Norge och FC Köpenhamn i Danmark. Man kommer att vara ett respekterat namn även utanför Sveriges gränser.
Och vad gör Zoran Lukic om tio år?- Jag är inte den typen av människa som planerar för framtiden, jag föredrar att ta vara på livet i det ögonblick som är nu. Men om jag ska spekulera så tror jag att jag kommer att jobba inom fotbollen på något sätt, troligen som tränare.
Har du drömmar om att träna ett större lag?- Absolut, det tror jag att alla har. Jag skulle gärna någon gång flytta ut i Europa för att testa mig själv, se vad mitt ledarskap kan uppnå. Att träna ett lag i en stor liga vore en underbar utmaning.
Vart vill du helst komma?- Alla som på något sätt verkar inom fotbollen har en dröm om att någon gång få komma till någon av de tre stora ligorna; Italien, Spanien eller England. Men det är inte realistiskt. Jag tror att tyska Bundesliga skulle passa mig perfekt, dels talar jag språket och dels tror jag att den tyska mentaliteten skulle passa mitt ledarskap.
Hur ska du nå dit?- Som tränare är det lagets resultat som gör att ett intresse väcks och avgör om man får chansen. Skulle vi lyckas i kvalet till Champions League kommer klubbar att börja granska oss och bland annat titta på vem som tränar laget. Då kan det öppnas möjligheter till att få ett uppdrag. Det är den enda vägen att gå.«
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NYFÖRVÄRVENI skuggan av Malmö FF:s omskrivna köpfest har Djurgården upplevt en ganska ljum försäsong sett till spektakulära värvningar.

Det är förståeligt med tanke på att laget förstärktes med hela fyra spelare i somras. Men man bör kanske komma ihåg att laget samtidigt tappade två stjärnspelare (Dorsin och Elmander) och att lagets stora profil (Källström) lämnade Stockholm för proffslivet i Frankrike efter säsongen.För bara ett par, tre säsonger sedan hade det varit otänkbart att en U21-landslagsspelare som Tobias Hysén väljer att flytta från Göteborg för att spela i Djurgården. I dag är det inget konstigt med det, inte ens när Tobias pappa är en före detta IFK Göteborg-profil, även om det naturligtvis grymtas en del bland de "goa gubbarna" i Götet.Utöver detta har Djurgården plockat hem den lille mittfältaren Abbe Barsom efter ett misslyckat proffsäventyr och ersatt den utlånade andremålvakten Dembo Tourray med Oskar Wahlström från Västerås SK. Även Malmö FF:s och Tom Prahls andraval som högerback, Matias Concha, har flyttat till huvudstan för att mäta krafterna hos svenska mästarna (läs konkurrera om högerkanten med en skadedrabbad Niclas Rasck). Om sommarens nyförvärv renderade hela uppslag så har årets inköp oftare beskrivits i notiser.Trist tycker kvällstidningarna men vad tycker egentligen Djurgårdens supportrar? Vill man köpa, köpa, köpa eller kan den minnesgode upplysa om en tradition av misslyckade värvningar i Djurgårdens fotbollförening. Åren 1981 och 1986 var DIF ett mycket gott exempel på hur svårt det kan vara att köpa sig till en allsvensk topplacering. Särskilt om föreningen i fråga saknar en långsiktig strategi och en uttalad idé om att hur laget ska, eller i alla fall vill, spela.

I dag hör Djurgården till de lag som kontrakterar uteslutande en viss typ av spelare och ledare. Kanske var de blårandiga till och med först i Sverige att tänka på det viset. Tidigare köpte man en stjärna för att han var en stjärna (eller i alla fall hade varit) och inte för att han skulle passa bra in som låt säga defensiv mittfältare. Ja, jag skriver defensiv mittfältare eftersom fjolårets värvning Johan Arneng är ett bra, och mycket lyckat, exempel.
Tidigare framstod det för oss supportrar som att Djurgården köpte spelare på helt andra grunder. Till säsongen 1984 värvades AIK:s forward Branko Markovic eftersom han sänkte Djurgården i kvalet 1982. Till säsongen 1986 värvades Hammarbys mittback Kjell Granqvist eftersom han var arbetskamrat med flera djurgårdare på Tipstjänst (numera Svenska Spel). Till säsongen 1994 värvades Zoran Stojcevski eftersom han faktiskt tillhörde det då så mäktiga IFK Göteborgs träningstrupp. Och mitt under säsongen 1997 värvades jugoslaven Alexandar Jovovic eftersom sportchefen Anders Grönhagen ville visa att han faktiskt gjorde nånting på jobbet.
Jag vill poängtera att jag långt ifrån sitter inne med alla fakta i ovanstående exempel men att det är beskrivningar av hur en supporter upplevde just dessa fäll. Det kan bero på bristande information, vad vet jag?Sett ur det perspektivet är det kanske skönt med ”ljumma” försäsonger som den här. Det köps inte längre för köpandets skull utan enbart när tillfället är det rätta. I alla fall är det vad man som djurgårdare vill och vågar tro.
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25. PATRICK AMOAH

I fiol vann han SM-guld med Djurgårdens juniorlag. I år kan han göra detsamma med Djurgårdens representationslag. Patrick Amoah, 17 år, har fått lämna juniorfotbollen bakom sig och tillhör från och med denna säsong A-truppen.”Jag blev väldigt glad när jag fick flytta upp. Det är något som jag alltid drömt om. Nu får jag spela med spelare som jag tidigare haft som mina idoler. Jag har som mål att bli bäst. Helst av allt bäst i världen, men vägen dit är lång. Jag får ta ett steg i taget, och det här är ett av dem. Jag vet att min tid kommer så det är bara att ha tålamod och träna på. Nu får jag träna med A-laget och förhoppningsvis kanske även spela någon eller några matcher. Det är svår konkurrens och laget siktar på att vinna SM-guld igen. Jag skall göra mitt bästa för att få spela.Om jag inte får spela i Djurgården så är Åtvidaberg ett bra alternativ. Det skulle vara kul att känna på Superettan. Det är en bra nivå att spela på. Då får jag även pröva på hur det är att bo och klara sig helt ensam.”Patrick Amoah, som besitter en teknik utöver det vanliga, spelar helst på någon av anfallets två kanter. Har vi tur får vi se lite av hans fotbollskunskaper redan i år.

Född: 18 augusti 1986
Längd/vikt: 184 cm/77 kg
Säsonger i DIF: 0
Moderklubb: Djurgårdens IF
Tre personliga egenskaper: Glad, snygg, teknisk
Hobby: Fotboll
Spelare jag vill ha i DIF: Thierry Henry
Skostorlek: 42

Av Wille Bäckström
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Född: 16 augusti 1976
Längd/vikt: 198 cm/95 kg
Säsonger i DIF: 0
Moderklubb: Bie GoIF
Tre personliga egenskaper: Lugn, analytisk, optimist 
Hobby: Fiske
Spelare jag vill ha i DIF: Thierry Henry 
Skostorlek: 44

NÄR DEMBO TOURRAY LÅNADES ut till NorskaVålerenga för att få speltid saknades det plötsligt en målvakt i Djurgården. Valet som ersättare föll på Västerås SK:s målvakt, Oskar Wahlström. Och Oskar hade inte svårt att tacka ja, även om han insåg att det skulle bli svårt att ta en plats som förstemålvakt.- Det känns fantastiskt att få spela fotboll på heltid, att slippa komma till träningen trött efter en dag på jobbet. Nu har jag chans att satsa och bli så bra som möjligt, berättar han.Fyra extra pass i veckan blir det jämfört med tiden i Västerås. Visst funderade han på hur han skulle orka med, men det har inte varit några problem alls.- Vi kör ju ofta två pass om dagen, men de är ju planerade för att man skall klara av båda, och det har funkat bra. Försäsongen har känts riktigt nyttig.Att ha en landslagsmålvakt som Andreas Isaksson att konkurrera med är inget som oroar.- Visst blir det svårt att peta Andreas, det vet jag ju om. Men samtidigt är det väldigt inspirerande att få träna med en så duktig målvakt. På lång sikt är det bara bra för min utveckling. Men jag skall självklart göra allt för att få spela, säger Oskar.
Av Jonas Riedel

30. OSKAR WAHLSTRÖM
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Född: 31 mars 1980
Längd/vikt: 180 cm/82 kgSäsonger i DIF: 0
Moderklubb: Kulladals FFTre personliga egenskaper: Livsnjutare x 3Hobby: Många, men skall bli bättre på golfSpelare jag vill ha i DIF: C SeedorfSkostorlek: 43 1/3Allsvenska matcher i karriären: 39 (0 mål, 6 assist)

2. MATIAS CONCHA
EFTER NIO SÄSONGER I MALMÖ FF kände Matias att det var dags för ett miljöombyte för att få fart på karriären. Nu siktar han på en plats i Zorans startelva.Han beskriver sig själv som en modern ytterback som mer än gärna deltar i det offensiva spelet. På sitt pluskonto sätter han upp snabbhet, inlägg och fasta situationer.Enligt Zoran har Matias varit som övriga laget under försäsongen; det har gått mycket upp och ner.Matias har de kvaliteter som vi söker hos en ytterback. Han har goda möjligheter att utvecklas mer. Blir han starkare och tuffare kommer han att bli riktigt bra. Men vi måste ge honom tid, det tar ett tag att lära sig vårt sätt att spela fotboll säger Zoran Lukic.Med tanke på att Niclas Rasck varit skadad under stora delar av försäsongen har Matias chanser att gå rakt in i startelvan ökat rejält.
Av Wille Bäckström
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8. TOBIAS HYSÉN

Född: 9 mars 1982
Längd/vikt: 179 cm/79 kg
Säsonger i DIF: 0
Moderklubb: Lundby IF
Tre personliga egenskaper: Lat, envis, glad
Hobby: Internetspel, höjdhopp på Bosön
Spelare jag vill ha i DIF: Ronaldinho 
Skostorlek: 42-43

PAPPA GLENN GILLADE OCKSÅ att spela i randigt.Främst i blått och vitt under IFK Göteborgs framgångsrika 80-tal men också i den grönsvarta Gais-tröjan när elitkarriären gick mot sitt slut.Sonen Tobias trivdes i Häckens svartgul-randiga variant men har nu bytt upp sig till betydligt vackrare blåränder.Det var bara att packa väskan och lämna "tjötet” i de go'a gubbarnas stad och flytta till den kungliga huvudstaden. Från att ha varit en ung stjärna i superettan med BK Häcken ska Tobias bli en ordinarie spelare hos de svenska mästarna.- Djurgården spelar lite annorlunda än Häcken, säger Tobias. Jag ska ligga högre upp i planen i 4-3-3-systemet än i 4-4-2, men jag har hamnat för långt ner vissa gånger. Det låter kanske enkelt att bara ställa sig högre upp i banan men jag har spelat 4-4-2 i tre år så jag är van vid ett annat spel.Han säger att han har en bra dialog med tränarna om svårigheterna med det nya spelsättet. Och han har i alla fall en fördel av att BK Häcken precis som Djurgården är ett spelande lag. I fjolårets kvalspel mot GIF Sundsvall var det Häcken som stod för viljan att spela fotboll medan allsvenskarna, även på hemmaplan, lade sig på försvar och kontrade sig kvar i högsta serien.En U21-landslagsman flyttar inte obemärkt från Göteborg till Stockholm men Kim Källström hade visat vägen två år tidigare genom att precis som Tobias byta Häcken mot

Djurgården. För några år sedan hade det varit otänkbart med ett mäktigt IFK Göteborg i samma stad men saker och ting förändras. Några större likheter mellan Kim och Tobias på planen är dock svåra att upptäcka även om båda har utmärkande offensiva kvaliteter. Hysén Jr trivs bäst på vänsterkanten där han genom sin snabbhet kan komma runt och slå inlägg.Liksom hela Djurgården har Tobias haft en tuff försäsong. Den hårda träningen har satt tydliga spår och resultaten har varit usla.- Jag tycker inte att jag har gjort någon riktigt dålig match, säger Tobias. Men jag har heller inte varit bra, det har varit för mycket upp och ner för mig precis som för laget i övrigt, det har gått trögt med tunga ben och huvuden.Han dementerar dock bestämt att han är orolig inför den allsvenska säsongen och premiären mot Trelleborg.- Jag vet vad jag kan, men det är trots allt ett stort steg att komma till allsvenskan från superettan. Det kommer att bli ett tufft år för mig men det är bara att kämpa på. Den rätta bollkänslan är helt klart på väg men tempot finns inte där ännu. När inte självförtroendet är på topp vågar man inte göra de saker som man normalt kanske gör. Det saknas en växel som jag behöver men den kommer.
Av David Bogerius
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77. ARGAR BARSOM

Född: 4 september 1977
Längd/vikt: 172 cm/ 73 kg
Säsonger i DIF: 3 (2000-2003)
Moderklubb: BK Forward
Tre personliga egenskaper: Kreativ, pedant, livsnjutare
Hobby: Mode & inredning
Spelare jag vill ha i DIF: Maradona
Skostorlek: 40 2/3

NÄRKES MARADONA ÄR TILLBAKA i den blårandiga tröjan. Efter en sejour i Holländska Heerenveen är det tänkt att den hårfagre bolltrollaren ska ersätta Kim Källström på tremannamittfältet.När Abbe inte ville skriva på något nytt kontrakt under 2002 beslutade Djurgårdsledningen att han skulle stängas av från allt spel vilket slutade med att Abbe lämnade DIF under hösten. Kontraktsbråket är nu glömt och den 27-årige närkingen har Zoran Lukics fulla förtroende.Abgar Barsom kom till DIF första gången från Örebroklubben Forward för spel i Superettan säsongen år 2000. En säsong som blev en stor succé både för laget och Abbe.Järnkaminerna sprang hem serien i överlägsen stil och Abgar Barsom var en av de tongivande spelarna i det lag som kommande säsong i allsvenskan skulle visa att ”det nya DIF” var på väg mot något stort. Hur det gick sedan vet ni alla säkert om.Totalt har Abgar Barsom gjort 55 allsvenska matcher och prickat in sex mål under sin tidigare karriär hos de regerande svenska mästarna. Efter att ha hoppat runt på olika positioner i laget ska nu Abbe få hålla sig på mittfältet och med sin fina teknik och precisa passningar försöka lotsa årets Djurgårdsupplaga till nya framgångar. Sin gamla tröja med nummer sju på ryggen får han dock inte behålla. Den har Johan Arneng lagt beslag på varför Abbes tröja istället kommer att prydas av nummer 77 tillika hans födelseår.
Av Jens Bergsten
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Djurgården samlar stora och små företag under samma tak. Vi kan skräddarsy ett sponsorpaket till dig, ring oss på:
08-545 158 00



STOCKHOLMS STOLTHET



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: 08-556 108 00

Fax: 08-556108 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: 08-66414 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 3212

www.djurgardensgolf.se

DJURGÅRDENS IF INNEBANDY
http://difinnebandy.net/ 

malin@difinnebandy.net

DJURGÅRDENS IF BOXNING
N:a Agnegatan 36

112 29 Stockholm

Tel: 08-65010 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=17962

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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