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FOTBOLLSABSTINENS TROTS VM!

VM i Tyskland har dragit igång vilket kan dämpa 
min fotbollsabstinens något. Vi kommer att få se 
fantastiska fotbollsspelare, spännande matcher 
och säkerligen ett och annat drömmål. Men 
längtan efter att se Djurgården är och förblir my
cket stor oavsett hur mycket bra fotboll vi får se 
under VM. Ni förstår att jag ser fram emot cup
matchen mot GAIS (28 juni), sommarmatcher på 
Stadion (Elfsborg 16 juli och Örgryte 
29 juli), publikfest mot Helsingborg 
på Råsunda (5 augusti) och årets 
höjdpunkt Champions League kval 
(speldag blir klart under vecka 26). 
Boka in Blåränderna i din kalender 
redan nu så syns vi där Djurgården 
spelar.

CHAMPIONS LEAGUE

På midsommarafton sker lot
tningen av Champions Leagues 
andra kvalomgång. Det blir my
cket spännande att få se vilka som 
blir årets motståndare i Europa- 
spelet. Djurgården som är seedat 
kan faktiskt få möta Cork igen om 
de lyckas kvalificera sig från kval 
1 och lotten faller på irländarna. 
Skulle Djurgården ta sig vidare från 
kval 2 väntar lag som Inter, Arsenal, 
Liverpool, Benfica, Ajax, Hamburg, 
Valencia med flera i kval 3 som lot
tas den 28 juli.
Biljetterna till Champions League 
kval 2 är redan släppta och vi hop
pas att uppslutningen blir större än förra året 
mot Cork. Det är viktigt att laget känner sup
portrarnas stöd från läktarna i årets kanske 
viktigaste match. Stämningen och trycket på 
läktarna påverkar spelet på planen. Jämför 
spelet på planen och stämningen på läktarna i 
matcherna mot Cork och Utrecht, så förstår ni 
vad jag menar.
Med matchen mot Cork i minnet så vill det till att 
hela djurgårdsfamiljen sluter upp på Råsunda i 
kval 2.

UPPSLAGSVERK OM FOTBOLLEN

Ni som är riktigt inbitna Djurgårdare har något 
att se fram emot. Under hösten kommer det 
kompletta uppslagsverket om Djurgården Fot
boll. Allt du kan tänka dig historia, statistik, spe
lare, resultat, lagbilder, arenor, klassiska hän

Min livskamrat 
Vårt allt

Gösta
Sandberg

Knivsta 6 augusti 1932
Bromma 27 april 2006

GITTAN
EVA och BJÖRN 

Oscar Ida
ANNA

Gustav Anton Ludvig
LASSE och ANKI 

Sofia Lisa
THERESE och ULF
Fredrik Mathias

Syskon
Slakt och vänner

Begravningen äger rum 
i Kungsholms kyrka 

torsdag den 1 juni kl 14.00.
Därefter inbjudes till

bromma@fonus.se eller
08-709 86 53 senast 24 maj 

Tänk gärna på Djurgårdens Ungdomsfotboll, pg 19 99 39-0.

delser och mycket därtill kommer du att finna i 
uppslagsverket. När du bläddrar i det cirka 300 
sidiga uppslagsverket kan du minnas tillbaka 
eller lära dig allt om Djurgårdens historia. Detta 
unika uppslagsverk ska innehålla allt du be
höver veta om Djurgården Fotboll.
Under sommaren kommer vi att eftersöka 
material till uppslagsverket via vår hemsida. 

Se på hemsidan fortlöpande 
under sommaren och se vad 
vi eftersöker och har du det så 
kontakta oss. Självklart får du 
tillbaka materialet när vi använt 
det. Arbetet med denna bok har 
pågått sedan hösten 2005 och 
intensifieras nu. Uppslagsverket 
kommer att kunna förbeställas 
via hemsidan i slutet av som
maren.

DIF-DAGEN

Årets ”DIF-dagen” genomförs 
på träningsanläggningen på 
Kaknäs lördagen den 2 sep
tember. Som vanligt kommer 
våra ungdomslag att spela 
matcher hela dagen och vi kom
mer att ha många aktiviteter för 
djurgårdare i alla åldrar. A-laget 
kommer att finnas på plats och 
genomföra en träning. Mer in
formation kommer under som
maren på www.difungdom.se.

HOCKEYN

Lördag 5 augusti i samband med matchen 
på Råsunda mot Helsingborg kommer hela 
Djurgårdens hockeylag att finnas på plats 
utanför Råsunda för att bland annat skriva 
autografer och dela ut information om årskort till 
säsongen 2006/2007. Premiären i Elitserien 
spelas 19 september och mer information finns 
på www.difhockey.se.

GÖSTA "KNIVSTA” SANDBERG

Jag vill skänka en tanke till Mr Djurgården som 
hastigt avled 27 april och samtidigt tacka alla er 
som skänkt pengar till ungdomsfotbollen för att 
hedra Gösta Sandbergs minne.

Tomas af Geijerstam

DET HÄNDER I SOMMAR

Allsvenskan har uppehåll fram till 16 juli, 
men Djurgården spelar en hel del matcher 
under sommaren. Det finns alltså möjlighet 
att se Djurgården under VM-uppehållet.

19-22 juni, träningsläger i Fredrikstad

Onsdag 21 juni, Fredrikstad - träningsturnering 
Fredrikstad - Djurgårdens IF
Sparta Sarpsborg - Djurgårdens IF

Onsdag 28 juni, 19.00, Stadion
DIF - GAIS, Svenska Cupen omgång 3

Torsdag 6 juli, Borås Arena
Elfsborg - Djurgårdens IF, Svenska Cupen 
omgång 4 (vid seger mot GAIS)

Onsdag 12 juli, 19.30, Norrtälje 
DIF - FC Köpenhamn, Träningsmatch
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DJURGÅRDAREN SPELPROGRAM 2006

Alla spelprogram är preliminära och dagar och tider kan komma att ändras under säsongen. Mer information hittar du på hemsidan. www.dif.se
ALLSVENSKAN

Måndag 10 april Djurgårdens IF - Hammarby__________________________ 0-0

Måndag 17 april Halmstads BK - Djurgårdens IF________________________0-0

Torsdag 20 april Kalmar FF - Djurgårdens IF___________________________ 0-1

Måndag 24 april Djurgårdens IF - IFK Göteborg_________________________ 1-0

Torsdag 27 april AIK - Djurgårdens IF_________________________________ 3-1

Tisdag 2 maj Djurgårdens IF - Gefle IF________________________________ 1-0

Söndag 7 maj GAIS - Djurgårdens IF 1-1

Torsdag 11 maj Djurgårdens IF - Malmö FF 2-3

Söndag 14 maj Östers IF - Djurgårdens IF_____________________________0-3

Torsdag 18 maj SvC omg 2 IFK Hässleholm - Djurgårdens IF 1-3

Torsdag 28 juni 19.00 SvC omg 3 Djurgårdens IF - GAIS

Torsdag 6 juli Svenska Cupen omg 4

Söndag 16 juli 17.00 Djurgårdens IF - IF Elfsborg

Torsdag 20 juli 19.00 BK Häcken - Djurgårdens IF

Tisdag 25 juli Champions League kval 2:1

Lördag 29 juli 16.00 Djurgårdens IF - Örgryte IS

Tisdag 1 aug Champions League kval 2:2

Torsdag 3 aug Svenska Cupen kvartsfinal

Lördag 5 aug 16.00 Djurgårdens IF - Helsingborgs IF

Tisdag 8 aug Champions League kval 3:1

Söndag 13 aug 18.00 Helsingborgs IF - Djurgårdens IF

Lördag 19 aug 16.00 Djurgårdens IF - Kalmar FF

Tisdag 22 aug Champions League kval 3:2

Måndag 28 aug 20.00 Hammarby - Djurgårdens IF

Måndag 11 sept 19.00 Djurgårdens IF - GAIS

Söndag 17 sep 17.00 Malmö FF - Djurgårdens IF

Onsdag 20 sep 20.00 Djurgårdens IF - AIK

Måndag 25 sep 19.00 Gefle IF — Djurgårdens IF

Torsdag 28 sep Svenska Cupen semifinal

Söndag 1 okt 15.00 Djurgårdens IF - Halmstads BK

Lördag 14 okt 16.00 IFK Göteborg - Djurgårdens IF

Söndag 22 okt 15.00 Djurgårdens IF - BK Häcken

Onsdag 25 okt 19.00 Örgryte IS - Djurgårdens IF

Måndag 30 okt 19.00 Djurgårdens IF - Östers IF

Lördag 11 nov Svenska Cupen final

Matcherna i Champions League är ännu inte klara se www.dif.se för info.

UTVECKLINGSSERIEN

Tisdag 11 april Gefle IF - Djurgårdens IF___________ 0-1

Torsdag 4 maj Djurgårdens IF - AIK_______________ 1-1
Assyriska - Djurgårdens IF. Uppskjuten

Onsdag 7 juni Djurgårdens IF - Brommapojkarna 1-2 
Örebro SK - Djurgårdens IF, Uppskjuten

Måndag 3 juli 19.00 Djurgårdens IF - Hammarby

Måndag 14 aug 19.00 Brommapojkarna - Djurgårdens IF
Tisdag 29 aug 19.00 Djurgårdens IF - Assyriska

Måndag 18 sep 19.00 Hammarby - Djurgårdens IF

Tisdag 3 okt 19.00 Djurgårdens IF - Gefle IF
Måndag 9 okt 19.00 AIK - Djurgårdens IF
Måndag 16 okt 19.00 Djurgårdens IF - Örebro SK

JUNIORER

Lördag 22 april Djurgårdens IF - Syrianska_________ 5-1
Lördag 29 april Brommapojkarna - Djurgårdens-IF 4-2

Lördag 6 maj Djurgårdens IF - GIF Sundsvall________1-1 
Söndag 14 maj Eskilstuna - Djurgårdens IF_________0-3
Lördag 20 maj Djurgårdens IF - AIK_______________2-4
Torsdag 25 maj Gefle IF - Djurgårdens IF___________0-2

Torsdag 6 juni Djurgårdens IF - IK Sirius___________ 2-1
Söndag 11 juni 13.00 Brage - Djurgårdens IF________2-5
Söndag 18 juni 14.00 Hammarby - Djurgårdens IF

Söndag 30 juli 13.30 Djurgårdens IF - Hammarby

Fredag 4 aug 18.00 Djurgårdens IF - Brage
Lördag 12 aug 13.00 IK Sirius - Djurgårdens IF
Onsdag 23 aug 19.00 Djurgårdens IF - Gefle IF
Söndag 27 aug 14.00 AIK - Djurgårdens IF

Lördag 2 sep 14.00 Djurgårdens IF - Eskilstuna
Lördag 9 sep 15.00 GIF Sundsvall - Djurgårdens IF
Lördag 16 sep 14.00 Djurgårdens IF - Brommapojkarna
Lördag 23 sep 13.00 Syrianska - Djurgårdens IF

P16

Söndag 23 april Djurgårdens IF - Syrianska_________6-2

Måndag 1 maj IFK Norrköping - Djurgårdens IF_____ 0-4
Söndag 7 maj Djurgårdens IF - Hammarby_________ 0-7
Söndag 14 maj Enskede - Djurgårdens IF__________ 3-1
Torsdag 25 maj Djurgårdens IF - Triangeln_________ 3-1

Söndag 28 maj Tellus - Djurgårdens IF____________ 2-0

Lördag 10 juni 14.00 Djurgårdens IF - Västerås
Söndag 18 juni 14.00 Farsta - Djurgårdens IF
Onsdag 21 juni 19.00 Assyriska - Djurgårdens IF

Söndag 30 juli 14.00 Djurgårdens IF - Farsta
Söndag 6 aug 13.00 Västerås - Djurgårdens IF

Söndag 13 aug 14.00 Djurgårdens IF - Assyriska
Lördag 19 aug 14.00 Djurgårdens IF - Tellus
Lördag 26 aug 13.00 Triangeln - Djurgårdens IF

Söndag 3 sep 14.00 Djurgårdens IF - Enskede
Söndag 10 sep 13.00 Hammarby - Djurgårdens IF
Söndag 17 sep 14.00 Djurgårdens IF - IFK Norrköping
Söndag 24 sep 13.00 Syrianska - Djurgårdens IF
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LASSE SANDBERG
Vilka vinner VM? - Jag har inget roligare svar än brassarna
Vem blir skyttekung? - Luca Toni

KJELL JONEVRET
Vilka vinner VM? - Argentina
VEM BLIR SKYTTEKUNG? - JAG KAN INTE HANS NAMN MEN HAN SPELAR I ANGOLA...
Hur går det för Sverige? - Tvåa i gruppen, ut mot Tyskland i första slutspelsmatchen.

STEFAN REHN
Vilka vinner VM? - Brasilien
Vem blir skyttekung? - Det måste vara dags för Adriano
Hur går det för Sverige? - Vi går vidare från gruppen och då har vi gjort det bra
Vilka blir årets besvikelse i VM? - Tyskland

JOHAN ARNENG
Vilka vinner VM? - Brasilien
Favoritlag förutom Sverige? - Brasilien
Hur går det för Sverige? - Det är små marginaler, de kan göra en bra insats och ändå inte 
gå vidare från gruppen, men det är inte alls omöjligt att de går långt i turneringen

MARKUS JOHANNESSON
Vilka vinner VM? - Argentina
Vilket lag tittar du helst inte på? - De som inte bjuder upp till spel, till exempel Tyskland
Vem spelar vänsterback i Sverige? - Förmodligen Edman, men jag hoppas på Stenman
Vem i svenska laget gör flest mål? - Henke Larsson

TONI KUIVASTO
Vilka vinner VM? - Argentina
Hur går det för Sverige? - Vidare från gruppspelet, sedan beror det på vilka de möter

DENNIS BOSKAILO
Vilka vinner VM? - Brasilien
Favoritback i VM? - John Terry
Vem i svenska Laget gör flest mål? - Zlatan

JONES KUSI ASARE
Kan du nämna någon som spelar i svenska landslaget? - Ja!

OSKAR WAHLSTRÖM
Favoritlag i VM utöver Sverige? - Holland
VMs bästa målvakt? - Gianluigi Buffon
HUR MÅNGA MÅL GÖR SKYTTELIGAVINNAREN? - SEX STYCKEN

KÁRI ÁRNASON
Vilka vinner VM? - Ghana
Favorit på mittfältet? - Steven Gerrard
Hur går det för Sverige? - Inte vidare från gruppen

FELIX MAGRO
Favoritlag i VM? - Italien
Vilka vinner VM? - Italien
Roligaste lag att se? - Argentina
Roligaste spelare att se? - Zidane

STEFAN TANDA
Favoritlag i VM? - Italien
VMs bästa anfallare? - Francesco Totti
Hur går det för Sverige? - Semifinal

HUR GÅR DET I VM?
Vi kollade hur spelare och ledare 
i DJURGÅRDEN tror att det 
kommer att gå i VM









DJURGÅRDAREN TILL MINNE AV EN LEEGEND - "KNIVSTA"

GÖSTA "KNIVSTA” SANDBERG

OS-brons i fotboll 1952
Guldbollen 1956
8 landskamper i ishockey (samt 6 SM-guld)
3 landskamper i bandy
Vald till ”Århundradets Djurgårdare” 
Gösta satt tidigare även i Djurgårdens 
styrelse och ingick även i valberedningen

GÖSTA “KNIVSTA” SANDBERG

Född: 1932-08-06
Spelare i Djurgården Fotboll: 1951-66
SM-guld i Djurgården Fotboll: 4 (1955, 1959, 1964, 1966)
Tränare i Djurgården: 1967-71 och 1979
Allsvenska matcher: 300
Allsvenska mål: 70
Landskamper: 52
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Gösta “Knivsta” Sandberg
6 augusti 1932 - 27 april 2006

En av Djurgårdens största fotbollsprofiler, Gösta “Knivsta" 

Sandberg, har hastigt avlidit. Han dog 27 april på vägen hem från 

Råsunda Fotbollsstadion.

Det är med stor sorg i hjärtat som Djurgårdens Fotboll tog 

emot beskedet att Gösta har lämnat oss.

Gösta var en fantastisk idrottsprofil med ett stort djurgårdshjärta. Han 

spelade inte bara fotboll för Djurgårdens IF, utan även ishockey och 

bandy. Genom att representera Sverige som landslagsspelare i dessa 

tre sporter, blev han unik i hela landet.

Djurgårdens IF:s uppskattning av Gösta visades inte minst i 

samband med föreningens 100-årsjubileum 1991, då Gösta genom 
en medlemsomröstning utsågs till Århundradets Djurgårdare.

Gösta hade en värme i sin omsorg om sitt älskade Djurgården. 

Men det hindrade inte honom från att vara kritisk mot hur vi 

skötte föreningen, om han ansåg att det fanns fog för detta.

Lika ledsen som han blev över en förlust, lika barnsligt glad 

kunde han bli över en seger, trots alla sina egna framgångar på 

fotbollsarenorna runtom i Sverige och världen.

För mig personligen har Gösta en särskilt stor plats i mitt hjärta. Som 

ung grabb i Norrland följde jag hans framgångar och dessa är också 

den egentliga orsaken till att jag själv då blev 

Djurgårdare.

När jag sedan blev ordförande, kom Gösta att bli en av mina allra 

viktigaste rådgivare när det gällde att förstå historien och det som är 

så speciellt med Djurgården och den speciella djurgårdsandan.

Jag - och hela Djurgårdens Fotboll - kommer att sakna Gösta oerhört. 

Hans tomma plats på hedersläktaren, kommer alltid att påminna oss 

om hans storhet, både på och utanför planen.

Gösta, tack för allt det Du gav, inte bara oss Djurgårdare, 

utan hela Idrottssverige.

Frid över ditt mycket ljusa minne!

Bo Lundquist
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NY SOUVENIRANSVARIGIntervju av Tomas af Geijerstam

Thomas Seidefors ny souveniransvarig på 
Djurgården, hur känns det?
- Det känns självklart mycket bra, det har 

varit otroligt mycket jobb så här i början. 

Mitt första uppdrag blev att starta upp en 

ny webshop. Nu har vi äntligen lanserat den 

och vi hoppas att alla kommer att finna den.

Vad har du jobbat med tidigare, vad är din 

fotbollsbakgrund och hur är ditt förhållande 
till Djurgården?
- Jag har jobbat med försäljning via 

Internet sen sex år tillbaka på både mindre 

och större företag. Under åren har jag fått 

en stor erfarenhet om vad det innebär att 

jobba med merchandise. Har sysslat med 

fotboll i hela mitt liv, är uppväxt i en familj 

där fotboll är ett självklart samtalsämne 

vid varje tillfälle vi träffas. En av de stora 

upplevelserna utanför Djurgårdens matcher 

är OS-finalen i Barcelona där Spanien vann 

mot Polen inför nästan 100.000 på läk

taren. Det var en mäktig känsla att vara på 

plats. Djurgårdare har jag varit så länge jag 
minns, min storbror och jag har suttit på 
sektion E i många år.

Du har ju jobbat några månader nu och fått 

grepp om Djurgårdens souvenirhantering. Vad 

ligger närmast i arbetet nu och vad innebär 

den nya webshopen?
- Närmast ligger självklart att få alla nya 

kunder att acceptera det nya i webshopen. 

Vilket är en stor sak för många kunder som 

till exempel att man nu måste registrera 
sig för att få handla. Detta har vi delvis 

infört för att få bättre överblick på vilka 

som handlar men framför allt för att kunna 

ha kampanjer med specialpriser till trogna 

kunder med medlemspriser. (red. medlem

mar i Djurgården Fotboll har alltid 10 

procent rabatt när de handlar i webshopen). 

Med det nya systemet blir det också mycket 

lättare för alla våra återförsäljare att beställa 

souvenirer av oss. I det nya systemet finns 

också ett gediget lagersystem som gör det 

lättare för oss att ha kontroll över vårt lager, 

med saldon, beställningspunkter med mera.

Souvenirutbudet har genom åren blivit bre
dare och bättre. Vad kommer du att ta fram 

för souvenirer som du känner saknas just nu? 
- Jag är självklart medveten om att många 

Djurgårdare har varit mycket stolta över 
våra souvenirer de senaste åren och det är 

något som jag kommer att göra allt för att 

de ska fortsätta att vara. Jag letar ständigt 

efter nya vägar att gå och jag blir med jäm

na mellanrum påmind av olika supportrar 

om vad som ”borde” finnas i vårt sortiment, 

vad jag vill att alla ska veta är att jag också 

vill ha allt och lite till, men det är inte alltid 

genomförbart.

När kan vi vänta oss flera nyheter och vad 

blir det?
- I dagsläget finns det inte någon revolu

tionerande produkt på väg in. Men en sak 

som många av de önskemål jag får handlar 

om är saker till hemmet. Därför har vi tagit 

fram en ny kollektion av tapeter så att alla 

som vill ska kunna tapetsera sitt hem i de 

rätta färgerna. Denna kollektion kommer 

att lanseras i slutet av juni. Sen kommer 
det in nya standardprodukter inom kort, 

som pennor, musmattor, nyckelband, pins, 

nyckelringar vimplar med mera.

Hur ska du utveckla souvenirförsäljningen 

ytterligare?
- Vi tittar på många nya vägar att gå, och 

vissa av dessa kommer förhoppningsvis att 

resultera i många glada miner. Inget är helt 

klart ännu och därför kan jag inte säga mer 

om det.

Till sist vad har du för favoritlag i VM föru
tom Sverige och vem blir skyttekung?
- Jag har alltid gillat Holland, men de känns 

inte så starka i år. Jag tror Frankrike vinner 

i finalen mot Brasilien, fast Crespo vinner 

skytteligan på 6 mål.



ROYAL LEAGUE 
2005/2006
Djurgården vann sin grupp och tog sig till kvartsfinal i Royal Leagues andra upplaga. Ett fall framåt efter gruppspelet 2004/2005 då Djurgården endast tog en poäng på sex matcher. Att Djurgården tog sig till slutspel är en viktig erfarenhet inför stundande kval till Champions League. Här följer korta referat från slutspelsmatcherna.
Av Jonathan Broberg

KVARTSFINAL 1, 2006-02-23
DJURGÅRDENS IF - VÅLERENGA 2-1 (1-0)
1-0 (9) TOBIAS HYSÉN

2-0 (67) TOBIAS HYSÉN

2-1 (82) MORTEN BERRE

Publik: 1.130

Djurgården var ute efter revansch på Vålerenga för två snöpliga för

luster i 2004/2005 års upplaga av Royal League. Och det small redan 

i den nionde i de norska nätmaskorna. Mattias Jonson ryckte fram 

längs kanten och smekte in bollen till Tobias Hysén som mötte med en 

stenhård bredsida, ribba in, till 1-0.

Vålerenga var skakat när Djurgården gång efter annan rörde om 

i norrmännens defensiva gryta och 2-0 var nära vid ett par tillfällen, 

men det stod trots allt 1-0 i paus.

I den andra akten ökade Djurgården till 2-0 i den 67 minuten, genom 

matchens lirare Hysén. Han chansade framåt medan en vålerenga

back sålde sig rejält och fri med målvakten kunde Hysén lite turligt 

näta igen.

Med åtta minuter kvar fick Vålerenga med sig det viktiga bortamålet 

hem till Norge. En frispark nådde Morten Berre, vars nick var lös men 

ack så välplacerad och matchen slutade 2-1.

LAGET:

TOURRAY - CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STOLTZ - DAVIDS 
(QUIRINO, 64) - ARNENG - ÁRNASON (BERGTOFT, 64) - BATAN - JONSON 
(HÅKANSON, 70) - HYSÉN

KVARTSFINAL 2, 2006-03-09

VÅLERENGA - DJURGÅRDENS IF 1-3 (0-2)
0-1 (14) MATTIAS JONSON
0-2 (25) JESPER HÅKANSSON

1-2 (49) ANDRE MURI
1-3 (80) TOBIAS HYSÉN

Publik: 996

En iskall kväll, men ett skållhett kontringsspel från Djurgården. Så kan 

man sammanfatta returmötet i Royal Leagues kvartsfinal mellan Våler

enga och Djurgården. En norsk backlinje som låg förvånansvärt högt i 

sin press, ledde till att DIFs snabba yttrar fick stora ytor.

Danske Jesper Håkansson löpte loss in en sådan yta och måttade 

inlägg mot Mattias Jonson. Det såg inte ut som en målchans med nog 

smällde landslagsmannen in 1-0 på volley ändå.

Vålerenga fick inte stopp på Djurgården som efter 25 minuter ökade 

på ledningen till 2-0, efter en fin hörnvariant där Jonson skarvade vid 

första stolpen och där Håkansson fanns på plats vid den bortre.

Just efter halvtid reducerade norrmännen genom Andre Muri, men 

de behövde tre mål till för avancemang och den uppgiften blev över

mäktig. Det förstod norrmännen som slog av på takten och Djurgården 

kunde göra 3-1 genom Tobias Hysén som smällde in en målvaktretur 

och Djurgården hade avancerat vidare till semifinal.

LAGET:

TOURRAY - CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STOLTZ - HÅKANS

SON (QUIRINO, 82) - ARNENG - BARSOM (MAGRO, 83) - BATAN (DAVIDS, 
64) - JONSON - HYSÉN
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SEMIFINAL 1,2006-03-16

DJURGÅRDENS IF - LILLESTRÖM 1-3 (0-1)
0-1 (19) ROBERT KOREN

0-2 (70) CHRISTOFFER ANDERSSON
1-2 (77) JESPER HÅKANSSON, STRAFF

1-3 (86) SJÄLVMÅL

Publik: 2.180

Djurgården hade sopat banan med Vålerenga och Lilleström kändes 

inte som någon övermäktig motståndare även om laget varit fruktans
värt svåra att göra mål på tidigare under turneringen.

Och norrmännen tog ledningen i matchen. Slovenen Robert Koren 

var en av Lilleströms bästa och han satte dit en frispark efter 19 minuter. 

Pa Dembo Tourray hann inte upp med händerna när Korens skott svis
chade över hans huvud.

Sedan hände ingenting förrän i den 70 matchminuten. Då fick 

Lilleströms svenske landslagsback Christoffer Andersson bollen utanför 

Djurgårdens straffområde och gick på skott. Bollen satt otagbart för 

Dembo och norrmännen kunde jubla.

Sedan bjöd den danske domaren in Djurgården i matchen genom 

att mycket lättvindigt blåsa straff för en liten knuff på Elias Strom. Bollen 

slogs i mål av Jesper Håkansson och efter det doftade det starkt DIF- 
kvittering. Den kom aldrig, istället snubblade Storm in en frispark från 

långt håll av Christoffer Andersson i eget mål och rullgardinen ner för 
den här gången.

LAGET:

TOURRAY - CONCHA - KUIVASTO - STORM - STOLTZ (MAGRO, 46) 
- HÅKANSSON - ARNENG - BARSOM - HYSÉN - DAVIDS (ÁRNASON, 60) 

- BATAN

SEMIFINAL 2, 2006-03-26

LILLESTRÖM - DJURGÅRDENS IF 1-0 (1-0)
1-0 (24) ROBERT KOREN, STRAFF

Publik: 4.301

Detta var en match som Djurgården hade behövt vinna med minst tre 

mål för att gå till finalen i Köpenhamn. Så blev det inte alls. Lilleström 

visade tidigt att man inte var särskilt anfallsbenäget och täppte hellre 

till bakåt än gick framåt. Djurgården försökte att tränga igenom den 

norska försvarsmuren, men närmare mål i den första halvleken än en 

relativt ofarlig nick av Kuivasto, kom man inte.

Lilleström däremot gjorde mål. En förlupen boll hittade fötterna på 

Robert Koren som serverade Occean en passning. Denne förlängde 

sedan vidare till snabbe Myklebust, som fälldes av Dembo. Straffen 

satte Koren i nät efter 24 minuter.

Andra halvlek blev en ren transportsträcka. Den liknade ett kvallopp 

på 400 meter när ledaren alltid springer avslappnat in i mål, solklart 

medveten om att avancemang är klart. Djurgården ville ha med sig 
åtminstone ett mål från matchen, men efter att Árnason bränt det sista 

läget i den 92:a minuten blåste domaren av matchen. Djurgården 

utslaget och Lilleström vidare till final.

LAGET:

LAGET:
TOURRAY - CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STOLTZ - HÅKANS

SON - ARNENG - BARSOM (MAGRO, 77) - JONSON (ÁRNASON, 59) 

- QUIRINO (BATAN, 74) - HYSÉN

DJURGÅRDAREN  J 7



INTERVJU MED KJELL FRISK
DJURGÅRDENS MÅLVAKTSTRÄNARE

Kjell Frisk är nöjd med Sveriges målvakter i VM!
En skön sommardag i maj tog jag cykeln till Kaknäsanläggningen 
för att få en pratstund med målvaktstränaren Kjell Frisk. Spelarna 
och de flesta kring laget har för tillfället en kortare ledighet efter
som det är VM-uppehåll. Kjell Frisk och Kjell Lundkvist hade ingen 
semester och var som vanligt på Kaknäs. Båda konstaterar att för 
dem finns det alltid någonting att göra oavsett om laget är ledigt 
eller inte. En ovanligt lugn och sansad Kjell Frisk slog sig ned i det 
snart utbyggda matrummet på Kaknäs för att prata om målvakter, 
Djurgården, VM och Kaknäs.

Av Tomas af Geijerstam



Kjell Frisk tror på Sveriges målvakter i VM, han har ju tränat två av dem. (Andreas Isaksson & Rami Shaaban)

Du kom från Åtvidaberg 1990 efter tre år i 
Åtvidaberg som förste målvakt. Var det en 

stor omställning?

-Ja, det var det. Jag var 25 år och det 

klart att det blev en omställning att flytta 
till Stockholm.

Var målvakt något du valde tidigt?
- Nej, jag spelade ute men jag hade 

astma så det fungerade inte för då fanns 

det inga bra mediciner. Jag tror att det 
är bra att man har spelat ute också innan 

man blir målvakt.

Tror du flera målvakter har börjat som 

utespelare?
-Jag tror att alla målvakter har spelat 

ute och sedan har de blivit målvakt med 

tiden. Jag kan inte svara för alla målvak
ter, men jag tror de flesta har börjat spela 

ute. Jag tror att det är bra att hålla på 

med flera idrotter som hockey, bandy och 

handboll alltså hålla på med olika idrotter 

innan man väljer sport. Jag tror att man 

kan hålla på med flera sporter tills man 

är 15-16 år, det är bara bra.

Målvakterna spelar gärna lite ute på trän
ingarna även på elitnivå?
- Ja och det tror jag bara är bra med 

tanke på spelet med fötterna. Du får 

samtidigt bättre spelförståelse också.

Under karriären har du varit både förste- 
och andremålvakt. Hur har det varit?
- Jag tror att jag har haft ganska bra 

karaktär och klarat det bra. Jag har alltid 

tyckt att det är roligt och träna och jag 

trivdes väldigt bra i Djurgården från 

början. Framförallt när vi flyttade ut till

Kaknäs så blev det extra roligt med en så 

bra anläggning som Kaknäs var redan då. 

Sivan och Kjelle var som extra föräldrar 

för många och kanske speciellt för mig 
eftersom mina föräldrar bor i Östergöt

land. Ju äldre jag blev desto roligare var 

det att träna och har man roligt så klarar 

man bättre att vara andremålvakt. Sedan 

är det ju givetvis roligare att stå. Det var 

därför jag efter sex säsonger i Djurgården 

gick till Spårvägen. Men nu när man är 

tränare så är det en bra erfarenhet att 

man vet hur både första och andremål

vakten känner.

Det är väl alltid en som uttalat är förste 

målvakt det är sällan man har en situation 

när man varvar två målvakter varför?

- Vet inte riktigt, men vi har ju alltid 

spelat med den som är bäst för tillfället.
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Djurgården kanske skiljer sig lite från andra klubbar då vi har varvat ganska mycket 

sedan jag blev tränare. Ta bara Isaksson och Shaaban.

Anders Almgren och Kjell Frisk

Kaknäs fanns inte när du började i Djurgården. Var tränade ni då?
- Jag kan säga så här. När jag kom till Stockholm trodde jag att jag hamnat i korpen. 
I Åtvidaberg hade vi kanske fem-sex planer i närheten av varandra och i Stockholm 

kunde vi träna på fem olika planer varje vecka i olika delar av Storstockholm. Vi 

kunde ena gången vara på Råsunda sedan Bosön, Frösunda, Gärdet, Stora Skuggan 

eller på Grimsta. Så man undrade om man hade gått ner några divisioner istället för 

tvärtom. Vi kan konstatera att Kaknäs blev ett enormt lyft för träningsförhållandena.

När du började i Djurgården fanns det en målvaktstränare då?
- Björn Alkeby var tränare 90-92 och 93 hade vi ingen och sedan tog Göran ”Gösen” 

Steen över 94-97.

Så blev du målvaktstränare 1999. Hur gick det till?
- Det vart klart tidigt nästan ett år innan att jag skulle få den tjänsten jag har idag. De 

tjatade länge att jag skulle ta målvaktsträning och skötseln av anläggningen. Det var 

ingen självklarhet att man skulle ta jobbet för när man var i Djurgården som spelare i 

början av 90-talet var det lite si och så med löneutbetalningarna. Det krävdes mycket 

övertalning från Djurgården innan jag tackade ja och det har varit fantastiskt bra 

sedan jag kom tillbaka. Hela Djurgården har ju skötts otroligt bra.

Det har hänt lite sedan 1990?
- Ja, då fick man ett samtal i veckan där man undrade om jag kunde vänta en månad 

eller två på lönen. Så det har hänt mycket sedan den tiden.

Har du kontakt med några du spelat med eller tidigare har tränat?
- Ganska många faktiskt. De jag har kontakt med är bland andra Peter Skoogh och 

Glenn Schiller. Ken Burwall pratar jag säkert en gång i veckan med. Leif Nilsson 

träffar man ganska ofta och så håller jag kontakten med många via telefon. Almgren 

träffar jag ganska ofta, men det är mer i jobbet. Thor André har man väl stött på 

någon gång och Kaufmann som var med ett år har jag faktiskt inte pratat med. Jag 

får väl ändå säga att man har bra kontakt med ganska många som Thomas Lundmark, 

Stephan Kullberg och Jens Fjällström. Vi var ett bra gäng helt enkelt. 1990-91 hade 

vi en unik grupp så jäkla mycket bra grabbar, men det fanns inga pengar så vi var 

tvungna att sälja våra bästa. Vi var många som umgicks mycket privat betydligt mer än 

vad spelarna gör idag. Vi träffades jämt tillsammans med våra tjejer också. Det är nog 
det som gör att man håller kontakten med många idag.

Två målvakter av tre i VM, är det bra?
- Ja det är bra. Det kunde ha varit tre av tre (skratt).

Varför är Isaksson och Shaaban med i Landslaget?
- Isaksson är en målvakt som Sverige kanske får fram en gång vart 25:e år på sin 

höjd. Vi visste att han var en jättetalang när han kom till Djurgården, men det är 

inte självklart att man blommar ut så som han gjorde. Att han tar steget från talang 

till världsmålvakt bevisade han genom att träna hårt och vara lyhörd. Det går ju inte 

automatiskt att blomma ut och det insåg Isaksson tidigt. Vi har tillsammans jobbat
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otroligt hårt och målmedvetet hela tiden. 
Därför står han i landslaget.

Vad förbättrade han under sin tid i DIF? 

- Positionsspelet och spelet med fötterna 

utvecklades hela tiden. Han utvecklade 

förmågan att värdera situationer till 

exempel när han går ut. Det får man 

med erfarenhet och det har Isak samlat 

på sig genom åren. Med erfarenheten 

värderar man bättre jämfört när man är 

yngre är ute och far och kommer in fel i 

situationerna. Ju mer man spelar, ju mer 

erfarenhet man får, desto bättre blir man 

och givetvis ska man vara lyhörd för sina 

tränare. Det är en form av mognadsproc
ess.

Har ni någon kontinuerlig kontakt med 

landslagstränarna ?
- Nej, den kontakten har vi inte.

Med Isaksson var det en tidsfråga innan 

han skulle bli proffs. Med Shaaban var det 
annorlunda?
- Det kan man väl lugnt säga och 

den utvecklingen han hade sista året 

i Djurgården var enorm. Han är mål

vaktstypen som är lugn och säker och 

tog det han skulle, men inte dem som 

var omöjliga. Men det utvecklade han 
under sista säsongen då han gjorde de 

där avgörande räddningarna. Han fick 

ut kraften ur den stora kropp han har. 

Tidigare ville han falla lite bakåt och sista 

året fick vi den här vinkeln framåt som 

är så viktig. Att Rami är i landslaget nu 

tror jag beror mycket på att han stod i 

Champions League och så finns det inte 

så många bakom Isaksson. Jag tror att 

det är en fördel också att Rami känner 

Isaksson så pass bra eftersom de tränat 

mycket ihop tidigare så jag tror att det är 

bra för landslaget. Samtidigt tror jag att 

Rami kan vara en målvakt för landslaget 

även i fortsättningen. Han är ju inte 
lastgammal.

Vad finns det för målvaktsuttryck?

- Inga speciella, vi brukar använda oss 
av offensiv och defensiv. Är man offensiv 

har man tyngden framåt och man slänger 

sig snett framåt istället för att falla bakåt. 

Har du kroppen framåt kan du agera 

vilket du inte kan om du har tyngden 

bakåt och sätter dig på rumpan. När vi 

pratar om uttryck i målvaktsträningen 

pratar vi också om att ha en viss grund

position med händerna som kanske inte 

är så vanligt.

Finns det utländska målvakter som har en 

stil man vill eftersträva?
- När man tittar på målvakter så snappar 

man ju upp små detaljer, men någon 

speciell förebild sådär kan jag inte säga 

att jag har. Smeichel hade en stil som jag 

verkligen gillade när han spelade. Han 

var bra i luften och orädd ungefär som 

Isaksson som ibland var totalt hänsynslös 

mot sig själv. Totalt orädd som han är 

fortfarande.

Skiljer sig övningarna idag jämfört med 

när du började? Har du någon övning du 

kör fortfarande?
- När man började som målvakt

stränare tänkte man mycket på hur man 

skulle kunna variera sig så det inte blir 
långtråkigt. Kör man samma sak hela 

tiden blir det till slut tråkigt. Min käp

phäst har verkligen varit att försöka att 

variera träningen så mycket som möjligt. 

Man kan göra nya övningar men syftet 

är detsamma. Man tränar på samma sak 

men på olika sätt. Bara för att det inte 

ska bli långtråkigt. När jag började som 

målvaktstränare så körde man samma 

övningar med alla målvakterna, men nu

mera är det mer individanpassat eftersom 

alla målvakter behöver olika träning. 

Man kör lite olika övningar när man får 
chansen.

Kjell står och jublar, övre raden näst längst till höger.

Har dina målvakter varit målvakter i 
någon annan lagsport som hockey? 

- Det skulle vara Dembo som kanske har 

stått i hockey då. Nej, inte vad jag vet.
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Har du tagit någon övning från hockeyn eller handbollen?
- Det skulle vara handbollen då med till exempel grundpositioner med händerna. Det 

kan ju vara för att jag själv varit handbollsmålvakt. Jag la av när jag var 15 år, men jag 

var ganska bra faktiskt inte för att skryta. Jag var bättre i handboll än fotboll. Jag stod 

i Saabs juniorer, men sedan tröttnade jag.

År det från handbollen du har fått din förmåga att rädda straffar?

- Det kan det faktiskt vara.

Någon mer målvakt än Smeichel som du gillar?
- Jag har alltid gillat Barthez. Han är en skön lirare som oförtjänt fick skit för att han 

är dålig i luften vilket han inte är. Han är otroligt spänstig.

Isaksson och Dembo har ju verkligen blivit bättre på fötterna. Vad kör ni för speciell 
träning?
- Vi tränar mycket teknik, tillslag så att man kommer rätt till bollen med rätt vinkel på 

kroppen. Det är små grejer sedan är det mycket självförtroende också. Får en målvakt 

hela tiden höra att man är dålig på fötterna eller dålig i luften så blir han ju knappast 

bättre av det.

Man behöver självförtroende och koncentration?
- Ja och sedan är det små justeringar i teknik och det har vi ju en tränare med bra öga 

för i Stefan Rehn. Han är otroligt duktig på att se de där små detaljerna i tekniken. Av 

honom har jag lärt mig mycket.

SPELARKARRIÄR

KJELL FRISK

1987-1989 Spelade i Åtvidabergs FF
1990 Fick förtroendet tre första matcherna

sedan stod Anders Almgren
1991 Andremålvakt bakom Anders Almgren
1992 Förstemålvakt från omgång sju
1993 Förstemålvakt
1994 Andremålvakt bakom Tor André Olsen
1995 Andremålvakt bakom Tor André Olsen 
1996-1998 Spelade i Spårvägen

Har målvaktsspelet ändrat sig de senaste 16 åren?
- Ja den stora delen var ju när man fick eller var tvungen att börja använda fötterna. 

Jag var negativ i början. Den regeln kom ju när jag fortfarande spelade, men så här i 

efterhand så är det bara att erkänna att det är en bra regel. Det blir mer böljande spel 

och målvakterna har ju blivit bättre på fötterna. En sak som regeln fört med sig som 

många på läktaren inte tänker på, är att en målvakt som får ett hemspel och lägger ut 

bollen till inkast kan ju göra det medvetet för att han värderar situationen. Sätter han 

ut bollen till inkast så börjar oftast publiken att bua istället för att upptäcka att det 

var ett mycket bra och moget beslut. Istället för att riskera att få en snedträff så tar 

målvakten ett snabbt beslut. Tänk på det nästa gång ni ser en sådan situation.

Målvakterna i juniorlaget?
- Juniormålvakterna ska ju komma upp så mycket det går, men det är svårt att få 

ihop det med tiderna eftersom de går i skolan och vi är borta mycket. Tanken är att 

juniormålvakterna ska vara med mycket och träna med mig, men som sagt är det svårt 

att få ihop det så ofta som man skulle vilja.

Har du någon assistans från målvaktstränare lägre ner i åldrarna?
- Jag har ju ansvaret ner till 15 år för målvakterna. Peter Reiman, P-J Tjernberg och 

Kristian Kaufmann tar också hand om målvaktsträning. Björn Alkeby har ju haft 

ansvaret förut och finns med nu också.
Ska man ta ytterligare steg framåt så borde jag bara arbeta med målvaktsträningen och 

inte sköta Kaknäs. Det är ju tiden man måste få att räcka till. Det är ju fullt upp jämt, 

som nu när andra har semester så är jag och Kjell Lundkvist på Kaknäs.
- Även om man lägger ner mycket tid så är det svårt att få fram en målvakt. Det är ett 

större kliv för målvakter att ta från juniorfotboll till seniorfotboll. Ska man ha någon
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chans så måste man vara en exceptionellt 
bra juniormålvakt för att kunna ta 

klivet direkt. I alla fall så som det är i 

Djurgården idag då man ska vinna eller 

komma tvåa i Allsvenskan varje år. Det 

skulle vara skillnad om vi skulle vara 

nöjda med att komma sjua eller åtta en 

säsong men det är vi ju inte. Det är ju 

bra med krav också, men just det där 

med att plocka upp unga spelare i A-trup

pen blir svårare. Spelarna måste ut och få 

speltid i andra seniorlag för klivet blir för 

stort annars.

Hur orkar du lägga ner så mycket tid på 

arbetet?
-Jag kan säga att jag inte skulle klara av 

det här jobbet om jag inte hade sådana 

fantastiska människor runt omkring mig. 

Allt från alla på kansliet till personer som 

Kjell Andersson som gör ett ”mega” jobb 

för Djurgården. Jag tror inte att många 

förstår att det här med utbyggnaden av 

Kaknäs aldrig skulle gått utan människor 

som Kjell Andersson.

-Jag tycker också att det är kul att det 

är så många genuina Djurgårdare som 

jobbar i föreningen. Det gör att drivkraf

ten med jobbet är så stor. Alla älskar 

Djurgården och det sitter i hjärtat. Det 

gör mycket jämfört med om det skulle 

komma någon utan hjärtat. Det skulle 

göra mig oerhört frustrerad och utan alla 

ideella krafter skulle det inte fungera.

Vad hände med Lindblad och Lossman? 

- De tränade otroligt hårt men det räckte 

tyvärr inte riktigt till vilket gällde hela 

laget.

Vad krävs för att en målvakt ska lyckas? 

- Han ska vara stark mentalt och det 
handlar mycket om hur man är som 

människa om man är positiv eller negativ 
människa. Är man en negativ person så 

har man nog inte så bra psyke. Sedan är 

det givetvis hårt och målmedvetet arbete 
som gäller.

Hur brukar dina spelare vara?
-När det gäller målvakter så brukar de 

alltid vara lite speciella. Får de kritik av 

mig så är det befogat, men annars så 

försvarar jag målvakterna mycket. Ta mål

vakter som Isaksson och Dembo. Jag ser 

hur de utvecklas som människor och det 

speglar av sig i målvaktsspelet. Utvecklas 

du som människa gör du det även som 

spelare. Det hänger ihop. Blir du en kaxig 

kille blir du ingen bra spelare. Det gäller 

att vara kaxig på rätt sätt men du måste 

vara en ödmjuk annars blir du aldrig bra.

1990-91 hade ni en stark sammanhållning i 
gruppen och det är inte på samma sätt nu. 
Vad gör dagens Djurgården bra?
- Jag tror inte att det går att jämföra 

riktigt eftersom när jag spelade så hade vi 

andra jobb och spelade fotboll efter job

bet som en form av hobby för att det var 

det roligaste som fanns. Idag är fotbol

len spelarnas jobb och det är inte alltid 

roligt att gå till jobbet även om det är det 

roligaste du vet. Det måste man kunna re

spektera. Det gäller att ha en balansgång 

där för att bibehålla glädjen att spela 

fotboll. På min tid jobbade vi åtta timmar 

för att sedan åka och spela boll för att det 

var så himla kul så är det inte idag och 

ibland kan det vara en nackdel.

Hur ska man jobba för att behålla glädjen 

i att spela fotboll?
- Det finns ingen direkt lösning på det 

och det är väl baksidan med att fotbol

len blivit ett arbete för spelarna på den 

här nivån. En glad fotbollsspelare är en 

bra fotbollsspelare och hjälps alla åt och 

respekterar varandra så blir det roligt att 

spela fotboll. Det gäller att se och ta sig 

tid med alla individer samtidigt som man 

arbetar med hela gruppen.

Vad är det som har byggts ut på Kaknäs? 

- Vi har byggt till 100 kvadratmeter med 

omklädningsrum dusch och bastu och 40 

kvadratmeter garage för alla maskiner. 

Det blir ett otroligt lyft för alla eftersom 

vi är ganska många i och runt laget 

nu, så utbyggnaden gör att matrummet 

blir nästan dubbelt så stort. Nu blir det 

förbättringar på anläggningen varje år så 

det blir bara bättre och bättre. När jag 

började var det fyra på kansliet och några 

tränare nu är vi många fler. Det är en 

otrolig skillnad så utbyggnaden är ett lyft.

Vad är planerna för Kaknäs och 

framtiden?
- Närmast att få klart allting runt om

kring med veranda och målning. Sedan 

gäller det att vårda allt så att det håller 

sig rent och fräscht. Sedan är ju dröm

men en mekanisk plantäckning så om 

någon vill sponsra det skulle vi bli glada 

och planvärme skulle inte vara helt fel. 

Ska vi va ett lag ute i Europa så måste 

träningsförhållandena bli ännu bättre. Ska 

vi börja träna tidigare på året och sluta 

senare så måste vi hänga med i utveck

lingen. Inomhushallen på Bosön blir ett 

otroligt lyft i vinter.

- Man kan säga att det har hänt mycket 

på Kaknäs sedan jag började och det 

som man har kämpat för har också gett 

utdelning. Kaknäs har utvecklats varje 

år och det har bidragit till de sportsliga 

framgångarna. Drivkraften är ju att hela 

tiden utvecklas och få det bättre. Det 

skulle ju inte vara lika kul utan att ha 

några mål. Sedan är det väldigt viktigt att 

uppskatta det man har också.

Vad tror du om VM?
- Det känns fantastiskt roligt speciellt när 

det finns spelare med som man själv har 

tränat. Det gör det extra roligt. Det finns 

många lag som kan vinna VM. Brassarna 

är bra men de är inte självklara vinnare. 

Jag tror på Frankrike.

Vad har du för handicap i golfen nu?
- 7,1 så det här blir min bästa golfsäsong 

någonsin skratt. Målet är att komma ner 

till fem i år.

Kan du se dig själv göra samma jobb i 
Djurgården om 5-10 år?
- Det kan man ju ha svårt att se eftersom 

man inte vet som händer i framtiden. 

Man skulle gärna vilja vara målvakts

tränare i ett landslag även om det inte är 

en uttalad ambition jag har, men kanske 

ett mål som jag sätter upp i framtiden. 

Man ska ju inte säga aldrig till att man 

tränar ett lag i framtiden.
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JA

DEMBO

Nu är Dembo inte längre bara Allsvenskans tuffaste målvakt, nu är han 
även den bästa. Vårsäsongen har varit lysande och Dembo har räddat 
Djurgården i ett par matcher. Jättegrodorna har lyst med sin frånvaro 
och Dembos stabilitet har höjt hela försvarsspelet. Kjell Frisk har slagit 
belackarna som tjatat om ny målvakt på fingrarna.

FÖRSVARSSPELET

Det är svårt att göra mål på Djurgården i år. Mittlåset Kuivasto och 
Johannesson fungerar utmärkt ihop och högerbacken Matias Concha 
imponerar både offensivt och defensivt. Nyförvärvet Robert Stoltz har haft 
det Lite kämpigt med omställningen från ultradefensiv i Kalmar till en Lite 
friare roll i Djurgården men hans tid kommer.

MATIAS CONCHA

Högerbacken Matias Concha har stängt sin kant under våren. När han 
täcker ut bollen och håller undan sin motståndare vid kortlinjen har han 
seriens överlägset bredaste bakdel. Offensivt har Matias vågat sig högre 
upp i banan för varje match och mot Malmö FF prickade han även in sitt 
första mål med ett praktfullt skott. Under våren har Matias Concha varit 
lagets kanske jämnaste spelare och han kommer att bli uttagen i lands
laget samma dag som han lämnar Allsvenskan.

POÄNGSKÖRDEN

Skulle Djurgården ha tilldelats spelmässiga stilpoäng för våren hade det 
inte blivit många till antalet. Bra lag tar poäng även när det går trögt. 
Huka er i höst, motståndare.

STEFAN BATAN

Han visade på redan försäsongen att han var en spelare för startuppställ
ningen. Frågan var bara vart han skulle spela? Tobias Hysén flyttar man 
inte på. Tränarna valde att inleda med Batan på bänken men efter ett par 
pigga inhopp och ett par matcher från start gick det inte Längre att hålla 
honom utanför startelvan. Tobias Hysén fick flytta på sig. Stefan Batan är 
vårens piggaste nyförvärv.

HÖSTENS JOKRAR

JONES KUSI-ASARE

Han har missat så gott som hela försäsongen men när han väl fick spela i våravslutnin
gen borta mot Öster blev det två mål direkt. Dr Jones levererar alltid - oavsett.

TOBIAS HYSÉN

Trots att Tobbe inte är nöjd med sin insats hittills har det blivit tre mål. Viljan och kun
nandet finns och när det börjar fungera för honom i höst kan det rassla många gånger 
bakom motståndarnas målvakter.

GRÄSMATTOR

De allsvenska fotbollsplanerna har varit imponerande dåliga i år. Mer sand än gräs. 
Flera av matcherna har varit parodi på fotboll och det är kanske tur att TV-avtalet inte 
blev klart före VM? Någon bra reklam för svensk fotboll har de första nio omgångarna 
inte varit och de som missat matcherna har egentligen inte missat någonting. Med gräs 
mellan de kritade linjerna blir det förhoppningsvis roligare både för spelare och publik.

NEJ

ANFALLSSPELET

Djurgården har inte fått fart på sitt anfallsspel. 
Laget har, med undantag för matchen mot Gefle, 
haft svårt att skapa målchanser. Mittfältarna har 
inte lyckats få ut bollarna till kantspelare med fart 
och när Djurgården blir låsta i sina positioner blir 
det extremt uddlöst. I höst måste Djurgården få fart 
på det offensiva mittfältsspelet. Först då kan anfal
larna skapa målchanser och leverera.

DERBYT

Förlusten i derbyt mot AIK lämnade djupa svårläkta 
sår. Efter nio spelade matcher är det insatsen i den 
matchen som för många symboliserar hela våren. 
Djurgården vek ned sig fullständigt och förlorade 
med 3-1. Det var inte ens nära poäng och den här 
matchen lämnade en fadd eftersmak efter sig. Ett 
annat resultat i den här matchen hade garanterat 
gett folk en annan syn och förståelse för de andra 
matcherna.

OSÄKERHETEN

Vem skall göra vad när och hur? Kommunikatio
nen mellan lagdelarna ser inte ut att fungera och 
osäkerhet verkar sprida sig bland spelarna. Det är 
lättare att rensa eller sparka långt när man inte har 
några bra passningsalternativ.

PASSNINGSSPELET

Djurgårdens adelsmärke under många år har varit 
passningsspelet. Under våren har passningarna 
inte direkt suttit på läppen även om en och annan 
tjongboll i huvudhöjd har levererats. Blir det inte 
bättre när planerna är spelbara får Djurgården det 
svårt att försvara guldet.

SKADORNA

Sällan har Djurgården varit så hårt drabbade av 
skador vilket givetvis förklarar det stundtals dåliga 
spelet. Den som är hel får spela och de som Ligger 
efter med träningen får ingen chans att komma i 
kapp.

24_DJURGÅRDAREN



VAD HAR HÄNT I ALLSVENSKAN 
OCH VAD KOMMER ATT HÄNDA?

Det har varken doftat guld eller gröna sommarängar när Djurgården har spelat matcher under vårsäsongen. Trots grus i maskineriet har laget spelat ihop 15 poäng, fem efter serieledande Hammarby vilket gör att laget hänger med bra i tabellen.
Av Thomas Alexanderson

Inledningen av Allsvenskan har inte varit rolig för Djurgården. 

Laget hade inledningsvis fasligt svårt med målskyttet och det tog 

hela 270 minuter innan första målet gjordes. Stefan Batan hittade 
rädd på stopptid i matchen borta mot Kalmar FF. Anfallsspelet 

har varit svagt stora delar av våren men positivt är att laget gjorde 
fem mål i de två sista matcherna - lika många som i de inledande 
sju.

Spelmässigt har Djurgården gjort en dålig vår. Endast första 

halvan av derbyt mot Hammarby och delar av matcherna mot 

IFK Göteborg och Gefle har varit riktigt bra. Då har ytterfor

wards fått bollar att jobba med ute på kanterna och chanser har 

skapats med inlägg och passningar snett inåt bakåt. I övrigt har 

det handlat mycket om krampaktigt, stillastående spel där lagde

larna många gånger sett ut att hamna i otakt. De många skadorna 

i truppen har gjort att tränarna gång på gång har tvingats spela 

med olika uppställningar och någon kontinuitet har inte kunnat 

hållas. Kontinuitet är ett ord som oftast nämns när ett lag når 
framgång.

VM-UPPEHÅLLET KOMMER MYCKET LÄGLIGT. Förhoppnings

vis kommer de spelare som missat stora delar av försäsongen 

på grund av skada i kapp med träning. En spelare som Daniel 

Sjölund har inte kommit till sin rätt under våren. För Djurgårdens 

anfallsspel är det viktigt med en fungerande tia om det skall bli 
mål framåt. Även Abgar Barsom och Kári Arnason har gått ska

dade, liksom Stefan Bergtoft, Elias Storm och Niclas Rasck.

BLAND NYFÖRVÄRVEN HÄR STEFAN BATAN UTMÄRKT 

SIG MEST. Med respektlöst positivt spel har han fått fart på 

Djurgården. Lasse Sandberg var ljum i sin kritik om Batans vår 

på dif.se och om han förväntar sig så mycket mer av honom kan 
vi få en riktigt rolig höst.

Brassen Thiago Qurino har haft en kämpig start. Han har dock 

hela tiden kämpat för att komma in i spelet. Omställningen till 

nytt land, nytt klimat, nytt språk och ny kultur är svår att göra. 

Det blir inte lättare att acklimatisera sig när laget du spelar för 

inte riktigt hittar rätt. Ett mål har det blivit hittills men fler kom
mer det bli.

Vänsterbacken Robert Stoltz visade under försäsongen att han 

är en bra försvars- och passningsspelare. I Allsvenskan har det 

gått sämre och Stoltz har sett osäker ut. Hans inledning påmin

ner mycket om den Matias Concha hade i Djurgården 2004. 

Förhoppningsvis går Stolzt samma framtid till mötes. De som 

känner oro för Stoltz redan nu uppmanas att ha lite tålamod.
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ALLSVENSKAN 
OMGÅNG 1-9
Nio omgångar har avverkats av Allsvenskan. Det återstår alltså 17 omgångar när Allsvenskan drar igång igen 16 juli då Djurgården tar emot Elfsborg på Stadion. Djurgården ligger inför omstarten på sjätte plats fem poäng efter ledande Hammarby. Här följer fakta från de inledande omgångarna och värt att notera är att Djurgården använt samma startelva i endast två omgångar, så åtta olika startelvor har använts. Många spelare har varit småskadade under våren, men nu kan truppen samla och förbereda sig inför den intensiva sommaren och hösten med bland annat kval till Champions League.
Av Jonathan Broberg
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OMGÅNG 1,2006-04-10

DJURGÅRDENS IF - HAMMARBY IF 0-0
Publik: 30.129

Eftersom Fredrikskans inte var spelduglig fick Djurgården vänta en 

vecka på sin allsvenska premiär. Och istället för bortamatch, blev det 

ett “hemmaderby” på Råsunda mot Hammarby som fick inleda de 

regerande mästarnas säsong. Det blev en märklig match.

Djurgården dominerade kraftigt i den första halvleken och var gång 

efter annan djupt inne i Hammarbys straffområde och oroade; räddn

ingar på mållinjen, fina parader av Ante Covic i Hammarbymålet och 

missade öppna lägen gjorde att matchen gick till paus mållös. 

Djurgården rivstartade den andra halvleken och det kändes som en 

tidsfråga innan årets första mål skulle trilla in. Mitt i anstormningen 
vände vinden och matchen.

Mattias Jonson måttade ett inlägg som klart och tydligt stoppades av 

en Hammarbyhand, men straffen uteblev. Irriterat fullföljde Jonson den 

efterföljande närkampen våldsamt och blev väldigt hårt utvisad för 

det. Matchen ändrade karaktär och Hammarby tog över, dock utan att 

skapa något nämnvärt, förrän på övertid. Ett inkast letade sig fram till 

Paulinho som vände och sköt i samma rörelse, men Pa Dembo Tourray 
reflexräddade och derbyt slutade 0-0.

LAGET:

TOURRAY

CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STOLTZ
ARNENG - BARSOM (DAVIDS, 87) - ÁRNASON (SJÖLUND, 67)

JONSON - QUIRINO (BATAN, 73) - HYSÉN

OMGÅNG 2, 2006-04-17

HALMSTADS BK - DJURGÅRDENS IF 0-0
Publik: 6.172

Med många skador och dessutom Jonson avstängd åkte Djurgården 
till Örjansvall för möte mot svårspelade Halmstad. Ingen av lagen hade 

gjort mål i Allsvenskan inför matchen och heller inget gick ifrån match

en med något mål.

Planen var minst sagt svårspelad och det verkade drabba Djurgården 

mest, som hade svårt att få igång tempot på mittfältet. På topp sprang 

brasseförvärvet Quirino mycket, men fick inga vettiga bollar att jobba 

med. Och den första halvleken var allt annat än bra.

Halmstad var inte heller bra, men hade en ribbträff utav Dusan Djuric 
på pluskontot.

Andra halvlek blev lite bättre spelmässigt men långt ifrån bra. Djurgården 

märkte att det inte gick att spela ut Halmstad och försökte då kämpe 

ned hallänningarna. Det gick sisådär och matchen slutade rättvist och 
speglande 0-0.

LAGET:

TOURRAY

CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STOLTZ
BARSOM - ÁRNASON (MAGRO, 53) - SJÖLUND (DAVIDS, 73)

BATAN - QUIRINO - HYSÉN

OMGÅNG 3, 2006-04-20

KALMAR FF - DJURGÅRDENS IF 0-1 (0-0)
0-1 (91) STEFAN BATAN

Publik: 4.802

Kalmar har alltid varit en otäck motståndare, mycket tack vare den 

hypertäta defensiven. Men till omgång tre på Fredrikskans var rollerna 

lite grann ombytta; Djurgården hade varken gjort eller släppt in mål 

och Kalmars annars så täta defensiv hade darrat betänkligt.

Om man tyckte planen var dålig på Örjansvall, var det ingenting 

mot Fredriksskans koåker. Frågan är om det fanns ett enda grässtrå på 

mattan denna dag. Detta speglade givetvis spelet som var katastrofalt 

i första halvlek. Djurgården var det något mindre dåliga laget, men 

lyckades inte vaska fram några chanser, det gjorde inte Kalmar heller 

och i halvtid stod det därför 0-0.

Andra halvlek fortsatte som den första, med mängder av missade 

passningar. Uppspelen blev lidande och tjongandet tog över efter

hand.

Det såg ut att bli tredje mållösa matchen i rad för DIF, när Tobias 

Hysén fick bollen till vänster utanför straffområdet, han bröt inåt i 

planen och hittade Quirino som snubblade bollen vidare till inhop

paren Stefan Batan som perfekt sköt 1-0 på övertid. Blårändernas första 

mål för säsongen blev också till första trepoängaren.

LAGET:

TOURRAY

CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STOLTZ
ARNENG - BARSOM - SJÖLUND (BATAN, 64)

DAVIDS (MAGRO, 70) - QUIRINO - HYSÉN
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OMGÅNG 5, 2006-04-27

AIK - DJURGÅRDENS IF 3-1 (1-0)
1-0 (35) MARKUS JONSSON

2-0 (54) DEREK BOATENG
2-1 (91) TOBIAS HYSÉN

3-1 (91) KRISTIAN HAYNES

Publik: 34.174

Detta kommer med all sannolikhet vara årets värsta minne, när vi sum

merar Allsvenskan 2006 i november. Nykomlingarna AIK svarade för en 

mycket stark match och vann tillslut solklart rättvist.

Dock hade kanske utgången av matchen blivit annorlunda om inte 

domaren helt felaktigt givit solnaiterna straff i den 35 minuten, då Fig

ureido föll lätt i duell med Markus Johannesson. Markus Jonsson satte 

säkert bollen i nätmaskorna och AIK hade rättvist, men felaktigt tagit 

ledningen.

Andra halvlek blev dramatisk. Först lurade Derek Boateng upp Robert 

Stoltz på läktaren och sedan sköt han ur snäv vinkel in 2-0 för AIK. 

Ledningen kändes aldrig riktigt hotad, även om Rubarth, som vanligt, 

fick rött kort och även om Tobias Hysén brutalt snyggt knorrade in 

reduceringen på frispark. Som bevis på detta kunde Kristian Haynes 

sekunderna efter DIFs mål, göra helt avgörande 3-1.

OMGÅNG 4, 2006-04-24

DJURGÅRDENS IF - IFK GÖTEBORG 1-0 (O-O)
1-0 (81) MATTIAS JONSON

Publik: 13.095

Mattias Jonson var tillbaka efter sin två matcher långa avstängning 
och han var på spelhumör. Tobias Hysén lämnade vänsterkanten för att 

få mer boll på mittfältet Djurgårdens för dagen 4-4-2 taktik.

Matchen inleddes i ett högt tempo och det var Djurgården som 

drev upp det. Efter ett mycket fint anfall längs vänsterkanten slog Felix 

Magro ett välriktat inlägg med adress Mattias Jonson, som i fritt läge 

nickade ner i marken och över från nära håll.
Brassen Quirino blixtrade till emellanåt och hade i slutet av halvleken 

ett fräsande skott som Bengt Andersson inte hade tagit om det gått 

innanför målramen.
Andra halvlek tog Göteborg över. Förre Djurgårdaren Samuel Wowoah, 

som i första halvlek rammat stolpen, var ständigt på språng och hans 

anfallskompanjon Stefan Selakovic blev vassare ju längre matchen led.

Men i den 81 minuten avgjorde istället Djurgården. Efter en frispark 

blev det tilltrasslat i Göteborgs straffområde. Quirino nickade först, 

Bengt Andersson reflexräddade, returen gick till Markus Johannes

son som nickade i stolpen, men tillslut kunde Mattias Jonson raka in 

det matchavgörande 1-0 målet, till den mångfaldiga och högljudda 

publikens vilda glädje.

LAGET:

TOURRAY
CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STOLTZ
BARSOM (SJÖLUND, 66) - ARNENG - MAGRO (BATAN, 81) - HYSÉN 

JONSON - QUIRINO

LAGET:

TOURRAY

CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STOLTZ (DAVIDS, 85)
ARNENG - MAGRO (BERGTOFT, 56) - SJÖLUND (BATAN, 63)

JONSON - QUIRINO - HYSÉN

OMGÅNG 6, 2006-05-02

DJURGÅRDENS IF - GEFLE IF 1-0 (0-0)
1-0 (63) THIAGO QUIRINO DA SILVA

Publik: 9.699

Det var dubbel sorg och dubbel revanschlusta som genomsyrade 
mötet mellan Djurgården och Gefle. Detta eftersom AIK vann derbyt 

och eftersom legendaren Gösta ”Knivsta” Sandbergs tragiska bortgång 

fanns nära i tiden.

Hela den första kvarten satt Järnkaminerna tysta på sin läktare och 

när man sedan reste sig och började sjunga handlade sångerna 

matchen rakt igenom om Knivsta. En mycket värdig och fin hyllning.

På planen försökte spelarna att göra sitt till i den första halvleken. 

Chanser skapades och då främst igenom Quirino och chanser sum

pades av samme man.

Efter tre fyra riktigt fina missade lägen i första halvlek behövde 

brassen bara ett i den andra för att skjuta hem segern till Djurgården, 

och det efter ett riktigt praktanfall. Tobias Hysén vann boll på mitten, 

drog upp anfallet och lade en underbar passning ut till vänster där 

Batan stormat fram. Med en fin snett-innåt-bakåt-passning nådde han 

Mattias Jonson som sköt, målvakten räddade men kunde inte hindra 

Quirino från att göra sitt första allsvenska mål.

På slutet hade Gefle fina chanser att kvittera, men det tillhör liksom en 

annan historia.

LAGET:

TOURRAY

CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STOLTZ
ARNENG - MAGRO (BERGTOFT, 67) - HYSÉN (ÁRNASON, 89) 

JONSON - QUIRINO - BATAN (SJÖLUND, 78)
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OMGÅNG 7, 2006-05-07

GAIS - DJURGÅRDENS IF 1-1 (0-1)
0-1 (39) STEFAN BATAN

1-1 (52) FREDRIK LUNDGREN
Publik: 7.055

Ett klassiskt möte mellan två klassiska lag, men det blev långt ifrån 

en klassisk match. Djurgården inledde matchen i högt tempo, vann 

närkamper och hittade ut med bollarna på kanterna där man ganska 

ofta lyckades komma runt tröga GAlSbackar.

Och efter 39 minuters spel damp bollen ner framför fötterna på Stefan 

Batan som på halvvolley mycket behärskat placerade in bollen till 

djurgårdsledning som stod sig in till pausvilan.

Andra halvlek blev mycket sämre från blårändernas sida. Löpningar

na som togs i första halvlek var som bortblåsta, och det föranledde att 

mittfältet inte fick yta att hitta snabba lösningar. Det blev allt som oftast 

ett par touch på bollen för mycket och det utnyttjade GAIS.

Fredrik Lundgren forcerade in kvitteringen efter ett inlägg från höger 

och efter målet handlade det om GAIS mot Pa Dembo Tourray. Den 

ofta kritiserade Djurgårdsmålvakten var fullständigt fenomenal och 

räddade flera öppna GAlS-chanser.

Den svettigaste kom på slutet när engelsmannen James Keene fick 

ett friläge, men Dembo kunde stabilt avvärja med en fin parad och 
matchen slutade 1-1.

LAGET:

TOURRAY

CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STOLTZ
ARNENG - MAGRO (BERGTOFT, 81) - HYSÉN
JONSON (SJÖLUND, 43) - QUIRINO (ÁRNASON, 68) - BATAN
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OMGÅNG 8, 2006-05-11

DJURGÅRDENS IF - MALMÖ FF 2-3 (1-1)
1-0 (5) MATIAS CONCHA

1-1 (44) DANIEL ANDERSSON

1-2 (59) BEHRANG SAFARI

1-3 (64) JARI LITMANEN
2-3 (85) TOBIAS HYSÉN

Publik: 13.622

Detta var ett möte mellan två haussade lag inför säsongen. Och 

matchen blev en riktig holmgång, där Djurgården fick en drömstart.

Redan i den femte minuten hamnade bollen till höger i Malmös straf

fområde hos Lance Davids, han drällde lite med bollen och då tyckte 

Matias Concha att det var läge att hjälpa till. Concha fick till en kanon 

som vi inte sett maken till på Stadion sedan Kim Källströms dagar. Bol

len borrade sig upp i Aspers högra kryss och glädjen var total.
Men Sören Åkebys nya gäng hittade tillbaka in i matchen, via ett hårt 

arbetande mittfält och en finländare på spelhumör.

Jari Litmanen nådde högst på en Malmöhörna just före paus och 

nickade ner bollen till Daniel Anderson som vräkte in 1-1.

Den andra halvleken var en kvart gammal, när Litmanens inlägg 

förlängdes av Elias Storm till helt fristående Behrang Safari, som gjorde 

1-2. Och bara fem minuter efter ledningsmålet, gjorde finländaren 

Litmanen 1-3 på en retfullt elegant frispark.

Djurgården gav emellertid inte upp och med fem minuter kvar vände 

Hysén på en femöring och pangande in reduceringen. Men närmare 

än så förmådde inte Djurgården komma denna afton.

LAGET:

TOURRAY

CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STORM
ARNENG - MAGRO (ÁRNASON, 64) - BARSOM (QUIRINO, 65) 

DAVIDS (SJÖLUND, 75) - HYSÉN - BATAN

OMGÅNG 9, 2006-05-14

ÖSTERS IF - DJURGÅRDENS IF 0-3 (0-3)
0-1 (9) TOBIAS HYSÉN

0-2(13) JONES KUSI ASARE

0-3 (37) JONES KUSI ASARE

Publik: 5.045

Under hela våren hade anfallsspelet inte riktigt kommit igång. Djurgården 

behövde en doktor för att kurera det. Jones Kusi Asare gjorde i matchen 
mot Öster sin debut säsongen 2006 och han gjorde det med eftertryck.

Men innan Kusi Asare klev in i handlingen hade Käri Árnason mästerligt 

assisterat Tobias Hysén till dennes fjärde mål för säsongen. Hysén ryckte 
ifrån sina försvarare, vilket islänningen Árnason upptäckte och fri med 

målvakten gjorde Hysén inget misstag.

Sedan injicerade doktorn anfallspelet. Och 2-0 målet var så typiskt för 

Kusi Asare. På ett misslyckat långskott, som målvakten fumlade med, var 

den lättfotade anfallaren först på och fick tom bur.

I den 37 minuten tog Kusi Asare fram den berömda sugproppen på 

bröstet. Ett högt inlägg från höger sög Jones ner inne i straffområdet och 

fick perfekt med sig bollen och rullade in 0-3 vid målvaktens vänstra 
stolpe. Och Öster var ett slaget lag.

Den andra halvleken spelade Djurgården på resultatet. Öster förmådde 

inte ändra på det.

LAGET:

TOURRAY

CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STOLTZ
ARNENG - ÁRNASON - BARSOM (SJÖLUND, 79)

DAVIDS (QUIRINO, 64) - KUSI ASARE (MAGRO, 86) - HYSÉN
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DJURGÅRDSANDAN
POSITIV SUPPORTERKULTUR ♦ SAMVERKAN ♦ DELTAGANDE ♦ VÄGLEDNING

Det händer mycket inom Djurgårdsandan.
Här följer en kort summering av delar av verksamheten.

Vad har hänt, vad kommer att hända och vart vill vi komma?
Av Thomas Alexanderson

KLOCKTORNET
Ombyggnationen av Djurgårdens gamla 

kanslilokaler i Klocktornet på Stadion är 

klara inom kort. Väggar har rivits för att 

skapa öppna ytor och för att få bort den 

gamla kontorskänslan. Undervåningen kom

mer att bli medlemslokal med fik, storbild

skärmar, TV-spel och surfdatorer. Supporter

föreningen Järnkaminerna och tifogruppen 

Fabriken kommer att ha kontor i lokalen och 

även ha öppna kvällar för medlemmarna. På 

övervåningen kommer biljett- och souvenir

försäljning och en butik att finnas. Lagom till 

VM skall lokalerna kunna tas i fullt bruk och 

under turneringens gång kommer lokalerna 

att vara öppna. Matcherna kommer att visas 

på storbildsskärm.

Mål med verksamheten är att stärka banden 

inom ”djurgårdsfamiljen”. Klocktornet är 

tänkt att bli ett centrum för supportrarna 

- ett andra vardagsrum.

- Vi vill utnyttja positiva krafter bland med

lemmarna att hjälpa Djurgården med olika 

saker och samtidigt tycka att det är roligt, 

till exempel det kommande uppslagsverket 

om fotbollen, designa souvenirer med mera. 

Vi vill även att medlemmarna skall komma 

med egna initiativ och förslag på aktiviteter, 

säger Pike som är ansvarig för verksamheten 

i Klocktornet

FRYSHUSET FOTBOLLSALLIANSEN
Tillsammans med AIK, Hammarby och 

Fryshuset har Fotbollsalliansen grundats. 

Med budskapet ”Stå upp för din klubb - För 

en positiv supporterkultur” kommer spelare 

från de tre klubbarna under hösten hålla 

föreläsningar på högstadieskolor i stockholms

området.

En pilotföreläsning i Jordbromalmsskolan, 

med spelarna Tobias Hysén (DIF), Daniel 

Johansson och Benny Lekström (båda HIF), 

har redan gjorts. Ytterligare en är planerad 

att hållas i Engelbrektskolan, då även med 

spelare från AIK. Pilotföreläsningen gick 

långt över förväntan och visade sig vara 

mycket givande och lärorik för elever och 

spelare.

I tider då destruktiv supporterkultur blir 

vanligare samtidigt som den sträcker sig 

nedåt i åldrarna vill Fotbollsalliansen tidigt 

nå ut till eleverna hur supportrars beteende 

kan påverka en förening, såväl positivt som 

negativt. Med hjälp av spelarnas egna erfaren

heter som yngre vill Fotbollsalliansen nå ut 

med positiva värderingar och få eleverna att 

tänka till nästa gång de står vid ett vägskäl.

- Kul att det inledningsvis fungerar, ett för

sta steg i ett långsiktigt arbete. Vi gör det här 

givetvis för föreningen, men framförallt för 

ungdomarna själva, säger Patrik Asplund

FABRIKEN
Nystartade tifo-gruppen Fabriken har fått 

en mycket bra start. Grupperingen har un

der våren arrangerat flera riktigt bra läktar

skådespel och gensvaret från övriga pub

liken har varit bra. Många timmar av hårt 

ideellt arbete av fabriksmedlemmarna och 

har gjort att inramningen på matcherna 

andats Djurgården. Grupperingen har suc

cessivt ökat i antal aktivt arbetande med

lemmar vilket tydligt visar att intresset för 

tifo-arrangemang på nytt tagit fart efter ett 

par svaga säsonger. Flera av årets läktar

arrangemang har varit av absolut toppklass 

och grupperingens målsättning är att kunna 

leverera vid stora matcher även under hösten.

Fabriken arbetar även hårt på att få bukt 

med problemet av inkastade föremål mot 

planen under matcherna. Detta under parol

len ”Pengarna i Hinken - inte på planen!”. 

Något som har givit resultat. Under matchen 

mot IFK Göteborg slog gruppen alla tiders 

insamlingsrekord på Stadion när över 50000 

kronor samlades in.

Ett mer långsiktigt arbete mot så kallad 

“spontanpyroteknik”, det vill säga oorganis
erad pyroteknik från “vanliga” personer, och 

även det gett resultat. Samtidigt fortsätter 
arbetet för tillåten organiserad pyroteknik. 

Fabriken är fristående från Djurgården men 

samarbetet mellan organisationerna fungerar 

mycket bra.
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ARRANGEMANG/MINIKAMINERNA
Kring hemmamatcherna har Djurgårds

andan jobbar för att skapa en trevligare miljö 

runt arenan. Arbetet med att starta upp en 

egen ”klack” för barn från sju år upp till 

tolv år har påbörjats. Ett antal barn har fått 

vara testpiloter under ett par matcher och 

överlag tycker barnen att det är kanonkul. 

I anslutning till den sektion barnen sitter på 

har fotbollsspel av olika slag funnits för att 

aktivera dem före match och i halvtid. Un

der sommaruppehållet kommer de första 

matcherna att utvärderas men redan nu står 

det klart att vi skall försöka möblera om på 
läktaren för att kunna ge Minikaminerna 

utrymme att växa på.

För de äldre har vi under våren haft speln

ingar i samband med hemmamatcherna. The 

Sophias och Sektion B har spelat före match

erna. The Sophias består av medlemmar från 

det gamla punkbandet Coca Carola och Sek
tion B är en sammansättning av musikaliska 

supportrar, bland annat Pedda och Gurra 

från Just D, med säsongskort på den sektion 

gruppnamnet är hämtat. Spelningarna har 

lockat mycket folk och varit mycket uppskat

tade. Under hösten kommer vi att fortsätta 

med musik före matcherna. I vilken form är 

ännu inte klart.

- Musiken har varit ett mycket uppskattat 

inslag före matcherna och vi kommer fort

sätta med detta i olika former även under 

hösten i anslutning till medlemstältet, säger 
Anders Antonsson från Djurgårdsandan.

Utanför och inne på arenan rör sig 

”Djurgårdsvärdarna”. En nystartad grupp 

som skall få besökarna på Stadion att känna 

sig välkomna. Det handlar kort och gott om 
service. Även detta har uppskattats av dem 

som har kommit till Stadion under våren.

DIF UNGDOMSFOTBOLL
Samtliga spelare, ledare och föräldrar inom 

Djurgårdens ungdomsfotboll skall under året 
få stiftelsen Friends information och utbildn

ing om kränkningar. Totalt rör det sig om 

900 spelare och deras föräldrar samt 160 

ledare. I förebyggande syfte vill Djurgården 

få ungdomarna att trivas och ha kul tillsam

mans och få dem att respektera varandra för 

vilka de är oavsett deras kvaliteter på fotbolls

planen. Kränkningar har blivit allt vanligare de 

senaste åren framför allt via SMS och MSN. 

Kränkningar som är svåra att upptäcka.

- Vi i Djurgården ser samarbetet med 

Friends som en otroligt viktig investering för 

framtiden. Alla spelare, ledare och föräldrar 

skall utbildas, säger Mats Lundholm från 

Djurgårdsandan

MENTOR SVERIGE
Djurgårdens mentorskapsprogram pågår för 

fullt. Elev och mentor träffas regelbundet och 

Mentor Sverige har verkligen lyckats sätta 

ihop par som fungerar. Matchningen har 

varit perfekt.

Mentor Sverige har haft ett uppföljn

ingsmöte med mentorerna om tiden som var

it och om tiden som kommer. Totalt är det 13 
personer från Djurgården och sponsorer till 

föreningen som är med i programmet. Elev

erna är från Hjulstaskolans åttonde årskurs.

Mentorskapsprogrammet håller på i ett år, 

vilket för Djurgårdens del innebär fram till 

mars 2007.

- I början sade alla mentorer ”vad jag kan 

lära och ge till min elev?”. Detta blev senare 

”tänk vad jag kan lära av min elev”, säger 

Irene Smidth, verksamhetsansvarig för mentor

skapsprogrammet.
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DIF-UNGDOM

INTERNTURNERING FÖR 
VÅRA 7-ÅRINGAR

Djurgårdens alla spelare födda 1999, pojkar och flickor, vår 

allra yngsta åldersklass med verksamhet i alldeles nybildade 

lag, spelade nyligen sin allra första träningsturnering på 
Östermalms IP. Duggregn och kyla verkade inte bekomma 

dom unga spelarna, som kämpade av hjärtans lust under tre 

matcher om 2 x 10 minuter. Alla deltagare fick guldmedalj 

och sken som solen trots vädret.

Detta första tillfälle att spela matcher, ger väldigt många 

”förstagångs-fotbollsföräldrar” en riktig positiv ”aha-upp

levelse” - även föräldrar som egentligen är ganska ointresse

rade av fotboll, inser plötsligt charmen med knattefotboll 

och har nästan lika roligt som barnen. Man gläds åt att se 

den härliga gemenskapen mellan spelarna inom laget, en 

gemenskap som så småningom - när föräldrarna lärt känna 

varandra - även brukar infinna sig inom föräldragruppen.

Detta år, när man är 7 år och mitt emellan Knatteskolan 

(för 6-åringar) och första året i S:t Erikscupen (8-årin- 

gar), består av träning en gång i veckan, under ledning av 

föräldrar som genomgått en intern utbildning i Djurgårdens 

regi. Tränarna får kontinuerlig uppbackning med att planera 

träningen av Christian Gentile, sportsligt ansvarig för 5- och 

7-mannaverksamehten på vårt ungdomskansli. Detta innebär 

att spelarna får en enorm utveckling under denna första 

riktiga säsong.

Som krydda på moset arrangeras varje år ovanstående 

internturnering för våra 7-åringar.

Dessutom blir det ytterligare en turnering i september

oktober för alla våra 5- och 7-mannalag genom deltagande 

i Djurgårdens egna stora utomhusturnering ”Stockholms

mästerskapen”. Här deltar även många lag från andra 

föreningar i Stockholmsområdet.

För 99-ornas del, går Stockholmsmästerskapen av stapeln 
på Östermalms IP 23-24 september. Kom gärna förbi och 

titta på fotbollens framtid.

Så här kommer man 
med i DIFs knatteverk
samhet
Djurgårdens ”Knatteskola”, som startar det år spelarna fyller 6 
år, är väldigt populär.

Inbjudan och anmälningsblankett till Knatteskolan läggs ut 

på DIF Ungdoms hemsida, www.difungdom.se i januari varje 

år. Antalet deltagare är begränsat till 120. Knatteskolan gäller 

endast de barn som fyller 6 år under året.

Barnen i Knatteskolan delas in i ca 10 pojk- och flickgrupper 

som ”tränar” på onsdagar under ledning av unga instruktörer 

som själva spelar i DIF. Träningen pågår 5 gånger på våren och 

5 gånger på hösten, mellan 17-18 eller 18-19 på Östermalms IP. 

Säsongen avslutas med en liten Minicup i slutet av september.

När Knatteskolan är slut delas spelarna in i riktiga lag med 

cirka 12 spelare per lag. I november kallar vi till föräldramöte 

då vi informerar om verksamheten och rekryterar nya ledare 

bland föräldrarna till dom nybildade lagen. På våren utbildar vi 

sedan dom nyrekryterade ledarna under tre kvällar. I slutet av 
april startar verksamheten med träning på Östermalms IP en 

gång i veckan, på måndagar.
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ÅRSPLANERING DIF UNGDOM 2006
(Med reservation för eventuella ändringar)

14-16/19-20 juni Sommarfotbollsskola, Hjorthagens IP

2-3 augusti Coerver Coaching, Players Education, P14-P16
14-18 augusti Sommarfotbollsskola, Hjorthagens IP
19 augusti Retorikkurs, Hjorthagens IP 10.00 - 16.00
20 augusti Coerver Coaching, Uppföljning

2 september DIF-dagen, Kaknäs
16 september Teknikdag, P/F 97 - P95, Hjorthagens IP
23-24 september Knattefotbollens avslutning (P/F00) och 

Stockholmsmästerskapen P/F99

3 oktober Åldersgruppsträff, P94: 17.30, P96: 19.30
7-8 oktober Stockholmsmästerskapen P/F97 och 98
14-15 oktober Stockholmsmästerskapen P95 och P96

6 november Åldersgruppsträff, P95: 17.30-19.00
7 november Åldersgruppsträff, P/F98: 17.30-19.00, P/F97: 20.00
8 november Åldersgruppsträff, P/F99: 17.30
12 november Årsavslutning 2006, Idrottshögskolan 11.00 - 16.00
21 november Föräldramöte P/F 00, Hjorthagens IP 18.00 - 19.15 

+ 19.30 - 20.45

18 december Glögg-mingel, alla ledare (Hjorthagens IP)
27-30 december DIF Innecup P92-P98, F97-F98

VÄNTELISTA I ALLA 
ÅLDERSKLASSER

På grund av den begränsade tillgången till träningstider för vår 

verksamhet, har vi endast möjlighet att ta emot 120 spelare per 

åldersklass. Detta medför att vi tyvärr har mer eller mindre lång 

väntelista till nästan alla åldersklasser.

Vi har endast väntelista från och med det år som vår verksam

het startar, det vill säga det år spelaren fyller 6 år (Knatteskola). 

Intag från väntelista baseras på anmälningsdag.

/DIF Ungdom
Kerstin Eriksson

MISSA INTE!
DIF-DAGEN PÅ KAKNÄS

Lördag 2 september
Mer information kommer på - www.difungdom.se
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DJURGÅRDAREN INLEDNING

VM-LIRARE

TUNGVIKTARE

VM-DJURGÅRDARE GENOM TIDERNA

1. Hasse Jeppsson, 1950, 4 matcher, 2 mål
2. Sigge Parting, 1958, 6 matcher
3. Claes Kronqvist, 1970, 1 match
4. Ronney Pettersson, 1970, 0 matcher
5. Sven Lindman, 1974, 0 matcher
6. Andreas Isaksson*, 2002, 0 matcher
7. Leif Eriksson, 1970, 2 matcher (representerade Örebro SK)
8. Stefan Rehn, 1994, 1 match (representerade IFK Göteborg)
9. Jesper Blomqvist, 1994, 2 matcher (representerade IFK Göteborg)
10. Mattias Jonson, 2002, 2 matcher (representerade Bröndby IF), 2006

TIO TUNGA SPELARNAMN

1. VITO KNEZEVIC*
2. VOLKER TÖNSFELDT
3. DAN BRZOKOUPIL
4. GARY WILLIAMS*
5. GEERT DEN OUDEN
6. DARKO MAVRAK
7. ARNE SKOTTE
8. SIGGE PARLING
9. MALCOLM MCDONALD
10. RENÉ MAKONDELE

MÅLVAKTERNA

TIO PUBLIKSIFFROR I DERBYN MOT AIK

1. 25 maj 1967____ 44 130 DIF-AIK 1-1
2. 11 sep 1963___ 43 261 DIF-AIK 3-1
3. 29 maj 1975___ 40 669 AIK-DIF 1-2
4. 12 aug 1954___ _ 40 458 AIK-DIF 0-1
5. 26 maj 1955___ 39 696 DIF-AIK 0-2
6. 31 aug 1989___ 9 398 AIK-DIF 1-1
7. 11 maj 1989___ 9 222 DIF-AIK* 0-0
8. 9 maj 1928___ 7913 DIF-AIK 3-3
9. 27 aug 1910___ 6 667 AIK-DIF 2-1
10. 16 sep 1981___ 5 509 DIF-AIK 0-0

TIO MÅLVAKTER I DIF 
GENOM TIDERNA

1.  Arne Arvidsson, svensk mästare 1955, 1959, 19642.  Björn Alkeby* 1971-19823.  Frithiof Rudén, svensk mästare 1917, 19204. Andreas Isaksson, svensk mästare 2002, 20035.  Ronney Pettersson, svensk mästare 19666.  Dembo Tourray svensk mästare 20057.  Gösta Dahlberg, svensk mästare 19128.  Karl Runn, svensk mästare 19159. Kjell Frisk, 1990-199510. Joacim Sjöström, 1983-1988
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ORDLEKSex stycken ord med fotbollsanknytning gömmer sig bland alla bokstäver.Leta lodrätt, vågrätt och diagonalt!
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KRYSSFRÅGOR
1. Hur många poäng har Djurgården spelat ihop i år i Allsvenskan?
2. Vilken känd svensk fotbollsspelare sjunger Frans tillsammans med gruppen Elias om?
3. Var spelar Djurgården sina hemmamatcher?
4. Vilken färg på kortet tar domaren upp om någon spelare ska utvisas?
5. Vilken svensk spelare vann Champions League tillsammans med Barcelona 2006?
6. På vad spelas en fotbollsmatch?
7. Hur många gånger har Djurgården blivit svenska mästare?
8. Vad heter den supporterklubb som är för de yngsta fansen?
9. I vilket land spelas fotbolls VM 2006?

TECKNINGAR/BILDER
Som vi tidigare nämnt så får ni gärna skicka in teckningar och bilder till oss, så kanske 
just ditt bidrag publiceras i nästa nummer av Djurgårdaren. Till nästa nummer efterlys
er vi teckningar på temat "Mål” och fotografier på temat ”Sommar/Fotboll/Djurgården”. 
Självklart kan man mejla bilderna digitalt, men se till att det är hög upplösning (så 
många pixlar som möjligt) så att vi kan trycka bilderna i tidningen.

Skicka dina teckningar och fotografier till:
Djurgårdens IF Fotboll 
"Djurgårdaren”
Valhallavägen 104 

114 41 Stockholm AUTOGRAFER
Vill du ha spelarnas autografer? Skicka ett 
frankerat svarskuvert med din adress till oss, 
så skickar vi autografer till dig. Märk kuvertet
Autografer
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DJURGÅRDAREN

DAMALLSVENSKANAlla spelprogram är preliminära och dagar och tider kan komma att ändras under säsongen. Mer information hittar du på hemsidan. www.dif.se
HOCKEYN 2006/2007

Alla spelprogram är preliminära och dagar och tider kan 
komma att ändras under säsongen. Mer information hittar 

du på hemsidan. www.dif.se

Måndag 17 april Djurgården - Sunnanå SK 3-0

Söndag 30 april Malmö FF DFF - Djurgården 4-1

Söndag 14 maj Djurgården - Umeå IK 0-1

Onsdag 17 maj QBIK - Djurgården 1-1

Söndag 21 maj Kopparbergs/Göteborg - Djurgården 1-2

Söndag 28 maj Djurgården - KIF Örebro DFF 1-0

Söndag 4 juni 16.00 Hammarby IF DFF - Djurgården

Söndag 11 juni 16.00 Djurgården - Jitex BK

Torsdag 22 juni 19.00 Linköpings FC - Djurgården

Onsdag 28 juni 19.00 Djurgården - Mallbackens IF

Tisdag 19 sep 19.00 Djurgårdens IF - Mora IK

Torsdag 21 sep 19.00 Frölunda HC - Djurgårdens IF

Söndag 24 sep 16.00 Djurgårdens IF - Linköpings HC

Tisdag 26 sep 19.00 MODO Hockey - Djurgårdens IF

Torsdag 28 sep 19,00 Färjestads BK - Djurgårdens IF

Lördag 1 juli 16.00 Djurgården - Bälinge

Lördag 8 juli 16.00 Bälinge - Djurgården

Lördag 12 aug 16.00 Jitex BK - Djurgården

Söndag 20 aug 16.00 Djurgården - Hammarby IF DFF

Onsdag 30 aug 19.00 Mallbackens IF - Djurgården

Söndag 3 sep 16.00 Djurgården - Linköpings FC

Lördag 9 sep 16.00 KIF Örebro DFF - Djurgården

Söndag 17 sep 16.00 Djurgården - Kopparbergs/Göteborg

Söndag 8 okt 16.00 Djurgården - QBIK

Söndag 15 okt 16.00 Umeå IK - Djurgården

Lördag 21 okt 16.00 Djurgården - Malmö FF DFF

Lördag 28 okt 16.00 Sunnanå SK - Djurgården

Måndag 2 okt 19.00 Djurgårdens IF - Skellefteå AIK 

Torsdag 5 okt 19.00 HV71 - Djurgårdens IF

Lördag 7 okt 15.00 Djurgårdens IF - Timrå IK

Tisdag 10 okt 19.00 Luleå HF - Djurgårdens IF

Torsdag 12 okt 19.00 Djurgårdens IF - Brynäs IF 

Måndag 16 okt 19.00 Mora IK - Djurgårdens IF 

Torsdag 19 okt 19.00 Djurgårdens IF - Frölunda HC 

Lördag 21 okt 15.00 Linköpings HC - Djurgårdens IF 

Måndag 23 okt 19.00 Djurgårdens IF - MODO Hockey

Torsdag 26 okt 19.00 Djurgårdens IF - Färjestads BK 

Lördag 28 okt 15.00 Skellefteå AIK - Djurgårdens IF 

Tisdag 31 okt 19.00 Djurgårdens IF - HV71

Torsdag 2 nov 19.00 Timrå IK - Djurgårdens IF 

Söndag 5 nov 16.00 Djurgårdens IF - Luleå HF

Torsdag 16 nov 19.00 Djurgårdens IF - Malmö Redhawks 

Lördag 18 nov 15.00 Brynäs IF - Djurgårdens IF

Måndag 20 nov 19.00 Luleå HF - Djurgårdens IF 

Torsdag 23 nov 19.00 Djurgårdens IF - Malmö Redhawks 

Lördag 25 nov 15.00 Djurgårdens IF - MODO Hockey 

Tisdag 28 nov 19.00 Skellefteå AIK - Djurgårdens IF 

Torsdag 30 nov 19.00 Frölunda HC - Djurgårdens IF

Lördag 2 dec 15.00 Djurgårdens IF - Färjestads BK 

Måndag 4 dec 19.00 Djurgårdens IF - Mora IK

Torsdag 7 dec 19.00 HV71 - Djurgårdens IF

Söndag 10 dec 16,00 Djurgårdens IF - Linköpings HC 

Tisdag 19 dec 19,00 Djurgårdens IF - Timrå IK

Torsdag 21 dec 19.00 Brynäs IF - Djurgårdens IF 

Onsdag 27 dec 19,00 Djurgårdens IF - Luleå HF

Fredag 29 dec 19.00 Malmö Redhawks - Djurgårdens IF
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Djurgårdens IF Fotboll
Valhallavägen 104, 2tr 
114 41 Stockholm
Telefon 08-545 158 00
www.dif.se

Djurgårdens IF Ungdomsfotboll
Hjorthagens IP
Artemisgatan 40
1 15 42 Stockholm
Telefon 08-545 158 50

Djurgården Damfotboll

Telefon 08-783 59 15 
www.difdam.nu

Djurgårdens IF Handikappfotboll
Kent Aberg
Telefon 08-631 1 1 01
Se länk från www.dif.se

Djurgårdens IF Alpinförening
Per Roald
Telefon 070-564 16 20 
www.difalpin.se

Djurgårdens IF Amerikansk
Fotboll
Joachim Skoogberg
Telefon 0703-445 304 
www.dif-af.com

Djurgårdens IF Bandyförening
Conny Arnold
Telefon 0708-92 22 1 1 
www.difbandy.se

Djurgårdens IF Bouleförening
Sture Öhman
Prylvägen 7 
141 30 Huddinge
Se länk från www.dif.se
Djurgårdens IF Bordtennis
Telefon 073-632 30 31 
www.difbordtennis.com

Djurgårdens IF Bowling
Telefon 08-740 44 34 
www.difbowling.com

Djurgårdens IF Boxning
Telefon 08-650 10 92
www.difboxning.se

Djurgårdens IF Fäktning
Telefon 08-664 14 64
www.diffencing.se

Djurgårdens IF Golf
Telefon 08-51 1 750 00 
www.djurgardensgolf.se

Djurgårdens IF Handboll
Telefon 070-595 31 61
www.difhandboll.se

Djurgårdens IF Innebandy 

www.difinnebandy.net 
Djurgårdens IF Ishockey 
Telefon 08-600 81 00 
www.difhockey.se

Djurgårdens IF Konståkning 

Marie Westerberg
Telefon 0768-522 777 
www.difkonstakning.se

Djurgårdens Suporters Club
Telefon 08-765 50 38 
www.dsclub.nu

Järnkaminerna
Telefon 08-783 79 77 
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 även medlemskap i juniorklubben Järnkaninernd)
Familj boende på samma adress..............500 kr
Ständig medlem............................................5000 kr

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

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