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GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

NEDRÄKNINGEN HAR BÖRJAT,
ÅTERKOMSTEN TILL STADION 2005 OCH POSITIVA TONGÅNGAR

J
ag sitter just nu och försöker få ett grepp om de tusentals önskemål om säsongsbiljetter som 

kommit in och jag kan bara säga att jag ser mycket positivt på säsongen 2005. Många får 

tillbaka de bänkgrannar man hade 2003 och stämningen på matcherna kommer åter att 

bli trevlig och positiv vilket har saknats lite på Råsunda. Utan en positiv publik blir det svårt för spelar

na att prestera på planen så återkomsten till Stadion innebär mycket för alla djurgårdare.

Nu blickar vi framåt och hoppas att vi gemensamt kan skapa en bra 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 att vi som supportrar också får ta 

vår del av ansvaret om det går dåligt. Tillsammans är djurgårdsfamiljen är stark och det ska vi bevisa 

2005.

Jag ser redan nu fram emot sången med glimten i ögat mellan Järnkaminerna och Sektion E och F 

på Lidingövägssidan. Det är som sagt mycket som vi har att se fram emot och längta till 2005. I april 

nästa år är vi där vi hör hemma, på Stadion.

Royal League fick en sval start i Sverige, men efter att ha sett de inledande matcherna mot 

Rosenborg och Vålerenga så känner i alla fall jag att Djurgården verkligen kommer att få nytta av 

att vara med i denna turnering. Vi har nu tre matcher kvar i det första gruppspelet och chansen finns 

fortfarande till avancemang. Många av oss har frusit på Stadshagen och på Graningevallen i feb

ruari när vi sett Djurgården i träningsmatcher. Nu får vi istället se Norges två bästa lag på Råsunda i 

februari. Jag tycker det ska bli kul och intressant och kan vi vara flera tusen på biåshålet Stadshagen 

på en match mot Västerås SK. Så skulle vi kunna bli det dubbla på Råsunda med dessa motstån

dare.

För att hålla kontakten levande under vintern mellan styrelse/kansli och alla djurgårdare så fort

sätter 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. 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 och listor om något du varit med om i samband 

med Djurgårdens matcher. Du kan skicka det till kansliet.

Medlemskap i Djurgårdens IF Fotboll betalar du på pg. 549 21-2 och glöm inte att ange ditt gamla 

medlemsnummer om du varit medlem tidigare.

Till sist vill vi bara uppmana alla att under vintern följa Djurgårdens andra sektioner såsom ishock

eyn, handbollen och bandyn. Spelprogram hittar du på sid 10 i detta nr.

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

ROYAL
LEAGUE
THE VERY BEST OF SCANDINAVIA

MISSA INTE ROYAL LEAGUE

DiF-Vålerenga: 12 februari

Esbjerg fB-DIF: 17 februari

DIF-Rosenborg: 24 februari

För mer information se: 

www.dif.se
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SISTA MATCHERNA 2004
I ALLSVENSKAN

2004-10-17 (Råsunda)

DJURGÅRDENS IF - IF ELFSBORG 3-2 (0-1) 

Mål Djurgården: Johansson 2, Arneng

Det var kallt, det var rått och Djurgården spelade riktigt uselt i första 

halvlek. I andra halvlek spelade man betydligt bättre.

Elfsborg tog ledningen efter dryga fem minuter, och hade det inte 

varit för den bristande koncentrationen i avsluten och en skicklig 

Dembo Tourray i djurgårdsmålet hade det kunnat bli fler.

Om det var Stefan Rehns höjda röst i omklädningsrummet i pausen 

eller för att spelarna behövde få upp värmen ska vi låta vara osagt, 

men redan från starten av den andra halvleken visade Djurgården att 

man visst ville vara med och kriga om poängen. Elfsborg gjorde 2-0, 

men Djurgårdens moral visade sig vara mycket hög. Underläget med 

två mål fick inte spelarna att sluta jobba, inte alls. Det var kanske inget 

skönspel, och en del lustiga situationer fick man uppleva när det hala 

gräset ställde till det. Men tillslut fick man lön för allt slit, en stressad elfs

borgsback serverade Andreas Johansson en smörpassning i straffom

rådet och "Adde" bredsidade enkelt in bollen. Dryga tio minuter 

senare får Johan Arneng träff på en studsande boll och utjämnar till 2- 

2. Som grädde på moset får Djurgården straff efter en tilltrasslad situa

tion sex minuter senare efter att domaren ansett att Elias Storm blivit 

dragen i tröjan. Andreas Johansson tog hand om den, och som vanligt 

lurade han målvakten och satte 3-2 som blev slutresultatet.

DJURGÅRDENS LAGUPPSTÄLLNING:

Dembo

Concha - Kuivasto - Storm - Stenman 

Arneng - Johannesson - Johansson 

Dovicovic (72, Ottesen) - Backman (65, Sjölund) - Hysén 

(91, Makondele)

2004-10-25 (Idrottsparken)

GIF SUNDSVALL - DJURGÅRDENS IF 0-1 (0-0)

Mål Djurgården: Johansson

Det fanns chanser åt båda håll, men det var Djurgården som gjorde 

matchens enda mål. I första halvlek spelade Djurgården relativt bra, 

utan att vara så där jättenära att göra mål. Man höll i bollen hyggligt, 

men framför mål var det tunnare.

I andra halvlek var chanserna många åt båda håll. Tobias Hysén 

träffade stolpen, men Sundsvalls Johan Wallerstedt var värre och träf

fade ribban två gånger och Dembo Tourray i magen en gång. 

Sundsvall kändes något vassare, men matchen var ändå helt öppen. 

Men det var Djurgårdens Andreas Johansson som avgjorde. Thomas 

Backman stångades i straffområdet och bollen hamnade hos Adde 

som gjorde sitt tionde mål för säsongen.
DJURGÅRDENS LAGUPPSTÄLLNING:

Dembo

Concha - Kuivasto - Storm - Stenman 

Arneng - Johannesson - Johansson 

Dovicovic (73, Bapupa) - Hysén (91, Karlsson) - Amoah 

(59, Backman)

2004-10-30 (Råsunda)

DJURGÅRDENS IF - HELSINGBORGS IF 2-1 (0-0) 

Mål Djurgården: Johansson (straff), Stenman

Med en skön seger mot Helsingborg avslutade Djurgården serien. 2-1 

mot Helsingborg på ett blåsigt Råsunda innebär att Djurgården tog 

fjärdeplatsen och därmed fick hänga på sig bronsmedaljer och spel i 

Royal League.

Innan matchen genomfördes en manifestation mot våld, rasism och 

skadegörelse. Publik, funktionärer, domare och spelare hade fått ett 

rött ark och alla som ställde upp på budskapet gav våld, rasism och 

skadegörelse rött kort.

Första halvleken bjöd inte på mycket välorganiserat spel. Många fel

passningar, stillastående anfallsspel och slarviga avslut präglade 

matchbilden från båda lagen. Bara några minuter in i andra halvleken 

kom Daniel Sjölund löpande längs kortlinjen i straffområdet och blev 

där så bryskt motad, Anders Frisk dömde straff. Andreas Johansson, 

Djurgårdens skicklige straffskytt, satte kyligt 1-0. Efter målet tog 

Djurgården över, anfallsspelet blev mer varierat och rörligt och mittfäl

tet agerade mindre stressat än i första halvlek. Djurgården hade flera 

chanser att göra 2-0, men även Helsingborg stack upp ibland. Först i 

den 88:e minuten kunde publiken andas ut ordentligt när Fredrik 

Stenman något turligt kunde sätta 2-0. Vänsterbacken Stenman blev i 

och med målet Djurgårdens näst bäste målskytt 2004.

Visserligen satte Helsingborg 2-1 men då var det bara 20 sekunder 

kvar av matchen.

I och med segern avslutades en allsvensk säsong som började tungt 

men slutade betydligt roligare.

DJURGÅRDENS LAGUPPSTÄLLNING:

Dembo

Concha - Kuivasto - Storm - Stenman 

Arneng - Johannesson - Johansson 

Makondele (67, Backman) - Hysén - Sjölund (83, Bapupa)

CUPGULD 2004
AV VIKTOR BARTH-KRON & JONAS RIEDELDjurgården satsar varje år på att ta hem Svenska Cupen och i år visade det sig att satsningen gav en plats i Uefacupen 2005. Det började med spel mot IFK Timrå borta i ”Grytan”.Sedan väntade de allsvenska lagen Helsingborg och Sundsvall och de fick se sig besegrade på Stockholms Stadion inför storpublik, för att vara cupen, och alla närvarande fick ett smakprov på stämningen vi har att vänta på Stadion 2005. Sedan väntade tre matcher innan andra cupguldet på de senaste tre åren bärgades på Råsunda i början av november...
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2004-10-14 (Idrottsparken) Svenska Cupen Kvartsfinal

IFK NORRKÖPING - DJURGÅRDENS IF 0-1 (0-0)

Mål Djurgården: Johansson (straff)

Första halvlek var krampaktig från djurgårdshåll, man försökte spela 

runt på kanterna men bollen gick för långsamt och Norrköping var väl 

samlat. Tomas Backman lämnades åt sitt öde på topp, med minimalt 

understöd och få vettiga bollar att jobba med.

Några halvchanser blev det dock, den bästa då Tobias Hyséns skott 

ur snäv vinkel blockerades till hörna.

Andra halvlek började om möjligt än värre. Djurgårdens anfallsinten

tioner körde ideligen fast, samtidigt som Norrköping började arbeta sig 

allt närmare ett ledningsmål.

Publiken så smått ställa in sig på en nervös förlängning.

Frälsning skulle dock komma. I den 84:e minuten avancerade Johan 

Arneng in i straffområdet; utmanade en back, fintade höger, gick vän

ster och föll pladask över ett utsträckt(?) ben. Straff, signalerade 

rättsskiparen från Stenungssund.

Sannolikt inte den klaraste 11-metersspark som utdömts på Parken, 

men logisk sett till matchbilden och det faktum att hemmalaget klarat 

sig billigt undan en hands i första halvlek.

Andreas Johansson agerade bombsäker exekutor och tryckte in 1-0 

otagbart i vänster hörn.

Positivt i DIF, förutom avancemanget i sig, var Sölvi Ottesens prickfria 

innerbacksspel. Den kylslagna kvällen på Idrottparken innebar ett 

genombrott för islänningen, som med pondus och elegans tog ned det 

mesta i anfallsväg från hemmalaget.

DJURGÅRDENS LAGUPPSTÄLLNING:

Dembo

Concha - Ottesen - Storm - Stenman

Arneng - Johannesson - Johansson

Dovicovic (74, Sjölund) - Backman (61, Makondele) - Hysén

2004-10-20 (Värendsvallen) Svenska Cupen Semifinal

ÖSTERS IF - DJURGÅRDENS IF 0-2 (0-2)

Mål Djurgården: Sjölund, Johansson

Det tog knappt fyra minuter för Djurgården att skaffa sig grepp om 

matchen mot Öster i Svenska Cupens semifinal. Tobias Hysén fick tag i 

en misslyckad pass från Claes Green i Östermålet. Tobias fick till ett 

inlägg och på det kunde Daniel Sjölund med en vacker volley placer

ade bollen i mål.

Det var också Öster som försökte under halvleken, men det var 

Djurgården som även gjorde nästa mål, även detta mål efter en tabbe 

i Österförsvaret. Denis Velic nickskarvade bollen till egen målvakt, men 

inte bättre än att Andreas Johansson hann emellan och tog bollen, 

rundade målvakten och enkelt kunde lägga den i mål.

I andra halvlek försökte Öster, Jonevret berömde dem för att vilja 

och försöka spela fotboll på det hala gräset. Men Djurgårdens backlin

je och Dembo Tourray i målet jobbade bra hela matchen och gav 

aldrig Öster några riktigt bra lägen. Djurgården hade mest boll, men 

Öster skapade fler lägen, även om det som sagt sällan blev så mycket 

av dem.

DJURGÅRDENS LAGUPPSTÄLLNING:

Dembo

Concha - Kuivasto - Storm - Stenman

Arneng - Johannesson - Johansson

Sjölund (83, Dovicovic) - Backman (60, Makondele) - Hysén

2004-11-06 (Råsunda) Svenska Cupen Final 
DJURGÅRDENS IF - IFK GÖTEBORG 3-1 (1-0) 

Mål Djurgården: Sjölund 2, Johansson (straff) 

Djurgården kan titulera sig cupmästare efter att ha vunnit finalen i 

Svenska Cupen. Förutom äran innebar segern att DIF är klart för nästa 

års UEFA-cup.

Det var två lag om ville ut i Europa som möttes i dagens cupfinal på 

Råsundas lervälling. Men det var Djurgården drog det längsta strået. 

Redan efter fem minuters spel fick Daniel Sjölund bollen förbi Bengt 

Andersson i Göteborgs mål. Under resten av halvleken var Djurgården 

det något bättre laget och spelade så där som man vill se Djurgården 

göra. Mittfältarna slet och sprang, det var rörelse i anfallsspelet och 

backlinjen såg till att hålla rent i boxen.

I slutet av halvleken tappade man dock lite och när Matias Concha 

fick utgå och Djurgården tvingades spela några minuter med tio man 

på planen såg det lite oroligt ut, även om Tobias Hysén vikarierade 

duktigt som höger back. Djurgården kunde dock gå till paus med 1-0.

I den andra halvlekens början fick Göteborg en frispark i närheten 

av Djurgårdens straffområde. Nicklas Alexandersson var obeveklig och 

satte bollen hårt intill Dembo Tourrays stolpe, 1-1. Matchen tände till 

några minuter, men när Daniels Sjölund smörpassade Hysén, som ryckte 

och lade in bollen perfekt till Adde Johansson satt 2-1 kändes det som 

om Djurgården åter hade kontroll på matchen.

Efter detta hände dagens märligaste händelse. Göteborgs Kalle 

Svensson fället Hysén bryskt och blir varnad. Problemet är att Svensson 

inte uppfattat att han blivit varnad tidigare under matchen och hans 

förvåning över det röda kortet är stor. Ut åker han i alla fall och kort 

efter det gör Daniel Sjölund sitt andra mål för dagen och matchen är 

avgjord, Djurgården vinner sin sjätte raka seger och är svenska cup

mästare. Brons i Allsvenskan, Royal League-klara, klara för Uefacupen 

och cupmästare, jävligt bra för att vara en skitsäsong, som Markus 

Johannesson uttryckte det.
DJURGÅRDENS LAGUPPSTÄLLNING:

Dembo

Concha (45, Rasck) - Kuivasto - Storm - Stenman

Arneng - Johannesson - Johansson

Sjölund (90, Amoah) - Backman (77, Bapupa) - Hysén

Finalens Lirare: Daniel Sjölund



HYFSAD SÄSONG FÖR JUNIORERNA

Djurgårdens juniorer kan se tillbaka på en säsong med både glädjeämnen och besvikelser. Glädjande var att laget lyckades försvara sin plats i Juniorallsvenskan Elit och besvikelsen fanns i att man inte lyckades ta sig till slutspel.
Många av spelarna i årets juniorlag var med om att vinna SM-guld ifjol och har man en gång upplevt det, då vill man göra det 
igen. Lagets interna målsättning blev därmed att gå till slutspel. Många av de tongivande spelarna från 2003 hade dock tagit ett 
steg vidare i karriären (Patrick Amoah A-laget, Mtaka Simba Enköping och Eldin Kozica Västerås) och dessa spelare visade sig 
vara svåra att ersätta.

Inledningen på säsongen var bedrövlig resultatmässigt. Spelmässigt höll laget jämna steg med motståndarna men det blev lite 
för många uddamålsförluster under vårsäsongen. På nio matcher blev det bara sju poäng efter två segrar (Piteå, BP) och en 
oavgjort match (Gefle).

Under höstsäsongen hittade laget konceptet för hur poängen skall samlas in. De nio matcherna gav 14 poäng efter tre vinster 
(bland annat 3-0 mot seriesegraren AIK), fem oavgjorda och endast en förlust (Hammarby i sista omgången). Tyvärr räckte inte 
forceringen till en slutspelsplats utan laget slutade på en sjätte plats och säsongen slutade i "förtid" i slutet på september. Det vikti
gaste målet att behålla serieplatsen uppnåddes dock, måvara att marginalen bara var två poäng till nedflyttningsplats.

Förutom seriespelet deltog laget i en internationell turnering i Holland i mitten av augusti. Turneringen var högklassig med mot
ståndare som Ipswich, Vitesse, De Grafshaap och inte minst Ajax. Att möta dessa lag var mycket lärorikt och en bra erfarenhet för 
våra unga spelare.

Spelarna i truppen har alla utvecklats och vi vill passa på att önska de spelare som lämnar oss på grund av att de blir för gamla 
lycka till i A-lag sfotbollen i sina nya föreningar och hoppas att utvecklingen fortsätter så att vi snart får se dem spela i vårt A-lag 
på Stockholm Stadion.

PAUL LINDHOLM

Tränare för Juniorerna

RESULTAT 2004 SLUTTABELL 2004

Plc. Lag M V O F +/- P

Söndag 25 april Hammarby - Djurgårdens IF 3-1

Tisdag 4 maj Djurgårdens IF - AIK 1-2 1. AIK 18 11 5 2 37-25 38

2. IF BROMMAP. 18 11 3 4 60-26 36

Söndag 9 maj Piteå IF - Djurgårdens IF 0-2 3. HAMMARBY 18 10 6 2 40-21 36

Lördag 15 maj Djurgårdens IF - GIF Sundsvall 1-2 4. ASSYRISKA F. 18 7 6 5 31 -24 27

Lördag 22 maj Djurgårdens IF - Assyriska Föreningen 0-1 5. DEGERFORS IF 18 7 5 6 48-40 26

Söndag 30 maj IK Brage - Djurgårdens IF 5-2

6. DJURGÅRDENS IF FF 18 5 6 7 27-28 21

Lördag 5 juni Djurgårdens IF - IF Brommapojkarna 2-0 7. GEFLE IF 18 5 4 9 36-46 19

Lördag 12 juni Gefle IF - Djurgårdens IF 1-1

Söndag 20 juni Djurgårdens IF - Degerfors IF 0-4 8. IK BRAGE 18 5 4 9 31 -48 19

Lördag 31 juli Degerfors IF - Djurgårdens IF 2-2 9. GIF SUNDSVALL 18 4 6 8 32-34 18

10. PITEÅ IF 18 1 3 14 19-69 6

Söndag 8 aug Djurgårdens IF - Gefle IF 1-1

Onsdag 18 aug IF Brommapojkarna - Djurgårdens IF 2-2

Söndag 22 aug Djurgårdens IF - IK Brage 4-1

Lördag 28 aug Assyriska Föreningen - Djurgårdens IF 1-1

Lördag 4 sep GIF Sundsvall - Djurgårdens IF 1-1

Söndag 12 sep Djurgårdens IF - Piteå IF 3-0

Lördag 18 sep AIK - Djurgårdens IF 0-3

Söndag 26 sep Djurgårdens IF - Hammarby 0-2
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TRÄNARE PAUL LINDHOLM

Säger några ord om de spelare som kommer spela med juniorerna 2005:
ADAM KIHLMAN -87,

MÅLVAKT

Mycket stor spelare (200 cm) som har en stor räckvidd. Har 
haft en bra utveckling men bör utveckla spelförståelsen och 
tekniken samt spelet med fötterna.

PHILIP BRILAND -89, 
MÅLVAKT (NY)

En storväxt spelare som precis som Adam har en stor räckvidd. 
Behöver slipa grepptekniken och det taktiska i sitt spel.

LINUS SMEDJEGÅRDEN -87, (Första från vänster) 

FÖRSVARSSPELARE
En snabb spelare med stor arbetskapacitet och har båda fötter
na på jorden. Har en bra teknik och gör sällan dåliga matcher. 
Bör utveckla spelförståelsen (välja rätt alternativ) och få lite 
mera temperament. Har meriter från stadslaget.

ROBIN LYCKHAMMAR -88, (Andra från vänster)

FÖRSVARSSPELARE
En snabb spelare med en ödmjuk inställning. Ger alltid sitt 
yttersta och hatar att misslyckas. Har en internationell spelstil 
som innebär att han gärna kliver in framför sina motståndare 
och sätter sedan fart framåt med bollen. Måste mogna lite i 
beslutstagandet och jobba med att få en lite mera funktionell 
teknik Meriter från stadslag.

ROBIN RING -87,
FÖRSVARSSPELARE (NYGAMMAL)
Tog ett mellanår från Djurgården ifjol för att komma starkt 
tillbaka i år. Har en stark karaktär och är en bra huvudspelare. 
Tveklöst tuff kille att möta. Måste jobba med sitt pass
ning sspel, både när det gäller kortare och längre passningar.

TIMUR AKGUL -88,
FÖRSVARSSPELARE/ANFALLARE (NY)
Vänsterfotad spelare med ett bra tillslag och en hyfsat snabb
het. Är internationell och offensiv i sin spelstil. Behöver bli lite 
mera seriös i sin satsning och få en bättre inställning till fram
för allt träning, är lite bekväm av sig. Kan spela i både anfalls- 
och försvarsposition.

VICTOR BERGSTRÖM -88, (Tredje från vänster)

MITTFÄLTARE

Spelare med ett stort hjärta och stora lungor. Har en hög 
arbetskapacitet och en hyfsad bollbehandling. Behöver bli rap
pare i steget i riktningsförändringarna samt förbättra sitt pass
ningsspel (framför allt passningar längre än 20 m.). Spelat i 
stadslaget och har deltagit i landslag ssamling ar.

SRDJAN MARJANOVIC -88, (Fjärde från vänster)

FÖRSVARSSPELARE/MITTFÄLTARE

Liten ettrig och tuff spelare med bra attityd, en vinnartyp. Är 
råstark och inte rolig att möta i en närkamp. Har en stor arbet
skapacitet men måste förbättra sitt passning sspel och lära sig 
tygla sitt temperament. Spelat i stadslaget.

MATTIAS FOLKESSON -89,
MITTFÄLTARE (NY)

Mycket konditionsstark spelare med ledaregenskaper. Gillar att 
gå tuft in i närkamper. Måste bli bättre i sitt passning sspel och 
snabbare i löpsteget. Spelat i stadslaget.

KRISTIAN JUNEGARD -89,
ANFALLARE
Otroligt giftig framför motståndarmålet med näsa för var 
bollen kommer att hamna. Bör jobba med att få ett explosivare 
löpsteg och generellt en större arbetskapacitet samt 
vidareutveckla avslutstekniken. Meriter med stadslaget.

TOBIAS BERGENWALL -88, (Andra från höger) 

ANFALLARE
Snabb spelare med en mycket seriös inställning. Började spela 
fotboll sent och har därför brister rent tekniskt och i 
spelförståelsen. För stor skillnad mellan högsta och lägsta nivå. 
Spelade ifjol Canalplus final med Uppland.

SIMON SENCI -87, (Första från höger)

MITTFÄLTARE/ANFALLARE
Spelare med stor spelförståelse och en hög arbetskapacitet. Har 
ett bra tillslag på bollen och ett bra skott. Är tuff i närkamper
na trots en inte alltför massiv kroppsbyggnad. Behöver bli 
explosivare i sitt löpsteg och tryggare i passning sspelet.



RESULTAT OCH SPELSCHEMA

I vinter kan du följa både hockeyn, bandyn och handbollen. Men i vår syns vi på stadion!!!
HOCKEY - ELITSERIEN FOTBOLL - ALLSVENSKAN

Söndag 26 dec 16.00 Södertälje SK - Djurgårdens IF Måndag 5 april Trelleborgs FF - DIF 2-2

Tisdag 28 dec 19.00 Djurgårdens IF - Färjestads BK Tisdag 13 april Djurgårdens IF - AIK 3-1

Torsdag 30 dec 19.00 Mora IK - Djurgårdens IF Måndag 19 april Helsingborgs IF - DIF 1-1

Tisdag 4 jan 19.00 Timrå IK - Djurgårdens IF

Söndag 25 april DIF - GIF Sundsvall 3-1

Torsdag 6 jan 19.00 Djurgårdens IF - Färjestads BK Söndag 2 maj L BolS - Djurgårdens IF 2-0

Måndag 10 jan 19.00 Luleå HF - Djurgårdens IF Onsdag 5 maj SvC omg 2 Timrå - Djurgårdens IF 1-3

Torsdag 13 jan 19.00 Djurgårdens IF - Mora IK Söndag 9 maj Djurgårdens IF - Kalmar FF 0-3

Tisdag 18 jan 19.00 HV71 - Djurgårdens IF Onsdag 12 maj IF Elfsborg - Djurgårdens IF 0-0

Torsdag 20 jan 19.00 Djurgårdens IF - Brynäs IF Tisdag 18 maj DIF - IFK Göteborg 1-2

Lördag 22 jan 15.00 Djurgårdens IF - Linköpings HC Fredag 21 maj SvC omg 3 DIF - Helsingborgs IF 3-1

Tisdag 25 jan 19.00 Frölunda - Djurgårdens IF Måndag 24 maj Djurgårdens IF - Örgryte IS 2-1

Torsdag 27 jan 19.00 Djurgårdens IF - Södertälje SK

Lördag 29 jan 15.00 Malmö Redhawks - Djurgårdens IF Fredag 2 juli SvC omg 4 DIF - GIF Sundsvall 3-2

Onsdag 7 juli Halmstads BK - DIF 2-2

Onsdag 14 juli Djurgårdens IF - Malmö FF 0-2

Måndagl9 juli Hammarby - DIF 3-0

HANDBOLL - ELITSERIEN Lördag 24 juli DIF - Örebro SK 5-1

Onsdag 28 juli CL Kval 2:1 DIF - FBK Kaunas 0-0

Måndag 20 dec 19:00 Djurgårdens IF - BK Heid Lördag 31 juli Kalmar FF - Djurgårdens IF 1-1

Söndag 26 dec 16:15 IF Guif - Djurgårdens IF

Onsdag 29 dec 19:00 Djurgårdens IF - HK Drott Onsdag 4 aug CL Kval 2:2 FBK Kaunas - DIF 0-0

Lördag 7 aug Djurgårdens IF - L BolS 1-1

Onsdag 9 feb 19:00 IK Sävehof - Djurgårdens IF Tisdag 10 aug CL Kval 3:1 Juventus FC - Djurgårdens IF 2-2

Måndag 14 feb 19:00 Djurgårdens IF - Lugi HF Söndag 15 aug DIF - Halmstads BK 1-1

Onsdag 16 feb 19:00 Djurgårdens IF - Irsta Västerås Lördag 21 aug Örgryte IS - Djurgårdens IF 0-1

Lördag 19 feb 18:00 IFK Skövde HK - Djurgårdens IF Onsdag 25 aug CL Kval 3:2 Djurgårdens IF - Juventus FC 1-4

Onsdag 23 feb 19:00 Djurgårdens IF - IFK Tumba HK Måndag 30 aug Örebro SK - Djurgårdens IF 0-2

Söndag 27 feb 16:15 GF Kroppskultur - Djurgårdens IF

Lördag 11 sept DIF - Hammarby 1-0

Måndag 7 mars 19:00 Djurgårdens IF - Redbergslids IK Torsdag 16 sep Uefa, 1 1:1 FC Utrecht - Djurgårdens IF 4-0

Onsdag 9 mars 19:00 H 43 - Djurgårdens IF Måndag 20 sept Malmö FF - Djurgårdens IF 2-0

Måndag 14 mars 19:00 Djurgårdens IF - Hammarby IF HF Torsdag 23 sept AIK - Djurgårdens IF 1-1

Fredag 18 mars 19:00 IFK Ystad HK - Djurgårdens IF Söndag 26 sept DIF - Trelleborgs FF 5-0

Torsdag 30 sep Uefa, 1 1:2 Djurgårdens IF - FC Utrecht 3-0

Måndag 4 okt IFK Göteborg - DIF 2-0

Torsdag 14 okt SvC kvart IFK Norrköping - DIF 0-1

Söndag 17 okt DIF - IF Elfsborg 3-2
BANDY - DIV 1 ÖSTRA Onsdag 20 okt SvC semi Östers IF - Djurgårdens IF 0-2

Måndag 25 okt GIF Sundsvall - DIF 0-1

Lördag 18 dec 13.15 Djurgårdens IF - IK Sirius BK Lördag 30 okt DIF - Helsingborgs IF 2-1

Söndag 26 dec

Onsdag 29 dec

13.15

13.15

Gustavsberg IF - Djurgårdens IF 

Djurgårdens IF - IK Tellus Lördag 6 nov SvC Final DIF - IFK Göteborg 3-1

Fredag 31 dec 13.15 Djurgårdens IF - Sköndals IK Torsdag 11 nov RL Rosenborg - Djurgårdens IF 4-4

Lördag 8 jan 13.15 Oxelösunds IK - Djurgårdens IF

Torsdag 2 dec RL

Söndag 5 dec RL

Vålerenga - Djurgårdens IF 

Djurgårdens IF - Esbjerg fB

3-0

0-3
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KRÖNIKA
AV NICKLAS JUNGSTEDT

MOTIVATION SLÅR KLASS

"Klasskillnad", skrev krönikören Lasse Sandlin ner på sin laptop denna ovanligt milda decemberkväll på Råsunda.

Dagen efter stod bokstäverna tryckta i landets största dagstidning. Bokstäverna beskrev mötet mellan danska 

Esbjerg och Djurgården, och jag liksom de andra som bevittnade denna så kallade kamp, kunde inte annat än och 

hålla med.

Dagen innan hade jag, liksom övriga skribenter för Djurgårdens matchprogram och medlemstidning, blivit bjudna 

på julbord på hemlig ort. Av någon anledning misstog jag tiden, och det som skulle bli julbordspremiären 2004 blev 

istället en mikrovågsugnsvärmd färdigrätt i tv-soffan.

24 minuter in i första halvlek gör mannen som gav "Boråsfrillan" ett ansikte, Fredrik Berglund, 0-3 och jag tror inte mina 

ögon. Min första tanke som jag högljutt förmedlade till min läktargranne var:

- Spelarna var fanimej med på julbordet igår! De har ju Jansson kvar i ansiktet!

Min julbordsteori visade sig inte stämma. Spelarna var inte med på julbordet. Även om en skribentkollega skämt

samt hävdade att de var med, fast satt i ett eget rum. För det såg illa ut på planen denna söndag i december. Och 

det ser illa ut på pappret. 0-3 mot danska ligaåttan(!) Esbjerg. Lasse Sandlin såg matchen som ett vetenskapligt test; 

vilken liga är bäst - och fick ett tydligt svar. När ilskan hade lagt sig slängde jag julbordsteorin i papperskorgen, och 

såg klart och tydligt varför det inledningsvis har gått dåligt för merparten av de svenska lagen i Royal League.

Motivation slår klass heter det, och är enligt mig ett nyckelbegrepp när det gäller Royal League. Jag har inte hört 

ett enda svenskt lag uttala sig om att de vill vinna turneringen. Däremot får man höra många självsäkra och starka 

ord från våra grannländers lag, där vissa t.o.m. vågar påstå sig vara bäst i norden (läs Bröndby). Och från åskå

darplats är det väldigt enkelt att se när ens favoritlag är motiverat. Det är bara att jämföra cupfinalen med matchen 

mot danskarna. Som natt och dag.

Det är något slags paradoxalt fenomen över Royal League i Sverige. Vi bryr oss inte om den, men tar den samtidigt 

som en ursäkt för att skälla ut den svenska fotbollsligan. Aftonbladet ägnade endast en liten notis åt matchen mot 

Esbjerg på matchdagen - men dagen efter var Lasse Sandlins domedagskrönika över det svenska misslyckandet en 

helsida. Eller mer. Jag läste endast nätupplagan.

2000 åskådare kom för att se matchen. Tvåtusen! Den beklagliga publiksiffran är givetvis delvis ett resultat av 

det skrala medieintresset, men också produkten av den negativa prägel som satts på turneringen, av spelare och 

klubbar, redan från det första spadtaget. När Sverige inte bryr sig, är det en självklarhet att det sätter sig i huvudet på 

spelarna. Motivationen tryter. Resultatet blir därefter.

Å andra sidan ska vi inte ta i med för starka ord. IFK Göteborg leder sin grupp, Halmstad ligger på andra plats, och 

både Djurgården och Malmö har chans att gå vidare. Men låter vi den negativa spiralen fortsätta, kommer 

Allsvenskan få ett väldigt dåligt anseende. Och svenska, norska och danska dagstidningar kommer att få det bekräf

tat, svart på vitt - Allsvenskan är Nordens sämsta liga. Samtidigt som Sverige gäspar. Och gapar om den usla svenska 

fotbollen.
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KLASSISK MATCH, 11 MAJ 1992

Allsvenskan omgång 7AIK-Djurgårdens IF 4-4 (3-2)
MÅLFEST l DERBY mot AIK var inte vanligt och eftersom det kan 
dröja innan det blir derbyn mot AIK i Allsvenskan igen så 
tänkte vi minnas tillbaka till en klassisk match för drygt 12 år 
sedan. 1992 var ett mörkt fotbollsår för Djurgårdens IF. Man 
missade Mästerskapsserien och kom femma i Kvalsvenskan och 
åkte därmed ur Allsvenskan. En klassisk match som många 
minns är ändå bortamatchen på våren mot AIK.

Inför derbyt vädjade AIK till supportrarna att hålla sig 
lugna och konstaterade att det kan bli spel inför tomma läktare 
i framtiden om supportrarna inte sköter sig. Polisen laddade 
rejält eftersom derbymatchen var en av de sista inför EM-
uppehållet. Som bekant så hölls EM i Sverige detta år.

Derbyna i slutet av 80-talet och början av 90-talet var inga 
målrika historier och inte bjöd de på något skönspel, men de 
var derbyn och det är som alla vet mycket viktiga tillställ
ningar. Ofta slutade matcherna oavgjort och som ni ser på sta
tistiken här intill så var matcherna inte speciellt målrika, men 
detta derby skulle bli ett undantag.

Redan efter åtta minuter av matchen hade Blåränderna 
gjort två mål genom Fred Persson och Ivica Cvitkusic och 
många trodde att matchen var avgjord. AIK kom dock igen 
och reducerade och kvitterade. Vid ställningen 2-2 skadade sig 
Anders Almgren och Thomas Lundmark hoppade in mellan 
stolparna eftersom han också hade känning av en skada. 
Lundmark fick dock omedelbart kapitulera när AIK genom 
Gary Sundgren tog ledningen innan paus. Thomas Lundmark 
hade totalt stått i mål några gånger på träning, men lyckades 
ändå ta två frilägen av Krister Nordin och Pascal Simpson. 
Jens Fjällström kvitterade i den andra halvleken, men AIK 
lyckade överlista Lundmark i DIF-målet genom Bergstrand i 
den 81:a minuten och Djurgårdsklacken på Södra trodde 
matchen var avgjord. Nyförvärvet från IFK Österåker Robert 
Erikson bytes in med tolv minuter kvar och han ville annat. 
Med tre minuter kvar av matchen gjorde han 4-4 första gån
gen han nuddade bollen på en inövad hörna. Det var Erikssons 
första fullträff för Djurgården och vad är lägligare än att göra 
första målet i ett derby mot AIK? Trots en poäng i derbyt för 
Djurgården låg laget sist i Allsvenskan sju poäng efter ledande 
AIK efter sju omgångar. Men matchhjälten Lundmark blev 
DN-liraren och vi snuvade AIK på en poäng och de Svenska 
Mästarna 1992 slog inte Djurgården under säsongen vilket är 
en liten tröst för alla djurgårdare.

0-1 FRED PERSSON (7)

0-2 IVICA CVITKUSIC (8)

1-2 PETER HALLSTRÖM (13)

2-2 PASCAL SIMPSON (19)

3-2 GARY SUNDGREN (45)

3-3 JENS FJÄLLSTRÖM (60) 

4-3 KIM BERGSTRAND (81) 

4-4 ROBERT ERIKSSON (87)

DOMARE: Rune Larsson 

PUBLIK: 13188

STARTELVA

Anders Almgren (44, Per Ferm)

Glenn Schiller - Mikael Nilsson - Ivica Cvitkusic - Leif Nilsson

Fred Persson - Jens Fjellström - Thomas Lundmark - Jonas Claesson

Mikael Martinsson (78, Robert Eriksson) - Peter Skoog

Derbymöten i Allsvenskan de senaste fem åren med AIK inför den 

klassiska matchen 1992:

1988-06-06 DIF-AIK 0-0 (0-0) 16869 Allsvenskan

1988-08-14 DIF-AIK 0-0 (0-0) 11063 Allsvenskan

1989-05-11 DIF-AIK 0-0 (0-0) 9222 Allsvenskan

1989-08-31 AIK-DIF 1-1 (1-0) 9398 Allsvenskan

1990-05-16 AIK-DIF 1-0 (1-0) 18948 Allsvenskan

1990-08-27 DIF-AIK 2-1 (1-0) 13412 Allsvenskan

1991-05-16 DIF-AIK 2-1 (2-1) 10384 Allsvenskan

1991-05-30 AIK-DIF 0-0 (0-0) 24049 Allsvenskan

Matchhjälten LUNDMARK blev DN-liraren.
AV TOMAS AF GEIJERSTAM
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I februari 1998 tillträdde BO LUNDQUIST som ordförande i Djurgårdens IF Fotboll. Sedan 1998 har han arbetat hårt för att Djurgårdens IF ska etablera sig i toppen av Allsvenskan. Djurgårdaren träffade Bosse för att prata om hans uppdrag och hur framtiden för Djurgårdens IF Fotboll ser ut...
SAMMANSTÄLLT AV TOMAS AF GEIJERSTAM OCH JONAS RIEDEL
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Bosse, vilka är dina huvuduppgifter som ordförande?
- Den viktigaste uppgiften jag och styrelsen har är att dra 

in pengar så att vi kan köpa och avlöna de spelare och den 
personal vi har. Det är en stor del av styrelsens arbete. Vi ska 
dra in pengar pä två sätt, dels kapital och dels löpande intäk
ter. De löpande intäkterna måste vi förbättra. Jag själv jobbar 
som arbetande ordförande eftersom vi inte har och inte tycker 
att vi behöver eller har råd med någon VD. Det gäller att hålla 
ihop hela verksamheten. När det trasslar och verksamheten 
ifrågasätts, som den gjorde i somras, får man kliva in och se till 
att det inte spricker och att vi håller ihop allting. Det är väl det 
som är ordförandes roll.

Hur mycket tid lägger du ner på Djurgården?
- Det är rätt så mycket (skratt)

Och det tjänar du mycket pengar på?
- Ja definitivt! (Skratt) Nej det här arbetet tjänar jag inga 

pengar på utan det är man intresserad av, man får igen det på 
annat sätt. Inte minst under de senaste tre åren. I år fick vi 
igen det på ett annat sätt och det har varit ett tufft år, men 
ändå ska vi ut i Europa 2005. När vi blir Champions League-
mästare så kanske jag lägger av (skratt).

Det är alltså inte pengar som är den stora drivkraften för styrelsen?
- Nej, absolut inte. Nästan samtliga i styrelsen jobbar helt 

ideellt. Vissa små uppgifter betalar vi för, men jag har inga 
sådana uppgifter.

Vad får dig att lägga ner så mycket tid ideellt?
- Det är för att man tycker det är så roligt. Vi i styrelsen är 

ju Djurgårdssupportrar. Det är en otrolig utmaning och sedan 
1998 tycker jag att vi kommit långt. Vi hade stora problem i 
början, men det finns potential för klubben och det har vi alla 
visat, både publiken och vi i styrelsen. Jag tycker vi gjort det 
rätt så bra allihop.

Hur ställer sig familjen till all den tid du lägger ner för att alla 
djurgårdare ska få glädjas över framgångar?

- Det är inget problem, de är ju också intresserade. Kanske 
inte min fru så mycket som min son och dotter, men det går 
bra. Hela familjen var till exempel med i Turin. Om de inte 
ställde upp så skulle det inte gå. Vi är medlemmar hela famil
jen och mina barn är tokiga i Djurgården, så hela familjen får 
ut väldigt mycket av att vara djurgårdare just nu. Men i mot
gångar så prövas vi ju alla och då märker man vilka som verk
ligen ställer upp för föreningen.

Var befinner sig Djurgården nu?
- Om man tittar på vad vi sagt så hade vi 1998 visioner om 

att bli bäst i stan. I juli 1998 skrev Aftonbladet att ”Hammarby 
leder Allsvenskan och AIK ligger trea, men Djurgården slog i 
alla fall Piteå med 3-1 på Stadion och tog ett stort kliv mot att 
bli bäst i stan”. Då skrattade alla åt vår vision. Men vi höll fast 
vid den. Vi gick upp 1998 och åkte ner 1999, men visionen var 
långsiktig, vi sa att inom fem år skulle vi vara bäst i stan, så att 

vi åkte ur 1999 var ingen katastrof. När vi gick upp i 
Allsvenskan 2001 snäppte vi upp målsättningen eftersom vi 
kände att det inte var så svårt att bli bäst i stan. Samtidigt sa 
vi att vi skulle vi ta en Uefa-plats. På årsmötet 2002 sa vi att vi 
hade samma målsättningar, men även att vi skulle till 
Champions League. 2003 sa vi att nästa steg var att bli ett 
etablerat lag i Europacuperna och på årsmötet i februari ska vi 
presentera utredningen av vår struktur och se vad vi kan göra 
för att ta ytterliggare ett kliv framåt och hur lång tid vi behöver 
för det.

För att kunna ta dessa kliv så krävs det att vi har en god 
ekonomi, oavsett vad man tycker så är fotbollen sådan idag. I 
dagsläget är verkligheten så att spelarna erbjuder en klubb 
sina tjänster genom en agent, vi är som vilken arbetsgivare som 
helst. Om du tittar på ligorna i Europa så ser man att de som 
betalar mest för truppen är i toppen. Jämför man oss med 
Rosenborg så har vi en trupp som kostar drygt 20 miljoner om 
året inklusive sociala avgifter medan Rosenborg har det dubbla 
exklusive Champions League. Köpenhamn har en 50-miljoner
strupp och Bröndby ligger någonstans runt 40 miljoner. Där 
har vi i svensk fotboll ett stort problem. Det är så verkligheten 
ser ut, sedan får man tycka vad man vill om det. Spelarna erb
juder sina tjänster och den som betalar mest får också de bästa 
spelarna. Det här med klubbkänsla är nog något som vi sup
portrar, medlemmar och några enstaka spelare har.

Ekonomin bygger väl på supportrarnas klubbkänsla?
- Ja, visst gör den det. Vi har tre viktiga intäkter. 

Publikintäkterna är en och där ligger vi ganska bra till, den 
andra är TV-intäkterna och internationellt ligger vi dåligt till, 
men i Norden är det ganska lika. Den tredje är sponsorskap 
och där ligger vi en bit efter, där måste vi bli bättre och företa
gen måste känna att de får bra exponering. I Norge har media 
hjälpt till och drivit upp intresset för fotbollen och då har före
tagen sett vilken bra exponering de fått.

Ar det där vi ska ta ett kliv fram?
- Det är den viktigaste biten för att öka de löpande intäk

terna. Publiken har vi och vi har tagit klivet från ett snitt på 2 
800 personer till över 14 000. Vi bör ligga på 15 000 och uppåt. 
Med hjälp av rätt biljettpriser så ligger vi bra till i Sverige, 
Rosenborg ligger på 17 000. Och i Danmark har några få 
klubbar de siffrorna. Internationellt sett så är det på partner
skapen vi ligger efter.

De klubbar du nämner har något viktigt som vi har saknat och det 
är bra utrymmen för sponsorer, är inte det viktigt?

- Jo, arenan spelar en stor roll och det är ju det projekt vi 
drivit som nu resulterat i Stadions ombyggnad och att vi har 
kunnat skriva ett tre års avtal. Vi får inte glömma att vi har 
tagit steg varje år när det gäller partnerskap och vi kommer att 
fortsätta att ta steg, det har vi potential för i Djurgården. 
Europamatcherna kan vi jobba mer med, men när det gäller 
Sverige så ligger vi bra till. Vi kan inte ta några gigantiska 
steg, men små steg ska vi ta. TV-intäkterna kan också bli 
bättre.
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Det vi haft som projekt sedan 1998, att få en fotbollsarena 
upprustad och anpassad för fotboll har vi misslyckats med. 
Sverige är ett land där ingen klubb äger sin egna arena. 
Helsingborg försökte, men lyckades inte. Ingen har heller kon
trollen över arenan på ett sätt så att man kan driva arenan och 
prioritera fotbollen först, utan man lever kvar i det gamla där 
man säger att samhället ska gå in och stödja idrotten. 
Elitidrotten idag är något helt annat, vare sig man vill eller 
inte. Där har vi sagt att arenan är en kärnpunkt och det ser 
man ute i Europa där arenan är kärnan i verksamheten. Man 
kan se det i Sverige på hockeysidan, Färjestad, Hv71 och 
Linköping har otroliga förutsättningar nu och publiken kom
mer. Arenan är viktig för klubbkänslan och fansen, det visste vi 
innan 2004. Nu är vi tillbaka på Stadion vilket vi längtat efter 
hela året. Klubbkänslan ligger hos fansen och medlemmarna 
och de som arbetar aktivt i organisationen.

Finns det något framtidsscenario i Sverige där det kommer att byg
gas fler arenor där fotboll är det som prioriteras?

-Vi måste helt enkelt nå dit. Det är inte en kommunal 
angelägenhet utan det är en kommersiell arena som behövs. 
Parken i Köpenhamn och Råsunda är kommersiella arenor 
med kontor och affärscentrum för att finansiera 
driften. I Norge har du köpcentra inbyggda på 
olika sett i arenorna. Arenan är viktig för partner
skapen så att de kan ta med sig kunder, men det 
får inte utesluta den trogna publiken vi har utan 
det är en balansgång där alla ska trivas. I 
Trondheim ägde kommunen arenan med löpar
banor tidigare men Rosenborg fick ta över are
nan och de har ett mycket bra samarbete.

Det du säger är egentligen att den klubb som kan få 
en ordentlig arena kommer att dra ifrån övriga 
klubbar?

- Det hjälper ju inte bara att ha en 
arena, men det underlättar ju. I det långa 
loppet är det en nödvändig förutsättning. Vi 
såg i Utrecht att de byggt en egen arena 
och så är det på många ställen i Europa. Vi 
tycker, och det är ingen hemlighet, att om man ska bygga en 
ny arena, om man tar bort nationalarenan, så är ju det bästa 
för Djurgården att man bygger en ny kombinerad arena för 
friidrott med mera vid Globenområdet och ta bort löparbanor
na och gör en fotbollsarena av Stadion. Men det är ju problem 
med K-märkningen. Du kan ha DN-galan på Stadion, men du 
kan till exempel inte ha Finnkampen där och då faller ju det 
sig naturligt att Stadion inte är eller kommer att bli den fri
idrottsarena Stockholm behöver. Då är frågan om Stadion inte 
blir ett museum med rådande K-märkning. Stadion som fotboll
sarena är prioritet ett, vi kommer att fortsätta att arbeta för en 
lösning på vad vi från Djurgårdens sida bör göra efter de föl
jande tre åren på Stadion.
Varför är det så trögt med arenafrågan i Sverige?

- Jag vet inte, men självklart är pengarna en viktig bit. 
Elfsborg får ju en arena och kommunen räknade på det och

sedan la de över det på Elfsborg och det visade sig att det blev 
tre gånger billigare jämfört med det kommunen tidigare räknat 
på. Kommunstyrelsens ordförande sa åt mig att Elfsborg kan 
bygga det billigare med våra krav än vad kommunen kan 
göra. Det handlar om upphandlingar och annat. Det är väl 
egentligen det första stället där det börjar röra på sig. Elfsborg 
kommer att disponera arenan och det kommer att vara viktigt 
för dem. Arenan ligger precis bredvid nuvarande Ryavallen och 
nära köpcentra med mera vilket är mycket bra för dem.

Nästa år då, vad har du för förväntningar?
- Ja, vi ska självklart fortsätta kämpa för att vinna 

Allsvenskan, någon annan målsättning kan vi inte ha. Sedan 
ska vi ju ut i Europa igen nästa år vilket är mycket viktigt. Det 
är mycket bra att det blev Uefacupen, som för vår del börjar i 
augusti, och inte Intertotocupen som börjar i juni. Samtidigt 

ser vi i år hur viktigt det är att komma ut i 
Europa varje år. Halmstad som kom tvåa i 
Allsvenskan måste gå in en kvalomgång tidi
gare i Uefacupen än vad vi behöver göra. 
Den klubb som spelar i Allsvenskan och 
säger att man inte siktar på att vinna är 

illa ute, utan motivationen att vinna 
når man inga målsättningar. Vi ska 
absolut ut i Europa igen 2006 och då 
vill det till att vi vinner. Uefacupen 
är ett rimligt mål och jag tycker 
att vi ska kunna nå gruppspelet 
där.

Royal League?
- Jag tror mycket på Royal 

League som vi ska satsa hel
hjärtat på. Nu får vi det tufft 
att gå vidare, men tävlings
matcher i februari blir en ny 
erfarenhet för alla svenska lag 

som är med nästa år.

Spelartruppen har inte varit på topp i år?
- Sedan Jonevret kom till klubben i år så har vi verkligen 

visat att vi ska vara ett topplag. Sedan vann vi ju cupen. Men 
visst ska vi spetsa och bredda truppen. Problemet är faktiskt att 
det inte är lätt att få tag på spelare just nu. Vi ska dock ta upp 
kampen med andra klubbar och där är vår ambition att vi ska 
höja nivån på hela truppen. Både genom att våra tränare 
utvecklar de spelare vi har och att vi försöker hitta spelare som 
går direkt in i startelvan.

Hur stor spelartrupp ska Djurgården ha?
-Vi ska ha minst 20 + 2 som idag, men det handlar ju 

också om sammansättning och ålder på de spelare vi har.

Det kan ju bli hårt matchande om Djurgården når gruppspelet i 
Uefacupen?

-Vi vet ju inte hur det kommer att se ut exakt, men visst 
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kan det ske förändringar i truppen under transferfönstret i som
mar. Sedan ska man inte glömma att vi kan ta in spelare till 
31 mars.

Är spelarrekrytering en något som tar mycket tid?
- Ja, absolut, för kärnan i vår verksamhet är A-laget. Om 

A-laget är bra så driver det igång all vår verksamhet som ung
domsfotbollen, souvenirförsäljningen och publikintresset. 
Därför måste vi lägga mycket tid och kraft på elitverk
samheten. Det också därför vi anställt Kjell Jonevret som ska 
vårda elitverksamheten. Lasse Sandberg, Stefan Rehn och Kjell 
Frisk får hålla i träningarna för att Kjell Jonevret ska kunna 
jobba med det övergripande arbetet med planering runt A- 
laget och spelarrekrytering en tillsammans med Bosse 
Andersson. Sedan hur dessa personer lägger upp arbetet lägger 
jag mig inte i utan vi i styrelsen ska bara ge dem resurser så 
att de kan göra ett bra jobb som ger resultat.

Organisationen i övrigt på kansliet?
- Jag tycker det har fungerat bra och vi har den organisa

tion vi behöver i dagsläget. Jag är av den uppfattningen att vi 
måste ha ett bra fungerande kansli för att hela Djurgårdens IF 
Fotboll ska fungera. Sedan kan man ju säga att vi haft ett mel
lanår i flera avseenden, men samtidigt kan man inte begära att 
alla ska jobba dygnet runt hela sitt liv (skratt). I det stora hela 
är det ett bra driv på alla fronter och vi visar det i år när vi har 
det motigt, men alla har knutit näven och kämpat på vilket 
gett gott resultat sedan i somras. Alla klubbar får motgångar, 
se bara på Real Madrid och Manchester United, men sedan 
kommer man tillbaka.

AIK i Superettan?
- Kortsiktigt betyder det att vi förlorar stora intäkter, det 

rör sig gissning svis om flera miljoner kronor. Hur stora är svårt 
att uppskatta, men det är intäkter som uteblir eller får tas in på 
annat sätt. Samtidigt tror jag att fotbollen i Stockholm och 
Sverige behöver derby festerna. Det ser man glasklart i hockeyn 
sedan Djurgården blev ensamt Stockholmslag i Elitserien.

matcher. Jag vet att vi har många otroliga supportrar som 
tycker att fotboll och Djurgården är det bästa som finns och 
jag vet att ingen av oss vill ha bråkstakar på fotbollsarenorna. 
Tillsammans måste vi se till att vi får bort dem, för det är fak
tum att säsongskortsinnehavare, medlemmar, barnfamiljer. 
Järnkaminerna och alla våra sponsorer inte vill ha bråkstakar 
på matcherna. Djurgården ska stå för glädje och fest och med 
Stadion som grund ska vi lyckas. Dessa personer tror att de 
gör oss alla djurgårdare en tjänst genom sitt beteende, men det 
är tvärtom. Varje incident, som de i Norrköping och Oslo, gör 
Djurgårdens IF en otroligt stor skada på många sett och jag 
hoppas att dessa personer visar förståelse och slutar upp med 
sitt destruktiva beteende eller stannar hemma. Med en positiv 
inramning på matcherna så kommer också laget att prestera 
bättre.

Hur ska Djurgården arbeta för att få bort de som bråkar i samband 
med matcherna?

- Jag känner att det handlar om en bra och nära dialog, 
framför allt med alla supportrar som stödjer oss på ett positivt 
sätt. Där kommer Järnkaminerna och alla trogna supportrar 
som sköter sig in i bilden, tillsammans med föreningen ska vi 
hitta vägar för att våra matcher ska vara ett roligt och trevligt 
evenemang som man gärna och ofta går på. Om inte alla står 
enade mot dessa individer så går det inte att få bort dem. 
Självklart ska vi även jobba nära polisen och utveckla vårt eget 
arbete så att alla glada och positiva supportrar känner sig 
välkomna när Djurgården spelar. Men vi måste även få laglig 
rätt att förbjuda bråkstakarna på våra arenor.

Kan man säga att med en mer positiv attityd på läktarna kan man 
komma långt?

-Absolut. Jag vill ha hög stämning och stort engagemang 
på läktarna. Det vill vi inte få bort utan det är de som bråkar 
vi vill få bort för de tillför ingenting till Djurgårdens IF och gör 
bara att alla djurgårdare måste förklara på arbetsplatser att 
det bara är ett fåtal som förstör för oss andra. Det visar väl att 
vi klarar oss mycket bra utan bråkstakarna på läktarna.

Det har gått väldigt fort sedan år 2000, finns det risk för växtvärk?
-Visst kan man se lite växtvärk i år. Om man ser på lag

bygget så hade vi flera mycket unga landslag sspelare i trup
pen, något som är rätt unikt och kanske händer en gång på tio 
år i Sverige. Samtidigt var vi inte beredda på vad det innebar 
när dessa spelare drog iväg. Det måste vi ta lärdom av efter
som vi ska ha många unga lovande spelare i laget i framtiden. 
Vi ska ha en mix av spelare som gör att laget mår bra och är 
hungrigt.

Det kan man väl säga att Barcelona lyckats med i år?
- Exakt, det är så de fått fram spelglädjen och där är även 

Rosenborg ett bra exempel, men de får se upp nu när några av 
deras stöttespelare blir för gamla.

Vad blir Djurgårdens tuffaste uppgift 2005?
- Vi måste se till att våldet försvinner från våra fotbolls-

Här känner sig "Lunkan" hemma!
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GLENN 
SCHILLER 
GLENN 
MYRTHIL 
& vito 
KNEZEIC

LAGBILD 1989
TRÄNINGSLÄGER ITALIEN:
Övre raden: Thomas Johansson, GLENN MYRTHIL, Leif Nilsson, Steve Galloway, Stephan Kullberg, Niklas Karlström 

Nedre raden: Krister Nordin, Lars Lundborg, GLENN SCHILLER, Anders Almgren, Stefan Rehn
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Han är spelaren som, efter att ha gjort bra ifrån sig i IFK Göteborg, dök upp i DIF-tröjan säsongen -86 och spelade fram till halva -92. GLENN SCHILLER blev känd som en stentuff högerback som vägrade vika ner sig, men även med tekniska kvaliteter efter sin tid på mittfältet. Numera är han spelaragent och har bland annat varit involverad ivärvningarna av Djurgårdens båda islänningar Sölvi Ottesen och Kári Árnason. av jonathan broberg

Glenn Schiller, varför blev det DIF?
- Jag kände mest att jag behövde komma bort från staden 

Göteborg för att få ett personligt miljöombyte. Djurgården 
hörde av sig och jag tyckte att det de hade att erbjuda tilltalade 
mig, samtidigt som jag inte kom överrens med tränaren i 
Göteborg. Jag hade faktiskt två år kvar på kontraktet. Sen blev 
inte debutåret vad jag hade tänkt mig, jag gick mestadels 
skadad och gjorde bara åtta matcher tror jag. Men efter den 
säsongen tycker jag att det gick hyfsat.

Stefan Kullberg kom väl i samma veva som du? Hade ni snackat ihop 
er?

— Nej, jag hade ingenting med Kullbergs övergång att göra, 
men eftersom vi gick relativt samtidigt blev det kanske extra 
mycket spekulationer om att vi snackat ihop oss.

Personifiera dig själv som spelare.
- Ja, efter att ha varit mittfältare plockade 

”Svennis” ner mig som högerback. Jag var 
nog jävligt jobbig att möta ute på kanten. Det 
gjorde ont att möta mig, jag ville verkligen 
inte vika ner mig. Sen hade jag hyfsat 
spelsinne och faktiskt rätt bra teknik. Jag var 
den typen som försökte mana på de andra 
spelarna.

Bästa spelaren i DIF under din tid?
- Stefan Rehn hade egentligen allt och så 

är han en jävla fin kille också.

Bästa spelare du mött överhuvudtaget?
- Oj, det var svårt, men jag måste nog säga 

Falcaou i Roma. Han var fantastisk. Bästa 
spelare som jag mött i Sverige måste vara 
Torbjörn Nilsson. Ralf Edström var också 
mycket bra, förresten skulle du kunna sätta 
honom före Torbjörn. Jag säger Ralf. Han hade ett jäkla 
spelsinne och bra passningar. Det tror man kanske inte, men det 
hade han.

Höjdpunkten i DIF?
- Säsongen -88 när vi tog silver. Då var vi riktigt bra med flera 

bra spelare, Galloway, Osvold och Rehn till exempel.

Vad säger du om Tommy Söderberg?
- En bra tränare som var mycket för att alla skulle trivas. Här 

har jag nog en rolig historia att berätta förresten. Vi skulle skäm
ta med honom och jag hittade en rätt rolig bild där jag klistrade 
in hans huvud i och hängde upp i omklädningsrummet. Det 
visade sig att han tog väldigt illa vid sig. Han hade suttit uppe 
natten och diskuterat bilden med hans familj. Jag förklarade att 
det bara var ett skämt men det mottogs inte som det och vi miss
förstod varandra.

Vad hände efter din tid som spelare?
- Jag började jobba på kansliet som länk mellan laget och 

styrelse, och senare blev jag agent. Där jobbade jag med en nor
rman som heter Erik Solér. Han sålde sin firma till en större 
agentfirma som avvecklas och numera kör jag solo. Jag var 

bland annat involverad i 
värvningarna av islänningarna 
Ottesen och Arnason.

Hur är det att vara agent?
- Jag trivs och det mesta känns 

roligt. Däremot blir det en annan 
atmosfär att kliva in på kanslier 
idag när människorna där vet att 
man är agent. Det är inte samma 
varma mottagande som förr, om 
man säger så. (skratt)

Förresten Bosse Lundquist undrar hur 
det går med golfen?

- När det gäller klubben går det 
väldigt bra, men om han menade 
personligen spelar jag knappt län
gre... (skratt).

Just det, du grundade DIF Golf?
- Jag det gjorde jag och idag har klubben fyra banor. Två vid 

Lindepark, en vid Lövsätra och en vid Riksten. Så vi är på 
uppgång där också.

När får vi se TigercWoods i DIF-dressen då?
-Vi jobbar på det, annars inga kommentarer...
(skratt)
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GLENN MYRTHIL var och är en i DIF kretsar mycket uppskattad spelare och person. Idag har han hunnit bli 40 år gammal och pappa till tre barn. Han har lämnat fotbollen och satsar numera helhjärtat på yrket som polis. Tiden i Djurgården minns han som tuff, men rolig. 
- Vi var lite upp och ner, ena säsongen spelade vi i ”ettan” andra tog vi SM-silver, berättar han.
AV JONATHAN BROBERG

Hur ser din fotbollsväg till DIF ut?
- Jag började i Bromstens IK som pojklagsspelare och nådde 

tillslut A-laget där. Sedan gick jag direkt därifrån till 
Djurgården och spelade från -84 till -89. Efter DIF gick jag till 
Spårvägen och stannade i tio säsonger innan jag rundade av i 
Bromsten -00/01.

När kom du till DIF?
- Jag kom -84 som blev min första säsong. Ett intryck jag 

hade var att det blev väldigt mycket träningar. Det var absolut 
inget negativt, det var jävligt kul. Men jag minns att A-laget och 
B-laget tränade för sig själva, förutom under vintern. De var 
som separata lag, men jag tränade mestadels med A-laget.

Tränade ni redan då ute på Kaknäs?
- Nej, eller ibland gjorde vi det, men för det mesta höll vi till 

på Stadion. Under vintern härjade vi ute på Stadshagen eller 
Stora Mossen.

Vad har du för kontakt med DIF idag?
- Egentligen är det bara att jag håller igång i veteranlaget. 

Det består av det gamla gardet, Leffe Nilsson, Patrik Hagman 
och Pär Ferm har dykt upp som exempel. Annars pratar jag med 
Bosse (Andersson) någon gång ibland.

Har du något personligt minne från din tid i klubben?
- Några har man väl. Jag kommer starkt ihåg min första 

match. Jag började säsongen i B-laget men efter några omgån
gar fick jag chansen att vara med i A-laget. Det var i maj tror 

jag mot Västerås på Stadion. Jag var med från start, vi vann med 
2-1 och jag gjorde ett av målen. Det var verkligen underbart 
roligt. Självklart minns jag även den otroliga kvaldramatiken 
-85 mot GAIS.

SM-finalen nere i Malmö kommer man ihåg med lite 
blandade känslor. Det var kul att spela, sen blev kanske inte 
resultatet lika positivt.

Tommy Söderberg, vad säger du om honom?
-Tveklöst den bästa tränare jag haft. Han var ödmjuk och såg 

oss som individer och inte enbart som spelare. Han var ypperlig 
på att se det stora hela kring laget. Sedan kompletterade Göran 
Aral honom väldigt bra. Göran var den som gick in på djupet 
och såg detaljerna, medan Tommy mer såg till helheten. 
Träningarna var varierade och jag tyckte det var roligt att träna 
varje gång och det är nog viktigt om man ska lyckas.

Hur var Teddy Sheringham?
- Han var riktigt bra. Han hade en fruktansvärt bra timing i 

huvudspelet som han använde mycket. Han hade en enorm 
spänst. Det har gått hyfsat för honom senare, så han måste tagit 
väl tillvara på det jag lärde honom. (skratt)

Vi har även sett dig spela mot DIF med Spårvägen, hur var det?
- Jag hade inga problem rent känslomässigt att möta DIF 

eftersom jag hade mitt lag som jag spelade för. Det var däremot 
aldrig roligt utan mer som ett jobb som måste skötas. Man 
kände ledarna, en del spelare och det var aldrig kul att stå på 
andra sidan. Men sen är det alltid kul att spela fotboll.
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Lyckades du pilla in något mål mot DIF?
- Ja, det gjorde jag och det var roligt. Men känslan ute på plan 

var att det var bara ett vanligt mål. Det var roligare att prata om 
målet efter matchen och tracka gamla lagkompisarna för det.

Vem är den bästa spelare du mött? Hänger Maradonas tröja hemma på 
väggen?

- Nej, det tråkiga på den tiden var att vi hade så dålig ekono
mi, så vi fick inte byta tröjor med andra. Enda gången som jag 
hade tillstånd att göra det, var när vi spelade mot Saudiarabiens 
landslag.

Klubben skickade med gamla utslitna tröjor som var så tajta 
att man inte fick på sig dem. Det var nästan så att man inte ville 
byta med någon, man skämdes lite grann. Så den enda tröja jag 
har kvar hemma nu är en Saudiarabisk landslag ströja.

Vem var spelaren du bytte med?
- Ingen aning (skratt).

Vem är den bästa spelaren du har spelat tillsammans med?
- Oj, jag säger Stefan Rehn. På plan hade han en oerhörd 

teknik och blick för spelet. Det var inte alltid lätt att förstå, han 
låg så att säga på ett annat plan. Teknik har aldrig varit min 
stora styrka så jag var helt klart imponerad. Han var inte typen 
som röt till, även om han kunde säga ifrån när något var fel, men 
han var redan då en mycket ödmjuk kille och det verkar han 
fortfarande vara.

Har du någon historia om personer i laget som gjorde något kul?
- Ja, Galloway var den roliga typen i gänget. Jag tror det var 

borta mot Göteborg någon gång, som han hittade en badmössa 
inne i omklädningsrummet och stoppade den i byxorna. Senare 
under matchen gjorde han mål och tog då på sig badmössan 
och sprang baklänges på sitt karaktäristiska sätt. Han gillade 
inte att man tog honom i håret, vilket vi annars gjorde när han 
nätade för att retas lite. Så kanske var det därför han tog bad
mössan med sig ut.

Slutligen, någon mer historia att berätta, någon mindre katastrof med 
bussar som gått sönder till exempel?

- Bussarna har hållit, de har varit hela. Däremot var det gan
ska kul när vi en gång hade lirat en cupmatch uppe i Luleå och 
hade semester efter den. Almgren, Putte Eklöv och några andra 
hade bokat en flygresa och skulle åka morgonen efter. Men 
matchen blev försenad. Det blev dessutom förlängning och straf
far som drog ut på tiden, så vårt plan hem till Stockholm skulle 
egentligen lätta ungefär när straffarna började. Det var bara att 
skicka in straffarna och dra därifrån så fort som möjligt. Så alla 
drog i matchtröjor och bara rusade iväg. Planet stod och vän
tade på oss. De hade hållit i det. Allt vanligt folk hade satt sig till 
rätta och så plötsligt kom vi in med matchstället på oss. Vissa 
hann inte stretcha efter matchen och låg med kramp i gången 
medan andra luktade svett. Det var allmän kalabalik. Men kil
larna hann tillslut med semestern tack vare att vi kom med detta 
kvällens sista flygplan hem till Stockholm.
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VITO KNEZEVIC är en av de mest legendariska djurgårdsspelarna i modern tid. Hans hetlevrade humör och enorma offervilja har gjort honom till en ikon för epitetet järnkamin. Han är fansens favorit, men långt ifrån allas.
- Jag tycker definitivt att jag blev förfördelad av domarna, säger han.
AV JONATHAN BROBERG

Vito, hur ser din fotbollsväg till DIF ut?
- Jag började spela i Norrby IF. Den var min enda klubb 

innan jag kom till Djurgården -77. Sedan stannade jag i DIF till 
och med säsongen -88, för att efteråt trappa ner i Spårvägen ett 
par säsonger.

Har du någon kontakt med DIF idag?
- Inte mer än att jag då och då spelar i C-laget och har kon

tinuerlig kontakt med några personer i klubben.

Vad jobbar du med?
- Jag arbetar som försäljare på en firma som heter Tennegraf 

AB där mitt uppdrag är att sälja trycksaker till företag och pri
vatpersoner. Jobbet passar mig väldigt bra eftersom det är myck
et kundmöten och andra typer av kundkontakter. Jag trivs med 
att träffa folk helt enkelt.

Händer det att kunderna känner igen dig?
- Ja, det händer. Mest tror jag att mitt originella namn har 

med saken att göra. Människor som är fotbollsintresserade och 
är från den generationen som tittade då jag spelade, känner nog 
igen namnet åtminstone. Det har hänt att jag stött på kunder, 
men hittills enbart människor med glimten i ögat, som tittat 
underligt på mig och väst ”den där Knezevic”. Det ser jag som 
endast positivt.

Det är kul att folk kommer ihåg en.

Hur ser du på dåtidens Allsvenska gentemot den som spelas idag?
- Generellt sett fanns det fler profiler på min tid. Spelarna suk

tade inte efter proffslivet på det sätt som dagens spelare gör. Vi 
var nöjda med att spela i Allsvenskan. Trenden idag att sticka till 
Norge eller Danmark som proffs fanns inte på världskartan. 
Men visst vi spelade på stenåldern jämfört med hur förutsät
tningarna är för dagens spelare. En sån sak som att vi tränade 
på Gärdet skulle nog inte vara tänkbart i dagens läge. Många 
av oss hade jobb vid sidan av fotbollen, det har nog inte många 
spelare idag. Allting i klubbarna är skött mer professionellt nu, 
mer resurser överlag och det finns tid att träna mycket, vilket givetvis 
på sikt är bra för svensk fotboll.

Hur uppfattade du domarna under din tid som spelare?
- Jag kan säga att jag inte hade de med mig. Alltför många 

hade förutfattade meningar och bildade sin uppfattning på ryk
ten, vilket inte precis gynnade mig. Jag tycker att en bra domare 
ska ha en objektiv bedömning och bara för att jag hade en tuff 
spelstil blåste de väldigt ofta felaktigt emot mig. Det var inte 
bara emot mig förresten, utan alla spelare med tuff spelstil får 
ingenting gratis av domarna.

Tycker du att du blev förfördelad av domarna?
- Ja, det tycker jag definitivt. Om det var en frispark med mig 

samt sex andra i muren och alla rusade för tidigt, vem tror du 
ideligen åkte på varningen?
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Hur många röda kort har du fått under karriären?
- Faktiskt inte så många som folk tror. Jag minns det som att 

det var mellan tre och fem utvisningar jag åkte på under tiden i 
DIF.

Däremot fick jag mängder av varningar. På den tiden sam
lade man inte varningar och blev avstängd efter ett antal styck
en, utan de avskrevs direkt efter matcherna. Det här utnyttjade 
givetvis vi backar och spelade lite extra hårt.

Har något bra tjuvknep och psyktrick att lära ut till kommande 
backar?

- Nej, med handen på hjärtat måste jag säga att jag var en 
väldigt ärlig spelare, men om någon spelade ojust använde jag 
samma medicin tillbaka. Annars höll jag inte på med 
psykningar och sådant.

Däremot om jag mötte någon riktigt bra huvudspelare, som 
Ralf Edström, kommer jag ihåg att jag brukade hålla i honom 
lite när domaren inte såg på för att nå högst i duellerna.

Vem är den bäste medspelare du haft?
- Jag måste nämna två spelare från två olika generationer. 

Sven Lindman var en mycket duktig och kompetent spelare som 
var enkel att spela med. Och sen kom det en liten valp vid namn 
Stefan Rehn. En otrolig bolltalang med en blick för spelet som vi 
andra hade svårt att begripa oss på alla gånger.

Vad säger du om Tommy Söderberg?
- Han var bra. Tommy grundade sitt ledarskap på en trivsel 

runtomkring. Det var viktigt att alla trivdes utanför planen så 
att vi även trivdes på planen. Han brydde sig om oss spelare som 
personer och hade en härlig inlevelse och vinnarskalle.

Vilken säsong i DIF var roligast?
- Säsongen -88 med SM-finalen var fantastiskt kul till den 

sista finalen. Jag vet egentligen inte vad som hände i den 
matchen. Men det var Schillers fel att vi förlorade (skratt). Nej, 
allvarligt talat hade Malmö på den tiden ett kanongäng sam
tidigt som vi kom fel in i matchen. Annars minns jag även 
säsongen -78 med stor glädje.

Avslutningsvis, har du något roligt minne att berätta om, glömda 
matchshorts eller nåt?

- Nej, jag är dålig på sådant, men jag minns när vi var i 
Saudiarabien och spelade. Vi bodde på Hilton eller dylikt och 
alla skulle till matsalen för att äta middag. Då fick jag och Lars 
Stenbäck inte följa med in i matsalen för föreståndaren. Han 
tyckte att vi hade för långt hår och därför såg ut som tjejer. Så 
vi blev tvungna att ta med mat och äta i baren på Hotellet. Oj, 
vad de andra i laget garvade åt oss.
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KJELL 
JONEVRET
SPORTCHEF I DJURGÅRDEN FOTBOLL

- Det här är ingen bra början på vår dag, ropar Kjell Jonevret åt mig när jag kliver in genom dörren på Djurgårdens kansli. Vi skulle ju ses klockan nio fortsätter han i samma sura tonläge. Jag tittar förskräckt på min klocka, den är bara ett par minuter över nio.
Jag lyfter sakta på huvudet och ser mot honom långt borta i korridoren. Han brister ut i ett skratt och blinkar med ena ögat mot mig. Jag pustar ut, det var bara ett av hans vanliga skämt. Jag har hört honom prata på otaliga presskonferenser under säsongen och jag kan inte erinra mig att jag hört honom vara allvarlig en enda gång, oavsett hur det har gått för Djurgården eller vem han pratat med. När Djurgården skulle möta Juventus på Råsunda hölls det en presskonferens dagen innan matchen. En italiensk journalist frågade Tobias Hysén om hans pappa hade sagt någonting om Juventus till honom efter sin tid i Italien.- Nej, det har han inte, svarade Tobias.-Jo, det har han, inflikade Kjell till journalisterna. Till mig har han sagt att han tycker att Juventus är helt värdelösa. Journalisternas hakor hängde när tolken översatte det som Kjell sagt. Sedan kom skrattet och alla förstod att det var ett skämt. Mycket uppskattat av den samlade journalistkåren som är vana med allvarliga miner och tråkiga klyschor. Det slipper man i Jonevrets närvaro.
Av Wille Bäckström
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Jag går bakom Kjell ner för en trappa till källarvåningen. Han 
är ledigt klädd; mockaskor, jeans, sommarrutig blå skjorta och 
en blå V-ringad tröja som matchar skjortan. På axeln hänger 
den obligatoriska tränarväskan. Kjell har suttit inne hos Marie 
Barth-Kron och redovisat kvitton och andra utlägg. Det blir en 
del efter resorna. Senast har han varit på Island i samband 
med Sveriges två landskamper för att bekanta sig med deras 
fotboll och se hur nivån är på den isländska fotbollen. Resan 
dit var mycket lyckad. Han besökte en förening, som är Islands 
motsvarighet till Brommapojkarna, med en stor satsning på 
ungdomsfotbollen.

- Jag vill hitta former för ett samarbete med dem. Jag såg 
många bra saker hos dem, de var drivna och hade mycket bra 
idéer. Dessutom verkade det vara uppskattat att jag besökte 
dem.

När han är klar var det dags för morgonmöte, något som 
hålls varje måndag morgon på kansliet.

Vi går genom kansliet, bort till hans arbetsrum, kallat sport
grottan. Det är helt fyrkantigt, absolut fritt från allt som ger 
trevnad till ett rum. En tv är fastmonterad på väggen, och 
under den står ett bord med en video på och massor av kasset
ter står staplade bredvid. Det finns två skrivbord i rummet, det 
ena är helt tomt, medan det står en dator på det andra. Inte ett 
papper eller en enda penna i sikte. Resten av rummet fylls av 
ett stort konferensbord med enkla stolar runt.

På morgonmötet avrapporterar all kanslipersonal vad de 
gjort föregående vecka och vad som ska göras den kommande 
veckan. Alla sitter i de enkla stolarna runt konferensbordet, 
utom Kjell. Han har i stället tagit plats vid sitt skrivbord, i en 
kontorsstol. Han halvligger i den och har lagt upp sina fötter 
på bordet. Det ser lojt ut, men han lyssnar fokuserat på vad 
alla har att säga och sticker hela tiden in frågor för att visa sitt 
intresse.

Men ibland blir det för långrandigt för Kjell. Då passar han 
på att surfa lite på DIF.se och läser om gårdagens match. Men 
han lyssnar samtidigt vidare med ett öra och fortsätter att vara 
frågvis. Mötet drar ut på tiden, cupmatchen mot Norrköping 
veckan innan har gjort agendan längre än vanligt. Det kom

KORT FAKTA OM KELL SOM SPELARE:

Namn: KJELL JONEVRET

Född: 28/6 1962

Klubbar som spelare:

BROMMAPOJKARNA (1977-1984).

AIK (1984-1986).

BROMMAPOJKARNA (1987). 

VIKING-STAVANGER (1988-1990).

VASALUND (1991-1992).

Kjell Jonevret började som 15-åring i 

Brommapojkarna där han fanns mellan åren 

1977-1984.

När han var 22 år värvades han till AIK. 

Efter interna stridigheter med dåvarande 

tränaren Rolf Zetterlund var Kjell Jonevret 

efter två säsonger tillbaka i BP.

Kort därefter blev det norska Viking 

Stavanger där han fick tre oerhört bra år. Allt 

började med att Benny Lennartsson hörde av 

sig ...

Höjdpunkten var segern i norska cupen 

säsongen 1989 på ett utsålt Ullevål. Kjell 

Jonevret var lagkapten och fick ta emot 

bucklan av Kung Olav, 15 000 hyllade laget 

vid hemkomsten i Stavanger.
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också igång lite sent, men Kjell tog då kommandot och avbröt 
småsnacket och såg till att mötet kom igång. När incidenten i 
Norrköping diskuterades, sa han skämtsamt att han hade blivit 
avundsjuk på en sak han sett på läktaren.

- Såg ni aggressiviteten i en del killars blickar? Det skulle vi 
behöva mer av i laget.

-Vi måste dra, viskar han till mig. Vi har ett lag att ta hand 
om.

När vi lämnar mötet sneglar han på bullfatet och tar de sista 
två kanelbullar med sig. Innan Geijerstam släntrade in med 
bullarna hade Kjell berömt Marie Barth-Kron för att det 
serverades frukt i stället för onyttiga bullar på mötet. Hans 
nyttiga dag som startade med en grötfrukost fick ett snabbt 
slut.

Det här har varit Kjells kontor sedan han kom till 
Djurgården i början på sommaren, men han har inte spenderat 
mycket tid här. Han har visserligen titeln sportchef, men än så 
länge har han nästan uteslutande arbetat som tränare åt DIF. 
Men till nästa säsong är Lasse Sandberg ny tränare och då 
ska Kjell ta sig an sitt riktiga arbete, fram till dess får trivseln 
på kontoret stå tillbaka.

- Jag försöker vara här så mycket som möjligt säger han 
samtidigt som han bakar till en stor prilla från sin snusdosa. 
Men tränarrollen tar för mycket tid just nu. Vi har matcher 
flera gånger i veckan och däremellan tränar vi nästan jämt.

Snuset kommer på plats och Kjells överläpp försvinner. Han 
har tagit sin privata bil till jobbet idag. I kväll är det derby 
mellan AIK och Hammarby och givetvis ska Kjell vara på 
plats, han älskar fotboll, men han vet bättre är att åka till 
Råsunda med sin egen tjänstebil, prydd med 
Djurgårdsmärken.

Hans mobil ringer i ett. På morgonmötet hade han den på 
ljudlös, men man kunde hela tiden höra hur den vibrerade i 
fickan på hans läderjacka. Vi är nästan framme vid Bosön när 
han har lyssnat av alla meddelanden som kommit in under den 
dryga timmen som mötet höll på.

Kjell är gift sedan många år och har två söner. Givetvis 
spelar bägge grabbarna fotboll, precis som pappa alltid gjorde 
innan han blev för gammal, sadlade om och blev tränare.

- Jag har ett fantastiskt jobb. Visst är det mycket resor, och 
jag är borta en hel del. Men samtidigt hinner jag förvånans
värt ofta äta middag tillsammans med familjen och jag försök
er att se så många av killarnas matcher som jag kan. Mycket 
kretsar runt givetvis runt fotbollen, men jag har andra intressen 

också. Jag spelar till exempel gärna golf, men problemet är att 
alla andra jobbar när jag är ledig och tvärtom så det är svårt 
att hitta tid för golfen just nu. Men det gör inget, för jag trivs 
mest med att bara vara. Du vet, inte göra någonting speciellt. 
Eller ta en kopp kaffe och gå ner till biblioteket och läsa tid
ningar.

- En gång blev jag intervjuad i norsk radio, fortsätter 
Kjell, det var väl 16-17 år sedan, när jag blivit tränare för ett 
lag där. De frågade mig i direktsändning vad jag hade för 
fritidsintressen och jag svarade att jag gillar att vara hemma 
och pula. Han som intervjuade mig blev röd i ansiktet och sa 
snabbt att det var dags för musik. Jag märkte att någonting 
blivit fel, men jag förstod inte vad det var. Men när jag kom till 
träningen dagen efter garvade alla spelarna åt mig. De gillade 
att deras tränares fritidsintresse var att göka. Det är vad pula 
betyder på norska. Då blev jag kung i laget. Sedan dess säger 
jag helt enkelt att jag gillar att vara.

Ute på Bosön pratar Rehn och Kjell ihop sig inför 
matchgenomgången med spelarna. Fast det är Kjell som 
pratar och Rehn som lyssnar. Frågan är om han någonsin kan 
vara tyst?

Förmiddagens träningspass ute på Bosön blir enkel för Kjell. 
Det inleds med en matchgenomgång, de besegrade Elfsborg 
med 3-2 dagen innan. Han behöver inte säga mycket, spelarna 
vet att deras insats varit mindre bra i första halvleken, och 
mycket bra i den andra.

Kjells grundfilosofi är att en bra fotbollsspelare är en glad 
spelare. Alltså måste man få dem att trivas. Samtidigt ska de 
inte bli bortskämda menar han, och påpekar att balansgången 
är svår. Men han strävar efter att tänka på detaljer som de kan 
uppskatta om de förändras.

Att han verkligen arbetar efter den filosofin avspeglade sig 
flera gånger under dagen. Till exempel hålls matchgenomgån
gen på stavhoppsmattan på Bosön, alla spelare ligger bekvämt 
på mattan medan Kjell står bredvid och pratade med dem. 
Han håller ingen monolog utan försökte hela tiden få spelarna 
att berätta hur de hade upplevt matchen, komma med motfrå
gor och visade sig intresserad. Allt för att de ska prata mer och 
känna sig delaktiga. Precis som han gjorde på morgonmötet 
på kansliet. Spelarna verkar vara ganska trötta. De är fåordiga 
och gäspar en hel del när de ligger på mattan. Men det 
framgår i alla fall att de är överens med Kjell att inställningen 
måste bli bättre, särskilt i första halvleken. Varför spelet inte 
fungerar ska redas ut efter säsongen. Har träningen varit fel 
eller sitter det i huvudena? Just nu är det bara att köra på och 
göra det bästa av situationen. Hösten 2004 består av hårt jobb.
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I sportgrottan bänkar vi oss framför videon med varsin kopp kaffe. Gårdagens match ska som vanligt analyseras av Kjell och Stefan Rehn. 
- Den första halvleken var så jävla dålig att jag inte vill se den igen, 
säger Kjell. Vi kanske ska fråga spelarna om någon av dem vill ha en 
kopia av den för att ge till sina agenter?

Efteråt försöker Kjell att peppa dem, att få dem att se fram 
emot cupmatchen mot Öster.

-Visst vore det kul med en cupfinal.
Och mot Royal League.
- Då blir det mindre Bosön och mer träningsläger.
Han avslutar med att återigen berömma spelarna för deras 

andra halvlek. Den var lysande.
Ett träningspass senare i veckan flyttas från lördag till 

fredag, så att spelarna ska kunna roa sig på fredagskvällen och 
ta sovmorgon på lördagen.

Träningspasset på tisdag förmiddag ställs också in. I stället 
ska de bara äta lunch ihop så att de kan resa tidigare till Växjö 
(bortamatch mot Öster i Svenska cupen) och spelarna hinner 
se på Champions League på hotellet på kvällen i stället för att 
då sitta på en buss.

Små detaljer, men viktiga för trivseln. Och antalet trän
ingspass är inte livsviktiga så här i slutet på säsongen menar 
Kjell.

En av spelarna kan inte delta i träningen då han har ont i 
benet. Oscar, naprapaten blir aningens sur, alla som behöver 
behandling ska vara på plats en halvtimme innan träningen 
börjar så att de kan undersökas och få sin dom innan tränin
gen. Kjell hör tjafset och medlar och ger sitt stöd till spelaren 
som då får hoppa över inledningen av träningen till förmån för 
naprapatbänken. Lite för snällt kanske om någon skulle fråga 
mig.

Eftersom det är ett styrketräning spass så leds det av Inge 
Johansson. Jonevret och Rehn tittar bara på. I vanliga fall går 
Kjell runt och småsnackar med spelarna och kollar hur det 
går. Men inte idag. Han är konstant upptagen med sin telefon. 
Den ringer i ett. Förklaringen visar sig vara en bilannons som 
Jonas Riedel på kansliet har hjälpt Kjell att sätta ut på nätet. 
Kjell ska försöka sälja sin Audi och den verkar vara mycket 
populär bland bilköpare.

När telefonen ringer för femtioelfte gången tittar han på dis
playen och suckar, ”det här samtalet orkar jag inte ta nu”.

Men han svarar ändå. Det säger nog en hel del om honom.

Plötsligt kommer Kjell på att hans lillebror ska köpa en bil. 
Ett samtal senare är affären i stort sett klar. Brorsan vill osett 
köpa bilen.

- Men du har ju aldrig kört den, hör jag Kjell säga. Vi kan 
väl ses så att du får prova den?

Spekulanterna fortsätter att ringa tills träningen är slut.

När vi går ut genom korridoren kommer Pa Dembo jog
gande mot oss. De andra har påbörjat en joggingtur, men den 
väldige Tourray har vänt tillbaka. Han stannar vid oss, och 
bara tittar. Han väntar på något.

-Vad är det, frågar Rehn.
-Vadå, ville ni inte prata med mig, svarar Dembo förvånat.
Kjell och Stefan ser på varandra och förstår ingenting.

Dembo fattar däremot, han har blivit lurad. Snabbt vänder 
han om och börjar springa nerför korridoren samtidig som han 
skriker

- Jag ska döda dem!

Efter en snabb lunch på Bosön beger vi oss till Kungsholmen 
för att träffa lillebror Jonevret som går under namnet Bengt. 
Han kör bilen den korta sträckan från sitt kontor ner till 
Stureplan. Sedan är affären klar.

Jonas Riedel tror inte att det är sant när jag berättar att 
Kjell sålt bilen till sin bror när vi ses på kansliet en kvart 
senare.

- Sålde han den till brorsan? Lägg av! Här har jag fotat 
bilen och gjort i ordning annonsen och så säljer han den själv.

I sportgrottan bänkar vi oss framför videon med varsin kopp 
kaffe. Gårdagens match ska som vanligt analyseras av Kjell 
och Stefan Rehn.

- Den första halvleken var så jävla dålig att jag inte vill se 
den igen, säger Kjell. Vi kanske ska fråga spelarna om någon 
av dem vill ha en kopia av den för att ge till sina agenter?
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"KJELL och STEFAN fastnar framför datorn, De går in på några utländska 

lags sidor, och kollar upp hur det går för en del enskilda spelare. Det var i 

alla fall vad det såg ut som att de gjorde, jag ville inte fråga med risk för 

att de skulle tänka på min närvaro och be mig att gå ut."

Det är mer jobb efter en match än före. Mycket tid läggs på 
analyser, Kjell ser alltid matcherna på video direkt när han 
kommer hem. Innan matchen vill han inte ha för mycket infor
mation om motståndarna, fokus ska ligga på det egna spelet.

När vi sitter och ser på matchen kommer Bosse Andersson in 
i rummet. Han tittar på Kjell och visar med ögonen att han vill 
prata med honom utanför rummet. De går ut och jag börjar 
genast drömma om nyförvärv. Det dröjer säkert en halvtimme 
innan han kommer tillbaka. Jag och Rehn ser klart på 
halvleken.

Det här måste ju vara ett drömjobb tänker jag. Ligga ner
sjunken i en fåtölj med fötterna uppe på en stol och kolla på 
fotboll. Men Stefan och Kjell ser inte så avslappnade ut trots 
sina bekväma arbetsställningar. Ögonen är verkligen fokuser
ade på tv:n och allt kommenteras. Små detaljer främst, saker 
som jag aldrig skulle ha lagt märke till om de inte sagt 
någonting. Mycket beröm delas ut, de verkar oerhört nöjda 
med i stort sett allt i den andra halvleken.

Tv-tittandet är slut. Kjell och Stefan fastnar framför datorn. 
De går in på några utländska lags sidor, och kollar upp hur 
det går för en del enskilda spelare. Det var i alla fall vad det 
såg ut som att de gjorde, jag ville inte fråga med risk för att de 
skulle tänka på min närvaro och be mig att gå ut.

Efter ett tag tipsar Rehn mig om ett videoband som en agent 
skickat till DIF. Jag sätter på filmen och bänkar mig framför 
tv:n. En del klipp på filmen verkar vara från tv, andra är 

garanterat filmade med videokameror utan bildstabilisator. Jag 
ser en del snygga mål, men framför allt oerhört dåliga målvak
ter. Det stora problemet är att veta vilken spelare det är som 
agenten representerar. Det kanske låter märkligt att jag inte 
klarar av att se det, men tröjorna är olika i alla klippen så det 
är inte helt lätt att hänga med. Dessutom är det riktigt korta 
sekvenser i videon.

Dagen lider mot sitt slut, i alla fall arbetsdagen. Ett sista 
möte ska klaras av, sportkommittén ska träffas. Bagar-Bosse 
Andersson, Rolle Åhman, Paul Lindholm (juniortränaren), 
Rehn och Kjell diskuterar bland annat den mytomspunna 
manualens framtid. Samtidigt har videon satts igång igen. 
Andra halvlek rullar igen. Kjell sitter och bläddrar i en tjock 
pärm, men ögonen sneglar hela tiden på tv:n.

Mötet är spännande att lyssna på. Vad har Djurgården gjort 
rätt, vad har gjorts fel? Hur ska allt bli bättre? Hur ska 
värvningar bli bättre? Hur ska träningarna förbättras? Allt ska 
utredas, och gruppen ska snart träffas igen.

Efter en timme bryts mötet. Alla måste vidare, antingen hem 
eller till Råsunda för att se ödesmatchen AIK- Hammarby.

I morgon är en ny dag, full med fotboll. Men inte Kjell emot: 
- Jag gillar att vakna på morgonen. Det är kul för det finns 

alltid saker att göra.
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Djurgårdaren. Skicka din lista till dif.fotboll@dif.se

AV DAVID BOGERIUS

Vi blev lite nyfikna på vad spelarna i A-truppen 
kunde tänkas hitta på under långledigheten 
som stundar Så vi kollade upp det med några 
av dem. av karin lehtonen

ÅRETS EUFORI
1. TOBIAS HYSÉN GÖR 2-0 MOT JUVENTUS I TURIN.

2. ANDREAS JOHANSSON GÖR 1-0 MOT JUVENTUS I TURIN.

3. JOHAN ARNENG GÖR 1-1 MOT JUVENTUS PÅ RÅSUNDA.

4. TOBIAS HYSÉN GÖR 3-0 MOT UTRECHT PÅ RÅSUNDA.

5. STEFAN BERGTOFT GÖR 2-1 MOT AIK PÅ RÅSUNDA.

ÅRETS BOTTENNAPP
1. 0-4 mot Utrecht 16 sep

2. 0-3 mot Hammarby 19 juli

3. 0-3 mot Esbjerg 5 dec

4. 0-3 mot Kalmar 9 maj

5. 0-2 mot Landskrona 2 maj

SÄSONGSTART A LA BARSOM
1. Brutet näsben på två ställen i första träningsmatchen

2. Utvisad efter tio minuter i den allsvenska premiären

3. Avstängd i efterföljande match

4. Tillbaka på plan blir han hårt kapad i straffområdet

5. Skadar axeln i fallet, blir varnad för "filmningen" 

medan han bärs ut på bår

ÅRETS MEST SAKNADE
1. LELLES POKAL

2. STOCKHOLMS STADION

3. KIM

4. SNUFFE OCH ZORAN

5. GLÄDJEN

HÄRLIGA ÅTERSEENDEN 2005
1. STADION

2. LASSE SANDBERG

3. LÖPARBANOR

4. TRÄBÄNKAR

5. SKADEFRI BARSOM

ASPIRANTER PÅ ATT VINNA SKYTTELIGAN I DIF
2005

1. Elias Storm, visade att han kan göra mål i Royal League.

2. Tobias Hysén, sätter han hälften av chanserna vinner han den 

allsvenska skytteligan.

3. Sören Larsen, bli frisk!

4. Johan Arneng, skjut Johan skjut!

5. René Makondele, nu måste det lossna.

PATRICK AMOAH kommer att fira jul hemma i Tumba tillsammans 
med familjen. När vi frågar om han har önskat sig något kul i julklapp, 
svarar han snabbt.

- En fotboll.

Han berättar också att hans favoriträtter på julbordet är Kebabrulle 
och julskinka med potatis. Det kan man kalla en salig blandning. I 
övrigt har han inte planerat något speciellt, det blir till att softa och ta 
dagen som den kommer. Det gäller att ladda batterierna inför kom
mande säsong.

MATIAS CONCHA åkte ner till sina gamla hemtrakter Malmö direkt 
efter Royal League matchen mot Esbjerg. Han kommer att tillbringa 
större delen av sin ledighet där nere hos familjen, men även passa på att 
träffa alla gamla kompisar. När det gäller julklappar så brukar han inte 
direkt önska sig en massa saker. Den bästa julklappen är egentligen att 
få vara tillsammans med nära och kära under julhelgen. En av store
brorsorna bor i Madrid så de ses ungefär en gång om året, därför är det 
extra roligt att alla kan samlas under julen. På julbordet måste det 
finnas köttbullar, prinskorv, skinka samt lite olika sallader som hans 
mormor gör efter chilenskt recept. Han är noga med att påpeka att han 
inte gillar sill.

- Har aldrig gjort och kommer aldrig att göra det.
Efter nyår åker han och sambon Tania till Teneriffa en vecka. Det är 

aldrig fel med lite sol och värme mitt i vintern, det håller nog de flesta 
med om.

TONI KUIVASTO har ett ganska fullspäckat schema under 
ledigheten. Först bär det av till Phuket i Thailand för sol och bad med 
familjen. Därefter reser de till Tammerfors för jul och nyårsfirande med 
föräldrar samt övrig släkt. På frågan vad han önskar sig i julklapp 
svarar han; att det är inte så noga, men att det alltid är kul med en bra 
bok.

Fast å andra sidan tycker Toni att det är minst lika roligt att leka 
med sonens julklappar och det är väl inte så konstigt när det är han som 
köper dem. Favoriträtt på julbordet är inte lätt att välja, men om 
potatislåda (en finsk specialitet som tillagas i ugnen i flera timmar) inte står 
framme så skulle han bli lite besviken.

Vi kollade också med vår relativt nye huvudtränare KJELL 
JONEVRET vad han tänker hitta på för roligt under ledigheten. Till att 
börja med kommer han att åka till England i december med Svenska 
tränarföreningen för att titta på fotboll.

- Det finns alltid något att snappa upp på resor av det här slaget.

Jul firar han med familjen och stora släkten på ett lantställe i 
Lövstabruk, Uppland.

När det gäller julmat äter han gärna riktigt gamla klassiker som 
dopp i grytan, risgrynsgröt samt tunga, jag kan inte låta bli att fråga 
om han skämtar, men det gör han inte. Överst på julklappslistan står ett 
munspel. Precis som fotboll ligger musik honom varmt om hjärtat. Han 
hoppas hinna med att åka lite skidor i fjällen. Fast fullt lika ledig som 
spelarna är han nu inte. Det blir en del jobb för hans del, bland annat 
måste vårens träningsläger organiseras och försäsong sträning en plan
eras. Vid det här laget vet nog de flesta att om man jobbar med fotboll 
så är det inte bara ett jobb, det är en livsstil.

Ledarna och spelarna passar på att önska alla läsare en riktigt 
God Jul & Ett Gott Nytt År!
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GENERELL INFORMATION

Antal omgångar.................................................................... 26

Antal spelade matcher........................................................ 182

PUBLIK

Publik denna omgång........................................................ 78 110 Snitt = 11 159

Publik samma omgång i fjol.............................................. 49 388 Snitt = 7 055

Publik tot efter omgången.................................................. 1 777 712 Snitt = 9 768

Publik tot efter samma omgång i fjol.............................. 1 857 907 Snitt = 10 208

Högsta publiksiffra i år.......................................................... 40 186 ÖIS-IFK Göteborg (1-2)

Lägsta publiksiffra i år............................................................ 0 AIK-Örgryte IS (0-3)

MÅL

Antal mål efter denna omgång....................................... 442 Snitt = 2,4

Antal mål efter denna omgång i fjol.............................. 518 Snitt = 2,8

Antal mål på hemmaplan.................................................. 240 54%

Antal mål på bortaplan...................................................... 202 46%

Antal mål i 1 :a halvlek......................................................... 181 41%

Antal mål i 2:a halvlek......................................................... 261 59%>

Målrikaste matcher................................................................ 5-3 HBK-L BolS

Snabbaste mål....................................................................... 0m 42s Tomas Rosenkvist, IFK Göteborg

Flest mål i en match............................................................. 3 Paulinho Guará, AIK - Örgryte IS

3 Afonso Alves, IF Elfsborg - MFF

VARNINGAR & UTVISNINGAR

3 Markus Rosenberg, HBK - ÖSK

Varningstätaste matcher..................................................... 8 Helsingborgs IF-L BolS (0-1)

Antal varningar efter denna omgång........................... 565 Snitt = 3,1

Antal varn efter denna omgång i fjol............................. 613 Snitt = 3,4

Antal varningar hemmalag............................................... 266 47%

Antal varningar bortalag.................................................... 299 53%

Antal utvisningar efter denna omgång......................... 30

Antal utv efter denna omgång i fjol................................ 
övRiGt

29

Antal hemmasegrar.............................................................. 71 39%

Antal oavgjorda.................................................................... 56 31%

Antal bortasegrar.................................................................. 55 30%

Totalpublik 2001...................................................................... 1 536 269 Snitt per match = 8441

Totalpublik 2002...................................................................... 1 852 416 Snitt per match = 10178

Totalpublik 2003...................................................................... 1 857 907 Snitt per match = 10208

Totalt antal mål 2001............................................................ 535 Snitt per match = 2,94

Totalt antal mål 2002............................................................ 512 Snitt per match = 2,81

Totalt antal mål 2003............................................................ 518 Snitt per match = 2,85

* GENERELL STATISTIK

Det hände mycket i Allsvenskan i 
år. Djurgården hade ljusglimtar 
och avslutade säsongen starkt. 
Tränarbyte, cupguld och tre 
dubbelmöten ute i Europa samt 
spel i Royal League, så man kan 
ju säga att det blev ett 
händelserikt år.
Här sammanfattar vi den 
allsvenska säsongen.

Skytteligan Assistligan
Namn Lag Mål Namn Lag Assist

MARKUS ROSENBERG Halmstads BK 14 MARKUS ROSENBERG Halmstads BK 14

AFONSO ALVES (Martins Jr) Malmö FF 12 AFONSO ALVES (Martins Jr) Malmö FF 12

ANDREAS JOHANSSON Djurgårdens IF 11 ANDREAS JOHANSSON Djurgårdens IF 11
DEDÉ ANDERSON Kalmar FF 10 DEDÉ ANDERSON Kalmar FF 10

PETER GRAULUND Helsingborgs IF 10 PETER GRAULUND Helsingborgs IF 10

PETER IJEH IFK Göteborg 10 PETER IJEH IFK Göteborg 10

SHARBEL TOUMA Halmstads BK 10 SHARBEL TOUMA Halmstads BK 10

MATTIAS LINDSTRÖM Helsingborgs IF 9 MATTIAS LINDSTRÖM Helsingborgs IF 9

JONAS WALLERSTEDT GIF Sundsvall 9 JONAS WALLERSTEDT GIF Sundsvall 9

AILTON JOSÉ ALMEIDA Örgryte IS 8 AILTON JOSÉ ALMEIDA Örgryte IS 8

HASSE BERGGREN IF Elfsborg 8 HASSE BERGGREN IF Elfsborg 8
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Tabell
Pos. Lag M V O F GM IM +/- P

1 MALMÖ FF 26 15 7 4 44 21 23 52 * ALLSVENSKA TABELLEN

2 HALMSTADS BK 26 14 8 4 53 27 26 50 Efter en tung inledning och 
tränarbyte började klättringen i 
tabellen och anledningen till att 
Djurgården kom högre upp i 
tabellen var antalet insläppta 
mål. Endast sex lag släppte in fler 
mål bakåt. Att Djurgården kom 
fyra får ändå ses som väl godkänt 
detta mellanår.

3 IFK GÖTEBORG 26 14 5 7 33 20 13 47

4 DJURGÅRDENS IF 26 11 8 7 38 32 6 41

5 KALMAR FF 26 10 10 6 27 18 9 40

6 HAMMARBY 26 10 7 9 28 28 0 37

7 GIF SUNDSVALL 26 9 7 10 30 29 1 34

8 ÖREBRO SK 26 9 6 11 32 45 -13 33

9 IF ELFSBORG 26 8 8 10 25 32 -7 32

10 HELSINGBORGS IF 26 7 9 10 41 33 8 30

11 L BOIS 26 7 9 10 27 33 -6 30

12 ÖRGRYTE IS 26 6 9 11 24 35 -11 27

13 AIK 26 5 10 11 23 35 -12 25

14 TRELLEBORGS FF 26 2 7 17 18 55 -37 13

Domare
Namn matcher Varn. H Varn. B Snitt Utvisn. Mål Målsnitt Straffar

. ........ .

Lag Antal

PETER FRÖJDFELDT 20 27 30 2,9 1 50 2,5 2 L BolS 50

MARTIN HANSSON 20 27 29 2,8 6 58 2,9 9 HIF 48

MARTIN INGVARSSON 19 27 32 3,1 1 57 3,0 3 AIK 47

JONAS ERIKSSON 18 18 28 2,6 1 38 2,1 6 GIF Sundsvall 45

STEFAN JOHANNESSON 17 20 30 2,9 4 47 2,8 4 Kalmar FF 43

LEIF SUNDELL 16 17 16 2,1 4 35 2,2 0 IF Elfsborg 42

ANDERS FRISK 15 31 26 3,8 3 36 2,4 4 Örebro SK 38

DANIEL STÅLHAMMAR 15 24 28 3,5 2 27 1,8 2 Örgryte IS 38

MIRO UKALOVIC 15 30 36 4,4 4 40 2,7 2 Hammarby 37

ÅKE ANDREASSON 10 19 22 4,1 1 26 2,6 3 DIF 34

HÅKAN JONASSON 10 12 14 2,6 2 13 1,3 0 IFK Göteborg 34

MARKUS STRÖMBERGSSON 7 14 8 3,1 1 15 2,1 3 Malmö FF 34

TFF 34

Målvakter HBK 19

Namn Lag Matcher Ins mål Räddningar Rädd% 0:an Totalt 543

Daniel Andersson........................ Helsingborgs IF 16 16 70 81% 6 Utvisningar
Petter Wastå................................. Kalmar FF 26 18 77 81% 11 Lag Antal

Bengt Andersson......................... IFK Göteborg 26 20 82 80% 11

Pa Dembo Touray....................... Djurgårdens IF 17 18 72 80% 5 AIK 5

Mattias Asper................................ Malmö FF 26 21 83 80% 12 Djurgårdens IF 4

Conny Johansson....................... Halmstads BK 26 27 104 79% 9 Kalmar FF 4

Johan Wiland............................... IF Elfsborg 26 32 108 77% 9 Helsingborgs IF 3

Jonas Sandqvist.......................... Landskrona BolS 26 33 104 76% 7 Örgryte IS 3

Ante Covic.................................... Hammarby 26 28 85 75% 9 IF Elfsborg 2

John Alvbåge............................... Örebro SK 25 39 118 75% 8 Landskrona BolS 2

Håkan Svensson.......................... AIK 25 34 102 75% 4 Trelleborgs FF 2

Richard Richardsson................... Trelleborgs FF 6 12 35 74% 1 Örebro SK 2

Andreas Isaksson........................ Djurgårdens IF 7 8 23 74% 1 Halmstads BK 1

Dick Last......................................... Örgryte IS 24 29 81 74% 5 IFK Göteborg 1

Conny Rosén................................ Helsingborgs IF 10 17 42 71% 1 Malmö FF 1

Fredrik Sundfors........................... GIF Sundsvall 26 30 74 71% 8 Totalt 30

Fredrik Persson.............................. Trelleborgs FF 21 43 91 68% 2

Tommy Naurin.............................. Örgryte IS 2 4 6 60% 1

Oskar Wahlström......................... Djurgårdens IF 5 6 6 50% 1
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Säsongens högsta publiksiffror Säsongens lägsta publiksiffror
Omgång Hemmalag Bortalag Publik Omgång Hemmalag Bortalag Publik

5 Örgryte IS IFK Göteborg 40 186 25 AIK Örgryte IS 0
25 IFK Göteborg Malmö FF 38 983 26 Trelleborgs FF AIK 1 011

15 IFK Göteborg Örgryte IS 36 312 23 Trelleborgs FF Örgryte IS 1 310
2 Djurgårdens IF AIK 32 590 18 Trelleborgs FF GIF Sundsvall 1 587

7 AIK Hammarby 27 612 21 Trelleborgs FF Halmstads BK 1 614

26 Malmö FF IF Elfsborg 27 343 17 Trelleborgs FF Kalmar FF 2 091
4 Malmö FF IFK Göteborg 26 426 20 Trelleborgs FF IFK Göteborg 2513
12 Hammarby Djurgårdens IF 24 165 10 Trelleborgs FF IF Elfsborg 2 657
17 Malmö FF Helsingborgs IF 22 920 21 Landskrona BolS GIF Sundsvall 2 757

Säsongens högsta publiksiffror
Lag Hemma Borta Totalt

MALMÖ FF 20 061 12 521 16 291
IFK GÖTEBORG 14617 13 681 14 149

AIK 13 880 11 263 12 572

HAMMARBY 12 877 11 796 12 337
DJURGÅRDENS IF 12 321 11 651 11 986

HELSINGBORGS IF 10 168 8 550 9 359

HALMSTADS BK 9 112 9 063 9 088
ÖRGRYTE IS 7517 8 340 7 929

KALMAR FF 7 123 8 261 7 692

IF ELFSBORG 6 443 8 686 7 564
ÖREBRO SK 7012 8 069 7 541

LANDSKRONA BOIS 5 880 8 525 7 203

GIF SUNDSVALL 6 270 7 848 7 059

TRELLEBORGS FF 3 459 8 486 5 972

ÖRGRYTE IS - IFK GÖTEBORG

40 186 - SÄSONGENS BÄSTA

AIK - ÖRGRYTE IS

0 - SÄSONGENS SÄMSTA

* SÄSONGENS PUBLIKSIFFROR

Publiksnittet hemma var betydligt lägre än vad vi alla trodde inför 
säsongen. Det som var mest skrämmande var att så många 
säsongare som hade biljett valde att stanna hemma på hösten när 
Djurgården verkligen behövde stöd i slutspurten av Allsvenskan. 
Snittet hemma på 12.231 åskådare överträffar inte de senaste tre 
åren, men står sig väl mot 70-, 80 och 90-talet då det högsta snit
tet hemma låg på 9.173 från säsongen 1999. 32.590 åskådare mot 
AIK får ses som mycket väl godkänt.

Säsongens publiksiffror match för match

AIK DIF GBG GIF HAM HBK HEL IFE KFF LBolS MFF TFF ÖIS ÖSK

AIK 18876 12810 19486 27612 12317 10480 9207 13562 13747 15254 14745 0 12351

Djurgårdens IF 32590 15079 11755 20750 11656 9148 5661 11308 6998 13380 5448 8711 7701

IFK Göteborg 10637 21749 7273 12458 11083 8159 12584 8144 8972 38983 7626 36312 6049

GIF Sundsvall 5969 6158 8040 6749 5673 5132 5129 7401 5685 6432 8032 4544 6566

Hammarby 18234 24165 11652 8870 10552 12187 13127 10522 11128 15626 11612 8437 11294

Halmstads BK 9721 13297 16867 5303 15547 6644 7011 5629 6131 11239 8046 6449 6584

Helsingborgs IF 12005 10254 10801 6541 10786 13530 7291 10218 13174 16069 8559 6520 6447

IF Elfsborg 6171 5520 10635 6416 6008 8120 5209 5223 4178 7593 5010 7242 6435

Kalmar FF 8038 9031 9011 6031 8103 6474 5788 7032 7043 8758 5228 6553 5515

Landskrona BolS 5653 6387 6315 2757 4418 6431 11036 5855 4011 8495 4776 4458 5858

Malmö FF 21229 18218 26426 14132 20302 20781 22920 27343 17332 18824 19328 11940 22019

Trelleborgs FF 1011 6154 2513 1587 3075 1614 4042 2657 2091 5030 9843 1310 4042

Örgryte IS 5067 3554 40186 6867 7067 4193 5389 4805 4344 3571 4482 4164 4043

Örebro SK 10105 8103 7520 5009 10485 5398 5017 5220 7617 6352 6629 7751 5956
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Djurgåden spelare för spelare
Nr Namn Matcher Mål Pass Poäng Skott på Utanför Ställn Skott tot Varn Utvis

2 Matias Concha 22 0 2 2 2 6 0 8 1 0

3 Fredrik Stenman 26 3 1 4 8 9 1 18 2 0

4 Elias Storm 16 1 0 1 1 2 0 3 2 0

5 Sölvi Ottesen 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Toni Kuivasto 24 0 1 1 0 5 0 5 2 0

7 Johan Arneng 25 3 2 5 9 16 1 26 3 0

8 Tobias Hysén 25 3 9 12 18 14 1 33 0 0

9 Geert den Ouden 13 4 1 5 12 13 3 28 4 0

10 Andreas Johansson 23 11 7 18 25 27 2 54 5 1

11 Daniel Sjölund 17 1 1 2 5 2 0 7 0 0

12 Markus Karlsson 15 0 0 0 0 3 0 3 2 1

13 Stefan Bergtoft 7 1 1 2 2 3 0 5 3 0

14 Babis Stefanidis 10 2 0 2 9 10 0 19 0 0

15 Pa Dembo Touray 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Andreas Isaksson 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Markus Johannesson 13 0 0 0 1 5 0 6 0 1

17 Sören Larsen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Niclas Rasck 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Juraj Dovicovic 8 1 0 1 4 3 0 7 0 0

19 Pär Cederqvist 3 0 0 0 1 2 0 3 0 0

20 Tomas Backman 11 1 0 1 2 7 0 9 2 0

22 Aziz Corr Nyang 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0

23 Yannick Ngabu Bapupa 20 1 1 2 8 7 0 15 2 0

24 Rene Muzola Makondele 15 1 0 1 6 8 0 14 1 0

25 Patrick Amoah 10 2 0 2 7 8 0 15 0 0

30 Oskar Wahlström 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 Abgar Barsom 15 1 0 1 11 12 0 23 3 1

★ DJURGÅRDEN / SPELARE FÖR SPELARE

27 spelare har representerat A-laget i Allsvenskan 2004. Det är väldigt många 
spelare och här finns mycket rolig statistik att få fram. Elias Storm gjorde till exem
pel ett mål på tre skott, så målen i Royal League och spel som toppforward mot 
Esbjerg kanske inte överraskade så många.

Säsongens resultat match för match

AIK DIF GBG GIF HAM HBK HEL IFE KFF LBolS MFF TFF ÖIS ÖSK

AIK 1 - 1 3- 1 1 -0 0- 1 0-2 2-2 1 - 1 1 - 1 1 -3 0 - 2 om 0-3 1 -2

Djurgårdens IF 3 - 1 1 - 2 3 - 1 1 - 0 ULL 2 - 1 3 - 2 0 - 3 ULL 0 - 2 5 - 0 2 - 1 5 - 1

IFK Göteborg 1 -0 2 - 0 0- 1 0- 1 om 2-1 3 - 0 1 -0 1 -1 1 - 2 2-0 4-0 1 -0

GIF Sundsvall 1 - 1 0 - 1 2- 1 2-0 1 -0 3-3 0-0 0- 1 om 3-2 1 -0 1 - 1 1 -0

Hammarby 1 - 1 3 - 0 1 -2 1 -0 1 -1 2 - 1 1 -0 0 - 3 3-1 om 0-1 0-1 1 - 1

Halmstads BK 1 -2 2 - 2 1 - 1 1 -0 2- 1 3-2 3-0 1 -0 5-3 2-2 1 -0 2-2 5-0

Helsingborgs IF 3-0 1 - 1 1 - 2 1 -0 3- 1 1 -2 4-0 1 -2 0-1 0-2 2-0 3 - 0 om

IF Elfsborg 1 -0 0 - 0 1 -0 3-1 0- 1 1 - 1 1 - 1 0- 1 1 - 1 1 -5 3-1 1 -2 3-0

Kalmar FF 1 - 1 1 - 1 om 2- 1 1 -2 1 -3 om 0- 1 1 - 1 1 -0 2-0 1 -1 0- 1

Landskrona BolS 0-1 2 - 0 0-1 3-2 om 0-4 1 -1 om 0-2 2-1 4 - 0 0-2 0- 1

Malmö FF 0-0 2 - 0 1 -0 om 4-3 2-1 1 -1 1 -0 om 0- 1 4-2 1 - 0 5 - 1

Trelleborgs FF 1 -3 2 - 2 2-3 1 -1 2-2 0-4 1 - 6 0- 1 om 2- 1 ULL 1 - 1 1 -2

Örgryte IS 1 - 1 0 - 1 1 -2 1 -3 om 2-0 1 -1 0-2 1 -1 1 - 1 0-2 1 -0 2-2

Örebro SK 2-1 0 - 2 om 3-3 1 -2 2-5 3- 1 2-2 1 -2 2-0 1 -2 3-0 1 - 0

Djurgårdaren_37



VEM AR LARS SANDBERG?Lars Sandberg är Djurgårdens senaste nyförvärv. Tillsammans med Stefan Rehn, Kjell Jonevret och Kjell Frisk kommer han under de närmaste åren ingå i Djurgårdens fyrklöver av tränare, av jonas riedel

Lasse Sandberg är 47 år, gift med Annika och har två vuxna döttrar, 

Sofia och Usa. Han har under många år arbetat på Folksam och skulle 

precis tillträda en ny tjänst som arbetsledare när Djurgården hörde av 

sig och erbjöd honom tjänsten som tränare.

- Det blev ju lite komplicerat. Men Folksam visade sig tillmötes

gående och gav mig möjligheten att ta tjänstledigt. Det var 

avgörande för mig att jag inte behövde säga upp mig, eftersom jag 

vid min ålder tycker att tryggheten är viktig. Det är inte så tryggt att 

vara fotbollstränare. Men nu fick jag chansen att syssla med det jag 

älskar allra mest och samtidigt ha min anställning kvar, säger Lasse.

BÖRJADE I BP

Som liten spelade han fotboll i Brommapojkarna. Det gick bra och 

med tiden tog han plats i klubbens representationslag. Efter fem år i 

BP:s A-lag hörde Djurgården 1979 av sig och erbjöd en plats. Valet var 

enkelt, inte bara för chansen att komma högre upp i seriesystemet. 

Uppväxt med pappa Gösta Sandberg, eller "Knivsta" som han är mer 

känd som, hade han alltid varit djurgårdare.

- Jag är väl mer eller mindre uppväxt på Stadion. Pappa Gösta har i 

många stycken varit en förebild för mig som ledare. En ledare med ett 

väldigt stort hjärta, både för föreningen i stort och för de enskilda män

niskorna. Det är något jag alltid uppskattat hos honom och försökt ta 

efter. Jag tror att jag fått mycket av det med mig, berättar han.

Så det är ingen tillfällighet att det blev Djurgården för Lasse. Han 

berättar att under hans tid i Café Opera så hade man reservlaget ihop 

med AIK.

- Och jag kan lova att det inte var någon i ledningen som fick på 

mig AlK-overallen det året, även om de försökte. Där gick gränsen, 

säger han och skrattar.

HISTORIEN GÅR IGEN

Knivsta hade under 1979 varit tränare i Djurgården, men när Lasse 

kom togs laget över av Arve Mokkelbost.

- Det är faktiskt nästan på dagen 25 år sedan jag skrev på som 

spelare för Djurgården. Vad som är lite lustigt är att den gången hade 

AIK också degraderats från Allsvenskan. Så historien går igen.

Det blev sju säsonger, samanlagt 49 allsvenska matcher och en 

mängd division l-matcher i Djurgården. De första två säsongerna 

spelade Djurgården i Allsvenskan, men 1981 åkte man ur. Sedan vän

tade fyra år i Division I Norra. Lasses sista säsong i laget, 1986, blev det 

åter dags för Allsvenskan, då med bland annat Stefan Rehn i laget.

Efter Djurgården blev det fem år som spelare i Spånga IS. Några år 

efter sin spelarkarriär där började han 1994 jobba som ledare i klubben 

för att 1996 ta över som huvudtränare.

MED JONEVRET I CAFÉ OPERA

Äventyret fortsatte i Café Operas där Lasse var assisterande tränare 

under fyra år. De två sista åren var Kjell Jonevret huvudtränare för 

laget. Nu återförenas de i Djurgården.

- Kjell och jag hade ett mycket gott samarbete. Det är väl inte så 

ovanligt att tränare tar med sig sina assisterande tränare, det är väl ett 

betyg på att även han tycker att det fungerade bra under vår gemen

samma tid i Café Opera, menar han.

Samtidigt påpekar han att Stefan Rehn nog har varit en viktig person 

i Djurgårdens beslut att anställa honom.

- Stefan och jag har suttit och pratat i många timmar under novem

ber. Jag tror att hans ord har fått väga tungt eftersom det är han och 

jag som kommer jobba ihop allra mest. Jag kände en väldig trygghet 

efter våra samtal. Jag tycker att vi har samma grundsyn på människor 

och hur man ska bete sig med olika personer och hur de i gruppen bör 

bete sig mot oss. Likadant kände jag med Kjell Frisk.

TRIVS MED ROLLEN SOM LEDARE

Hur är han då som tränare? Själv tycker han att styrkorna finns inom 

ledarskapet, att erfarenheter inom både arbetslivet och inom fotbollen 

tillsammans med intresset för just ledarskap har gett honom en bra 

grund att stå på.

- Jag är nog känd för att ha lätt för att få med mig folk, att få grup

pen att dra åt samma håll. Jag tycker att Djurgården har en bra och 

familjär stämning och jag ska försöka se till att det fortsätter så och 

kanske även blir ännu bättre, menar han.

Den fotbollsfilosofi som Djurgården representerar trivs han bra med 

och menar att den har ju både varit nydanande och gett resultat.

- Det känns som en jätteutmaning att nu försöka ta ett steg till. Jag 

tycker att grundidén är mycket bra, även om man kanske inte lyckats 

genomföra den helt i år då man varit lite för stillastående. Men idén, 

att äga bollen mycket och vårda den, det tycker jag om och det ska 

vi självklart jobba vidare med.

Men han har även tankar om vad som kan förändras.

- Jag tycker att vi ska bli bättre på att variera vårt spel. Ibland kör 

man på likadant matchen igenom och då kan motståndarna till slut 

läsa oss, det blir inget överraskningsmoment. Variationsrik fotboll tycker 

jag är bra, att till exempel spela på djupet ibland och spela bollen på 

fötterna ibland. Passningsspelet, som varit Djurgårdens signum, det ska 

vi fortsätta att jobba med. Det är roligt att se Djurgården spela fotboll, 

det ska det vara i framtiden också, säger Lasse.

HAR REDAN TJUVSTARTAT

Formellt börjar han sitt nya uppdrag den första januari, men redan nu 

försöker han sätta sig in i rollen och har många möten med de andra 

tränarna. Kontraktet är på två år, men med rätt att bryta det efter ett. 

Någon nedskriven rollfördelning blir det inte för tränarna. I stället vill de 

vara så flexibla som möjligt. En dag kan Lasse ta hand om och drilla 

några spelare, medan Stefan kör med resten av laget, nästa dag kan 

det vara tvärtom. Så är det i alla fall tänkt. Det enda som är klart utta

lat är att Kjell Jonevret blir head coach medan Stefan och Lasse ans

varar för den dagliga träningen.

- Jag ser det som att Kjell är huvudtränaren och att jag är en i det 

här teamet. Att vara det känns oerhört roligt. Speciellt när man får vara 

det i Djurgården, det kan inte bli bättre än så.
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SÄSONGSBILJETTER 2005 VANLIGASTE FRÅGORNA:

Trycket på säsongsbiljetterna 2005 kommer att slå alla tidigare rekord tack vare att vi åter spelar majoriteten av hemmamatcherna på Stadion nästa säsong. Här följer lite kort information hur du gör för att försäkra dig om en plats på Stadion 2005.
UTFÖRLIGARE INFORMATION FINNS PÅ WWW.DIF.SE

PRISER SÄSONGSBILJETTER 2005

SEKTION

Långsida:

SEKTION A-F

PRIS:

2400-2600 kr

Räntefritt:

Uppdelning*)

600-650 kr/mån

Läktare på: 

Råsunda

Östra & Västra

Långsida:

SEKTION O-P 2400-2600 kr 600-650 kr/mån Östra & Västra

Kurvan:

SEKTION G & K 1800 kr 450 kr/mån Östra & Västra

Klack:

SEKTION M-N & L 1500 kr 375 kr/mån Södra

Fondläktaren:

SEKTION S, T, U 900 kr 225 kr/mån Södra

Familjeläktaren:

SEKTION H 700 kr 175 kr/mån Östra & Västra

*) För att dela upp betalningen räntefritt behöver du ett DIF-Kort (VISA). 
Läs mer här:
Dela upp betalningen räntefritt med DIF-Kortet. För att dela upp betalningen behöver 
du ett DIF-Kort. Kostnaden för säsongsbiljetten delas på fyra delbetalningar. Exempel: 
säsongbiljett som kostar 2 400 kronor debiteras 600 kronor på ditt DIF-Kort i fyra 
månader - räntefritt. Om du inte har ett DIF-Kort kan läsa mer och ansöka här. Du 
kan också ringa Stadshypotek Bank Personlig Service på 0771-77 88 99 och ansöka 
direkt. Observera att du måste vara 18 år för att kunna söka. Så fort du har ett DIF-
Kort kan du betala med ditt kort. Kontakta kansliet på 08-545 158 00 så får du hjälp 
direkt. Naturligtvis kan du betala totala inköpsbeloppet med ditt DIF-Kort, utan att 
dela upp betalningen!

HUR BESTÄLLER JAG SÄSONGSBILJETT 2005?

Om du hade säsongsbiljett 2003 & 2004 och vill behålla "DIN PLATS" 

som du hade på Stadion 2003 kommer du att få ett utskick med all 

information du behöver.

Om du hade säsongsbiljett 2004 men inte hade någon plats på 

Stadion 2003 kommer du att få ett utskick med all information du 

behöver för att boka platser på Stadion 2005.

Om du hade säsongsbiljett 2003 men inte hade någon plats på 

Råsunda 2004 kommer du eventuellt att bli erbjuden din plats senare 

när vi placerat ut alla som hade säsongsbiljett 2004. Blir du inte erbju

den din gamla plats så ska vi försöka hitta en så bra plats som möjligt 

till dig.

OM DU INTE HAFT SÄSONGSBILJETT TIDIGARE GÖR DU SÅ HÄR:

Skicka en intresseanmälan via e-post med önskemål till 

dif.fotboll@dif.se eller fax till 08-545 158 01. Skriv gärna ner fler önskemål 

eftersom det kan vara svårt att uppfylla önskemål som "under tak utan 

pelare på långsidan". Så kommer vi att höra av oss i januari till dig med 

ett erbjudande av platser. Glöm inte att skriva namn, adress, telefon 

och e-post i din intresseanmälan.

JAG VILL HA SÄSONGSBILJETT I KLACKEN 2005, HUR GÖR JAG?

Klacken står på sektion L, M och N. Vi släpper alla biljetter på sektion M 

och N samt 1000 på sektion L.

Betala in 1500 kr på postgiro 549 21-2 om du vill ha säsongsbiljett i 

klacken. Först till kvarn gäller för platserna på M och N.

VILKA PLATSER ÄR LEDIGA?

Alla som hade säsongsbiljett 2004 har förtur att köpa säsongsbiljetter. 

De som inte hade säsongskort 2003, men köpte på Råsunda 2004 kom

mer att få komma med önskemål om placering. När detta är klart 

kommer de som hade säsongsbiljett 2003 på Stadion eventuellt att bli 

erbjudna den plats man hade och därefter släpps säsongsbiljetterna till 

allmän försäljning. Sista dagen att betala in för att behålla "DIN PLATS" 

är 31 december 2004. Har inte betalningen kommit Djurgårdens IF till

handa kommer platsen att släppas till försäljning i januari.

HUR BETALAR JAG?

När du bokat, eller om du var innehavare av säsongsbiljett 2004, 

skickas inbetalningskort med information hem till dig. Använd det och 

betala in hela summan för din säsongsbiljett på pg. 549 21-2 och skriv 

namn, adress, telefonnummer samt vilken plats betalningen avser. 

Spara kvittot! Vill du betala med DIF-Kortet kontaktar du vårt kansli så 

får du hjälp direkt.

NÄR FÅR JAG MIN SÄSONGSBILJETT?

Under mars 2005 kommer vi att skicka biljetter med mera hem till dig.

HUR MÅNGA BILJETTER SÄLJER NI?

Målsättningen är att sälja fler än 8000 säsongsbiljetter 2005 vilket skulle 

vara rekord.

Mer information finns på: www.dif.se
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INTERVJU MED MÅNADENS JÄRNKANIN 

OSCAR STORESUND-MALM 6 ÅR

LITE PYSSEL I VINTERMÖRKRET!
1. I bilden ovan bildar bokstäverna 3 ord med fotbollsanknytning. 

Det kan vara inskrivet antingen vågrätt, lodrätt eller diagonalt.

2. PARA IHOP RÄTT SPELARE MED RÄTT LAG

Hur och när blev du Djurgårdare?
- Pappa Johnny och mamma Therese 
jobbar för Djurgården och morfar är djurgår
dare, så det fanns inget alternativ.

D Beckham

Zlatan

Henke Larsson 

Rio Ferdinand 

Thierry Henry

Barcelona

Juventus

Manchester United

Arsenal

Real Madrid

Om du fick tillbringa en hel dag med en djurgård
spelare, vem skulle det i så fall vara?
- Dembo och Andreas Johansson.

Spelar du fotboll själv?
- Ja, i Djurgården.

HÄR HITTAR DU LÖSNINGEN TILL HÖSTKRYZZET!
VINNARE PRESENTERAS I NÄSTA NUMER!

* Det visade sig att det fanns två tänkbara synonymer till ordet snabb som passade in i 
korsordet. Vi hade tänkt oss rask med tanke på att vi har en Rasck i laget.
Men vi godtar givetvis båda alternativen.

Har du något tips till spelarna i A-laget?
- Backarna bör tänka på att gå längre ut och 
att målvakten skall kasta sig lite mer åt sidor
na!

Vad gör du under vintern när det inte är så myck
et fotboll?
- Spelar pingis. Jag har börjat i 6-års 
verksamhet så jag leker mycket med mina 
kompisar. Jag lär mig också att läsa och skri
va.

Har du något kul djurgårdsminne du vill berätta 
om?
- Ja, två djurgårdsminnen. En dag fick jag 
följa med mamma till A-lagets träning. Jag 
fick då skjuta på Andreas Isaksson när han 
stod i mål och Kimpa lekte med mina 
Pokémon kort. Det var kul!
När laget hade träningsmatch i Jakobsberg 
och jag fick skjuta på Dembo i snöstorm.

Om du är med och ritar och tävlar 

så har du chansen att vinna 

en keps eller ett gosedjur, 

du väljer! RÄTT SVAR

PARA IHOP RÄTT SPELARE MED RÄTT LAG!

David Beckham - Real Madrid

Zlatan - Juventus

Henke Larsson - Barcelona

Rio Ferdinand - Manchester United

Thierry Henry - Arsenal
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NU JAG PÅ FEST!

Järnkaninen önskar sig en ”festkostym” till nästa säsong!Rita, måla, klipp och klistra. Låt fantasin flöda!
Skicka in ditt bidrag senast den sista januari.

Glöm inte att skriva namn och adress på baksidan av ditt bidrag.

Det går även bra att kopiera sidan om du inte vill klippa i tidningen.

NATURLIGTVIS HAR VI ETT LITET PRIS TILL DE TVÅ BÄSTA KOSTYMFÖRSLAGEN.

Ni får välja mellan en Djurgårds keps och gosedjuret Järnkaninen.

Vi kommer även att presentera alla inskickade bidrag i 

kommande nummer av medlemstidningen.

Även vi här på Kansliet ville givetvis vara med och rita, här publicerar vi de 

vinnande bidraget från oss. (slå det om ni kan!)
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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 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 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 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 Järnkaninerna)
Familj boende på samma adress............... 500 kr
Ständig medlem..........................................5000 kr

Bli medlem i Djurgårdens IF Fotboll. Betala in medlemsavgiften på postgironummer 549 21-2.
Använd inbetalningskort där du fyller i namn, adress och personnummer. Märk talongen "medlem 2005"

Som medlem får du medlemstidningen Djurgårdaren hemskickad. I den hittar du intressant läsning om Djurgårdens IF
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