
MEDLEMSTIDNING NR 3 2005

Pris: 40 SEK



VÅRA HUVUDSPONSORER 2005

STOCKHOLMS STOLTHET 2005

Här är Djurgårdens IF FF's stolthetsföretag 
Vill du också synas?
Ring 08-54515800



MEDLEMSTIDNINGEN

DJURGÅRDAREN

Utges av:

Djurgårdens IF Fotboll
Valhallavägen 104, 2tr

114 41 Stockholm

Tel: 08-545 158 00

Fax: 08-545 158 01

www.dif.se

dif.fotboll@dif.se

ANSVARIG UTGIVARE:

Tomas af Geijerstam

PRODUCERAD AV:

Idébörsen, Manda HB

Skribenter

Jonas Riedel, Tomas af Geijerstam, 

Niklas Schulman, Karin Lehtonen, 

Nicklas Jungstedt, Jimmy Peterson

FOTO:

Bildbyrån, Tomas af Geijerstam, mfl.

DIF FOTBOLL

Styrelse 2005 

Bo Lundquist, 

Lars Erbom, 

Torbjörn Althén, 

Petra Wester, 

Per Kotschack, 

Gunnar Lundqvist, 

Christer Magnusson, 

Hans von Uthmann, 

Ronald Åman, 

Stefan Alvén

NR 3, 2005

KANSLI

Bosse Andersson, 

Marie Barth-Kron, 

Jenny Furtenbach, 

Karin Lehtonen, 

Patrik Asplund, 

Jonas Riedel, 

Henrik Berggren, 

Fredrik Segerblom, 

Kattis Magnusson, 

Tomas af Geijerstam, 

Albert Törsleff, 

Johnny Brenemark, 

Niklas Schulman

UNGDOMSKANSLI 

Kerstin Eriksson, 

Johan Wilny, 

Christian Gentile 

08-545 158 50

SUPPORTERFÖRENINGAR med mera

Järnkaminerna

08-783 79 77

www.jarnkaminerna.nu

DIF SUPPORTERS CLUB

08-765 50 38

www.idc.se/dsc/

DIF HOCKEY

08-600 81 00

www.difhockey.se

SOUVENIRER

Derbybutiken på Sergelgatan 11 

samt på hemsidan www.dif.se

OMSLAG

Bildbyrån

OBS! FÖR EJ BESTÄLLT MATERIAL ANSVARAS EJ

http://www.dif.se
mailto:dif.fotboll@dif.se
http://www.jarnkaminerna.nu
http://www.idc.se/dsc/
http://www.difhockey.se
http://www.dif.se


DJURGÅRDAREN INLEDNING

Härliga Djurgården!

Säsongen är snart slut och i skrivande stund har Djurgården chansen att ta dubbelt guld. En säsong som 

stort sett kanske bara får en stor missräkning och det var att laget inte lyckades ta sig vidare till gruppspelet 

i Uefacupen. Men med en bra avslutning på denna säsong så får föreningen chansen ute i Europa även 

nästa år.

Djurgården är även klart för Roval League som kommer att spelas med ett annorlunda upplägg jämfört 

med föregående premiärsäsong. Tre grupper blir det där ettan och tvåan går vidare till kvartsfinal samt 

de två bästa grupptreorna. Kvartsfinalerna och semifinalerna avgörs i hemma och bortamöte och finalen 

avgörs i en match.

En nytt stort samarbetsavtal har tecknats med adidas och det känns oerhört positivt för hela föreningen från 

ungdom upp till A-lag. Det känns även mycket positivt och stimulerande för alla oss som arbetar runt 

föreningen att ett så stort företag som adidas vill samarbeta med Sveriges framgångsrikaste fotbollsförening 

pä 2000-talet.

Kansliet har nu flyttat från Klocktornet till nya lokaler på Valhallavägen 104 ett stenkast från Stadion. Det 

är större lokaler som verkligen är ett lyft för oss som arbetar för att ge en bra service till medlemmar och 

djurgårdens supportrar runt om i Sverige.

Skulle vi djurgårdare få fira guld i höst så kommer vi givetvis att ha fylliga reportage i nästa nummer av 
Djurgårdaren som kommer i december. Vi kan alltså konstatera att det händer mycket positivt kring 

föreningen och att vi alla jobbar på att ta ytterligare steg framåt i utvecklingen. Stöd Djurgården på ett 

■ positivt sätt.

Föli Diurgården pä dif.se och glöm inte att förnya ditt medlemskap redan nu om det går ut nu vid årsskiftet.

Tomas af Geijerstam

08-545 158 00

dif.fotboll@dif.se

mailto:dif.fotboll@dif.se




DJURGÅRDAREN SPELPROGRAMMET 2005

HÄR FÖLJER SPELPROGRAMMET
FÖR DJURGÅRDENS IF 2005

DATUM, TIDER OCH SPELPLATS KAN KOMMA ATT ÄNDRAS
UNDER SÄSONGEN. HÅLL KOLL PÅ RESPEKTIVE HEMSIDA 

FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR. WWW.DIF.SE
Allsvenskan, Svenska Cupen, Royal League och Uefacupen

Lördag 12 feb RL Djurgårdens IF - Vålerenga 0-1

Torsdag 17 feb RL Esbjerg - Djurgårdens IF 1-0

Torsdag 24 feb RL Djurgårdens IF - Rosenborg 0-1

Måndag 11 april Djurgårdens IF- BK Häcken 2-1

Måndag 18 april Halmstads BK - Djurgårdens IF 3-1

Torsdag 21 april SvC omgång 2 Rynninge - Djurgårdens IF 1-3

Måndag 25 april Djurgårdens IF - Örgryte IS 2-2

DJURGÅRDENS IF ISHOCKEYFÖRENING

Måndag 2 maj IF Elfsborg - Djurgårdens IF 1-2

Måndag 26 sep Timrå IK - Djurgårdens IF 3-2 Torsdag 5 maj SvC omgång 3 Väsby United - Djurgårdens IF 0-2

Torsdag 29 sep Djurgårdens IF - Södertälje SK 2-4 Måndag 9 maj Djurgårdens IF - Gefle IF 3-1

Onsdag 18 maj Hammarby IF - Djurgårdens IF 2-1

Söndag 2 okt Djurgårdens IF - Brynäs IF 1-2 Måndag 23 maj Djurgårdens IF - Assyriska FF 3-1

Tisdag 4 okt Frölunda HC - Djurgårdens IF 2-1 Söndag 29 maj Kalmar FF - Djurgårdens IF 0-2

Torsdag 6 okt Djurgårdens IF - Leksands IF 5-1

Söndag 9 okt Djurgårdens IF - HV 71 2-8 Fredag 10 juni SvC omgång 4 Enskede IK - Djurgårdens IF 1-5

Tisdag 11 okt Färjestads BK - Djurgårdens IF 7-1 Måndag 13 juni Djurgårdens IF - IFK Göteborg 0-0

Torsdag 13 okt Linköpings HC - Djurgårdens IF 4-1 Torsdag 16 juni Malmö FF - Djurgårdens IF 1-3

Söndag 16 okt 16.00 Djurgårdens IF - MODO Hockey Måndag 20 juni Djurgårdens IF - Helsingborgs IF 2-0

Torsdag 18 okt 19.00 Luleå HF - Djurgårdens IF Måndag 27 juni Landskrona BolS - Djurgårdens IF 0-2

Torsdag 20 okt 19.00 Djurgårdens IF - Mora IK

Lördag 22 okt 15.00 Brynäs IF - Djurgårdens IF Måndag 11 juli GIF Sundsvall - Djurgårdens IF 1-1

Tisdag 25 okt 19.00 Djurgårdens IF - Luleå HF Måndag 18 juli Djurgårdens IF - GIF Sundsvall 4-0

Torsdag 27 okt 19.00 HV 71 - Djurgårdens IF Fredag 22 juli SvC kvartsfinal IFK Ölme - Djurgårdens IF 0-6

Lördag 29 okt 15.00 Djurgårdens IF - Timrå IK Onsdag 27 juli Djurgårdens IF - Landskrona BolS 0-1

Måndag 31 okt 19.00 Djurgårdens IF - Frölunda HC

Måndag 1 aug Helsingborgs IF - Djurgårdens IF 2-0

Torsdag 3 nov 19.00 MODO Hockey - Djurgårdens IF Torsdag 4 aug Djurgårdens IF - Hammarby IF 2-2

Söndag 6 nov 16.00 Djurgårdens IF - Linköpings HC Torsdag 11 aug Uefakval 2:1 Djurgårdens IF-Cork City FC 1-1

Tisdag 15 nov 19.00 Södertälje SK - Djurgårdens IF Söndag 14 aug Gefle IF - Djurgårdens IF 1-3

Torsdag 17 nov 19.00 Leksands IF - Djurgårdens IF Söndag 21 aug Djurgårdens IF - Kalmar FF 2-0

Lördag 19 nov 15.00 Djurgårdens IF - Leksands IF Torsdag 25 aug Uefakval 2:2 Cork City FC - Djurgårdens IF 0-0

Måndag 21 nov 19.00 Färjestads BK - Djurgårdens IF Söndag 28 aug Assyriska FF - Djurgårdens IF 0-2

Torsdag 24 nov 19.00 Djurgårdens IF - Färjestads BK

Lördag 26 nov 15.00 Mora IK - Djurgårdens IF Måndag 12 sep Djurgårdens IF - Malmö FF 2-0

Måndag 28 nov 19.00 Djurgårdens IF - Mora IK Måndag 19 sep IFK Göteborg - Djurgårdens IF 1-3

Torsdag 22 sep SvC semifinal Djurgårdens IF - IF Elfsborg 2-1

Torsdag 1 dec 19.00 Djurgårdens IF - Södertälje SK Söndag 25 sep BK Häcken - Djurgårdens IF 1-0

Lördag 3 dec 15.00 Linköpings HC - Djurgårdens IF

Måndag 5 dec 19.00 Djurgårdens IF - Brynäs IF Måndag 3 okt Djurgårdens IF - Halmstads BK 6-1

Torsdag 8 dec 19.00 Frölunda HC - Djurgårdens IF Måndag 17 okt Örgryte IS - Djurgårdens IF

Lördag 10 dec 15.00 Luleå HF - Djurgårdens IF Söndag 23 okt Djurgårdens IF - IF Elfsborg

Tisdag 27 dec 19.00 Djurgårdens IF - HV 71

Torsdag 29 dec 19.00 Timrå IK - Djurgårdens IF Lördag 29 okt, SvC final 15.30 DIF - Åtvidabergs FF
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Allsvenska utvecklingsserien Pojkallsvenskan

Tisdag 26 april Djurgårdens IF - Assyriska 2-1 Söndag 24 april Djurgårdens IF - IK Frej 4-0
Tisdag 10 maj Djurgårdens IF - Västerås SK FK 3-0

Torsdag 19 maj GIF Sundsvall - Djurgårdens IF 0-3 Söndag 1 maj Håbo FF - Djurgårdens IF 4-0
Tisdag 24 maj Djurgårdens IF - AIK 4-0 Onsdag 4 maj Djurgårdens IF - AIK 2-1

Tisdag 24 maj IK Sirius FK - Djurgårdens IF 2-0
Tisdag 7 juni IF Brommapojkarna - Djurgårdens IF 0-1 Lördag 28 maj Djurgårdens IF - Märsta IK 4-0
Tisdag 12 juli Djurgårdens IF - Hammarby IF 2-2

Torsdag 28 juli Djurgårdens IF- Gefle IF 3-5 Söndag 5 juni Enskede IK - Djurgårdens IF 2-1

Lördag 11 juni Djurgårdens IF - Vasalund/Essinge IF 2-1
Måndag 8 aug Västerås SK FK - Djurgårdens IF 1-1 Söndag 19 juni Upsala IF - Djurgårdens IF 1-6
Måndag 15 aug Djurgårdens IF - IF Brommapojkarna 0-0

Måndag 29 aug AIK - Djurgårdens IF 5-2 Lördag 2 juli Djurgårdens IF - Visby IF Gute 4-1

Söndag 31 juli IK Frej - Djurgårdens IF 1-2
Måndag 5 sep Djurgårdens IF - GIF Sundsvall 2-0

Tisdag 13 sep Gefle IF - Djurgårdens IF 2-2 Söndag 7 aug Djurgårdens IF - Håbo FF 1-2
Tisdag 20 sep Hammarby IF - Djurgårdens IF 2-3 Söndag 14 aug AIK - Djurgårdens IF 1-2
Torsdag 6 okt Assyriska - Djurgårdens IF 4-0 Söndag 21 aug Djurgårdens IF - IK Sirius FK 1-1

Söndag 28 aug Visby IF Gute - Djurgårdens IF 0-5

Allsvenska utvecklingsserien (miniserie) Söndag 4 sep Märsta IK - Djurgårdens IF 1-5

Söndag 11 sep Djurgårdens IF-Enskede IK 2-0
Tisdag 19 juli Assyriska - Djurgårdens IF 0-1 Fredag 16 sep Vasalund/Essinge IF - Djurgårdens IF 1-0
Måndag 10 okt IF Brommapojkarna - Djurgårdens IF

Tisdag 25 okt 19.00 Djurgårdens IF - AIK, Hjorthagens IP

2-2 Söndag 25 14.00 Djurgårdens IF - Upsala IF 7-0

Juniorallsvenskan Damallsvenskan

Lördag 23 april Djurgårdens IF - IK Brage 2-0 Onsdag 20 april Djurgården - Sunnanå SK 2-1
Lördag 30 april Assyriska - Djurgårdens IF 2-1 Lördag 23 april Linköpings FC - Djurgården 2-1

Torsdag 5 maj Djurgårdens IF - Hammarby 1-3 Lördag 7 maj Djurgården - Umeå IK 0-1
Onsdag 18 maj IF Brommapojkarna - Djurgårdens IF 2-3 Torsdag 12 maj Mallbackens IF- Djurgården 0-2
Lördag 21 maj Djurgårdens IF - Gefle IF 3-1 Onsdag 18 maj Djurgården - Hammarby IF 1-1

Lördag 28 maj Degerfors IF - Djurgårdens IF 1-13

Lördag 2 juli Djurgården - Själevads IK 1-0
Lördag 4 juni Djurgårdens IF - AIK 1-1 Söndag 10 juli Malmö FF - Djurgården 1-0
Tisdag 14 juni Eskilstuna City FK - Djurgårdens IF 2-2 Onsdag 13 juli Djurgården - QBIK 3-2
Lördag 18 juni IK Sirius FK - Djurgårdens IF 1-0 Lördag 16 juli KIF Örebro - Djurgården 0-2
Lördag 30 juli Djurgårdens IF - IK Sirius FK 3-1 Lördag 30 juli Djurgården - AIK 6-0

Tisdag 2 aug Djurgårdens IF - Eskilstuna City FK 3-1 Onsdag 3 aug Kopparbergs/Göteborg - Djurgården o-o
Lördag 13 aug AIK - Djurgårdens IF 2-1 Lördag 6 aug AIK - Djurgården 1-1

Lördag 20 aug Djurgårdens IF - Degerfors IF 2-1 Lördag 13 aug Djurgården - KIF Örebro 3-0

Lördag 27 aug Gefle IF - Djurgårdens IF 1-4 Tisdag 16 aug QBIK - Djurgården 0-5

Onsdag 24 aug Djurgården - Malmö FF 1-0

Lördag 3 sep Djurgårdens IF - IF Brommapojkarna 0-0 Onsdag 31 aug Själevads IK - Djurgården 0-3
Lördag 10 sep Hammarby - Djurgårdens IF 1-0

Lördag 17 sep Djurgårdens IF - Assyriska 4-3 Söndag 4 sep Djurgården - Kopparbergs/Göteborg 1-3
Lördag 24 sep IK Brage - Djurgårdens IF 5-2 Söndag 11 sep Hammarby IF - Djurgården 0-2

Onsdag 21 sep Djurgården - Mallbackens IF 3-1

Lördag 8 okt Umeå IK- Djurgården 7-0

Lördag 15 okt 16.00 Djurgården - Linköpings FC

Lördag 22 okt 15.00 Sunnanå SK - Djurgården

Lördag 29 okt, SvC final 15.30 Djurgården - Umeå IK
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DJURGÅRDAREN KRÖNIKAN - STÖD DJURGÅRDEN I NITTIO MINUTER!

”Det andra, och betydligt värre, som hände var att stora delar av publiken vände sig mot det egna laget”

Kraven på Djurgården är höga, och det ska de vara. Djurgården har varit det ledande laget i 
Sverige på tvåtusentalet med två guld, en andraplats och fyra raka år ute i Europa. Siktet är 
fortsatt högt inställt, kontinuerligt spel i Europa med kvalificering till gruppspelen är självklara 
framtidsvisioner.

Vägen dit är dock inte rak och ibland, som i matcherna mot Cork, stjälps man av mindre tuvor 
än man tänkt sig. Alla har vid det här laget säkert förstått att Cork inte är ett gäng bönder från 
den gröna öns fårfarmer utan faktiskt professionella och ganska hyggliga fotbollsspelare. Mer 
hyggliga än Djurgården är de dock inte och Djurgården ska givetvis gå vidare mot den typen av 
motstånd, mycket lättare motstånd blir det inte i sista kvalomgången. Tyvärr blir dock saker inte 
alltid som de ska.

Hemmamatchen mot Cork startade inte alls som man hoppats. Det första som hände var att 
Cork tog ledningen. Det kändes som om våra blårandiga kämpar blev lite paralyserade av målet, 
att man började fundera lite. Det andra, och betydligt värre, som hände var att stora delar av 
publiken vände sig mot det egna laget och började bua. Jag vet inte hur många gånger jag hört 
kommentatorer på TV säga att ”Om bortalaget kan hålla nollan ett tag kan hemmalaget få det 
svårt för då brukar deras publik vända sig emot dem”. Vad är det för publik, har jag alltid tänkt. 
Och så får jag uppleva just detta beteende hos vår egen, världens bästa, publik. Visst kan man 
ofta undra vart världen är på väg, men när man hör sådant här blir man orolig på riktigt.

Supportrar har rätt att tycka och att ha krav, vi har hört det förr och det stämmer självklart. 
Men i själva innebörden supporter måste det ju även ingå just att supporta, att stödja. Ingen kan 
väl tro att det var burop Djurgården behövde i det läget, att det på något sätt skulle göra laget 
bättre? För det är väl så bra som möjligt vi vill att Djurgården ska vara? Eller finns det folk som 
tycker att deras rätt att få ur sig alla besvikelser är viktigare än lagets framgång? I så fall måste 
man ju vara allt annat än supporter?

Samma sak gäller givetvis det pinsamma faktum att delar av publiken ställer sig upp och ap
plåderar en spelare som byts ut, inte som uppmuntran utan för att man byter ut honom. Efter 
ett, eller ännu hellre flera, sämre framträdanden av en spelare är självförtroendet självklart rejält 
naggat i kanten. Givetvis tror ingen att det blir bättre av ett uppträdande som detta och givetvis 
tror ingen att det gagnar Djurgården med spelare med självförtroendet i botten. Det handlar 
alltså om egoism, om sig själv före Djurgården, sin egen lilla tillfredställelse framför välgång för 
laget vi älskar.

Så man får inte klaga? Man ska snällt sitta och applådera, hur dåligt laget än spelar? Självklart 
inte, varje supporter har sin fulla rätt att klaga. Jag tycker själv att insatsen mot Cork var under 
all kritik, och det vet jag att många av spelarna också tycker. Jag kan själv spontant skrika på 
vissa spelare under matcher. Men att stora delar av publiken tar ut missnöjet under en match, 
med start redan i början av första halvlek, när Djurgårdens som mest behöver stöd, det är fel 
sätt alla dagar i veckan. Att klaga efter slutsignalen, att skriva ner forum, att skicka mejl eller 
vad man vill efter matchen, allt detta är förståligt, ja nästa självklart. Att ha kreativa förslag på 
förbättringar finns det alltid plats för. Favoritsysslan med egna laguttagningar, startelvor som 
är bättre än tränarnas, gör vi även på kansliet och ibland lämnar vi även över dem till tränarna 
så att de ska lära sig något. Men under match, då lyfter man fram sitt lag. Och att ge sig på 
enskilda spelare under match... jag saknar ord.

Nu satsar vi på guldet, stöd Djurgården i nittio minuter. Går det åt helvete tar vi det efteråt.

Av Jonas Riedel

FAVORITSPELARE: Markus Johannesson

PLATS PÅ STADION: Pressläktaren
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DJURGÅRDAREN KLASSISK MATCH - ÅTVIDABERGS FF - DJURGÅRDENS IF 1-5

FOTBOLLSFEST & ÅTERINVIGNING
"DEN HÄR MATCHEN SOM SPELADES 2000 I SUPERETTAN KÄNDES GIVETVIS KLASSISK"

EN KLASSISK MATCH kan ibland inte bli klassisk förrän flera år senare på 
grund av omständigheter och händelser vi inte vet om just den dagen då 
matchen spelas. Den här matchen som spelades 2000 i 
Superettan kändes givetvis klassisk direkt. För det gör väl alla matcher 
som vinns med stora siffror, men vi påminns inte om dess klassiska status 
förrän Djurgården nu fem år senare återigen ska möta Åtvidaberg i en 
tävlingsmatch. Närmare bestämt i cupfinalen 29 oktober på Råsunda.

När Djurgården för drygt fem år sedan mötte Åtvidaberg på Kopparvallen 
var det återinvigning efter det att planen fått ett nytt dräneringssystem. 
Förmatch var givetvis Åtvidabergs guldlag från 1972-73 mot en lokal spelar 
och sponsorkombination. Matchen lockade storpublik och hela 4114 per
soner tog sig till Kopparvallens historiska mark i Åtvidaberg trots att laget 
sladdrade i tabellen, men det var kanske Superettans topplag Djurgården 
som lockade extra publik. Djurgårdens publik fick plats på Kopparvallens 
träläktare på långsidan och stämningen var hög matchen igenom, efter
som Djurgården drog igång ett bra passningsspel från start och redan efter 

sex minuter gjorde Wowoah 1-0. Sedan briljerade Djurgården och segern 
skrevs till 5-1 och fem olika målskyttar vittnar om Djurgårdens bredd och 
kvalité som gjorde att föreningen senare tog klivet upp i Allsvenskan. 
Åkebys 3-4-3 skördade alltså stora framgångar i Superettan.

Djurgården hade i omgången innan besegrat Assyriska med 2-1 och 
veckan efter ”femettan” på Kopparvallen tog Djurgården ytterliggare ett 
stort steg mot Allsvenskan i och med storsegern över Malmö med 6-1 på 
ett kokande Stadion.

Kom till Råsunda och se Djurgårdens nästa tävlingsmatch mot Åtvidaberg, 
ett möte som även det lär bli klassiskt, oavsett vem som vinner så hamnar 
väl alltid cupfinaler i historieböckerna.
Av Tomas af Geijerstam

OMGÅNG 21, 2000-08-27
ÅTVIDABERGS FF - DJURGÅRDENS IF 1-5
0-1 (6) SAMUEL WOWOAH
0-2 (21) MAGNUS PEHRSSON
0-3 (57) LUCAS NILSSON
0-4 (71) MIKAEL DORSIN
0-5 (83) ANDREAS JOHANSSON
1-5 (84) JOHAN KARLSSON
Publik: 4107

LAGET
Romi Shaaban
Patrik Eriksson-Ohlsson - Markus Karlsson - Niclas Rasck
Mikael Dorsin - Stefan Rehn - Magnus Pehrsson - Andreas Johansson
Pierre Gallo - Samuel Wowoah (Lucas Nilsson, 35) - Stefan Bärlin 
(Abgar Barsom, 73)
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DJURGÅRDEN HOCKEY
En ny säsong nalkas och för en gångs skull är Djurgården inte tippade i toppen. Tro inte att det bekymrar förre 

spelaren och nuvarande tränaren Challe Berglund.

— Vi har några gamla gubbar som det tar lite tid att få igång och våra juniorer är väldigt ambitiösa. Jobbar man

bara hårt och har mycket glädje i det man gör så är det inga problem. Av Jimmy Peterson

För första gången någonsin är Djurgården Hockey 

nederlagstippade. Medierna skriver ner laget varje 

dag och snart kan man tro att Djurgården redan är 

klart för spel i allsvenskan. Orättvist kan tyckas med 

tanke på att 15 nya spelare ska spelas in. Nye tränaren 

Challe Berglund, med 12 säsonger bakom sig i 

Djurgården som spelare, är emellertid föga förvånad.

- Allt förstoras när det handlar om Djurgården. Går 

det bra blir det så här stort (Challe sträcker ut armarna) 

och går det dåligt blir det lika stort. Men det gör inget, 

all publicitet är bra publicitet. Våra sponsorer syns mer 

då, säger Challe och ler obesvärat åt kritiken.

- För oss är det en ny situation, visst, men många an

dra har varit där. Frölunda har varit i den situationen, 

påpekar Challe och vi vet alla att Frölunda räknas 

som Sveriges ledande hockeyklubb just nu.

Det är som sagt många förändringar i laget. 15 nya 

spelare som alla ska hitta sin egen plats i laget tar tid 

att få ihop till en fungerande lagenhet.

- Jobbar man bara hårt och har mycket glädje i det 

man gör så är det inga problem. Jobba hårt måste 

man alltid göra för att nå framgångar.

Även om Challe Berglund inte är orolig så har inte re

sultaten imponerat än.

- Jag vet själv hur det är, det är svårt för de gamla 

gubbarna att tända till på försäsongen. Man ska inte 

dra några växlar av Skövde-matchen. Mot Södertälje 

(1-6) tycker jag att det stundtals såg riktigt bra ut. 

Oturen grinade lite mot oss där.

Ett stort problem har varit spelet i power play. Mot 

Storhamar (1-3) hade Djurgården fyra utvisningar mot 

Storhamars elva. De lägena måste utnyttjas för att 

kunna vinna matcherna.

- Vi hade två riktigt bra träningsmatcher (Luleå 16/9, 

Linköping 19/9). Inför turneringen i Skövde hade vi inte 

lagt så mycket kraft på power play-spelet på tränin

garna. Nu har vi tränat mycket power play och det 

ska vara bättre till de matcherna.

15 nya spelare har som sagt anslutit till Djurgårdens 

trupp. Challe Berglund är tycker att alla är bra, även 

om vissa fortfarande har lite kvar till full nivå.

- Målvaktsparet, Teemu Lassila och Petter Rönnquist, 

är vi nöjda med. Teemu känner vi oss trygga med. Pet

ter har bara spelat två matcher; mot Västerås kan vi 

inte lasta honom för målen och mot Skövde var det 

ingenting. Första målet var ett friläge och vid andra 

hade de power play och spelade bort vårt försvar.

Backsidan är på pappret Djurgårdens svagaste och 

även den som kritiserats mest i medierna. I åtanke får 

man ha att två nya backar ska förstärka truppen. Just

nu är det dock lite kärvt på spelarmarknaden. Challe 

Berglund går igenom spelare för spelare på den 

backsida som ändå ska försvara Djurgårdens färger 

inledningsvis.

- André Mattson och Jesper Björck går framåt steg 

för steg. Adam Andersson och Jonas Liwing är de som 

ska stå för vårt kreativa backspel. VI vill använda dem 

i offensiven och det är viktigt att de tar ett stort ansvar. 

Liwing är väldigt offensiv så han och Ronnie Pettersson 

kompletterar varandra bra.

- Alexander Ribbenstrand gjorde stora framsteg 

innan han blev skadad, men nu är han tillbaka och 

Christoffer From-Björk gjorde bra ifrån sig i Skövde, 

kommenterar Challe de båda 87:orna samtidigt som 

han konstaterar att båda fortfarande behöver mer 

rutin från seniorhockey.

På forwardssidan är Christofer Löfberg (född -86), 

Patric Hörnqvist (-87) och Christopher Thörn (-86) tre 

unga killar som alla är med och slåss om platserna i 

A-laget. Något äldre är 23-årige Johan Eneqvist som 

värvades från Hammarby.

- Han kom hit som center, men vi har gjort om honom 

till ytterforward. Han är giftig och skapar mycket.

En center som ska spela center är Henrik Nordfeldt. 

Han tillbringade senaste säsongen i österrikiska HC Ti

roler och blev klar ganska sent för Djurgården. Därav 

blev sommarträningen lidande men nu är Nordfeldt 

på gång.

- "Notan" hade det lite jobbigt eftersom han inte var 

så bra tränad. Han är en jäkla passningsspelare men 

kan ännu bättre än vad han har visat hittills.

Pelle Eklund har varit i klubben två omgångar tidig

are.

- Med Pelle är det aldrig några frågetecken.

Djurgårdens juniorer kommer alltså få chansen i år. De 

kommer dock få alternera mellan J20-laget och A-la

get. Vissa förändringar i vilka juniorer som tränar och 

spelar med A-laget kan också ske.

- VI kan få in spelare utifrån och om någon junior 

visar framsteg kommer han att få chansen. Inget är 

hugget i sten.

Med så många nya spelare och framförallt unga spe

lare blir kraven stora.

- Pressen är stor på de unga spelarna nu men de 

klarar det jättebra. De frågar mycket och är väldigt 

ambitiösa, säger Challe Berglund nöjt.

TRUPPEN
Målvakter
32 Petter Rönnquist Vänsterplock, 32 år, 180 cm, 80 kg
35 Teemu Lassila Vänsterplock, 22 år, 184 cm, 86 kg

Backar
4 André Mattsson Vänsterskytt, 25 år, 185 cm, 90 kg
6 Ronnie Pettersson Vänsterskytt, 34 år, 193 cm, 98 kg
7 Alexander Ribbenstrand Vänsterskytt, 18 år, 184 cm, 85 kg
24 Emil Hansson Vänsterskytt, 19 år, 180 cm, 80 kg
26 Mika Strömberg Vänsterskytt, 35 år, 182 cm, 88 kg
28 Christoffer From-Björk Vänsterskytt, 18 år, 188 cm, 88 kg
29 Jonas Liwing Högerskytt, 22 år, 179 cm, 85 kg
38 Adam Andersson Högerskytt, 22 år, 183 cm, 87 kg
40 Jesper Björck Högerskytt, 30 år, 187 cm, 94 kg

Forwards
8 Henrik Nordfeldt Högerskytt, 30 år, 177 cm, 88 kg
9 Kristofer Ottosson Vänsterskytt, 29 år, 179 cm, 83 kg
14 Daniel Rudslätt Vänsterskytt, 31 år, 182 cm, 80 kg
15 Johan Eneqvist Vänsterskytt, 23 år, 184 cm, 85 kg
16 Nichlas Falk Vänsterskytt, 34 år, 183 cm, 91 kg
17 Christofer Löfberg Högerskytt, 18 år, 191 cm, 88 kg
18 Patric Hörnqvist Högerskytt, 18 år, 180 cm, 80 kg
19 Jimmie Ölvestad Vänsterskytt, 25 år, 185 cm, 88 kg
23 Fredrik Bremberg Vänsterskytt, 32 år, 183 cm, 92 kg
34 Christopher Thörn Vänsterskytt, 19 år, 190 cm, 86 kg
36 Marcus Kristoffersson Vänsterskytt, 26 år, 189 cm, 94 kg
41 Patrick Thoresen Vänsterskytt, 21 år, 180 cm, 84 kg
70 Per Eklund Höqerskytt, 35 år, 181 cm, 88 kg

MEDELVÄRDEN: 25,8 ÅR, 183,7 CM, 87,0 KG

Hans Särkijärvi Huvudtränare
Charles Berglund Assisterande tränare
Michael Törnqvist Målvaktstränare
Patrik Högberg Fystränare
Johan Kellerstam Materialförvaltare
Johan Engdahl Materialförvaltare
Bengt Gustafsson Läkare
Lars-Erik Lindgren Tandläkare
Christian Schumacher Naprapat

Nyförvärv
Spelare/tränare Position Tidigare klubb
Hans Särkijärvi Tränare Djurgårdens IF J18
Charles Berglund Ass. tränare Väsby Hockey
Teemu Lassila Målvakt TPS Åbo
Petter Rönnquist Målvakt Almtuna IS
Jonas Liwing Back IK Oskarshamn
André Mattsson Back Skellefteå AIK
Adam Andersson Back Mora IK
Jesper Björck Back Brynäs IF
Per Eklund Forward Linköpings HC
Johan Eneqvist Forward Hammarby IF
Christopher From-Björk Back DIF J20
Alexander Ribbenstrand Back DIF J20
Patrick Hörnqvist Forward DIF J20/Väsby
Christofer Löfberg Forward DIF J20
Christopher Thörn Forward DIFJ20

Förluster
Spelare/tränare Position Ny klubb
Niklas Wikegård Tränare Ingen
Johan Garpenlöv Ass. tränare Ingen
Björn Bjurling Målvakt Red Bulls Salzburg
Rolf Wanhainen Målvakt Augsburg Panthers
Staffan Kronwall Back Toronto Maple Leafs
Johnny Oduya Back Frölunda Indians
Daniel Fernholm Back Pittsburgh Penguins
Rikard Franzén Back Slutar
Mikael Johansson Forward Huddinge IK (tränare)
Robert Nilsson Forward New York Islanders
Christian Eklund Forward Augsburg Panthers
Espen Knutsen Forward Slutar
Tomas Kollar Forward Södertälje SK
Johannes Salmonsson Forward
Mariusz Czerkawski Forward Toronto Maple Leafs

Spelare med tryout-kontrakt
Spelare Position
Christopher From-Björk Back
Emil Hansson Back
Alexander Ribbenstrand Back
Patrick Hörnqvist Forward
Christofer Löfberg Forward
Christopher Thörn Forward

De spelare som endast hade lockout-kontrakt med Djurgården 
Hockey betraktas som lån och kommer ej att noteras som förluster.
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Jonas: Sjunde säsongen för dig i Djurgården. Du har vart i A-truppen 
längst nu när Markus Karlsson lämnat. Markus var Järnkaminernas 
Järnkamin, har du tagit över den rollen nu?
Rasck: Det vete fan om jag är Järnkamin så där som Markus är, men 
en riktig djurgårdare har man såklart blivit med tiden. Nu finns 
det inget annat lag man skulle välja att hålla på i Sverige. Inte att 
spela i heller för den delen. Jag vet inte hur man ska vara för att vara 
Järnkamin.
Tomas: Tvåfotsdribblingar kanske?
Rasck: Det skulle väl vara det då.
Jonas: Påverkar det dig att du varit med längst och är äldst?
Rasck: Det känns väl roligt och smickrande att man har fått vara 
med så länge och just att få ha varit med om när Djurgården blivit 
ett stabilt lag. Det har ju varit lite jo-jo tidigare. Att få vara med 
på den här resan har varit häftigt och kul. Inte bara när det gäller 
fotbollen utan det har ju även hänt mycket runt fotbollen och laget 
som har varit positivt.
Tomas: Det har hänt något nytt varje år.
Rasck: Ja, det har ju gjort det. Staben runt truppen har ju förändrats 
och nu är det ju över 10.000 åskådare på varenda match och om vi 
hade 5.000 när jag började i Djurgården så var vi jätte nöjda. Så det 
har hänt väldigt mycket de senaste åren.
Jonas: Amoah då. Två säsonger i A-laget, men en betydligt längre tid 
i Djurgården. Känner du dig, som ur-djurgårdaren som varit med 
jämt eller är du nykomlingen?
Amoah: Det känns ju lite både och eftersom jag gått på matcher 
sen jag var liten och jag var bollkalle när Rascken började spela i 
Djurgården. Jag har ju varit djurgårdare hela livet, men det känns ju 
nytt att vara med i A-truppen. Det här är ju bara min andra säsong. 
Rascken: Du har alltid spelat i Djurgården?
Amoah: När jag var pytteliten spelade jag i en annan klubb, men 
sedan har det bara varit Djurgården.
Tomas: En egen produkt hur man nu kan kalla det så?
Rasck: Finns det något sådant?
Tomas: Tränar man annorlunda beroende på ålder eller är det alltid 
samma upplägg?
Rasck: Lite olika är det. Ser jag till mig själv så måste man vara mer 
noggrann när man blir äldre. Förbereda sig ännu mer, de yngre 
kanske inte behöver det på samma sätt. Jag tror inte jag kan missa 
några träningar för jag tappar fysik snabbare än vad en yngre spelare 
gör. Kroppen klarar bättre att återhämta sig när man är yngre. 
Tomas: Amoah, kan du träna obegränsat mycket?
Amoah: Nej, min kropp säger också ifrån. Rascken måste ta hand om 
sin kropp mer än jag, men jag tror inte det är så stor skillnad. Jag 
blir också trött.
Rascken: Det är klart att ni yngre återhämtar er snabbare, men vi 
tränar lika mycket och det ska inte vara några problem om man 
lyssnar på kroppen.
Jonas: Ni började träna fotboll under två olika tidsperioder, tror ni 
att det var någon skillnad? Har ni olika grunder och har träningen 
förändrats?
Amoah: Jag vet inte hur det var på Rasckens tid?
Rasck: Du tänkte säga 60-talet, men det är klart det har ändrats. Man 
tränar mer nu och kanske mer individuellt. Förr sprang man två dar 

i veckan på försäsongen i en slalombacke och alla sprang tills de var 
helt slut och sedan konstaterade man att det var en bra träning. Idag 
vet man så mycket mer och man har tagit efter individuella idrot
ter, men det finns fortfarande saker att lära i fotbollen. 20 stycken 
fotbollsspelare kan ju inte träna på samma sätt alltid, alla har olika 
förutsättningar.
Jonas: Vi ligger alltså lite efter i fotbollen?
Rasck: Absolut finns det mycket mer att lära.

Tomas: Match igår mot Malmö på Stadion och ingen av er var med i 
startelvan. Känns det olika beroende på vilken ålder man har eller är 
besvikelsen lika stor?
Rasck: Den är lika stor. Det ena är inte lättare än det andra.
Amoah: Alla tränar varje dag för att spela matcher. Blir man inte 
uttagen så svider det, oavsett ålder.
Tomas: Du har tidigare sagt att du inte är orolig, att du har tiden 
framför dig. Hur länge kan man tänka så?
Amoah: Ju äldre man blir, även fast jag inte är så jättegammal, så 
känner man att man är här och nu och man vill spela. Vi tränar hela 
tiden och jag kan inte längre tänka att min tid kommer. Jag vill ju 
spela nu.
Rasck: Första halvåret kanske man kan tänka att min tid kommer, 
men har man varit i A-truppen ett år så är det startelvan som gäller. 
Amoah: Exakt, så känner jag.
Jonas: Har ni koll på varför ni inte är med i startelvan när så är fallet. 
Får ni bra feedback från tränarna?
Rasck: Både och, dialogen mellan spelare och ledare kan alltid bli 
bättre.
Amoah: Ibland blir man förvånad när man inte är med i truppen, 
men man kan ju alltid fråga varför man inte är med.

Jonas: Du har ju ändå fått hårdare konkurrens under året. Är det bra 
eller bara jobbigt när spelare som Mattias Jonson kommer till 
klubben. Är det inspirerande?
Amoah: Det är klart man inte blir superglad när man får hårdare 
konkurrens. Man känner att man inte riktigt räcker till. Men sam
tidigt är det bra för laget och Djurgården ska ha många duktiga bra 
spelare. Men det är klart att det känns sådär.
Tomas: När det kommer många spelare under säsongen, är det lätt 
för dem att komma in i laget med tanke på språkskillnader och 
konkurrensen?
Rasck: Det är klart det är svårare för spelare som kommer mitt under 
säsongen än i början. Jag kan tänka mig att det är tufft för nya 
spelare, men det är ingen som blir utfryst även om det tar lite tid att 
lära känna varandra.
Jonas: Språket då?
Rasck: Det är klart att engelska och svenska är bra att kunna och kan 
nya spelare inte språket kan det ju vara extra svårt att komma in i 
laget.
Jonas: Hur fungerar det med träningar och matchgenomgångar när 
det är en del som inte kan svenska?
Rasck: Alla kan väl engelska och tränarna drar ibland genomgångarna
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på engelska. Det är inte ett så stort problem, det är värre om de bara 
kan franska. Då blir det kanske lite konstigt.
Tomas: Hur skulle det kännas att komma till ett franskt lag och alla 
pratade franska.
Rasck: Då skulle det bli problem, men det är bara att försöka lära sig 
språket så fort som möjligt. Det är upp till en själv.
Jonas: Vad ska man göra första halvåret innan man börjar lära sig 
språket?
Amoah: Då är det viktigt att få kort information från tränarna hela 
tiden så man förstår.
Rasck: Så är det ju här också och det kan nog vara svårt för några 
spelare i Djurgården att förstå allt.

Tomas: Amoah, vad har Rasck för styrkor?
Amoah: Hans styrka är tvåfotsdribblingarna. Han är säker och man 
kan lita på honom. Det känns tryggt att spela med honom.
Tomas: Och svagheter?
Amoah: Jag vet inte något specifikt, men alla kan ju förbättra något.
Rasck: Säg huvudspelet.

Rasck: Amoahs styrkor är hans teknik och spelet en mot en. Det är 
jobbigt att möta honom en mot en. Svagheten, ja han är ung har 
mycket att lära, rutinen kommer med åren. Han har alla förutsät
tningar att bli bättre om han själv tränar hårt.

Tomas: Vem tränar hårdast?
Rascken: Amoah.
Amoah: Rascken.
Tomas: Var ärliga nu.
Rascken: (skratt) Ja, precis.
Jonas: Ni tränar hårt båda två? Det kan ju vara olika med det i ett lag. 
Rasck: På försäsongen låg jag och Amoah och drog lite i täten. Vi kör 
nog på bra.
Jonas: Nomvethe, Håkansson och Jonsson har kommit under 
säsongen. Vad tror ni om dessa spelare?

Rasck: Mattias känner jag sen tidigare, han är en positiv person och 
som spelare är han erkänt bra. Han är ju landslagsman. Sedan ger 
han alltid järnet och kör bara på. De andra spelarna har inte varit 
med så mycket ännu så dem kan jag inte bedöma.
Jonas: Nomvethe då?
Amoah: Han verkar duktig och kvick och kan göra saker med bollen. 
Jonas: Håkansson?
Rasck: Han har inte varit med så mycket. Just nu är han skadad så 
han kanske blir en ny Sören.

Amoah: Ok, huvudspelet.





Jonas: Bra tryck på matcherna i år?
Rasck: Ja, alla känner ju att det är positivt att vara tillbaka på 
Stadion. Det har varit ett otroligt bra tryck.
Jonas: Kraven och en del burop också?
Rasck: Ja, ibland går det snett, det behöver inte gå lång tid på 
matchen förrän man hör burop.
Jonas: Hur känns det?
Rasck: Både och. Ibland kan man tänka att publiken kan ta det lugnt 
när det gått tio minuter av matchen när man börjar bua. Samtidigt 
har ju kraven höjts i och omkring föreningen med åren. Sedan får vi 
inte glömma att vi själva har väldigt höga krav på oss själva och då 
behöver vi stöd från läktarplats.

Intervjun avbryts samtidigt som Amoah och Rasck äter mat...

Lars Sandberg: Nu är det tempo gubbar. Vi ska åka till Gävle för en 
B-lagsmatch om tre minuter. Det är skittufft asså.
Jonas: Jag och Tomas får ta på oss detta.
Stefan Rehn: Det är inte två killar ni sinkar utan det är en hel buss. 
Det tycker jag ni ska skriva på hemsidan.

Rehn tjuvkikar på frågorna...

Jonas: Du är lite sugen på att få samma frågor.
Rehn: (lång suck) Absolut.

Vi avslutar intervjun eftersom tränarna är stressade. Vi kan tillägga att 
bussen till Gävle rullade efter en kvart och sist in på bussen var tränar- 
trion. Visserligen är det kanske alltid så, men men intervjun återupptogs 
några dagar senare. ...

Tomas: Har du haft några idoler och förebilder?
Amoah: Ja det är klart. Förutom Rasck så såg man som bollkalle upp 
till alla i A-laget och speciellt till Jones. Annars så har jag alltid gillat 
Tony Yeboah från Ghana och nu är det Henry som gäller.
Jonas: Vad ska du förbättra för att komma med i startelvan?
Amoah: Det finns många spelare att konkurrera ut och jag måste bli 
bättre på att släppa bollen i rätt tid, träna på inlägg och att avsluta i 
rätt läge. Allt detta skulle man kunna få om man fick spela 
kontinuerligt och att det var B-lagsmatcher oftare. Ju mer man spelar 
desto bättre går det. Jag tror att allt skulle komma om jag fick spela mer. 
Jonas: Du menar att allt skulle bli bättre om B-lagsmatcherna var 
oftare?
Amoah: Exakt. Tätare matcher och jämnare nivå.
Jonas: Samma känsla hos en 36-åring?
Rasck: Det är klart B-laget måste finnas, men för mig kan det ibland 
vara svårt att motivera sig. Det är klart det är svårare att finna 
motivationen i B-laget än i en match i Allsvenskan. När vi ställer upp 
med ett bra lag och alla bjuder till kan det ändå vara riktigt roligt att 
spela B-lag. Amoah kanske behöver B-laget mer än vad jag gör.

Tomas: Sören Larsen lämnade Djurgården för Schalke 04. Var hans 
succé i Danmark och Schalke väntad?
Amoah: Han har gjort succé helt klart.

Rasck: Det känns som en saga det där. Jag hade inte väntat mig att 
han skulle lyckas i Djurgården för ett år sedan. Så går det så här bra. 
Jonas: Har man respekt för skillnaden att spela i Djurgården och 
Schalke?
Rasck: Det är ju stor skillnad, men samtidigt får du ju bättre spelare 
runt omkring dig i ett lag som Schalke. Då kan man ju klara det bra, 
men visst har Sören överraskat många.

Tomas: Amoah, du sa en gång att din dröm var att göra mål på 
Stadion.
Amoah: Jag har gjort mål, men inte i Allsvenskan. Det kommer. 
Rasck: Jag har gjort några mål på Stadion, men så många har det inte 
blivit. Jag skulle gärna göra några till.
Tomas: Djurgården har bra spelare och därmed många landslags- 
spelare. Hur går det att träna när så många spelare är borta?
Rasck: Det är skönt att bli av med dem.
Amoah: Absolut. Vi blir lite färre på träningen och det blir en skön 
stämning. Det beror ju på att det är ett kortare speluppehåll 
samtidigt så vi kan träna på bra utan att spela matcher. Vi brukar 
ofta köra extra hårt då.
Rasck: Ja det kan bli riktigt bra och tuffa träningar.
Tomas: Är det juniorer som fyller på truppen då?
Rasck: Nej, det brukar det inte vara. Men Stefan Rehn brukar vara 
med.
Jonas: Skulle det inte vara bra att ta med lite juniorer.
Amoah: För A-lagsspelarna spelar det inte så stor roll, men för de 
juniorer som är med så skulle det betyda mycket.
Rasck: För juniorerna som någon gång ska ta steget upp i senior
fotbollen är det väl bra.
Amoah: Det skulle vara bra om kanske två stycken juniorer kunde 
vara med åt gången.
Tomas: På B-lagsmatcherna är det ju mycket juniorer som är med. 
Skulle det inte vara bra för kvalitén på de matcherna om man lärde 
känna de juniorer som är med där, både personligen och på planen? 
Rasck: För juniorernas skull tror jag det skulle vara bra. Men vi är ju 
ibland 20-22 spelare på träningarna och skulle vi vara fler så skulle vi 
nästan bli för många. Då kan det bli längre väntan och ingen fart på 
det. Kanske man ska passa på när landslagspelarna är borta.

Tomas: Vad gör Patrick Amoah om fyra är när han fyller 23? 
Amoah: Spelar i Djurgården fortfarande och öser in mål i A-laget. 
Jag fyller år i augusti så jag har redan gjort 12 mål i Allsvenskan och 
jag vinner sedan skytteligan och SM-guld.
Rasck: Och sedan går du till PSG.
Jonas: Det är ingen stress att bli utlandsproffs?
Amoah: Nej, jag spelar fotboll för att det är roligt och inte för 
pengarna. Jag kan inte tänka mig att det blir roligare att spela någon 
annanstans än på Stadion bara för man tjänar mer pengar. Skulle 
jag bli proffs så skulle det vara något riktigt bra, men först måste jag 
lyckas i Djurgården.
Tomas: Vad gör Rasck om fyra år när du fyller 40?
Rasck: Jag ligger två i skytteligan efter Amoah och vi spelar ihop på 
topp. Nej, jag tror jag jobbar med något inom idrotten. Det vill jag 
göra, men vi får se. Jag går nog på Djurgårdens matcher när Amoah 
springer omkring på planen och det ska bli roligt att se vad som 
händer i framtiden för Djurgården och Amoah.
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DJURGÅRDAREN ALLSVENSKAN 2005, OMGÅNG 8-20

OMGÅNG 9, 2005-06-13
DJURGÅRDENS IF - IFK GÖTEBORG 0-0 (0-0)
Publik: 16.771

Det doftade toppmöte på ett välfyllt Råsunda. Vackert väder, laddad 
publik och en intensiv fotbollsmatch. Efter en knapp timme kändes 
det som att ett avgörande var på väg. Matchen började bölja och 
öppna sig. Kusi Asare var fri men sköt över. Mourad fick ett fint läge ur 
ingenting men Pa Dembo Tourray boxade ut bollen. Hysén tråcklade 
sig djupt in i Göteborgs straffområde, men Kusi-Asare sköt över från 
bara några meter.
Viss press skapades mot slutet, och den fina publiken tände match
glöden igen, men fler jättechanser blev det inte. Den sista kvartens 
glädjeämne blev i stället ett inspirerat inhopp av Ibrahim Ba. 
Oavgjort var rättvist, och matchen var ganska bra.

LAGET:
TOURRAY
CONCHA - KUIVASTO - OTTESEN - STENMAN
ÁRNASON (RASCK, 87) - ARNENG - BARSOM
SJÖLUND (BA, 83) - KUSI ASARE - HYSÉN (AMOAH, 66)

OMGÅNG 8, 2005-05-29
KALMAR FF - DJURGÅRDENS IF 0-2 (0-0)
0-1 (65) JONES KUSI ASARE 
0-2 (92) JONES KUSI ASARE 
Publik: 7.185

Med såväl Fabio som Dede borta koncentrerades Kalmars offensiv 
runt César Santin. Dennes djupledslöpningar utgjorde tillsammans 
med de fasta situationerna det enda vettiga i anfallsväg för 
hemmalaget. Men efter brassens andra varning i 54:e var det brant 
uppförsbacke för KFF.
Till skillnad från liknande tillfällen vred Djurgården upp tempot efter 
utvisningen. I matchens 65:e minut drog Fredrik Stenman på ett inlägg 
som såg ut att bli för långt, men en efter en påpasslig touch från 
Patrik Rosengren hittade bollen fram till Jones Kusi Asare som elegant 
tog emot, vände upp - och avlossade en klinisk yttersida invid bortre 
stolpen. 1-0 för Djurgården, ett logiskt mål sett till utvecklingen. Inte 
helt oväntat spred sig ett defensivt tänkande i de blårandiga leden 
efter målet medan Kalmar satsade framåt.
Djurgården höll undan utan större besvär och kunde sedermera 
punktera tillställningen på stopptid då Kusi Asare slog in 2-0 efter ett 
mönsteranfall.

LAGET:
TOURRAY
CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STENMAN
ARNENG - MAGRO (ÁRNASON, 57) - BARSOM (STORM, 93) 
KUSI ASARE - LARSEN - HYSÉN (SJÖLUND, 83)

OMGÅNG 10, 2005-06-16
MALMÖ FF - DJURGÅRDENS IF 1-3 (1-0)
1-0 (36) MARKUS ROSENBERG
1-1 (58) JONES KUSI ASARE
1-2 (85) SØREN LARSEN
1-3 (94) DANIEL SJÖLUND
Publik: 20.135

Efter en frispark från Lolo Chanko i den 35:e minuten nickade Markus 
Rosenberg in bollen otagbart i Dembo Tourrays vänstra kryss och 
Djurgården hade rejäl uppförsbacke.
I andra halvlek vände det dock. I den 58:e matchminuten ställde 
Djurgården blixtsnabbt om efter en Malmöhörna, Larsen spelade 
Barsom som direktpassade Hysén som i sin tur vrickade in bollen till 
Kusi Asare som tunnlade en utrusande Asper. Med det snygga 1-1 
målet bytte matchen skepnad.
Arneng pricksköt senare på Larsens huvud som befann sig två deci
meter högre än Aspers händer, 2-1 och glädjen visste inga gränser. 
Malmö jagade kvittering på slutet och det var endast Dembos tre 
jätteräddningar som hindrade dem från att få en kvittering. Istället 
lobbade Sjölund in bollen i ”krysset” från mittlinjen efter det att Asper 
varit offensiv på en hörna och aldrig hann tillbaks till det egna målet.

LAGET:
TOURRAY
CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STENMAN
BARSOM (AMOAH, 93) - ARNENG - ÁRNASON (RASCK, 69)
KUSI ASARE - LARSEN - HYSÉN (SJÖLUND, 68)
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OMGÅNG 11, 2005-06-20

DIF - HELSINGBORGS IF 5-2 (2-2)
0-1 (15) PETER GRAULUND
0-2 (35) ELDIN KARISIK
1-2 (40) TONI KUIVASTO
2-2 (44) TOBIAS HYSÉN
3-2 (56) ABGAR BARSOM
4-2 (87) TOBIAS HYSÉN
5-2 (90) SØREN LARSEN
Publik: 13.907

Bortalaget spelade modigt och högt och var mycket bra under 
matchens första tredjedel. När Djurgårdens många halvchanser inte 
resulterade sågade HIF sig metodiskt framåt och tog överraskande 
ledningen med 2-0.
Först då började Helsingborg dra sig tillbaka, och man kunde ana 
en stelnande match, där ett slutet, disciplinerat HIF skulle försvara sig 
till en säker seger. Så hade det kunnat bli, om inte årets Djurgården 
varit så starka. Bara några minuter efter 0-2 nickade Kuivasto in den 
viktiga reduceringen på Sjölunds skarpa hörnspark. Efter det var det 
Hyséns tur, 2-2 efter ett 25-metersskott med överskruv i en båge över 
Daniel Andersson.
Tolv minuter in i andra halvlek kom ledningsmålet. Johan Arneng 
lyrade bollen från högerkanten till bortre delen av straffområdet - där 
mötte Abgar Barsom med en vänstervolley. Daniel Andersson orkade 
inte hålla skottet. Djurgården hade vänt.
Av bara farten kom sedan 4-2 från Hysén och 5-2 på övertid från 
Larsen. En av årets bästa matcher från Djurgårdens sida.

LAGET:
TOURRAY
CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STENMAN
SJÖLUND (MAGRO, 73)-ARNENG - BARSOM
KUSI ASARE (AMOAH, 82) - LARSEN - HYSÉN (BA, 91)

OMGÅNG 12, 2005-06-27

LANDSKRONA BOIS - DIF 0-2 (O-O)
0-1 (72) SØREN LARSEN 
0-2 (83) SØREN LARSEN 
Publik: 5.257

Djurgården började med att skapa hörnor, Landskrona fick skot
ten på mål. Djurgården gjorde nästan vad man skulle, Landskrona 
gjorde allt man kunde. Som tur är så är Djurgården ett bättre lag än 
Landskrona och kunde trots allt se tillbaks på en mållös och tämligen 
jämn första halvlek.
I andra halvlek tvingades Jones Kusi Asare stoppa Amuneke bryskt 
med en solklar straff som följd. Här kunde matchen ha tagit en oro
ande vändning, om det inte varit för Dembo Tourray som gjorde sin 
bästa match för året och räddade först Jon Jönssons straff och sedan 
även returen.
Efter detta klev dittills ovanligt osynlige Søren Larsen in i handlin
garna. Fyra minuter efter straffen får Sören en boll serverad av Tobias 
Hysén. Några snabba steg senare smäller det till och bollen sitter 
otagbart i nättaket ovanför en chanslös Jonas Sandqvist. Minuterna 
senare är Søren fri med nämnde Sandqvist men lyckas inte komma 
förbi honom. Tio minuter efter målet serverades Soren en fantastisk 
pass, åter igen av passningskungen Hysén, och kunde enkelt sätta 
avgörande 2-0. Fantastiskt målsinne av Soren, men Hyséns insats får 
man inte glömma bort. 2-0 var för mycket för Landskrona som gav 
upp matchen.

LAGET:
TOURRAY
CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STENMAN
SJÖLUND (ÁRNASON, 73)-ARNENG - BARSOM (MAGRO, 82) 
KUSI ASARE (AMOAH, 86)- LARSEN - HYSÉN

OMGÅNG 13, 2005-07-11
GIF SUNDSVALL - DJURGÅRDENS IF 1-1 (O-O) 
1-0 (78) TOBIAS ERIKSSON 
1-1 (94) TOBIAS HYSÉN
Publik: 7.741

När Tobias Eriksson läste ett utkast från Dembo Tourray, snodde 
bollen och vackert skickade in 1-0 för Sundsvall var det rullgardin 
ned för Djurgården. Knappt en målchans värd namnet hade vaskats 
fram och hoppet stod snarare till att behålla nollan bakåt intakt och 
därmed ta med sig i varje fall en poäng till Stockholm.
Inbytte Ibrahim Ba ville dock annorlunda. I stort sett ensam började 
han etablera spel på offensiv planhalva och ett par halvchanser 
vaskades fram. Till slut, efter två minuters stående segerovationer 
från hemmapubliken, kom utdelningen. Ba slog en stickare i djupled, 
som efter en studs hamnade hos Patrick Amoah. Den senare lättade 
bollen inåt-framåt mot en framstormande Tobias Hysén, som i sin tur 
iskallt lät bollen ta i huvudet och fortsätta sin väg mot nät förbi en 
ställd Fredrik Sundfors. Uret stod då på 93.35 - 25 sekunder kvar av 
den annonserade stopptiden.

LAGET:
TOURRAY
CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STENMAN
MAGRO (RASCK, 65) - ARNENG - ÁRNASON (AMOAH, 65)
SJÖLUND (BA, 77) - LARSEN - HYSÉN
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OMGÅNG 14, 2005-07-18
DJURGÅRDENS IF - GIF SUNDSVALL 4-0 (1-0) 
1-0 (1) DANIEL SJÖLUND 
2-0 (46) DANIEL SJÖLUND 
3-0 (68) FELICIANO MAGRO 
4-0 (88) JONES KUSI ASARE 
Publik: 12.878

Daniel Sjölund, fick återigen chansen från start - och som han tog 
den. 42 sekunder in i matchen vände “Daja” bort en back och plac
erade iskallt in 1-0, avslutningen på ett magnifikt anfall där snart sagt 
hela laget var inblandat.
Efter den perfekta inledningen fortsatte DIF att trumma på under 
några minuter, men föll efterhand in i det sega tempo som bortalaget 
strävade efter. Det blev en halvlek där Djurgården förvisso ägde 
bollen i stort sett hela tiden, men där gåfotboll och nonchalans höll 
på att straffa hemmalaget.
Vad tränarna sade i paus är höljt i dunkel, men det fick snabba 
resultat. DIF kom ut heltänt och efter blott 19 sekunder hade 
Daniel Sjölund chockat Giffarna för andra gången - 2-0 efter superbt 
förarbete av Jones Kusi Asare. Det målet avgjorde matchen och 
Djurgården kunde under resterande matchtid spela ut ett uppgivet 
Sundsvall.
Fler mål kom också helt logiskt: Feliciano Magro, som gjorde sin 
bästa match i DIF-tröjan, fick läge med vänstern i 78:e och pricksköt 
elegant in 3-0. Jones Kusi Asare tog revansch för en orgie i brända 
lägen när han sittande rakade in fyran på Patrick Amoahs vackra 
förarbete.

LAGET:
TOURRAY
CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STENMAN
MAGRO (AMOAH, 82) - RASCK (BARSOM, 80) - ÁRNASON 
SJÖLUND (BA, 80) - KUSI ASARE - HYSÉN

OMGÅNG 15, 2005-07-27

DIF - LANDSKRONA BOIS 0-1 (O-O)
0-1 (78) ANDREAS YNGVESSON
Publik: 12.340

Djurgården startade matchen bra och hade flera bra chanser, Søren 
Larsen var nära att ge Djurgården ledningen redan efter 20 sekunder. 
Men trots att Djurgården hade både chanserna och spelet (63-37 i 
bollinnehav) så blev det inga mål, mycket tack vare Landskronas 
duktige målvakt Jonas Sandqvist. I stället var det Landskrona som tog 
ledningen efter mål av Andreas Yngvesson i mitten av andra 
halvlek. Djurgården pressade på i slutet, men mer än till ett antal 
hörnor räckte det aldrig.

LAGET:
TOURRAY
CONCHA (BA, 81) - KUIVASTO - JOHANNESSON - STENMAN 
BARSOM (MAGRO, 58) - ARNENG - ÁRNASON
SJÖLUND (AMOAH, 59) - LARSEN - HYSÉN

OMGÅNG 16, 2005-08-01

HELSINGBORGS IF - DIF 2-0 (0-0)
1-0 (61) ELDIN KARISIK
2-0 (94) OLIVIER KAREKEZI 
Publik: 16.000

I seriefinalen på ett i nästan fullsatt Olympia började Djurgården för
siktigt medan Helsingborg satte full fart. Djurgården var stillastående 
och verkade dessutom ha svårt att bemästra det långa gräset, när 
man väl fick tag i bollen spelade man oftast bort den. Efter en kvart 
ebbade Helsingborgs satsning ut något medan Djurgårdarna började 
röra sig mer och mer vilket fick Helsingborg att bli mer utdraget. 
Sammantaget var halvleken jämn.

Andra halvlek började med bra tryck från DIF, men efter 10-15 
minuter började spelet åter bölja fram och tillbaks, chanserna av
löste varandra åt båda håll. Djurgården blev åter stillastående och 
då kom det slarviga passningsspelet. Detta fick också till följd att 
man kom sent in i vissa lägen och drog på sig gula kort, samanlag 
fem stycken i matchen.
En kvart in kom så första målet, Helsingborgs Eldin Karisik bröt 
på egen hand in i straffområdet och sköt ett skruvat skott i bortre 
burgaveln. Efter detta såg flera Djurgårdsspelare allt tröttare ut. På 
slutet såg DIF ut att kunna ordna en kvittering, men Daniel Anders
son gjorde några fina räddningar och avsluten var inte heller de 
vassaste. I slutminuterna kunde Helsingborg i stället avgöra matchen 
med dagens andra mål.

LAGET:
TOURRAY
CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STENMAN
MAGRO (RASCK, 59) - BARSOM - ÁRNASON (AMOAH, 73) 
SJÖLUND - KUSI ASARE (JONSON, 57)- HYSÉN
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OMGÅNG 17, 2005-08-04
DJURGÅRDENS IF - HAMMARBY IF 2-2 (2-1)
0-1 (16) MIKAEL ANDERSSON
1-1 (24) JONES KUSI ASARE
2-1 (30) FREDRIK STENMAN
2-2 (74) BJÖRN RUNSTRÖM
Publik: 27.108

Djurgården startade med nyförvärvet Mattias Jonson till höger om 
centern Jones Kusi Asare. Daniel Sjölund flankerade till vänster, 
och Tobias Hysén var mittfältsspets. Sölvi Ottesen ersatte avstängde 
Markus Johannesson som mittback. Även om matchintensiteten var 
hög och det fanns nerv skapades inte så många målchanser. 
Inledningen handlade mest om kamp.
Så, mitt i hafsigheten och tjurrusandet, fick Hammarby en frispark 
vid mittlinjen. Erik Fischbein lyrade upp bollen, som nickades ner till 
Mikael Andersson - som från distans sköt en otagbar volley i bortre 
krysset.
Djurgården ryckte upp sig. Barsom slog en perfekt stickare, Jonson 
spelade in till Kusi Asare och Djurgården hade kvitterat efter 25 minuter. 
Efter det lossnade DIF-spelet och sex minuter efter kvitteringen kom 
2-1-målet. En fin Arnenghörna förlängdes, och på bortre stolpen 
trängde sig Fredrik Stenman fram och tryckte in bollen.
Med dryga kvarten kvar att spela kvitterade Hammarby. En felpassning 
hittade inhopparen Erkan Zengin på högerkanten. Han vände upp 
och slog ett precist inlägg till Björn Runström, som kastade sig fram 
och nickade otagbart förbi Pa Dembo Tourray.

LAGET:
TOURRAY
CONCHA - KUIVASTO - OTTESEN - STENMAN
SJÖLUND (RASCK, 83) - ARNENG - BARSOM (ÁRNASON, 58)
JONSON (AMOAH, 67) - KUSI ASARE - HYSÉN

OMGÅNG 18, 2005-08-14
GEFLE IF - DJURGÅRDENS IF 1-3 (1-2)
1-0 (18) BENNY MATTSSON
1-1 (21) DANIEL SJÖLUND
1-2 (31) DANIEL SJÖLUND, STRAFF
1-3 (73) JONES KUSI ASARE
Publik: 7.198

Gefle var något bättre i starten och tog också ledningen efter 18 
minuter på ett skott från straffområdets gräns upp i närmsta krysset. 
Målet kom kanske lite slumpartat men var efter matchbilden rättvist. 
- Då var det lite tungt, spelet stämde inte riktigt och underläge, det 
kändes väl sådär, menade Djurgårdens tränare Kjell Jonevret. 
Efter målet gick Djurgården över till att spela 4-4-2 med Kusi Asare 
och Árnason på topp. Om detta var orsaken ska vara osagt, men 

vändningen kom några minuter senare. Ett långt utkast från Dembo 
Tourray hamnade hos Daniel Sjölund. Daniel hade två backar mot 
sig, en ramlade och den andra höll Daniel ifrån sig när han satte 
kvitteringen. Minuterna senare fick Jones Kusi Asare bollen i straff
området och blev fälld med straff som följd. Daniel Sjölund slog 
straffen säkert i mål. Resten av halvleken hade Djurgården hygglig 
kontroll på, utan att dominera.
I den andra halvleken kändes det som om Djurgården kontrollerade 
sin ledning och Jones Kusi Asare avgjorde genom att mitt i halvleken 
slå in sin egen retur.

LAGET:
TOURRAY
CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STENMAN 
RASCK - ARNENG - ÁRNASON (AMOAH, 54) 
SJÖLUND - KUSI ASARE (BA, 85) - HYSÉN (BARSOM, 78)



OMGÅNG 19, 2005-08-21
DJURGÅRDENS IF - KALMAR FF 3-1 (2-0)
1-0 (30) TONI KUIVASTO
2-0 (35) JONES KUSI ASARE
2-1 (53) LASSE JOHANSSON
3-1 (87) TONI KUIVASTO 
Publik: 12.912

De många chanserna åt båda håll gjorde att man väntade på första 
målet som kändes väldigt viktigt: Det blev Djurgården som gjorde 
målet då Toni Kuivasto kom högst på en hörna. Nu öppnade sig inte 
Kalmar för det, men Djurgården spelade därefter med större 
säkerhet. Fem minuter senare ökade man på ledningen efter ett fint 
anfall med många passar inom laget, Kusi Asare var sist på bollen. 
Tyvärr rycktes spelet under halvleken sönder av alla avblåsningar, 
bland annat tre varningar, utan att matchen var särskilt ful.
I den andra halvleken drog Djurgården ner på tempot och bjöd in 
Kalmar i matchen. Domaren Martin Ingvarsson drog dock inte ner 
på tempot och hann med 14 frisparkar och ytterligare fem varningar 
under halvleken.
Kalmars reducering var visserligen ett slumpmål där ett skott 
studsade på två spelare och friställde målskytten Lasse Johansson, 
men samtidig en följd av Djurgårdens temposänkning och passivt 
försvarsspel. Stärkta av målet försökte Kalmar kvittera. Men när César 
Santin blev utvisad och Lasse Johansson kom fri med duktiga Dembo 
Tourray, men Tourray enkelt och bestämt tog bollen ifrån honom, 
slocknade Kalmar något. När sedan Daniel Sjölund blev utvisad 
vaknade Kalmar igen, men dagens målkung, Toni Kuivasto, sänkte 
åter humöret då han nickade in avgörande 3-1 efter ytterligare en 
hörna.

LAGET:
TOURRAY
CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STENMAN 
RASCK (ÁRNASON, 82) - ARNENG - SJÖLUND 
JONSON (BARSOM, 72) - KUSI ASARE - HYSÉN (AMOAH, 81)

OMGÅNG 20, 2005-08-28
ASSYRISKA FF - DJURGÅRDENS IF 0-2 (0-1)
0-1 (1 1) TOBIAS HYSÉN 
0-2 (86) TOBIAS HYSÉN 
Publik: 7.198

Djurgården spelade borta, men särskilt borta blev det inte eftersom 
Assyriska valt att spela matchen på Stadion. Djurgården startade, 
som vanligt, matchen med ett nykomponerat mittfält då Daniel 
Sjölund var avstängd. Som offensiv mittfältare startade Johan Arneng 
med Niklas Rasck och Kári Árnason bakom sig. Det visade sig 

fungera riktigt bra och Djurgården tog omedelbart tag i spelet och 
chanserna. Med Tobias Hysén som anförare stormade Djurgården 
fram i attack efter attack mot ett darrigt motståndarförsvar. Hade det 
inte varit för Erland Hellström i Assyriskas mål hade nollan kunnat 
ha varit spräckt redan efter någon minut. Nu tog det elva minuter 
innan Tobias Hysén på frispark satte bolen i mål, mycket vackert. 
Djurgården fortsatte att pressa på under en stor del av halvleken och 
ledningen borde ha varit större än 1-0 i halvtid.
Efter pausen såg det dock inte lika bra ut. Matias Concha fick gå ut i 
halvtid med en lårkaka. Rasck tog hans plats medan Abgar Barsom 
gick in på mittfältet. Man gick över till 4-4-2, men viljan och orken 
var inte lika bra i halvleken. Spelet blev betydligt jämnare än i den 
första halvleken och under perioder så var det till och med Assyriska 
som anföll mest även om det inte resulterade i några riktigt farliga 
avsluten. Djurgården höll ut och med sex minuter kvar av ordinarie 
tid kunde Tobias Hysén avgöra matchen med en chipp över Hellström 
efter en pass från Mattias Jonson.

LAGET:
TOURRAY
CONCHA (BARSOM, 46) - KUIVASTO - JOHANNESSON - STENMAN 
RASCK - ARNENG - ÁRNASON (BA, 81)
JONSON - KUSI ASARE (AMOAH, 66) - HYSÉN
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FRÅN KUMLA TILL KÄKNÄS

Efter en aningen trög inledning verkar det äntligen ha lossnat för 
Djurgårdens miljonförvärv Mattias Jonson. Ett piggt inhopp i VM-kvalet 
mot Ungern följdes av en stark match mot Malmö där han även fick 
göra sitt första mål i djurgårdströjan. I en stor intervju i Djurgårdaren talar 
Mattias öppenhjärtligt ut om sin första tid i Stockholm, VM 2006 och 
hans beundran för djurgårdsfansen.
- "Full fort framåt - häll tätt bakåt" var bland det mäktigaste jag upplevt, 
säger Mattias.
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TVÅ DAGAR HAR PASSERAT sedan segern över Malmö och undertecknad möts av en kall och regnig träningsanläggning ute på Kaknäs. Det 
bistra vädret till trots har nästan samtliga djurgårdsspelare ett leende på läpparna när de joggar in mot omklädningsrummet. Lagets optimism 
är påtaglig. Nästan sist kommer Mattias Jonson gående.

- Vi tar intervjun med en gång va, säger han och vi slår oss ner på en plaskvåt bänk intill omklädningsrummet.
Denna intervju var tänkt att äga rum innan matchen mot Malmö, men tack vare en aning tankspridd presschef i full färd med att byta 
bostad, blev intervjun framflyttad. Det får vi nästan tacka för. Efter insatsen mot Malmö är situationen förändrad för Mattias. Det vackra 
volleymålet mot MFF har gett honom andrum.

- Jätteskönt att få göra mål, skitkul både för mig och för Djurgården. Det var viktigt att få göra första och få lägga det åt sidan. 
Mattias fortsätter med att summera matchen mot Malmö:

- Framförallt första halvlek är vi bra tycker jag. Mycket kvicka ben och bra rörelse och det visar vad vi kan prestera. Det var skönt att få 
två mål till andra halvlek för då blir man lite omedvetet passiv och ställer sig lite längre ner tillbaka i banan och väntar på dem. Malmö är 
också ett bra lag så det är väl deras förtjänst att vi inte presterar lika bra i andra halvlek som i första.

Mattias Jonson gjorde även ett bra inhopp mot Ungern och assisterade Zlatan till segermålet. Det verkar ha släppt för honom på allvar nu 
och han medger att han har haft det svårt spelmässigt en tid men att det nu känns allt bättre.

- Min första tid har varit jättebra men spelmässigt har det gått tungt. Jag trodde väl inte heller att jag bara skulle komma hit och ställa in 
skorna. Jag är inte så som person heller, utan jag har fått jobba hårt för att försöka komma in i startelvan. Men jag har fått ett stort förtro
ende från Kjelle, Rehn och Lasse. Jag har fått mycket speltid vilket gjort att jag kunnat spela mig i form. Innan jag kom till Djurgården hade 
jag bara spelat en halvlek i maj mot Fulham och 60 minuter mot Malta. Det har varit tungt men det är sådant man får ta.
Han betonar hur viktigt det var att få göra ett mål och en allt stigande formkurva lovar gott inför den allsvenska guldstriden.

- Visst känns det bättre både fysiskt och spelmässigt. Man växer ju också när man får göra ett mål och spelet stämmer mer och mer. 
Det märker man på träningarna också att det känns mycket lättare. Den första touchen blir bättre och man orkar mer. Det känns bra.
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Mattias första fotbollsfostran fick han som femåring i Örebro
klubben Kumla. Han provade även på hockey och tennis men det var 
fotboll han fastnade för. Efter ett mellanspel i en annan mindre 
Örebroklubb kom han 1991 som 17-åring till då allsvenska Örebro SK.

- De flesta polarna spelade där, berättar Mattias.
1993 debuterade han i A-laget och året därpå gjorde Örebro sin 
bästa säsong i modern tid och kom tvåa. Mattias Jonson svarade för 
15 fullträffar det året och intresset kring honom hade stigit. Det 
skulle dock dröja innan han kunde kalla sig fotbollsproffs. Före han 
skrev på för Helsingborg 1996 jobbade han deltid på Team Sportia. 
Mattias är väldigt noga med att betona hur bra han har det som idag 
kan leva på det han älskar - att spela fotboll.

- Jag skulle aldrig klaga på mitt jobb. Att spela fotboll är det 
bästa som finns och sen att få betalt för det. Det är ett jobb också, 
men det är få nackdelar med det. Men jag skulle aldrig välja bort det 
mot något annat.
I Helsingborg tog Mattias utveckling fart och den 22 februari 1996 
gjorde han sin A-landslagsdebut mot Japan. Något som han minns 
som ett av sina största fotbollsminnen tillsammans med SM-guldet 
med Helsingborg 1999.

Efter guldåret 99 splittrades Skånelaget och dåvarande tränaren Åge 
Hareide, som skrivit på för danska Bröndby, var fast beslutsam om 
att ta Mattias Jonson med sig. Åge fick som han ville. Mattias förk
larar varför han valde att lämna Sverige:

- Jag hade varit i Helsingborg i fyra år och det kändes som en 
utmaning att byta klubb. Självklart spelade även ekonomin in. Det 
gör den väl överallt i fotbollen. De har ju något som heter artistskatt 
i Danmark och Köpenhamn är tillsammans med Stockholm är en av 
världens vackraste städer. Så det var många fördelar.

Det blev fyra år i Danmark och där hann Mattias inkassera sin andra 
mästerskapstitel då Bröndby 2002 snuvade FC Köpenhamn på 
guldet. 2004 florerade ryktena om att Mattias Jonson var på väg till 
någon av stockholmsklubbarna. Mattias spädde på spekulationerna 
genom att uttala sig om att han ”gärna vill till Stockholm”. På frågan 
om Djurgården var i direkt kontakt med honom redan då blir han 
fundersam.

- Det kan jag inte minnas. Jag kommer håg att det fanns rykten 
och de var säkert i kontakt med Bröndby.
Istället blev det engelska Premier League-laget Norwich som drog 
längsta strået och Mattias skrev på för två år.

- Det var en chans jag inte kunde missa, berättar han.

Norwich åkte dessvärre ur Premier League i våras och på slutet gick 
det även tungt för Mattias. Men tiden i England är inget han ångrar. 
Mattias berättar:

- Det var ett jättebra år även om det gick både personligt och 
lagmässigt tungt för oss, och vi klarade inte målsättningen att hänga 
kvar. Men jag har lärt mig otroligt mycket i och med att jag fick 
chansen att spela Premier League och möta några av de stora. Det 
har verkligen varit kul, så det är ingenting jag ångrar.

Mattias var helt inställd på att fullfölja kontraktet med Norwich och 
spela ett år i engelska division ett när Djurgården hörde av sig. Det 
tog inte lång tid för Mattias att ändra sina planer och Djurgårdens 
största värvning genom tiderna var ett faktum. Mattias förklarar 
varför han valde att komma till DIF.

- Det växte fram när jag var här och hälsade på att det var här 
jag ville hamna och jag är väldigt tacksam för att det blev så. 
Han fortsätter:

- Det var det enda alternativet jag hade men hade jag haft en 
lista på klubbar och fått välja och vraka hade jag säkert hamnat i 
Djurgården ändå. Jag har tidigare uttalat mig om att jag vill till 
Stockholm och den position Djurgården har växt fram till både här i 
Stockholm och i landet så är de ju Sveriges bästa klubb idag. Absolut 
var det en jättemöjlighet - när man väl ville hem - att hamna här. Så 
det känns jättebra.
Profilerna är fler än någonsin i årets allsvenska och trots det skrala 
resultatet svenska klubblag har presterat ute i Europa de senaste åren 
är ligan betydligt bättre än 1999 menar Mattias. Även med hänsyn 
till att vi då hade större framgång i Europacupspelet.

- Absolut, det är en jättestor skillnad. Framförallt bättre spelare 
med bättre fysik. Även tekniskt sett har nivån höjts. Mediemässigt 
går det inte att jämföra, det är en enorm skillnad. Publiken, fram
förallt i Stockholmsområdet, är fantastisk.

Mattias Jonson har med sina 46 A-landskamper en lång landslags- 
karriär bakom sig och han har fått uppleva tre stora mästerskap. I 
EM i Portugal senast spelade han samtliga matcher och - som alla 
minns - gjorde han det avgörande 2-2-målet i matchen mot Dan
mark som skickade Sverige vidare till kvartsfinal. Nio landslagsmål 
har det blivit totalt. Nu står VM 2006 inför dörren och det ser 
onekligen ljust ut för Lagerbäcks mannar. Mattfäs ser verkligen fram 
emot ett eventuellt äventyr i Tyskland nästa år.

- Det är ingenting klart men det ser oerhört bra ut, visst gör det. 
Det vore kanonkul att få uppleva ett mästerskap till. VM är så

oerhört stort och så är det i Tyskland. Förra gången i Japan var 
det ett stort stöd från svenskarna men i Tyskland tror jag det kom
mer att bli helt sjukt i och med närheten. Går vi dit blir det ett bra 
mästerskap, det tror jag definitivt. Sen är Tyskland ett av de stora 
fotbollsländerna med riktigt bra arenor så det kommer att bli kanon 
tror jag.

Svenska fotbollslandslaget är kanske bättre än någonsin och har ett 
stort förtroende hos svenska folket. Vissa tror på allvar att Sverige 
kan vinna VM. Något som Mattias håller med om.

- Vi kan definitivt vinna VM. Men det ska spela in väldigt 
mycket för att ett land som Sverige ska vinna. Det krävs lite tur, och 
lite som i VM-94 att man hade 22 man som var lite i toppen av sina 
karriärer.

Mattias är 31 år gammal och sitter på ett treårskontrakt med DIF. 
Han ser på framtiden med tillförsikt, och vill - om motivationen 
finns och kroppen håller - gärna fortsätta med fotboll på elitnivå 
även efter de tre kommande åren. Och då helst i blårandigt.

- Jag är inte helt främmande för en förlängning - om 
Djurgården vill.

Man kan definitivt läsa mellan raderna att vår nye anfallsprofil trivs 
i klubben. Mattias får avslutningsvis frågan om det är något han vill 
hälsa till sin nya hemmapublik.

— Det var kul att uppleva framförallt Malmömatchen. Jag sa till 
polarna som inte var där att det var stort att uppleva ”full fart framåt 
- håll tätt bakåt”. Det var bland det mäktigaste jag upplevt med en 
supportergrupp. Det var stort. Så det får de gärna fortsätta med.

Av Nicklas Jungstedt

26_DJURGÅRDAREN



DJURGÅRDAREN_27



DJURGÅRDAREN TRÄFFADE KERSTIN ERIKSSON ANSVARIG 

FÖR DIF-DAGEN FÖR ATT SE HUR DEN GICK. DIF-DAGEN 
ÄR EN VIKTIG DEL FÖR ATT BINDA IHOP DJURGÅRDS

FAMILJEN. SUPPORTRAR, A-LAG OCH UNGDOM ÄR ALLA 
VÄLKOMNA UT TILL TRÄNINGSANLÄGGNINGEN PÅ KAKNÄS 

OCH I ÅR GENOMFÖRDES DIF-DAGEN EN HÄRLIG 

LÖRDAG I BÖRJAN AV SEPTEMBER.

Var det mycket folk på DIF-dagen i år?
- Ja, långt över förväntan, gissar på ökning med ca 50 procent 
jämfört med förra året. En liten fingervisning är att vi i förväg hade 
tryckt upp 250 programblad, tänkta att räcka till ett exemplar per 
familj, men vi fick åka iväg och kopiera ytterligare 150, som också de 
tog slut. Om man räknar med att varje besökande familj bestod av i 
genomsnitt 3 personer, bör det alltså ha varit uppåt 1200 personer 
som besökte DIF-dagen! Vi hade ju också tur med perfekt väder 
- soligt men inte för varmt.

Vad betyder den här dagen för Ungdomsfotbollen?
- Våra Knattespelare får chansen att komma väldigt nära dom ”stora 
pojkarna”, vilket betyder otroligt mycket. Här blir säkert många 
knattespelare Djurgårdare för resten av livet! Massor av autografer 
skrevs förstås under dagen. Sedan tror jag alla - både barn och vuxna 
- tycker det är intressant och spännande att få besöka den berömda 
Kaknäs-anläggningen och se hur vårt A-lag har det till vardags.

Hur tycker du det var jämfört med tidigare år?
- Detta var bara min andra DIF-dag så jag kan endast jämföra med 
förra året men jag tyckte stämningen kändes nästan ”magisk” med 
ett myller av barn och vuxna som minglade och roade sig med alla 
aktiviteter som pågick överallt på hela den stora anläggningen. Be
sökarna hann bland annat äta 600 hamburgare!

Vad hände ute på Kaknäs?
- Först och främst fick alla våra 5- och 7-mannalag möjlighet att 
spela riktiga gräsmatcher mot varandra inför storpublik, vilket dom 
tycker är otroligt roligt. Jompas Tipspromenad för vuxna och barn 
är också mycket populära inslag. I år var det rekordmånga som gick 
barntipspromenaden eftersom alla barn vid målgången fick ta en lott 
och senare delta i utlottning av 20 ”platser” fördelade på fyra lag 
som sedan spelade småmatcher tillsammans med några A-lagsspelare. 
Den avslutande stafetten mellan A-lagsspelarna visade att dom aldrig 
gillar att förlora - dom ”gav järnet”!

Några speciella minnen från dagen?
- Det var nog spänningen framför scenen i samband med lottdrag
ningen för att få spela med A-lagsspelarna.



Vad krävs för att genomföra en sådan här dag?
- I och med att alla på kansliet och väldigt många andra DIF-are, 
totalt cirkaa 50 personer, ställer upp och hjälper DIF Ungdom på 
ett fantastiskt sätt så fungerar det väldigt smidigt och är faktiskt inte 
speciellt jobbigt utan bara roligt. Vill gärna passa på att här framföra 
ett varmt tack till alla som hjälpte till!

Djurgårdaren tackar Kerstin för pratstunden och alla ni som besökte 
DIF-dagen 2005. Vi ses på Kaknäs nästa år.

Ekonomin är ju en viktig del i detta evenemang. Gav årets 
DIF-dag något ekonomiskt tillskott till Ungdomsfotbollen? 
- Tack vare att vår fantastiska eldsjäl, Lennart Jörnelius, 90 år ung, 
lägger ned otroligt mycket tid på att ”tigga” ihop hop merparten av 
priserna, wienerbröd med mera, gör DIF Ungdom också gör en liten 
ekonomisk vinst, som går direkt in i ungdomsverksamheten. Vill vi 
också rikta ett stort tack till Scan för sponsring av hamburgare och 
korv, Axa för sponsring av korv- och hamburgerbröd samt till ICA 
Bergshamra för sponsring av alla ”tillbehör” i form av sallad, senap, 
ketchup med mera.

Utvecklingen av DIF-dagen pågår ständigt och det blir fler och 
fler besökare varje år. Hur ska det bli ännu bättre 2006?
- Många aktiviteter ska nog vara ständiga inslag och återkomma år 
efter år - igenkännandets glädje - exempelvis uppvisningsmatch
erna för våra yngsta. Så här strax efter årets DIF-dag har jag inga 
nya uppslag men det ska vi nog försöka hitta på till nästa år. I år var 
Djurgårdens Amerikanska Fotbolls sektion med på DIF-dagen vilket 
var uppskattat. Nästa år kanske fler Djurgårds sektioner är med.

Någon mer du vill tacka?
- Stockholm City var ju där och gjorde affischer, som var väldigt 
populära. Såg förresten efteråt att det satts några roliga affischer i 
A-lagets omklädningsrum som jag starkt misstänker producerades 
Stockholm Citys tält!

Vad tror du A-lagsspelarna får ut av en sådan här dag?
- Det känns säkert härligt för A-lagsspelarna att se hur glada knat
tespelarna är över att få träffa sina idoler. Många av dom kommer 
säkert själva ihåg hur det kändes att träffa sina egna fotbollsidoler 
när dom var små och lyckokänslan över att få en eftertraktad 
autograf.
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TÄVLINGSSPEL I EL-LJUS
FIRAR 50-ÅRSJUBILEUM

DEN 26 AUGUSTI 1959 SKREVS DET ALLSVENSK FOTBOLLSHISTORIA. DÅ VAR 

DET PREMIÄR FÖR ALLSVENSK FOTBOLL I ELLJUS. DJURGÅRDEN MÖTTE AIK PÅ 

RÅSUNDA OCH VANN MED 4-2 EFTER UNDERLÄGE MED 0-2. DJURGÅRDENS 

HASSE KARLSSON STORSPELADE, MEN DET VAR AIK:S GUNNAR JOHANSSON SOM 
SVARADE FÖR DET FÖRSTA, HISTORISKA MÅLET

Av Claes-G Bengtsson

Men redan tidigare hade det spelats matcher i el-ljus här i landet. 
Dock inga tävlingsmatcher. Den första el-ljusanläggningen för 
fotboll fanns i Hallstavik i Uppland - men utan elitlag i fotboll. 
Det var i stället på Stockholms Stadion som den första officiella 
fotbollsmatchen i el-ljus i landet spelades. Onsdagen den 21 oktober 
1953 möttes Djurgården och Ljusne i en vänskapsmatch på 
Stockholms Stadion. Djurgården var ett etablerat allsvenskt lag, 
medan Ljusne AIK sensationellt ledde division II Norrland efter 
höstens matcher. Man spelade höst-vår på den här tiden. (Ljusne 
blev till slut tvåa i serien, Sandvikens AIK vann). Stadion hade 
begåvats med 100 strålkastare uppmonterade på kanten av det tak 
som täckte hela arenan - förutom ståplats. Effekten var på 200 000 
watt. Djurgården vann med 4-1 inför 4 160 åskådare - en fin publik
siffra. Spelarna var nöjda med belysningen:
“Det var som att spela mitt på dagen”, var det allmänna omdömet.

TIDIG STADION-BELYSNING
Men ännu var inte Stadionbelysningen godkänd för allsvenskt spel 
- det skulle dröja många år. Däremot spelades det enstaka DM- och 
vänskapsmatcher på Stadion i den nya, starkare belysningen. För 
el-ljus på Stockholms Stadion var ingen nyhet anno 1953. Flera 
friidrottsgalor med bl a Gunder Hägg på 40-talet avgjordes i 
elbelysning, liksom ishockeymatcher och några SM-finaler i speed
way. Men det var med en belysning som definitivt inte lämpade sig 
för fotboll. Som parentes kan nämnas att den första el-ljusmatchen 
i bandy på Stadion spelades en dimmig, gråkall trettondagsafton 
1957. AIK mötte Lesjöfors, 2-5, och i mitten av andra halvlek tändes 
belysningen för art matchen skulle kunna slutspelas.
Stockholms Stadion var också värd för den första riktiga tävlings
matchen i fotboll i el-ljus i Sverige. Djurgården mötte tisdagen den 
20 september 1955 polska Gwardia Warszawa i den nyinstiftade 
Europacupen. Djurgården var regerande svenska mästare, medan 
Gwardia Warszawa fått sin plats som polska cupmästare (!), sedan 
engelska Chelsea tackat nej till att delta efter påtryckningar från de



engelska ligaföreningarna. Från engelskt håll trodde man att den 
nya turneringen skulle konkurrera alltför mycket med det inhemska 
ligaspelet.
Det var matchstart på Stadion kl. 19.30 och belysningen hade för
bättrats sedan premiären 1953. “Fotboll i el-ljus är framtidens 
melodi”, förklarade den legendariske Djurgårdsledaren Sigge Bergh 
inför matchen. Ack så rätt Sigge skulle få! Polackerna, som inte var 
vana vid spel i el-ljus, var mycket imponerade efter träningen dagen 
innan matchen. Deras omdöme var detsamma som Ljusnes två år 
tidigare: “Det var som att träna mitt på dagen”.

MÅLLÖST I PREMIÄREN
Matchen var inte mycket att skriva hem om. Den slutade 0-0. Bästa 
målchansen hade Djurgården. I slutet av första halvlek missade 
lagkaptenen “Cacka” Andersson en straff.
Andra halvlek kännetecknades av många missar och tufft spel, fram
för allt från polackernas sida. Den klassiske DN-signaturen Allison 
(Kalle Liliequist) raljerade dan därpå i sin tidning: “Efter matchen 
måste åskådarna “purras” av en vakmästare för att inte bli kvar på 
arenan.
“De hade somnat på grund av det tråkiga spelet”, menade Allison. 
3 574 åskådare såg matchen, däribland författaren av dessa rader. 
Jag var definitivt inte imponerad av belysningen och minns att jag 
hade mycket svårt att uppfatta vad som utspelades vid det bortre 
målet. Jag längtade till den klassiska avsparkstiden i allsvensk fotboll, 
söndagar kl. 13.30. I dagsljus.
Så här såg laguppställningarna ut i den historiska el-ljusmatchen: 
Djurgården: Arne Arvidsson - Ola Forsberg, Stig Gustavsson - 
Stig Holmström, Karl-Erik “Cacka” Andersson, Sigge Parling - Bernt 
Andersson, Hans Tvilling, Sven Tumba Johansson, Birger Stenman, 
Gösta “Knivsta ” Sandberg.
Gwardia: Stefaniszyn - Markowski, Ochmanski - Hodyra, 
Maruszkiewicz, Zientara- Krajewski, Brzozowski, Norkowski, 
Wisniewski, Baszkiewicz.
Domare var Jarl Hansen, Danmark.
John “Jompa” Eriksson skulle ha spelat center i Djurgården, men 
han insjuknade på matchdagen och ersattes av “klacksparkaren” 
Birger Stenman.

RETUREN
I returmatchen i Warszawa, i dagsljus den 12 oktober inför 35 000 
åskådare, var “Jompa” med igen. Han gjorde tre mål - Djurgårdens 
tre första - och bidrog till att Djurgården vann med 4-1. Alla 
fem målen gjordes under matchens 29 första minuter. Så här såg 
Djurgårdens laguppställning ut i Warszawa:
Arne Arvidsson - Ola Forsberg, Stig Gustavsson - Stig Holmström, 
Åke Olsson, Sigge Parling - Stig Tvilling, Hans Tvilling, John 
“Jompa”Eriksson , Birger Eklund, Gösta Sandberg.
Tumba Johansson kunde den här gången inte komma ifrån studierna 
på GIH, “Cacka” Andersson var skadad och Bernt Hugo Andersson 
var helt ur slag. Därför fick Åke Olsson, Stig Tvilling och “Birre” 
Eklund göra come-back i A-laget. Med lyckat resultat.
I kvartsfinalen väntade skotska Hibernian. Då vintern nu gjort sitt 
intåg i Stockholm, tvingades Djurgården spela båda matcherna i 
Skottland. Det blev förlust i båda, 1-3, 0-1.
Premiärturneringen vanns av spanska Real Madrid, som nu inledde 
en svit på fem raka segrar. 1 finalen i Paris den 13 juni 1956 
besegrades franska Stade de Reims med 4-3.



DJURGÅRDAREN LISTAR - DJURGÅRDENS TRÄNARE PÅ -80 & -90-TALET

DET ÄR ALLTID SVÅRT ATT GÖRA EN SÅDAN HÄR LISTA OCH ALLA SUPPORTRAR HAR JU SINA FAVORIT

TRÄNARE BÅDE NÄR DET GÄLLER SPELSYSTEM OCH PERSONLIGHET VI HAR BARA TITTA PÅ SERIESPELET OCH 

INTE LAGT IN SVENSKA CUPEN I VÅR BEDÖMNING. VI HAR HELLER INTE LAGT NÅGON VÄRDERING I HUR 

ROLIGT LAGET SPELAT. OFFENSIVT ELLER INTE DET HÄR ÄR EN LISTA BASERAT PÅ RESULTAT. VÄRT ATT NOTERA 

ÄR ATT ENDAST MICHAEL ANDERSSON FICK LÄMNA TRÄNARUPPDRAGET UNDER SÄSONGEN. NEDAN SER 
NI LISTAN MED TRÄNARE, ÅRTAL, SERIE, PLACERING, OCH TABELLRADEN MED ANTAL MATCHER, VUNNA, 

OAVGJORDA, FÖRLUSTER, MÅLSKILLNAD OCH POÄNG.

1. TOMMY SÖDERBERG 1987-89
1987 Div 1 Norra 1. 26 16 6 4 60-25 38
1988 Allsvenskan 3. 22 9 9 4 38-22 27 (Finalförlust mot Malmö)

1989 Allsvenskan 6. 22 9 5 8 23-24 23

2. LENNART WASS 1990-91
1990 Allsvenskan 5. 22 9 6 7 37-23 33
1991 Allsvenskan 5. 18 6 7 5 27-25 25
Mästerskapsserien 5. 10 3 4 3 16-15 26

3. ANDERS GRÖNHAGEN 1994-96
1994 Div 1 Norra 1. 26 19 4 3 71-27 61
1995 Allsvenskan 6. 26 10 8 8 33-33 38
1996 Allsvenskan 13. 26 8 3 15 28-43 27

4. THOMAS LUNDIN 1992
1992 Allsvenskan 7. 18 6 5 7 26-32 23
Kvalsvenskan 5. 14 5 7 2 30-16 22 (Förlust i kval mot Degerfors)

5. MICHAEL ANDERSSON 1997 -99
1997 Div 1 Norra 2. 26 17 6 3 65-30 57 (Förlust i kval mot Öster)

1998 Div 1 Norra 1. 26 17 3 6 53-30 54
1999 Allsvenskan 14. 26 5 9 12 27-41 24

6. HANS BACKE 1982-84
1982 Div 2 Norra 1. 22 13 4 5 50-23 30 (Förlust i kval mot AIK)

1983 Div 2 Norra 2. 22 13 5 4 46-22 31 (Förlust i kval mot Kalmar)

1984 Div 2 Norra 3. 26 12 11 3 28-13 35

7. BJÖRN WESTERBERG 1985-86
1985 Div 2 Norra 1. 26 16 8 2 50-20 40 (Vinst i kval mot GAIS)

1986 Allsvenskan 14. 26 16 8 2 50-20 40

8. ARVE MOKKELBOST 1980-81
1980 Allsvenskan 12. 26 7 7 12 24-37 21
1981 Allsvenskan 14. 26 6 4 16 25-47 16

9. ROGER LUNDIN 1997
1997 Div 1 Norra 2. 26 17 6 3 65-30 57 (Förlust i kval mot Öster)

10. BO PETTERSSON 1993
1993 Div 1 Norra 3. 26 13 6 58-31 46

HAR NI SYNPUNKTER ELLER EGNA LISTOR SÅ HÖR AV ER TILL OSS PÅ DJURGÅRDAREN
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DJURGÅRDENS
”glada”

VÄSTERÅS ARE!
Intervju med Stefan Hagström
Av Karin Lehtonen

Vi tyckte att det var så roligt att få presentera människorna runt 
matcherna att vi bestämde oss för att fortsätta med det året ut.
Först ut var Kaffe-Doris och nu är det dags för Stefan Hagström som 
är arenavärdsansvarig att få svara på lite frågor. Stefan arbetar i 
Stockholm men bor i Västerås så det blir en del pendlande. Han har 
dock en övernattningslya i Stockholm så tack och lov behöver han 
inte pendla dagligen. Förutom fotbollsintresset så har Stefan ett inte 
allt för vanligt extra knäck eller hobby eller vad man nu vill kalla det. 
Han är discjockey! Fyra till fem gånger om året är han DJ på olika 
företagsfester. Det är en hobby som han verkligen gillar. Han lägger 
ner både mycket tid och mycket själ inför varje spelning. En låt som 
alltid går hem på spelningarna oavsett årstid är ”Sommartider” med 
Gyllene Tider.

HUR KOMMER DET SIG ATT DU BÖRJADE HJÄLPA TILL PÄ MATCHERNA? 
- Jag började arbeta i Stockholm år 2000. Jag hade haft en del 
kontakt med Bosse Andersson eftersom jag satt i Västerås Sport 
klubbs styrelse i nio år. När jag hoppade av styrelseuppdraget i VSK 
så frågade Bosse om jag hade lust att hjälpa till på Djurgårdens 
matcher, och det hade jag lust med.

VAD ÄR DIN UPPGIFT I SAMBAND MED MATCHERNA?
- Jag ansvarar för arenavärdarna, cirka 45 stycken, deras 
utplacering och ser till att de får all nödvändig information samt 
sköter nyrekrytering.

VAD SYSSLAR DU MED NÄR DU INTE HJÄLPER TILL HOS DJURGÅRDEN?
- Dagtid arbetar jag som Regionchef på Länsförsäkringar i 
Stockholm. Den mesta fritiden går åt till att vara assisterande tränare i 
Värtans IK (division 3 norra Svealand).

VAD ÄR DITT BÄSTA DJURGÅRDSMINNE?
- Absolut det första SM-guldet jag fick vara med om (år 2002). 
Då var det glädje och fest!

HAR DU NÅGON FAVORITSPELARE I LAGET?
- Tidigare var det Kim Källström men sedan han försvann så är det 
Tobias Hysén.

VAD TROR DU OM LAGETS PLACERING I ÅR?
- Jag tror definitivt på SM-guld i år. Heja Djurgården! Det är klart man 
måste tro att ens lag vinner. Vad är det annars för vits med att gå på 
fotboll?
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Biljetter 2005/2006
TRYCKET PÅ BILJETTER 2005 HAR VARIT MYCKET STORT MYCKET TACK VARA DE SPORTSLIGA 
FRAMGÅNGARNA, MEN ÄVEN TACK VARE DEN TROGNA DJURGÅRDSPUBLIK FÖRENINGEN HAR IDAG. 

ÖVER 7500 SÄSONGSBILJETTER SÅLDES 2005 OCH 2006 SIKTAR VI PÅ ÖVER 8000. TYVÄRR VAR DET 

VÄLDGT LITE PUBLIK PÅ DET VIKTIGA UEFA-KVALET MOT CORK OCH DET KANSKE VAR EN BIDRAGANDE 
ORSAK TILL ATT DJURGÅRDEN INTE LYCKADES TA SIG VIDARE TILL FÖRSTA OMGÅNGEN.

NU ÅTERSTÅR ETT FÅTAL MATGHER I ALLSVENSKAN OCH FINAL I SVENSKA CUPEN 29 OKTOBER PÅ 

RÅSUNDA MOT ÅTVIDABERG. DU BOKAR ENKLAST LÖSBILJETTER PÅ 077-1 70 70 70 ELLER 

VIA WWVW.TICNET.SE. PÅ VÅR HEMSIDA HITTAR DU PRISER OCH SPECIFIK BILJETTINFORMATION OM 

VARJE MATCH.

NÄR DET GÄLLER SÄSONGSBILJETTER 2006 KOMMER VI I NOVEMBER ATT PRESENTERA UPPLÄGG 

OCH PRISER PÅ VÅR HEMSIDA.

Priser lösbiljetter Stadion 2005

Långsida Sektion A-F 220-240 kr

Långsida Sektion O-P 220-240 kr

Kurvan, Sektion G och K 180-200 kr

Klack, Sektion M-N och L 180-200 kr

Fondläktaren R, S, T, U 120-140 kr

Familjeläktaren, Sektion H 100-120 kr

Priserna är inklusive Ticnets serviceavgifter på 10-25 kr

Mer biljettinformation finns på www.dif.se
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LÖRDAG 29 OKTOBER RÅSUNDA

DAMER 12.00

DJURGÅRDENS IF - UMEÅ IK

HERRAR 15.30

DJURGARDENS IF - ÅTVIDABERGS FF

PRISER: 75-200 KR + SERVICEAVGIFT, ALLA ÄR SITTPLATSER
Försäljningsställen: Råsunda Stadion 08-735 09 35,

Ticnet 077-170 70 70 samt hos samtliga Ticnet ombud.

Internet: www.svenskfotboll.se/biljett
Föreningsbiljett: Ta med hela laget, 600 kr för 20 personer 

(Föreningsbiljett säljes endast via Råsunda Stadion 08-735 09 35)

Familjebiljett: (2 vuxna + 2 barn) på Norra Läktaren: 200 kr + serviceavgift

http://www.svenskfotboll.se/biljett


TECKNINGAR!
SOM VI TIDIGARE NÄMNT SÅ FÅR NI 

GÄRNA SKICKA IN TECKNINGAR TILL OSS.

ALLA TECKNINGAR KOMMER ATT PUBLICERAS

I TIDNINGEN MEN IBLAND KAN DET DRÖJA LITE.

GÅTA: VEM BLIR SPARKAD OCH KASTAD UTAN ATT SÄGA NÅGOT?

PHILIP EKENGREN

NYTILLSKOTT I DJURGÅRDSFAMILJEN

Buddha (Staffordshire), 14 veckor.Pappa Patrik berättar att Buddha visat lite bollintresse. Eftersom han är valp så är bollkontrollen inte den bästa än. I övrigt tycker han om att äta, sova, tugga på pinnar och gå på promenader.

2. GÅTAN
VEM BLIR SPARKAD OCH KASTAD = BOLLEN

DEN SKUGGADE RADEN BILDAR ORDET SOM ALLA LÄNGTAR TILL - SOMMARLOV

LIZA BURNELIUS

1. ORDFLÄTAN
VI VILL VINNA? SM-GULD
SPARKAR MAN MED? FOT
OCH BOLLEN GÅR I? MÅL
EN 11:a? LAG
SPARKAR MAN PÅ? BOLL

LÖSNINGAR:
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ORDFLÄTA
DEN SKUGGADE RADEN BILDAR ETT ORD SOM ALLA LÄNGTAR TILL.
GENOM ATT FYLLA I SVAREN PÅ FRÅGORNA SÅ FÅR DU HJÄLP MED ATT 

HITTA LÖSNINGEN.

ABGAR BARSOM

berätta vad du gjorde du under din lediga 
vecka i somras.

-Fyra dagar tillbringade jag i Florens som är ”huvudstad” i regionen Toscana i Italien.Det är en av mina favoritstäder (tredje besöket). Otroligt vacker stad! Jag rekommenderar varmt ett besök där. Hela staden är en sevärdhet fylld av konst och arkitektur från 1400- och 1500-talet, även från medeltiden, till exempel II Duomo 
(fjärde största katedralen i världen) som började byggas på 1200-talet.-Spenderade tiden med att äta gott och mycket, besöka museer, shoppa samt koppla av och bara insupa atmosfären.Väl hemma igen så tränade jag två dagar på egen hand, körde styrka och löpning. Sedan blev det en dag över till ”ingenting”. Ja, sen var semesterveckan över men det var skönt med lite ledigt i alla fall.

+ DETTA VISSTE DU INTE OM DEMBO!
-Han älskar att simma och bada och är en riktig hejare på att dyka, 
gärna från 10 meter, inga problem!

-Bland sina vänner är han lite av en komiker, han drar gärna både ett 
och annat skämt. Ett gott skratt mellan varven hör till livets 
nödvändigheter.

-Målvaktstränaren Kjell Frisk har ett eget smeknamn på Dembo, 
”river horse”(översatt till svenska blir det flodhäst!). Enligt Frisken så 
låter Dembo nämligen som en flodhäst när han börjar bli trött under 
träningspassen.

-Hans fru Marie låter oss också veta att han är väldigt duktig på att 
”shoppa”, särskilt skor.

Allmänt känt inom Djurgården är annars att Dembo i stort sätt alltid är 
glad och på gott humör. Vår personalchef Marie som har en hel del 
kontakt med spelarna säger att en gladare och mer uppåt kille får 
man leta efter.

5 korta med Dembo

SEMESTER? SVERIGE □ GAMBIA □

DRICKER? KAFFE □ TÉ □
LÄSER? BÖCKER □ TIDNINGAR ■
LYSSNAR PÅ? POP/ROCK □ SOUL/R N’ B ■
SER HELST PÅ TV? SPORT □ FILM/SERIER □

FRÅGOR OCH SVAR!

I nästa nummer kommer Dembo, Oskar W och Kjell Frisk svara på 
frågor om målvaktsträning och om målvaktsyrket allmänt. Så om 
du har frågor rörande det får du gärna skicka in dom till kansliet.
VI tar med så många frågor som möjligt.
Adressen är: Djurgårdens IF Fotboll
Valhallavägen 104, 2tr, 114 41 Stockholm
Eller maila till: reception@dif.se
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PER DARNELL, ORFÖRANDE DIF ALLIANSFÖRENING:
“Vi välkomnade initiativet. DIF är beslutsam att hjälpa vår Amerikansk 
Fotboll avdelning för att utveckla projektet och stöda ungdomar 
och vuxna från stor Stockholm och andra delar av landet. Det är en 
fantastisk möjlighet för vår förening att vara med i en ny sport och 
anrika Sveriges idrottslandskap. Dessutom, kommer DIF-AF att hjälpa 
till att skapa starka band mellan individer med olika bakgrunder och 
från olika områden.”

JOACHIM SKOOGBERG, ORDFÖRANDE DIF AMERIKANSK FOTBOLL:
“Vi planerar att bli en avantgarde idrottsförening. Att bli en del i en 
av Sveriges mest framgångsrika föreningar innebär att vår avdelning 
har ett ansvar för att driva fram Amerikansk Fotboll. Vår sport pre
senterar spännande möjligheter. Det finns till exempel inga hinder för 
att bli spelare i DIF-AF när det gäller ålder eller kön. Klubben kräver 
inte heller tidigare erfarenhet av att ha spelat Amerikansk Fotboll.

2005 är DIF-AF's öppningssäsong. Av den anledningen, kan ni läsa 
halvårsrapporten från Djurgårdens senior verksamhet:

DJURGÅRDENS IF AMERIKANSK FOTBOLL
Förberedelserna inför 2005 års tävlingssäsong inleddes med försä
songsträningar under senhösten 2004. Huvudtränare Rik Parker 
och anfallskoordinator Mathias Holmgren har under försäsongen 
fokuserat på att bygga seniorlagets lagkänsla, med såväl personlig 
som idrottslig integration.
Under påskhelgen 2005 genomfördes bland annat ett träningsläger 
för att finslipa seniorlaget inför säsongsstarten. Under detta trän
ingslägers träningsmatch mot superserielaget Sundsvall Flames fick 
man bevis för att man var på rätt väg. Frågan om hur seniorlaget 
skulle fungera med en oprövad spelarbas och delvis nytt ledarskap i 
officiella sammanhang var dock fortfarande obesvarad.
När tävlingssäsongen 2005 började 8 maj var det första gången i 
Sveriges amerikanska fotbollshistoria, som ett lag klätt i Djurgårdens 
dräkter intog planen. Förväntningarna var höga och många hade 
kommit för att bevittna öppningsmatchen när två års förberedelser 
från Djurgården skulle bli verklighet. Nedan följer kortfattade match
referat för de seniormatcher som hittills spelats av Djurgårdens IF 
Amerikansk Fotboll.

MATCHREFERAT
Djurgårdens spelschema visade tre raka bortamatcher i säsongens 
början. Den 8 maj, när Djurgården spelade sin första seriematch mot 
före detta superserielaget och svenska mästarna Tyresö Royal Crowns 
fick alla svaret på frågan. Det fungerade riktigt bra. Djurgården 
överraskade och redan i inledningen av andra kvarten gjorde man 
två snabba touchdowns. Tyresö reducerade strax före halvtidsvilan 
men Djurgården hann med att göra ytterligare en touchdown innan 
domaren blåste av för halvtid med resultatet 7-20. Nästa halvlek blev 
mer av ett ställningskrig men Djurgården lyckades dra ifrån med 
ytterligare en touchdown och till mångas överraskning marscherade 
Djurgården till vinst med 26-7 i sin öppningsmatch på bortaplan!

Säsongens andra match var mot Limhamn Griffins på Hästhagens 
IP i Malmö. Motståndarlaget var fjolårets seriesegrare i Division I 
och är av många ansett som ett av Sveriges 5 bästa lag. Limhamn 
kontrollerade Djurgårdens lite omogna anfall under hela matchen. 
Djurgårdens försvar spelade tufft från början och linebacker Fredrik 
Nilsson provocerade fram en “safety” som gav två poäng. Tack vare 
starkt försvarsspel var det möjligt för Djurgården att komma tillbaka 
och ha greppet om matchen fram till och med tredje kvarten, trots att 
Limhamn överlägset ägde spelet med bollen. Djurgårdens oförmåga 
att skaffa first downs och göra poäng resulterade dock i att Limhamn 
fick tillbaka bollen långt in på Djurgårdens planhalva och avgjorde 
matchen i fjärde och sista kvarten. Resultatet skrevs till 28-8 för hem
malaget Limhamn.

Följande match var i Gävle mot Red Devils. Anfallet var effektivt 
fram till hemmalagets 20-yardlinje, den så kallade “red zone”, där 
Devils tvingade Djurgården att gång på gång lämna tillbaka bollen 
poänglöst. Djurgårdens försvar spelade bra under hela matchen 
och stoppade motståndarnas anfall upprepade gånger. Det var 
quarterback Mikael Svensson och wide receiver Anders Hansén som 
avgjorde matchen i sista kvarten med ett långt regnbågslikt passn
ingsspel. Vinst på bortaplan för Djurgården med resultatet 6-0.

Lördagen 4 juni var det dags för Djurgårdens historiska första hem
mamatch, mot Solna Chiefs. Solna kom till Kärrtorps IP med respektin
givande 3 segrar och 1 förlust i bagaget. Anfallet spelade sin bästa
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match och öppnade stora luckor i Solnas försvar för Djurgårdens 
running backs. Det var praktiskt taget omöjligt för motståndaren att 
stoppa Djurgårdens springspel under hela matchen. Återigen visade 

sig dock anfallsproblem och oförmågan att göra poäng när man 
nått in i “red zone”. Ändå var det svårt för Solna att hålla Djurgården 
med sitt målmedvetna anfall utanför målområdet, vilket resulterade i 
två touchdowns. Försvaret fortsatte sin dominans och för andra raka 
matchen tilläts inga poäng från motståndarens anfall. Dessvärre 
reducerade Solnas “special teams” (sparkspel och extraförsök) med 
en 60-yard puntretur av Stu Johnson. Seger för Djurgården med 13-6 i 
sin första hemmamatch någonsin.

Mot Täby Flyers började anfallet hitta sin identitet: En okomplicerad 
löpteknik från running backs Wall och Romanov samt säkra passnin
gar till Djurgårdens wide receivers Anders Hansén och Erik Gustafs
son, som oftast dominerar motståndarnas defensiva backar med sin 
överlägsna fysiska förmåga. Resultatet blev en poängfest med hela 
41 poäng för Djurgården under första halvlek. Under andra halvlek 
tog Djurgården tillfället i akt att experimentera, och Flyers vann andra 
halvlek med 8-6. Slutresultatet blev 47-14. Vinst för Djurgården som nu 
hade 4-1 i matcher.

Med nästa match i sikte mot Uppsala 86ers på bortaplan var man 
tvungna att fokusera. Uppsalas anfall, med den erfarna quarter
backen Scott Blundon som ledare, hade skaffat 34 poäng mot Solna, 
14 mot Limhamn, 50 mot Täby och 20 mot Tyresö. Som väntat kom 
denna match att bli mycket jämn. Djurgårdens försvar spelade ag
gressivt och fokuserat, och begränsade Uppsalas poäng till bara 8. 
Djurgårdens anfall visade enorm karaktär och kom tillbaka i sista 
kvarten och kvitterade matchen på ett dramatiskt sätt. Matchen blev 
oavgjord 8-8.

Sista motståndaren före sommaruppehållet var Västerås Roedeers. 
Utmaningen för Djurgården var här att stoppa Västerås berömda 
“counter”, ett springspel som visat sig oerhört effektivt mot andra lag. 
Djurgårdens försvar lyckade kontrollera motståndarens bästa vapen 
som bara gav Västerås 7 poäng. Anfallet visade att när spelsystemet 
funkar, fungerar det riktigt bra. Djurgårdens “special teams” gjorde 
dessutom en touchdown för första gången med en puntretur av Erik

Gustafsson. Resultatet blev 35-9. Djurgården går därmed till sommar- 
vila med 5-1-1 i matcher, och 11 poäng i tabellen.

RIK PARKER, HUVUDTRÄNARE:
“Det viktigaste från säsongens första hälft är att vi har lyckats skaffa 
en bra lagkänsla och självförtroende i truppen. Spelarna förstår nu att 
de kan bli ett bra lag, och besegra vilket lag som helst.”

MATHIAS HOLMGREN, ANFALLSKOORDINATOR:
“Vi har många saker att förbättra. Ändå har vi en ganska bra chans 
att nå finalen. Det finns stor potential inom gruppen. Jag är nöjd med 
säsongens första halva.”

SPELARTRUPPEN
Efter säsongens första hälft har Djurgårdens IF Amerikansk Fotboll visat 
sig ha en både seriös och konkurrenskraftig organisation. Seniorlaget 
har gjort många goda prestationer och har ett anfall som ser bättre 
och bättre ut för varje spelad match.

Quarterback Mikael Svensson ser mer och mer bekväm ut. De redan 
etablerade stjärnorna Daniel Wall och Erik Gustafsson har integrerat 
sig bra med de talangfulla unga spelarna som Anders Hansén, Valen
tin Romanov och Sebastian Blom. I försvaret ser vi en liknande bild där 
veteranerna i försvarslinjen: Ken Kacal, Anders Olsson, Richard Roger- 
holt och Lars Munkfält; linebacker Johan Chöler och defensive backen 
Alberto Cisneros har hittat en identitet tillsammans med Staffan Lindell, 
Sanchai Jindasuk och de värdefulla tillskotten från Östersund: safety 
Andreas Lötebo och linebacker Fredrik Nilsson.

Två av de spelare under 20 år som har visat stor talang är “Tackling 
Machine” Alexander Larsson som linebacker och corner/safety Adam 
Rundh. Dessa två är framtida stjärnor inte bara i Djurgården utan i hela 
landet. Rundh hotar divisionens rekord med hela 9 interceptions fram 
till matchen mot Västerås.

Djurgården lyckades inte nå superseriekvalet i år men tar nya tag 
2006. Mer information finner ni på - www.dif-af.com
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DJURGÅRDENS IF 

FOTBOLL 

www.dif.se

Valhallavägen 104, 2tr 

114 41 Stockholm 

Telefon 08-545 158 00

DJURGÅRDENS IF 

UNGDOMSFOTBOLL

Hjorthagens IP 

Artemisgatan 40 

115 42 Stockholm 

Telefon 08-545 158 50

DJURGÅRDEN 

DAMFOTBOLL 

www.difdam.nu 

Telefon 08-783 59 15

DJURGÅRDENS IF 

HANDIKAPPFOTBOLL 

c/o Rolf Odenheim 

Mosstorpsv. 6 A 

183 30 Täby

Telefon 08-31 06 41

DJURGÅRDENS IF 

ALPINFÖRENING 

www.difalpin.se 

Per Roald

Telefon 070-564 16 20

DJURGÅRDENS IF 

AMERIKANSK FOTBOLL

www.dif-af.com

Joachim Skoogberg 

Telefon 0703-445 304

DJURGÅRDENS IF 

BANDYFÖRENING

www.difbandy.se 

Bert Niska

Telefon 0703-021 797

DJURGÅRDENS IF 

BOULEFÖRENING

Sture Öhman

Prylvägen 7 

141 30 Huddinge

DJURGÅRDENS IF 

BORDTENNIS

www.difbordtennis.com 

Telefon 073-632 30 31

DJURGÅRDENS IF 

HANDBOLL

www.difhandboll.se 

Telefon 0736-433 260

DJURGÅRDENS IF

BOWLING

www.difbowling.com

Telefon 08-740 44 34

DJURGÅRDENS IF

BOXNING

www.difboxning.se

Telefon 08-650 10 92

DJURGÅRDENS IF

FÄKTNING

www.diffencing.se

Box 39036

115 42 Stockholm

DJURGÅRDENS IF

GOLF

www.djurgardensgolf.se

Telefon 08-411 90 40

DJURGÅRDENS IF

INNEBANDY

www.difinnebandy.net

DJURGÅRDENS IF

ISHOCKEY

www.difhockey.se

Telefon 08-600 81 00

DJURGÅRDENS IF

KONSTÅKNING

www.difkonstakning.se

Marie Westerberg

Telefon 0768-522 777

DJURGÅRDENS SUPORTERS CLUB

www.dsclub.nu

Telefon 08-765 50 38

JÄRNKAMINERNA

www.jarnkaminerna.nu

Telefon 08-783 79 77

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"

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