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DJURGÅRDAREN VÄLKOMMEN TILL VÅRT GULDNUMMER!

DUBBLA GULD!
När vi nu summerar säsongen 2005 kan alla blåränder inte vara annat än nöjda. Dubbla guld igen och nu har 

Djurgården tagit sex guld på fyra år vilket är helt otroiigt. För tio år sedan kunde jag bara drömma om dessa 

framgångar. Nu får jag nypa mig i armen för att förstå att det är sant. Glädjen och utmaningen att jobba 

på kansliet när vi gemensamt når framgångar är mycket roligt. Nu gäller det för Djurgården att fortsätta att 

utvecklas och hitta nya vägar för bibehålla positionen i Fotbollssverige. Den största utmaningen 2006 blir att ta 

sig vidare till gruppspel i Champions League eller Uefacupen.

Djurgården deltar i Royal League i vinter och har nu spelat fyra matcher. Två matcher till väntar i gruppspelet 

i februari innan ettan och tvåan går vidare till kvartsfinal samt de två bästa grupptreorna i de tre grupperna. 

Kvartsfinalerna och semifinalerna avgörs i hemma och bortamöte och finalen avgörs i en match. Djurgården 

har chansen att ta sig vidare och i februari kommer säkert några nya spelare att göra sina första framträdan

den i blårandigt. Vi hoppas att många kommer till Södertälje Fotbollsarena 16 februari då norska Lyn kommer 

på besök.

När det gäller spelartruppen så har Fredrik Stenman nu lämnat Djurgården för spel i Tyskland. Robert Stoltz 

från Kalmar FF och Stefan Batan från Assyriska är nya namn i spelartruppen och de är varmt välkomna till 

blåränderna. Vi kommer i nästa nummer av Djurgårdaren att presentera våra nyförvärv närmare.

Säsongsbiljetterna för 2006 är släppta och utförlig information finns i detta nummer av Djurgårdaren och på 

vår hemsida.

Julmarknad på Sergels Torg är i full gång och har öppet varje dag till den 23 december. Skynda att fynda 

julklappar till hela familjen. Varje dag presenteras dagens julklapp som säljs till ett rabatterat pris på hemsidan.

Djurgården har nu flyttat sina kanslilokaler från Klocktornet på Stadion till Vaihallavägen 104 ett stenkast från 

Stadion. Vi har kvar samma telefonnummer med mera om ni behöver kontakta oss. 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.

Glöm inte att förnya ditt medlemskap redan nu om det går ut nu vid årsskiftet så att du kan delta på 

informationsmöte och årsmöte nästa år.

Preliminärt
Allsvenskt 
spelprogram 
2006
Här är ett preliminärt spelprogram för 
Djurgårdens matcher i Allsvenskan 
2006. Spelprogrammet kan komma 
att ändras, främst på grund av TV-
sändningar. Ett fastställt spelprogram 
blir klart i början av 2006. Men som tidi
gare är kan även detta spelprogram 
komma att ändras under säsongen.

Mån 3 april
Kalmar FF - Djurgårdens IF
Mån 10 april
Djurgårdens IF - Hammarby
Mån 17 april
Halmstads BK - Djurgårdens IF
Mån 24 april
Djurgårdens IF - IFK Göteborg
Tor 27 april
AIK - Djurgårdens IF

Tis 2 maj
Djurgårdens IF - Gefle IF
Sön 7 maj
GAIS - Djurgårdens IF
Tor 11 maj
Djurgårdens IF - Malmö FF
Sön 14 maj
Östers IF - Djurgårdens IF

Uppehåll för VM-slutspel 9/6 - 9/7

Djurgårdens IF Fotboll kallar till...

Informationsmöte måndag 16 januari i Torben Grut salen på Stadion klockan 18.30

Årsmöte måndag 20 februari i Torben Grut salen på Stadion klockan 18.30

Glöm inte att ta med dig giltigt medlemskort i Djurgårdens IF Fotboll. Titta på vår hemsida för eventuella ändrin

gar på datum och lokal.

Vi på kansliet önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år.

Tomas af Geijerstam

Tabell
Allsvenskan efter omgång 26 av 26

pl____ Namn SP Vunna Oavaiord Förlorade +Mål -Mål Diff _____P

1____ Djurgårdens IF 26 16 5 5 60 26 34 ____53
2 IFK Göteborg 26 14 7 5 38 22 16 49
3 Kalmar FF 26 11 10 5 36 21 15 43
4______ Hammarby 26 12 7 7 43 30 13 ____ 43
5 Malmö FF 26 12 5 9 38 27 11 41
6 Helsingborgs IF 26 12 3 11 32 38 -6 39
7 IF Elfsborg 26 10 7 9 35 43 -8 37
8 BK Häcken 26 11 3 12 29 29 0 36
9 Örgryte IS 26 10 5 11 37 38 -1 35
10 Halmstads BK 26 9 5 12 38 38 0 32
11_____ Gefle IF 26 9 4 13 27 33 -6 ____ 31
12_____ Landskrona BolS 26 8 6 12 26 44 -18 ____ 30
13 GIF Sundsvall 26 6 7 13 31 46 -15 25
14 Assyriska 26 4 2 20 17 52 -35 14

Sön 16 juli
Djurgårdens IF - IF Elfsborg
Tor 20 juli
BK Häcken - Djurgårdens IF
Lör 29 juli
Djurgårdens IF - Örgryte IS
Lör 5 aug
Djurgårdens IF - Helsingborgs IF
Sön 13 aug
Helsingborgs IF - Djurgårdens IF
Lör 19 aug
Djurgårdens IF - Kalmar FF
Mån 28 aug
Hammarby - Djurgårdens IF

Mån 11 sept
Djurgårdens IF - GAIS
Sön 17 sept
Malmö FF - Djurgårdens IF
Ons 20 sept
Djurgårdens IF - AIK
Sön 24 sept
Gefle IF - Djurgårdens IF

Sön 1 akt
Djurgårdens IF - Halmstads BK
Speldag ej klar
IFK Göteborg - Djurgårdens IF
Sön 22 akt
Djurgårdens IF - BK Häcken
Ons 25 akt
Örgryte IS - Djurgårdens IF
Mån 30 akt
Djurgårdens IF - Östers IF

Sön 5 nav
IF Elfsborg - Djurgårdens IF
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GRATTIS DJURGÅRDEN!
Vinna Allsvenskan är respekt - nästan som 13 rätt...



Har allt gått på räls i år?
LUNDQUIST: Nej, det har det inte gjort, vi har fått kämpa 

hela året. Ibland spårar man ur som i matcherna mot Halmstad på 
Örjansvall och mot Landskrona på Stadion. Det finns ingen fotbolls
förening som ständigt går på räls.

ANDERSSON: Visst har det gått bra, men inte spikrakt. 
Visst har vi haft motgångar under året, som matcherna mot Cork.

Vad är den största orsaken till framgångarna i år?
Andersson: Ett bra lag som har en otrolig motivation på träning 

och match. Vi har ett lag där alla kämpar hårt för att ta en plats i 
startelvan, jag tror att det är nyckeln till årets framgångar.

Lundquist: Vi har också en bra organisation runt laget. Sedan 
har alla spelare tagit ett kliv framåt, det visar att vi tränar och för
bereder oss på ett bra sätt och det ska ju alla tränare ha en eloge för.

Betyder återkomsten till Stadion mycket?
Lundquist: Ja, det är en mycket trevlig arena och det är där 

Djurgården hör hemma.
Andersson: Stadion betyder mycket för hela föreningen och det 

märks på resultatet. Det har gått bra resultatmässigt när vi spelat 
på Råsunda, men på Stadion har vi inte förlorat många matcher de 
senaste fem åren.

Hur ser det ut i arenafrågan och var står Djurgården?
Lundquist: Vi jobbar hårt på att lösa den frågan på lång sikt och 

vi vill gärna anpassa Stadion för fotboll. Nu har ju friidrotten sagt att 
Stadion inte täcker deras behov och det kan öppna upp för oss. Vi 
tittar på många olika lösningar där Stadion är prioritet ett.

Andersson: Långsiktigt måste det hända något i arenafrågan. Jag 
tycker att det är viktigt att vi till exempel får fler bra platser på lång
sidorna eftersom det i dagsläget är större efterfrågan på bra platser än 
vad det finns på Stadion just nu. Sedan hoppas jag även på att trän
ingsförhållandena under vinterhalvåret blir bättre för Djurgården.

Man har byggt arena i Södertälje och Borås. Göteborg och Malmö 
verkar följa samma spår. När kan vi vänta oss något liknande i 
Stockholm?

Lundquist: Det är svårt att svara på. Det är mycket vi måste ta 

hänsyn till och vi kan just nu bara förbereda oss väl för att agera när 
vi vet mer. Visst kan vi vänta oss något liknande, men jag vågar inte 
säga när.

Det blir dyrare att följa Djurgården nästa år, finns det någon gräns 
för vad det får kosta?

Lundquist: Ja, det gör det såklart. Djurgården har en bra 
spridning på priserna där man betalar mest för de bästa platserna. 
Djurgården ska ha en stabil ekonomi och biljettintäkten är den 
enskilt största intäkten vi har. Självklart ska vi se över våra kostnader 
och hitta alternativa intäktsmöjligheter så att vi inte ska behöva höja 
biljettpriserna i framtiden. Sedan kan man aldrig förutspå framtiden 
eftersom man inte nu vet förutsättningarna. Men årets biljettpriser 
kommer att ligga fast även 2007 om inget förändrar vår planering.

Andersson: Ja, årets priser är väl nära den gräns som är rimlig för 
att se ett topplag i Allsvenskan.

När supportrarna betalar mer, har de då rätt att ställa högre krav?
Lundquist: Det spelar ingen roll hur mycket man betalar. Sup

portrarna har alltid rätt att ställa rimliga krav och med de målsät
tningar vi har så ställer vi ju redan ganska höga krav på oss själva, så 
det vore konstigt om inte våra supportrar får ställa höga krav på oss.

Andersson: Visst får man ställa krav, men ibland måste man ha 
tålamod. Vi jobbar ju med höga målsättningar och som alla vet så 
kommer det motgångar, då är det viktigt att alla hjälper till så att 
de blir så kortvariga som möjligt. Kraven är något vi lärt oss att leva 
med och samtidigt är det våra egna krav och målsättningar som gör 
att vi alltid måste förnya oss för att utvecklas.

Hur behåller man kontakten mellan förening och supportrar när 
föreningen blir framgångsrik?

Andersson: Vi har ju medlemsmöten, medlemstidning och 
hemsida där vi håller en nära kontakt med våra supportrar och vi är 
lyhörda för att vi ständigt ska förbättra oss. Ingen ska tro att vi som 
jobbar på kansliet inte gör vårt bästa för Djurgården.

Lundquist: Jag håller med om att vi ständigt jobbar på att ha 
bra kontakt med alla våra supportrar. Vi är öppna och har en bra 
hemsida där vi förklarar varför vi agerar och tar vissa beslut som till 
exempel biljettupplägget för nästa säsong. Sedan kan man aldrig ge 
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för mycket information, men vi vill att våra medlemmar ska få veta 
om nyförvärv först och att de ska ske via vår hemsida. Därför kom
menterar vi inga spelarrykten till exempel.

Har Djurgården rätt att ställa krav gentemot supportrarna?
Lundquist: Ja, vi vill ju att alla ska trivas på arenorna där 

Djurgården spelar. Sedan har föreningen stadgar som vi hoppas alla 
följer och respekterar.

Andersson: Det är klart man kan ställa krav på supportrarna, 
men alla måste ju förstå att vi gemensamt måste ställa upp för 
Djurgårdens bästa och då måste man respektera varandra. Vi har ju 
alla gemensamma målsättningar och i övrigt gäller sunt förnuft. Det 
handlar om vad som är bäst för föreningen.

Man måste vara medlem för att köpa säsongsbiljett 2006. Vad är tanken?
Lundquist: Att föreningen ska bli större och starkare. Vi vill 

också engagera supportrarna mer i föreningens arbete. Att fler 
Djurgårdare ser helheten och känner sig mer delaktiga. Sedan är det 
ju självklart att bara medlemmar ska ha möjligheten att köpa subven
tionerade säsongsbiljetter. Vill man inte vara medlem så kan man ju 
ändå gå på matcherna.

Andersson: Detta är också ett sätt för att ge medlemmarna mer 
förmånliga erbjudanden. Om Gösta ”Knivsta” Sandberg, Tobias 
Hysén och Stefan Rehn är medlemmar så borde väl fler supportrar 
också vilja vara det.

Kan man räkna med förmånliga erbjudanden för medlemmar i 
Champions League, Svenska Cupen och Royal League?

Lundquist: Absolut.
Andersson: Ja det var ju lite tanken bakom målsättningen att få 

10.000 medlemmar.

Supporterföreningen Järnkaminerna är mycket positiva för förenin
gen, hur ska vi kunna hjälpas åt 2006?

Lundquist: Järnkaminerna är ovärderliga. Deras stöd från 
läktaren kan inte värderas i pengar och deras engagemang för att ge 
Djurgården stöd även på bortaplan är mycket viktigt. Vi har en bra 
dialog och vi lyssnar alltid på Järnkaminernas åsikter. Djurgården 
och Järnkaminerna arbetar alltid för en positivare läktarkultur.

Andersson: Varje år diskuteras det om att flytta klacken till 
kortsidan, dels för att undvika böter från inkastade föremål mot as
sisterande domare och spelare, dels för att vi skulle få fler bra platser 
lediga på sittplats. Vi väljer ändå att ha kvar Järnkaminerna på 
långsidan och det är ett bevis på vår uppskattning av klackens arbete 
och engagemang. Självklart ska vi hjälpas åt att förbättra samarbetet 
inför nästa säsong.

Allsvenskan sedan 2001 och resultaten imponerar. Hur ska vi kunna 
behålla denna höga nivå när framgångarna leder till att vi tappar 
våra bästa spelare?

Andersson: Framgångens baksida är att vi blir av med bra 
fotbollsspelare, men vi har en bra rekrytering och jag känner att vi 
byggt upp ett bra nätverk för att kartlägga spelare som kan tänkas 
passa in i Djurgården. Visst gör man dåliga spelaraffärer ibland, men 
på senaste tiden har vi också gjort många bra.

Lundquist: Detta är Bosse Andersson kung på. Jag litar full
ständigt på honom och resultaten de senaste åren talar för sig självt. 
Nu ska vi bara lyckas ta ytterligare steg i Champions League.

Vad ska man göra för att spelare ska lämna Djurgården med ett 
leende på läpparna samt att de ska ha viljan att komma tillbaka som 
hemvändare i framtiden?

Andersson: Det är svårt när det är två klubbar, en spelare och en 
agent inblandad, men det är klart vissa fall är enklare än andra. När 
man till exempel gör en smidig affär som den med Leverkusen så är 
det större chans att spelaren hamnar i Djurgården igen i framtiden.

Går det att göra alla parter nöjda vid en spelarövergång?
Andersson: Ja det gör det helt klart. Se på Stenmans övergång till 

Leverkusen. Alla blev nöjda.
Lundquist: Absolut.

Att kartlägga potentiella spelare för Djurgården måste vara ett 
tidskrävande arbete?

Lundquist: Ja, det tar tid och det arbete Bosse Andersson lägger 
ned är helt otroligt.

Andersson: Ja, det kan man lugnt säga, mobilen går varm, men 
samtidigt tycker jag det är roligt. Det är rätt intressant för jag tror 
ingen vet hur tidskrävande en värvningsprocedur är. Ibland kan den 
ta ett år innan ett kontrakt är påskrivet och spelaren är spelklar för 
Djurgården.

Djurgården har gjort många lyckade spelarvärvningar på 2000-talet, 
men även flera mindre bra. Med facit i hand, vad ska man göra för 
att alla spelare ska utvecklas som man hoppats på?

Andersson: För mig är det viktigt att spelaren själv har ambi
tioner att bli bättre och kan ta en petning på rätt sätt. Det är viktigt 
att de spelar fotboll för att det är roligt. Det är extra viktigt när det 
gäller äldre spelare som kommer till klubben för att göra sina sista 
år på hemmaplan. Det är klart att man ibland värvar en spelare som 
inte gör succé, men det är självklart något vi försöker undvika.

Lundquist: Det ligger mycket på tränarna för att en spelare ska 
utvecklas, men har inte spelaren själv rätt inställning så blir det svårt.

Styrelsen och personalen på kansliet har i stort sett varit densamma 
under flera år, är det en fördel?

Lundquist: Det är bra med kontinuitet, men vi har ju fått en del 
ny personal och några nya ansikten i styrelsen. Det behövs en stabil 
grund men det viktiga är att man inte slår sig till ro och samtidigt 
har ambitioner. Det är precis som på fotbollsplanen.

Andersson: Vi tar ju ständigt steg framåt och vi på kansliet har 
hjärta för Djurgården och det är viktigt.

Vad betyder de nya kanslilokalerna?
Lundquist: De betyder väldigt mycket. Nu har vi en arbetsmiljö 

som är bra och nu har vi ändamålsenliga lokaler nära Stadion vilket 
är viktigt.

Andersson: Det är verkligen ett lyft för alla oss som arbetar för 
Djurgården.

Avslutningsvis har ni något att tillägga?
Lundquist: Vi vill tacka alla som bidragit till att 2005 blivit så 

framgångsrikt för föreningen. Ingen nämnd och ingen glömd, men 
ni ska veta att ni varit delaktiga.

Andersson: Jag vill önska alla en riktigt god jul och gott nytt år 
så syns vi nästa år.
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DJURGÅRDAREN KRÖNIKAN

Allsvenskan har aldrig varit bättre
Malmö FF:s sorti ur Champions League mot Thun och Djurgårdens fiasko mot Cork var förödande för den redan så, 
i Europacupsammanhang, sargade svenska klubblagsfotbollen. Men i efterhand är det bara att konstatera att det efter
spel som följde endast har haft goda effekter. Debatten om vad som kan göras för att förbättra svensk klubblagsfotboll 
har tagit fart - även om jag kan tycka att den ibland har varit överdriven.

För det är bara att konstatera: så dålig är inte vår högsta liga som diverse krönikörer och publik vill få den till. Allsven
skan är idag en proffsliga där spelarna tränar oftare och mer seriöst än någonsin. Och profilerna är allt fler. Skulle du 
titta på en inspelad match från 1990 och jämföra med idag så skulle du se en stor skillnad. Efter vinsten över Malmö 
FF hade jag ett långt samtal med Mattias Jonson ute på Kaknäs, och vi kom in på diskussionen om allsvenskans kval
ité. Mattias, som lämnade Helsingborg 1999 för danska Bröndby, var ganska bestämd i sin åsikt att det skett en positiv 
förändring.
- Det går inte att jämföra. Framförallt har det kommit bättre spelare med bättre fysik, men även tekniskt sett har 
nivån höjts. Intressant med hänsyn till att situationen för svensk klubblagsfotboll då såg betydligt ljusare ut i och med 
AIK:s och Helsingborgs avancemang till gruppspelet i Champions League.
Också intressant med tanke på hur mycket skit Allsvenskan som liga har fått ta ifrån svenska folket. En av få fotboll
skrönikörer som alltjämt håller en hög nivå, Simon Bank, är inne på samma spår. På en helsida i Sportbladet - innan 
Malmös match mot Thun - klargjorde han med stora bokstäver:
- Allsvenskan är bättre än någonsin, följt av en hel drös argument som många liknar det jag påpekar här över.
Och det bör sägas: skulle Malmö gått till Champions Leagues gruppspel skulle allt vara frid och fröjd. Kanske till och 
med en del artiklar om hur bra Allsvenskan är. Ni vet hur media fungerar och jag har allt oftare börjat irritera mig på 
hur motsägelsefull svensk sportpress kan vara.

Ett exempel: När ett till synes omotiverat Djurgården förlorade med 3-0 i Royal League mot danska ligaåttan Esbjerg 
på Råsunda var Sportbladets Lars Sandlin på plats. Lasse fick se en av årets sämsta matcher, sett med djurgårdsögon, 
och var snabb med att ta fram sågen. Jag minns inte ordagrant vad som stod att läsa dagen efter men i korthet han
dlade det om att han inte hört någon allsvensk tränare som påstått att den svenska ligan är bäst i Norden. Och efter 
matchen mot danskarna så stämde det nog — Allsvenskan var sämst i Norden. Ack, så fel han fick Lasse. Om man nu 
ska ta Royal League som en värdemätare på nordisk fotboll följer här resultatet, och vi börjar i botten. På sista plats, 
med minst mål gjorda i turneringen, kom de danska lagen med totalt 37 poäng. I toppen var det däremot jämnt. Det 
skilde endast två poäng mellan den segrande norska Tippeligan (49 poäng) och Allsvenskan (47 poäng). Skulle IFK 
Göteborg ha vunnit straffsparkarna i finalen mot FC Köpenhamn hade vi haft det på papper - att Allsvenskan är Nor
dens främsta liga. Men lovorden om Allsvenskan som liga i svensk press uteblev. Även om domedagskrönikorna varit 
fler i början av turneringen än AIK bytt tränare de senaste åren.

Men å andra sidan går det inte att bortse ifrån att resultaten i Europacuperna varit under all kritik de senaste åren 
och att det bör utredas vad som har gått fel. En faktor som jag som skribent alltid valt att betona är den helt ologiska 
uppdelning av ”proffsfotboll” och allsvensk fotboll som existerar i folkmun. En uppdelning som enligt mig - och Lars 
Lagerbäck — bör försvinna för våra inhemska spelares eget bästa.
Jag är inte säker på att spelare, ledare och folk som ”tycker till” inom fotbollen har tänkt tanken att vi faktiskt har 
proffsfotboll sedan några år, sade vår förbundskapten nyligen och det stämmer så väl. Spelarna är likt förbannat proffs 
i Sverige och en allsvensk fotbollsspelare ska med stolthet kunna säga att de är just fotbollsproffs. För de är ju vad de 
är. Och det så kallade ”proffslivet” är - vill jag påstå - en myt. Om nu någon kan berätta det för Johan Elmander.

Av Nicklas Jungstedt

(Krönikan är tidigare publicerad i matchprogrammet Blåranden 3 oktober 2005)
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DJURGÅRDAREN DIF UNGDOM

ÅRSAVSLUTNING

Djurgårdens IF Ungdom hade i november årets traditionsenliga 

avslutning för alla S.t Erikscupslag, i aulan på GIH. Det var en välbesökt 

avslutning uppdelat i tre olika pass för att få plats med alla spelare, 

ledare och medföljande föräldrar. Samtliga pass inleddes med ett 

cirka fem minuters bildspel till musik, där flertalet lag hade hörsammat 

kreatören Christian Gentiles uppmaning att skicka in bilder från årets 

verksamhet. Flera ledamöter från DIF Ungdomsutskott, bland annat 

ordförande Torbjörn Althén, var närvarande.

I varje 11-mannalag hade två pristagare utsetts, dels Årets Järnkamin 

och dels en mottagare av ett så kallat uppmuntringspris. I 5- och 

7-mannalagen fick samtliga spelare S:t Erikscupsdiplom och en fin DlF-

plakett som tack för årets insatser. 7-mannalagen hade dessutom utsett 

varsin "Järnkamin" inom laget. P90:2, P91:1, P93:l, P95:4 och P95:8 erhöll 

medaljer från Stockholms Fotbollsförbund i egenskap av seriesegrare i S: 

t Erikscupen.

En "historisk" händelse, som ägnades särskild uppmärksamhet, var att 

DIF Ungdom i år för första gången varit representerat med två flicklag i 

S:t Erikscupen. F97 lag 1 fanns på plats och svarade glatt på alla frågor 

från Johan Wilny. Trots att laget startade sin verksamhet först i våras 

lyckades man gå obesegrade genom årets S:t Erikscupsspel.

Den finaste utmärkelsen "Årets Junior" tilldelades i år Linus 

Smedjegården, som spelat i DIF sedan 7 års ålder.

På gång
Många brukar undra vad man gör på ett fotbollskansli på vintern. Vi som jobbar i branschen vet dock att detta i själva verket är den mest 
hektiska perioden på hela året. Säsongen hinner knappt ta slut, innan det är dags att börja med all planering för kommande säsong!

Inom DIF Ungdom har vi nyss haft ett antal mycket välbesökta ledarträffar, en per åldersklass, där vi gått igenom den nyss avslutade 
säsongen och börjat planera för nästa års verksamhet. I vissa åldrar görs efter säsongens slut nya lagindelningar av spelarna, bland annat 
beroende på förbundets nivåindelningar i S:t Erikscupen eller övergång till 11-mannaspel. Dessa förändringar kräver naturligtvis en noggrann 
planering och många möten med berörda ledare och genomtänkt information till spelarfamiljerna.

På elitsidan slutar som vanligt en del ledare när säsongen är slut och nya ledare rekryteras.
Nya tränare som är intresserade av uppdrag inom DIF Ungdom är alltid välkomna att höra av sig till Johan Wilny på vårt Ungdoms

kansli. Vi ställer stora krav på våra tränare men utlovar i gengäld bra utbildning och utveckling i mycket positiv fotbollsmiljö.
Om vi ser framåt mot 2006 så har 60 lag födda 1989-98, varav fyra flicklag, anmälts till nästa års S:t Erikscup. Dessutom har vi nyss haft 

föräldramöten i P/F 99 (före detta Knatteskolan) och rekryterat tränare och lagledare bland föräldrarna till sju pojk- och ett flicklag. Dom 
nya ledarna kommer att utbildas under våren och lagen startar sedan sin verksamhet i slutet av april.

I början av januari kommer vi att lägga ut inbjudan till nästa års Knatteskola (för pojkar och flickor födda 2000) på www.difungdom.se.
27-30 december går årets andra stora egna turnering, DIF Innecup, i år för P91-97 samt F97, av stapeln i Enskedehallen, Gubbängs

hallen och Högdalshallen. Totalt deltar 123 lag i årets turnering.
Söndag 5 februari 2006 kommer att bli en fullspäckad dag. Vi inleder (preliminärt) med Materialdag för alla våra spelare på Ungdom

skansliet i Hjorthagen klockan 10-16 och fortsätter sedan med vår årliga Kick Off för alla våra ungdomsledare på GIH klockan 16-18.
Kontakta gärna vårt Ungdomskansli, 545 158 50, om du vill ha mer information om vår verksamhet.
Titta gärna in på vår hemsida www.difungdom.se.

Kerstin Eriksson
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GÅ PÅ HOCKEY OCH 
STÖD DJURGÅRDEN!
Djurgården hockey kämpar på och krigar för att nå en slut

spelsplats. Nu är det dags att alla djurgårdare kommer och 

stöttar laget, så att Djurgården tar sig till det åtråvärda slutspelet. 

Fredrik ”Llnkan” Bremberg toppar i skrivande stund poängligan 

och nu när fotbollen har uppehåll hoppas vi verkligen att alla 

med djurgårdshjärta ställer upp för hockeyn som behöver stöd 

från läktarplats. Djurgården har tagit fem segrar i sudden death 

vilket visar vilken härlig inställning hockeyspelarna har. Ingen 

ger upp utan man kämpar tills slutsignalen går. Håll koll på www. 

difhockey.se där finner du all information angående biljetter och 

läget i laget. Gör som många fotbollsspelare gå på hockeyn, så 

tar vi oss till slutspel.

Missa inte Järnkaminernas 25 års fest med storsatsning på matchen 

mot Färjestad 5 januari på hovet. Biljettinformation finns på www. 

jarnkaminerna.nu. Köp förköp till den matchen eftersom det väntas 

en stor klack och bra stämning.

SPELPROGRAM SÄSONGEN 05/06

Måndag 26 sep Timrå IK - Djurgårdens IF 3-2

Torsdag 29 sep Djurgårdens IF - Södertälje SK 2-4

Söndag 2 okt Djurgårdens IF - Brynäs IF 1-2

Tisdag 4 okt Frölunda HC - Djurgårdens IF 2-1

Torsdag 6 okt Djurgårdens IF - Leksands IF 5-1

Söndag 9 okt Djurgårdens IF - HV 71 2-8

Tisdag 11 okt Färjestads BK - Djurgårdens IF 7-1

Torsdag 13 okt Linköpings HC - Djurgårdens IF 4-1

Söndag 16 okt Djurgårdens IF - MODO Hockey 4-2

Torsdag 18 okt Luleå HF - Djurgårdens IF 5-2

Torsdag 20 okt Djurgårdens IF - Mora IK 2-5

Lördag 22 okt Brynäs IF - Djurgårdens IF 2-3 ot

Tisdag 25 okt Djurgårdens IF - Luleå HF 2-0

Torsdag 27 okt HV 71 - Djurgårdens IF 2-3 ot

Lördag 29 okt Djurgårdens IF - Timrå IK 1-2

Måndag 31 okt Djurgårdens IF - Frölunda HC 1-5

Torsdag 3 nov MODO Hockey - Djurgårdens IF 5-2

Söndag 6 nov Djurgårdens IF - Linköpings HC 4-3 ot

Tisdag 15 nov Södertälje SK - Djurgårdens IF 3-4 ot

Torsdag 17 nov Leksands IF- Djurgårdens IF 0-0

Lördag 19 nov Djurgårdens IF - Leksands IF 1-2

Måndag 21 nov Färjestads BK - Djurgårdens IF 3-0

Torsdag 24 nov Djurgårdens IF - Färjestads BK 2-5

Lördag 26 nov Mora IK - Djurgårdens IF 4-2

Måndag 28 nov Djurgårdens IF - Mora IK 3-3

Torsdag 1 dec Djurgårdens IF - Södertälje SK 3-3

Lördag 3 dec Linköpings HC - Djurgårdens IF 2-5

Måndag 5 dec Djurgårdens IF - Brynäs IF 4-3 ot

Torsdag 8 dec 19.00 Frölunda HC - Djurgårdens IF

Lördag 10 dec 15.00 Luleå HF - Djurgårdens IF

Tisdag 27 dec 19.00 Djurgårdens IF-HV 71

Torsdag 29 dec 19.00 Timrå IK - Djurgårdens IF

Torsdag 5 jan 19.00 Djurgårdens IF - Färjestads BK

Lördag T jan 15.00 Mora IK-Djurgårdens IF

Tisdag 9 jan 19.00 Leksands IF - Djurgårdens IF

Torsdag 12 jan 19.00 Djurgårdens IF - Modo

Tisdag 17 jan 19.00 Djurgårdens IF-Timrå IK

Torsdag 19 jan 19.00 HV71 - Djurgårdens IF

Lördag 21 jan 15.00 Djurgårdens IF - Linköpings HC

Tisdag 24 jan 19.00 Djurgårdens IF - Frölunda

Torsdag 26 jan 19.00 Brynäs IF - Djurgårdens IF

Lördag 28 jan 15.00 Södertälje SK - Djurgårdens IF

Måndag 30 jan 19.00 Djurgårdens IF - Mora IK

Torsdag 2 feb 19.00 Färjestads BK - Djurgårdens IF

Lördag 4 feb 15.00 Djurgårdens IF - Leksands IF

Måndag 6 feb 19.00 Modo - Djurgårdens IF

Tisdag 28 feb 19.00 Djurgårdens IF - Luleå HF

Torsdag 2 mars 19.00 Mora IK-Djurgårdens IF

Lördag 4 mars 15.00 Djurgårdens IF - Färjestads BK

Måndag 6 mars 19.00 Leksands IF - Djurgårdens IF
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Jonas: Grattis till gulden hur känns det nu när ni hunnit smälta det?

PÅ ETT LUNCHSTÄLLE 

NÄRA STADION 

TRÄFFADE 

DJURGÅRDAREN 

TRÄNARNA KJELL 

JONEVRET.

STEFAN REHN & LARS 

SANDRERG 

FÖR ATT VENTILERA 

TANKAR OCH 

MINNEN FRÄN 

SÄSONGEN 

OCH SAMTIDIGT 

BLICKA 

FRAMÅT MOT 2006.

Rehn: Det känns jättebra och kul. Vi var ju lite "underdogs" så att det 

har varit väldigt skoj att slå ur underläge.

Jonas: Vad är största anledningen till framgångarna?

Rehn: Vi har givetvis ett bra lag som verkligen har utvecklats under året. VI 

spelar en rolig och attraktiv fotboll samtidigt som vi inte släpper till mycket 

bakåt. Vi har en spelidé som vi verkligen tror på.

Jonevret: Vi försöker skoja till det lite.

Sandberg: Vi har vunnit mer denna säsong än tidigare år på att vi har ett 

mycket bra lag. Vi har haft ett bra lagspel och har även under den andra 

halvan av säsongen varit mycket bra försvarsmässigt. Det bra försvarsspelet 

har inte gått ut över det offensiva spelet utan snarare tvärtom och det är 

kul för tidigt i vintras pratade vi väldigt mycket om att vi behövde bli tätare 

bakåt.

Jonevret: Vi gjorde i alla fall 14 mål på de två sista hemmamatcherna.
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Jonas: Har ni någon match ni minns extra mycket?
Rehn: Det där har vi diskuterat och då pratar vi om vändningar. 

Jag framhåller Malmö borta som årets match för efter den matchen 
så kändes det att vi fick en psykisk kick och det är den vi lever på i 
matchen efter då vi vände underläge 0-2 mot Helsingborg till seger 
med 5-2. Våra grabbar spelade bra och grävde inte ned sig trots 
underläge. Det lyste i ögonen på dem. Och jag tror att glädjen över 
vändningen till seger mot Malmö bidrog mycket till den vändning 
som kom matchen efter mot Helsingborg.

Sandberg: Det tycker jag också, matchen mot Malmö var oerhört 
kul, men redan i matchen innan, när vi spelade 0-0 mot Göteborg på 
Råsunda, kände jag en glädje över att vi verkligen visade att vi räcker 
till. Jag pratade med Arne Erlandsen efter den matchen och han sa 
att det här var en så mycket bättra fotbollsmatch än alla andra de 
hade spelat tidigare under året. Då kände jag att Djurgården var med 
i matchen och vi gjorde bra ifrån oss. Då kände man och började 
förstå att det här blir bra. Och med 3-1 segern borta mot Malmö 
fick vi verkligen ett kvitto på att det blir något. Hade vi förlorat den 
bortamatchen mot Malmö hade vi legat fem poäng efter dem.

Jonevret: Det var jättemånga matcher som var roliga så det är 
svårt att säga en men det är rätt häftigt med sista matchen mot 
Elfsborg då man bara kan stå och garva. Även fast det var klart så var 
det fantastiskt att vinna med 8-1, det är häftigt att få vara med om 
en sådan stor fest på Stadion och se alla dessa glada människor som 
stannar kvar på läktaren efter matchen så att spelarna verkligen kan 
gå varv på varv och tacka för säsongen. Det var också häftigt med 
slutminutrarna mot Örgryte när det blir klart att vi vinner guldet 
och Bosse skriker ner till bänken att Hammarby har gjort mål på 
Göteborg.

Sandberg: Det gick lite för fort efter Örgryte, man hade inte 
riktigt tid att njuta då.

Jonevret: Men för att nämna ytterligare en match så får det bli 
Göteborg borta.

Sandberg: Det var häftigt med sista matchen för man trodde inte 
att det skulle bli en sådan fest som det blev. Vi satt och pratade om 
det här igår Stefan Rehn och jag och då pekade han på sin arm, man 
får gåshud när man tänker på avslutningsmatchen mot Elfsborg och 
så var det hela matchen på bänken. Det var som en lång rysning av 
lycka. Man klev in på Stadion och mådde helt underbart.

Jonevret: För att återkomma till bortamatchen mot Göteborg så 
mådde man nästa lite konstigt efter den matchen. Visst hade vi tagit 
ett kliv närmare guldet då vi tog ledningen med fyra poäng i och 
med segern med några få omgångar kvar, men man mådde nästan lite 
dåligt ändå trots att man vunnit en matchboll nästan.

Sandberg: Poleposition. Det kändes lite konstigt att vinna, för 
man fick inte jubla ännu.

Jonevret: Men i efterhand var det en skön match.
Sandberg: Hela hösten har ju varit en lång häftig gata kan man 

väl säga.

Jonas: En framgångsrik säsong, men finns det några besvikelser i 
Allsvenskan.

Ett brak hörs på bandspelaren.

Jonevret: Servitören tappade brickan.
Rehn: Där har vi besvikelsen.
Rehn: Efter den andra matchen mot Halmstad i Allsvenskan då 

vi förlorade på Örjansvall började man ju fundera över hur pass bra 
vi var och det var många frågetecken efter den matchen som vi grub
blade över.

Jonevret: Andra halvlek mot Hammarby på Söderstadion var en 
stor besvikelse. Vi var tvungna att göra några byten och efter den 
matchen var eftersnacket att Hammarby var så fantastisk bra, men vi 
upplevde att vi förlorade den matchen för att vi fick göra förändrin
gar vi egentligen inte ville göra. Vi hade bra grepp om matchen och 

DJURGÅRDAREN_13



det hade verkligen varit kul att slå Hammarby på Söderstadion. Fast 
vi verkar ju få fler chanser till att vinna där.

Rehn: Ska man gräva efter besvikelser så gör vi väl ingen höjdar
match mot Sundsvall borta.

Sandberg: Det har varit något av vår styrka att vi gjort mindre 
bra resultat och prestationer men att vi har lyckats hålla de här 
svackorna korta för att redan i nästa match ta poäng igen.

Jonevret: Cork är ju en jättebesvikelse.
Rehn: Han frågade faktiskt om Allsvenskan.
Sandberg: Ska vi vara helt ärliga så finns det bara ett fåtal riktiga 

besvikelser.

Jonas: Det har ju skett en del förändringar under året. Är det just 
defensiv en som förbättrats?

Sandberg: Det har pratats mycket om Markus Johannesson och 
jag tror inte att alla förstår hur viktigt det är att få en spelförande 
mittback. Det har gett oss en trygghet i spelet som betyder jätte- 
mycket.

Jonas: Några spelare som har tagit rejäla kliv framåt?
Jonevret: Concha.
Sandberg: Sjölund.
Rehn: Dembo under andra hälften av säsongen.
Jonevret: Sören Larsen. Hans insats är ju helt sjuk. Vi spelade 

sista genrepet inför Allsvenskan mot Norrköping och då var vi inte 
hundra procent säkra på vem vi skulle ha på planen i premiären en 
vecka senare. Jones hade varit bra. Sören hade lite småskavanker och 
joggade på träningslägret i Portugal. Vi såg att han var bra när han 
var med, men vi var inte säkra på honom, så vi sa att vi chansar med 
Sören i premiären mot Häcken. Sedan gör han 10 mål på 11 matcher 
och det är helt sjukt bra efter att ha varit borta så länge. De lös om 
honom och jag tror inte jag har varit med om något liknande.

Sandberg: Det som har varit tydligt för mig och roligt det är 
Sjölund just för att han kämpat år efter år och jag som kom som 
ny kunde ju tycka att den här killen borde få chansen. Kjell och 
Stefan hade ju sett honom och vi tyckte att det pendlade lite mycket. 
Jag kände att det måste kunna bli bra, men jag fick ge mig för det 
blixtrade inte till. Men så hände det något med självförtroendet och 
det tycker jag var en av de roligaste händelserna i år. Han har faktiskt 
bara blivit bättre och bättre.

Rehn: Ska vi börja prata spelare då får vi sitta länge och snacka. Vi 
har Tobias Hysén till exempel och Mattias Jonson som kommer in.

Jonevret: Båda islänningarna som nästan kommer från ingenting 
och blir landslagsmän. Även om Sölvi inte spelat så mycket så ser vi 
att han har utvecklats.

Jonas: Med tanke på genombrott, ni har inte nämnt mina frisparkar 
på träningen i Cork ännu.

Rehn: Vi skulle ju prata Allsvenskan, vi tänkte ta det senare.

Jonas: Då går vi in på Cork nu som inte var någon höjdare.
Jonevret: Jonas dina frisparkar var bra för då fick vi något positivt 

med oss hem.
Sandberg: Bara vi lär oss någonting av att vi åkte ut mot Cork 

och jag känner att det är rätt tydligt att vi åker ur på grund av hem
mamatchen. 0-0 borta mot det laget är inget att skämmas över, men 
1-1 på Råsunda är otroligt dåligt. Där började vi spela fotboll när det 
var 20 minuter kvar. Jag kan i efterhand säga att man pratade om att 

matchen var 180 minuter och det är livsfarligt, det är här och nu det 
gäller, framförallt om man börjar hemma. Gå ut och kör för det går 
inte att spela på att man ska avgöra i nästa match. Djurgården blev 
lite lurade när man förra året fick 0-0 mot Kaunas, då sa man att det 
avgörs i nästa match. Sedan hade man det tankesättet även i matchen 
mot Cork. Det är inte bra att spela kryss hemma, när man däremot 
har gjort det kan man tänka på nästa match och söka de positiva 
bitarna, men man ska inte gå ut med att vara nöjd med allt utom 
förlust. Detta är något som vi ledare får ta på oss, tycker jag.

Jonevret: Vi pratade ändå mycket med spelarna och varnade för 
Cork, men alla drogs med i den allmänna inställningen till Cork, 
från media till supportrar.

Sandberg: Tobias Hysén uttalade sig i någon tidning om att 
skulle Djurgården förlora mot Cork så skulle det vara generalfiasko. 
Det var farsan (Gösta Knivsta Sandberg) som visade mig det och sa 
att ”det här är inte bra”.

Jonevret: Och då tycker man att man är bättre än dem redan från 
början.

Sandberg: Vissa sa ju att det är en 180 minuters match nu och 
ha tålamod. Tålamod ska man ha men att bara gå och vänta ut mot
ståndarna funkar inte. Det går inte att börja spela i sista minuten.

Rehn: Man vaggades in i någon falsk säkerhet. Det var då man 
såg under sista 20 att det här kommer inte att lösa sig automatiskt 
och då började vi löpa och skapa lite mer. Det skulle vi ha gjort från 
början.

Sandberg: I utlandet spelar de ofta dubbelmöte i cuper och lär 
sig tankesättet med hemma och bortaplan. Det är kanske något vi 
skulle ta efter. Kanske spela dubbelmöte i Svenska Cupen. Jag har 
spelat en del kval med dubbelmöte och det är svårt och det blir 
stirrigt och båda lagen väntar ut varandra, där kan utländska lag ha 
en liten fördel. Jag upplevde att vi blev mycket passiva i den första 
matchen.

Jonevret: Vi har lärt oss mycket mer än detta i och med förlusten 
mot Cork. Vi är lite naiva och tror att vi bara kan gå ut och vinna, 
men Cork är ett bra lag och det är på samma sätt som när vi möter 
Göteborg och Malmö att vi kanske måste göra avkall på vårt sätt att 
spela i europaspelet. Det är skillnad om vi ska föra matchen mot till 
exempel Gefle hemma. Då kan vi spela offensivt och fröjdigt. När vi 
möter lag som Cork så måste vi bli smartare och det ska vi ta med 
oss till nästa år och även i matcherna i Royal League.

Jonas: Nu har Djurgården ändå fått lite rutin av sådana här 
matcher, vi kanske kan ta ytterligare steg framåt nästa år?

Sandberg: Ja man kan ju inte ge några garantier på att det ska gå 
bra nästa år, men självklart är det en fördel att det har gått så pass 
bra i år. Vi har lyckats med så mycket att vi ödmjukt kan se tillbaka 
på det vi inte har lyckats med under året. Går det dåligt under en sä
song så för man så mycket kritik och skäll att man inte vågar säga att 
det här måste vi göra bättre. Vi kan göra det idag och det är mycket 
viktigt för framtiden.

Jonas: Om vi då tittar framåt lite mot nästa år. Nu har ni ett lag 
som ni kan bra, vilka kan vara nästa års Sjölund som får något av 
ett genombrott och visar framfötterna.

Rehn: Islänningarna och Nomvethe kan ta stora steg.
Jonevret: Vi får se om Nomvethe blir kvar, men med islännin

garna är det helt klart.
Sandberg: Jesper Håkansson har ju visat vad han går för den
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senaste månaden både på träning och match.
Jonevret: Sedan får vi ju se vem som ersätter Stenman på vänster

backen. Robert Stoltz är klar och sedan får man se vad som händer 
i vinter. Det kan ju bli flera som krigar om den platsen och rollen 
som vänsterback i Djurgården är ju ganska rolig eftersom man får 
delta i offensiven. Det kan vara roligt om vi kan locka fram offensiva 
egenskaper hos spelarna på den kanten.

Sandberg: Sedan har vi höga förhoppningar på en spelare som 
Abgar Barsom för jag tycker att han rent kvalitetsmässigt är en riktigt 
bra fotbollsspelare och självklart blir det upp till oss tränare att se 
till att vi får ut hans kunskaper. Han är mycket bättre än han visat i 
matcherna i år. Det finns steg för många av våra spelare att ta under 
nästa år.

Jonas: Drömroll spelare?
Jonevret: Jag skulle vilja ha en stor reslig, jättesnabb och superte

knisk spelare som arbetar hårt och blir skyttekung.
REHN: En riktigt kreativ Maradonaliknande målfarlig mittfältare.
Sandberg: Samma här jag skulle gärna se en spelare som påmin

ner om Atiba Hutchinsson i spelstilen. Rejäl och stor och en bollvin
nare på mitten. En som kan sätta lite bollar med känsla.

Jonevret: En blandning mellan Larsen, Ronaldhinho och Jonas 
Thern.

Sandberg: Det är ganska skönt om man har en skyttekung som 
gör 15-20 mål för det har inte Djurgården haft på länge, men det 
är också starkt som vi gjort under hösten att sprida målskyttet. Det 
är kul men svårt att få många olika målskyttar som gör många mål, 
men vi lyckades med det i år.

Jonevret: Gärna en gubbe kan spela back och målvakt också.

Jonas: Har Bosse Andersson fått det i uppgift att leta efter den spelartypen 
(Skratt). Om man tittar på spelare utomlands har ni några favoriter?

Rehn: Det har man väl alltid

Jonevret: Det är klart man blir glad när man ser Ronaldhino 
spela fotboll. Inte världens vackraste leende, men han ler hela tiden 
och det lyser om honom. Han gillar att spela fotboll helt enkelt. 
Han gör saker med bollen som ingen annan gör, han är häftig. Sedan 
gillar jag ju spelare som Makelele och Gravesen. Det behöver ju inte 
vara bolltrollare utan gubbar som gör ett bra jobb gillar jag minst 
lika mycket. Det finns ju massor med härliga fotbollsspelare i Chel
sea, Lampard och Terry som är riktiga lagspelare.

Sandberg: Lampard är fantastisk han gör mål och assist ofta och 
han löper mycket. Han är en tvåvägare man vill ha i sitt lag.

Jonevret: Det finns många bra spelare som i alla fall skulle få en 
plats på vår bänk.

Jonas: Om vi tittar på de som ska bli stjärnor och sitter på bänken i 
Djurgården. Det har ju varit tuff konkurrens i år och en del spelare 
som blir bänkade accepterar det inte för de vill spela och tycker att 
de platsar.

Jonevret: Jag hoppas att det blir ännu värre nästa år. Vi har inte 
haft en mördande konkurrens på mittfältet i år, men i anfallet har 
det varit tuffare. I backlinjen är det några som hamnat lite utanför. 
Sölvi och Storm har ju inte spelat så mycket. Alla vet om konkur
rensen och det gjorde vi klart tidigt och alla accepterade det. Sen 
kanske vi kan förändra mer mellan matcherna och gå runt på fler 
spelare. Det blev ju bara två matcher i Europaspelet i år, hade vi haft 
6-8 matcher hade vi varit tvungna att gå runt på fler spelare. Nu 
när det blev färre matcher så har vi kört ganska intakt med 14-15 
spelare.

Sandberg: Även om alla är införstådda med konkurrensen så visst 
har vi haft problem med spelare som tycker att de får för lite speltid. 
Sjölund var ju på väg bort ett tag och det är ju inget man önskar sig. 
Har man sagt att man ska köra med Djurgården då är det bara att 
bita ihop och köra på för att ta en plats i startelvan. Sedan får man 
efter säsongen ta en diskussion med föreningen om framtiden. Jag är 
inte riktigt förtjust i snacket om att man måste vidare och få speltid. 
Det tar man efter säsongen för det finns 22 man som vill spela i 
en trupp. Titta på Niclas Rasck som varit utanför en del i år, han 
har inte varit glad då, men det har aldrig gått ut över någon annan. 
Aldrig något skitsnack eller diskussioner utan han har alltid gett 100 
procent på träning och när han kommit in. Det är det man önska att 
alla spelare klarar av.

Jonas: Tar det mycket tid och diskutera detta med spelare.
Rehn: Nu pratar vi om angenäma problem. När vi i år har dis

kuterat om hur vi ska formera startelvan så har det tagit mer tid än 
förra året, det tyder på att vi har ett bättre lag nu än i fjol. Visst har 
vi haft angenäma problem. Det är som Kjell sa, det är en diskussion 
man får ta.

Jonevret: Man tycker ju synd om spelarna som kämpar varje dag 
och så får de ibland inte ens sitta på bänken. Det var som Sölvi som 
numera är A-landslagsman, men man har inte en massa mittbackar 
på bänken och när Toni och Johannesson fungerat så bra så har han 
ibland hamnade på läktaren eller inte fått åka med på bortamatcher. 
Det är klart att han skulle platsa i många andra lag och att det svider 
lite att han inte får vara med. Det är jobbigt och tråkigt, men en av 
anledningarna till att vi vann guld var att vi har 22 riktigt bra spelare 
i truppen.

Sandberg: Det har ju varit lite turbulent i Landskrona, Malmö 
och en del andra klubbar och att vi har sluppit det i högre utsträckn
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ing är för att det har gått bra. Den spelare som sitter utanför ett lag 
som är på väg mot SM-guld har ju inte så mycket för att gå ut och 
klaga, det är ju inte trovärdigt. Men förlorar laget matcher så är det 
mer troligt att spelare anser sig kunna göra ett bättre jobb än de som 
varit på planen. Vi har ju klarat oss bra tack vare resultaten, hade det 
inte gått bra är jag övertygad om att vi hade haft spelare som tyckt 
att nu jävlar är det min tur.

Jonas: Juniorerna då, hur jobbar man vidare med dem? Hur ska man 
få fler juniorer som kan ta klivet upp i A-truppen.

Sandberg: Det är en strategisk fördelningsfråga hur man väljer 
att bygga sin ungdomsverksamhet. Hur man väljer att rekrytera och 
så vidare.

Jonevret: I Djurgården är kravet lite annorlunda än i en del an
dra klubbar. Försvinner en spelare är det lätt att ersätta honom med 
en färdig spelare eftersom man vill ha resultat genast. Just idag har 
vi inte möjlighet att ha några spelare i A-laget bara för att bli bra så 
småningom, vi har alldeles för hård konkurrens i truppen idag.

Sandberg: Hade en annan klubb blivit av med Sören Larsen 
hade man inte värvat Mattias Jonson som Djurgården gjorde, man 
hade nog flyttat in Jones och gett till exempel Amoah chansen. I 
Djurgården plockar man in Mattias Jonsson istället och vinner SM- 
guld. En annan klubb hade gett en ung spelare chansen och kommit 
sexa istället. I Djurgården ställs det krav på spelare och ledare.

Jonevret: Men visst, man kan inte bara köpa spelare så fort 
någon försvinner, vi måste ha en bra ungdomsverksamhet. Genom 
Utvecklingslaget har vi bra koll på juniorerna.

Sandberg: Vi ser 6-8 juniorer i reservlaget.

Jonas: U-laget ja, hur tycker ni det har fungerat?
Jonevret: Jag tycker att det har varit bra inställning till match

erna, i nio fall av tio har det varit jätte bra. De har insett att det inte 
är fult att spela i Djurgårdens U-lag utan man tar det på rätt sätt och 
de unga spelarna som är med blir mottagna på ett bra sätt. De som 
har varit drivande från A-laget är så underbara killar, Stefan Bergtoft 
och Elias Storm har gjort det förjävla bra. Själva serien är väl tyvärr 
lite för ojämn, vissa veckor är det jättebra matcher mot bra lag och 
ibland dåliga matcher mot dåliga lag. Det har inte blivit någon bra 
struktur på den serien, tyvärr.

Rehn: Det har varit svårt med det här varje år.
Jonevret: Ser man till Djurgårdens insats så tycker jag att den 

varit klart godkänd.
Sandberg: Vi hade en dålig period när vi tappade Storm till 

Sundsvall. Det är fantastiskt vilken inställning han har på planen, 
det är en oerhörd kraft.

Rehn: Våran inställning är ju att spelar man inte i A-laget så 
ska man spela U-laget, men det är inte alltid det har funkat så i alla 
andra lag. Då kan det ibland bli för dålig kvalité på matcherna.

Sandberg: Det är ett straff att spela i U-laget i vissa klubbar.
Jonevret: Hos oss har en del spelare bett om att få lira i U-la

get för att få mer matchträning och kanske hitta målet och få extra 
självförtroende. Det är precis så man vill ha det.

Jonas: De unga spelarna som kommer upp behöver en pappa i laget. 
Nu när Niclas Rasck tid är över vem tar då den rollen?

SANDBERG: Det finns faktiskt många. När Isak Dahlin var 
och tränade med oss pratade jag med honom och han upplevde att det 
fanns väldigt många som va framme och klappade honom på ryggen

och kallade honom vid namn och sa hur man ska göra och gav beröm, 
så vi har flera bra spelare som kan agera pappa i laget.

Jonevret: Första gången Kristoffer Karlsson var uppe i vintras, 
precis när Ibrahim Ba kom till klubben och han bodde ute på Foresta, 
presenterade jag dem för varandra och Ibou frågade direkt om de 
skulle gå ut och käka middag, det är stort. Det finns många exempel 
på detta.

Rehn: Det har ju inte bara med ålder att göra, se på Matias Con
cha som tar hand om den ena gubben efter den andra och tänk på att 
han är i mittenskiktet vad det gäller ålder i truppen.

Jonevret: Sedan beror det ju på vad man är för typ. Vissa tyr sig 
till jämngamla och tycker det är tryckt och trivs bättre med det.

Sandberg: Om spelarna kommer till Djurgården och visar att de 
har en bra karaktär så blir de mycket bra mottagna, men om det är 
någon som inte har den 100-procentiga karaktären eller kanske inte 
jobbar på det viset de andra förväntar sig, då blir det jobbigare, då 
måste man slita mer för att komma in i gruppen.

Jonevret: Spelarna kan acceptera misstag, men inte en dålig arbetsinsats.

Jonas: Beskriv er lite kort som tränare.
Jonevret: Något gemensamt för oss alla tre är att vi är lite för 

tunga just nu.

Jonas: Ar det något som gäller bara just nu?
Jonevret: Ja, det har varit mycket firande nu.
Sandberg: Ja, men det ska bli bättring. Vi håller nog på med 

fotboll för att vi tycker det är roligt. Vi tycker att man ska få skratta 
även på en fotbollsträning och i omklädningsrummet. Glädje i det 
här är något vi alla tre finner. Vi tror på glädje och det förenar oss 
mycket.
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Jonas: Olikheterna då?
Jonevret: Jag äter inte så mycket som de andra, men blir ändå 

trött.
Sandberg: Stefan Rehn är bra på att se små individuella sakerna. 

Vi har lite olika blick för saker och det är bra.
Jonevret: Vi har lite olika input allihop och det är bra tror jag. 

De andra ger mig information och jag kan göra rätt analys sen. Det 
är jätte enkelt (skratt)

Sandberg: Kjelles styrka är att elda på spelarna.
Jonevret: Vi är olika alla tre, men ändå lika. Det var inget prob

lem att från början acceptera varandra som vi var och vi komplet
terar varandra bra. Det har varit enkelt att jobba ihop.

Sandberg: Jag och Rehn har mycket med det dagliga. Vi vill ha 
en viss ordning med våra papper med mera och det ska kunna vara 
lite spontant ibland och ibland följer man körschemat. Vi får inte bli 
för fast i ett schema.

Jonevret: Vi gillar ungefär samma spelartyper och karaktärer, på 
ett ungefär i alla fall. För ingen av oss är spelaren större än laget. När 
det handlar om laguttagningar så handlar det aldrig om någon kol
lisionskurs mellan oss.

Sandberg: Vi är ändå tre tränare som ska ta ut ett lag och Kjelle 
kommer ju inte med en lapp där laget står utan vi sätter oss ner och 
diskuterar laget. Att vara tre tränare under 26 matcher i Allsvenskan 
och ha så få heta diskussioner om de sista spelarna eller vilka vi ska 
ha på bänken är helt otroligt. Det har berott på att vi tänker ganska 
lika och givetvis påverkas vi av varandra.

Jonevret: Någon gubbe kan vi fastna på och där blir det någon 
som får ge sig och sedan kör vi bara.

Sandberg: Vi är ju tre och då blir det ibland två mot en.
Jonevret: Jag ger mig aldrig (skratt).
Sandberg: Kjelle är ju inte så korkad att han säger till oss att ”jag 

vet vad ni vill men jag gör så här”.
JONEVRET: Är man osäker får man gå till Kjelle Lundkvist, 

så är det. Han brukar ha svaret.
Sandberg: Sten, sax påse funkar också.
Rehn: Precis, som i år, hela vägen till SM-guldet.

Jonas: Fotbolls VM då, hur kommer det att gå?
Rehn: Jag hoppas det kommer att gå bra för Sverige. Så är det 

bara. Det är viktigt att spelarna med spetskompetens är friska, då ser 
det bra ut.

Sandberg: Det enda som jag skulle kunna se som en risk är att 
få ihop gänget som börjar få riktigt stora stjärnor som ska gnuggas 
med varandra i två månader. Det gäller att få ihop alla spelare till ett 
lag. Det är lättare till en kort landslagssamling, men nu är det väldigt 
lång tid man ska vara tillsammans. Det var ju lite kurr i truppen 
under senaste VM, så det är något som landslagsledningen kommer 
att få jobba hårt med.

Jonevret: Det är klart man hoppas att det ska gå bra, men sam
tidigt vill man att våra fyra spelare ska vara fräscha till Champions 
League kvalet.

Jonas: Fyra spelare?
Jonevret: Ja, vi hade två med senast, så får vi in två till.
Rehn: Det är ju tuff konkurrens.
Sandberg: Djurgården hade ju tre tilltänkta spelare till matchen 

mot Sydkorea.
Jonevret: Det var mest på skämt, men det kommer att bli en 

konstig säsong 2006. Två månaders uppehåll när det är VM gör det 
ju svårt med planeringen. Tur att man sparat lite semester 2005 som 
man kan ta ut nästa sommar.

Sandberg: Nu kanske man får dansa runt midsommarstången.
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Jonas: De andra lagen då?
Rehn: Jag gillar Hollands så kallade totalfotboll även om de 

kanske inte spelat så de senaste åren. Samma sak som Lasse sa gäller 
där, att få ihop alla dessa stjärnor. De är ju inte världens största land, 
men de har enormt många bra fotbollsspelare som spelar i de högsta 
och bästa ligorna. Den inhemska ligan är inte så dålig den heller. 
Men det jag alltid har gillat är att de kör ”full fart framåt och håll 
tätt bakåt”, extrakryddat med många ingredienser, så jag hoppas att 
de blommar ut nästa sommar.

Sandberg: Jag har ju alltid tyckt att det är kul när det går bra för 
England eftersom det är den liga jag följer mest. Men sedan är det 
ju inte alltid den roligaste fotbollen de spelar utan då tycker jag att 
Spanien gärna får lyckas.

Jonas: Tysk ”ordning och reda” Kjelle?
Jonevret: Ja, jag tycker att det var häftigt att se när Grekland 

vann EM. Det tycker jag är ballt att man kan vinna ett EM på en bra 
organisation. Det betyder att Sverige också kan vinna. Njutningen av 
att se en fotbollsmatch är när det händer saker och det blir mål, men 
visst är det även en tjusning att se bra försvarsspel. Sydamerikanerna 
är det alltid roligt att se och jag tycker hela fotbolls-VM kommer att 
bli kul. Australien är tillbaka och Trinidad/Tobago ska bli intressanta 
att se.

Sandberg: Det är häftigt att se Grekland som spelade på mot
ståndarnas misstag. Det är ju ingenting vi i Djurgården jobbar efter 
utan vi vill prestera själva, men det är ändå häftigt när det går bra får 
ett sådant lag. Man kan vinna på olika sätt och tänk vad tråkigt om 
det bara fanns ett recept för att lyckas.

Jonevret: Ja, om de bästa spelarna alltid vann.
Sandberg: Det är likadant i Allsvenskan. Jag tycker det är skönt 

att se att Gefle kommer upp och gör en bra säsong på sitt enkla och 
lite annorlunda sätt.

Jonevret: Landskrona hade ju ett bättre lag på pappret och åkte ur.
Sandberg: Det är viktigt med olika spelstilar för att utveckla 

fotbollen. Om alla följer samma fåra och följer samma spelsätt blir 
det destruktivt för fotbollen. Ta man impulser från olika lag kan det 
bli bra.

Jonas: Skulle ni kunna tänka er själva som förbundskaptener någon 
gång i framtiden?

REHN: Helt klart. Jag skulle sakna den dagliga fotbollsträ
ningen, men visst skulle det vara kul att ta hand om Sveriges bästa 
fotbollsspelare. Men jag skulle nog föredra ett klubblag och att få 
vara ute på planen dagligen.

Jonevret: Jag skulle kunna tänka mig att träna England så att 
man får vara med i tidningarna lite.

Sandberg: Jag skulle nog också sakna kärnan, men det skulle 
kännas löjligt att säga att jag inte kan tänka mig att bli förbundska
pten. Tommy Söderberg saknade ju också det här dagliga när han 
var förbundskapten. Det är ju det dagliga som vi valt att jobba med 
och jag undrar om det är roligt att åka runt och titta, planera och 
fixa. Så jag vill påstå att förbundskapten är en helt annan roll än vad 
vi tränare har i Djurgården. Jag frågade Söderberg om han kunde 
tänka sig att ta ett klubblag igen, men det var han inte intresserad av. 
Det förvånade mig, jag trodde han var den första som skulle säga att 
”klart jag kan ta ett lag i framtiden och börja om från början”.

Jonas: Om ni var förbundskaptener i Sverige, skulle ni ändra något 
speciellt inför VM? Är det några spelare ni saknar?

Jonevret: Om jag åkte på ett VM skulle jag kosta på mig att ha 
med spelartyper som normalt inte skulle vara med i en VM trupp. 
I senaste VM, det var då Peter Markstedt i Hammarby var hyster
iskt duktig och inte förlorade en luftduell. Åker man till VM med 
25 spelare så ska man nästan ha med en sådan gubbe som man kan 
slänga in om man känner att det är en match där man måste pressa 
på i slutet. I en trupp på 25 spelare måste det finnas plats för lite 
udda spelartyper.

Jonas: Plocka med en spelare med en spetskompetens alltså?
Jonevret: Det behöver ju inte vara en spelare för startelvan, men 

en som man kan slänga in för att ändra en matchbild eller utnyttja 
den matchbild som blivit.

Sandberg: Jag håller med, ibland ligger man under i slutet av 
matchen och då behöver man sätta in bollar i boxen och då behöver 
man kanske någon spelartyp som kan bidra med mer för att bibe
hålla trycket.

Rehn: Det är inget fel på Markstedt, absolut inte, men det är 
inte den spelartyp jag skulle vilja få med.

Jonevret: Det var mer typen än spelaren i sig jag menade.
Rehn: Jag vill ha fler spelare med speed som kan och vågar 

utmana sin motståndare. Jag tycker ändå att förbundskaptenerna har 
ett bra koncept och de vinner matcher övertygande. Det är lite mer 
anfallsfotboll än tidigare, fast vi håller tätt bakåt.

Jonevret: Det har ju aldrig varit så roligt att se Sverige spela som 
det varit de senaste åren.

Jonas: Tack för att ni tog er tid att prata lite och njut lagom mycket 
av framgångarna 2005, så börjar vi snart att ladda för nästa säsong.
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DJURGÅRDAREN ALLSVENSKAN 2005, OMGÅNG 21-26

OMGÅNG 21, 2005-09-12

DJURGÅRDENS IF - MALMÖ FF 2-0 (2-0)
1-0 (12) MATTIAS JONSON
2-0 (29) FREDRIK STENMAN
Publik: 14.181

OMGÅNG 22, 2005-09-19

IFK GÖTEBORG - DJURGÅRDENS IF 1-3 (0-0)
0-1 (50) TOBIAS HYSÉN
1-1 (71) STEFAN SELAKOVIC
1-2 (81) SIYABONGA NOMVETHE
1-3 (94) TOBIAS HYSÉN
Publik: 25.438

Göteborg tog i början kommandot mot ett Djurgården som inte kom 

upp i normal klass. IFK hade även en boll inne, Stefan Selakovic var 

sist på bollen, men assisterande domaren hittade en omdiskuterad 

offside. Men även Djurgården hade en bra chans då Tobias Hysén 

prickade stolpen. Dessa två nästan-målskyttar skulle senare vara 

inblandade i de händelser som avgjorde matchen.

I andra halvlek ändrade Djurgården uppställning från 4-3-3 till 4-4-2. 

Det gjorde att Djurgården lyckades ta tag i matchen och redan efter 

fem minuter kom ledningsmålet efter en djupledslöpning och ett 

snabbt skott av Tobias Hysén. Selakovic reducerade, men när Göte

borgs ”Ölme” Johansson blev utvisad tog Djurgården åter över. Nom

vethe gjorde 2-1 efter en fin passning från Hysén och i slutsekunderna 

bjöd Nomvethe igen när han serverade Tobias till hans andra mål 

för kvällen. Mellan de båda sista målen hade dock Stefan Selakovic 

vidöppet mål från tre meter, men bollen seglade högt över.

LAGET:

TOURRAY
CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STENMAN
ARNENG - ÁRNASON (BARSOM, 67) - SJÖLUND (RASCK, 89) 
JONSON - KUSI ASARE (NOMVETHE, 43) - HYSÉN

OMGÅNG 23, 2005-09-25

BK HÄCKEN - DJURGÅRDENS IF 1-0 (1-0)
1-0 (8) DIOH WILLIAMS
Publik: 3.177

Det var Malmö som på en ordentligt våt och svårspelad matta 

inledde med att skapa några chanser på hörnor, men Djurgården 

försvarade sig utan större problem. När Tobias Hysén tunnlade Afonso 

insåg man dock att det här var Djurgårdens dag.

Efter några chanser kom ledningsmålet. Hysén avancerade med 

bollen, slog ett tidigt inlägg som nickskarvades av Malmös Abelsson. 

Bollen fortsatte förbi Asper i Malmömålet och mot Mattias Jonson som 

på volley säkert slog bollen i mål, hans första i Djurgården.

Efter en halvtimme slog Daniel Sjölund en hörna Hörnspecialisten 

Stenman, tre mål i år, alla på hörnor, slog bollen förbi Asper till 2-0.

I andra halvlek var matchbilden jämnare. Malmö insåg förmodligen 

att guldchansen höll på att försvinna och gav vad de hade, samtidigt 

som Djurgården automatiskt föll lite djupare. Men backlinjen agerade 

hela tiden säkert och släppte aldrig in Malmö i boxen.

På slutet fick vi se en Allsvensk debutant i Djurgården då sydafrikanen 

Nomvethe spelade sista kvarten som central anfallare.

LAGET:

TOURRAY
CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STENMAN
ARNENG - ÁRNASON - SJÖLUND (BARSOM, 83)
JONSON - KUSI ASARE (NOMVETHE, 77) - HYSÉN (BA, 85)

När man efter flera täta matcher skulle göra det definitiva guldrycket 

i bortamatchen mot Häcken så orkade man inte riktigt komma upp i 

samma nivå som i tidigare matcher.

Häcken utnyttjade Djurgårdens passiva start och hade chans på 

chans, under de första tolv minuterna hade man fem avslut medan 

Djurgården inte hade ett enda. Målet kom därför inte särskilt oväntat. 

Ett tag in i halvleken kommer Djurgården in bättre i matchen och 

jämnar ut spelet och skapar även några hyfsade kvitteringschanser. 

Det såg hyggligt ut, men inte så där fantastiskt som vi vant oss vid.

I andra halvlek var det mycket Djurgården medan Häcken ägnade 

sig mer åt kontringar. Djurgården skapade flera farliga lägen, Hysén 

kom i läge men träffade Häckenmålvakten Källqvist, Sjölund sköt 

över från bra läge och Jonson nickade precis utanför. Man hade stort 

bollinnehav men det var sämre med effektiviteten.

- Vi hade tre-fyra jättechanser, normalt brukar vi sätta några av dem 

men i dag ville bollen inte in, menade Jonevret.

LAGET:

TOURRAY
CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STENMAN
ARNENG - ÁRNASON (BARSOM, 62) - SJÖLUND
NOMVETHE (AMOAH, 62) - JONSON - HYSÉN
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OMGÅNG 24, 2005-10-03

DJURGÅRDENS IF - HALMSTADS BK 6-1 (3-1)
1-0 (9) MATTIAS JONSON
1-1 (30) GUNNAR HEIDAR THORVALDSSON
2-1 (31) TOBIAS HYSÉN
3-1 (36) JONES KUSI ASARE
4-1 (57) FREDRIK STENMAN
5-1 (73) JOHAN ARNENG
6-1 (78) MATTIAS JONSON 
Publik: 13.022

Halmstad höll spelet uppe bra i början, men det syntes direkt att 

Djurgården var beredda att ta jobbet. Efter nio minuter fick Fredrik 

Stenman på ett stenhårt skott med högern(l). Conny Johansson kunde 

inte hålla skottet och hårt jobbande Mattias Jonson rakade in returen. 

Halmstad kvitterade efter en halvtimme, en mycket snygg prestation 

av skytteligaledaren Thorvaldsson, men Djurgården svarade redan en 

minut senare med att återta ledningen. I det läget tog nog Halmstads 

match mot Sporting ut sin rätt. Dessutom fick man mittfältseleganten 

Dusan Djuric skadad och utbytt strax efter målet.

Jones Kusi Asares 3-1 var spiken i kistan och under slutet av halvleken 

fick HBK knappt lov att låna bollen.

Andra halvlek utvecklades till en stor show från Djurgårdens sida då 

man fick utlopp för hela veckans laddning. Stenman rullade in bol

len vid stolproten och Johan Arneng satte bollen från distans innan 

Jonson efter en tvåfotsdribbling gjorde sitt andra mål för dagen. På 

slutet fick vi även se två intressanta byten. Stefan Bergtoft fick stora 

applåder i sin första Allsvenska match sedan maj 2004. För Jesper 

Håkansson var det den första någonsin i blårandigt.

LAGET:

TOURRAY
RASCK - KUIVASTO - JOHANNESSON - STENMAN
ARNENG - BARSOM (BERGTOFT, 84) - SJÖLUND (NOMVETHE, 84) 
JONSON - KUSI ASARE (HÅKANSSON, 84) - HYSÉN

OMGÅNG 25, 2005-10-17

ÖRGRYTE IS - DJURGÅRDENS IF 0-0 (0-0)
Publik: 9293

Djurgården började matchen hyggligt. Man hade ett litet spelöver

tag och en del avslut, bland annat träffade Jones Kusi Asare utsidan 

av stolpen efter 10 minuter. I stort var det dock inte många avslut 

som såg riktigt farliga ut. ÖIS i sin tur lyckades inte alls framåt mot 

Djurgårdens stabila mittförsvarare och hade bara ett avslut under 

halvleken. Det stora jublet kom dock mitt i halvleken när Hammarbys 

ledningsmål mot Göteborg visades på storbilden. Innan halvtidsvilan 

lyckades dock Göteborg reducera.

Andra halvlek var lite bättre för från Djurgårdens sida och man 

lyckades skapa några riktigt heta chanser. Samtidigt tog Göteborg 

ledningen och såg till att kampen om pokalen var fortsatt oviss.

När Hammarby i slutet av matchen kvitterade mullrar hela Gamla Ul

levi, när Hammarby sedan tog ledningen jublade inte bara publiken, 

även Tobias Hysén jublade med armarna sträckta upp i luften. 

Djurgården spelade av resten av matchen och när domare Fröjdfeldt 

för sista gången i matchen blåste i pipan kunde DIF åter titulera sig 

Svenska Mästare.

LAGET:

TOURRAY
CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STENMAN
ARNENG - BARSOM (RASCK, 87) - SJÖLUND 
JONSON - KUSI ASARE (NOMVETHE, 66) - HYSÉN

OMGÅNG 26, 2005-10-23

DJURGÅRDENS IF - IF ELFSBORG 8-1
1-0 (22) JONES KUSI ASARE
2-0 (27) DANIEL SJÖLUND
3-0 (50) FREDRIK STENMAN
4-0 (56) JONES KUSI ASARE
5-0 (64) DANIEL SJÖLUND
5-1 (75) SAMUEL HOLMÉN
6-1 (82) PA DEMBO TOURRAY, STRAFF
7-1 (85) MATTIAS JONSON
8-1 (89) PATRICK AMOAH
Publik: 14.102

Den betydelselösa matchen på Stockholms Stadion mellan 

Djurgården och Elfsborg blev en enda stor show från Djurgårdens 

sida. Efter 2-0 i halvtid så förvandlades andra halvlek till ett enda mål
fyrverkeri. Åtta mål totalt från Djurgårdens sida, och ett från Elfsborgs, 

gör matchen till årets målrikaste i Allsvenskan. Matchen hade allt, 

förutom målen så räddade Dembo Tourray en straff, minuterna senare 

satte han en. Niclas Rack fick stående ovationer när han kom in i sin 

förmodligen sista allsvenska match för Djurgården. Det var dribblin

gar, långskott, kortpassningsspel och allt vad man kan förvänta sig 

hos ett mästarlag. Efter matchen lyfte Stadion av sången när spelarna 

sprang runt, runt och tackade publiken. Sveriges bästa lag, Sveriges 

bästa publik, stämningen var magiskt.

LAGET:

TOURRAY
CONCHA (RASCK, 57) - KUIVASTO - JOHANNESSON - STENMAN
ARNENG - BARSOM (BERGTOFT 74) - SJÖLUND
JONSON - KUSI ASARE (AMOAH, 63) - HYSÉN
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DJURGÅRDAREN ALLSVENSKAN 2005 - STATISTIK

Publikliga
Allsvenskon efter omgång 26 av 26

Publikanalys
Allsvenskan efter omgång 26 av 26

SÄSONGENS HÖGSTA PUBLIKSIFFROR PUBLIKSNITT

"En dag på jobbet... Nej, det här var självklart helt fantastiskt. Vi stod och tittade på 

alla nedresta supportrar och tänkte att det hår är de värda. Vilken stämning, det är så att 

man skulle vilja vara med på deras tåg hem. Men nu måste jag kolla alla SMS jag fått, 

just nu har jag 49 stycken olästa..." KJELL JONEVRET

Omgång Hemmalag Bortalaq_______________ Publik Lag____________________________________Hemma Borta Totalt

7 IFK Göteborg Örgryte IS 33 622 Malmö FF 15 961 10 016 12 988
17 Diurgårdens IF Hammarby 27 108 Djurgårdens IF__________________14 075 10 651 12 363
1 Malmö FF IFK Göteborg 26 504 IFK Göteborg 12 721 12 864 12 792
20 Örgryte IS IFK Göteborg 25 843 Helsingborgs IF 11466 8 029 9 747
22 IFK Göteborg Djurgårdens IF 25 438 Hammarby 11 450 9 720 10 585
22 Malmö FF Helsingborgs IF 20 346 IF Elfsborg 10 745 7 879 9 312
10 Malmö FF Djurgårdens IF 20 135 Halmstads BK 7 124 8 240 7 682
14 Malmö FF Halmstads BK 17 804 Örgryte IS 6 228 9 618 7 923
13 IF Elfsborg Kalmar FF 17 070 Kalmar FF 5 936 8 059 6 998
9 Djurgårdens IF IFK Göteborg 16 771 GIF Sundsvall 5 828 6 675 6 252

Gefle IF 5 729 6 722 6 225
SÄSONGENS LÄGSTA PUBLIKSIFFROR Landskrona BolS 5 660 6 761 6 210

BK Häcken 4 198 7 976 6 087
Omgång Hemmalag Bortalag Publik Assyriska 3 859 7 768 5 814

22 Assyriska Kalmar FF 1 746

26 Assyriska Gefle IF 1 811 "En fantastisk känsla, har man en gång fått smak på guld så vill man 

aldrig byta det mot något. Det här var nästan roligare än förra gån

gen, nu har man ju varit med hela säsongen. Jag har dessutom gjort 

fler assist och mål i år och det har gått riktigt bra så man 

känner sig riktigt delaktig.

Men glöm inte supportrarna, alla som åkt ner hit ska ha en stor 

eloge, det är otroligt stort gjort." FREDRIK STENMAN

7 BK Häcken Gefle IF 1 833

12 Assyriska IF Elfsborg 2 011

21 BK Häcken Halmstads BK 2 016

24 Assyriska IFK Göteborg 2 079

4 BK Häcken Helsingborgs IF 2 097

13 BK Häcken Assyriska 2 139

25 BK Häcken Kalmar FF 2 223

17 Assyriska Landskrona BolS 2 232

Publiksiffror
Allsvenskan efter omgång 26 av 26

"Självklart helt underbart. Från början var man euforisk och visste knappt vad man hette, men nu är det ett stort lugn.

Som ledare sjunker man bara ner i ett enda stort lugn när det är klart." LASSE SANDBERG

AFF BKH DIF GBG GEF GIF HAM HBK HEL IFE KFF LBolS MFF ÖIS

Assyriska 2622 5755 2079 1811 3073 14232 6112 3143 2011 1746 2232 2746 2614

BK Häcken 2139 3177 11603 1833 3118 2612 2016 2097 3061 2223 2280 14803 3618

Djurgårdens IF 12114 12823 16771 10310 12878 27108 13022 13907 14102 12912 12340 14181 10507

IFK Göteborg 11646 13469 25438 8178 5163 11228 10123 8362 9386 8271 5236 15253 33622

Gefle IF 5727 5055 7198 7066 4630 7211 4679 6446 5621 4447 4757 5583 6060

GIF Sundsvall 5828 5290 7741 7458 6547 6322 7115 4335 6112 5529 5182 5857 2453

Hammarby IF 10488 10175 15322 12628 10219 10268 9218 11687 14238 11485 9120 12388 11622

Halmstads BK 6801 7187 7038 13928 4698 4310 7534 6296 6161 6088 5428 11355 5789

Helsingborgs IF 9061 8958 16000 15105 8227 7574 9279 14453 9375 10706 15047 16495 8784

IF Elfsborg 11146 8667 8933 16759 8545 10187 9752 8528 9580 17070 6160 9304 15064

Kalmar FF 4539 4057 7185 7139 4873 5142 6527 5293 5233 9465 4035 8523 5169

Landskrona BolS 5117 4087 5257 4359 5595 6897 5714 5227 8612 4665 4204 9649 4197

Malmö FF 12862__ 15585 20135 26504 13489 9530 14052 17804 20346 13044 16085 12521 15546

Örgryte IS 3525 5717 9293 25843 3061 4017 4799 3540 4337 5191 4012 3563 4072
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Djurgårdens IF
Allsvenskan efter omgång 26 av 26 

"Det känns underbart att det är klart. Vi har cupfinalen kvar att tänka på, men i kväll ska vi festa lite 

och sedan ska vi suga på den här karamellen ett tag. Det blev en underbar säsong till slut.

Jag var ju på våg bort ett tag, men sedan i somras har jag fått spela varje match och så avslutar vi 

serien med guldet, det är fantastiskt." DANIEL SJÖLUND

Nr Namn matcher mål pass poänq skott på utanför ställn skott tot varn utvis

2 Matias Concha 23 0 1 1 0 5 0 5 3 0

3 Fredrik Stenman 26 5 4 9 10 11 1 22 1 0

4 Elias Storm 5 0 0 0 0 3 0 3 0 0

5 Sölvi Ottesen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Toni Kuivasto 26 3 1 4 5 2 0 7 1 0

7 Johan Arneng 24 3 4 7 12 11 1 24 3 0

8 Tobias Hysén 25 9 10 19 27 34 1 62 0 0

9 Jones Kusi Asare 24 12 3 15 20 17 1 38 1 0

10 Feliciano Magro 13 1 1 2 5 6 0 11 2 0

11 Daniel Sjölund 22 7 4 11 16 4 2 22 1 1

12 Mattias Jonson 10 4 3 7 11 4 0 15 2 0

13 Stefan Bergtoft 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Kári Árnason 21 0 1 1 10 11 0 21 6 0

15 Pa Dembo Tourray 26 1 1 2 1 0 0 1 0 0

16 Markus Johannesson 24 0 1 1 1 5 0 6 5 0

17 Søren Larsen 12 10 3 13 30 23 0 53 2 0

18 Niclas Rasck 8 0 1 1 1 1 0 2 0 0

19 Siyabonga Nomvethe 5 1 1 2 1 1 0 2 0 0

21 Jesper Håkansson 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Ibrahim Ba 14 1 0 1 1 2 0 3 1 0

25 Patrick Amoah 17 1 2 3 4 4 0 8 2 0

77 Abgar Barsom 21 2 1 3 8 10 0 18 2 0

TOTALT FÖR LAGET_______________ 26 60 42 102 163 154 6 323 32 ___ 1

"Det var inget dumt val att välja Djurgården. Jag vann guld med Helsingborg 1999, men det här 

känns båttre. Jag tror man uppskattar att vinna mer ju äldre man blir. Jag har tre år kvar i DIF och 

hoppas få uppleva detta igen, men just nu känns det jävligt stort efter ett ganska misslyckat år i 

England. Jag tycker att vi har visat att vi har varit det bästa laget." MATTIAS JONSON

Resultat
Allsvenskan efter omgång 26 av 26

"Det känns givetvis skönt. Nu år det bara ett fortsätta, 

vi kör ett tufft styrkepass i morgon på morgonen, hehe. 

Nej, nu blir det nog lite firande innan 

vi börjar tänka på nästa match." 

TOBBE HYSÉN

AFF BKH DIF GBG GEF GIF HAM HBK HEL IFE KFF LBolS MFF ÖIS

Assyriska 0-1 0-2 2-3 0-3 1 -0 1 -2 0-0 0- 1 1 -2 0-7 0- 1 0-2 0- 1

BK Häcken 0-2 1-0 3- 1 2- 1 1 -0 1 -3 0-1 3-0 2-2 1 - 1 3-0 1 -0 1 -2

Djurgårdens IF 3-1 2-1 0-0 3-1 4-0 2-2 6-1 5-2 8- 1 3-1 0-1 2-0 2-2

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

Gefle IF 1 -0 0-0 1 -3 0-2 2-1 1 - 1 2-0 1 -2 1 -2 1 -2 0-0 2- 1 0-2

GIF Sundsvall 5-0 3-0 1 - 1 0-0 2-2 2-1 1 -3 1 - 1 3- 1 0-2 2-2 2-0 3-2

Hammarby IF 3-0 3- 1 2-1 3-2 0-1 0-0 2-1 6-2 0-0 0-0 4-0 1 - 1 0-0

Halmstads BK 5-0 1 -0 3-1 0-2 1 -4 6-0 1 -2 2-0 1 - 1 0-1 5-1 0-0 4-2

Helsingborgs IF 2-0 0- 1 2-0 0-2 2-1 2-1 2- 1 2-0 3-0 2-2 1 -0 0- 1 1-0

IF Elfsborg 1 -3 2-0 1 -2 0-2 1 -0 2-1 4-1 1 - 1 2-0 1 -0 1 -2 3- 1 1 -0

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

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

Malmö FF 2-2 2- 1 1 -3 1 -2 3-0 6-2 0- 1 2- 1 2-0 1 - 1 1 -0 5-0 1 -0

Örgryte IS 2-0 0-4 0-0 1 -2 2-0 4- 1 3-2 2- 1 1 -2 4-2 3-3 2- 1 1 - 1

"Fantastiskt kul att få vinna igen, det är ju målet med hela säsongen. Det har varit lite pressat på slutet, vi har haft chanser att rycka 

tidigare men inte tagit dem, nu känner man en stor lättnad. Nu är det klart." JOHAN ARNENG
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Säsongsbiljetter 
2006
Försäkra dig om en plats på Stadion 2006 genom att köpa sä

songsbiljett. Du har din plats på 13 hemmamatcher i Allsven

skan och har förtur till att köpa biljetter till internationella stor

matcher. Du kommer också att få förmånliga erbjudanden 

under hela 2006. Att köpa säsongsbiljett 2006 är en medlems

förmån för medlemmar i DIF Fotboll och Järnkaminerna. Du 

finner all information du behöver nedan. De 3000 första som 

betalar sin säsongsbiljett kommer att få en överraskning i sam

band med biljettutlämningen som sker på Stadion den 11 och 

12 mars. Det är stort tryck på biljetterna så vill man ha en bra 

plats på Stadion så är det säsongsbiljett som gäller.

JAG HADE INTE SÄSONGSBILJETT 2005. HUR BESTÄLLER JAG 

SÄSONGSBILJETT 2006?

Hade du inte säsongsbiljett 2005 så fyller du i intresseanmälan 

på hemsidan från torsdagen den 15 december, så ska vi erbju

da dig en så bra plats vi kan. De som hade säsongsbiljett 2005 

kommer att få ett utskick med all information som behöves.

HUR BESTÄLLER JAG SÄSONGSBILJETT 2006 I KLACKEN?

Betala in 1900 kr på pg. 549 21-2 skriv namn och adress samt att 

du vill ha plats i klacken på sektion M och N. Just nu finns det 

drygt 500 lediga platser just nu i klacken utöver de om hade sä

songsbiljett 2005. När dessa platser är fulla fyller vi på sektion L.

JAG HADE SÄSONGSBILJETT 2005, MEN VILL HA EN BÄTTRE 

PLATS. HUR GÖR JAG?

Betala in för den plats du blir erbjuden så att du inte blir helt 

utan plats och mejla sedan dina önskemål om ny placering 

till oss på dif.fotboll@dif.se. I januari kommer vi att undersöka 

om det är möjligt att tillgodose dina önskemål. Är du inte nöjd 

med den slutliga platsen du får så betalar vi självklart tillbaka 

pengarna. Får du en bättre plats som du är nöjd med betalar 

du bara in mellanskillnaden. Som det ser ut nu är sektion B, E, 

F, H, N och O fullbokade, men det kan ju bli platser lediga om 

någon väljer att inte förnya den plats de hade 2005.

Nyheter för 2006...
- Man måste vara medlem i DIF Fotboll för att kunna utnyttja förmånen att köpa 

säsongsbiljett.

- Undantaget är i klacken på sektion L, M och N där det räcker att vara medlem i 

Järnkaminerna för att kunna köpa säsongsbiljett.

- Det kommer att vara numrerade platser på fondläktaren.

- Medlemmar i DIF Fotboll kommer att få förmånliga erbjudanden till matcherna i Svenska 

Cupen och Champions League.

- Säsongsbiljetten kommer inte att skickas ut med brev utan hämtas ut på Stadion lördagen 

den 11 mars och söndagen den 12 mars mot uppvisande av giltigt medlemskort.

Mer information om detta evenemang kommer i februari.

- Eftersom det är en medlemsförmån att köpa säsongsbiljett så kommer alla våra säsongare/ 

medlemmar att få förmånliga erbjudanden från våra samarbetspartners under 2006.

- Priserna är inklusive 6% moms.

Priser på säsongsbiljetter 2006
Placering Pris Räntefri uppdelning*) Råsunda

Långsida Sektion A-F 2800-3200 kr 700-800 kr/mån Östra & Västra

Långsida Sektion O-P 2800-3200 kr 700-800 kr/mån Östra & Västra

Kurvan, Sektion G och K 2200 kr 550 kr/mån Östra & Västra

Klack, Sektion M-N och L 1900 kr 475 kr/mån Södra

Fondläktaren, Sektion R, S, T 1200 kr 300 kr/mån Södra

Familjeläktaren, Sektion H 1000 kr 250 kr/mån Södra

*) För att dela upp betalningen räntefritt behöver du ett DIF-Kort (VISA). Läs mer nedan.

A-F + O-P

Pris 2006

3200 kr

Snitt/match

246 kr

Lösbiljetter

3540 kr

Subvention

340 kr

A-F + O-P 3000 kr 231 kr 3540 kr 540 kr

A-F + O-P 2800 kr 215 kr 3540 kr 740 kr

G + K 2200 kr 169 kr 2780 kr 580 kr

L-N 1900 kr 146 kr 2700 kr 800 kr

R-T 1200 kr 92 kr 1900 kr 700 kr

H 1000 kr 77 kr 1700 kr 700 kr

Lösbiljetter 2006
Preliminärt släpps lösbiljetterna till Allsvenskan 20 februari 

via alla våra TicnetOmbud. Bokar gör man då på telefon 

077-170 70 70 eller via www.ticnet.se.

PRISER LÖSBILJETTER ALLSVENSKAN 2006

Vi kommer att ha tre olika prissättningar på de allsvenska 

matcherna.

Derbyn 140-400 kr

Stormatcher 140-260 kr

Övriga matcher 120-240 kr

Dessa priser är inklusive 6% moms och serviceavgift från Ticnet på 15-25 kr

DELA UPP BETALNINGEN RÄNTEFRITT

För att dela upp betalningen räntefritt behöver du ett DIF-Kort. Kostnaden för säsongsbiljetten 

delas på fyra delbetalningar. Exempel: säsongbiljett som kostar 3200 kronor debiteras 800 

kronor på ditt DIF-kort i fyra månader - räntefritt.

Om du inte har ett DIF-kort kan du kan också ringa Stadshypotek Bank Personlig Service på 

0771-77 88 99 och ansöka direkt. Observera att du måste vara 18 år för att kunna söka.

Så fort du har ditt DIF-kort kan du betala med det. Kontakta då kansliet på 08-545 158 00 

så får du hjälp att dela upp din betalning.
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Ordförande Bosse Lundquist tog sig tid för 
att svara på lite frågor angående priserna på 
säsongsbiljetter säsongen 2006 och Djurgårdens 
mål att nå 10,000 medlemmar...

Nästa år är det bara medlemmar i Djurgårdens IF Fotboll som kan köpa säsongsbiljetter? 
- Ja, det stämmer. Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet redan 2003 att se över detta. VI 
kom fram till att det var ett bra förslag. VI ser medlemmarna som en ryggrad i föreningen 
och det är också medlemmarna som ska ha förmånen att få köpa säsongsbiljetter till ett 
subventionerat pris jämfört med om man köper lösbiljetter. Sedan får man inte glömma att 
till klackens sektioner så räcker det medlemskap i supporterföreningen Järnkaminerna för 
att köpa säsongsbiljett.
Det har pratats om ”chockhöjning” av priset på säsongsbiljetter 2006, stämmer det? 
- Priserna för en säsongsbiljett 2006 ligger på 1000-3200 kr. Då handlar det om en höjning 
på 300-600 kr där den högsta höjningen är på de bästa platserna. Det innebär att vi har ett 
snittpris på 77-246 kr för de 13 allsvenska matcherna som ingår i säsongsbiljetten. Detta pris 
inkluderar en serviceavgift på 10-30 kr/biljett som vi inte kan påverka. Så jag vet inte om 
man kan kalla det chockhöjning, men visst är det en höjning.
Varför har styrelsen tagit beslut på denna höjning?
- Styrelsen har ett ansvar att se till att ekonomin i föreningen går ihop så att vi klarar elitli
censen samtidigt som vi ska skapa förutsättningar för att Djurgården ska nå de sportsliga 
målsättningar vi har. Därför tog styrelsen detta beslut i år.
Innebär höjningen att det ingår mer i säsongsbiljetten?
- Nej, 13 allsvenska matcher ingår i säsongsbiljetten, men i och med att alla säsongare blir 
medlemmar så kommer vi med förmånliga erbjudanden till alla säsongsbiljettsinnehavare 
till matcherna i Champions League och Svenska Cupen. Sedan jobbar vi på att alla med
lemmar ska kunna få fler erbjudanden från våra samarbetspartners, till exempel Adidas. 
Höjningen på säsongsbiljetterna sedan 2002 är på mellan 44-68 % är det verkligen en 
rimlig höjning under en period på 4 år?
- Ja, det tycker jag och med facit i hand så har biljettpriserna varit mycket förmånliga 
varje år sedan 1998 och är det även 2006 även om vi höjt priserna. Sedan kan man ju säga 
att utvecklingen varit enorm på alla plan de senaste åren.
Har kostnaderna för tillexempel spelartrupp och arenahyra haft samma utveckling?
- Ja, kostnaderna för spelartruppen har höjts markant under de senaste. Arenahyran har 
inte höjts så mycket, men vi spelar er hemmamatcher nu. Även fast de matcherna utöver de 
allsvenska inte ingår i säsongsbiljetten så är arenahyran en utgift som blivit högre med åren. 
Var går smärtgränsen för vad man ta betalt för en allsvensk match?
- Det är en mycket svår balansgång det här med biljettpriser och jag kan bara svara för 
Djurgårdens priser och ekonomiska förutsättningar. Billigaste biljetten ligger på 120-140 
kr och de dyraste på 240-400 kr. Det är en ganska bra spridning på biljettpriset där man 
betalar mest för de bästa platserna. Sedan har vi många olika kostnader såsom hyra med 
mera för att genomföra en allsvensk match. Men visst känns det som om vi 2006 ligger på 
ett biljettpris som vi ska kunna anpassa verksamheten efter.
Vi kan alltså inte vänta oss liknande prishöjningar på säsongsbiljetten 2007?
- Nej, nu har vi två år kvar på nuvarande 3-årskontrakt med Stadion så det kommer inte 
att ske några större förändringar när det gäller hyran, så vi räknar med att behålla 2006 års 
priser även 2007 om inte något förändrar vår planering drastiskt.
När och om Djurgården i framtiden spelar på ett upprustat Stadion eller på en 
nybyggd arena kan vi vänta oss ”chockhöjningar” på biljetterna igen?
- Nej det hoppas jag inte, men det beror självklart helt på under vilka förutsättningar vi 
spelar där. VI kanske får betydligt fler bra platser på långsidan på till exempel ett upprustat 
Stadion och ett förmånligt avtal vilket kanske leder till sänkta priser. Det är ju självklart svårt 
för mig att sia om biljettpriser innan man vet förutsättningarna för spel på en upprustad 
arena, till exempel ett Stadion anpassat för fotboll.
Snacket går på Internets gästböcker om att biljetthöjningen går till det nya kansliet? 
- Så är det självklart inte. Visst har vi flyttat kansliet till större och mer ändamålsenliga lokaler 
nära Stadion, men vi tror att det skapar bättre förutsättningar för personal och styrelse att 
göra ett bra jobb för Djurgårdens bästa.
Vilka hål ska de nya intäkterna stoppas i?
- De ska inte stoppas i några hål utan pengarna ska skapa förutsättningar för att nå sport
sliga framgångar och skapa en ekonomisk trygghet i föreningen. Som många redan vet 
betyder inte SM-guld att man genast får mycket pengar på banken utan det krävs mycket 
arbete och engagemang från alla i och runt Djurgården för att vi tillsammans ska nå de 
målsättningar vi har.
Vad ska då pengarna huvudsakligen gå till?
- Vi satsar ju på att närma oss lagen i Europa och då krävs det mer resurser för att stärka 
och bredda spelartruppen. VI vill kunna konkurrera på internationell nivå och då måste vi 
tävla med lönerna i Europa. Det är den verklighet vi lever med.
Vi tackar för att du tog dig tid med att svara på våra frågor och hoppas att det går 
bra i Royal League?
- Det var så lite så. Nu är det full satsning på Royal League som gäller och vi syns på hem
mamatcherna i Södertälje. Och jag ser redan nu fram emot matcherna på Stadion nästa år.

svar på de vanligaste 
biljettfrågorna 2006

Måste man vara medlem i Djurgårdens IF Fotboll för att få köpa säsongsbiljett?

Ja, när man hämtar ut biljetterna i mars 2006 måste man kunna uppvisa medlem

skort i Djurgårdens IF Fotboll. Därför är det viktigt att alla som köper säsongsbiljett 

även betalar in medlemsavgiften senast den 20 februari så att ni hinner få medlem

skortet innan den 11 mars då säsongsbiljetterna delas ut på Stadion.

Vilka platser är lediga 2006?

Alla som hade säsongsbiljett 2005 har förtur att köpa säsongsbiljetter 2006. Sista 

dagen att betala in för att behålla "DIN PLATS" är den 31 december 2005. Har inte 

betalningen kommit Djurgårdens IF tillhanda kommer platsen att släppas till allmän 

försäljning i januari. Vi återkommer med exakt datum.

Jag har inte haft säsongsbiljett tidigare vad ska jag göra för att skaffa en 2006? 

Torsdag 15 december kommer vi att släppa ett antal säsongsbiljetter via www.dif.

se. I första hand är detta biljetter på sektion A, G, K, P, R, S och T, eftersom övriga 

sektioner är uppbokade av alla som hade säsongsbiljett 2005. I slutet av januari 

kommer vi att informera hur vi släpper de säsongsbiljetter som inte har betalats i tid.

Jag vill ha säsongsbiljett i klacken 2006, hur gör jag?

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

säsongsbiljetter samt 1000 säsongsbiljetter på sektion L. Betala in 1900 kr på postgiro 

549 21-2 om du vill ha säsongsbiljett i klacken. Skriv namn och adress på inbetaln

ingen. Detta kan du göra redan nu även om du inte haft säsongsbiljett i klacken 

tidigare.

Måste man vara medlem i Djurgårdens IF Fotboll för att köpa klackbiljett?

Nej, för att utnyttja förmånen att köpa säsongsbiljett i klacken behöver du vara 

medlem i DIF FF eller supporterföreningen Järnkaminerna. Se till att du blir medlem i 

Järnkaminerna genom att betala in 100 kr på pg. 631 36 48-5 senast den 31 januari. 

Det går givetvis bra att bli medlem direkt i Järnkaminernas butik på Jakobsgatan 26.

Kan jag köpa säsongsbiljetter på kansliet på Valhallavägen?

Tyvärr kan man inte göra det.

Kan man komma till Stadion och titta på platser?

På vardagar brukar det vara möjligt att gå in och titta på platser om du går in vid 

Klocktornet. Det finns även utmärkta skisser över Stadion här på hemsidan.

Hur betalar jag?

Om du var innehavare av säsongsbiljett 2005, skickas inbetalningskort med informa

tion hem till dig. Använd det och betala in hela summan för din säsongsbiljett på pg. 

549 21-2 och skriv namn, adress, telefonnummer samt vilken plats betalningen avser. 

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

Kan jag dela upp min betalning?

Vill du dela upp betalningen måste du ha DIF-kortet (internationellt betalkort med 

VISA-funktion). Ring 0771-77 88 99, alla vardagar mellan 8.00 och 22.00 och ansök 

direkt eller läs mer här på hemsidan. Observera att du måste vara 18 år för att 

kunna söka kortet. Med DIF-kortet kan du dela upp din betalning på fyra månader 

- räntefritt. Kostar din säsongsbiljett 3000 kr dras 725 kr per månad från ditt kort under 

fyra månader. Kontakta kansliet på 08-545 158 00 om du vill betala med DIF-kortet.

Kan jag betala säsongsbiljetten på faktura till företaget?

Ja, skicka e-post med fakturaadressen och vilken plats det gäller till dif.fotboll@dif.se 

Får jag någon bekräftelse från DIF på min betalning?

Nej kvittot är din bekräftelse på betalningen. Är något oklart när det gäller din 

betalning så kommer vi att höra av oss till dig.

När får jag min säsongsbiljett?

Säsongsbiljetterna hämtas ut på Stadion lördagen den 11 och söndagen den 12 

mars. Närmare information kommer på hemsidan i februari.

Hur många säsongsbiljetter säljer ni?

Målsättningen är att sälja fler än 8000 säsongsbiljetter 2006 vilket skulle vara rekord.
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”DET ÄR PÅ TIDEN ATT 
ERÖVRINGEN AV 
EUROPA BÖRJAR”
Tobias Hysén har gjort en mycket bra 
säsong och Djurgårdaren fick svar på 
några frågor innan lage åkte till Danmark 
för den första matchen i Royal League 
mot Ålborg.

Hur gick det den här gången?

- Det gick bra. Vi fick ett bra resultat (2-2) mot ett mycket starkt sydkoreanskt 

lag som hade alla sina stjärnor med. Det var starkt att få oavgjort mot dem på

För ett år sedan fick du prova på A-landslagsspel för första gången men 

var ganska missnöjd efteråt?

- Det var ett större steg att ta än jag trodde. Alla var lite tuffare och lite bättre 

än vad jag var van med. Det var lite jobbigt då, men nu känns det på ett helt 

annat sätt. Jag har ju mer självförtroende nu.

Kanske var det därför du fick en ny chans och blev uttagen till den trupp 

som åkte till Asien och spelade mot Sydkorea?

- Ja, det hade man inte trott innan säsongen. Jag försökte se och lära och 

titta på de spelare som är med för att se hur de gör. Det gäller att ta alla 

intryck och vara bra när man väl får chansen.

att åka dit så vill man ju verkligen lyckas. Startelvan är något steg för långt i den

närmaste framtiden, men att bli uttagen i truppen känns som ett realistiskt mål.

Med eller utan dig, vad tror du om Sveriges chanser i VM?
- Det går säker jättebra. Vi har ett mycket bra lag och får bara alla spelare 

vara friska så kan det räcka långt. Kan Grekland vinna EM kan Sver
ige vinna VM. Visst blir det tufft om man få möta Brasilien eller Argentina eller

något av de allra bästa lagen men det är absolut ingen omöjlighet i alla fall. 

Dagarna efter trippen till Sydkorea besökte du fotbollsgalan. Du var en av 
de nominerade till priset Årets forward tillsammans med Zlatan Ibrahimov

ic och Henrik Larsson. Trodde du att du hade någon chans att få priset?
- Nej, det hade ju varit direkt löjligt. Det Jag var väl den enda av de nom
inerade som kunde sitta helt lugn under middagen. Jag visste ju att jag inte 

skulle få det.

Du fick ett kontraktsförlag från Standard Liège men tackade nej. Varför? 
- Det kändes inte 100 procent rätt. Jag ville inte flytta ner dit och chansa på 

att det skulle kännas bättre efter ett tag. Det var en jobbig period med my

cket snack och mycket funderande hit och dit. Standard Liège är en jättefin 
klubb och jag kan absolut tänka mig att spela där, men inte just nu.

Du fick se fram emot Royal League i stället?
- Ja, jag ser fram emot Royal League och tänker göra mitt bästa för att 

Djurgården ska nå framgångar där. Det är på tiden att erövringen av Europa 

börjar.

Är det en plats i sommarens VM-trupp som hägrar för dig?

med bland de 30-35 som kan få chansen



DANIEL SJÖLUNDS
GENOMBROTT I
BLÅRANDIG!

I år kom äntligen genombrottet för dig. Varför tror du att det lossnade?

- Jag tror att största anledningen är att Jag fick spela ett par matcher i följd 
och kom in i matchtempot och orkade mer. Det är inte alltid lätt att ta 

chansen om man har suttit på bänken i flera veckor när man får komma in.

Ditt 3-1-mål mot Malmö FF blev framröstat som årets mål på Fotbollsgalan. 

Betydde det målet något speciellt för dig?

- Ja, det var där det vände lite grann. Gör man mål så är ju chansen större 

att man får spela. Jag kom in som inhoppare i matchen mot Malmö men sen 

tror jag att jag spelade varje match från start. Malmös målvakt Mattias Asper 
hade ju lämnat målet för att gå upp en hörna så när vi kontrade var det 

Patrick Amoah, tror jag, som försökte skjuta men bollen kom till mig och jag 

chansade. Den gick in och det betydde att matchen var punkterad så det 

var naturligtvis en väldigt skön känsla.

Vid tiden för målet var du på väg bort från Djurgården. Det ryktades om 

andra klubbar som GIF Sundsvall?

- Ja det fanns en tid under säsongen som jag ville röra på mig för att få mer 

speltid men jag stannade och det är inget jag ångrar idag direkt.

Har du sett målet många gånger på video hemma?

- Nej, inte så mycket men jag fick ju se det några gånger under Fotbollsga

lan. Men jag blev lite överraskad att jag vann. Jag trodde Hammarbys Micke 

Andersson skulle ta det med det målet han gjorde i derbyt mot oss.

Ångrar du att du blev utlandsproffs så tidigt?

- Nej, det var en stor utmaning att vara i ett så stort lag som Liverpool. En 

otrolig upplevelse som man lår sig mycket av. Jag tog chansen når jag var 16 
och stack till England och det år absolut inget jag ångrar idag. Tyvärr så bröt 

jag ett ben i foten och missade en stor del av mina två år som jag var 

0-0 mot Örgryte i den nästa sista omgången b^^3« var klart. Vad 

tänkte du då och när supportrarna stormade in på planen?
- Jag tänkte att det var den skönaste 0-0-matchen jag spelat. Att supportrar

na springer in händer väl alltid när ett lag vinner guld? Det kanske hade vart

säkrare att spela matchen på nya Ullevvi än på Gamla Ullevi. I stort sett tycker 

jag att våra supportrar har skött sig bra under året.

Av David Bogerius



STENMAN OM TIDEN 
I DJURGÅRDEN

Fredrik, det brukar sägas att när du kom till Djurgården sommaren 2003 så 

var du knappt ordinarie i Elfsborg. Hur vad det med det?

- Det brukar sägas så, men det stämmer inte riktigt, jag var rätt så ordinarie 

i Elfsborg.

Men det var i alla fall inte den mest namnkunnige spelaren i Elfsborg som 

plötsligt fick ett kontrakt med Djurgården. Hur gick det till?

- Det har du rätt i. Så här i efterhand har jag hört att Djurgården hade haft 

koll på mig sedan jag spelad i Västerås framgångsrika juniorlag. Vi spelade 

flera gånger mot Djurgården på Hjorthagen och fick alltid stryk... Men 

eftersom Michael Dorsin fanns i laget så var det ganska naturligt att man inte 

köpte mig. När sedan Dorsin ville vidare så visste de att de hade mig. Jag har 

ju en del anknytning till Mälardalen och det är väl kul om det kommer spelare 

härifrån, så då passade jag bra in. Efter att vi förlorat med 2-1 mot Malmö 

ringde Bosse Andersson mig och frågade om jag ville spela i Djurgården. Jag 

svarade att "vem vill inte spela i Djurgården, det är ju det största lag man kan 

spela med i Sverige". Sedan la Bosse, precis som han brukar, på utan att säga 

hej då. Men det tog bara några dagar så var allting klart.

Hur kändes det när du förstod att Djurgården menade allvar?

- Då var det många tankar som snurrade runt. Jag trivdes bra i Elfsborg 

och i Borås, men jag har alltid haft en ambition att vinna saker, som SM-guld 

och Svenska Cupen, så det kändes naturligt med Djurgården. Dessutom 

kändes utvecklingspotentialen i Djurgården väldigt bra med tanke på de som 

spelade i laget.

När du väl kom till Djurgården, hur upplevde du första tiden?

- Stockholm var ju skrämmande i början... eller skrämmande ska jag inte 

säga, men den var stor och när man skulle åka någonstans så visste man inte 

riktigt var man hamnade. Men med tiden har jag lärt mig att älska Stockholm 

och nu finns det ingen bättre stad i Sverige.

Fotbollsmässigt då?

- Redan på första träningen märkte man att det smälldes på mer, att det 

gnälldes och klagades mer och så. Det har fortsatt hela tiden och det tror jag 

är bra, det karakteriserar ett vinnande lag, fullt av vinnarskallar.

Kommer du ihåg första matchen med Djurgården?

- Örebro, det tog väl en minut innan jag drog på mig ett gult kort, är det 

vad du tänker på? Jag var inte övertänd eller så men Gavelin tog tag i mig 

och rev mig bakom örat och jag blev väldigt irriterad. Fast vi känner varandra 

och det var ingen större fara. Men vad jag minns bäst var applåderna när 

publiken hälsade mig välkommen till klubben, det var fantastiskt.

Veckan efter fick du, lite överraskande får man väl säga, spela från start i 

Champions League borta mot Partizan Belgrad?

- Ja, det var överraskande. På träningen dagen innan tänkte jag bara att 

det var kul att vara med, men när de drog laget fick jag veta att jag skulle 

spela. Det var jäkligt oväntat och jag blev rejält nervös, men tydligen hade 

jag visat på de träningar jag gjort att jag var värd en plats i laget. Det var 

ju meriterade tränare så jag tänkte att de visste vad de gjorde. Men att jag 

fick sådant förtroende direkt lade nog grunden för hela hösten, det gav det 

självförtroende som jag behövde.

Men man kan väl också säga att du tog chansen när du fick den mot 

Partizan?

- Jo, det gick bra, hela laget spelade bra, men vi mötte ett bättre lag, i alla 

fall i Belgrad.

Sedan dök ett klassiskt långfinger mot bortaklacken upp, ett långfin

ger som resulterade i avstängning mot Kaunas. Ett klassiskt ögonblick i 

Djurgårdens historia?

- Nej nej, det är en plump i protokollet, det var riktigt dåligt gjort. Det var en 

väldigt spontan grej som jag aldrig kommer att göra om. Jag kanske var ung 

och dum, jag vet inte, haha.

Efter det har du spelat och spelat, inte en Allsvensk match har du missat. 

Hur kommer det sig?

- Det har blivit en jäkla massa matcher, det har det. Jag vet inte, men jag 

har alltid velat spela. Det är likadant på träningarna. Jag har väl missat högst 

tio träningar under min tid i Djurgården, ändå är jag en sådan som gillar att 

smälla på och därför får igen en del. Jag kanske är av segt virke. Jag har haft 

ont många gånger, särskilt den här hösten då jag flera gånger fått spela på 

sprutor. Men jag har känt mig i form och då känns det dumt att stå över. Som 

mot Malmö i höstas, då hade jag jäkligt ont, men efter en spruta så känner 

man ingenting. Fast dagen efter är det inte kul, då kan man ha förvärrat 

skadan. Jag chansade i den matchen och då gick det bra.

Men det känns som om du tycker att det är väldigt roligt, både att spela 

matcher och att träna?

- Ja men det är det. Eller det är ju inte så jäkla kul att möta gnetlag som 

Kalmar borta, det kan jag inte säga. Men i stort så är det jäkligt kul att spela 

fotboll, särskilt när man känner att man är i form och att det går bra. I våras 

gick det inte så bra för mig och då börjar man söka fel och börjar funders på 

om man ska träna mer eller om man ska hoppa över en träning, då är det 

jobbigt. Men under sommaren släppte det och under hösten tycker jag att 

det gått riktigt bra.

Din egen utveckling under tiden i Djurgården då, hur har spelaren och 

människan Fredrik Stenman utvecklats?

- Spelaren tog ett par enorma kliv hösten 2003, det är helt klart. Jag tror att 

jag förbättrat allting, från att äta och dricka rätt till spelet. Sedan kom förra 

året som var en flopp för hela laget, det var väl kanske bara Tobias Hysén som 

tog ett par steg då. Visst, jag fick rutin och så, men det var inget bra år. Men 

den här hösten har det gått framåt igen och det är därför jag får chansen i 

Bayern Leverkusen.

- Människan har också förändrats mycket, jag har blivet mer mogen och tar 

mer ansvar för vad som händer.

Det har varit tre olika tränarkonstellationer under din tid. Först var det 

Sören, Zoran och Rehn, sedan Zoran och Rehn och nu Jonevret, Sandberg 

och Rehn. Hur har skillnaderna varit?

- Tja, jag trivdes otroligt bra med Sören och Zoran. Det var otrolikt raka rör 

och om någon inte gjorde sitt jobb så jävlar... Då spelade det ingen roll om 

du hette Källström, Isaksson eller Stenman, då var det bara ut från träningen. 

Det var hårdare då och jag trivs med hårda tränare som vet vad som krävs. 

Sedan gjorde Zoran kanske ett misstag att ta över ensam. Det gick inte riktigt, 

det var för mycket gnäll och saker i media om den Ouden och sådant. Man 
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måste stå enade, som ett lag, och det gjorde vi inte riktigt.

- Sedan kom Jonevret och det var perfekt för han spred en så positiv känsla, 

det var precis vad vi behövde förra året. Den känslan har vi levt på det här 

året. De tre tränare vi har är jäkligt bra. De är inte lika hårda som Zoran och 

Sören, men de är tillräckligt hårda och det är klara direktiv och krav även om 

man inte behöver gå ifrån träningen. Sammantaget är det en jäkla positiv bild 

som jag har med mig från tiden i Djurgården.

Träningen i sig, har den varit olika hård under dessa perioder?

- Nej, det är nog rätt så lika. Men det var lite mindre styrka i år och det gick 

ju bra, så jag hoppas att killarna inte behöver ha mer av det nästa år.

Ni har varit väldigt effektiva i år och många gånger tagit poäng utan att 

egentligen spela så bra. Vad beror det på?

- Dels är det för att vi har blivit smartare och dels beror det på att tränarna 

har uppmärksammat vissa saker. I matcher som borta mot Kalmar har det ofta 

varit så att vi fått med oss en poäng eller till och med förlorat med 1-0 för att vi 

har varit för ambitiösa och ska fram med hela laget. Nu sa de till oss att ligga 

kvar i våra positioner och att vi mer skulle gneta till oss målen, då vann vi med 

2-0.

Har Djurgården blivit ett lag som anpassar sig mer efter motståndarna?

- Ja, det skulle jag nog vilja säga. Särskilt mot lag som exempelvis Malmö, 

som vi har haft svårt mot i flera år, då kanske vi inte kan spela 4-3-3 eftersom 

de vet hur de ska göra då. Eller mot Kalmar då vi kanske måste gneta lite. Det 

är ändå poängen som räknas, sedan kan skönliret komma ibland på Stadion. 

Man kan säga att vi spelat lite mer med insidan av huvudet.

Vad tar du med dig för höjdpunkter från de här åren nu när du lämnar 

klubben?

- Det finns många saker som jag känner starkt för. Partizanmatchen hemma. 

Första U21-landskampen, som jag spelade under min tid i Djurgården. Men 

även att lära känna människor som Markus Karlsson, det finns få människor 

som har en sådan karaktär och sådana ambitioner som honom. Att ha spelat 

med en världsartist som Andreas Isaksson. Sedan minns man alla matcher 

som inte varit så roliga att spela, som Kalmar borta, men där vi alltid har haft 

ett otroligt stöd från våra supportrar. Det har betytt mycket, mer än de själva 

kanske tror. De lyfter oss mycket.

Där hade vi Kalmar igen, du verkar återkomma till dem. Inget favoritlag, 

förstår jag?

- De spelar ju efter sina resurser och det vet nog alla att det inte handlar om 

gladfotboll. Det är ett tufft lag att möta, men vi vann ju båda mot dem i år så 

jag kanske inte ska klaga.

Besvikelser då, har det varit några sådana?

- Ja, det har väl varit en hel del. Nej, en hel del ska jag inte säga, men 

några. Förra året är en besvikelse, att vi inte kom upp i normalstandard innan 

hösten. En annan är att vi inte vann hemmamatchen mot Partizan och fick 

möta Newcastle. Även Juventus hemma, då var vi kanske lite för ambitiösa. 

Cork?

- Ahhh, Cork ja. Det hade jag faktiskt förträngt, det är kanske den största

besvikelsen. Jag vill inte ens prata om Cork. Fy!

Träningsanläggningen Kaknäs är en central punkt för er spelare, vad 

betyder Kaknäs för dig?

- Lugn och ro. Man kan komma hit och sätta sig och snacka och inte göra 

så mycket för att sedan gå ut och träna. Det är ett jäkligt fint ställe, särskilt på 

sommaren. Det är en fantastisk träningsanläggning. Den har väl varit för liten, 

men nu är den ju på gång att byggas ut.

Nu lämnar du Djurgården. Var det en tillfällighet på grund av att detta dök 

upp, eller kände du att det var dags?

- Jag kände att det var rätt tillfälle. Jag har haft en del kontakt med Bosse 

Andersson och pratat om det här och han har förstått att jag känt så. Det har 

funnits en del alternativ under hösten, men så dök det här med Leverkusen 

upp och det kändes bäst.

Vad är det för lag du kommer till?

- Jag kommer till ett lag som under 2000-talet haft stora framgångar, bland 

annat spelade man final i Champions League mot Real Madrid 2003. De har 

bra spelare på alla positioner, åtta av spelarna spelar i VM nästa år. Bayern 

Munchen är ju tveklust störst i Bundesliga, men efter dem kommer Leverkusen 

och några klubbar. De har haft en tung inledning i år, men det kanske blir 

bättre när jag kommer...

Det betyder tuff konkurrens, kan du ta en ordinarie plats?

- Det siktar jag på. Jag vet inte hur det ser ut, men det är upp till mig om 

jag ska ta en plats, spelar jag tillräckligt bra så får jag spela, så enkelt är det. 

Något läroår med sporadiskt spel i A-laget är ingenting som lockar mig, jag vill 

spela direkt. Men nu behöver jag en kort semester och även om jag tränar lite 

under den så kanske jag behöver ett tag för att komma helt i form efteråt, så i 

början blir det säkert svårt att ta en plats.

Fredrik Stenman är en kämpe som gillar offensivt spel, passar tysk fotboll 

dig?

- Jag har ingen klar bild av tysk fotboll men visst har jag hört att det handlar 

mycket om disciplinerat spel. Men jag vet inte om det är så i Leverkusen, och 

kanske säger man att svensk fotboll är disciplinerad även om det inte är så 

i Djurgården. Men är det så klarar jag av det också, vill de att jag bara ska 

vara back så spelar jag så. Jag tror att det kommer att fungera bra, men man 

kan ju aldrig veta, det är ju bara att titta på Andreas Johansson i Wigan. De 

spelar i alla fall 4-4-2 så jag har min givna plats i uppställningen.

Tidigare nämnde du Markus Karlsson, är det fler personer som du kommer 

komma ihåg och kanske ha kontakt med i framtiden?

- Ja, många. Just Markus Karlsson var viktig för mig när jag kom som ny till 

klubben, han var lagkapten och tog hand om mig. Men i årets lag är det 

bland annat Daniel Sjölund och Tobias Hysén, de som är från samma årskull. 

Sedan Sören Larsen, han bor bara 40 minuters bilväg från mig i Tyskland, vi 

umgicks en del i Djurgården och lär väl ses en del där nere. Men Tobbe är kul 

att följa, han kom ju från Häcken som ung, han har gått lite samma väg som 

jag. Sedan har vi Jones Kusi Asare, han är en legend, Concha, Dembo, Ba, ja 

det finns många man kommer att fortsätta hålla kontakten med.

Framtiden då, är du nöjd nu när du kommit till Leverkusen?

- Man är aldrig nöjd. Snuffe frågade mig när jag kom om jag siktade på att 

spela i Djurgården, jag svarade att jag nog siktade högre än så. "Perfekt, 

det var vad jag ville höra" sa han. Man vill inte ha spelare om är nöjda, det 

är värdelöst. Så jag är nog aldrig nöjd, jag vill alltid vidare. Landslaget är till 

exempel ett mål, men jag vet att jag måste höja mig några snäpp för att nå 

dit och det kan jag göra i Bundesliga.

Vi låtsas att Djurgården spelar mot Elfsborg i final i Svenska Cupen nästa 

höst. Hur är känslorna?

- De är hos Djurgården. Det är klart att jag hade en bra tid i Borås och Elfsborg, 

men mina bästa vänner där, som Lasse Nilsson och Andreas Drugge, är inte kvar. 

Jag har en del kontakter kvar där, men det är klart att det är Djurgården som 

gäller. Kommer jag tillbaks till Allsvenskan så ligger Djurgården bra till.
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DJURGÅRDAREN SVENSKA CUPEN 2005, OMGÅNG 2 TILL FINALSEGER!

CUPGULD IGEN!Djurgården skulle i år försvara sin cuptitel från 2004 och ta sin tredje titel på 2000- talet. Man hade en del tur med lottningen och de allsvenska lagen som inte tog den ”korta vägen” mot Europaspel på allvar försvann en efter en. Djurgården stötte endast på ett allsvenskt lag och det var Elfsborg i semifinalen på Stadion som blev årets enda hemmamatch i cupen. Alla som följt cupen i år har fått besöka mysiga små fotbollsarenor såsom Grenadjärvallen och Brovallen samt några Stockholmsförorter innan samarbetsklubben Åtvidaberg besegrades i finalen på Råsunda. Här följer en kortare summering av matcherna som ledde till ännu ett cupguld.

SVENSKA CUPEN, OMGÅNG 3, 2005-05-05

Arena: Vilundavallen
VÄSBY UNITED - DJURGÅRDENS IF 0-2 (O-l)
0-1 (22) S0REN LARSEN
0-2 (89) ABGAR BARSOM 
Publik: 2.383

Matchen började ganska försiktigt, och fortsatte ganska försiktigt. 

Djurgården hade stora svårigheter med den allt annat än jämna 

planen, Väsby verkade vara något mer hemma med underlaget. 

Efter en hörna mitt i halvleken klippte Søren Larsen distinkt till bollen, 

rakt upp nättaket, enkelt och påpassligt.

Andra halvlek var den första lik. I slutet av matchen blixtrar man dock 

till med ett riktigt vackert mål. Nicklas Rasck, för dagen mittfältare, 

erövrade bollen på mittfältet och avancerade framåt med hjälp 

av några fina dribblingar. Efter mittlinjen släppte han ut bollen på 

ytan på vänsterkanten där Patrick Amoah kom med fart. Amoah tog 

med bollen ner till kortlinjen och slog den sedan in i straffområdet 

där comebackande Abgar Barsom kom i djupled och enkelt kunde 

bredsida in bollen och matchen var definitivt över. En typisk match i 

Svenska Cupen där Djurgården gjorde vad man behövde.

LAGET:

WAHLSTRÖM
CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STENMAN
ARNENG - RASCK - MAGRO (BARSOM, 66) 
KUSI ASARE - LARSEN - SJÖLUND (AMOAH, 69)

SVENSKA CUPEN, OMGÅNG 2, 2005-04-21

Arena: Grenadjärvallen
RYNNINGE IK - DJURGÅRDENS IF 1-3 (0-3)
0-1 (25) TONI KUIVASTO
0-2 (29) S0REN LARSEN
0-3 (44) S0REN LARSEN
1-3 (50) NORDIN GERCIC 
Publik: 1.276

Efter att antal chanser och halvchanser kom också målen. Först ut var 

Toni Kuivasto, vars huvud stack upp högt mitt i en hög av spelare efter 

en högerhörna slagen av Tobias Hysén. Mål nummer två stod Søren 

Larsen för. Efter ytterligare en hörna kom bollen ut till Hysén utanför 

straffområdet. Hysén slog in bollen i straffområdet där Larsen med en 

konstspark distinkt placerade bollen i burgaveln. Visst reducerade 

Rynninge och visst skapade man några chanser, bland annat en 

nick i ribban, i slutet av matchen mot ett Djurgården på halvfart, men 

direkt orolig behövde man aldrig vara.

LAGET:

WAHLSTRÖM
RASK - KUIVASTO - STORM - STENMAN
ARNENG - JOHANNESSON - MAGRO (BACKMAN, 78) 
KUSI ASARE - LARSEN (AMOAH, 46) - HYSÉN (SJÖLUND, 76)

SVENSKA CUPEN, OMGÅNG 4, 2005-06-10

Arena: Enskede IP
ENSKEDE IK - DJURGÅRDENS IF 1-5 (1-1)
0-1 (39) JONES KUSI ASARE
1-1 (43) JUSSI ROIKO
1-2 (48) JONES KUSI ASARE
1-3 (77) PATRICK AMOAH
1-4 (87) JONES KUSI ASARE
1-5 (93) DANIEL SJÖLUND
Publik: 2.437

Djurgården tog ledningen genom dagens bästa spelare, Jones Kusi 

Asare. Lyckan var dock kortvarig, minuterna senare kvitterade En

skede efter ett misstag och det var oavgjort i halvtid.

I andra halvlek såg det betydligt bättre ut. Redan efter tre minuter 

kom ledningsmålet, åter igen av Jones Kusi Asare. Jones fortsatte att 

sysselsätta Enskedes försvar och hade flera chanser medan Enskede 

såg allt tröttare ut. Ett läckert mål av Patrick Amoah efter 77 minuter, 

en fint, några steg in i banan och ett snabbt skott från straffom

rådeslinjen i burgaveln, avgjorde matchen. Efter det rullade det på 

med två mål till, men då hade Enskede redan gett upp.

En usel plan, en dålig första halvlek och en bra andra, sedan var 

Djurgården i kvartsfinal. Bra så.

LAGET:

WAHLSTRÖM
CONCHA - STORM - JOHANNESSON - STENMAN
ARNENG - ÁRNASON - BARSOM (KOZICA, 79)
SJÖLUND - KUSI ASARE - HYSÉN (AMOAH, 69)
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SVENSKA CUPEN, KVARTSFINAL, 2005-07-22

Arena: Brovallens IP
IFK ÖLME - DJURGÅRDENS IF 0-6 (0-3)
0-1 (28) TOBIAS HYSÉN
0-2 (30) DANIEL SJÖLUND, STRAFF
0-3 (34) DANIEL SJÖLUND
0-4 (50) KARI ÁRNASON
0-5 (78) PATRICK AMOAH
0-6 (79) DANIEL SJÖLUND
Publik: 2.808

Tobias Hysén fick äran att inleda kanonaden genom att sprätta upp 

Matias Conchas fina inspel i mål via en back. Knappt hade Ölme 

sparkat av innan Kari Árnason drogs ned av en utrusande målvakt, 

varpå Daniel Sjölund kallt satte straffsparken i nät.

Dryga tre minuter senare kunde samme Sjölund slå in blårändernas 

tredje fullträff efter ett skolboksanfall signerat Johan Arneng och 

Tobias Hysén. Matchen var avgjord.

I den 70:e minuten utspelades otäcka scener när Djurgårdens mål

vakt Oskar Wahlström - efter en klassräddning - föll med ansiktet rakt 

in i stolpen. Wahlström blödde kraftigt och förlorade medvetandet un

der korta sekvenser. Eftersom Djurgården gjort alla byten fick Tobias 

Hysén ställa sig mellan stolparna resten av matchen.

LAGET:

WAHLSTRÖM
CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON (OTTESEN, 64) - STENMAN 
ARNENG - BARSOM (AMOAH, 56) - MAGRO (BA, 46) 
SJÖLUND - ÁRNASON - HYSÉN

SVENSKA CUPEN, SEMIFINAL, 2005-09-22 

Arena: Stockholms Stadion
DJURGÅRDENS IF - IF ELFSBORG 2-1 (2-1) 
1-0 (8) DANIEL SJÖLUND 
2-0 (12) DANIEL SJÖLUND 
2-1 (43) JOAKIM SJÖHAGE 
Publik: 4.679

Djurgården fick en drömstart i cupmatchen mot Elfsborg. Redan efter 

tolv minuter ledde man med 2-0, båda målen av Daniel Sjölund. 

Sedan hjälpte det inte för Elfsborg att Djurgården slog av på takten. 

Elfsborg, anförda av Anders Svensson, lyckades visserligen höja 

spelnivån under slutet av halvleken och reducerade även innan 

pausvilan. Men Djurgården samlade sig i pausen, la åter om spelsys

temet till 4-4-2 och jämnade ut spelet. När sedan Elfsborgs Andreas 

Klarström fick sitt andra gula kort för kvällen, och därmed blev 

utvisad, försvann chanserna till en kvittering. Andreas kunde dock 

inte klaga, det första gula kortet, efter en grov kapning av Nomvethe, 

var mycket snällt av domare Stålhammar. Ett rött kort redan där hade 

inte många klagat på.

- Jättehärligt. Det var en match vi var lite oroliga för. Nu tror jag den 

här segern ger oss ytterligare en kick inför fortsättningen, menade 

Kjell Jonevret efter matchen.

LAGET:

TOURRAY
RASCK - KUIVASTO - JOHANNESSON - STENMAN
ARNENG - ÁRNASON - SJÖLUND
NOMVETHE (AMOAH, 89) - JONSON - HYSÉN (CONCHA, 46)

SVENSKA CUPEN, FINAL, 2005-10-29

Arena: Råsunda Stadion
DJURGÅRDENS IF - ÅTVIDABERGS FF 2-0
0-1 (36) TONI KUIVASTO 
0-2 (89) TOBIAS HYSÉN 
Publik: 11.613

Med en ganska väntad startelva var det meningen att Djurgården 

skulle vinna Svenska Cupen för fjärde gången. Som väntat var det 

Djurgården som förde spelet med ett märkbart övertag i bollinne

havet, men 0-0 stod sig oväntat länge. Efter drygt en halvtimme 

var det så dags för Johan Arneng att slå en hörna från hörnet vid 

södra/östra. Nu kom äntligen det efterlängtade målet. Det var det 

187 centimeter långa finska mittbackstornet Toni Kuivasto som nådde 

högst och tryckte dit “ettan”.
I början av andra halvleken anföll Åtvidaberg och Matias Concha 

drog ner vänsterforwarden Pontus Karlsson. Martin Hansson, domaren, 

tvekade inte utan pekade på straffpunkten. Imad Shhadeh siktade på 

det högra övre krysset men sköt ungefär en halvmeter över. Frågan är 

vad Shhadeh drömde om natten efter matchen...

Till slut kom dock det andra djurgårdsmålet men det dröjde till den 

89:e matchminuten. Abgar Barsom kom lite lätt till höger in mot straf

fområdet, därefter kom sidopassen till vänster fram till en fri Tobias 

Hysén som blev ensam med målvakten. Glenns grabb visade klass 

och slog in 2-0 längs marken precis till höger om Henrik Gustavsson 

som inte nådde bollen med foten då han gjorde sitt bästa för att 

täcka alla vinklar. Hysén lyckades hitta det lilla utrymmet som fanns 

för att sätta in bollen nära den högra stolpen. I och med detta mål 

sattes verkligen spiken i kistan.

LAGET:

WAHLSTRÖM
CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STENMAN
ARNENG - BARSOM - SJÖLUND (ÁRNASON, 71)
JONSON (AMOAH, 77) - KUSI ASARE (NOMVETHE, 64) - HYSÉN
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DJURGÅRDAREN LISTAR - HISTORIK

Djurgårdaren listar 
GULDEN sedan starten 
av Allsvenskan 1924/25

Återigen är det en väldigt svår lista att göra 

och självklart kan den göras annorlunda. Vi 

har inte lagt några känslomässiga värder

ingar i vår bedömning utan försökt att se 

helheten i antal segrar och förluster samt an

talet insläppta och gjorda mål. Gör gärna en 

egen lista och skicka till oss dif.fotboll@dif.se

1. GULDET I ALLSVENSKAN 1959

Djurgårdens IF 22 11 10 1 46-20 32 (+26)

Segrar 50%

Förlustfria matcher 95%

Målsnitt per match 2,09-0,91

2. GULDET I ALLSVENSKAN 2003

Djurgårdens IF 26 19 1 6 62-26 58 (+36)

Segrar 73%

Förlustfria matcher 77%

Målsnitt per match 2,38-1,00

3. GULDET I ALLSVENSKAN 1966

Djurgårdens IF 22 15 3 4 46-17 33 (+29)

Segrar 68%

Förlustfria matcher 82%

Målsnitt per match 2,09-0,77

4. Guldet i Allsvenskan 1954/55

Djurgårdens IF 22 14 5 3 53-27 33 (+26)

Segrar 64%

Förlustfria matcher 86%

Målsnitt per match 2,41-1,23

5. GULDET I ALLSVENSKAN 2005

Djurgårdens IF 26 16 5 5 60-26 53 (+34)

Segrar 62%

Förlustfria matcher 81%

Målsnitt per match 2,31-1,00

6. GULDET I ALLSVENSKAN 1964

Djurgårdens IF 22 13 5 4 46-20 31 (+26)

Segrar 59%

Förlustfria matcher 82%

Målsnitt per match 2,09-0,91

7. GULDET I ALLSVENSKAN 2002

Djurgårdens IF 26 16 4 6 51-33 52 (+18)

GULDET I ALLSVENSKAN 2003

Allsvenska maratontabellen 1924/25-2005

I och med säsongen 2005 tog Djurgården klivet förbi Örgryte i den Allsvenska maratontabellen. 

Att klättra högre i denna tabell kommer att ta tid, men eftersom Djurgården kommer att överleva 

oss alla så kommer förhoppningsvis våra släktingar att få uppleva ytterligare kliv uppåt i 

maratontabellen.

Säs Sp V O F Mål P

1. IFK Götebora 73 1679 812 383 484 3213-2311 2819

2, Malmö FF_________ 70 1627 799 412 416 2955-1968 2809

3. AIK 77 1775 731 468 576 3011 - 2524 2661

4. IFK Norrköpina 69 1597 697 397 503 2885-2283 2488

5. IF Elfsbora 62 1434 560 339 535 2431-2340 2019

6. Helsinaboras IF 55 1271 566 265 440 2450 - 2049 1963

7. Djuraårdens IF 50 1171 486 285 400 1952-1705 1743

8. Örgryte IS 54 1250 478 306 466 2102-1955 1740

9. GAIS 47 1051 410 232 409 1754-H755 1462

10. Halmstads BK 44 1057 393 268 396 1582-1630 1447

Maratontabellen är beräknad efter principen 3 poäng för seger.

Segrar 62%

Förlustfria matcher 77%

Målsnitt per match 1,96-1,27

BLÅVITT TOPPAR MARATONTABELLEN
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Intervju med ”the Neumanns”
Av Karin Lehtonen

I årets sista intervju med ideellt arbetande inom fotbollen presenterar vi Britt-Marie och Bosse Neuman (Ja de är 

gifta). Sen våren 2002 har de varit fotbollen behjälplig under matcherna. De är även verksamma inom hockeyn, 

inga fritidsproblem där inte.

Visserligen ligger hockeyn dem något varmare om hjärtat, men ju längre de arbetar för fotbollen desto mer 

fotbollsfrälsta blir de.

Deras son spelade hockey i 15 år och Bosse var lagledare så det är inte konstigt att den har varit en stor del av 

deras liv. Att de kom i kontakt med fotbollen beror på att en av arenavärdarna som arbetade både för hockeyn 

och fotbollen värvade dem till fotbollen och det är inget som de ångrar (inte Djurgården Fotboll heller).

På vinterhalvåret tar de hand om VIP gästerna på hockeymatcherna och på sommarhalvåret är det VIP gästerna 

på fotbollsmatcherna som gäller. Som ansvariga för ett av alla sponsor rummen med allt vad det innebär, ser de till 

att allt fungerar som det skall.

Till vardags arbetar Britt-Marie med administrativa göromål på ett företag som sysslar med handel, främst med 

Ryssland och Kazakstan. Bosse är säljare på ett transportföretag. Övrig fritid delar de mellan landstället på Ingarö 

samt att umgås med goda vänner och även sina (vuxna) barn. Tro det eller ej men dessa två "ungdomar" kommer 

att bli farföräldrar i oktober någon gång.

Djurgårdsminnen har de flera stycken av men just när det gäller fotbollen så är det SM-guldet 2002 som ligger 

närmast till hands. Det var första året som de hjälpte till och därmed så är det lite extra roligt och speciellt.

När det gäller favoritspelare i laget så säger Bosse utan minsta tvekan.

-Tobias Hysén!

Britt-Marie däremot är lite mer diplomatisk. Hon anser att alla spelare har lika stor del i spelet och visst är det väl så 

men man kan ändå ha en favorit. Till slut klämmer hon fram.

- Fast Fredrik Stenman och Johan Arneng är två spelare som har utvecklats mycket under sin tid i DIF.

Redan i september, då den här intervjun gjordes var de båda övertygade om att Djurgården skulle ta SM-guld 

och visst blev det så!

Vi vill passa på att tacka alla som ställt upp på intervjuerna under året. Det var roligt att få skriva lite om er och 

presentera er för våra läsare. Vem vet kanske kommer det fler presentationer under nästa år.

Från oss alla till er alla,
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Målvakterna svarar!
I förra numret berättade vi att ni kunde skicka in frågor till målvakterna (Dembo och Oskar) 

samt målvaktstränaren (Kjell Frisk). Vi fick in en del frågor, kul! Här kan du nu läsa dem samt svaren.

Hur många timmar i veckan tränar ni och vad tränar ni mest på? (Jenny F 13 år, Lidingö)

Kjell Frisk: Ren målvaktsträning kör vi 5-8 timmar i veckan sen tränar även killarna med övriga laget. 

När det gäller målvaktsträningen så fokuserar vi på lite olika saker efter behov som 

till exempel kondition, spänst, teknik och match situationer.

Måste man vara lång för att vara en bra målvakt? (Carl S 10 år, Bromma)

Alla: Det är inget måste men helt klart en fördel, man har ju faktiskt bättre räckvidd om man är lång.

Vilka är de vanligaste skadorna för målvakter? (Katta A 12 år, Stockholm)

Alla: Det vanligaste är rygg och handskador.

Vilka är era idoler (målvakter)?

(Fredrik P 10 år, Stockholm)
Dembo: Dansken Peter Schmeichel som bland annat spelade i Machester United var min idol under lång tid.

Oskar: Holländske anfallaren Marco van Basten. Jag var utespelare till jag var 14-15 år och sen blev 

det bara så att jag hade kvar honom som favorit.

Hur gamla var ni när ni bestämde er för att bli målvakter och tjänar ni bra med pengar? 

(Jonas J 9 år, Järfälla)

Dembo: Jag var cirka tretton år när jag bestämde mig för att bli målvakt på heltid. Lönen är helt ok! 

Oskar: När jag började med fotboll så var jag utespelare, det var först vid 14-15 års ålder som 

jag gick in för att bli målvakt. Tjänar hyfsat, är nöjd!

Vilket annat lag skulle ni vilja spela i? (Johan M 6 år, Göteborg)

Dembo: Manchester United.

Oskar: Aston Villa.

Kjell Frisk: Barcelona.

Hur ofta klipper ni gräset på Kaknäs? (Leo W 9 år, Gotland)

Kjell Frisk: Under säsong så klipper jag planen varje dag, det tar cirka 2 timmar.

Var femte vecka behöver den gödslas.

Planen behöver också "luftas" en gång i veckan och naturligtvis vattnar man efter behov. 

På våren är det lite mer arbete med att förbereda planen. Den skall torkas ur, gödslas och 

täckas (2 veckor) Det är mer jobb med en gräsplan än vad de flesta kanske tror.

Vi vill också tacka Noelle för denna fina Djurgårdsteckning.

Glöm inte att forsätta skicka in era fina teckningar även nästa år.

God Jul till alla Järnkaniner och tack till alla er som har svarat på våra 

knep och knåp och skickat in alla roliga teckningar
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Från eleverna i Rälsenskolan, Norrviken 
har vi fått massor av GRATULATIONS- 
teckningar. Alla teckningar är jättefina. 
Dessvärre kan vi inte visa upp alla men 
här är några sköna bilder.

Tusen tack säger vi!

JULGODIS 
Köp marsipan som 

du skär i mindre 

bitar. Färga med 

några droppar blå 

karamellfärg.

Skär i ännu mindre 

bitar och rulla till 

små bollar/kulor, 

klart! Du kan även 

doppa halva kulan i 

smält blockchoklad 

så blir de ännu 

festligare.

Låt kulorna stå i 

kylen en timme så 

chokladen 

stelnar innan du 

serverar dem.

AUTOGRAFER

När det gäller autografer 
så vill vi att ni skickar ett 
brev till kansliet samt 
bifogar ett svarskuvert 
med frimärke.

Adressen är:
Djurgårdens IF Fotboll 
Valhallavägen 104, 2tr 
114 41 Stockholm
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TÄVLA OCH VINN!
Nu var det dags för tävling igen. 
Alla Järnkaniner, medlemmar till 
och med 14 år kan delta.

HUR GÖR MAN?
I DE GRÅ FÄLTET FYLLER DU I NAMNET PÅ VINTERTURNERINGEN SOM SPELAS.

I DE ÖVRIGA RUTORNA SKRIVER DU IN DE SPELARNAMN SOM PASSAR IN VÅGRÄTT.

Vad kan man vinna?

l:a pris 2 biljetter till Allsvenska premiären i april 2006

2:a pris En schysst Djurgårdskeps.

Glöm inte att skriva namn, adress, telefonnummer och gärna medlemsnummer,
Skicka in svaret senast 31/1 till:

Märk kuvertet “Tävling”: DIF FF, Valhallavägen 104, 114 41 Stockholm

Stefan Rehn kommer att tillbringa jul 

och nyår med familjen i Skåne (sambon Anne

lis föräldrar bor där nere). Julbord kommer det 

naturligtvis att ätas, bara det finns prinskorv och 

köttbullar så är Stefan nöjd. När det gäller julklap

par så tycker han att det är mer för barnen. Nu när 

deras son Kevin börjar bli lite större (2 _ år) så ty

cker Stefan att det faktiskt ska bli ganska kul att 

handla klappar åt honom. Visst brukar han alltid 

få någon julklapp själv också, oftast blir det en 

överraskning, om han inte har önskat sig något 

speciellt. I år har han inte önskat sig något så vi får 

väl se vad det blir.

Laget har nästan fyra helt lediga veckor (15/12- 11/1). 

I vanlig ”nyfiken” ordning kollade vi med några av 

dem hur de tänker tillbringa sin (jul) ledighet.

Ibrahim Ba har en hel del resande framför sig under ledigheten. 

Först bär det av till Milano för att hälsa på familjen som består av mamma 

och sex yngre syskon, två bröder och fyra systrar. Julen firar han i Skel

lefteå med sin svenska flickvän. Svenskt julbord har han inte ätit förut så 

det skall bli spännande och intressant. I övrigt så är hans favoriträtt glass 

(?). Julklappar ser han inte som något viktigt, hellre fred och kärlek åt alla. 

Sista resan går till Manchester där han firar nyår i goda vänners och före 

detta lagkamraters sällskap. Även om det blir en hel del resande så kom

mer han också att hinna koppla av och bara ta det lugnt.

Stefan Bergtoft som blev 

pappa i augusti har inte bokat in my

cket i sin kalender. Det blir till att ta det 

lugnt och umgås med sambo och son. 

Eventuell gör de en kortare resa till Ste

fans farföräldrar i sydfrankrike. Julen 

firas vartannat år hos Stefans föräldrar 

och vartannat år hos hans sambos An

nas föräldrar, i år blir det hos Annas 

föräldrar i Stockholm. Där samlas de 

närmsta familjemedlemmarna för att 

titta på Kalle Anka, spela yatzy samt äta 

gott. Julklappar hör absolut julen till ty

cker Stefan. Högst på listan står: kläder 

till sonen Noah och köks prylar (inga 

onödiga saker där inte).
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BARNENS SJUKHUS KAROLINSKA 
UNIVERSITETSSJUKHUSET HUDDINGE 
I SAMARBETE MED DJURGÅRDEN IF 

FOTBOLL.

Vi börjar oftast besöken med att träffas på 

mötesplatsen som är en plats där en värdinna 

arbetar och dit barn, ungdomar, föräldrar och 

personal träffas på dagtid. Det brukar vara mån

ga barn och ungdomar som vill träffa spelarna, 

en del för första gången och andra som träffat 

spelarna flera gånger och blivit lite kompisar 

med dom. Markus och Andreas är lika suveräna 

i mötet med barnen som dom är i spelet på fot

bollsplanen. Dom pratar, skriver autografer, ger 

bort souvenirer och fotograferas tillsammans 

med barnen. Det viktigaste av allt är att Markus 

och Andreas är mycket ödmjuka och duktiga 

på att bekräfta alla barn och ungdomar.

Efter samlingen på mötesplatsen går vi till alla 

barn som inte har haft möjlighet att lämna sin 

vårdavdelning för att kunna träffa spelarna. In

för sommaren träffas vi parken bakom sjukhuset 

för att umgås och leka med varandra, då bru

kar även Djurgården Hockey vara med.

På sportlovet träffas vi inomhus och har liknande 

aktiviteter. Dessa aktiviteter är traditioner på 

Barnens Sjukhus och enormt uppskattade av 

familjerna som vistas på sjukhuset då och då.

Ibland åker barn, ungdomar och föräldrar till

Kaknäs för att titta på en träning och träffa hela 

laget. Barn, ungdomar, föräldrar och personal 

med familjer inbjuds till en allsvensk match varje 

säsong. VI som håller i trådarna från Barnens 

Sjukhus är Mia Almersand, Birgit Andersson, An

ders Nordkvist och från Djurgården Fotboll är 

det personalchef Marie Barth-Kron.

Ett av de stora samtalsämnena inom Barnens 

Sjukhus mellan personal och patienter är såklart 

Djurgården Fotboll. Djurgården IF Fotboll bidrar 

i allra högsta grad till att tillföra friska värden för 

barnsjukvården på Barnens Sjukhus Karolinska 

Universitetssjukhuset Huddinge.

Svenska Mästarna på besök

Veckan efter att laget bärgat även Cupguldet 

var det dags för ett efterlängtat besök på Hud

dinge Barnsjukhus.

Med Lennart Johanssons pokal mellan sig ste

gar Markus Johannesson och Fredrik Stenman in 

till "Mötesplatsen" där vi möttes av en Guldyra. 

Mia, Birgit och Anders hade smyckat lokalen i 

guldets tecken - alltifrån ballonger till serpen

tiner.

Förväntansfulla barn flockades runt Markus och 

Fredrik, signeringar avlöstes av fotograferande.

Tänk vilken lycka att få bli fotad tillsammans 

med Svenska Mästarna och Lennart Johans

sons pokal!

Det delades ut Guld T-shirts, Guldlöpsedlar, ny

ckelringar och självklart nysignerade idolkort.

- Det här är bättre än julafton, uttryckte en liten 

kille.

Ja, det kändes faktiskt som en enda stor fest. 

Efter Guldminglet på "Mötesplatsen" tog vi den 

guldprydda vagnen med pokalen, T-shirts och 

lite andra gåvor och gick runt och hälsade på 

de barn som inte var tillräckligt pigga för att 

komma till Mötesplatsen och träffa sina idoler. 

Efter cirka tre timmar satte vi oss tillsammans 

med Anders, Mia och Birgit och gick igenom 

vad vi upplevt under eftermiddagen. Det är bra 

för killarna att i lugn och ro få prata om vad de 

varit om, det väcker många känslor att besöka 

barn som har det lite tufft i livet.

Med risk för att jag upprepar mig så vill jag än 

en gång påpeka hur fantastiska Djurgårdens 

spelare är även vid sidan av fotbollsplanen!

Vi är stolta över samarbetet med våra Barn

sjukhus, ett stort tack till all personal som gör 

våra besök möjliga!

Nu väntar ett besök på Astrid Lindgrens Barn

sjukhus.
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BAKGRUNDEN
I Djurgården Fotboll har vi under många år letat efter 
några former av utbildning och utveckling för våra spe
lare "vid sidan av planen", för oss känns det viktigt att ta 
ett ansvar för spelarnas framtid då det en dag blir dags 
att "lägga skorna på hyllan". Den flexibilitet som våra 
samarbetsföretag Vendator och Bonanza ställer upp 
med är avgörande för att detta skall gå att genomföra. 
Utbildningstillfällena läggs efter spelarnas tränings- och 
matchprogram.
Jag läste om Djurgården Hockeys Business School i 
Svenska Dagbladet och tänkte att det här är något 
som skulle passa oss. Några dagar senare kontaktade 
Örjan (VD Vendator) och Peter (VD Bonanza) mig och 
undrade om vi var intresserade av deras koncept som 
dom arbetat med i Djurgården Hockey. Vi träffades 
och dom presenterade hur dom arbetat med hock
eyn, nu var jag övertygad om att deras koncept skulle 
passa våra spelare. Vi valde ut några spelare och 
Stefan Rehn som fick träffa Örjan och Peter som berät

tade om utbildningen. Spelarna kände direkt att detta 
var klart intressant.

Nästa steg blev en genomgång på Kaknäs för fler spe
lare, resultatet blev att åtta spelare och Stefan Rehn 
bestämde sig för att detta ville dom genomföra. Klas
sen består alltså av Patrick Amoah, Stefan Bergtoft, 
Stefan Rehn, Toni Kuivasto, Johan Arneng, Marie Barth-
Kron, Abgar Barsom, Mattias Jonson, Markus Johan
nesson och Eldin Kozica.
Då började arbetet i vår organisation, marknadssidan 
och sporten gjorde upp kalkyler tillsammans med Ven
dator och Bonanza, som nu ingår i vårt nätverk av sa
marbetspartners.
I augusti var vi klara med allt arbete runt omkring och 
kunde då starta upp Djurgårdens Affärsskola i septem
ber hos Vendator.

MÅLSÄTTNINGEN MED AFFÄRSSKOLAN:
- Verktyg för att bygga nästa karriär
- Trygghet och säkerhet att ge sig ut i näringslivet
- Bli bättre affärsman
Dessutom når deltagarna en personlig utveckling som 
dom också kan ha glädje av på fotbollsplanen.
Utbildning är på cirka 18 månader och avslutas med 
examen och diplomering som beskriver genomförd 
utbildning och kommer att vara en merit då dom sen
are skall söka arbete. På dif.se kan alla följa "klassens" 
framfart i Affärsskolan.

En eftermiddag på Affärsskolan
Hos Vendator får spelarna sätta sig i skolbänken för en 
del var det länge sedan för andra är det bara något 
år sedan sist. Den andra lektionen klassen fick inled
des med en kort introduktion om innehållet i Vendators 
block av utbildningen,

Affärsmannaskap
Ledarskap
Kommunikation
Sälj/Marknadsföring 
Retorik/Presentationsteknik 
Rekrytering/Att sälja sig själv 
Förhandling

Lärarna hos Vendator heter Torbjörn Wendelius och 
Johan Magnusson och utbildningen sker genom 
"Learning by doing". Vi kommer att arbeta med våra 
egna företag i alla steg i utbildningen. Denna andra 
eftermiddag skapade vi först "tre team", som sedan 
skapade företag med egna affärsidéer, visioner och 
konkurrensmedel.

Självklart var grupperna indelade i dom 3 rätta färgerna:

Gul: Patrick Amoah, Stefan Bergtoft och Stefan Rehn 
Röd: Johan Arneng, Abgar Barsom, Toni Kuivasto och 
Marie Barth-Kron
Blå: Mattias Jonson, Markus Johannesson, Eldin Kozica.

ARBETET INLEDDES MED LITE ”TEAMWORK”, det han
dlade om att med diverse material och ett rått ägg 
lyckas transportera ägget från ena sidan av rummet till 
den andra och slutligen släppa ägget från taket - det 
lag som hade ett helt ägg efter dessa prövningar gick 
segrande från denna tävling. Många idéer, kloka och 
ibland lite mindre kloka, utbyttes under cirka 20 minut
ers skapande.

Segrande lag: Det blå laget med lagkapten Markus Jo
hannesson tog hem segern - det var det enda ägget 
som klarade dessa påfrestningar.
Resten av denna eftermiddag ägnades åt att skapa 
våra egna företag, jag tänker inte avslöja vilken typ av 
företag det blev, jag ber om att få återkomma med 
detta. Vem vet, någon kanske själ våra lysande affär
sidéer!
Detta var en av många innehållsrika, roliga och 
givande eftermiddagar som väntade oss hos Venda
tor.

”Mästarna” tillbaka i skolbänken.
Efter ett första firande av det bärgade SM-guldet 
återvände vardagen direkt för våra mästare. En fred
ag eftermiddag i slutet av oktober var det skolbänken 
som gällde för oss som deltar i Affärsskolan. Det här le
ktionspasset leddes av Peter (VD Bonanza) och hand
lade om balans- och resultaträkning, likviditet, soliditet 
etcetera, låter både svårt och kanske lite tråkigt. Men 
det var precis tvärtemot, med Bonanzas pedagogik 
fick vi mycket lärdom genom spel, lek och tävling! Plöt
sligt insåg man att det till och med kunde vara roligt 
att arbeta med resultat- och balansräkningar! Våra 
fyra företag som vi jobbade med under dagen blev 
senare granskade av SEB som gjorde bedömningar 
på hur våra företag "mådde". Vi fick alla relativt goda 
omdömen.

Affärskolan är ett intressant steg för föreningen och 
framförallt spelarna och vi kommer garanterat att 
återkomma hur det går i skolbänken.

Av Marie Barth-Kron

Djurgårdens Affärsskola
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Djurgårdens IF Fotboll 

Valhallavägen 104, 2tr 

114 41 Stockholm 

Telefon 08-545 158 00 

www.dif.se

Djurgårdens IF Ungdomsfotboll Djurgårdens IF Amerikansk Fotboll Djurgårdens IF Bowling Djurgårdens IF Innebandy

Hjorthagens IP Joachim Skoogberg Telefon 08-740 44 34 www.difinnebandy.net

Artemisgatan 40 Telefon 0703-445 304 www.difbowling.com

115 42 Stockholm www.dif-af.com Djurgårdens IF Ishockey

Telefon 08-545 158 50 Djurgårdens IF Boxning Telefon 08-600 81 00

Djurgårdens IF Bandyförening Telefon 08-650 10 92 www.difhockey.se

Djurgården/Älvsjö Damfotboll Conny Arnold www.difboxning.se

Telefon 08-783 59 15 Telefon 0708-92 22 11 Djurgårdens IF Konståkning

www.difdam.nu www.difbandy.se Djurgårdens IF Fäktning Marie Westerberg

Telefon 08-664 14 64 Telefon 0768-522 777

Djurgårdens IF Handikappfotboll Djurgårdens IF Bouleförening www.diffencing.se www.difkonstakning.se

Kent Åberg Sture Öhman

Telefon 08-631 11 01 Prylvägen 7 Djurgårdens IF Golf Djurgårdens Suporters Club

Se länk från www.dif.se 141 30 Huddinge Telefon 08-511 750 00 Telefon 08-765 50 38

Se länk från www.dif.se www.djurgardensgolf.se www.dsclub.nu

Djurgårdens IF Alpinförening

Per Roald Djurgårdens IF Bordtennis Djurgårdens IF Handboll Järnkaminerna

Telefon 070-564 16 20 Telefon 073-632 30 31 Telefon 070-595 31 61 Telefon 08-783 79 77

www.difalpin.se www.difbordtennis.com www.difhandboll.se www.jarnkaminerna.nu

MEDLEMSAVGIFTER - DJURGÅRDENS IF FOTBOLL

Vuxna..........................................................300 kr
Pensionär....................................................150 kr
Ungdom under 18 år.................................. 150 kr
Ungdom under 14 år.................................. 150 kr (Då igår åven 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

http://www.dif.se
http://www.difinnebandy.net
http://www.difbowling.com
http://www.dif-af.com
http://www.difhockey.se
http://www.difboxning.se
http://www.difdam.nu
http://www.difbandy.se
http://www.diffencing.se
http://www.difkonstakning.se
http://www.dif.se
http://www.dif.se
http://www.djurgardensgolf.se
http://www.dsclub.nu
http://www.difalpin.se
http://www.difbordtennis.com
http://www.difhandboll.se
http://www.jarnkaminerna.nu





