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EN UNDERBAR NYHET DENNA ”MELLANSÄSONG”

MISSA INTE ROYAL LEAGUE

DIF - ESBJERG
5 DECEMBER PÅ RÅSUNDA
För mer info se: www.dif.se

Stadion nästa år kommer att bli en nytändning för alla djurgårdare. 
Under vintern lägger vi grunden för 2005 genom att sälja fler säsongsbil
jetter än någonsin tidigare samtidigt som vi förstärker spelartruppen. När 
grunden är lagd ser vi fram emot den allsvenska premiären i april.

Det har varit mycket negativa tongångar under året trots att 
Djurgården ganska tidigt säkrade det allsvenska kontraktet, trots cupfinal 
och tre dubbelmöten ute i Europa. Förklaringen kan vara Råsunda och 
tron om att Djurgården alltid skulle vinna. Vi som varit med de senaste 20 
åren skulle mer än gärna uppleva detta mellanår en gång till (om vi räk
nar bort Råsunda som hemmaplan). Matcher mot Juventus, cupfinal, fort
satt allsvenskt spel 2005 och att man tog fyra poäng mot laget i norrförort 
är väl bevis på en lyckad säsong? De som håller på AIK och är i samma 
ålder som mig har aldrig varit med om att åka ur Allsvenskan, där kan vi 
inte prata om en lyckad mellansäsong. Själv har jag varit med om att åka 
ur och gå upp i Allsvenskan fyra gånger sedan jag började gå regelbundet 
på fotboll. Med lite perspektiv till årets djurgårdssäsong, så är den helt ok 
trots allt. Håller ni inte med?

Nu blickar vi framåt och hoppas att vi gemensamt kan skapa en bättre 
stämning på och runt Stadion och alla andra arenor där Djurgården 
spelar, så att spelare och ledare verkligen känner att de har publikens stöd. 
Vi ska ju vara nummer 1 och det innebär också att vi som supportrar får 
ta vår del av ansvaret om det går dåligt och stötta laget ännu mer. Det är 
bara tillsammans som djurgårdsfamiljen är stark och det ska vi bevisa 
2005.

För att hålla kontakten levande under vintern mellan styrelse/kansli och 
alla djurgårdare så fortsätter vi med det traditionella informationsmötet 
som äger rum tisdag 11 januari 2005 i Torben Grut Salen på Stadion 
klockan 18.00. Då vi går igenom vad som händer i föreningen och alla 
har chansen att ställa frågor. Ett mer detaljerat program kommer upp på 
hemsidan i december. Djurgårdens IF Fotbolls årsmöte äger rum tisdag 
22 februari 2005 i Torben Grut Salen på Stadion. Glöm inte att ta med 
medlemskort i Djurgårdens IF Fotboll på dessa möten annars kommer du 
inte in.

När det gäller medlemstidningen Djurgårdaren så skulle vi bli glada om 
alla kunde bidra med bilder och teckningar. Vi vill också gärna ha texter 
om något du varit med om i samband med Djurgårdens matcher. Du kan 
skicka material till kansliet.

Till sist vill vi bara uppmana alla att under vintern följa Djurgårdens 
andra sektioner såsom ishockeyn, handboll och bandy. Spelprogram hittar 
du längre bak i tidningen.

Hör gärna av er till oss på kansliet om ni har frågor om Djurgårdens IF 
Fotboll.

Tomas af Geijerstam

08-545 158 00, dif.fotboll@dif.se
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SPELPROGRAM 2004/2005

Här följer spelprogram för Djurgårdens IF 2004/2005. Fotbollens A-lag har spelat sina hemmamatcher på Råsunda, Utvecklingslaget och Juniorerna har spelat på Hjorthagens IP och damlaget har spelat på bland annat Stadion. Hockeyn spelar sina hemmamatcher på Globen och Hovet. Handbollen spelar sina hemmamatcher i Eriksdalshallen. Bandyn spela på olika arenor. Datum, tider och spelplats kan komma att ändras under säsongen. Håll koll på våra hemsidor för eventuella ändringar.
Fotbollen: www.dif.se, www.difdam.nu

Hockeyn: www.difhockey.se

Handbollen: www.difhandboll.se

Bandy: www.difbandy.net

http://www.difdom.nu
http://www.difhockey.se
http://www.difhandboll.se
http://www.difbandy.net


FOTBOLL ALLSVENSKAN FOTBOLL UTVECKLINGSERIEN, B-LAG

Måndag 5 april TRELLEBORGS FF - DJURGÅRDENS IF 2-2
Tisdag 13 april DJURGÅRDENS IF - AIK 3-1
Måndag 19 april HELSINGBORGS IF - DJURGÅRDENS IF 1-1
Söndag 25 april DJURGÅRDENS IF - GIF SUNDSVALL 3-1

Söndag 2 maj LANDSKRONA BOIS - DJURGÅRDENS IF 2-0
Onsdag 5 maj SvC omg 2 TIMRÅ - DJURGÅRDENS IF 1-3
Söndag 9 maj DJURGÅRDENS IF - KALMAR FF 0-3
Onsdag 12 maj IF ELFSBORG - DJURGÅRDENS IF 0-0
Tisdag 18 maj DJURGÅRDENS IF - IFK GÖTEBORG 1-2
Fredag 21 maj SvC omg 3 DIF - HELSINGBORGS IF 3-1
Måndag 24 maj DJURGÅRDENS IF - ÖRGRYTE IS 2-1

Fredag 2 juli SvC omg 4 DJURGÅRDENS IF - GIF SUNDSVALL 3-2
Onsdag 7 juli HALMSTADS BK - DJURGÅRDENS IF 2-2
Onsdag 14 juli DJURGÅRDENS IF - MALMÖ FF 0-2
Måndag 19 juli HAMMARBY - DJURGÅRDENS IF 3-0
Lördag 24 juli DJURGÅRDENS IF - ÖREBRO SK 5-1
Onsdag 28 juli CL Kval 2:1 DJURGÅRDENS IF - FBK KAUNAS 0-0
Lördag 31 juli KALMAR FF - DJURGÅRDENS IF 1-1

Onsdag 4 aug CL Kval 2:2 FBK KAUNAS - DJURGÅRDENS IF 0-0 
Lördag 7 aug DJURGÅRDENS IF - LANDSKRONA BOIS 1-1
Tisdag 10 aug CL Kval 3:1 JUVENTUS FC - DJURGÅRDENS IF 2-2 
Söndag 15 aug DJURGÅRDENS IF - HALMSTADS BK 1-1
Lördag 21 aug ÖRGRYTE IS - DJURGÅRDENS IF 0-1
Onsdag 25 aug CL Kval 3:2 DJURGÅRDENS IF - JUVENTUS FC 1-4
Måndag 30 aug ÖREBRO SK - DJURGÅRDENS IF 0-2

Lördag 11 sept DJURGÅRDENS IF - HAMMARBY 1-0
Torsdag 16 sep Uefa omg 1 1:1 FC UTRECHT - DIF 4-0
Måndag 20 sept MALMÖ FF - DJURGÅRDENS IF 2-0
Torsdag 23 sept AIK - DJURGÅRDENS IF 1-1
Söndag 26 sept DJURGÅRDENS IF - TRELLEBORGS FF 5-0
Torsdag 30 sep Uefa Omg 1 1:2 DIF - FC UTRECHT 3-0

Måndag 4 okt IFK GÖTEBORG - DJURGÅRDENS IF 2-0
Torsdag 14 okt SvC kvart IFK NORRKÖPING - DIF 0-1
Söndag 17 okt DJURGÅRDENS IF - IF ELFSBORG 3-2
Onsdag 20 okt SvC semi ÖSTERS IF - DJURGÅRDENS IF 0-2
Måndag 25 okt GIF SUNDSVALL - DJURGÅRDENS IF 0-1
Lördag 30 okt 13.30 Djurgårdens IF - Helsingborgs IF

Onsdag 21 april DJURGÅRDENS IF - HAMMARBY IF 0-1
Måndag 10 maj ASSYRISKA - DJURGÅRDENS IF 2-3
Tisdag 25 maj BP - DJURGÅRDENS IF 1-1
Torsdag 27 maj DJURGÅRDENS IF - AIK 2-0
Tisdag 15 juni DJURGÅRDENS IF - ASSYRISKA 1-4
Tisdag 29 juni DJURGÅRDENS IF - BP 2-4
Torsdag 15 juli DJURGÅRDENS IF - HAMMARBY IF 2-1
Torsdag 22 juli AIK - DJURGÅRDENS IF 2-6
Tisdag 31 aug BP - DJURGÅRDENS IF 1-2
Onsdag 3 sep HAMMARBY - DJURGÅRDENS IF 1-3
Tisdag 7 sep AIK - DJURGÅRDENS IF 1-4
Måndag 13 sep ASSYRISKA - DJURGÅRDENS IF 1-0
Torsdag 7 okt HAMMARBY - DJURGÅRDENS IF 3-3
Måndag 11 okt DJURGÅRDENS IF - BP 2-4
Onsdag 28 okt 15.30 Djurgårdens IF - Assyriska
Tisdag 9 nov 18.00 Djurgårdens IF - AIK

HANDBOLL - ELITSERIEN

TTorsdag 4 nov 19.15 Irsta Västerås - Djurgårdens IF 
Lördag 13 nov 16.15 Lugi HF - Djurgårdens IF 
Onsdag 24 nov 19.00 Djurgårdens IF - IK Sävehof 
Söndag 28 nov 16.15 HK Drott- Djurgårdens IF 
Måndag 6 dec 19.00 Djurgårdens IF - IF Guif 
Söndag 12 dec 16.15 BK Heid - Djurgårdens IF 
Måndag 20 dec 19.00 Djurgårdens IF - BK Heid 
Söndag 26 dec 16.15 IF Guif - Djurgårdens IF 
Onsdag 29 dec 19.00 Djurgårdens IF - HK Drott 
Onsdag 9 feb 19.00 IK Sävehof - Djurgårdens IF 
Måndag 14 feb 19.00 Djurgårdens IF - Lugi HF 
Onsdag 16 feb 19.00 Djurgårdens IF - Irsta Västerås 
Lördag 19 feb 18.00 IFK Skövde HK - Djurgårdens IF 
Onsdag 23 feb 19.00 Djurgårdens IF - IFK Tumba HK 
Söndag 27 feb 16.15 GF Kroppskultur - Djurgårdens IF 
Måndag 7 mars 19.00 Djurgårdens IF - Redbergslids IK 
Onsdag 9 mars 19.00 H 43 - Djurgårdens IF
Måndag 14 mars 19.00 Djurgårdens IF - Hammarby IF HF 
Fredag 18 mars 19.00 IFK Ystad HK - Djurgårdens IF

Lördag 6 nov 15.30 SvC Final Djurgårdens IF - IFK Göteborg BANDY - DIV 1 ÖSTRA

Lördag 13 nov 13.15 Djurgårdens IF - Oxelösunds IK 
Lördag 20 nov 13.15 Sköndals IK - Djurgårdens IF 
Lördag 27 nov 13.15 IK Tellus - Djurgårdens IF
Onsdag 1 dec 19.00 IK Sirius BK - Djurgårdens IF 
Söndag 5 dec 13.00 Djurgårdens IF - Gustavsberg IF
Onsdag 8 dec 19.00 Djurgårdens IF - Tillberga IK 
Lördag 11 dec 13.15 Tillberga IK - Djurgårdens IF 
Lördag 18 dec 13.15 Djurgårdens IF - IK Sirius BK 
Söndag 26 dec 13.15 Gustavsberg IF - Djurgårdens IF 
Onsdag 29 dec 13.15 Djurgårdens IF - IK Tellus 
Fredag 31 dec 13.15 Djurgårdens IF - Sköndals IK 
Lördag 8 jan 13.15 Oxelösunds IK - Djurgårdens IF
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FOTBOLL DAMALLSVENSKAN

Måndag 12 april DJURGÅRDEN - KARLSLUNDS IF DFF 2-0
Söndag 18 april LINKÖPINGS FC - DJURGÅRDEN 0-3

Söndag 2 maj SUNNANÅ SK - DJURGÅRDEN 1-2
Lördag 8 maj DJURGÅRDEN- SJÄLEVADS IK 4-2
Lördag 15 maj DJURGÅRDEN - MALLBACKENS IF 2-0 
Tisdag 25 maj MALMÖ FF - DJURGÅRDEN 1-1
Måndag 31 maj STATTENA IF - DJURGÅRDEN 1-4

Måndag 7 juni DJURGÅRDEN - BÄLINGE IF 5-1
Söndag 13 juni UMEÅ IK - DJURGÅRDEN 2-3
Onsdag 16 juni DJURGÅRDEN - HAMMARBY IF DFF 6-0 
Lördag 19 juni DIF - KOPPARBERGS/GÖTEBORG 1-1
Onsdag 30 juni KOPPARBERGS/GÖTEBORG - DIF 0-1

Tisdag 13 juli DJURGÅRDEN - LINKÖPINGS FC 7-1
Lördag 17 juli KARLSLUNDS IF DFF - DJURGÅRDEN 1-4

Lördag 4 sep BÄLINGE IF - DJURGÅRDEN 1-3
Onsdag 8 sep DJURGÅRDEN - STATTENA IF 3-1
Lördag 11 sep SJÄLEVADS IK - DJURGÅRDEN 0-3
Lördag 25 sep DJURGÅRDEN - MALMÖ FF 4-0

Onsdag 6 okt DJURGÅRDEN - SUNNANÅ SK 6-1
Söndag 10 okt MALLBACKENS IF - DJURGÅRDEN 4-0 
Lördag 16 okt HAMMARBY IF DFF - DJURGÅRDEN 3-4 
Söndag 24 okt DJURGÅRDEN - UMEÅ IK 2-6

SLUTTABELL 2004

1 DJURGÅRDEN 22 19 2 1 74-23 59
2. UMEÅ IK 22 19 1 2 106-17 58
3. MALMÖ FF 22 15 4 3 67-23 49
4. KOPPARBERGS/GÖTEBORG 22 10 4 8 29-33 34
5. HAMMARBY IF DFF 22 10 3 9 44-42 33
6. LINKÖPINGS FC 22 8 4 10 28-37 28
7. KARLSLUNDS IF DFF 22 7 3 12 32-54 24
8 MALLBACKENS IF 22 6 4 12 17-41 22
9. SUNNANÅ SK 22 5 5 12 30-47 20
10 SJÄLEVADS IK 22 5 5 12 19-49 20

11 BÄLINGE IF 22 4 7 11 23-55 19
12 STATTENA IF 22 1 4 17 13-61 7

SKYTTELIGAN 2004

22 mål: Laura Kalmari, Umeå, Marta, Umeå
15 mål: Therese Lundin, Malmö, Lotta Schelin, Kopparbergs/Göteborg
14 mål: Malin Moström, Umeå, Victoria Svensson, Djurgården, 
Heidi Kackur, Malmö
13 mål: Linda Forsberg, Hammarby, Sara Johansson, Djurgården
12 mål: Anna Sjöström, Umeå
11 mål: Kristin Bengtsson, Djurgården
10 mål: Maria Aronsson, Linköping, Venus James, Djurgården

FÖRRA ÅRET VAR DET första året vi var Djurgården/ 
Älvsjö. Vi hade som målsättning att ta hem guldet inom tre 
år. Nu blev det redan efter det första året.

I år blev det lite annorlunda. Nu var vi regerande mästare 
och var Djurgården alla jagade.

Vi tappade Ulrika Björn och Elin Flyborg till säsongen 
som tillsammans gjorde över 30 mål 2003. Vi värvade bland 
annat Venus James från USA och Marijke “Coco” Callebaut 
från Belgien. 34 åriga Kristin Bengtsson värvades från 
Kopparberg/Göteborg.

Efter VM-silvret sommaren 2003 var damfotboll i het- 
luften. Många trodde att intresset skulle vara högt och pub
liksnittet skulle slå alla rekord. Det började bra för vissa lag. 
Nykomlingen

Linköpings FC satte sitt rekord när vi kom på besök drygt 
5 000 personer fanns på plats.

Publikrekordet slogs när vi besökte Gammliavallen i 
Umeå, drygt 9 500 personer. Vi är populära ute i landet, 
men i Stockholm är det svårt att få publik till våra matcher. 
Men vi har ökat vårt snitt sedan förra året. Matchen mot 
Umeå sågs av 6 247 personer. Många lag tog chansen att 
se sina idoler och samtidigt ha en avslutning på säsongen. 5 
000 biljetter såldes i förväg vilket är ovanligt när det gäller 
damfotboll. Vi hade gäster från bland annat Vimmerby, 
Björneborg och Skövde.

Det finns några spelare som jag vill lyfta fram lite extra 
under säsongen. Anna Hall var en av de personerna hos oss 
som blev stjärna över en natt. Anna spelade för några år 
sedan i Älvsjö AIK men slutade med elitfotboll på grund av 
jobbet. Hon kom till oss från Tyresö och tog en plats direkt i 
startelvan. Anna debuterade även A-landslaget mot Finland 
under hösten.

Kicki Bengtsson med sin erfarenhet av proffsliv i bland 
annat Norge och USA har aldrig vunnit ett SM-guld förrens 
i år. Kicki har varit suverän denna säsong. Jag anser själv 
att det måste vara en av hennes bättre säsonger. Hon har 
spelat back eller mittfält. Jag hoppas att SM-guldet och 
framgångarna gör att Kicki kommer att fortsätta med fot
boll iallafall i en säsong till.

Ann-Marie Norlin, har under säsongen 2003 och första 
delen 2004, varit reserv. Hon har kommit in i mitten på 
halva och gjort det hon ska. I år har Ann-Marie tagit ett 
steg till. Hon har tillsammans med Anna Hall varit ett sta
bilt mittfältspar. Hon har tagit för sig på planen och visat 
vad hon går för.

Vår tränare Thomas Dennerby lämnar oss efter denna 
säsong. Han kommer att bli assisterande

förbundskapten till damlandslaget. Vi tackar honom för de 
två åren och önskar honom lycka till.

Guldet är vårt och om vi summerar vår säsong är vi nöjda 
med att endast ha förlorat en match i damallsvenskan och 
att vi har kommit långt i de cuper vi har ställt upp i. Vi hop
pas att 2005 kommer att bjuda på samma glädje och att 
nya stjärnor föds i Djurgården.

LINDA BRINCK, Marknadsansvarig, Djurgården
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ISHOCKEYSÄSONGEN ÄR 1 FULL GÅNG.

Årets Elitserie ser på förhand ut att bli den mest ovissa och 
jämna sedan starten 1975. En stor anledning till detta är att 
ett stort antal NHL-proffs nu förstärkt olika lag i serien. 
Men även det faktum att för en gångs skull blev inte de 
svenska klubbarna dränerade på de bästa spelarna och 
namnkunnigaste profilerna från de utländska klubbarna, 
främst då NHL.

Djurgården lyckades strax innan seriens start knyta till sig 
en kvartett namnkunniga och efterlängtade spelare som nu 
åter spelar i Djurgårdströjan. Publikfavoriten Mariusz 
Czerkawski återvänder till Stockholm igen efter tio 
framgångsrika säsonger i NHL. Han får sällskap av tre 
spelare som kommer att spela för Djurgården så länge kon
flikten i NHL varar. Daniel Tjärnqvist, Marcus Nilson och 
Nils Ekman.

- För min egen del var det ett självklart val att spela i 
Djurgården. Jag kan inte tänka mig att spela i någon annan 
klubb i vare sig Sverige eller Europa under konflikten, säger 
Marcus Nilson som i vanliga fall spelar i Calgary Flames.

Men det finns många fler profiler i laget än spelarna som 
normalt skall spela i NHL. Alla Djurgårdare kan glädjas 
över en hel och frisk Espen Knutsen från första match denna 
säsong. Comebacken blev inte vad någon hade hoppats 
eftersom han skadade sig svårt i sin andra match. 
Välkommen hem önskar vi även den oömme och vindsnabbe 
Jimmie Ölvestad och Rolf Wanhainen som nu är tillbaka. 
Intressanta unga spelare bjuds det på i Robert Nilsson och 
norske landslag sspelaren Patrick Thoresen. Båda två spelare 
som kan komma att nå långt i framtiden.

Dessutom har Djurgården till denna säsong gått tillbaka 
till att spela en mer traditionell ishockey, efter att i ett antal 
framgångsrika säsonger ha spelat ”torpedhockey" som 
också gav dubbla SM-guld.

-Vi har gått från en back till två, men utan att för den 
skull bli defensiva i vårt sätt att spela. Vi har ju tre forwards 
nu mot tidigare två, kontrar tränaren Niklas Wikegård som 
säger att Djurgårdens signum på isen fortfarande kommer 
att vara fart, kraft och finess i en skön mix som skall tilltala 
publiken och göra livet surt för motståndarna.

AV ANDERS ANTONSSON

HOCKEY ELITSERIEN

Tisdag 2 nov 19.00 Malmö Redhawks - Djurgårdens IF
Torsdag 4 nov 19.00 Djurgårdens IF - Timrå IK
Lördag 6 nov 15.00 Färjestads BK - Djurgårdens IF
Torsdag 18 nov 19.00 Djurgårdens IF - Luleå HF
Lördag 20 nov 15.00 Mora IK - Djurgårdens IF
Måndag 22 nov 19.00 Modo - Djurgårdens IF 
Torsdag 25 nov 19.00 Djurgårdens IF - HV71 
Lördag 27 nov 15.00 Brynäs IF - Djurgårdens IF 
Måndag 29 nov 19.00 Linköpings HC - Djurgårdens IF

Torsdag 2 dec 19.00 Djurgårdens IF - Frölunda
Måndag 6 dec 19.00 Djurgårdens IF - Modo
Torsdag 9 dec 19.00 Södertälje SK - Djurgårdens IF 
Lördag 11 dec 15.00 Djurgårdens IF - Malmö Redhawks 
Söndag 26 dec 16.00 Södertälje SK - Djurgårdens IF 
Tisdag 28 dec 19.00 Djurgårdens IF - Färjestads BK
Torsdag 30 dec 19.00 Mora IK - Djurgårdens IF

Tisdag 4 jan 19.00 Timrå IK - Djurgårdens IF
Torsdag 6 jan 19.00 Djurgårdens IF - Färjestads BK 
Måndag 10 jan 19.00 Luleå HF - Djurgårdens IF
Torsdag 13 jan 19.00 Djurgårdens IF - Mora IK
Tisdag 18 jan 19.00 HV71 - Djurgårdens IF
Torsdag 20 jan 19.00 Djurgårdens IF - Brynäs IF
Lördag 22 jan 15.00 Djurgårdens IF - Linköpings HC
Tisdag 25 jan 19.00 Frölunda - Djurgårdens IF
Torsdag 27 jan 19.00 Djurgårdens IF - Södertälje SK 
Lördag 29 jan 15.00 Malmö Redhawks - Djurgårdens IF

TRUPPEN ANNO 2004/05

TRÄNARE:

Niklas Wikegård
Johan Garpenlöv
Thomas Magnusson (Målvakter)
Patrik Högberg (Fystränare)

MÅLVAKTER:

Björn Bjurling 
Rolf Wanhainen

BACKAR:
Staffan Kronwall 
Ronnie Pettersson 
Johnny Oduya 
Mika Strömberg 
Daniel Fernholm 
Daniel Tjärnqvist 
Rikard Franzén

FORWARDS:
Nils Ekman 
Kristofer Ottosson 
Robert Nilsson 
Johannes Salmonsson 
Daniel Rudslätt 
Nichlas Falk 
Marcus Nilson 
Tomas Kollar 
Jimmie Ölvestad 
Christian Eklund 
Espen Knutsen 
Fredrik Bremberg 
Mikael Johansson 
Marcus Kristoffersson 
Patrick Thoresen
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KLASSISK MATCH
Av David Bogerius

Tänk dig att Allsvenskans guldstrid avgörs i dess allra sista spark. Det var 
nämligen precis vad som hände i slutet av oktober månad för 40 år 
sedan.

Malmö FF:s legendariske ordförande Eric Persson satt länge kvar på 
en massagebänk i omklädningsrummet på Idrottsparken i Norrköping 
och begrundande det grymma ödet. Guldmedaljerna hade spelats ur 
händerna på Malmö FF och Eric höll en tröstande cigarett i den ena 
handen och en slokande blombukett i den andra.

När det återstod fyra omgångar av 1964 års allsvenska såg "Iff Iff" ut 
som självklara mästare. Skånelagets försprång till tvåan Djurgården och 
trean Örgryte var hela sex poäng i en tid när en seger endast gav två 
poäng och tidningarna hyllade MFF som seriesegrare. Men på de föl
jande tre matcherna tog Malmö FF endast två poäng medan DIF och 
ÖIS kammade hem full pott. Inför den sista omgången, 25 oktober såg 
tabelltoppen ut så här:
1. MFF 31 poäng och 45-17 i målskillnad

2. DIF 29 poäng och 42-19 i målskillnad

3. ÖIS 29 poäng och 50-35 i målskillnad

Örgrytes målskillnad var lite för dålig för att laget skulle kunna vara 
med i guldstriden och att Djurgården skulle ta in sex mål lät även det 
väl mycket. DIF mötte IFK Göteborg på Råsunda medan MFF åkte till 
Norrköping för slutomgången. Vid full tid på Idrottsparken hade ett 
formstarkt IFK Norrköping besegrat Malmö med de sensationellt stora 
siffrorna 3-0 (Ove Kindvall två mål). Resultattavlan visade att ställningen 
var 3-1 till DIF i Stockholm och därmed skulle MFF lyckas vinna guldet 
med ett enda måls marginal.

Endast 10909 åskådare fanns på Råsunda. Förmodligen var det helt 
enkelt inte fler som hade vågat hoppas på ett SM-guld. Men matchen 
mellan Djurgården och Göteborg var inte slut ännu och de blårandiga 
pressade hysteriskt för att få in ett direkt avgörande guldmål. 
Forceringen och den intensiva starten med mål efter bara två minuter 

hade emellertid tagit på krafterna och det såg inte ut som om det 
skulle lyckas.

I slutsekunderna försöker DIF-centern Leif "Tjappe" Eriksson sig på ett 
desperat genombrottsförsök men stängs av göteborgsbacken Nils 
"Tidan" Johansson och faller in i straffområdet. Domaren Evert 
Johansson från Landskrona, inte opåverkad av publik och hem
maspelarnas vrål, dömer straff och Råsunda fylls först av ett jubel som 
övergår i ett sorl. I transistorernas tidsålder hade rapporterna om Ove 
Kindvalls 3-0 på MFF nått huvudstaden.

Djurgårdens högerytter Bernt "Sump-Hugo" Andersson tycktes 
oberörd av den osannolika dramatiken när han stegade fram. Kanske 
kände han inte ens till den när han tågade mot straffpunkten. Bollen 
satt i nättaket.

Efteråt visade tv-bilder och fotografier att Leif Eriksson såg ut att bli 
tacklad utanför straffområdet för att sedan, mycket skickligt, falla in på 
rätt sida av linjen. Den allmänna uppfattningen var hur som helst att 
domare Johansson lurats av Eriksson. "Domaren måste revidera sin 
uppfattning. Fällningen skedde utanför straffområdet. Och det mål 
som flyttade guldmedaljerna från Malmö till Stockholm skulle i varje fall 
aldrig ha tillkommit på den straffsparken" konstaterade Sveriges Radios 
Åke Magnusson bittert i Strömbergs "Årets fotboll 1965".

I övrigt kunde noteras från allsvenskan 1964 att:
Djurgården var obesegrat hemma på Råsunda och Stadion under 

hela säsongen. När Allsvenskan startade 1965 hade de blårandiga inte 
förlorat en hemmamatch på över 20 månader.

DIF-keepern Arne Arvidsson var allsvenskans bäste målvakt med 20 
insläppta mål på 22 matcher.

Djurgårdens publiksiffror 1964 stämmer ganska bra överens med 
siffrorna från 2004. Elfsborg hemma lockade bara 6 993 åskådare trots 
serieledning men 35 170 såg säsongens första derby mellan AIK och 
Djurgården (0-0). I omgången efter tog sig endast 4 924 personer in på
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Stadion för att se Djurgården vinna mot jumbon Gais med 3-1. Och 
även om guldchansen bedömdes som mycket liten så var bara drygt 
10 000 i den sista matchen mot IFK Göteborg en klen siffra. Men det 
kändes som ett mindre problem då von Rosens pokal fick köras i ilfart 
från Idrottsparken i Norrköping till Stockholm.

Bernt "Hugo" Andersson minns tydligt vad han tänkte när domaren 
blåste för straff.

- Jag visste att vi skulle ta guldet om det blev mål. Jag såg själv på 
Råsundas resultattavla att det skulle räcka eftersom Malmö låg under 
med tre mål. Jag kommer ihåg att jag pratade med mig själv och sa 
"fjärde maskan". Det var så jag bruka sikta, fjärde maskan från krysset. 
På träning satt den alltid.

"Hugo" var utsedd straffläggare men på vägen mot straffpunkten 
frågade ändå Hans "Tjalle" Mild som var landslagsstjärna om inte han 
ville ta den. Men "Tjalle" svarade bara "nej, ta den du!"

- Det gav mig självförtroende att han sa så. Över huvud taget 
kände jag mig i balans hela matchen. Jag hade gjort ett mål på 
frispark i första halvlek och vi snurrade ganska friskt med "Tidan" 
Johansson och de andra i IFK Göteborgs backlinje.

Lars "Laban" Arnesson och flera andra lagkamrater vågade inte titta 
när Bernt "Hugo" Andersson avgjorde den allsvenska guldstriden på tre 
minuters övertid. Han satte straffsparken stenhårt i krysset.

- Det blev kaos. Jag minns bland annat att Olle "Lill-lappen" 
Hellström kom rusande emot mig trots att han var skadad och inte kun
nat vara med och spela. Han kastade upp mig på sin rygg och bara 
vrålade rakt ut. Många av spelarna grät.

Efter segerjublet blev det tv-intervju med Bengt Grive. Innan kamer
an rullade fick "Hugo" frågan om straffen verkligen var rätt dömd. "Jag 
vet inte om den var rätt dömd. Men den var rätt slagen" sa "Hugo". 
"Det där måste du säga i tv" sa Grive men "Hugo" ville inte verka kaxig.

- Det tog ett tag innan jag fick se målet och då blev jag lite förvå

nad över att jag vågade slå den som jag gjorde.
På kvällen efter dramat på Råsunda blev det fest på restaurang 

Etage och reportrarna och fotograferna slet i guldhjälten. Någon 
ställde frågan "Men tänkte du aldrig att du kunde missa".

- Det var flera timmar efter matchen och då tänkte jag för första 
gången på att jag kunde ha missat. Men på planen hade jag inte 
tänkt tanken. Den fanns inte. Men efteråt grubblade jag på det. Jag 
låg nästan sömnlös i två nätter och det var inte så bra eftersom vi 
skulle spela en cupmatch mot Manchester United. Men jag hade för
modligen fått leva med att jag var han som missade en straff som 
kunde gett Djurgården ett SM-guld. Jag hade väl fått flytta till 
Australien.

Men "Sump-Hugo", som John "Jompa" Eriksson döpt honom till, blev 
"Guld-Hugo". I dag är han pensionär och bor i Helsingborg men han följer 
Djurgården och går alltid och tittar när blåränderna kommer till Olympia.

- Vi djurgårdare brukar sitta på samma ställe på Olympia. Nyligen när 
jag var där så var det en herre strax nedanför som höll låda för fullt. Han 
gapade som bara den men han kunde en hel del fotboll. Jag frågade 
om han verkligen var så mycket djurgårdare som det verkade och det sa 
han att han var. Då berättade jag att jag hade spelat i Djurgår'n i tio år 
och då blev han alldeles till sig. "Det är inte sant, det är Guld-Hugo!" skrek 
han. Då visade det sig att han själv hade spelat i Djurgår'n. Det var Inge 
Karlsson, en rödhårig ettrig ytterback som jag gjorde två säsonger tillsam
mans med innan jag slutade.

Trots att "Hugo" sköt guldmålet fick han ingen guldmedalj. På den tiden 
delades bara elva guldmedaljer ut och de fanns elva spelare som gjort 
fler matcher än "Hugos" tio. Han blev lovad en egen medalj av ledarna i 
Djurgården men den fick han aldrig.

- Jag var inte typen som sparade på tröjor och sånt men visst, det 
hade varit kul att ha en guldmedalj nu när man har blivit lite till åren. Men 
jag var ju ändå med på planen och det är det viktigaste.
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KRÖNIKA:
NU KRÄVS HÅRT ARBETE
TOMAS AF GEIJERSTAM

Efter en säsong med Råsunda som hemmaplan återvänder 
Djurgården till Stadion säsongen 2005. Många jublar och 
det känns även inspirerande för oss på kansliet att komma 
hem igen. Förutsättningarna finns för en nytändning i hela 
föreningen men det krävs hårt arbete på alla plan för att 
Djurgården återigen ska kunna toppa Allsvenskan efter 26 
omgångar.

Vart jag vill komma när jag pratar om hårt arbete är att 
spelare, ledare, kansli, ungdomsfotbollen och supportrarna 
gemensamt måste ta tag i sin egen verksamhet och utveckla 
den. Det känns lite som om vi slagit oss till ro i vårt arbete. 
Ingen av oss är större än Djurgårdens IF Fotboll och ingen 
av oss är oumbärlig. Vi kan alla ersättas av någon med 
större hjärta, mer kunskap och ett enormt engagemang. 
Därför är det dags att vakna till och sätta fokus på förenin
gen och jobba för Djurgårdens bästa.

någons engagemang och det är för mig en fullständigt oin
tressant frågeställning, bara personen i fråga agerar för 
föreningens bästa.

Vi måste alltså alla tänka på Djurgårdens IF Fotboll i 
första hand när vi genomför handlingar och beslut som är 
relaterade till Blåränderna. För mig är det sunt förnuft och 
gott omdöme som är det viktigaste. Det finns en outtalad 
Djurgårdsanda som är svår att ta på, men jag är övertygad 
om att den handlar om respekt för alla som är djurgårdare. 
Då menar jag att visa respekt för alla oavsett engagemang 
och position i Djurgårdens IF Fotboll. Den ömsesidiga 
respekten mellan supportrar och styrelse, mellan ideellt 
arbetande personer och alla vi som är avlönade i någon 
form av Djurgårdens IF Fotboll, DFAB eller DFMAB. Det 
är djurgårdsandan vi ska bygga vidare på.

Om vi inte förstår betydelsen av att sätta Djurgården i 
centrum, utan istället ser individen (oss själva) som det vikti
gaste, så är vi ute på hal is. Många supportrar säger att 
”Det är vi som är Djurgården, utan oss så vore föreningen 
ingenting”. Till viss del är det sant, men är inte vi på kansli
et, alla i styrelsen och alla ideellt arbetande människor sup
portrar till Djurgården?

Jag anser att alla djurgårdare, oavsett om de går på en 
match per säsong eller om de har säsongsbiljett, är mycket 
betydelsefulla för föreningen. Vad tycker du?

Är man mer djurgårdare ju mer pengar man lägger ner 
på att se på matcher live?

Hur värderar man ideellt arbete som sparar enorma pen
gar till Djurgårdens IF?

Finns det ett intresse av att mäta hur mycket djurgårdare 
någon är?

Svaret för mig är enkelt, antingen är man djurgårdare 
eller så är man det inte. Man kan inte värdera eller mäta

Istället för att lägga tid och kraft på diskussioner om vem 
som är mest djurgårdare på olika forum tycker jag att var 
och en kan se över vad man själv som djurgårdare kan göra 
för Djurgårdens IF. Om alla bara gör någonting utöver det 
vanliga för Djurgården så kommer det att märkas det kan 
jag lova. Även om det inte märks i resultatet på planen så 
känns det i alla fall bra i mitt hjärta varje gång jag gör 
något positivt för Djurgården (som att till exempel arbeta 
ideellt på ungdomsfotbollens turnering Stockholms- 
mästerskapen på Östermalms IP).

Enklaste sättet att göra en insats som djurgårdare är ju 
att bli medlem i föreningen, eller så kan man göra något så 
enkelt som att ge en positiv kommentar till någon annan 
djurgårdare. Jag vill ha tillbaka glädjen på och utanför pla
nen och jag tror och hoppas att Stadion blir ett första steg i 
rätt riktning, sedan är det upp till oss djurgårdare att visa 
hjärta och sätta föreningen i fokus.

Efter händelsen i Norrköping med slagsmål på läktaren så 
kastar supportrar skit på Djurgårdens säkerhetsorganisation 
på olika forum och supportrar kommer med all säkerhet att 
bli avstängda. Jag är övertygad om att majoriteten av alla 
djurgårdare vill föreningens bästa och det vill till lite 
självrannsakan hos var och en vad som är bra för förenin
gen alla säger sig älska. En sak är säker, våld, skadegörelse 
och rasism gagnar inte Djurgården. Böter för bengaler och 
slagsmål på läktaren gagnar inte Djurgården. Så det är 
dags att vakna och sätta föreningen i fokus istället för att 
bråka internt i djurgårdsfamiljen. När vi är på läktaren är vi 
där för att stödja och heja på Djurgårdens IF, svårare än så 
är det inte.
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När det i oktober blev klart att Djurgården återvänder till Stadion 2005 följde en artikelserie i ämnet på hemsidan. Eftersom alla inte har Internet och att det var väldigt många artiklar under en kort period tänkte vi publicera dem även här i Djurgårdaren. Även om ni redan läst artiklarna så kan ni under de mörka vintermånaderna ta fram tidningen och läsa dem igen och drömma er bort till april 2005 då Djurgården åter spelar allsvensk fotboll på trevliga och vackra Stadion.

Efter långa förhandlingar är det nu 
klart, Djurgården återvänder till 
Stockholm stadion nästa år.

Det har varit en lång väntan för 
många som undrat om det åter ska bli 
Stadion för Djurgården. Nu är väntan 
över, Djurgården är tillbaks på 
Stadion från och med nästa säsong.

Ett år på Råsunda har fått många 
djurgårdare att bli gråhåriga i förtid, 
andra har inte ens klarat sig så bra. 
Men året på Råsunda har nu resulter
at i ett avtal mellan Djurgården och 
Stockholm Stad som gör att 
Djurgården återvänder med de förut
sättningar man önskat sig. 
Ombyggnationer av Stadion är redan 
igång, försäljning srättigheterna tillhör 
nästa år Djurgården och den 
ekonomiska biten har fått sig en 
ordentlig översyn.

Både Djurgården och Stockholms 
Stad är nöjda med förhandlingarna, 
Staden hälsar Djurgården välkomna 
tillbaks och Djurgården är nöjda med 
förutsättningarna. Nu är Djurgården 
hemma igen, nu kan siktet ställas in på 
det sportsliga.

- Det känns givetvis väldigt bra. 
Förhandlingarna med staden har gått 
mycket bra, de har varit mycket 
tillmötesgående och tydligt visat att de 
vill ha oss tillbaks på Stadion. De har 
lovat att göra upprustningar av 
Stadion och de har mött våra krav så 
att det blir ekonomiskt försvarbart att 
spela på Stadion, säger Djurgårdens 
ordförande Bo Lundquist.

- Det känns väldigt bra att vi kom
mit fram till ett avtal som är bra för 
båda parter och jag är mycket glad åt 
att Djurgården nu återvänder till 
Stadion. Jag ser fram emot nya spän
nande matcher i genuin miljö, säger 
Py Börjeson, idrottsborgarråd i 
Stockholm.

Avtalet löper på tre år. Vad som 
sedan händer är beroende på 
Stockholms hela arenaplanering, som i 
nuläget är långt ifrån en lösning. 
Djurgården är tillbaks, bäva månde 
motståndarna. Nu siktar vi mot en 
härlig säsong på Stockholms Stadion 
med stora sportsliga framgångar.

Djurgården har kommit hem, 
väl mött på Stadion i vår!
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BO LUNDQUIST OM ÅTERKOMSTEN

Långa förhandlingar är äntligen klara, 
Djurgården är äntligen tillbaks på 
Stockholms stadion. Djurgårdens ord
förande Bo Lundquist berättar om vad 
som hänt.
- Vi vill ju helst att Stadion utvecklas till 
en modern fotbollsarena så att vi kan vara 
kvar här för evigt, säger han.

Bo Lundquist, avtalet är klart, Djurgården 
spelar på Stockholm Stadion nästa år. Hur 
känns det?

- Det känns givetvis väldigt bra. 
Förhandlingarna med staden har gått 
mycket bra, de har varit mycket 
tillmötesgående och tydligt visat att de 
vill ha oss tillbaks på Stadion. De har 
lovat att göra upprustningar av 
Stadion och de har mött våra krav så 
att det blir ekonomiskt försvarbart att 
spela på Stadion.

Hur lång är avtalstiden?
- Det är ett treårsavtal. Under den 

tiden är det meningen att arenafrågan 
för hela Stockholm ska klarna. Det är 
ju många frågetecken vad gäller 
arenorna i Stockholm, när det är klart 
kan vi diskutera nästa steg.

Servering srättigheterna på Stadion har ju 
också varit med i diskussionen, vad hände 
där?

- Ja, det tycker vi är väldigt intres
sant, det var en viktig fråga att lösa. Vi 
har fått hela serveringsrättigheterna 
på Stadion till våra egna matcher. 
Dessutom får vi vissa rättigheter till 
andra arrangemang, dock inte till VIP-
arrangemangen mer än på våra egna 
matcher.

Och vad händer mer på Stadion?
- Alla sanitetsutrymmen kommer att 

göras om och upprustas rejält, detta 
har länge varit ett problem. Det kom
mer även att bli bättre ordnat med 
försäljningsställen runt arenan, men 
där är vi inte riktigt klara med hur vi 
vill ha det. Dessutom kommer stora 
förändringar göras inne i Stadion, 

16_Djurgårdaren

sponsorutrymmen och serveringar 
kommer att byggas om och fräschas 
upp. Det kanske inte syns så mycket, 
men det är otroligt viktigt för vår verk
samhet.

Vad betyder det här för Djurgården?
- Mycket, vi vill ju helst att Stadion 

utvecklas till en modern fotbollsarena 
så att vi kan vara kvar här för evigt. 
Nu får vi möjlighet att spela här de 
närmaste åren med de bästa förutsät
tningarna vi för tillfället kan få. Alla 
runt föreningen inser nog vad det bety
der att få komma tillbaks till stadion 
och den speciella atmosfär som vi ska
pat där.

Vilka matcher kommer spelas på Stadion?
-Vi kommer att spela alla 

Allsvenska matcher utom derbyna där, 
och även matcherna i Svenska Cupen. 
Men derbyn och internationella 
matcher måste vi spela på Råsunda, 
de matcherna klarar Stadion inte av 
säkerhetsmässigt. Om det händer 
något i supporterkretsar så kan polisen 
gå in och tvinga oss att spela någon 
eller några matcher till på Råsunda, 
men det är inget vi råder över.

Skulle du kunna tänka dig att flytta 
ytterligare några matcher till Råsunda av 
ekonomiska skäl?

- Nej, vår planering är glasklar, vi 
ska spela elva allsvenska matcher och 
alla cupmatcher vi får på Stockholms 
Stadion. Vad som kan få oss att flytta 
är att vi blir tvungna av säkerhetsskäl, 
om det krockar med andra arrange
mang eller andra anledningar som vi 
inte kan styra över.

Framtiden då?
- Ja, man måste inse att Stadion inte 

är en långsiktig lösning som den ser ut 
nu. Men, som vi sagt så många 
gånger, vi vill ju allra helst göra om 
Stadion och få den att bli en riktig fot
bollsarena utan löparbanor, men med 
dagens karaktär kvar. Då skulle man 
bygga om och fräsch upp Stadion 

ordentligt, ta bort löparbanorna och 
centrera och gräva ner planen och på 
så sätt kunna få plats med 20-25.000 
åskådare. Tyvärr har vi ju fått klara 
besked om att det i nuläget inte är 
möjligt, på grund av K-märkningen, 
så det är bara drömmar. Men man 
kan fråga sig om det inte bättre att ha 
Stadion som en levande arena, med 
eftergifter på några delar av K-
märkningen, än att det blir ett dött 
museum.

Bort med friidrotten på Stadion är alltså 
din önskan?

- Från Stadion, ja, men det är 
mycket viktigt att säga att vi inte vill 
ta bort möjligheterna för friidrotten i 
Stockholm. Vårt förslag är att man 
bygger en ny arena med bra fri
idrottsmöjligheter. Friidrotten skulle få 
mycket bättre möjligheter om man 
byggde en ny arena kombinerad för 
fotboll och friidrott, till exempel på 
Globenområdet. På så sätt kanske vi 
till exempel skulle kunna få tillbaks 
Finnkampen till Stockholm.

Har detta varit värt ett år på Råsunda, 
trots vikande publiksiffror?

- Nu är det väl inte klarlagt hur 
mycket de vikande publiksiffror beror 
på Råsundaflytten och hur mycket det 
beror på andra saker, jag tycker att 
kärnan av supportrarna varit väldigt 
trogna och lojala. En anledning är till 
exempel att sponsorerna inte kommit i 
samma utsträckning som tidigare, 
mycket beroende på att vi haft många 
helgmatcher vilket inte alls passar den 
kategorin. Om det varit värt eller inte 
är givetvis omöjligt att svara på, men 
kanske är det inte värt att ödsla energi 
på den frågan heller. Nu är vi tillbaks 
på Stadion och ser framåt.

Avtalet var väl nästan klart redan innan 
sommaren, varför har det tagit så lång tid?

- Det återstod en del mycket viktiga 
frågor som vi inte hann ta upp innan 
semestrarna. Men nu är både avtalet 
och vi hemma!



AVTALET I KORTA DRAG STEFAN REHN OM ÅTERKOMSTEN

Djurgården är tillbaks på Stockholms Stadion. 
Avtalet mellan staden och Djurgården är nu 
klart. Detta är, i korthet, vad det nya avtalet 
innebär.

• Avtalet gäller på tre år. Då arenafrågan 
för hela Stockholm just nu är osäker så tycker 
båda parterna att ett treårsavtal är lämpligt. 
Hur situationen ser ut om tre år vet ingen, men 
under denna tid kommer många frågetecken 
att rätas ut. När bilden klarnar kan man börja 
diskutera vad som händer efter dessa tre år.

• Djurgården får all serveringsrättigheter på 
egna matcher. Detta innebär att man själv 
planerar, sköter och ekonomiskt ansvarar för 
försäljningen på arenan.

• Djurgården får även serveringsrättigheter, 
undantaget VIP-arrangemang, på andra 
arrangemang, dock inte för EM- och VM-
arrangemang samt WTA Nordic Light Open.

• Alla sanitetsutrymmen kommer att byg
gas om och förbättras, bland annat kommer 
ordentliga damtoaletter byggas, något som 
länge saknats på Stadion. Detta arbete är 
redan påbörjat.

• I ett första steg byggs lokalerna under 
Lidingöläktaren om för att skapa ordentliga 
serveringsutrymmen och även vissa utrymmen 
för sponsorarrangemang. Detta ska enligt 
planerna vara klart till nästa säsong.

• För att kunna bedriva försäljningen av 
mat på Stadion kommer ett storkök byggas 
inuti fondläktaren. Detta ska enligt planerna 
vara klart till nästa säsong.

• När ovanstående byggen är färdiga 
kommer man påbörja en ombyggnad av 
lokalerna under Sofia-läktaren. Även här är 
det i första hand nya serveringsutrymmen som 
gäller.

• Djurgården har fått betydande förbät
tringar i hyresvillkoren vad gäller kostnader för 
hyra av Stadion, inte minst genom server
ingsrättigheterna.

Stefan Rehn, tränare och hjälte, har 
under sin långa karriär varit med om 
mycket på Stockholm Stadion. Han är 
givetvis mycket glad nu när 
Djurgården är tillbaks på Stadion.

Stefan, känslan nu när vi är tillbaks på 
Stadion?

- Det känns jättekul, en skön känsla 
att vi är tillbaks där vi hör hemma. 
Det är ju här jag har spelat när jag 
spelat i Djurgården.

Hur firar du detta?
-Tja, det blir väl inombords, det är 

vad man hinner med. Det är ju många 
som haft åsikter om Råsunda i år, vi 
ledare och spelare har ju bara kunnat 
föröka göra det bästa av det. Men det 
känns bra att vara tillbaks.

Vad betyder Stadion för dig?
- Ja, jag har ju varit med i några år 

och för mig är Djurgården Stockholms 
Stadion.

Det betyder så mycket, känslan när 
man är på väg hit med bilen och allt
ing, känslan här inne. Och så får vi 
bättre stöd av fansen här, det blir bät
tre effekt och tryck här.

Djurgår'n utan Stadion är som...?
- .. .Ålands hav utan ålandsbåtar.

Kommer du att gå på fler matcher nästa 
år tack vara Stadion?

- Det blir kanske svårt att gå på 
fler...

Avgjorde det här nästa års guldstrid reda 
nu?

- Ja, man kan ju önska det. Men vi 
får ett bättre tryck och det blir en bät
tre stämning här på Stadion, så enkelt 
är det. Så det betyder mycket, även 
prestationsmässigt.

Ditt bästa Stadionminne?
- Oj, det är svår, det finns så 

många. Men min sista match på 
Stadion, hemmamatchen mot 
Sundsvall 2002, kanske. Inte bara för 
att jag gjorde det avgörande målet, 
utan för att den matchen gjorde att vi 
kunde spela hem guldet av egen kraft i 
sista matchen borta mot Elfsborg. 
Kvalet mot GAIS 1985 är ju givetvis 
också en klassiker.

Och det sämsta...?
- Det var också svårt. Men det är 

klart att det underkända målet mot 
Sundsvall 2001 var svårt att komma 
över, det känns nog fortfarande.
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MATS JONSSON OM ÅTERKOMSTEN

Mats Jonsson är ordförande i 
Järnkaminerna och har varit aktiv i 
aktionsgruppen. Aktionsgruppen har 
haft som målsättning att arbeta för att 
Djurgårdens IF senast 2005 skall 
kunna återvända till ett upprustad och 
moderniserad Stockholms Stadion.

Mats, tillbaka på Stadion. År du lättad 
nu?

- Det är jag verkligen. När vi inled
de vårt arbete med aktionsgruppen i 
samband med belysning sproblemen på 
Stadion anade vi inte vad som komma 
skulle. Det har varit många jobbiga 
turer med svikna löften och ej uppfyll
da avtal under resans gång, så nu när 
det är klart är det ruskigt skönt.
När det stod klart att vi skulle flytta 
till Råsunda visst jag att det skulle bli 
en tuff period, och hoppades att den 
bara skulle vara i ett år. Men under 
resans gång har det många gånger 
känts hopplöst, ja rent nattsvart, så nu 
är glädjen enorm. Vi har fått god lön 
för mödan av vårt hårda arbete med 
Stadionfrågan under de senaste åren.

Hur jobbigt har det året varit?
- Mycket jobbigare än jag trodde att 

det skulle vara. Men jag vill framhålla 
att jag tycker att Djurgården gjorde 
rätt när de flyttade, det har varit min 
fulla övertygelse hela tiden.
Stockholms Stad trodde inte att DIF 

hade några alternativ när de pressade 
oss i förhandlingarna, men vi visade 
med tydlighet att vi inte ger med oss, 
och det var det enda alternativet.
Hade vi inte kommit tillbaka nu så 
hade det inneburit en katastrof för 
både Djurgården och Järnkaminerna. 
Vi har haft enorma problem med en 
identitetskris under året, och vi hade 
inte klarat av ett år till i Solna. Det är 
för mycket AIK över Råsunda och dess 
omgivning. Vi har inte fått det att 
fungera runt matcherna, atmosfären 
har försvunnit. Dessutom har vi tappat 
många medlemmar jämfört med tidi
gare år. Det är naivt att tro att det 
bara beror på Råsunda, men vi vet att 
vi kan skapa en mycket positivare läk
tarkultur på Stadion jämfört med vad 
vi kan på Råsunda. Råsunda är AIK, 
och AIK är ingenting positivt.
Dessutom har vi säkert fattat en del 

JOHNNY OCH MATS JONSSON

felaktiga beslut under året, till exempel 
det om klackens placering på Östra 
nedre. Men det är lätt att vara efterk
lok. Vi trodde att stämningen skulle bli 
bättre om klacken fick en bra placer
ing, men det hjälpte inte. Men man 
måste våga för att kunna vinna.

Vad har ni nu för målsättning?
- Vi har som målsättning att komma 

upp till minst 10 000 medlemmar på 
sikt. Det är långt dit, men vi ska 
lyckas. Vi hoppas bland annat att vi 
ska kunna få fler medlemmar från den 
”vanliga” sittplatspubliken, då vi ser 
oss som en supporterorganisation för 
alla, oavsett var man sitter. Vi har till 
exempel satsat mycket pengar och tid i 
vår kamp för att få återvända till 
Stadion. Vi tror att vi har fört de flesta 
Djurgårdares talan i den frågan, inte 
bara våra egna medlemmars.
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RASCK LÄNGTAR TILL ÅTERKOMSTEN

Äntligen är det klart. Beslutet som sup
portrar, spelare och ledare har väntat 
på har förkunnats. Djurgården kom
mer att spela på Stockholm Stadion 
nästa säsong.

- Det känns verkligen att det är 
Djurgårdens ställe och att det är där vi 
skall vara, säger 35-årige högerbacken 
Niclas Rasck.

Säsongen på Råsunda har inte varit 
någon fest - varken på planen eller på 
läktaren. Flytten från anrika Stadion 
till Råsunda uppskattades inte av en 
stor majoritet supportrar och redan 
tidigt stod det klart att den fantastiska 
stämning som ofta infinner sig på 
Djurgårdens hemmamatcher inte 
skulle dyka upp på Råsunda. Många 
har försökt men när den riktiga gläd
jen inte har funnits har det varit svårt 
att med konstgjord andning få till bra 
stämning. I stället har publiken öppet 
visat sin hemlängtan, vilket givetvis 
även har påverkat spelarna negativt.

- Vi brukar höra att publiken sjunger att 
de vill hem och det tror jag även att 
många spelare vill, säger Rasck som inte 
utesluter att Djurgården kan ha gått miste 
om ett par poäng på hemmaplan just på 
grund av en viss avsaknad av stöd. Han 
menar att spelet många gånger har blivit 
lite ängsligt och att det kan ha varit på 
grund av känslorna från läktarplats.

Niclas Rasck har missat stora delar av 
säsongen eftersom han har varit 
skadad. Hemma mot Trelleborgs FF 
gjorde han en bejublad hemmacome
back från start inför blygsamma 5448 
åskådare.

- Det var väldigt ödsligt. Så lite folk på 
Råsunda är jäkligt tråkigt, tycker Rasck 
som gärna påpekar att han kände ett 
otroligt stöd under matchen och att det var 
väldigt kul att komma tillbaka.

Rasck är inte överraskad över att pub
liksiffrorna dalat under tiden på 
Råsunda. Precis som många support

rar så tycker även många spelare att 
det har varit tråkigt att inte få spela på 
Stadion. Två matcher (Helsingborg 
och GIF Sundsvall i Svenska Cupen) 
har Djurgården trots allt spelat på 
Stadion i år. Stämningen, framför allt i 
den första matchen, var klasser bättre 
än vad den varit på Råsunda under 
hela säsongen. Rasck, som inte kunde 
medverka såg matcherna från läktaren 
och upplevde den positiva stämningen.

- Det var som att komma hem igen. Det 
tror jag att alla spelare, ledare och support
rar tyckte.

Spelmässigt har det som sagt gått lite 
sämre i år. Djurgården parkerar i mit
ten av tabellen och kan varken blanda 
sig i topp- eller bottenstrid. Det talas 
redan om vad Djurgården behöver 
förstärka med för slags spelare. Rasck, 
som vill fortsätta en säsong till, ser 
gärna ett par förstärkningar till laget. 
Han hittar även en förstärkning i 
Stadion som hemmaarena.

- Visst behöver vi kanske någon ny 
spelare, men att vi kommer hem tror jag 
kommer att lyfta hela föreningen. 
Egentligen borde det inte spela någon roll 
vart man spelar men om publiken tycker 
att det är bättre så blir det bättre stämning 
och vi får dem mer i ryggen. Då är det 
roligare att spela och då kanske vi tar ett 
par extra poäng, avslutar Rasck.
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JOHNNY OCH BERIT OM ÅTERKOMSTEN FAM1LJELÄKTAREN

OM ÅTERKOMSTEN

DIF.se har träffat två personer som 
påverkats negativt av att Djurgården 
den här säsongen tillfälligt flyttade till 
Råsunda och som nu är mycket lyckli
ga över att Djurgården beslutat sig för 
att återvända hem.

Johnny är ansvarig för killarna som 
jobbar på Stadion med underhåll, till 
exempel gräsmattan (Sveriges största 
golfgreen!). Svenska Fotbollförbundet 
lär vara gröna av avund på att Johnny 
alltid lyckas med gräsmattan när 
Råsundamattan ser ut som den gör.

Johnny, hur känns det nu när DIF är till
baka?

- Det känns jättebra! Jag och grab
barna håller ju alla på Djurgården så 
vi har alla hoppats under vintern att 
det skulle lösa sig.

Vad har flytten till Råsunda inneburit för 
dig?

- Ännu mer jobb, faktiskt. Nu när 
Djurgården inte spelat här har vi haft 
en massa småarrangemang här istäl
let. Nu kan vi ju fokusera på 
Djurgården framför allt. Det har varit 
tråkigt att man inte fått visa upp för 
alla vad man kan göra med gräsmat
tan nu när media inte längre är här.

Har du nåt favoritmönster när du klipper 
mattan?

- Ja, ni ska nog få se något nytt i 
premiären nästa år... Canal Plus-kil
larna gillar det ju inte - de vill ha raka 
linjer.

Har du någon hälsning till DIF- 
supportrarna?

- Vi hälsar er alla varmt välkomna 
tillbaka. Nu tar vi nya tag mot nya 
SM-guld!

Restaurangen på Östra Station är det 
naturliga och självklara stället för 
djurgårdare att ladda på inför match 
och fira och sörja på efter match. Berit 
Wahlgren driver restaurangen sedan 
många år och har därför blivit en rik
tig kändis bland alla djurgårdare - 
2001 blev hon till och med heder
smedlem i Järnkaminerna. När vi träf
far henne på Östra samma dag som 
återkomsten blivit helt klar kommer 
djurgårdare efter djurgårdare fram och 
kramar henne och säger ”grattis!” - 
det råder ingen tvekan om att detta är 
ett viktigt besked för henne.

Berit, hur känns det nu när DIF är tillba
ka?

- Det känns helt underbart! Jag har 
ju vetat några veckor att det varit 
väldigt nära och när jag fick reda på 
det tänkte jag bara ”Ja! Ja! Ja!”

Hur har året när DIF varit borta varit?
- Det har varit jättedåligt och tufft 

ekonomiskt. Nu i dag har jag faktiskt 
äntligen fått klart med att sälja min 
kiosk här nedanför, så nu kan jag 
satsa hundra procent på det här.

Har du någon hälsning till djurgårdarna 
nu när DIF flyttar tillbaka?
- Nja, bara att jag älskar Stadion, 

Djurgården och supportrarna! 
Välkomna hit!

Torbjörn Wikström är säsongare på 
familjeläktaren.

Tobbe, vad har du för känslor nu när vi 
är tillbaks på Stadion?

- Jag tror knappt att det är sant. Nu 
kommer jag få med familjen på fotboll 
igen, det har varit lite svårt på Råsunda. 
Hellre bakom en pelare på Stadion än 
fri sikt på Råsunda, kan man väl säga.

Hur firar du återkomsten?
- Förmodligen med en middag på 

den lokala pizzerian i Näsbypark 
Centrum.

Vad betyder Stadion för dig?
- Dels är det enklare att ta sig dit rent 

geografiskt eftersom vi bor i Täby. Men 
framför allt känner man sig mer som en 
del av djurgårdsfamiljen där än på 
Råsunda som känns stort och konstigt. 
Jag hoppas att det blir bättre server
ing smöjligheter nu, det har varit lite för 
mycket Kiviks marknad.

Djurgår’n utan Stadion är som...?
- ...Trollhättan utan SAAB.

Kommer du att gå på fler matcher 
nästa år tack vara Stadion?

- Jag har ju varit på nästan alla 
matcher på Råsunda, men jag tror att 
jag nu får med familjen på fler matcher. 
Det är viktigt för uppfostran av barnen, 
och även av frugan kanske.

Avgjorde det här nästa års guldstrid 
reda nu?

- Jag tror i alla fall att Djurgården 
med Stockholm Stadion blir en mycket 
hetare utmanare om SM-guldet.

Ditt bästa Stadionminne?
- Magnus Pehrsson straff till 3-2 mot 

Helsingborg 2001. Det var en magisk 
kväll.

Och det sämsta...?
- Rent sportsligt Stefan Rehns bort

dömda segermål mot Sundsvall samma 
år.
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“HERTAN” PÅ SEKTION F

OM ÅTERKOMSTEN

TOMAS HUR KNIPER MAN EN PLÅT?

Christer ”Hertan” Hertzberg har alltid 
funnits på läktaren när Djurgården 
har spelat. På Sektion F är han lika 
självklar som ränderna på matchtröjan.

Christer, hur är känslan nu när vi är 
tillbaks på Stadion?

- Det är ju som att komma hem, 
underbar, man är ju lycklig.

Hur firar du detta?
- Det blir väl några kalla på krogen, 

det är klart att det ska firas. Sen får 
man väl fira med att gå på lite mer 
hockeymatcher under vintern. Och så 
får vi fira med att följa Djurgården i 
Svenska cupen, att se dem gå till final 
där.

Vad betyder stadion för dig?
- Det är hemma, det är familjen, så 

enkelt är det. Det luktar Djurgården 
lång väg.

Djurgår’n utan Stadion är som...
- .. .Alba med näsa?

Kommer du att gå på fler matcher 
nästa år tack vara Stadion?

- Va, spelar vi fler matcher nästa år?

Avgjorde det här nästa års guldstrid reda nu?
- Absolut, Plåt-Lelle (Lennart 

Johanssons Pokal- red.) står redan och 
knackar på dörren till kansliet och vill 
in igen.

Ditt bästa Stadionminne?
- Det är givetvis många, men ett av 

de stora är ju kvalet mot GAIS. När 
folk i rullstol reser sig upp när 
Sjöström räddar och Rexin avgör och 
alla springer in på planen och hissar 
grabbarna, det var stort.

Och det sämsta...?
- Jag vet inte om det finns något 

sämsta, det är alltid bra på Stadion. 
Visst har man suttit där 1200 personer 
i ösregn, korven är vattnig, Djurgården 
förlorar och skorna läcker, men det 
ingår på något sätt i utbildningen.

Djurgården är tillbaks på Stadion och 
nu är det givetvis många som undrar 
hur det ser ut med biljetter, framför allt 
säsongsbiljetter, inför nästa år. Den 
som har järnkoll på detta är Tomas af 
Geijerstam.

Tomas af Geijerstam, biljettansvarig på 
DIF Fotboll, nu är det klart med Stadion 
säsongen 2005 när kan man köpa 
säsongsbiljett?

-Vi tittar på olika upplägg och det 
ta ett tag till innan allt är klart. Vi pre
senterar allt på hemsidan och i utskick 
till alla säsong are så fort alla detaljer 
är klara.

Många undrar hur det blir med förtur till 
sina gamla platser?

-Vi har ju sedan 1998 gett förtur till 
alla som haft säsongsbiljett året innan 
och det kommer vi naturligtvis att fort
sätta med. Först i turordningen för 
säsongen 2005 kommer de som hade 
säsongsbiljett både 2003 och 2004. 
Därefter kommer de som hade säsongs
biljett 2004. När vi bearbetat dessa 
grupper kommer vi att erbjuda de som 
hade säsongsbiljett 2003 en plats, men 
det är inte säkert att man får tillbaka 
sin plats om man inte hade säsongsbil
jett 2004. När allt detta är klart kom
mer vi att släppa säsongsbiljetterna till 
alla som inte haft säsongsbiljett tidigare.

Hur kommer försäljningen att gå till?
- Allting är som sagt ännu inte klart, 

men alla kommer att få brev hem med 
information om hur man gör för att 
skaffa de åtråvärda säsongsbiljetterna 
2005. Informationen kommer självklart 
även upp här på hemsidan när allt är 
klart.

De som köper säsongsbiljett brukar få en 
souvenir eller en bok. Vad blir det till nästa 
säsong?

- Det är ännu inte klart. Vi kanske 
håller det hemligt tills biljetterna 
skickas ut i mars nästa år.

Det blir ganska mycket jobb för dig 
framöver?

- Ja det är klart att det blir, men det 
ska bli härligt att spela på Stadion 
igen så det blir inga problem. Det är 
viktigt att supportrarna ställer upp och 
har tålamod för det kan ta lite tid att 
få allting klart. Sedan är det viktigt att 
alla håller de betalningsdeadlines som 
kommer.

Vad känner du inför flytten hem?
- Otroligt roligt och jag hoppas 

verkligen att djurgårdens supportrar 
ställer upp och visar att fotbollen i 
Sverige inte är på nedgång utan tvär
tom. Vi ska sälja fler säsongsbiljetter 
till säsongen 2005 än vad vi gjort 
tidigare.
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TOMMIE ARVIDSSON OM ÅTERKOMSTEN

Det har varit tungt på läktarna den 
här säsongen. Glädjen har saknats och 
stämningen har blivit därefter. För 
Tommie Arvidsson, 31 år och ”publik
tönt”, har det varit en lång säsong. 
- Sen beslutet kom att vi skulle spela 
på Råsunda så har det varit ett 
känslomässigt negativt mörker, säger 
han.

Har året på Råsunda varit som du trodde 
innan säsongen?

- Både ja och nej. Jag förstod 
givetvis att det skulle bli svårare att få 
en positiv stämning och mycket publik 
till matcherna på Råsunda, men sam
tidigt har året varit värre än jag för
hand hade befarat. För varje match 
som vi spelat ute på Råsunda, har sak
naden av Stadion blivit större och den 
känslomässigt negativa stämningen 
bland publiken har ökat för varje 
match. Det har varit väldigt svårt att 
motivera sig, att hitta glädje och tycka 
det är kul att se Blåränderna. Vissa 
matcher har det nästan varit som ett 
tvång att pallra sig dit. Så har jag 
aldrig känt när vi spelat på Stadion, 
oavsett tabellposition eller division, 
säger Tommie Arvidsson från

Järnkaminerna

Vad tror du har varit den främsta orsaken 
till att stämningen på matcherna har varit 
mindre bra i år?

- Det är Råsundas fel. Inte arenans 
själva utformning, utan mer om det 
känslomässigt negativa att behöva 
spela där. Sen beslutet kom att vi 
skulle spela på Råsunda så har det 
varit ett känslomässigt negativt mörk
er. Det har skapat många interna kon
flikter i DIF-familjen, bland oss sup
portrar som vi aldrig tidigare varit 
med om, hur man skulle tackla och 
hantera flytten.

Redan på träningsmatcherna i vin
tras kände man en mer negativ aura, 
och även om vi ibland försökt att piska 
upp mer normal "DIF-stämning" på 
matcherna så har det inte riktigt gått. 
Det går inte att bara trycka på en 
knapp, och få en publik harmonisk om 
det inte känns äkta. Det sociala runt 
matcherna förstördes också nästan i 
och med Råsundaflytten. Vilka ställen 
man träffas på innan matcherna, och 
rutinerna kring matchdagen som 
många supportrar har blev inte som 
på Stadion. Många säsongkortsinna

havares kompisgäng splittrades också 
upp på olika läktarsektioner och en del 
köpte inte säsongskort alls.

Hur tror du att återflytten till Stadion 
kommer att påverka Djurgården publikt 
och sportsligt?

- Jag vet att det åtminstone kommer 
påverka DIF-publiken mycket positivt. 
Det var ett riktigt glädjebesked att vi 
nu vet att vi är tillbaka där vi hör 
hemma. Identiteten, glädjen och stol
theten att vara djurgårdare kommer 
tillbaka med en gång. Det kommer att 
påverka stämningen och det publika 
antalet positivt på matcherna. Jag tror 
att vi kommer att sälja fler säsongskort 
än någonsin nästa år och att stämnin
gen på matcherna kommer att vara 
betydligt bättre än i år. Jag drömmer 
mig fram till Stadionpremiären redan 
nu. Där föreställer jag mig en stämn
ing som kommer att vara fantastisk 
och även om det går dåligt sportsligt 
så kommer inte publiken vika ner sig 
och utebli från matcherna i lika stor 
utsträckning som i år.

Man ska kanske inte överdriva pub
likens sportsliga betydelse, men jag 
tror att även spelarna kommer att 
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känna av att DIF-publiken är lyckli
gare, och det kommer göra att det är 
roligare för dom att spela. Hemma på 
Stadion vet vi att vi kan piska upp en 
nästan unik stämning, och det kan ge 
en och annan poäng. Vi ska inte släp
pa ifrån oss många poäng i borgen 
nästa säsong.

Stadion har ett väldigt begränsat antal bra 
platser. Finns inte risken att DIF stänger 
ute supportrar och att nyrekryteringen 
därmed kommer att minska eller till och 
med stanna?

- Nej, jag tror inte det. För det första 
så tror jag inte att publiklagen i 
Sverige kan öka så mycket mer i pub
lik. Stadion har visserligen begränsat 
med platser, men nyrekryteringen kan 
även ske på de "stora" matcherna då vi 
spelar ute på Råsunda, det vill säga 
derbyn och europamatcher. Många av 
dessa supportrar har möjligheten att se 
DIF då, men är nog i ärlighetens 
namn inte så pass inbitna att DIF- 
Häcken lockar lika mycket.

Varför är det skillnad att se Djurgården 
spela på Råsunda i jämförelse med 
Stadion? Ar inte laget det primära?

- Laget och själva fotbollsmatchen i 
sig är givetvis det primära. Men har 
man bara lite koll på supporterkultur, 
så vet man att arenan är oerhört viktig 
för supportrarna. Svensk publik och 
supporterkultur har närmat sig den 
internationella. Det innebär att många 
idag lever med sitt lag dygnet runt, 
alla dagar i veckan, hela året. Bet blir 
en livsstil. Många identifierar sig med 
sitt lag och då är hemvisten och are
nan en hörnsten i supporterlivet. 
Arenan och den kultur som publiken 
skapar på och utanför, är identiteten 
hos en publik. På Stadion har vi vår 
egen Djurgårdskultur och supporter
särart, med växelsånger mellan klack 
och sittplats, olika läktarsektioner och 
publikgrupperingar som har till och 
med har egen kultur inom 
Djurgårdskulturen. Utanför Stadion 
känner vi igen oss, det är som hemma, 
det är vårt. Alla pubarna i närheten 
andas Djurgår'n, vi har Humlegården 
och närheten till city före och efter 
matcherna. Vi känner en stolthet över 
Stadion, och över den stämning vi som 
publik skapar där och många borta
supportrar har vittnat om att de aldrig 
upplevt en sån stämning på någon 

annan arena. Stadion må ha sina bris
ter, men vi älskar Stadion. Den är vår 
borg, vårt hem.

Djurgården har spelat hem flera SM-guld 
ute i Solna och många journalister och 
annat ”kunnigt folk” tycker att det är 
märkligt att vi supportrar inte köpt 
Råsunda rakt av. Ar du inte historielös 
nu?

- Det där snacket är så befängt. Den 
generation djurgårdare som går på 
Djurgårdens matcher nu bryr sig föga 
om antal spelade matcher eller vunna 
guld på Råsunda på 60-talet. Stadion 
är Djurgårdens hem - det är där vi har 
vår identitet och Råsunda är en arena 
som vi ser som AIK:s, det vill säga 
fienden.

En del journalister har ju hävdat att 
vi är historielösa som anser att Stadion 
är vårt självklara hem och att 
Råsunda väcker avsky. Jag hävdar att 
de journalisterna visar tydliga prov på 
okunnighet. De är stofiler, som inte 
förstår att publiken och supporterkul
turen ser helt annorlunda ut idag än 
på till exempel 60-talet, och borde inte 
ens försöka skriva om saker de uppen
barligen har så dålig koll på.
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RIDDARNA RUNT 
DET RUNDA BORDET

Sammanställt av Tomas af Geijerstam

En solig höstdag dagen efter Djurgården-Elfsborg kommer Fredrik Stenman och Tobias Hysén till kansliet på Klocktornet efter förmiddagsträningen. Tillsammans med undertecknad och Jonas Riedel på kansliet ska vi ha en lite pratstund där vi snackar fotboll. Anledningen att vi valde dessa spelare är att de är något av publikfavoriter då de alltid går in med en bra inställning. Även om det går tungt så visar de stort hjärta och offrar sig för laget och det smittar av sig på övriga spelare och publiken. Viljan och självkritiken finns där och när Hysén glatt säger att det blir målskola hela vintern efter matchen mot Elfsborg och Öster där han missade sex frilägen så vet vi att 2005 kan bli ett bra år.Vi går över ett soldränkt men kyligt Stadion och båda två ser ut att redan nu vara sugna på att springa in för hemmapremiär 2005. "Det här är hemma" säger Stenman och vi andra instämmer längtansfullt och drömmer oss bort till kommande våren som känns närmare nu än i fjol. Vi kliver in i pokalrummet där alla bucklor och SM-guld finns. Känslan av att vara tillbaka känns otroligt stimulerande och vi sätter oss runt bordet och började prata...
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Anledningen att vi valde dessa spelare är att de är något av publikfavoriter då de 
alltid går in med en bra inställning. Även om det går tungt så visar de stort hjärta 
och offrar sig för laget och det smittar av sig på övriga spelare och publiken

Om att skriva på för Djurgården...

FREDRIK STENMAN: När jag spelade 
sista matchen med Elfsborg mot 
Malmö FF tänkte jag ta en tio dagars 
semester så jag tog en pizza och bara 
njöt. Då ringde Bosse Andersson och 
frågade om jag var sugen på att spela 
med Djurgården. Ja svarade "ja vem 
vill inte spela i Djurgår'n" och han sa 
"bra då löser vi det" och la på luren. Jag 
undrade först om det var någon som 
skämtade, men för mig var det en 
självklarhet att vilja spela i 
Djurgården. Det fanns inga tvivel och 
det hade det inte funnits även om 
Djurgården inte varit så framgångsrikt 
just då. Djurgården är en storklubb 
och för att vinna var jag tvungen att 
komma vidare i karriären.

JONAS RIEDEL: Om Djurgården ringt i 
år?

FREDRIK STENMAN: Det hade inte spelat 
någon roll jag hade gått till DIF i alla 
fall. Det är ett mellanår i år, men 
nästa år ska vi vara med och fajtas om 
guldet.

tobias HYSÉN: Säg som det är, du ville 
bo i Stockholm, (hjärtligt skratt)

TOMAS AF geijerstam: Vägde inte 
Stockholm in när du valde klubb?

FREDRIK STENMAN: Lite grann utbudet 
är ju mycket större här än där.

TOBIAS HYSÉN: Det tyckte inte jag 
asså. Första prioriteringen för mig var 
att stanna kvar i Göteborg, men det 
var mest för att man hade allting där, 
tryggheten i familj och vänner. När 
man hade flyttat till Stockholm förstod 
man att det inte spelade någon roll. 
Du får nya kompisar och skaffar dig 
ett ännu större kontaktnät än vad du 
hade. Det kanske till och med är bra 
att komma bort hemifrån och klara av 
eller känna på hur det är att vara själv. 
Det var till och med bra att det inte 
blev Göteborg för den delen.

Anledningen att det blev 
Djurgården? Jag kan inte själv alla 
turer som var mellan klubbarna, det 
var ju ett triangeldrama ett tag mellan 
Häcken, Lyn och Djurgården. Jag 
hade varit i Oslo två gånger. Mitt kon
trakt var klart och påskrivet och när 
jag var på väg hem från ett besök i 
Oslo där jag gjort massa fystester och 
fått träningsprogram och så ringde 
Bosse Andersson och sa som han sa till 

Stenman. "Vill du spela i Djurgår'n?". 
Nu är det ju så här sa jag. Bosse 
avbröt mig och sa att han visste vad 
som hänt och frågade om jag ville 
spela i Djurgården. Jag visste inte vad 
jag skulle säga. Jag hade knappt kom
mit hem och hade precis skrivit under 
ett kontrakt. Jag kände ju så här att nu 
har jag ju lovat dem där uppe och 
Bosse avbröt mig igen. "Hör du inte vad 
jag säger, är du intresserad av att spela i 
Djurgården om allt annat löser sig efter 
säsongen?" Ja det är jag ju svarade jag. 
"Då fixar vi det och du kommer aldrig 
ångra dig. Jag kollar det med dig i mars 
om du ångrat dig" svarade Bosse och la 
på. Sen så vände Häcken gentemot 
Lyn och fick väl en bättre deal från 
Djurgården helt enkelt. Lyn var inte 
glada och påstod att de fått en 
muntlig överenskommelse och jag 
hamnade lite i mitt emellan där. Jag 
hade ju bestämt mig för att gå till Lyn 
och jag var inställd på det. Djurgården 
såg jag mer som att det var roligt att 
de visade intresse, men jag trodde inte 
att det skulle bli Djurgården. När det 
väl blev så att jag hamnade i 
Djurgården så är det väl så att jag valt 
Djurgården om klubbarna kommit 
samtidigt. Nu var det mer att göra 
moraliskt rätt och sätta Lyn i första 
hand. Men löste det sig ganska bra 
och hade jag hellre velat gå till Lyn 
hade jag ju kunnat säga ifrån. Innerst 
inne blev jag glad över att stanna i 
Sverige och få flytta till Stockholm och 
Bosse Andersson brukar ofta fråga mig 
om jag tog rätt beslut och om jag sak
nar Lyn. Svaret är att jag tog rätt 
beslut.

Om vad Djurgården står för...

FREDRIK STENMAN: Djurgården är en 
storklubb med väldigt fm famil
jekänsla. Kaknäs är litet men det är 
suveränt det är som en familj där ute.

TOBIAS HYSÉN: Det som är skillnaden 
med många andra klubbar är att du 
vet vilka alla är. På kansliet till exem
pel så vet du vilka alla är och du kan 
ställa dig och tjöta med vem som helst. 
Så har det inte varit riktigt innan. 
Många kommer in i omklädningsrum
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met efter matcherna och det dyker upp 
folk ute på Kaknäs och det är som 
Stenman säger det är den där gruppen 
som är Djurgården. Det har varit 
mycket turbulens i år, men man märk
er ändå att det finns de som alltid 
ställer upp. De fyra-femtusen som står 
där på varje match. Jag spelar hellre 
för 5000 om de är där varje match än 
att det är 20000 som är där och där 
15000 går hem när det är en kvart 
kvar. Ska man gå på match så ska 
man ha bestämt det dagen innan att 
imorgon ska vi gå dit. De här 5000 
som varit på de senaste matcherna de 
vet redan innan säsongen att då är det 
match då ska jag vara där. Hellre 
spela för dem än de andra.

JONAS RIEDEL: Den publiken är lite 
själen i klubben?

tobias hysén: Ja så är det absolut. På 
Hösten när det är kallt, jävligt och reg
nigt då är de där ändå och det är 
imponerande. Mot Elfsborg på 
Råsunda kunde man verkligen förstå 
att folk stannade hemma. Att 5000 
personer var där för att se oss spela i 
Djurgården är stort.

Om hur det är att spela fotboll...

TOMAS af geijerstam: Ni får göra 
något som är få förunnat. Ni får jobba 
med det ni tycker är det roligaste som 
finns. Ibland under året har det känts 
som om spelglädjen saknats.

tobias hysén: Hade vi inte tyckt det 
är roligt hade vi ju lagt av, men det är 
som du säger ibland är det tungt.

FREDRIK STENMAN: Det går i perioder 
det där. Men när vädret inte är det 
bästa, då får man visa lite mer hjärta 
och kämpa och jobba på och köra. Då 
blir det roligt, ungefär som när vi 
vände 2-0 underläge till vinst mot 
Elfsborg.

TOMAS AF GEIJERSTAM: Det där med att 
tända till på matcherna. Jag kan förstå 
om träningarna kan vara tunga, men 
när det väl är match så måste det ju 
vara en höjdpunkt, då kan det inte 
vara svårt att tända till.

TOBIAS HYSÉN: Så är det ju. Men alla 
som har spelat fotboll vet ju att det är 
kul, men samtidigt kan det se ut som 
man inte har kul på plan. Det beror ju 

inte på att man tycker att det är 
tråkigt, men ibland låser det sig. Hade 
man haft en förklaring till varför det 
blir så hade man naturligtvis ändrat 
på det. När jag själv tittat på fotboll 
har det ju hänt att man suckat över 
hur dåliga vissa spelare är. Jag kan 
tänka mig att vår publik ibland tänker 
så att vad fan håller de på med. Men 
ibland blir det bara så. Det är ingent
ing man kan förklara bort med att vi 
inte vill, vi har inte rätt inställning. Det 
är klart att inställning kan utrycka sig 
på olika sätt. Går det dåligt blir man 
frustrerad och man börjar skrika på 
varandra. Det är ju också inställning. 
Det är svårt att peka på vad som hän
der när ingenting funkar. Det finns ju 
ingen match där man går in och inte 
bryr sig, men ibland låser det sig.

JONAS RIEDEL: När man springer där 
som ett jehu och tänker att nu jävlar 
ska jag satsa och för tredje gången 
känner man att man inte får något 
understöd, det var bara jag som 
kutade, hur reagerar man då? Det 
måste ni ju ha upplevt båda två?

fredrik stenman: Man blir förbannad 
och skriker.

tobias hysén: Det hjälper inte men 
man känner sig lite tröstlöst ibland när 
man springer och springer.
Förhoppningsvis smittar det av sig på 
alla så att alla kämpar och då blir det 
ju bra igen.

Om pådrivare och förebilder...

TOMAS AF GEIJERSTAM: Vem i laget är 
det som tar tag i bitarna när det låser 
sig?

FREDRIK STENMAN: Vi har inte vår här
förare Markus Karlsson med.

tobias hysén: Det är lite så att vi sak
nar honom i vissa situationer. Karlsson 
har en jävla pondus och utstrålar 
lagkapten. Nu när han inte varit med 
så mycket under säsongen så känns 
det som om något fattas. Även om 
han inte gjort sin bästa säsong så ska 
han vara med. Det var honom man 
såg upp till mest när man kom hit. 
Han spelar inte i landslaget och han 
gör inte 20 mål men Markus Karlsson 
har man respekt för. Det kändes med 
en gång när man träffade honom att 

den här gubben gör man som han 
säger. Jag var med Barsom och 
Isaksson och såg på någon turnering i 
Eriksdalshallen. Då träffade jag 
Markus Karlsson för första gången 
och det var som att springa in i Björn 
Borg. Helt ärligt ”jävlar där e han ju”.

FREDRIK STENMAN: Lugn nu (skratt).
TOBIAS HYSÉN: Du kommer från lilla 

Superettan och kommer upp hit och 
det var samma med Andreas 
Johansson och Arneng, det var stort att 
träffa dem. Stenman skiter man ju i 
han har man ju träffat förut, men det 
kändes stort att träffa Karlsson, så 
enkelt är det.

JONAS RIEDEL: Det var inte riktigt lika 
stort för dig Stenman?

fredrik STENMAN: För mig var det 
ingen chock att träffa Karlsson, men 
han är betydelsefull för laget. Alla 
försöker ta tag i det och den dagen vi 
inte har Markus Karlsson i laget så 
måste någon kliva fram. Jag och 
Hysén har inte så mycket rutin, men vi 
försöker ta tag i det.

tobias hysén: Arneng och Adde 
Johansson är väl de som ska kliva 
fram. En som behövt ha den pondusen 
lite är väl Toni. Han är en sån som 
Mackan men han har kanske inte rik
tigt den karaktären. Han gör det han 
ska men inte på samma sätt som 
Karlsson. Hoppas Karlsson är med i 
truppen nästa säsong.

Om glädje och ansvarstagande...

TOMAS AF GEIJERSTAM: Är det Markus 
Karlsson som är glädjespridaren?

FREDRIK stenman: Det är han som är 
satirmannnen.

TOBIAS HYSÉN: Han och Adde 
Johansson, de är på varandra hela 
tiden. Det räcker att sitta och lyssna 
på dem för att man ska få sig ett 
skratt. Det finns många som sköter det 
positiva snacket så man behöver aldrig 
känna att man måste dra igång 
någonting.

JONAS RIEDEL: Skulle någon av er 
kunna bli en framtida Markus 
Karlsson?

TOBIAS HYSÉN: Personligen tycker jag 
inte man kan ha en lagkapten som 
spelar forward eller yttermittfältare för
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de ser inte hela planen. För mig är det 
en mittback eller innermittfältare som 
ska vara kapten. Han har allt runt 
omkring sig. Ska jag som vänsterfor
ward säga något till högerbacken så 
måste jag ta en löpning på 50 meter 
för att ens kunna bli hörd. Det är 
lättare att dirigera från mitten. Så jag 
får väl bli innermittfältare om jag ska 
bli en framtida kapten (skratt). Men 
det är väl inte aktuellt.

tomas AF GEIJERSTAM: Stenman, du har 
kört mittback och det gick ju bra då.

FREDRIK stenman: Ja, de säger att det 
kanske blir min framtida roll någon 
gång. Det gick ok, men det är roligare 
att löpa på kanterna och slippa hålla 
positionerna hela tiden.

TOBIAS HYSÉN: Det är ju så att 
Stenman också har spelat högerback i 
U21 också. Man kan ju spela på olika 
positioner men frågan är också var 
man helst spelar. Jag kan kanske spela 
vänsterback en match och vara ok, 
men ska man spela en hel säsong så 
krävs det lite mer inskolning. Bra 
spelare kan ju lira överallt.

FREDRIK STENMAN: Exakt.

Om Europeisk fotboll...

TOMAS AF GEIJERSTAM: Vilken liga är 
bäst.

FREDRIK STENMAN: England.
TOBIAS HYSÉN: Spanien.
TOMAS AF GEIJERSTAM: Bäst och roligast 

då?
FREDRIK STENMAN: Bäst Spanien roli

gast England.
tobias hysén: Jag tittar heller på 

Manchester United-Arsenal än Real 
Madrid-Valencia. Sen kan man ju 
vända på det också. Jag ser hellre 
Southampton-Manchester City än 
Sevilla-Albacete det är en helt annan 
puls. Det känns som om planerna i 
Spanien är så jävla stora så ibland kan 
det bli för mycket gåfotboll. Om något 
lag tar ledningen så kan det bli en 
match där ett lag kan spela och ett lag 
försöker men inte kan. Har de då ham
nat i underläge så blir det tråkig fot
boll. I England fortsätter lag som 
Arsenal, trots ledning, att ösa på 
framåt för att göra fler mål. Det tillta
lar mig mer att se sån fotboll.
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tomas af geijerstam: Italien finns inte 
med på kartan då?

FREDRIK STENMAN: Nej.
tobias HYSÉN: Jag tycker det är så 

jävla tråkigt. Jag är så trött på att se 
Juventus till exempel, trots att Zlatan 
är med. Det är så tråkigt, men det är 
klart att Milan-Juventus sitter man väl 
och tittar på ändå, men de är inte i 
närheten av den puls det är i England. 
Fotbollen är jättebra, men det är för 
mycket att de låser varandra.

Om Stockholms Stadion 2005...

TOMAS AF GEIJERSTAM: Stadion 2005 
hur känns det?

fredrik stenman: Det känns som om 
alla hemmamatcher i Allsvenskan i år 
varit på bortaplan. Det är tråkigt när 
vi har kansliet och allting på Stadion 
eller i närheten, då tycker jag att vi ska 
spela på Stadion. Nu har vi spelat på 
Råsunda och vi har fått ett bättre avtal 
med Stadion så det här var det bästa 
för klubben.

TOMAS af geijerstam: Det är lite min
dre plan på Stadion.

FREDRIK stenman: Det är skönt.
tobias hysÉn: Jag har spelat två 

matcher på Stadion i år och det är 
härligt att spela här.

Om landslaget...

TOMAS af geijerstam: Landslaget har 
ni båda spelat i, hur är det?

TOBIAS HYSÉN: Det är skitkul.
FREDRIK STENMAN: Som svensk är det 

en stor ära att spela i landslaget.
TOBIAS HYSÉN: Bra klyscha.
FREDRIK STENMAN: Ja det är det, men 

det är det största man kan få göra 
som svensk fotbollsspelare.

TOBIAS HYSÉN: Jag håller med, det 
finns ju inte på kartan att om en för
bundskapten vill ha mig i landslaget 
att jag skulle tacka nej. Det är min 
inställning. Sedan kan du vara skadad 
och ha andra problem men jag köper 
inte att man inte har motivation att 
spela i landslaget. Henke och 
Jakobssons argument att lägga av för 
att få mer tid till familjen kanske man 
kan köpa, men för mig är det konstigt 

att man inte vill ställa upp i landslaget 
då det är ett privilegium att få vara 
med.

TOMAS AF GEIJERSTAM: Är det stor 
omställning att komma till landslaget 
med nya lagkamrater och nytt spelsys
tem?

FREDRIK STENMAN: Det är det ju. 
Samlingarna är ju också så pass korta 
att man ibland inte hinner träna ihop 
sig jättemycket. Men U21-landslaget 
nu som spelade EM var det bästa på 
länge. Vi hade spelat ihop under en 
lång period och varje gång man kom 
till en samling så visste alla sin roll.

tobias hysÉn: Vi blev som ett klubblag 
nästan. Alla visste sin roll, det fanns de 
som snackade och skojade mer och de 
fanns de som gjorde det och andra det. 
Man visste innan hur en samling skulle 
vara rent teoretiskt. Utanför planen 
kunde vad som helst hända på fritiden. 
Det var speciellt och mycket roligt i 
Tyskland under EM. Vi var där 16 
dagar, men jag kunde stannat minst 
en vecka till för vi hade mycket kul 
ihop. Så det var synd att vi inte gick 
vidare. Det har varit ren glädje att åka 
på U21 samlingarna.

JONAS RIEDEL: Nu är Hysén för gam
mal för U21.

tobias HYSÉN: Alltid har vi i 82-gener
ationen hamnat i kläm. Först ändrade 
de betygen i skolan när vi kom och när 
det blev U21 så ändrades det något så 
vi blev drabbade. I Göteborg sserien 
något år fick vi som 16 åringar möta 
17 åringar.

FREDRIK STENMAN: Det var kanske där
för du sitter här idag.

TOBIAS HYSÉN: För jag fick nya betyg i 
skolan?

FREDRIK STENMAN: Nej för att du fick 
spela mot 17 åringar.

TOBIAS HYSÉN: Det kan ju vara sant. 
JONAS RIEDEL: A-landslaget då?
TOBIAS HYSÉN: Jag känner mig inte 

motiverad att spela i landslaget 
(skratt). Det är klart man vill spela 
där. Det är svårare att komma med i 
A-landslaget nu, men det är kul att de 
är så bra just nu. Det är ju inte kul att 
komma med i ett landslag som kom
mer fyra i sin kvalgrupp utan det ska 
vara ett bra landslag som Sverige. Jag 
blir hellre bättre själv än att landslaget
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blir sämre så att man kommer med. 
Jag tycker de spelar jävla bra fotboll 
just nu och alla spelartyper används 
på rätt sätt. Det är kul att kolla nu.

JONAS RIEDEL: Stenman spelar U21 
fortfarande.

FREDRIK STENMAN: Ja jag spelar ett år 
till i U21. A-landslaget finns ju alltid 
där i bakhuvudet, men jag är ännu 
inte mogen för det, jag behöver mer 
rutin och matcher i Europa för att 
utveckla mig själv.

Om proffsdrömmar...

JONAS RIEDEL: Proffsdrömmar då?
FREDRIK stenman: Nu spelar vi i 

Djurgården och är proffs.
jonas riedel: Bra att du sa det.
TOMAS af geijerstam: Han kollade ju 

på frågorna.
TOBIAS HYSÉN: Vi är fullblodsproffs. 

Det är inget att hymla om. Men det 
har blivit så i Sverige att man inte 
klassas som proffs förrän man till 
exempel korsat bron till Danmark. Du 
skulle kunna tjäna samma pengar där 
som här.

TOMAS af GEIJERSTAM: Är det England 
som lockar mest?

TOBIAS HYSÉN: Fick jag välja så skulle 
jag spela i Liverpool.

FREDRIK stenman: Manchester United 
gäller för mig, men jag tror inte det är 
någon i Allsvenskan som kan ta det 
steget idag utan det blir en liga som 
Holland eller Frankrike som blir första 
steget efter Allsvenskan.

tobias HYSÉN: Jag tycker ändå att 
Allsvenskan är ok trots att det gick 
dåligt i Europa för de svenska lagen. 
Vårt resultat mot Utrecht är ju faktisk 
ganska bra om man tittar på vad de 
presterat i Holländska ligan. De ligger 
trea, före Feyenoord, slog dem på bor
taplan och kryssade mot Ajax, så de är 
ju ett topplag i Holland. De var inte i 
närheten av att rubba oss på Råsunda. 
Sedan att de kunde spela på vår 
plattmatch i Utrecht är en annan sak, 
men vi kan ändå slå dem med 3-0 så 
skillnaden kan inte vara så våldsamt 
stor då. Mer än att de har lite mer 
rutin och är lite bättre när det gäller.

Om årets europaspel...

tomas af geijerstam: Det var klasskill
nad mellan Utrecht och Juventus.

TOBIAS HYSÉN: Ja absolut. Men det 
känns som om Juventus skulle ha kört 
över Utrecht med 4-0 två matcher i 
rad. Man blir ledsen för att vi gjorde 
en så dålig match där nere så det är 
svårt att känna glädje trots att vi var 
nära för det kändes så onödigt.

TOMAS af geijerstam: Att som support
er få se Djurgården möta Juventus var 
otroligt stort och overkligt.

FREDRIK STENMAN: På planen tänker 
man inte på vilka man möter. När 
man väl kommer in i matchen är det 
bara att köra. Det är bara en otrolig 
morot att få se hur bra man är och de 
är ju inga övermänniskor.

TOBIAS HYSÉN: Man kan ju inte tänka 
på vem man möter utan man får göra 
som Stefan Rehn sa innan matchen: 
Samma fint som du gör på träningen 
kan du göra här. Det är klart att de är 
bra, men de var lika bra i Italien som 
på Råsunda. Skillnaden var att vi hade 
det där lilla fly tet i Turin. Alla situa
tioner framför vårt egna mål hade vi 
flyt med fram till 2-0, men även efter 
2-2. De hade ju egentligen bara två 
riktiga farligheter där nere. På 
Råsunda hamnade vi lite fel på alla 
deras mål och hade vi haft samma flyt 
på Råsunda så tror jag vi kunde gått 
vidare. De var ju självklart lite mer på 
tå efter 2-2 i första matchen, men det 
var synd att vi inte fick hålla 1-1 lite 
längre.

jonas riedel: Man säger att man lär 
sig av att spela i Europa. Man får 
rutin. Det måste känns som att med en 
bra start på säsongen 2005 och några 
nyförvärv så ska man verkligen kunna 
prestera bättre i kommande 
Europamatcher.

tobias HYSÉN: Framförallt får man 
självförtroende. Hade vi förlorat med 
3-0 i Turin hade alla ruskat på 
huvudet och sagt att det var som vi 
trodde. I Utrecht förväntade alla att vi 
skulle få med oss ett bra resultat och 
till och med räknade med seger. Vi fick 
lite panik när Utrecht gjorde två mål 
och vi kände oss tvingade att göra mål 
istället för att kanske spika igen. Det 

hade inte varit någon skam att förlora 
med 2-0 borta mot ett topplag i 
Holland för det ska man kunna ta igen 
på hemmaplan. Det är kanske det 
man tar med sig mest. Att man faktisk 
kan förlora borta och ändå gå vidare 
när man spelar i Europacuperna. Trots 
att man känner att man är bättre 
behöver man inte tokanfalla utan det 
räcker med att man spelar sitt spel 
även om man hamnar i underläge. Vi 
släpper in 4-0 där nere precis i slutet 
och det får man inte göra. Det ska 
man ta med sig. Vi klantade till det. 
Utrecht gjorde löjliga mål, det var ju 
ingen volley i krysset direkt utan det 
var riktiga sketmål.

JONAS RIEDEL: Det blir att tänka lite 
annorlunda i cupspel i framtiden.

TOBIAS HYSÉN: Absolut.

Om nästa säsong...

JONAS RIEDEL: Hur ser ni på nästa 
säsong?

fredrik stenman: Vi klarar det nog 
inte som det är utan vi behöver två 
spetsspelare. Ska vi värva en nia så ska 
det vara en som gör mål.

tobias hysén: Vi måste ha en gubbe 
som gör 12 mål. Att värva spelare från 
Superettan känns inte rätt utan vi 
kanske ska värva en som är på 
gränsen till att spela i Holland eller 
Belgien. Du kan till och med plocka en 
spelare från division 1 i England som 
vet vad det handlar om lite. Plocka en 
från England som är 1.95 och väger 
90 kilo. Han vet vad han ska göra. 
Han ska stå där uppe och plocka ner 
bollarna och framförallt vara i straf
fområdet. Sen att han inte är en speed
kula eller tekniker spelar ingen roll 
men han ska göra mål.

FREDRIK STENMAN: Vi behöver spetskval
ité så enkelt är det. Vi behöver en som 
spelar alla matcher och inte viker ner 
sig. ”Jag har lite ont i ljumsken jag kan 
inte spela”, det håller inte. Utan det är 
bara att köra och känna efter sen.

tobias HYSÉN: Det är lite som Zoran 
sa i slutet innan han lämnade oss på 
en träning dagen efter match. Vi var 
sju spelare och han sa ”Förra året hade 
vi aldrig varit sju man på en sån här 
träning”. Så när det går lite tungt för
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laget kanske man känner efter för 
mycket. Nu så här i slutet av säsongen 
kan man väl vara sliten men inte i bör
jan av säsongen.

FREDRIK stenman: Man måste väl ha 
någonting att skylla på när det inte 
gått så bra.

TOMAS AF geijerstam: Är det ett sätt 
att vika ner sig?

tobias HYSÉN: Jag vet inte man kanske 
har sketont men idealet är ju inte att 
vara med två matcher och sedan behö
va vila utan då är det väl bättre att se 
till att bli helt frisk.

Om spelet som nia...

jonas riedel: Med alla skador så har 
väl alla snart prövat på att spela nia?

TOBIAS HYSÉN: Det är riktig otur för 
Sören Larsen, men samtidigt kan man 
ju undra varför man släpper både PC 
och Geert den Ouden innan man har 
Larsen fit for fight. Det kändes inte bra 
och det var väl lite emot det som 
Djurården står för. Sören Larsen kanske 
är skitbra men det vet vi ju inte nu. Gör 
han 15 mål nästa år så är det ju en 
kanonvärvning som vi hade behövt 
redan i år. Nästa år kanske jag kliver 
fram och gör en massa mål.

FREDRIK STENMAN: Men när Geert den 
Ouden går ut och sågar sina med
spelare ska han ju bara bort. Så får 
man inte göra.

TOBIAS HYSÉN: Sedan är det ju det här 
med alla turer. Ska Geert vara kvar eller 
inte. Den dagen en spelare deklarerar 
att han inte vill vara kvar är det bara att 
låta honom sticka iväg. Ska han gå 
omkring och ta upp en träning splats så 
kan väl någon annan hoppa in istället. 
Varför satte man inte Amoah på bänken 
redan då när Geert bänkades? Han 
kom ju inte in förrän Geert försvann. 
Annars har man gjort helt rätt med 
Amoah. Han har spelat några matcher 
och sen vilat, han är ju bara 18-år. Bort 
med dom som inte ska vara kvar och in 
med nya som i alla fall vill vara där.

Bandet tog slut och vi var 45 minuter 
närmare Stadionpremiären 2005. Om 
båda tar ett steg till i sin utveckling som 
fotbollsspelare under vintern så kommer 
vi alla djurgårdare få ett härligt år.



Eftersom Djurgården vann Allsvenskan 2003 så representerade man Sverige i Champions League denna säsong. Det skulle visa sig vara en tuff uppgift, men vi som såg matcherna på hemma och bortaplan måste ändå vara nöjda. Tre dubbelmöten i Europa gav Blåränderna nya erfarenheter för framtida spel ute i Europa.Match mot självaste Juventus i Italien måste ändå vara höjdpunkten i år för alla djurgårdare. En otrolig match för spelare, ledare och alla supportrar. Att bara säga ”Juventus-Djurgården i kval till Chapions League på Stadio delle Alpi slutade 2-2" får en rysa och nypa sig i armen. Men Djurgårdaren kan bekräfta: Det är sant!
“VAFANTRORU“

J
ust ingen bland de 2 000 nedresta förstår nog egentligen 
vad DE just bevittnar. Djurgården har nyss gjort 1-0 
mot Juventus på Stadio delle Alpi i sista kvalomgången 
ull Champions League. Andreas Johanssons straff slank 

in på Buffons högra sida. Alla vet att det är för bra för att 
vara sant. För att hantera känslan av overklighet skriker folk 
planlöst ut sin glädje och kramar kända och okända. Killen 
bredvid vill uttrycka sin glädje och tar i från tårna: ”Juve! 
Juve! Vafantroru.”

Djurgården lottades mot det lettiska laget Kaunas i den 
andra kvalomgången till Champions League. Den första 
matchen spelades hemma på Råsunda och blåränderna 
mäktade med 0-0 mot den på papperet så svaga motstån
daren. Kommentarerna till matchen fokuserade på storleken 
på de gulgröna motståndarna. Backarna var så stora att 
djurgårdarna inte visste i vilket väderstreck de skulle ta sig 
förbi dem. Det slutade med att de sprang rakt in i dessa jät
tar till litauer.

Inför bortamatchen genomfördes lottningen till nästa 
omgång och vid avancemang skulle Djurgården ställas mot 
en av världens i särklass största klubbar: Juventus. Utfallet 
av lottningen skapade hysteri bland både fans och kvälls
press. Jonevret lovade att ingen djurgårdspelare stördes i sin 
uppladdning inför Kaunasmatchen av tankarna på möj
ligheten att få uppleva något de flesta fotbollspelare bara 
får drömma om - att få möta ”La Vecchia Signora”. Ingen 
trodde honom.

I bortamatchen pressade sedan bjässarna från Kaunas

DIF och hade ett flertal chanser. Något orättvist skottade 
Andreas Johansson och Abgar Barsom in 1-0 och 2-0. 
Djurgården hade tagit sig vidare till sitt största äventyr i 
modern tid, att få möta ”I Bianconeri” i ett dubbelmöte i 
Champions League.

U
nder natten efter segern mot Kaunas anmäler sig 
900 personer till resan ner till bortamatchen i 
Turin. Till slut avgår sju plan från Arlanda och till
sammans med ett stort antal ”snedresenärer” består DIF:s 

supporterskara i Italien av cirka 1700 personer. Mitt eget 
resesällskap bestämmer sig efter omröstning för att åka till 
Italien över Bergamo. Innan resan ringer jag upp Tobias 
Hysén för att diskutera den match som måste vara en oer
hörd upplevelse för den unge forwarden. Tvärtemot mina 
fördomar ger Hysén intryck av att ta uppståndelsen med ett 
göteborgskt lugn.

”Det är ju stort att möta Juventus. De har stora spelare 
och det är spännande att få mäta sig med dem och se hur 
nära man är fotbollsmässigt. Men man måste föreställa sig 
att vi kan slå dom, även om det är väldigt svårt. Det är inga 
maskiner utan fotbollspelare som vi. De har bara kommit 
lite längre i sin utveckling. Vi kan väl inte räkna med att vi 
kan rulla bort dem, vi får nog spela ganska defensivt. Skulle 
vi förlora i Sverige med 2-0 skulle jag vara missnöjd, men i 
Turin kanske man får acceptera det.” Tobias avslutar med 
att tippa 1-1. ”Då är jag ganska negativ.”

Nästa samtal går till Bosse Lundqvist, som de senaste 
dagarna gång på gång fått svara på frågor om hur mycket
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pengar mötena med Juventus kommer innebära för 
Djurgården. Det kan inte skada att svara en gång till.

”Dom sju miljoner som vi tjänat på den här matchen går 
det inte att göra något spektakulärt av. Det är bra för kas
san, men inget mer. Vi låter andra spekulera i vad ett 
avancemang skulle innebära. Vi bygger laget mer långsik
tigt än att vi skulle skaffa nya spelare bara för att vi gick till 
gruppspelet i Champions League.” Djurgårdsordföranden 
verkar mer spänd än Hysén gjorde och vill först inte tippa 
resultat. När han får reda på att Tobias tippat säger han 
samma resultat, 1-1.

V
äl nere i Bergamo får vi se prov på hur italienska 
rumsbokningar är relativa, men även hur en flexibel 
receptionist kan ordna sovrum av ett storkök och 
några solstolar. Mitt resesällskap ringer hem och skrattar i 

telefonen. Reveljen går 06.30 då frukosten ska förberedas för 
de som sovit i normalt sovrum. Uppladdningen inför blårän
dernas stora match kunde knappast varit bättre. På tåget 
till Milano smyger ett stort antal poliser omkring i gångar
na. En mycket stel carabinieri tittar in till oss och ber om 
passaporte. Vi förundras över säkerheten inför Djurgårdens 
besök, men den stele carabinierin säger att det är ren rutin 
att registrera tågpassagerare i Italien. Utfrågningen avslu
tas av rädsla för att det även är rutin att haffa svenskar.

När vi kommer fram till den bokade baren i Turin står en 
stor, lyxig svart buss mittemot på gatan. ”Juventus” står det 
i lacken. Bartendern förklarar att de svartvita har bokat 
hotellet för att vila inför kvällens match. Del Piero hade just 

smitit in för en pasta och en tupplur. Det låter osannolikt, 
men snart nog dyker en skadad Pavel Nedved upp i sin 
svarta Mercedes och går in bakvägen till hotellet. När buss 
efter buss dyker upp med nyanlända djurgårdare som 
sjunger som om det vore det sista de gjorde, kallas ett stort 
antal carabinieri till platsen för att kontrollera situationen. 
De visar sig mindre stela än tåg-carabinierin och denna 
klassiska eftermiddag förlöper helt utan incidenter. 
Djurgårdssupportrarna sjunger för allt vad tygen håller och 
ett stort antal carabinieri tittar på. Dagen efter kommer den 
rosa sporttidningen Gazetta dello sport skriva att 
djurgårdssupportrarna medvetet valt denna plats för att 
störa juventusspelarna.

Vid ett bord i baren sitter ”Hertan”, som varit med sedan 
tiden då utlandsresorna gällde Europacupen i ishockey, och 
ler åt det osannolika i att vi spelar mot ”Den gamla 
damen”.

E
n av oss la till ”Det här går att jämföra med resan 
till Europacupfinalen i Dusseldorf, det var också 
magiskt. Det var häftigt att DIF var ute i Europa.

Men nej, det här - det är bara att garva. Man kan bara 
njuta av det - vi möter Juventus. Vi har inga förväntningar 
på oss som AIK hade. Dom skulle bli ett storlag i Europa, vi 
tycker bara det är kul att vara här. Men visst tror jag att vi 
kan gå vidare - ”varför åka Fiat som Juve gör, när man kan 
åka Ferrari”, som Zoran sade. Vi skickade förresten kort till 
honom innan vi åkte och tackade för att han hjälpt till att ta 
oss till Champions League.” Vi pratar om prestigen i att 
vara på plats på utlandsresor med DIF: ”Att vara fan till
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DIF är ingen tävling, det är g arvet.” Bredvid ”Hertan” sitter 
Johan Andersson och vi diskuterar om mötet med Juventus 
är ett mål för en djurgårdssupporter. ”Svaret är mycket 
banalare än så, för vore det målet skulle inte alla dessa per
soner vara djurgårdare. Då hade de valt ett mycket mer 
framgångsrikt lag. Vi har ju inte vunnit något på hur länge 
som helst. Det handlar bara om den sköna grejen - jag har 
inte sett en enda stökig grej här nere. Alla är här och det 
finns inget bråk. Klart att det är coolt att vi möter ’Juve’, 
men det är lika stort att AIK och Bajen inte möter ”Juve”.

Jakten går vidare på supportrar som har varit med till
räckligt länge för att kunna göra en riktig jämförelse. Jag 
springer på Tomas Karlsson som berättar om bussresan på 
80-talet till Luxemburg tillsammans med 45 djurgårdssup
portrar.

”Det var stort det med, det var första gången på länge 
DIF var ute i Europa. Men det kan inte bli större än så här. 
Italien är störst för mig och ”Juve” är störst här. Nu kommer 
vi kunna känna att vi är en stor familj igen efter en ganska 
dålig säsong. Vi sålde 26 000 plåtar på tre timmar inför 
hemmamatchen. Även om vi torskar så är det så stort, större 
än ett guld i hockey på 90-talet.”

Efter att de abonnerade bussarna tagit merparten av 
djurgårdssupportrarna till delle Alpi råkar vi bli kvar på en 
bar en bit ifrån den hyrda tillsammans med ett 30-tal andra 
djurgårdare. Inom kort dyker det upp ett stort antal cara
binieri som har tagit med sig en buss som de tycker att vi 

ska hoppa in i. Dom har även fått med sig en överste-cara
binieri med färggranna revärer på uniformen, vilken visar 
upp en stelhet helt i stil med tåg-carabinierin. Vi gör som de 
säger och kliver på bussen som med hjälp av polistransport 
tar oss till arenan utan att stanna för ett enda rödljus.

Till stadion har cirka 23 000 italienare letat sig, vilket är 
över förväntan. Förhandstipset låg på mellan 8 000-10 000 
besökare. Delle Alpi är en ganska ful stadion och ger ett 
väldigt kallt och opersonligt intryck. Man sitter långt ifrån 
planen och det känns som om DE valt att anlägga dubbla 
rader löparbanor mellan läktaren och gräsmattan. Vi har 
blivit utplacerade i ena hörnan av planen, som tur var under 
tak så vi slipper det regn som börjat strila ner. Vi står långt 
ifrån den kortsida som Juventusfansen står på, dock kan jag 
inte säkert avgöra om det verkligen är klacken, för jag hör 
dom aldrig på hela matchen. Favoritramsan för djurgårdar
na blir, inte helt oväntat, den klassiska italienska nidramsan 
”Juve! Juve! Vaffanculo!”, vilket på svenska kan översättas 
till något som inte bör tryckas. Italienarna reagerar kraftigt 
på de italienska svordomarna och bemöter oss med burop. I 
övrigt är DE tysta.

Två minuter in i matchen får DIF sitt första skott på mål. 
På mittfältet har Arneng, Johansson och Johannesson fått 
hjälp av Barsom och den för dagen uppflyttade Stenman 
vilka är defensivt spelande ytterforwards. Uppställningen 
innebär att blåränderna får ett tillräckligt starkt mittfält för 
att lyckas hålla tillbaka Juventus mittfältare Emerson, 
Tacchinardi, Blasi och Zambrotta. Förutom Nedved som är

2:A KVALET TILL CHAMPIONS LEAGUE
Dubbelmöte med Litauens mästare FBK Kaunas 
+ De skönaste citaten,

2004-07-28 (Råsunda)
DJURGÅRDENS IF-FBK KAUNAS 0-0 (0-0)

Drygt 6500 åskådare räknade med en enkel 
match. Spelarna i Kaunas ville annorlunda och 
de visade sig vara mycket storväxta, men inte 
vare sig speciellt långsamma eller otekniska 
för det. Något som däremot brast var orken. 
Djurgården trummade på utan att lyckas öra 
mål och Kaunas hade några farliga kon
tringar.

DJURGÅRDENS LAGUPPSTÄLLNING:

Dembo
Concha - Kuivasto - Storm - Karlsson 
Arneng (Bapupa, 67) - Johansson - 
Johannesson (Barsom, 86)
Amoah (Dovicovic, 70) - den Ouden - Hysén

2004-08-04
(S. Dariaus ir S Giréno sporto centro stadionas) 
FBK KAUNAS-DJURGÅRDENS IF 0-2 (0-1) 

Mål Djurgården: Andreas Johansson, Abgar 
Barsom
Returen i Litauen mot Kaunas blev spän
nande. Dembo gjorde några kanon
räddningar i den första halvleken och räd
dade Djurgården kvar i matchen. Inte helt 
rättvist var det dock Djurgården som tog led
ningen genom Andreas Johansson och i den 
andra halvleken gjorde Barsom ett drömmål 
på ett långskott och de 250 tillresta 
Djurgårdarna på läktaren jublade.

DJURGÅRDENS LAGUPPSTÄLLNING:

Dembo
Concha - Kuivasto - Storm - Stenman 
Arneng - Johansson - Johannesson 
Barsom (Makondele, 89) - den Ouden 
(Bapupa, 89) - Hysén (Amoah, 80)

- Han kan bli hur bra som helst, men redan nu är han 
bra, jävligt bra. Bäst i Allsvenskan är det inget snack om. 
MÅLVAKTSTRÄNARE KJELL FRISK BEDÖMER DEMBO 
TOURRAY EFTER MATCHEN.
- Största minnet från resan är när jag, Bosse Lundquist 
och två till i styrelsen stod på löparbanorna på inner
plan och vi gjorde 2-0. Vi var så nerösa, så när målet 
kom blev vi alldeles tokiga och sprang runt i cirklar på 
löparbanan, rätt så glada kan man säga. Det är ett 
bra minne.
PELLE KOTSCHACK OM RESAN.
- Helt otroligt, bara att få resa utomlands så här och 
spela, för tre veckor sedan spelade man i ett botten
lag i Superettan, nu ska vi ner och spela mot Juventus i 
Italien. Det kan inte bli bättre än så här.
TOMAS BACKMAN TYCKER ATT DET HÄR MED 
DJURGÅRDEN INTE VAR SÅ DUMT.
- Ölen är billig här, men det tar aldrig mindre än 25 
minuter innan man får den.
OKÄND SUPPORTER TILL INSTÄMMANDE KAMRATER
- Beskriva arenan? Tja, man kan väl säga att den ser 
halvfärdig ut.
KJELL JONEVRET OM KAUNAS LITE ANNORLUNDA 
HEMMAARENA.
- Maten är bra här, men jag tror vi får beställa minst 
två omgångar till spelarna.
JONEVRET KONSTATERAR ATT PORTIONERNA SOM 
SERVERAS INTE ÄR DE STÖRSTA HAN SETT.
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skadad mönstrar juventustränaren Fabio Capello bästa 
möjliga lag. Alla försök till Juventusanfall knoppas enkelt 
bort av Djurgårdens backar. Det som ingen vågat tro på ser 
ut att ske - Djurgården spelar sin bästa fotboll på väldigt 
länge. Tillräckligt bra för att inte släppa in några mål. I 
slutet av första halvlek får Arneng en boll i straffområdet 
och blir nedriven av Tacchinardi. Domaren visar med hela 
handen mot straffpunkten. Andreas Johansson stegar 
självsäkert fram och bredsidar in bollen till höger om ”Gigi” 
Buffon. En känsla som är oerhört svår att beskriva sköljer 
över det sydvästra hörnet av Stadio delle Alpi. Det osannoli
ka har skett - Djurgården har gjort mål på Juventus. 
Världens bästa målvakt blev överlistad av världens bästa 
Johansson. Killen bredvid är kanske gladast av alla och 
skriker rakt ut: ”Juve! Juve! Vafantroru!” Värre än så har nog 
Turinklubben aldrig blivit häcklad.

I halvtidsvilan råder en utbredd känsla av overklighet 
bland djurgårdsfansen. Folk irrar mest omkring och ler, mitt 
resesällskap ringer hem och gråter i telefonen. Andra halvlek 
har knappt hunnit sparka igång innan Hysén spelar vägg 
med Arneng och sedan vrickar in 2-0 bakom Buffon. 
Djurgårdshörnan exploderar och känslan av overklighet når 
högre än någonsin. Jag tänker på Hyséns vilja att jämföra 
sig med de svartvita och inser att han i detta läge kanske är 
bäst på plan. Jag undrar också om jag någonsin kommer få 
uppleva ett liknande ögonblick som djurgårdare igen. Vi har 
2-0 på Juventus. På deras hemmaplan.

Drömtillståndet spricker kort därefter när Trezeguet stöter 

in ett för honom typiskt mål. De svartvita ökar pressen mot 
djurgårdsmålet och tio minuter senare lyckas dom kvittera 
genom Emerson. Regnet tilltar nu till den grad att bollen 
stannar i vattenpölar på planen. Det visar sig hjälpa blårän
derna som har fallit tillbaka i planen, tillbakatryckta av ett 
Juventus med självförtroende och betydligt högre bolltempo. 
Djurgårdarna får jaga de bollsäkra motståndarna och har 
inte mycket kvar av det spel de visade upp innan paus. Till 
sist blåser domaren för full tid och Djurgården har lyckats 
bärga en poäng från Stadio delle Alpi. Tre dagar tidigare 
fick blåränderna lika många poäng med sig från hem
mamötet med Sveriges bianconeri, Landskrona BoIS.

Tobias Hysén hade haft rätt i flera avseenden: de kunde 
inte rulla ut Juventus, men 1-1 var pessimistiskt tippat. När 
jag pratar med honom inför hemmamatchen två veckor 
senare menar han att skillnaden inte var så stor mellan 
Juventus och Djurgården. ”Man såg att dom är mänskliga. 
Möts vi fem gånger vinner dom tre, får jag säga nu. 
Publiken kommer nog göra att dom får det tufft på 
Råsunda. Vi har fått självförtroende från förra matchen. Jag 
tror att matchen kommer vara ganska lik den förra och jag 
tippar samma resultat som sist, 1-1.”

Juventus kom till Råsunda med en spelsugen Nedved på 
plan. De verkade inte höra ett ljud av djurgårdssupportrar
nas okvädningsord utan rullade ut Djurgården med ett säll
synt säkert passningsspel. Matchen slutade 4-1 till italienar
na och DIF var utslagna ur Champions League. Inte ens 
Tobias Hysén kan ha rätt varje gång.

3:E KVALET TILL CHAMPIONS LEAGUE
Dubbelmöte med Italiens mästare Juventus FC
+ Uefacupen omgång 1, Dubbelmöte med Hollands cupmästare FC Utrecht

2004-05- 70 (Stadio delle Alpi)
JUVENTUS FC-DJURGÅRDENS IF 2-2 (0-1)

Mål Djurgården: Johansson (straff), Hysén

DJURGÅRDENS LAGUPPSTÄLLNING:

Dembo
Concha - Kuivasto - Storm - Karlsson
Arneng - Johansson - Johannesson
Barsom (Dovicovic, 68) - Hysén (Larsen, 90) -
Stenman (Bapupa, 82)

2004-08-25 (Råsunda)
DJURGÅRDENS IF - JUVENTUS FC 1-4 (1-2)

Mål Djurgården: Arneng

DJURGÅRDENS LAGUPPSTÄLLNING:

Dembo
Concha - Kuivasto - Storm - Karlsson 
Arneng - Johansson - Johannesson 
(Dovicovic, 61)
Bapupa (Barsom, 46) - Hysén - Stenman 
(Makondele, 77)

2004-09-76 (Stadion Galgenwaard)
FC UTRECHT-DJURGÅRDENS IF 4-0 (2-0)

Djurgården gjorde årets plattmatch vid fel tillfälle. 
Målsättningen var att få med sig ett bra resultat hem, 
men så blev in te fallet. Utrechtspelarna sprang som 
aldrig förr och de drygt 15000 på läktarna ordnade 
med en öronbedövande ljudmatta matchen igenom. 
De 400 tillresta djurgårdarna försökte göra sig hörda, 
men det var lönlöst för detta var inte Djurgårdens dag.

2004-09-30 (Råsunda)
DJURGÅRDENS IF- FC UTRECHT 3-0 (2-0)

Mål Djurgården: Johansson, Hysén 2
Djurgården var uträknade inför returen på Råsunda 
och matchen lockade bara 4449 åskådare. Tack alla 
ni som var på Råsunda och vi fick en oförglömlig kväll. 
Djurgården kämpade och slet och gjorde en tapper 
insats som nästan ledde till förlängning. Djurgården 
hade 3-0 när Kuivasto fick chansen i slutminuterna av 
den rekordlånga tilläggstiden på sju minuter, men 
Utrechts målvakt René Ponk räddade.
Djurgården var nu utslagna, men avslutningen av 
europaspelet med en riktigt bra match med bra 
insatser av alla spelare i laget och med massor av 
hjärta. Djurgården visade att man inte är så dåliga 
som man var i Holland och tar man med sig erfaren
heterna kan framtid Europaspel bli riktigt roliga.
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DJURGÅRDAREN LISTAR PUBLIKSNITT

2003
"Vad ska man säga? En fantastisk säsong med otroliga publiksiffror. 
Avslutande matchen mot Öster på Stadion då guldet bärgades 
lockade 14228 åskådare. Endast två matcher lockade under 10000 
åskådare och det var Kalmar och Halmstad som stod för motståndet."

ÅR Serie PLACERING PUBLIKSNITT

2003 Allsvenskan 1:A 16083

2002 Allsvenskan 1:A 14246

1999
"Djurgården kom sist i Allsvenskan, men hade trots placeringen nästan 
10000 i publiksnitt. 1 den näst sista omgången mötte man Göteborg på 
Stadion och trots att Blåränderna fortfarande hade chans att hänga 
kvar eller åtminstone få kvala kom endast 2688 åskådare.
Stockholmsderbyna på hemmaplan lockade 23066 åskådare mot 
Hammarby och 19128 åskådare mot AIK"

2001 Allsvenskan 2:A 12480

2000 Superettan 1:A 5545

1999 Allsvenskan 14:E 9173

1998
"Djurgården vann serien och tag klivet upp i Allsvenskan. Dahlström 
vann skytteligan på 16 mål av Djurgårdens totalt 53 mål. Djurgården 
mot Gefle lockade i juni 807 åskådare och när Djurgården mötte 
Umeå kom 6293 åskådare till Stadion."

1998 Division 1 Norra 1:A 2819

1997 Division 1 Norra 2:A 2973

1996 Allsvenskan 13:E 3894

1995 Allsvenskan 6:E 6802

1994 Division 1 Norra 1:A 2249

1992
"Djurgården missade mästerskapsserien på målskillnad. Snittet var inte 
bra och räddades av derbyt mot AIK som lockade 15012 åskådare. 
Ingen annan match lockade mer än 3601 åskådare. I Kvalsvenskan var 
det också svårt att locka publik. GAIS, Halmstad och Häcken var de 
enda lag som lockade fler än 2000 åskådare."

1993 Division 1 Norra 3:E 3232

1992 Allsvenskan

Kvalsvenskan

7:E

5:E

4169

2338

1991 Allsvenskan 5:E 3938

Mästerskapsserien 5:E 5237

1990 Allsvenskan 5:E 4179

1988
"Publiksiffrorna 1988 varierade kraftigt från 1352 till 13410 åskådare.
Derbyt mot Hammarby lockade flest och Östers IF minst. I slutspelet 
kom 6342 och såg semifinalen mot Göteborg på Stadion och 8050 kom 
och såg första finalen mot Malmö på Råsunda."

1989 Allsvenskan 6:E 3275

1988 Allsvenskan 3:E 6034

1987 Division 1 Norra 1:A 1835

1986 Allsvenskan 12:E 5861

1985

"Djurgården förlorade en match på hemmaplan mot BP och Falu Bs 
fick stryk med 8-2. Stefan Rexin och Glenn Myrthil nätade mot 
Sandviken i första matchen inför 1350 åskådare. Glenn Myrthil kom två i 
skytteligan efter Thomas Axman i Gefle och Peter Meissner i Västerås 
SK. I den avslutande matchen hemma mat Gefle nätade Ted 
Sheringham två gånger och Stefan Rehn och Myrthil gjorde övriga mål i 
4-1 segern inför 1291 åskådare. I kvalet mot GAIS kom 14164 åskådare 
som fick se Djurgården ta sig till Allsvenskan efter straffsparkar."

1985 Division 2 Norra 1:A 1801

1984 Division 2 Norra 3:E 2050
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HÖSTEN 04

RESUMÉ
2004-08-07 (Råsunda)
DJURGÅRDENS IF - LANDSKRONA BoIS 1-1 (1-0) 

MÅL DJURGÅRDEN: DOVICOVIC

Djurgården öppnade starkt och redan efter fem minuter 
gjorde Juraj Dovicovic 1-0. Juraj debuterade från start vilket 
också Tomas Backman gjorde. Med sitt defensiva spel såg 
han till att det var lugnt på vänsterkanten. Bredvid 
Backman gjorde Elias Storm en bra match som mittback 
med säkra brytningar, han gått fram rejält den senaste 
tiden. Djurgården hade mer av spelet i den första halvleken 
och rörligheten i anfallsspelet var det inget fel på.

Under andra halvlekens början såg det ut som om läget 
var under kontroll, när det som inte får hända hände. 
Landskrona får en kontring och på en av halvlekens två 
farligheter gör man 1-1 genom Amuneke. Resten av 
halvleken försökte och försökte Djurgården, men idag ville 
bollen inte in.

DJURGÅRDENS LAGUPPSTÄLLNING:

DEMBO

BACKMAN - KUIVASTO - STORM - STENMAN

ARNENG - JOHANSSON - DOVICOVIC (68, DEN OUDEN) 

BARSOM - AMOAH (56, HYSÉN) - BAPUPA (62, MAKONDELE)

2004-08-15 (Råsunda)
DJURGÅRDENS IF - HALMSTADS BK 1-1 (0-0) 

MÅL DJURGÅRDEN: JOHANSSON

Efter den tre oavgjorda matcher i Allsvenskan säger pes
simisten att Djurgården har svårt att vinna, optimisten att 
man är svåra att besegra. Oavsett hur man ser det var det 
en till stora delar mycket bra match man gjorde mot 
Halmstad, speciellt i den första halvleken. Djurgården, och 
för den delen även Halmstad, spelade finurligt och anfalls- 
glatt. Det var välriktade passar, snabbt spel och rörlighet 
och man skapade flera fina chanser. Trots detta var ställnin
gen 0-0 i paus.

I början av den andra halvleken föll Djurgården tillbaks 
lite, utan att för den delen tappa greppet om matchen. I den 
58:e minuten kommer så ett avgörande. Tobias Hysén, även 
idag en av Djurgårdens absolut bästa, fälls i straffområdet 
och domare Martin Hanson signalerar straff. Publiken 
jublar, men samtidigt går domaren fram till Markus 
Johannesson och drar upp det gula kortet följt av det röda, 
andra varningen i matchen och utvisning för Johannesson. 
Andreas Johansson slår in straffen säkert, men med tio man 
orkar inte Djurgården stå emot hela matchen. Tolv minuter 
senare kvitterar Halmstad på en hörna genom 
Zvirgzdauskas.

DJURGÅRDENS LAGUPPSTÄLLNING:

DEMBO

CONCHA - KUIVASTO - STORM - STENMAN

ARNENG - JOHANNESSON - JOHANSSON

DOVICOVIC (75, BACKMAN) - HYSÉN - BARSOM (78, LARSEN)
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2004-08-21 (Gamla Ullevi)
ÖRGRYTE IS - DJURGÅRDENS IF 0-1 (0-1)
MÅL DJURGÅRDEN: HYSÉN

Äntligen lyckades Djurgården ta tre poäng. Det var inte helt 
enkelt. Visserligen tog Djurgården rätt bra hand om spelet 
efter de tio inledande minuterna av första halvlek, som var 
relativt darriga. Under denna tid hann Tobias Hysén göra 
ett mycket vackert mål, rakt upp i nättaket, efter en lika 
vacker framspelning av Andreas Johansson. Totalt sett hade 
dock Örgryte både mer bollinnehav och fler chanser, och 
sista kvarten tog göteborgslaget över rejält. Men de som 
suckade när Andreas Isaksson försvann har nog nu börjat 
inse att Djurgården har fått en värdig efterträdare till 
Andreas i Pa Dembo Tourray, som räddade Djurgården i 
slutminuterna. Tre poäng och Djurgården kan börja se 
uppåt i tabellen i stället för neråt.

DJURGÅRDENS LAGUPPSTÄLLNING:

DEMBO

CONCHA - KUIVASTO - STORM - STENMAN (71, SJÖLUND)

ARNENG - BAPUPA - JOHANSSON

AMOAH (71, MAKONDELE) - BACKMAN - HYSÉN (90, RASCK)

2004-08-30 (Eyravallen)
ÖREBRO SK - DJURGÅRDENS IF 0-2 (0-0)
MÅL DJURGÅRDEN: STORM, ARNENG

Det satt hårt åt, men det gick. Med 0-0 efter 88 minuter var 
det många som trodde på just 0-0, men Elias Storm och 
Johan Arneng ville annat. Men det var ingen självklar seger. 
Visst var Djurgården det bättre laget på Eyravallens plast
gräs i under den första halvleken, man kunde gått och väl 
har gjort ett par mål. Dovicovic var ensam med målvakten i 
straffområdet när bollen plötsligt damp ner framför honom 
efter ett inlägg från Stenman, men fick inte träff, Hysén 
hade flera chanser. Men man gjorde inte mål, och i andra 
halvlek flyttade Örebro upp positionerna. Som tur är har 
Djurgården en viss Dembo Tourray i målet och hur Örebro 
än försökte så fanns det en trygg Dembo i vägen.

När så tiden börjar rinna ut och 0-0 kändes klart så stiger 
en under sommaren utblommad mittbacksfantom vid namn 
Elias Storm fram och krigar till sig ett nickmål, hans första i 
Allsvenskan. Johan Arneng vill inte vara sämre och skjuter 
på övertid in 2-0, otagbart för målvakten.

DJURGÅRDENS LAGUPPSTÄLLNING:

DEMBO

CONCHA - KARLSSON - STORM - STENMAN

ARNENG - JOHANNESSON - JOHANSSON

AMOAH (66, MAKONDELE) - HYSÉN - DOVICOVIC (74, SJÖLUND)

2004—09-11 (Råsunda)
DJURGÅRDENS IF - HAMMARBY IF 1-0 (0-0) 
MÅL DJURGÅRDEN: MAKONDELE

Kanske inte det bästa derby man sett, men en seger mot 
Hammarby sitter ju aldrig fel.

Idag var det ingen derbytändning i vare sig Djurgården 
eller Hammarby. Det är svårt att skilja på halvlekarna. I 
båda så böljade spelet fram och tillbaks, båda lagen lyck
ades i perioder etablera sitt anfallsspel på motståndarnas 
planhalva, men chanserna var inte många. Hammarby 
försökte, men Djurgårdens backlinje var hela tiden ett steg 
före. Djurgården försökte, men fick aldrig in tillräckligt folk i 
boxen. Hyggligt spel, lågt tempo och avsaknad av riktig 
tändning, och riktigt bra chanser, kan man sammanfatta 
matchen med.

I pausen hördes Jonevrets röst från omklädningsrummet. 
Han lät allvarlig när han talade om att tända till och att 
börja äta upp motståndarna. Det gav visst resultat i den 
andra halvleken och under perioder var Djurgården lite mer 
bestämda i sitt agerande. Under en av dessa perioder stack 
Tobias Hysén in bollen i straffområdet till en fri René 
Makondele, som vackert rundade målvakten Ante Covic och 
satte bollen i mål, det avgjorde matchen.

DJURGÅRDENS LAGUPPSTÄLLNING:

DEMBO

CONCHA - KUIVASTO - STORM - STENMAN

ARNENG - JOHANNESSON - JOHANSSON

MAKONDELE (82, BAPUPA) - HYSÉN (88, HYSÉN) - DOVICOVIC 

(64, SJÖLUND)
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2004-09-20 (Malmö Stadion)
MALMÖ FF - DJURGÅRDENS IF 2-0 (1-0)

Malmö FF blev numret för stort för ett sjukdomsdrabbat 
Djurgården i ösregnet på Malmö Stadion.

Djurgården, med tre förkylda och en avstängd spelare 
kvar hemma i Stockholm, var långt ifrån att ta poäng mot 
Malmö. Malmö tog kommandot redan i den första 
halvleken mot ett Djurgården som verkade ha betydligt 
kortare dobbar under skorna och ideligen ramlade omkull i 
det våta gräset. Dembo Tourray i Djurgårdens mål gjorde 
en del misstag med konstiga utflykter och tappade bollar, 
bollen var säkert hal i regnet, men räddade också upp dem 
med fina räddningar. Men när Andreas Yngvesson mötte ett 
inlägg med pannan några meter från mållinjen var han 
chanslös och Malmö tog, mycket logiskt, ledningen.

I andra halvlek lyfte Djurgården upp spelet något, kanske 
delvis på grund av att Malmö backade tillbaks lite. Bland 
annat frispelades Tobias Hysén, men blåstes tveksamt av för 
offside. Djurgården borde nog ha gjort mål på någon av de 
få chanser man hade för att ge Malmö en match. Nu gjorde 
i stället Malmö 2-0 och sedan hjälpte det inte att 
Djurgården skapade några chanser i slutet av matchen, det 
här var helt klart Malmös match från början till slut.

DJURGÅRDENS LAGUPPSTÄLLNING:

DEMBO

RASCK - KUIVASTO - OTTESEN - STENMAN

BAPUPA - JOHANNESSON - JOHANSSON

SJÖLUND (70, AMOAH) - HYSÉN - BARSOM (79, BACKMAN)

2004-09-23 (Råsunda)
AIK - DJURGÅRDENS IF 1-1 (0-0)

MÅL DJURGÅRDEN: STENMAN

Djurgården startade frejdigt och tog kommandot i matchen 
direkt. Den något ovane centern Tomas Backman såg pigg 
ut och hade efter en kvart ett gyllene läge att sätta 1-0 när 
kan kom fri med AIK-målvakten Håkan Svensson. Skottet 
gick utanför - långt utanför. Efter en bra inledning från DIF 
tilläts AIK ta över spelet alltmer, dock utan att egentligen 
skapa några målchanser. Efter första halvlek kändes det 
som att AIK var närmast ledningen.

Andra halvlek började som den första slutade - DIF- 
spelarna kom alltför ofta tvåa på bollen och kunde bara 
titta på när AIK gång på gång försökte rulla upp nya 
anfall. Stefan Ishizaki lyckades träffa stolpen i början av 
halvleken - en konstig situation där det såg ut som att 
Dembo Tourray medvetet lät bollen vara i tron att bollen 
skulle gå långt utanför. Bara minuter senare försökte 
Ishizaki igen och denna gång var han mer lyckosam; ett 
ganska hårt skott som Dembo inte lyckades hålla emot; 1-0 
till AIK på ett skott som inte såg otagbart ut.

DIF-spelet var stundtals krampaktigt men mot slutet av 
halvleken kunde man i alla fall få lite ordning på uppbyg
gandet av anfall. Och med tio minuter kvar kunde en helt 
omarkerad Fredrik Stenman sätta sitt första allsvenska mål 
för Djurgården och kvittera.

Oavgjort var trots allt en ganska logiskt resultat, även om 
AIK totalt sett var det lag som var något bättre och framför 
allt krigade lite mer.

DJURGÅRDENS LAGUPPSTÄLLNING:

DEMBO

CONCHA (86, OTTESEN) - KUIVASTO - STORM - STENMAN

ARNENG (75, BAPUPA) - JOHANNESSON - JOHANSSON

BARSOM (70, AMOAH) - BACKMAN - HYSÉN
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2004-09-26 (Råsunda)
DJURGÅRDENS IF -TRELLEBOGS FF 5-0 (4-0) 
MÅL DJURGÅRDEN: JOHANSSON, STENMAN, BACKMAN, AMOAH,

BARSOM

Det var inget snack om vilket slag som var bäst. Ett väldigt 
tamt Trelleborg hade en träff i Dembos ena stolpe, med det 
var också allt man lyckades prestera under hela matchen.

Djurgården startade matchen lite försiktigt, i ungefär två 
minuter, sedan tog man resolut tag i spelet. Redan efter sex 
minuter nickade Andreas Johansson, omarkerad, in en 
hörna. I femtonde minuten avancerade Stenman på egen 
hand fram mot Trelleborgs straffområde och sköt enkelt 
bollen i mål, sedan var matchen slut. Men målen fortsatte 
att trilla in. Senaste matchernas ”nia”, Tomas Backman, 
snappade upp en usel bakåtpass och satt en välplacerad 
bredsida i mål, Amoah slet sig in från kanten, förbi en back 
och pricksköt 4-0 från snäv vinkel.

I andra halvlek blev det inte lika allvarligt. Djurgården 
släppte ifrån sig bollen ibland, utan att för den skull någon 
gång hamna i några svåra lägen. I slutet av matchen kom
mer en mycket vacker pass från Tobias Hysén, genom en 
passiv backlinje, till en djupledslöpande Abgar Barsom, som 
ensam med målvakten Fredrik Persson enkelt chippar bollen 
i mål.

Trelleborg var riktigt dåliga, inget snack om det.

DJURGÅRDENS LAGUPPSTÄLLNING:

DEMBO

RASCK (72, OTTESEN) - KUIVASTO - STORM - STENMAN 

ARNENG - JOHANNESSON - JOHANSSON

AMOAH (77, BARSOM) - BACKMAN (67, SJÖLUND) - HYSÉN

2004—10-04 (Nya Ullevi)
IFK GÖTEBORG - DJURGÅRDENS IF 2-0 (0-0)

Det blev Göteborg som drog det längsta stråt i ovädret 
under jubileumsmatchen mot Djurgården.

Regn och blåst, vädrets makter var inte med när IFK 
Göteborg tog emot Djurgården på Nya Ullevi, regnet öste 
ner och vinden friskade i. Med Göteborg var däremot resul
tatet, IFK vann en, efter förhållandena, rätt så bra matchen 
med 2-0.

I första halvleken hade Djurgården medvind. Om det var 
därför man skrapade ihop nio hörnor får vara osagt, men 
hörnorna blev hela tiden farliga när vinden tryckte bollen 
mot målet. Spelet var relativt jämnt under halvleken, men 
med tanke på alla hörnor borde Djurgården ha tagit lednin
gen innan paus.

I den andra halvleken blev det lite mer Göteborg, både 
vad gäller spel och hörnstatistik. I den sextionde minuten får 
så Karl Svenson bra träff med huvudet efter just en hörna, 
bollen sitter hårt i mål från 3-4 meter över en hjälplös 
Dembo Tourray. När sedan Peter Ijeh får en dubbelchans 
knappt tio minuter senare visar han varför han en gång 
varit allsvensk skyttekung, en tvåfotsdribbling och en bredsi
da i burgaveln och Djurgården var ett slaget lag.

Markus Karlsson sträckte en ljumske och är förmodligen 
borta i minst två veckor.

DJURGÅRDENS LAGUPPSTÄLLNING:

DEMBO

CONCHA - KUIVASTO - STORM - STENMAN

ARNENG - JOHANNESSON - JOHANSSON 

MAKONDELE - BACKMAN - HYSÉN
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Att få följa med spelarna när dom på 
ett mycket positivt och engagerat sätt 
möter barnen är en upplevelse man 
lever på länge.
Att Markus Karlsson och Andreas 
Johansson nu har varit med några år 
märks på deras trygga och lättsamma 
förhållningssätt till barnen.

Kanske tror många att dessa besök 
känns svåra och tunga, men det är 
tvärtemot. Ett besök består av många 
varma skratt och givande möten med 
både barn, föräldrar och personal.

Oavsett om barnen är Djurgårdare 
eller håller på något annat lag är det 
en fantastisk upplevelse för dom att få 
besök av spelare i Djurgårdströja. Det 
blir många autografer, fotografering 
och prat om allt mellan himmel och 
jord. Tänk bara vad kul att få berätta 
för kompisarna i skolan att spelarna 
varit på besök.

Vad gör man på ett sjukhus i cirka 5 
veckor när man är 12 år? Jo, man kan 
allt om alla ”såpor” som sänds på TV, 
lusläser alla tidningar man kan 
komma över och självklart finns en 

säng i rummet där mamma eller 
pappa sover på natten. Har man tur 
och bor i närheten av sjukhuset kan 
kompisarna komma och förgylla efter
middagen.

Huddinge Barnsjukhus har inrättat en 
musikverkstad där barnen bland annat 
får lära sig att spela in skivor.
Vårt senaste besök avslutades på 
mötesplatsen där vi fick lyssna på en 
skiva som Mikaela och hennes kompis 
spelat in, de sjöng till musik av West 
Life. Detta var så bra att Markus och 
Andreas bad om att få ett exemplar 
som de kan ha när de laddar inför 
match, inte illa!

På Astrid Lindgrens Barnsjukhus avs
lutas alltid besöken med en stunds lek 
på lekterapin, spelarna brukar lysa 
upp när de får möjlighet att spela lite 
pingis etcetera. På lekterapin blir det 
ofta lättsamma och uppsluppna besök.

Vi hälsar alla barn, föräldrar, syskon 
och personal välkomna till Råsunda 
lördag 30 oktober då vi tar emot 
Helsingborg i Allsvenskans sista match 
för denna säsong

SAMARBETET INNEBÄR 
FÖLJANDE:

+ Spelarna får handledning av personal 
som förbereder varje besök

+ Samma spelare besöker barnen ca 2 - 3 
gånger per säsong.

+ Evenemang med spelarna och barnen i t 
ex parken eller under "Pippi dagen" på 
sjukhuset.

+ Barn, föräldrar, syskon och personal bjuds 
in till en fotbollsmatch per säsong.

+ En gång per år besöker barnen 
Djurgårdens träningsanläggning Kaknäs där 
de tittar på träningen, fikar, pratar med 
spelarna och får autografer.

+ Barnen kan via en brevlåda på sjukhuset 
skicka brev till spelare i Djurgården Fotboll.
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DJURGÅRDEN SAMARBETAR 
MED BARNSJUKHUS.

VI HAR NU UNDER NÅGRA ÅR SAMARBETAT MED HUDDINGE 
BARNSJUKHUS OCH ASTRID LINDGRENS BARNSJUKHUS.

AV MARIE BARTH-KRON



STOCKHOLMSMÄSTERSKAPEN 2004

När jag som nyanställd i DIF i våras 
kontaktade Stockholms Stad och föres
log att DIF Ungdom skulle starta en 
ny fotbollsturnering för 5- och 7-man- 
nalag, möttes jag genast av en mycket 
positivt inställning från 
Idrottsförvaltningens sida. På frågan 
om hur många lag som jag trodde 
skulle anmäla sig, trodde jag ca 50...

Inbjudan skickades ut i början av juni 
och anmälningarna började genast 
strömma in. När anmälning stiden gick 
ut hade nästan 200 lag anmält sig, det 
fanns uppenbarligen ett stort ”behov” 
av en höstturnering för Stockholms 
unga fotbollslag.

Detta innebar i sin tur ett par planer
ingsmöten med personalen på Öster
malms IP för att räkna ut hur vi skulle 
”krita planerna” för att få plats med 
så många lag som möjligt, innan vi 
sedan kunde börja arbeta med själva 
spelprogrammen. Efter att ha bokat 
även Stadshagens IP andra helgen, 
fick vi till slut plats med totalt 160 lag.

Första helgen spelade 32 lag med 
spelare födda 1993 och 48 lag med 
spelare födda 1996 och 1997 fotboll på 
åtta planer samtidigt på Östermalms 
IP - ett härligt myller av knattar som 
kämpade med liv och lust i det strå
lande höstvädret, naturligtvis påhejade 
av stolta föräldrar, mor- och farföräl
drar.

Under andra helgen hade SMHI var
nat för regn men som tur var hade 
dom fel, det var mulet men paraplyet 
kunde ligga kvar i bilen. På lördagen 
spelade 48 lag i klassen P95 gruppspel 
på fyra 7-mannaplaner parallellt med 
att 8 lag i P94 hade sitt gruppspel på 
en femte plan. 94-klassen hade 
Stadshagens IP som huvudarena med 
gruppspel för 24 lag på lördagen och 
sedan hela 94-slutspelet på söndagen.

För bästa DIF-insats under turnerin
gen stod P93 lag 2, som tog sig ända 
till final men förlorade med 1-0. Alla 
resultat från årets 
Stockholmsmästerskap finns på 
www.dif.se, under rubriken ”Övrigt”.

Vi vill passa på att framföra ett varmt 
tack för mycket gott samarbete till 
Idrottsförvaltningen och naturligtvis till 
mycket ”service-minded” personal på 
Östermalms och Stadshagens 
Idrottsplatser. Här var ingenting 
omöjligt - utan era insatser hade det 
inte fungerat.

Första upplagan av 
Stockholmsmästerskapen gav 
onekligen mersmak!

FINALRESULTAT

P93 DJURGÅRDENS IF FF 2 - ÄLVSJÖ AIK 1 0-1

P94 ÄLVSJÖ AIK 8 - IFK STOCKHOLM 1-3

P95 IF BROMMAPOJKARNA 1 - AIK 1 3-0

P96-97 INGET SLUTSPEL
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JULMARKNAD PÅ SERGELSTORG

19 NOV-23DEC, 
ÖPPET VARJE DAG 11.00-18.00

INTERVJU MED 
MÅNADENS 
JÄRNKANIN
HUGO BERGGREN, 11 ÅR

Fredag 19 november startar äntligen den årliga julmarknaden 
på Sergelstorg. Här hittar du mängder med vinternyheter ur 
Djurgården Fotbolls souvenirsortiment och vi har de perfekta 
julklapparna för alla åldrar. Utöver trevlig personal så kommer 
några av våra spelare att besöka julmarknaden för autografskrivningar. 
Varje dag presenterar vi ”dagens vara” på www.dif.se, en utvald 
produkt säljs till rabatterat pris endast på julmarknaden.

MISSA INTE SÄSONGENS VIDEO/DVD 
BÖRJA SAMLA!

MISSA INTE DENNA SKÖNA VIDEO/DVD!
SEDAN ÅR 2000 HAR VI SLÄPPT EN VIDEO/DVD 

MED ÅRETS MÅL OCH HÖJDPUNKTER I 
ALLSVENSKAN/SUPERETTAN. ÅRETS 

SÄSONGSVIDEO/DVD HAR TAGITS FRAM I ETT 
FÅTAL EXEMPLAR SÅ DET GÄLLER ATT VARA UTE 

I GOD TID OM MAN VILL KOMPLETTERA SIN 

SAMLING.

KLÄ DIG BLÅBLÅ 2005!
KÖP DJURGÅRDSSOUVENIRER PÅ INTERNET

Köp dina djurgårdssouvenirer på Internet 
Webbshopen har öppen varje dag dygnet 
runt!
Här hittar du alla våra produkter. Dessutom ser 
du alla aktuella lagersaldon online. Vilket gör 
att du inte kan beställa något som inte finns i 
lager.

Kundtjänsten är öppen varje vardag: 
09.00-15.00

Telefon: 08-711 60 55 alt. 08-545 158 19

Frågor via mejl: 
andreas@dif.se alt. patrik.asplund@dif.se

Vill du beställa en gratis katalog mejlar du 
reception@dif.se eller ringer kundtjänsten.

Hur kommer det sig att du blev 
Djurgårdare?
Pappa och farfar har alltid varit stora 
Djurgårdssupportrar, så det fanns 
inget annat lag att heja på.

Vilken är den bästa matchen du sett 
Djurgården spela?
Den bästa matchen jag har sett var 
Juventus-Djurgården (2-2) eller 
Djurgården-Malmö (4-0) i Svenska 
cupen 2002.

Hur många matcher brukar du gå 
å varje säsong?
Det blir ca 15 Djurgårdsmatcher och 
så några andra matcher.

Har du några favoriter i laget?
Det är Johan Arneng, Andreas 
Johansson, Tobias Hysén & Patrick 
Amoah.

Vilket lag skulle du vilja se 
Djurgården möta in en dröm
match?
Milan-Djurgården på ett fullsatt San 
Siro.

Spelar du själv fotboll, i så fall i 
vilket lag och på vilken position?
Jag spelar i DIF pojkar -92 som 
högerback.

Gillar du några andra sporter? 
Förutom fotboll gillar jag bl. a. fri
idrott och hockey.
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JÄRNKANINENS HÖSTKRYZZ

2 vinnare får varsin skön vintermössa!
LÖSNINGEN PÅ KRYZZET PRESENTERAS I NÄSTA NUMMER.

Lite hjärngymnastik är aldrig fel! Du som är medlem och till och med 14 år kan vara med och tävla.
Lös Järnkaninens Höstkryzz och skicka in det senast den 17/12-04 till:
Djurgårdens Fotboll
Klocktornet, Stadion
114 33 Stockholm KLIPP UT ELLER KOPIERA OCH SKICKA IN!

Daniel Lennerhagen/Saltsjö-Boo 
skickade in denna tjusiga teckning

Jonte
Skickade in detta mästerverk!

Vi vet ej vem denna talangfulle lille själ 
är som har gjord denna fina teckning.

EFTERLYSES: TECKNINGAR!!
Ni får gärna skicka in fler teckningar!! 
Det kan vara på laget, stadion, järn
kaninen eller varför inte på er själva...



DIF DAGEN - DJURGARDSFAMILJENS DAG.
DIF dagen gick i år av stapeln den 4 
september på vår träning sanläggning 
ute på Kaknäs.
DIF dagen är en tradition som vi ser 
som en mycket viktig del i vår verk
samhet, här samlas alla som har en 
sak gemensamt, nämligen att hjärtat 
bankar för Djurgården.
Alltifrån små Järnkaniner till de något 
äldre legenderna kunde under dagen 
se våra ungdomslag spela matcher, 
äta korv och hamburgare, fika, fiska i 
vår fiskdamm eller ha roligt vid de 
olika aktiviteterna som erbjöds.
Alltid lika uppskattat är det att gå 
Jompa Erikssons tipspromenad och att 
köpa lotter av Lennart Jörnelius.
Vi vill rikta ett varmt tack till alla som 
varit med och skänkt saker och arbetat 
före, under och efter.

LIDÖ-LÄGRET 

Förutom att DIF dagen knyter sam
man Djurgårdsfamiljen så ger den väl
behövliga intäkter till vår ungdomssida 
som vi ständigt arbetar med att 
utveckla på ett positivt sätt.
Dagen avslutades med att vårt A-lag 
hade en liten uppvisning smatch för ett 
välbesökt Kaknäs.
När de spelat färdigt invaderades pla
nen av autografhungriga små och 
stora supportrar. En stor upplevelse för 
många att få träffa sina idoler.
Vi arbetar ständigt med att utveckla 
denna dag och hoppas att vi blir minst 
lika många om inte fler nästa år när 
det åter är dags att ses på vår härliga 
anläggning.
FÖR DJURGÅRDENS

UNGDOMSFOTBOLL/UNGDOMSUTSKOTTET

MARIE BARTH-KRON

Andra veckan i augusti anordnade 
DIF Ungdom fotbollsläger, denna 
gång på Lidö utanför Norrtälje. 
Tjugotre fotbollssugna grabbar, två 
ledare samt två ”mattanter” åkte iväg 
till Lidö. Det blev en kanonvecka på 
alla sätt och vis! Vi lyckades pricka in 
en av sommarens bästa veckor väder
mässigt, så det blev en hel del sol och 
bad samt fiske förutom fotboll.

Vandrarhemmet var välutrustat och 
fräscht och personalen som arbetade 
där var väldigt trevlig. De ordnade 
också så att vi kunde se bortamatchen 
mot Kaunas på storbilds-tv.
Som alla vet så vann vi den matchen.

Vi badade även bastu och grillade och 
”spöknatta” lär väl ingen glömma i 
första taget.

Inga badkrukor här inte!
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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

Box 2

121 25 Stockholm

Tel: 08-600 81 00

Fax: 08-600 81 99

www.difhockey.se

DJURGÅRDENS IF UNGDOMSFOTBOLL

Klocktornet Stadion

114 33 Stockholm

Tel. 08-545 158 04

DJURGÅRDENS IF HANDBOLL

c/o Hasse Thor

Skidbacksvägen 4

133 36 Saltsjöbaden

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 BROTTNING

Bengt Frid

Hornsgatan 144 

117 28 Stockholm 

www.timena.com/difbrottning

DJURGÅRDENS IF ALPINFÖRENING

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 64www.dif-ff.org

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=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 igår även medlemskap i juniorklubben Jårnkaninerna)
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 2005"

Som medlem får du medlemstidningen Djurgårdaren hemskickad. I den hittar du intressant läsning om Djurgårdens IF
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ROYAL
LEAGUE
THE VERY BEST OF SCANDINAVIA


