


Ordna din fest 
på Olympiaterrassen
För dig som ska ordna fest eller genomföra ett 
evenemang erbjuder vi en unik lösning i hist
orisk miljö. På Stockholms Stadions terrass kan 
du samla upp till 150 kunder, partners, personal 
eller vänner till fest, bröllop, konferenser, midda
gar eller andra högtider.

Kontakta Djurgården Fotboll/Stadion Event, via 
telefon 0708-13 48 15 eller mail till event@dif.se, 
med din bokningsförfrågan, om du vill ha ytterli
gare information eller för visning.

Är du medlem i Djurgården Fotboll erhåller du 
10 procent rabatt på lokalkostnaden vid bokning 
senast den 31/11 2008.

mailto:event@dif.se


en höjdpunkt närmar sig, nämligen 
kvalet till Uefa-cupen. Lottningen är 
intressant och rolig att följa live via www. 
uefa.com. I år ingår första kvalmatchen 
hemma i säsongsbiljetten och biljet
terna finns redan till försäljning via 
www.ticnet.se och 077-170 70 70. 
Kraven på Djurgården är numera alltid 
höga och nu vill det till att vi i publiken 
sluter upp och ger vårt stöd på Råsun
da. Ger vi supportrar allt vi har för att 
sjunga fram Blåränderna så kommer 
spelarna att ge allt för att Djurgården 
ska ta sig vidare. Skaffa biljett nu om du 
inte redan har gjort det och boka in alla 
Uefa-datum.

•Första kvalet lottas fredag 27 juni
13.30 i Nyon
Matcherna spelas 17 juli och 31 juli 

•Andra kvalet lottas fredag 1 augusti 
13.30 i Nyon
Matcherna spelas 14 aug och 28 aug 

•Första omgången lottas fredag 29 aug 
13.00 i Monaco
Matcherna spelas 18 sep och 2 okt 

•Gruppspelet lottas tisdag 7 okt 12.00 
i Nyon
Matchdagar
MD1: 23 okt
MD2: 6 nov
MD3: 27 nov
MD4: 3-4 dec
MD5: 17-18dec

Intressant information om de europeiska 
cuperna och lottningen finns på: http://www. 
xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/index.htm

Johan Elmander i duell (Bordeaux-Djurgården, 2002.11.12)

uefa.com
http://www.ticnet.se


Seedningsgrupper för den Nordliga 
regionen i första kvalet (28 lag): 
(med reservation för ändringar) 
Djurgården kan få möta irländska 
Cork igen, men av erfarenhet så finns 
det inga önskemotståndare i Uefa-
cupen utan oavsett motstånd krävs 
det full konsentration och ladding hos 
spelare och supportrar.

SEEDADE LAG KOF.
Manchester City England 30.996 
FC København Danmark 23.748
Brøndby IF Danmark 18.748 
Viking Stavanger Norge 12.400 
FC Midtjylland Danmark 6.748
FC Nordsjælland Danmark 6.748
Djurgårdens IF Sverige 6.518
Kalmar FF Sverige 4.518
Haka Valkeakoski Finland 3.176
Honka Espoo Finland 3.176
FH Hafnarfjardar Island 2.980 
Metalurgs Liepaja Lettland 2.915 
JFK Olimps Riga Lettland 2.915 
Suduva Marijampole Litauen 2.640

OSEEDADE LAG KOF.
Vetra Vilnius Litauen 2.640
Cork City Irland 2.420
St. Patricks Athletic Irland 2.420 
lA Akranes Island 1.980
Flora Tallinn Estland 1.430
TVMK Tallinn Estland 1.430
Glentoran Nordirland 0.770
Cliftonville Nordirland 0.770
Bangor City Wales 0.770
The New Saints Wales 0.770
EB Streymur Färöarna 0.605
B36 Torshavn Färöarna 0.605
CS Grevenmacher Luxemburg 0.495 
Racing Union Luxembourg Luxem
burg 0.495

Ibrahim Ba och Joe Gamble (Djurgården-Cork, 2005.08.11)
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Djurgården behöver en skadefri trupp 
nu när spelprogrammet i juli och augu
sti är tätt och förhoppningsvis ska det 
spelas 13 matcher under denna period.

Uefa-kval sommarhöjdpunkten 
sommaren är här och vi har precis firat midsommar. EM har stillat vår fotbolls- 
abstinens men nu längtar jag och många med mig till Stadion där vi ses 2 juli 
då Djurgården tar emot Elfsborg. Vi har nu fått distans till vårsäsongen som 
inleddes förhoppningsfullt och avslutades mindre bra.

Poängskörden är godkänd och Djurgården är med i kampen om toppla
ceringarna. Spelare, ledare, supportrar, kansli och styrelse har laddat batte
rierna under uppehållet för att vi nu tillsammans ska kunna fokusera på det 
som är viktigt.

Nämligen att ha roligt och att ha fotbollen i fokus.
Några nya spelare ansluter säkert när transferfönstret öppnar och sedan 

hoppas vi att alla skadade spelare är tillbaka och redo för spel igen. Då kan 
konkurrensen åter bli hård och kampen om platserna i startelvan tätna. Djur
gården behöver en skadefri trupp nu när spelprogrammet i juli och augusti 
är tätt och förhoppningsvis ska det spelas 13 matcher under denna period i 
Allsvenskan och Uefa-kvalet.

det har skett två ändringar i spelprogrammet och det är att matchen mot Elfs
borg 2 juli startar 20.00 och att matchen mot IFK Göteborg 12 juli spelas på 
Råsunda. Köpta biljetter gäller se mer information på www.dif.se och längre 
bak i medlemstidningen.

27 juni lottas årets höjdpunkt nämligen kvalet till Uefa-cupen och jag 
hoppas att uppslutningen på hemmamatchen blir stort. Över 7000 biljetter 
är sålda och se till att köpa din biljett via ticnet nu. Blir vi över 10000 och 
skapar en stämning som mot Utrecht på Råsunda. Då kommer laget att ge 
allt för att Blåränderna ska ta sig vidare till andra kvalet.

Till hemmamatchen mot Helsingborg som spelas 27 juli på Råsunda har 
vi bjudit in hockeyns medlemmar se www.difhockey.se. Detta är en del i ut
byte vi haft under flera år för att fotbollens och hockeyns medlemmar ska få 
ett mervärde.

Under hösten släpper vi också fotboll/hockey paketet som innehåller åtta 
djurgårdsmatcher. Håll utkik på respektive hemsida under sommaren för mer 
information.

lördagen den 6 september är det dags för DIF-dagen en tradition som upp
skattas av alla djurgårdare. Kom till träningsanläggningen och se alla våra 
ungdomslag och A-laget spela fotboll. Det är även tipsrunda och massor av 
andra aktiviteter för alla åldrar. DIF-familjen brukar sluta upp denna dag 
och det är trevligt att träffas och umgås i en avslappnad och underbar miljö 
ute på Djurgården./Tomas af Geijerstam

http://www.dif.se
mailto:dif.fotboll@dif.se
http://www.dif.se
http://www.dif.se
http://www.difhockey.se
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BLI MEDLEM OCH FA 
BILJETT TILL UEFA-CUPEN 
Djurgården Fotbolls målsättning 
är att bli 15000 medlemmar 
under 2008. Nu erbjuder vi 
alla som löser medlemskap 
under perioden 1 juni-11 juli en 
biljett till första UEFA-kvalmat
chen. Motstånd lottas den 28 
juni och dubbelmötet spelas 17 
juli och 31 juli.

Djurgården Fotboll erbjuder 
även alla som redan är medlem
mar rabatterade matchbiljetter 
till den första UEFA-kvalmatch. 
För 50 kronor kan man i Klock
tornsbutiken köpa biljetter till 
södra nedre. Biljetterna kommer 
att kunna lösas ut/köpas i Klock
tornet 14-17 juli eller 28-31 
juli. Medlem blir du på www.dif. 
se under »Medlem« eller direkt 
i vår Klocktorns-butik. Se öppet
tider och mer information på 
WWW.dif.se./Robert Kollberg

3. Uefa-cupen 2008
Viktiga datum och möjliga motståndare

6. Avspark med bland annat:
Stockholm Summer Games, Drive-in-
fotboll, Mats Jonsson om Djurgården 
säkerhet och Bananjakt på barnsjuk

18. Genombrott och skador
Paul Lindholm och Bosse Andersson om 
vårsäsongen, uppehållet och Uefa-kvalet

22. Resultat från träningsmatcherna

26. Keepah
Snack med 583 cm/278 kg målvakt

33. Tänk på spelarna, fotbollen och 
Djurgården
Krönika av Eva af Geijerstam

Snack med 583 mn/273 kg målvakt

36. Souvenirer

38. Arenaläget
Summering av det senaste i arenafrågan

42. Djurgårdskalendariet sommaren

44. Historik
Guldsäsongen 1955

48. Medlemssidor
Bilder från djurgårdare

50. Mitt liv som djurgårdare
Henrik Sander

DJURGÅRDEN KÖR MED AUDI
Audi storsatsar nu på fotboll i 
Sverige och väljer att samarbeta 
med Djurgården. Audi Stock
holm blir därmed officiell 
partner till Djurgården Fotboll 
under 2008.

- Vi ska hjälpa Audi att sälja 
ännu fler bilar genom att ge dem 
en lokal anknytning till Stock
holm och Sverige, säger Jenny 
Furtenbach, vd för Djurgården 
Fotboll Försäljning AB.

I Europa samarbetar Audi 
med Bayern Munchen, Real 
Madrid och Manchester United.

Under 2008 lanserar Audi 
fler nya modeller. Bland annat 
Audi A4, Audi A4 Avant, Audi 
A3 Cabriolet, Audi RS6 och 
den nya mellanstora SUV:en 
Audi Q5./Jonas Riedel

http://www.dif
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Sommarkul på Huddinge Barnsjukhus
bananjakt. I slutet av maj gick årets 
»Sommarkul« på Huddinge Barnsjuk
hus av stapeln. Det var traditionsenlig 
»bananjakt«, fotbollsturnering, korv
grillning och massor av annat kul. Den 
här dagen har vi alltid genomfört till
sammans med DIF Hockey som också 
besöker barnen på sjukhuset konti
nuerligt.

Nytt för i år är att även DIF damfotboll 
nu finns med vilket känns kul!

Vi började med att alla delades in i lag 
och begav sig på jakt efter bananer ute i 
skogen. När lagen var tillbaka gällde det 
att bygga så högt det gick av de bananer 
man samlat. Daniel Sjölunds lag försva
rade titeln för tredje året i rad, vilket inte 
uppskattades av Markus Johannesson 
och Mattias Jonson!

Efter jakten var det gott med en 
korvpaus som givetvis innehöll en rad 
autografskrivningar. Därefter tog fot

bollsturneringen vid. Det var en jättebra 
dag med strålande sol från en blå him
mel och det är alltid kul att träffa barnen 
pigga och glada utomhus.

I augusti ska vi försöka få till nästa 
besök på Huddinge Barnsjukhus. Vi mår 
alla bra av att få ge barnen några timmar 
av vår tid, man får så mycket tillbaka.

Jag vill rikta ett stort tack till Anders, 
Mia och Birgit som alltid ser till att våra 
besök blir så givande./Marie Barth-Kron



JUNI-SEPTEMBER 2008 AVSPARK 9

Stockholm Summer Games återuppståndelse
ungdomsidrott. För något år sedan gick 
Stockholm Summer Games i konkurs. 
Nu blåser friska vindar i en av Stock
holms största satsningar på idrottstur
nering för ungdomar och Djurgården 
har klivit in i organisationen. Men exakt 
vad kommer Djurgården att göra, och 
hur kan detta påverka framtiden?

Djurgårdaren tog kontakt med före
ningschef Johan Werner.
Johan, varför har Djurgården valt att kliva 
in i Summer Games?

-Det är brist på stora ungdomsturne
ringar i Stockholm överlag och när nu 
Summer Games har startat igen, är det 
ett bra tillfälle för Djurgården att skapa 
fler utländska kontakter. Summer Games 
omfattar många olika idrottsgrenar, inte 
enbart fotboll. Det ger oss goda kontakt
nät bland andra idrotter och andra 
sammanhang än fotboll. Att Stockholms 
Idrottsförbund är huvudarrangör känns 
tryggt för kontinuiteten och framförallt 
uppbyggnaden av administrationen kring 
evenemanget.
Vad innebär Djurgårdens ansvar i detta?

-Vi går in som arrangör av fotbolls
turneringen, med allt vad det innebär. 
Vi står för turneringsform, domare, 
ledare och så vidare. Vi har tillsatt 
personer som ingår i organisationen, 
såsom Markus Grapne och »Sibbe« 
Turanli som sköter tävlingsupplägget.

DJURGÅRDENS FOTBOLL HAR ALDRIG VARIT STÖRRE - MOT 15K
Syftet med kampanjen 15k är att få 15 000 medlemmar. Det skulle innebära att 
Djurgården blir Sveriges största fotbollsförening. Kampanjen har i dagsläget 
inbringat i runda tal 1000 nya medlemmar till Djurgården Fotboll. Medlemsanta
let har stigit konstant och Djurgården Fotboll har aldrig haft fler medlemmar - 
alltså har DIF heller aldrig varit större än nu.

Medlemsansvarig i Djurgården Fotboll är Robert »Pike« Kollberg och han är 
hittills nöjd med vad 15K inbringat.

-Kampanjen har pågått cirka tre månader och på den tiden har vi fått ungefär 
1000 nya medlemmar till klubben, vilket givetvis är väldigt positivt. Målet är dock 
fortfarande att nå 15 000 medlemmar innan säsongen är över och vi är en god 
bit på väg mot att bli Sveriges största fotbollsförening.
Två faser i kampanjen är över, vad händer nu?

-Kampanjen pågår tills vi nått 15 000 medlemmar. I nästa del satsar vi extra 
inför Uefa-cupkvalet, där alla nya medlemmar får en gratis biljett till hemma
matchen i UEFA-cupkvalets första omgång. Mer information finns på www.dif.se.

Hur har du märkt av att Djurgården gått 
in i Summer Games?

-Det har hittills inneburit att jag 
träffat en hel del nya ansikten. Förra 
veckan var två brasilianska agenter på 
visit. Flera företag är kopplade till 
Summer Games med spetskompetens 
inom allt ifrån juridik till It.
Vad gjorde brasilianarna här?

-De kommer att skicka hit sju stycken 
lag från Brasilien som ska deltaga i tur
neringen. Agenterna var här för att titta 
på de sportsliga och sociala aspekterna 
för dessa lag. Vi visade dem runt i 
Spånga där huvuddelen av fotbollsturne
ringen spelas och sedan visade vi skolan 

som de kommer att bo i. Det är jättevik
tigt för våra utländska gäster att de 
lämnar Stockholm med en positiv 
helhetssyn. Att de haft en fantastisk 
upplevelse även utanför fotbollsplanen 
och det ska vi se till att de får. (Mer om 
mötet med de brasilianska agenterna 
finns på difungdom.se.)
Vad ser du för potential i Summer 
Games?

-Internationella kontakter är viktigt 
för Djurgårdens utveckling. Med ett bra 
arrangemang av detta slag skaffar oss 
fler kontakter. Det är avgörande för vår 
expansion. En annan viktig del är att det 
finns stora möjligheter att i framtiden 
kunna förlägga turneringen till Öster
malms IP och Hjorthagen. Självklart ser 
jag Stockholms Stadion som finalarena 
i framtiden.
Slutligen, vad är din spontana känsla?

-Jag tycker att det ska bli väldigt 
intressant att följa utvecklingen av 
Summer Games och jag har en positiv 
känsla inför turneringen som sådan. 
Visst kan organisationen och upplägget 
bli bättre, men vi tar 2008 som ett läroår 
och jag hoppas kunna utveckla turne
ringen under kommande år. 2012 är det 
tänkt att Summer Games ska vara som 
störst med deltagare från drygt 15 
nationer. Det sammanfalller med 100- 
års jubiléet av att de Olympiska spelen 
hölls i Stockholm./Jonathan Broberg

http://www.dif.se
difungdom.se
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Drive-In-Fotboll ett lyft i Alby
djurgårdsandan. Det känns som en 
evighet sedan. Den där kalla oktober
kvällen. Omkring 20 entusiaster hade 
letat sig ner till Alby bollplan, en grus
plan som för kvällen stod utan omby
tesmöjligheter och belysning. Snöblan
dat regn piskade mot kinderna, men 
ändå spreds värme.

Bollar rullades ut och därmed hade 
Djurgårdsandans projekt med arbets
namnet Drive-In-FotbolI gått från skriv
bord till i verklighet.

IDAG, SEX MÅNADER SENARE, drivs projek
tet på Kvarnhagsskolan i Alby samt 
på Sundbyskolan, Hjulstaskolan och 
Enbacksskolan i Järvaområdet.

-Vi får in förfrågningar hela tiden 
och i höst räknar vi med att finnas på 
åtminstone två skolor till, säger projekt
ledare Jonas Hellerup.

Utöver att ordna fotbollsträningar 
har projektet även ordnat fem sup
porterresor, där drivande eller med
verkande personer kontinuerligt på 
aktiviteterna, bjudits in till djurgårds
matcher i både fotboll och hockey.

-Det har varit väldigt positivt. Många 
av de som gått på matcherna har inte 
varit på varken hockey eller fotboll 
förut. För dem har det varit en mycket 
stark upplevelse, berättar Jonas 
Hellerup.

drive-in-fotboll i Alby spelas i Albyhal
len och/eller på Alby bollplan på fre
dagskvällar mellan 22:00-24:00 samt 

på söndagar mellan 11:00-14:00. 
Mellan 11:00-12:00 sker det i kombi
nation med Alby IF:s träning.

-Att kombinera passet med Alby IF 
har varit ett lyft för både Alby IF och 
oss. I Alby IF finns det nu så många 
spelare att de kommer behöva starta 
ett lag till. Det har varit centralt i vårt 
arbete, att ungdomar in i det organise
rade och befintliga föreningslivet i 
Albyområdet, säger Jonas Hellerup.

-Drive-ln-Fotboll i Järva spelas i 
Spångahallen på fredagskvällar mel
lan 21:00-23:30. Här råder andra 
förutsättningar än i Alby, både sports
ligt och organisatoriskt.

Men Järvaandan är fortfarande 
i begynnelsefasen och har överlag 
fungerat bra under den dryga månad 
projektet har varit igång.

-Sammanlagt kan nämnas att Drive-
In-Fotbollen har haft 159 aktiviteter 
som besökts av närmare fem tusen 
personer.

på gång i albyandan är streetfoboll i
Alby centrum på Albydagen den 23 maj 
mellan 15:00-18:00 i samarbete med 
Samba Fotball Academy och Botkyrka 
Byggen.

-Vi kommer även att finnas med på k. 
UNG i det gröna i Hågelbyparken den 
24 maj. Den 6 juni kommer en stor 
7-manna kvällsturnering anordnas på 
Alby bollplan. Något jag tror kommer 
vara väldigt givande och roligt, avslutar 
Jonas Hellerup./Jonathan Broberg

NYA AVTAL MED TRE KLUBBAR 
Djurgården kommer att ha ett antal 
så kallat Avtal om utlåning av pro
fessionell spelare utan övergångs- 
summa. Det innebär att en spelare 
kan spela för två klubbar under en 
säsong. Först ut var Tobias Forsberg 
och Tommi Vaiho (bilden nedan). 
Avtal av den här typen är tillåtet 
med tre klubbar. Djurgården kom
mer att samarbeta med IK Frej, 
Enköpings SK och Vasalunds IF.

Djurgården har gjort klart med 
ett sådant avtal med Enköpings 
tjugoårige försvarsspelare Tobias 
Forsberg. Tobias tillhör därmed 
Djurgården och kan även spela för 
Djurgården under säsongen, men 
kommer tills vidare att lånas ut 
till Enköpings SK. Tobias spelade 
förra året i Heby i division två. Han 
spelar normalt mittback men klarar 
av alla positioner i backlinjen.

-Det är en intressant spelare 
med bra fysik och det här är en 
lösning som passar alla, menar 
Djurgårdens Bosse Anderson som 
nyligen har haft hand om lyckade 
övergångar från Enköping.

Djurgården har även ett likadant 
avtal med IK Frej angående mål
vakten Tommi Vaiho som tillsvidare 
spelar för division två-klubben.

Flera liknande avtal med dessa 
klubbar kommer troligtvis att 
skrivas framÖver./Jonathan Broberg
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Djurgårdens Fotboll i Norrlandsfönstret
samarbetsavtal. Djurgårdens Fotboll har 
tecknat ett samarbetsavtal med Skellefteå 
FF inom ramen för projektet Norrlands
fönstret.

Norrlandsfönstret är en utbildning för 
fotbollsspelare med siktet inställt på spel 
i högre division, med Djurgården, med 
landslaget och sedan kanske vidare ut i 
världen som professionell fotbollsspelare.

Norrlandsfönstret är också en möjlighet 
för unga, talangfulla och ambitiösa 
fotbollsspelare i Norrland att få en gedigen 

och bra grund att stå på när de går vidare 
i sin fotbollskarriär.

-Vi är oerhört glada åt att, tillsammans 
med en stor professionell allsvensk före
ning, presentera det här utbildningspake
tet för fotbollsspelare i övre Norrland, 
säger Mats Stenlund, Skellefteå FF.

Norrlandsfönstret är ett utbiIdnings- 
och talangprojekt, under inledningsvis fem 
år, som siktar mot att utveckla, fortbilda 
och ge unga spelare möjlighet att få träna 
och spela på en hög nivå./Jonas Riedel

OM SKELLEFTEÅ FF
Skellefteå FF, dåvarande Skellefteå 
AIK Fotboll, bildades 1921. 2005 byt
te föreningen namn till Skellefteå FF 
inom ramen för det samarbetsprojekt 
som pågår med föreningarna Sunnanå 
och Morön. Projektet syftar till att 
bilda ett elitlag som ska avancera i 
seriesystemet. Skellefteå FF spelar 
idag i division 2 Norrland.

Bra säsongsinledning av juniorerna
ungdomsfotboll. Djurgårdens juniorer 
har startat säsongen på ett mycket 
förtroendeingivande vis och det finns 
klara indikationer i spelet som vittnar 
om att juniorerna blir ett topplag även 
under hösten. Här följer en sammanställ
ning av juniorernas matcher hittills.

Omgång 1
DJURGÅRDEN-HAMMARBY 4-2 (2-2)
DIF-mål
1-0 Niklas Penttilä
2-0 Patrik Ahlund
3-2 Trimi Makolli (straff)
4-2 Robbin Sellin

Törnsten
Calisir-Askling-Sjöberg-Lindqvist
Penttilä
Tönsfeldt-Makolli-Sellin
Ahlund-Hellgren

DIF gick genom mål av Niklas Penttilä och 
Patrik Ahlund fram till en betryggande 2-0 
ledning. Men genom två nästan identiska 
mål reducerade och kvitterade. I den andra 
halvleken ökade DIF tempot och tog en skön 
4-2 seger.

Omgång 2
ESKILSTUNA-DJURGÅRDEN 2-3 (1-0)
DIF-mål
2-1 Jonas Hellgren, straff
2-2 Axel Sjöberg
2-3 Niklas Penttilä

Ahlenius
Keshavarz-Askling-Sjöberg-Rönning
Penttilä
Erkol-Makolli-Tönsfeldt
Ahlund-Hellgren

Djurgården hamnade i ett 2-0 underläge - ing
enting fungerade spelmässigt och det kändes 
som att säsongens första förlust var på väg. Då 
höjde sig laget och började vinna närkamper. 
Jonas Hellgren rullade in reduceringen på 
straff Mittbacken Axel Sjöberg pressade in 
kvitteringen och Niklas Penttilä fullbordade 
vändningen då han tryckte in 2-3.

Omgång 3 
DJURGÅRDEN-VÄSTERÅS 0-2 (0-1)
Ahlenius
Calisir-Penttilä-Askling-Lindqvist
Ahlund
Erkol-MakolIi-SelIin
Hellgren-Hellqvist

Västerås spelade tungt och tufft med ett emel
lanåt finurligt anfallsspel. Djurgården lyckades 
inte få igång spelet, men gav aldrig upp. När 
väl Västerås, lite turligt kunde göra 0-1 backa
de laget hem och kontringsspela. Djurgården 
förde i detta läge matchen kraftigt men när 
avslutslägen dök upp infann sig inte effektivi
teten. Västerås vann slutligen med 0-2.

Omgång 4
GIF SUNDSVALL-DJURGÅRDEN 0-5 (0-2)

DIF-mål
0-1 Axel Sjöberg

0-2 Jonathan Tönsfeldt
0-3 Baris Kececi
0-4 Baris Kececi
0-5 Rasmus Lindqvist
Törnsten
Söderberg-Sjöberg-Askling-Lindqvist 
Kececi-Penttilä-Tönsfeldt-Calisir 
Ahlund-Hellgren

Djurgården fick en drömöppning då Axel 
Sjöberg och sedan Jonathan Tönsfeldt ordnat 
2-0 ledning innan ens tio minuter var spelade. 
Djurgården utökade ledningen i inledningen 
av den andra halvleken, inte bara en gång utan 
två genom mittfältaren Baris Kececi. På slutet 
spädde backen Rasmus Lindqvist på ytterli
gare till slutresultatet 5-0.

Omgång 5
DJURGÅRDEN-AIK 2-1 (1-0)
DIF-mål
1-0 Robbin Sellin
2-0 André Calisir

Ahlenius
Söderberg-Sjöberg-Askling-Lindqvist 
Erkol-MakolIi-Calisir-Sellin
Hellgren-Hellqvist

Blåränderna var matchen igenom numret 
större än solnaiterna. Just före paus hittade 
kvicke Robbin Sellin en lucka i AlKs försvar 
och kunde trycka dit ledningsmålet. Efter 
paus fortsatte DIF dominera och André Calisir 
ökade på Djurgårdens ledning efter tio minu
ter. AIK fick en straff, men på slutet var DIF 
närmre 3-1 än AIK var 2-2.
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Foto Jonathan Broberg

Bra år sportsligt och ekonomiskt
årsmöte. Djurgårdens årsmöte 2008 hölls 
11 mars i Torben Grutsalen i Stockholms 
Stadion. 67 medlemmar infann sig för att 
ta del av årsredovisningen och det ekono
miska resultatet för 2007, rösta in styrelse
ledamöter och applådera åt de olika pris
tagarna.

Ordförande Bosse Lundquist inledde 
mötet med att berätta om verksamhetsåret.

-Vi har haft ett väldigt bra år både 
sportsligt och ekonomiskt. Sportsligt tog vi 
oss tillbaka till toppen av Allsvenskan och 
ekonomiskt kan koncernen visa upp en vinst 
på drygt 9 miljoner kronor. Balansräkningen 
visar ett eget kapital på nästan 27 miljoner 
kronor. Detta tillsammans gör att vi går in i 
framtiden som oerhört starka, menade han.

För övrigt är det tionde året i rad som 
Djurgården Fotboll kan påvisa en ekonomisk 
vinst. Positivt är också att Djurgårdsandan 
fortsätter att växa. Under 2007 har projektet 
utvecklat samtliga sina verksamheter från 
2006 och dessutom utökat antalet verksam

heter. Även medlemsantalet ökar stadigt och 
uppgår idag till över 13500 medlemmar.

-Jag vill även passa på att tacka alla som 
på något sätt har anknytning till föreningen, 
styrelse, anställda, ideella krafter, föräldrar 
med flera. Utan er alla skulle Djurgården inte 
vara vad vi är i dag, avslutade Bo Lundquist.

Vad gäller styrelsen i Djurgården Fotboll 
röstades Bosse Lundquist in som ordförande 
för ytterligare ett år.

Tre nya ledamöter röstades in, Torbjörn 
Althén, Yvonne Strömberg och Gustav 
Törngren, samtliga på två år. Sedan tidigare 
sitter Ellinor Persson, Martin Selin, Lars-Erik 
Sjöberg och Dan Svanell i styrelsen, samtliga 
valdes in på två år vid föregående års möte. 
Petra Wester och Wille Bäckström hade 
sedan tidigare avböjt omval.

Övrigt ska nämnas att Rutger Barnekow 
kommer att lämna valberedning. Rutger 
har i många år gjort ett stort jobb för Djur
gården och avtackades med blommor 
under mötet./Jonathan Broberg

FYRA PRISER DELADES 
UT UNDER ÅRSMÖTET

ÅRETS DJURGÅRDARE
Priset delas ut till en spelare i A- 
truppen och i år gick utmärkelsen 
till anfallaren Mattias Jonson, som 
för tillfället var på träningsläger i 
Portugal.

ÅRETS DIF-INSATS
Priset delas ut till någon som gjort 
en extra fin insats för föreningen. 
Årets pristagare blev Gunilla 

Karlsson och Doris Dunkel-
Ramstedt. Varje match i en väldig 
massa år har de serverat kaffe och 
fikabröd i samband med Djurgår
dens matcher. Gunilla kunde tyvärr 
inte medverka eftersom hon 
kvällen till ära serverade kaffe 
på Hovet i Djurgården Hockeys 
slutspelsmatch mot Linköping.

-Jag tror jag talar för henne 
också när jag säger att jag är 
väldigt överraskad men lycklig för 
det här priset, sade en rörd Doris 
under mötet.

KURT HAMMARGRENS 
MINNESFOND
Priset är ett stipendium som till
delas en juniorspelare och årets 
stipendiat blev Viktor Catenacci.

-Det var väldigt oväntat men 
samtidigt är jag glad för utmär
kelsen, menade han.

JOHAN BJÖRKMANS STIFTELSE 
Priset delades ut till olika ung
domsledare i form av resebidrag 
och vinnarna blev, Ernesto Sapun, 
Emil Hedestig, Alexandra Wohlfart, 
Freddie Andersson och Carl 
Kylengren.

Nu kan du bli uppringd av Paul eller Siggi och få reda på startelvan för Djurgårdens alla matcher före alla andra. Paul eller 
Siggi ringer cirka 1-1,5 timmar innan matchen till DIN mobil. Du registrerar dig genom att skicka ett sms med texten DJU 
START11 till 72 401. Tjänsten är GRATIS och är ett samarbete mellan DIF och Mobile-Sports/Global Mouth. Du kan avsluta 
din prenumeration genom att skicka ett sms till DJU STOPP11 till 72 401.



PAKETPRIS PÅ MATCHTRÖJORNA

För endast 999:- får du både hemma- och bortamatchtröjan i ett snyggt paket. 
För 150:-/tröja får du dessutom din favoritspelares namn och nummer tryckt 
på tröjan. Gör din beställning på dif.se/webshop.

Ordinarie pris 1198 kronor. Er
bjudandet gäller så långt lagret 
räcker och vid köp av match
tröjspaket (art nr. difpaket).

dif.se/webshop
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Chic Charnleys före detta pub. Göran 
Ullskog till vänster, nya ägaren till höger.

Chic Charnley har sålt sin pub
dif-legend. I förra numret av Djurgårda
ren finns en intervju med den före detta 
spelaren James »Chic« Charnley. Skot
ten som efter sin fotbollskarriär var 
ägare till puben Thistle Bar i Glasgow. 
Göran Ullskog, djurgårdare och sam
arbetspartner till DIF i och med sitt 
jobb på Fredells Byggvaruhus, passade 
under ett besök i Glasgow på att besöka 
Chic Charnleys pub - eller, som det 
skulle visa sig, före detta pub.

-När vi kom dit hade han sålt tio 
veckor tidigare, berättar Göran.

Skotten James »Chic« Charnley 
spelade 12 matcher i Djurgården, 
under säsongen 1993, och mäktade 
med tre mål. Men trots att tiden i 
Djurgården blev kort hann han under 
sin tid i föreningen sätta avtryck i såväl 
motståndare som supportrar. Hans 
oömma, elaka eller kanske rent av fula 
spelstil var helt i publikens smak och 
den fyrkantiga skotten roade åskådarna 
på fler sätt än sitt sätt att hantera en 
fotboll. Efter att ha kuskat runt i diverse 
skotska klubbar placerade han 
fotbollsskorna på hyllan. Chic Charnley 
köpte en pub.

Göran befann sig i Glasgow med 
kunder till Fredells Byggvaruhus samt 
leverantör till kunderna för att se hur 
bakvänt saker och ting fungerar på 
öarna. En dörrinstallation är till 
exempel mer eller mindre bakvänd mot 
hur vi utför liknande jobb i Sverige. 
Göran tog med sig ett par stycken från 
ressällskapet för att hälsa på Chic.

-Adressen stod i tidningen så vi 
visade den och hela artikeln för en 
taxichaufför som tog oss dit. Puben låg 
ungefär en kvarts bilresa från centrala 
Glasgow, berättar Göran.

När ligan kom fram till puben var det 
dock inte riktigt som de hade förväntat 
sig.

-Vi möttes av tomhet. Det var helt 
tomt ute på gatan och det var lika tomt 
inne på puben sånär som på barten
dern.

Bartendern var en rakad herre med 
tandlös underkäke. Han visade sig även 
vara ägaren. Tio veckor tidigare (Göran 
var där 21 april) hade Chic Charnley 
sålt puben.

-Han längtade tillbaka till fotbollen 
och är i dag tränare på en ungdomsa
kademi, berättar han med tandlös 
knepig skotsk dialekt.

Djurgårdsdelegationen på plats var 
givetvis utrustade med souvenirer. Trots 
att Chic inte längre ägde puben 
lämnade mössor och halsdukar över till 
den nya ägaren, som säger sig ha 
kontakt med Chic.

-Han hängde upp souvenirerna i 
baren som i övrigt var tom på dekora
tion men vem vet om de hängde kvar 
efter det att vi hade gått ut. Det var en 
konstig känsla att komma dit. Allt var 
tomt och under vår halvtimme inne på 
puben såg inte till någon annan än 
ägaren. Det var kul att åka dit men det 
var givetvis trist att han hade sålt, 
avslutar Göran./Thomas Alexanderson

DIF-GÖTEBORG PÅ RÅSUNDA 
Med anledning av konsert på 
Stadion flyttas matchen mot 
Göteborg lördagen den 12 juli 
till Råsunda. Avsparkstiden är 
oförändrad och köpta biljetter 
gäller.

Live Nation hade bokat in en 
konsert på Stadion långt innan 
Djurgårdens spelprogram för 
2008 var klart. Sedan spelpro
grammet blev klart har Djurgår
den, Live Nation och Stadion 
arbetat tillsammans för att 
matchen ändå skulle kunna 
spelas på Stadion. Men nu står 
det alltså klart att det inte är 
möjligt eftersom bygget av 
scenen tyvärr måste påbörjas på 
lördag innan Djurgårdens match.

Observera att redan köpt 
Stadionbiljett gäller som 
entrébiljett på Råsunda. Varje 
sektion på Stadion hänvisas till 
en sektion på Råsunda, som 
kommer att vara onumrerad. 
Alltså ska alla som köpt biljett 
använda sin Stadionbiljett som 
inträde på Råsunda.

Det går givetvis fortfarande att 
köpa förköp till matchen mot 
Göteborg hos våra återförsäljare. 
Tänk på att du köper biljett till 
rätt sektion./Tomas af Geijerstam

Stadion Råsunda
A 106
B 105
E 103
F 102
G 101
H 430 och 435
K 107
L 107
M 432 och 433
N 432 och 433
0 323 och 324
P 320 och 321
R, S, T, U, V 430 och 435
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Mats Jonsson om händelserna kring derbyt
Mats Jonsson har fått i upp drag att granska de händelser 
kring derbyt mot AIK då ett antal personer skadades. Nu är 
hans rapport klar och Mats kan berätta vad han har kommit 
fram till.
Mats, du kan väl börja med att beskriva ditt uppdrag?

-Det kommer ifrån Djurgården Elitfotboll AB där ordfö
rande Bosse Lundquist gav mig i uppdrag att se över händel
serna kring derbyt mot AIK den 24 april. Under arbetet 
ansåg jag att det även fanns skäl att titta på en kort tid innan 
och en ganska lång tid efter den matchen för att ge en så 
rättvis bild av vad som hände.
Hur har du gått till väga?

-Jag har samlat in så mycket skriftligt material jag bara 
kunnat. De rapporter som Järnkaminerna och Djurgården 
säkerhet har tagit fram har jag läst igenom. Därefter har jag 
gått igenom dem med de som tagit fram dem för att få svar 
på de frågor jag haft i respektive rapport. Sedan har jag haft 
en mängd annat skriftligt material som tidningsartiklar och 
utdrag från Järnkaminernas, Djurgårdens och även AlKs 
hemsidor samt från Aftonbladets, Expressens och Dagens 
Nyheters hemsidor. Genom detta har jag försökt hitta 
orsaker till de oklarheter som funnits i de olika rapporterna. 
Båda rapporterna har varit ganska omfattande med en 
mängd bilagor.
Och vad har det gett?

-I stort kan man säga att båda rapporterna stämmer 
ganska väl överens vad gäller händelseförloppet. Däremot 
är det väldigt stor skillnad i slutsatserna. Det beror främst 
på att man har olika referenspunkter i Säkerhets och i Järn
kaminernas rapport vilket inte är några konstigheter i sig, 
båda har upplevt händelserna från sina egna perspektiv. 
Kan du säga något om dina slutsatser?

-Självklart kan man konstatera att något har gått fel när 
det får dessa konsekvenser. Till exempel blev det inte var en 
frivillig kvarhållning som man först hade förmedlat. En hel 
del människor har skadats, framför allt genom klämskador, 
men även av yttre våld där man har fog att tro att det har 
varit en batong inblandad. Detta är något som vi normalt 
inte ser, eller förväntar oss att se, efter ett derby och då 
måste jag dra slutsatsen att något har gått fel. Sedan gäller 
det att hitta vad som har gått fel och då finns det ett antal 
punkter som man kan ta med sig.
Vad är det för punkter?

-Till att börja med har det brustit i kommunikationen 

mellan Djurgårdens Säkerhet och Järnkaminerna. Det har 
gjorts försök att nå varandra under matchen för att få fram 
de förändringar som har beslutats, men man har inte lyckats 
nå varandra på grund av olika orsaker och därför har det 
varit oklart om det var en frivillig kvarhållning eller inte. Det 
menar jag är den stora bristen och det leder senare till ett 
händelseförlopp som ingen av parterna hade önskat sig och 
där många oskyldiga människor skadades.
Hur går man vidare med det här?

-Nu måste alla parter sätta sig ner och diskutera det här. 
Det finns en mängd slutsatser och en mängd brister, både 
av större och mindre slag, som jag kan konstatera. Nu gäller 
det för alla att rannsaka sig själv och fundera på vad man 
hade kunnat göra på ett annat sätt för att det här inte skulle 
ha hänt. Visserligen måste man nämna att det i efterhand, 
när man sitter med facit, är väldigt lätt att se om några fel 
har begåtts. Men det är ändå viktigt att titta på vad man 
kunde ha gjort för att förhindra det som hände eftersom 
det viktigaste är att förebygga att liknande händelser in
träffar igen.
Kan man i rapporten se vem som är ansvarig för det som 
hände?

-Som alltid i sådana här fall är det väldigt svårt att säga 
att ena parten är mer skyldig än den andra. Jag ser det här 
som en lång kedja som haft många länkar som har brustit 
och som har lett fram till de här konsekvenserna. Ingen, vare 
sig publik, supportrar eller ordningsvakter, vill uppleva 
händelser som efter derbyt mot AIK.
Kommer ni att hitta lösningar?

-Absolut. Nu har vi hittat problemen, nu kan 
vi hitta lösningarna. Men det gäller att alla 
parter tar på sig, vågar ta på sig, sin del av 
ansvaret./Jonas Riedel

SPONSRA LAGET I DITT HJÄRTA PÅ BURGER KING
Burger King har bytt ut det tidigare DerbyMålet. Nu kan du istället välja mellan 
tre olika nivåer: Guld - Triple Whopper Meal, Silver - Dbl Whopper Meal och 
Brons - Whopper Meal. För varje sålt derbymål så skänker Burger King 5 kr till 
Djurgården som du självklart väljer att sponsra när du äter på Burger King.
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Genombrott och skador
Bosse Andersson och Paul Lindholm berättar för Djurgårdaren 
om hur första tredjedelen av säsongen har varit, vad som händer 
under uppehållet och om det stundande Uefa-cupkvalet.
Av Jonas Riedel

djurgårdaren: Elva omgångar av Allsvenskan är spelade 
och det är uppehåll. Hur har säsongen varit hittills?
paul: Vi har väl tre-fyra poäng mindre än vad vi hade hop
pats på, med dem hade vi varit med i den absoluta toppstri
den. Nu blev de två sista matcherna lite smolk i bägaren, vi 
lyckades varken prestera eller ta poäng. Totalt sett lite sämre 
än vi hade förväntat oss.
bosse: Vi började mot Norrköping och vi har erfarenhet 
av att det inte alltid är så lätt att starta mot nykomlingar. 
Trycket på Idrottsparken var stort, men vi vann med 2-1 
och spelade bra och några oprövade spelare stack ut. Det 
fortsatte väl så 4-5 omgångar, ofta kom vi i tidiga underlägen 
men hade ändå kraft att vända matcherna. Sedan kom det lite 
som en chock med ständiga matcher och skador på nyckel
spelare som Jonson, Riihilahti, Sjölund, Dahlberg med flera 
och vi kunde inte gå runt på spelare som vi hade hoppats. 
Sedan avslutar vi med två dåliga matcher där jag hoppas 
att matchen mot Kalmar var årets absolut sämsta.

djurgårdaren: Vad har varit bra respektive mindre bra? 
paul: Vi har gjort för få mål, helt klart. I början på säsongen 
hade vi ett väldigt bra anfallsspel där vi varierade med långa 
och korta passningar, men mot slutet tappade vi mycket. Det 
känns som om vi tappade engagemanget och orken och inte 
tog de där löpningarna som man måste. Det kan vara både en 
fysisk och en mental orsak till detta. Sedan hade vi fyra-fem 
nyckelspelare skadade under nästan hela den här perioden 
och med det i åtanke så har vi väl ändå gjort det hyfsat.

djurgårdaren: Sebastian Rajalakso och Martin Andersson 
gick direkt från Superettan och in i startelvan, det måste väl 
ses som positivt?
paul: Det är kul att se spelare komma från Superettan med 
inställningen att bara slå sig in i laget. Visst hade de sina top
par och dalar, men de får mycket väl godkänt.
bosse: Det är klart att jag är nöjd med dem. Jag tror att 
Martin har en stor potential i Allsvenskan med sitt spelsinne 
och sitt lugn och Sebastian är givetvis en stor talang.
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»Jag tror att vi också varit 

starka i Djurgården på att 

ta hand om de här spelarna, 

vi har trott på dem och haft en 

klar idé och då får de självför

troende och kan lyckas.«
Bosse Andersson (till höger)

djurgårdaren: Går det att hitta fler spelare med samma 
potential, eller är det väldigt ovanligt?
bosse: Det är klart att det är tillfälligheter, men det går säkert 
att hitta fler. Jag tror att vi också varit starka i Djurgården på 
att ta hand om de här spelarna, vi har trott på dem och haft 
en klar idé och då får de självförtroende och kan lyckas.

djurgårdaren: Ni hade önskat er fler spelare inför säsong
en, men så blev det inte?
paul: Först tittade vi på svenska spelare och när vi insåg 
att det inte gick så började vi titta på utländska spelare. Det 
kanske är så att vi hade väldigt höga krav och siktade lite för 
högt. Samtidigt måste vi ha krav på utländska spelare att det 
ska vara så bra att de verkligen tillför någonting.
bosse: Vi hade stora förhoppningar på flera spelare, men ib
land faller inte bitarna på plats. Men jag tror att det är bättre 
att titta framåt än bakåt.

djurgårdaren: Hur har det påverkat er?
paul: Visst kan det ha påverkat oss och resultatet kanske vi 
se i slutet av den här tuffa matchperioden, och med skador på 
Mattias Jonson, Aki, Sjölund och flera andra så saknades det 
helt enkelt spelare. De som fanns fick slita väldigt hårt. Med 
fler spelare kanske vi hade kunnat rotera mer och på så sätt 
undvikit någon eller några skador.

djurgårdaren: Spelet och spelidén, hur tycker ni att det har 
sett ut?
paul: Förra året fick vi jobba in en helt ny organisation på 
planen och förklara våra tankar om hur vi ville spela. I år 
handlar det mer om detaljer. Det som kan hända då är att 
helheten kanske glöms bort. Det är lätt att tro att allt ska 
sitta när det har gjort det tidigare, men allt är färskvara och 
vi får nog gå tillbaks och träna på de mer självklara sakerna 
emellanåt.
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»Helsingborg visade att man 

kan gå ganska långt och vi är 

inte ett sämre lag. Vi ska ha 

möjIighet att ta oss till grupp

spel och även till kvartsfinal.»
Paul Lindholm (ovan, till vänster)

10 maj. Sista allsvenska matchen innan uppehållet 
slutar med 5-1-förlust borta mot serieledande Kalmar.

Nya mål mot storlag i Europaspelet 2008?

djurgårdaren: Vad händer under uppehållet?
paul: Nu handlar det om en ny försäsongsträning, vi kör 
på ganska hårt under två-tre veckor och sedan spelar vi 
ett par-tre träningsmatcher. Egentligen handlar det om att 
ladda både fysiskt och mentalt inför en ganska tuff sommar 
där det lugnar ner sig lite först i september. Det finns inte 
mycket utrymme för tuff träning under sommarperioden 
och då måste vi komma väl förberedda.
bosse: Det är klart att det kan vara spelare i truppen som 
får förfrågningar från andra klubbar, och Marinkovic lämnar 
oss, så vi får jobba med att få truppen så som vi vill ha den. 
Vi är alla överens om vad vi har för behov och vi jobbar sten
hårt utifrån det.

djurgårdaren: Vad vill ni ha in för spelare i laget och hur 
jobbar ni med det?
paul: Det är samma som innan säsongen, en anfallare och 
en kreativ mittfältare. Det ska vara en mittfältare som kan 
utmana och komma förbi ett par, tre spelare och på så sätt 
skapa ytor. Den typen av spelare saknar vi i dag, även om vi 
har skickliga passningsspelare på mittfältet. Men vi jobbar 

väldigt brett med spelare och tittar på alla positioner för att 
vara förberedda.

djurgårdaren: Hur är det att få in spelare vid den här tid
punkten utan att de får en försäsong i sig?
paul: Djurgården har en historia av att ha gjort många bra 
sommarvärvningar. Ibland kan det nog även vara en fördel 
eftersom den svenska försäsongen är tung både fysiskt och 
mentalt, kortsiktigt kan det vara lättare om spelaren inte 
behöver gå igenom den. Men det förutsätter självklart att 
spelarna är i god fysisk form och orkar nittio minuter. Men 
man har inte så lång tid på sig att lära sig spelsystemet och 
lära känna medspelarna, det är väl den negativa biten.

djurgårdaren: Tidigare år har vi skämts bort med både 
meriterade och otroligt lovande spelare, är det skillnad nu 
för tiden vid värvningar?
bosse: Det går i vågor. Många spelare som är lite äldre vill 
spela kvar utomlands så länge det går och många av nästa 
generations bra spelare är redan ute. Det är inte många spe
lare i landslaget eller på väg in och som spelar i Allsvenskan.
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Vi dräneras på spelare i Allsvenskan, vem hade för några 
år sedan till exempel trott att vi skulle ha svenska spelare 
i rumänska ligan? Dessutom kan vi se att det är klart färre 
övergångar inom Allsvenskan.

djurgårdaren: Djurgården har några poäng mindre än ni 
tänkt, förändrar det målsättningen i Allsvenskan?
paul: Nej, målsättningen kvarstår, vi ska vara med och slåss 
om de främsta placeringarna. Det handlar inte om så många 
poäng och hamnar vi i en liten »winning streak« så är vi snart 
där uppe igen. Vi låg tvåa med två omgångar kvar och rasade 
till åttondeplats, det säger ganska mycket om hur jämt det är, 
även om Kalmar kanske har ett försprång just nu. Det gäller 
att vi förbereder oss för att ta de här segrarna. På våren hade 
vi lite många oavgjorda matcher. Vi kanske gick lite hårt på 
det här med att inte förlora, rädslan för att förlorakan göra 
att det blir svårt att vinna.

djurgårdaren: Kalmar, de spelar ganska bra fotboll, eller? 
paul: Ja, de har utvecklat sitt spel från att vara väldigt cyni
ska och bara ligga i position till att ha ett utvecklat anfalls
spel, det startade redan i höstas. Jag trodde redan innan 
säsongen att de skulle vara starka. Samtidigt är de, precis 
som alla svenska lag, känsliga för spelarförluster. Mycket av 
deras anfallsspel kretsar kring bröderna Elm och Santin, blir 

de av med ett par av dessa under sommaren så får vi se hur de 
klarar det.

djurgårdaren: Uefa-cupen, berätta om första omgången 
och lottningen?
paul: Jag har spelat i Intertoto, men annars har jag ingen er
farenhet av internationellt spel, så det ska bli spännande. Det 
kanske inte är de hetaste lagen i Europa i första omgången, 
men det gäller ändå att förbereda sig noga. Vi borde ha gått 
vidare mot Sirius i Svenska cupen men åkte ut och det finns 
inga enkla matcher. När vi får reda på lottningen kommer vi 
att se över motståndet och finns det några matcher att titta på 
så gör vi det. Ska vi gå vidare från första omgången så gäller 
det att förbereda sig.

djurgårdaren: Vad är ett realistiskt mål med Uefa-cupen? 
paul: Helsingborg visade att det går att ta sig ganska långt 
och vi är inte ett sämre lag. Vi ska ha möjlighet att ta oss till 
gruppspel och även till kvartsfinal, sedan får vi se hur lott
ningen blir. Men vi siktar på att minst ta oss till gruppspelet. 
bosse: Djurgården är det lag som spelat mest och bäst ute 
i Europa under tvåtusentalet och den erfarenheten vill vi 
gärna förvalta. Vi har tidigare drabbats av stora förändringar 
i truppen inför cupspelen, förhoppningsvis kan vi ha lite mer 
stabilitet nu. Mycket handlar om förberedelser.
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GAIS AIK 2

DJURGARDEN 0DIURGARDEN 2

JONSON RAJALAKSORAJALAKSO JONSON
KOMACKOMAC

TAUER KUIVASTO

TOURAYTOURAY

DIFS BYTEN

DJURGARDEN 1 IFK NORRKÖPING 1

IFK MARIEHAMN O DJURGARDEN 2

KUSI ASARE DAHLBERG

BATAN JONSON KOMAC
ANDERSSON

TAUER TAUEROTTESEN KUIVASTO JOHANNESSON

TOURAY TOURAY

1-0 JONES KUSI ASARE DIFS VARNINGAR

DIFS BYTEN

DIFS BYTEN

DJURGARDEN 1

DJURGARDEN 2

DAHLBERG KUSI ASARE DAHLBERG KUSI ASARE

ANDERSSON RAJALAKSO

TAUER KUIVASTO

TOURAY TOURAY

DIFS BYTEN
DIFS BYTEN

0-1 DAHLBERG (6)
0-2 RAJALAKSO (51)

1-0 ANCHEN (3)
2-0 MENDEZ (90)

1-0 DO CARMO
1-1 KUSI ASARE
1-2 ALMERARES
2-2 SUMA

Redan efter två minuter tog 
Niklas Skoog vara på en försvars
miss och gav Malmö ledningen. 
Djurgården visade dock moral 
och gjorde en mycket bra halvlek. 
Ett rörligt och dynamiskt anfalls
spel fick Malmö att backa hem. 
Fyra minuter in i den andra halv
leken fick Djurgården utdelning. 
Målskytt var nyförvärvet Rajalak
so och nittonåringen har nu nätat 
i de två första matcherna.

TAUER 
KOMAC 
JONSON

Efter en mållös första halvlek ex
ploderade den andra halvan med 
fyra mål. GAIS tog ledningen, 
Djurgården kvitterade efter att 
ett inlägg landat hos Jones Kusi 
Asare, som bredsidade in sitt 
fjärde försäsongsmål. Provspe
lande Federico Almerares gav DIF 
ledningen efter ett fint inlägg av 
Philip Hellqvist. GAIS kvitterade 
till 2-2 efter ett omdiskuterat mål 
där bollen kanske aldrig var inne.

Det var gästande Mariehamn 
som stod för det mesta och det 
bästa som skapades under den 
första kvarten. Efterhand hittade 
DIF rätt i positionerna, löpning
arna blev både fler och mer 
distinkta och Mariehamn tap
pade det grepp om mitten som 
laget skaffat sig. Blåränderna 
fick tag i matchen och stundtals 
visades ett kreativt passnings- 
spel upp.

TRÄNINGSMATCH 
STADSHAGEN 24/3 
PUBLIK

ALLSVENSKAN OMGÅNG 2 
STOCKHOLMS STADION 5/4 
PUBLIK 13 379 
DOMARE JONAS ERIKSSON

ALLSVENSKAN OMGÅNG 1 
IDROTTSPARKEN 30/3 
PUBLIK 15 651 
DOMARE MARTIN HANSSON

ALLSVENSKAN OMGÅNG 3
STRÖMVALLEN 9/4
PUBLIK 4 328
DOMARE ÅKE ANDREASSON

Djurgården startade matchen 
strålande. Efter sex minuter 
nickade Toni Kuivasto i stolpen 
och Mikael Dahlberg kunde 
placera bollen i mål. Trettio bra 
minuter, bra passningsspel trots 
ett ganska uselt underlag och tre 
poäng gav Djurgården en flygande 
start på säsongen. Två strålande 
debuter, Martin Andersson och 
Sebastian Rajalakso var positiva 
överraskningar.

> BATAN (45)
< ENRICO (45)

> TAUER (45)
<JOHANSSON (45)

> ALMERARES (45)
< DAHLBERG (45)

>FRENANDEZ (55)
< JONSON (55)

> RAJALAKSO (46)
< BATAN (46)

>QUIRINO (68)
< DAHLBERG (68)

> SELLIN (85)
<JONSON (85)

> WAHLSTRÖM (54)
< TOURAY (54)

> OTTESEN (68)
< JONSON (68)

> BATAN (79)
< RAJALAKSO (79)

DIFS BYTEN

> FERNANDEZ (41)
< JONSON (41)

> ALMERARES (46)
< DAHLBERG (46)

> SAMSON (63)
< RAJALAKSO (63)

> ANDERSSON (86)
< KOMAC UT (86)

>CEESAY (55)
<JOHANNESSON (55)

> ANDERSSON (64)
< KOMAC (64)
> OTTESEN (70)
< KUIVASTO (70)

> HELLQVIST (70)
< RAJALAKSO (70)

TRÄNINGSMATCH
BROWNS CLUB (PORT.) 12/3
PUBLIK CA 100

Solnaiterna gjorde ledningsmålet 
tidigt i matchen för att sedan 
avgöra i den tredje övertids- 
minuten. I den 41:a minuten 
utgick Mattias Jonson, som för 
övrigt spelade central offensiv 
mittfältare, med smärtor i högra 
låret. Paul Lindholm var förlusten 
till trots inte alltför deppig.

-Jag tycker som helhet att vi 
bjuder upp. Men vi är inte riktigt 
framme när det gäller tajmingen.

Gefles 1-0 mål i den tolfte 
minuten kom som en blixt från 
klar himmel. Gefle hade fått 
ledningen, men kommandot tog 
Djurgården. Detta genom kopiöst 
löpande av firma Dahlberg-Kusi 
Asare på topp och respektlöse 
Rajalakso som gjorde 1-1. Djur
gårdens kvittering var starten 
på en bra blårandig spelperiod 
som också resulterade 1-2 efter 
en halvtimme.

TRÄNINGSMATCH
ACADEMIA SPORTING (PORT.) 19/3
PUBLIK CA 200

> ENRICO (71)
< DAHLBERG (71)

> OTTESEN (77)
< ANDERSSON (77)

>QUIRINO (81)
< JONSON (81)

> ENRICO (62)
< KOMAC (62)

>QUIRINO (75)
< DAHLBERG (75)

> BATAN (79)
< JONSON (79)

JOHANNESSON CEESAY

ANDERSSON JONSON

JOHANSSON KUIVASTO

JOHANNESSON DAVIDS

JOHANNESSON DAVIDS

JOHANNESSON DAVIDS

RAJALAKSO KOMAC

JOHANNESSON DAVIDS

JOHANSSON KUIVASTO

KOMAC ENRICO JONSON

DAHLBERG KUSI ASARE
KOMAC

KUSI ASARE DAHLBERG 
BATAN

DAHLBERG KUSI ASARE
ENRICO

1-0 OREMO (12) DIFS VARNINGAR
1-1 RAJALAKSO (24)
1-2 KUSI ASARE (30)

0-1 SKOOG (3) DIFS VARNINGAR
1-1 RAJALAKSO (49)
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ÖREBRO SK 1 ALLSVENSKAN OMGÅNG 5
BEHRN ARENA 16/4
PUBLIK 10195 
DOMARE MARTIN INGVARSSONDJURGÅRDEN 1

GAIS 0

ALLSVENSKAN OMGÅNG 4 
STOCKHOLMS STADION 13/4 
PUBLIK 8947 
DOMARE MARTIN HANSSON

KUSI ASARE

JOHANNESSON DAVIDSTAUER KUIVASTO

ANDERSSON JONSONRAJALAKSO KOMAC

DAHLBERGKUSI ASARE

ANDERSSON ENRICO

JOHANNESSON

WAHLSTRÖM

JOHANSSON OTTESEN

RAJALAKSO KOMAC

DJURGÅRDEN O ALLSVENSKAN OMGÅNG 6
STOCKHOLMS STADION 21/4
PUBLIK 9 237
DOMARE MARTIN INGVARSSON

DIFS BYTEN

> RIIHILAHTI (69)
< OTTESEN (69)

> KUSI ASARE (70)
< DAHLBERG (70)

> QUIRINO (80)
< ENRICO (80)

DJURGARDEN 2

WAHLSTRÖM

DIFS VARNINGAR

ENRICO

Djurgården tog omedelbart 
kommandot i matchen och den 
första halvleken bjöd på flera 
bra chanser. Allra närmst var 
Enrico som med ett pressat skott 
träffade ena stolpen. Men trots 
bra spel blev halvleken mållös. 
Andra halvlek hade inte samma 
kvalitet, chanserna fanns men 
var inte lika många eller lika 
farliga. Samtidigt släppte man 
inte till någonting bakåt.

AIK 1

LJUNGSKILE 1

DJURGARDEN 2

DJURGARDEN 1

DAHLBERG KUSI ASARE KUSI ASARE

TAUER KUIVASTO TAUER KUIVASTO

WAHLSTRÖM WAHLSTRÖM

DIFS VARNINGAR DIFS VARNINGAR1-0 MENDES (3)
1-1 QUIRINO (78)

Djurgården inledde förtroendein
givande. Men efter att Ljungskile 
haft en trippelmöjlighet i den 
25:e minuten smög sig ängslan 
in i spelet. I den andra halvleken 
skar Ljungskile av ytor, satsade 
framåt då tillfälle gavs och gjorde 
1-1 med dryga kvarten kvar. Med 
tre minuter kvar tog Jan Tauer 
ett skott som blev till en perfekt 
passning till Sölvi Ottesen som 
enkelt lyfte bollen i nät.

1-0 JONSON (12)
1-1 KRISTOF
FERSSON (73)
2-1 OTTESEN (88)

KOMAC
DAVIDS 
ANDERSSON

DIFS BYTEN

> DAHLBERG (55)
< QUIRINO (55)

> OTTESEN (62)
<JONSON (62)

> BATAN (73)
< RAJALAKSO (73)

ALLSVENSKAN OMGÅNG 8 
STOCKHOLMS STADION 28/4 
PUBLIK 8 915
DOMARE MICHAEL LERJÉUS

AIK startade matchen med att 
trycka på och fick utdelning efter 
drygt två minuter då Mendes slog 
till. AIK fortsatte att vara det 
starkare laget under en stor del 
av halvleken. Efter en dryg kvart 
av andra halvlek gjorde Djurgår
den två byten och då hände något, 
Djurgården blev spelförande. I en 
tillkrånglad situation fick Kenny 
Pavey bollen på handen och Qui
rino tryckte in straffen.

DIFS BYTEN
> ANDERSSON (63)
< RAJALAKSO (63)

>KUSI ASARE (64)
< OTTESEN (64)

> QUIRINO (73)
< KOMAC (73)

ALLSVENSKAN OMGÅNG 7 
RÅSUNDA STADION 24/4 
PUBLIK 34 137
DOMARE PETER FRÖJDFELDT

JOHANNESSON DAVIDS JOHANNESSON DAVIDS

RAJALAKSO ENRICO ANDERSSON JONSONRAJALAKSO KOMAC OTTESEN ENRICO

1-0 RAJALAKSO (7)
2-0 OTTESEN (71)

DIFS VARNINGAR

TAUER

DIFS BYTEN

> OTTESEN (58)
<ANDERSSON (58)

> ENRICO (69)
< RAJALAKSO (69)

> QUIRINO (81)
<KUSI ASARE (81)

Redan efter sju minuter tog 
Djurgården ledningen genom 
Rajalakso. Andra halvleken 
var inte någon av årets bättre, 
men alla slet för varandra. Sölvi 
Ottesen nickade in 2-0, hans 
första allsvenska mål. Med 
tretton minuter kvar reducerade 
Halmstad och slutet blev lite 
nervöst, men med mycket vilja 
och moral klarade Djurgården 
av att bärga alla tre poäng.

1-0 NÄFVER (7)
1-1 RAJALAKSO (70)

DIFS VARNINGAR

ENRICO
DAVIDS

DIFS BYTEN

>MARINKOVIC (69) 
< ANDERSSON (69) 
>CEESAY (79) 
< DAVIDS (79)

Efter sju minuter gav Kristoffer 
Näfver Örebro ledningen. Skottet 
gick via en djurgårdsspelare och 
var otagbart för Wahlström. Efter 
tjugo minuter lyfte Djurgården 
upp spelet och skapade en del 
chanser. I den andra halvleken 
etablerade Djurgården tidvis spel 
på Örebros planhalva. Och så 
hände det, igen. Sebastian Raja
lakso nöp till med höger utsida 
in i Westmans vänstra burgavel.

Där tog det slut - efter ett mål i varje 
match blev Sebastian Rajalakso mållös 
mot GAIS.
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RÅSLÄTT SK 0

DJURGÅRDEN 9

SVENSKA CUPEN OMGÅNG 2
STADSPARKSVALLEN 1/5
PUBLIK 1 281
DOMARE PATRIK MAGNETORP

GIF SUNDSVALL 0 ALLSVENSKAN OMGÅNG 9 
NORRPORTEN ARENA 4/5 
PUBLIK 5 047
DOMARE DANIEL STÅLHAMMAR

DIFS BYTEN

>SELLIN (15)
< KUSI ASARE (15)

0-1 KUSI ASARE (4) > ENRICO (46)
0-2 BATAN (7) < ANDERSSON (46)
0-3 OTTESEN (16) > BERGMAN (62)
0-4 QUIRINO (57)
0-5 QUIRINO (62)

< BATAN (62)

0-6 MARINKOVIC (74) DIFS VARNINGAR
0-7 BERGMAN (76)
0-8 SELLIN (78)
0-9 FORSBERG (87)

-

Djurgården hade inga problem 
med Råslätt från division tre 
som blev en munsbit. Efter 
15 minuter hade Kusi Asare, 
Batan och Ottesen gjort mål 
och Råslätt var ett slaget lag. 
Andra halvlek blev en målfest 
med unga spelare som Sellin, 
Bergman och Enköpingsspelaren 
Forsberg i målprotokollet.

DIFS BYTEN DIFS VARNINGAR

> QUIRINO (59) OTTESEN
< DAHLBERG (59)

> MARINKOVIC (59)
< RAJALAKSO (59)

> KUSI ASARE (74)
< ANDERSSON (74)

Djurgården tog tag i matchen och 
var det spelförande laget, men 
de riktigt farliga målchanserna 
var få och några mål blev det inte. 
Sundsvall hade en period i början 
av andra då man lyfte upp spelet, 
men ganska snart tog Djurgården 
hand om tillställningen. Stort 
bollinnehav, många chanser, 
men för få av skotten hamnade 
på mål. Dembo gör en mycket 
fin comeback.

DJURGÅRDEN ALLSVENSKAN OMGÅNG 10
RÅSUNDA STADION 7/5
PUBLIK 20 346
DOMARE JONAS ERIKSSON

L HAMMARBY

0-1 PAULINHO (58)

0-2 DAVIES (89)

DIFS BYTEN

> RAJALAKSO (54)
< BATAN (54)

> ANDERSSON (64)
< MARINKOVIC (64)

>CEESAY (76)
< QUIRINO (76)

DIFS VARNINGAR

MARINKOVIC 
TAUER
DAVIDS

Första halvlek var godkänd, det 
stora problemet var som tidigare 
koncentrationen framför mål. 
Allt för sällan kom Djurgården 
till skott. Två gånger räddades 
man dessutom av fantastiska 
ingripanden från Pa Dembo 
Touray. I den andra halvleken var 
det Hammarby som styrde spelet. 
Djurgården hade bara två avslut 
på mål, Hammarby nio.

KALMAR FF 5

DJURGÅRDEN 1

ALLSVENSKAN OMGÅNG 11
FREDRIKSSKANS 10/5
PUBLIK 7 668
DOMARE MARKUS STRÖMBERGSSON

IK SIRIUS 4

DJURGÅRDEN 2

SVENSKA CUPEN OMGÅNG 3
STRÖMVALLEN 17/5
PUBLIK 125
DOMARE FREDRIK LUNDBERG

DIFS VARNINGAR

DEMBO

KUSI ASARE

MAC ENRICO

OTTESEN ANDERSSON

KUIVASTO JOHANNESSON CEESAY

TOURAY

1-1 HELLQVIST (9)

3-2 KOMAC (36)
4-2 GERNDT (61)

DIFS BYTEN

>MARINKOVIC (60)
< QUIRINO (60)

> TAUER (70)
< JOHANSSON (70)

> SELLIN (73)
< HELLQVIST (73)

Det var inte en av Djurgårdens 
bästa matcher när man mötte 
Sirius. Djurgården hamnade 
tidigt i underläge och lyckades 
kvittera, men fick sedan fortsätta 
att jaga Sirius i målprotokollet. 
Markus Johannesson var besvi
ken efter matchen.
-Vi fortsätter som vi gjort de 

senast matcherna, vi är stilla
stående i uppspelsfaserna och 
tappar för mycket boll.

DJURGÅRDEN 0

1-0 SANTIN (7)
1-1 KUSI ASARE (13)
2-1 INGELSTEN (14)
3-1 V ELM(56)
4-1 D ELM (82)
5-1 DAUDA (93)

DIFS VARNINGAR

KOMAC
TAUER
CEESAY

DIFS UTVISNING

RAJALAKSODIFS BYTEN

> JOHANSSON (53)
<ENRICO (53)

>QUIRINO (57)
<OTTESEN (57)

> BATAN (71)
< ANDERSSON (71)

Djurgården var utan chans mot 
Kalmar, som tog ledningen efter 
sju minuter. Jones Kusi Asare 
kvitterade, men en minut senare 
hade Kalmar återtagit ledningen. 
Kalmar spelade med självförtro
ende och individuell skicklighet. 
Djurgården såg vilset ut. Fyra 
minuter in i andra halvlek fick 
Rajalakso rött kort, ett domslut 
många tyckte var hårt. Resten av 
matchen ägde Kalmar.
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För Djurgårdens målvakter är det knappast överdrivet 
att kalla vårsäsongen turbulent. Skadorna avlöste 
varandra i samma takt som Pa Dembo Touray och 
Oskar Wahlström turades om att vakta målet.
Av Thomas Alexanderson & Therese Bringefors

vi hade ändå tur i oturen som att 
de aldrig var skadade samtidigt, 

säger målvaktstränaren Kjell Frisk.
I slutet av maj var spelarnas korta semester 
slut. Två skadade målvakter anslöt till 
Kaknäs med tider bokade hos läkaren.
Både Pa Demo Touray och Oskar Wahl
ström har under våren varit skadade.

Förstemålvakten Pa Dembo Tourays 
skadebekymmer har inte bara hindrat 
honom från spel i Allsvenskan. Den knä
skada han ådrog sig i matchen borta mot 
Gefle kom inte bara olägligt för Djur
gården utan även för Gambias landslag 
som då förberedde sig för kvalet till det 

afrikanska mästerskapet.
Målvaktstränaren, och Dembos läro

mästare, Kjell Frisk avrådde Dembo 
från att spela landskamperna för att i 
stället försöka bli kvitt sin skada.

-Jag kan inte förbjuda en spelare 
att vara med i sitt landslag men jag 
avrådde honom bestämt från att 

åka. Skall han bli lika bra som han

var förra hösten måste han träna ordent
ligt med oss, säger Kjell Frisk.

»När Kjell Frisk talar lyssnar man« är 
ett gammalt Kaknäsordspråk och Dembo 
stannade därmed kvar i Stockholm.

-Det var ett tufft beslut för mig att ta 
eftersom de verkligen behöver mig i lands
laget, men eftersom jag inte var riktigt fit-
for-fight valde jag att stanna hemma. Som 
det är nu känner jag mig lite rädd att gå in 
i situationer. Det sätter sig mentalt, säger 
en besviken Dembo som gärna represente
rar sitt Gambia.

dembos knäskada öppnade dörren för andre
målvakten Oskar Wahlström. Efter att 
Dembo linkat av Strömvallen i Gävle fick 
Oskar vakta målet i närmare sex matcher. 
Det är mycket speltid för en målvakt som 
sedan han kom till Djurgården 2004 endast 
medverkat i sju allsvenska matcher. Någon 
ringrostighet syntes inte till. Oskar impo
nerade och räddade med skicklighet och 
tur tre poäng till laget. I matchen mot

JUNI-SEPTEMBER 2008
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Ljungskile i slutet av april var det dock 
Oskars (o)tur att bli skadad. Hans axel 
fick sig en törn i en tilltrasslad situation.

-Visst var det turbulent att både Oskar 
och Dembo var skadade om vartannat och 
det visar hur viktigt det är att ha två bra 
målvakter. Trots att Oskar stått få allsven
ska matcher tidigare visste jag att han var 
en fullgod ersättare för Dembo mellan 
stolparna. Det är inte för inte som Göte
borg ville ha honom inför den här säsong
en, säger Kjell Frisk.

Under sina sex framträdanden som 
vikarierande förstamålvakt vaktade Oskar 
bland annat målet i det prestigefyllda 
derbyt mot AIK. En match som slutade 
1-1 på ett i det närmaste fullsatt Råsunda.

-Det var roligt att spela en sådan match, 
men eftersom vi inte vann kan jag inte säga 
att det är mitt bästa minne från våren. Jag 
minns hellre någon av våra vinster.

trots sparsamt med speltid känner Oskar 
att han har blivit en bättre målvakt sedan 
han kom till Djurgården. Att ständigt stå 
i skymundan av Dembo är inget han tycker 

är jobbigt även om han givetvis helst vill 
spela matcher. Oskar har utvecklats 
mycket som målvakt, vilket till stor del 
beror på Kjell Frisk.

-Jag beundrar hans förmåga att göra 
träningspassen varierade för oss. Annars 
är det lätt att det faller in i en lunk med 
samma övningar pass efter pass. Med Kjell 
är det alltid roligt att träna och det är en 
av hans styrkor som målvaktstränare.

en målvakt måste ständigt utveckla sitt spel. 
Varje ny modell på boll har olika egenska
per och de rör sig olika i luften. Ingen ny 
modell är den andra lik. Andrej Komac’s 
skott med den nya EM-bollen ställer till 
mest problem för Oskar.

- » Andy« är bra på att få till den där 
»wobblingen« på bollen som gör att det 
blir svårt att inte släppa retur på skottet. 
Han kanske inte skjuter hårdast i laget 
men definitivt lurigast, tycker Oskar och 
får medhåll av tredjemålvakten Tommi 
Vaiho som inflikar:

-Sebastian Rajalaksos skott är värre. 
Han försöker skjuta av mig huvudet varje
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gång han får läge. Han har hyfsat bra träff 
på bollen, flinar Tommi med tandlöst 
leende.

Med två målvakter som turas om att 
vara skadade behövs en tredje för att täcka 
upp luckan på bänken och i Djurgårdens 
fall är det 19-åriga Tommi Vaiho. En mål
vakt från de egna leden som det från bör
jan var tänkt skulle få speltid i division
två-klubben IK Frej. Det har bara blivit 
tre matcher för Täby-klubben.

trots att tommi tycker det är kul att vara 
med A-laget saknar han matcherna med 
IK Frej.

-Det är en helt annan sak att spela 
matcher än att träna även om det är stor 
skillnad på tempot i Allsvenskan och i 
tvåan. Förhoppningsvis blir det fler 
matcher med Frej. I de matcher jag har 
spelat har det gått bra. Jag höll nollan 
i två och släppte in ett mål i en, säger 
en nöjd Vaiho.

Kjell Frisk har en tvåårsplan för Tommi 
Vaiho. Han tycker att unga målvakter 
måste få lite mer tid på sig än utespelare.

-Det är en lång process att utveckla en 

målvakt och det är skönt att få den tiden. 
Dembo är ett bra exempel. Han fick den 
förberedelsen som han behövde. Om två 
år ska Tommi Vaio vara redo för att vara 
reserv i Djurgården. Han gör framsteg hela 
tiden och det ser bra ut, menar Frisk.

När Vaiho pratar om sig själv som mål
vakt tycker han att spelet i luften måste 
förbättras och att han behöver bli bättre 
på att använda alla sina 187 centimeter.

- Jag tittar mycket på Dembo och lär 
mig av honom. Han är en förebild för 
mig precis som Oliver Kahn. Jag är en 
bra »linjemålvakt« som är reaktionssnabb 
men jag måste bli bättre i luften. Det hand
lar mycket om tajming och det får jag 
genom att träna på att plocka ned inlägg.

dembo touray har enligt Tommi under sina 
år i Djurgården utvecklat sitt spel i luften. 
Från att tidigare ha haft det som en svag
het tycker Tommi nu mer att det är 
Dembos styrka.

- Nu tycker jag att det är en av hans 
styrkor i spelet, säger Tommy Vaiho och 
det ger honom hopp om en liknande ut
veckling. Framtiden lär ge svar.
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Den som tror att inte spelarna känner till, märker och 
påverkas av allt som händer, kan omedelbart sluta slå 
sig för bröstet och yra om sin kärlek tiII laget.

Tänk på spelarna, fotbollen och Djurgården
Torsdag 24 april vände alltsammans. I tre omgångar hade 
Djurgården spelat en hoppingivande och glädjefylld fotboll 
och som det tycktes vågat mer, skjutit mer och velat mer än 
på hela höstsäsongen. I ytterligare tre omgångar slet laget sig 
till poäng, trots sämre spel, hoppingivande också det. Vi hade 
sett en tonåring från Enköping få sitt stora genombrott.

Men så kom den där sjunde omgången. Bäddat för derby
fest, match mot AIK.

Visserligen hade det tuffa spelprogrammet tömt somliga 
spelare på inledningens uppenbara entusiasm, visserligen 
hade olyckliga skador förtunnat en trupp som tidigare ändå 
sett så tillförlitligt bred ut. Och det var inte heller den besyn
nerligt ryckiga matchen som på allvar satte igång en olyckligt 
nedåtgående spiral.

Händelserna på södra läktaren har redan ältats och gåtts 
igenom. Efter ett fantastiskt vackert genomfört tifo, efter en 
mäktig utsjungning av norra stå uppstod bråk någonstans på 
den proppfulla läktaren. Några av de inhyrda ordningsvak
terna tog till batongen och oskyldiga supportrar drabbades, 
när det blev oroligt på läktaren. Men också Djurgårdens egna 
ideellt arbetande publikvärdar åkte på stryk av så kallade 
»egna supportrar«. Allt har stötts och blötts i möten och 
diskussioner mellan föreningen, Järnkaminerna och polisen. 
Allt är under vederbörlig utredning och genomgång, som 
kan följas på både föreningens och Järnkaminernas hemsidor.

Man kan tycka att detta skulle vara tillräckligt: att utreda 
vem som gjort sig skyldig till vad, se till att all misshandel 
beivras och inte minst förhindra att något liknande upprepas.

Till Ljungskile-matchen på Stadion fyra dagar senare hade 
känslorna ännu inte stillnat. Banderoller krävde avgång för 
hela Djurgårdens säkerhetsorganisation. Det kan man 

kanske förstå. Men nu får det vara slut på den sortens 
protester.

Vi vet hur det har gått: 0-0 mot Sundsvall, årets första 
förlust mot Hammarby 0-2, stortorsk mot Kalmar 1-5 (!).

Det är naturligtvis förlusten mot Bajen som smärtar mest. 
Återigen banderoller om säkerhetsorganisationen. Inget tifo. 
Knappt någon sång. En pinsamt 80-talistisk »Judas« bakom 
Rami Shaaban (läs på för höge farao om varför Shaaban 
lämnade Djurgården!). Från östra nedre får vi hånfulla sms av 
några grönvita: »är det inte er hemmamatch? Var är ni?«. 
Stämningen är överlag aggressiv och trist.

Den som tror att inte spelarna känner till, märker och 
påverkas av allt som händer, kan omedelbart sluta slå sig för 
bröstet och yra om sin kärlek till laget.

Hur är det förresten möjligt att hela klacken låter sig tas 
som gisslan av en liten grupp, som hellre slår sönder Råsun
das korvkiosker och ägnar sig åt någon form av privat 
vendetta mot oklart vem, troligtvis bara mot allt slags 
säkerhetsarrangemang, allt som hindrar dem att göra vad 
som helst, när som helst? Rädsla? Osjälvständighet?

Medan andra allsvenska supportergrupper i samverkan 
protesterat mot de djupt obehagliga delarna av det komman
de lagförslaget om fotboll och säkerhet, håller alltså en del av 
»våra« på att självrättfärdigt använda det som skedde den 24 
april i sina högst privata intressen. Måtte de hålla snattran 
och bete sig som folk när vi ses igen den 2 juli.

Till dess: se upp för Ryssland! Efter Zenit St Petersburgs 
fenomenala uppvisning i Uefa-cupens final och med åtminstone 
fem landslagsspelare i laget, kan ryssarna bli Sveriges allra

överraskning.
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MATCHTRÖJAN SÄLJER
Thomas Seidefors, souvenirans
varig i Djurgården Fotboll, hur 
har försäljningen av nya match
tröjan gått?

-Vi fick en otroligt bra start 
på försäljningen i och med den 
lyckade releasefesten på Sture
compagniet. Vi har under de två första 
försäljningsmånaderna sålt hälften av 
vad vi räknat med att sälja på ett helt 
år så det får ses som en mycket bra 
början.
Även bortatröjan säljer bra har jag 
förstått?

-Precis, jag tror att de flesta väntat på 
en bortamatchtröja som den här. Snygg, 
ren och äntligen vit.
Vad händer i övrigt på nyhetsfronten 
i år?

-Först måste de nya träningskläderna 
från adidas nämnas, de kom samtidigt 
som matchtröjorna och har sålt mycket 
bra, främst är det de nya träningsover
allerna som supportrar köper. Sen är 
det shortsen, pikétröjan, t-shirten, fot
bollsstrumpor, fotbollar, fleecetröjan 
som finns i lager. Bland våra egna produk
ter är det Dembotröjan med tillhörande 
halsduk som vi sålde på Dembodagen. 
Ett fåtal kvar av dessa produkter finns 
kvar. Sen kom det för ett par veckor 
sedan två nya t-shirts som redan sålt 
bra. Dessutom har vi äntligen fått in 
ett nytt badlakan som folk verkligen läng
tat efter.
Och nyligen kom det väl också nya kläder 
som passar bra till sommaren?

-Ja vi har precis fått in fem nya tröjor 
som jag verkligen är helnöjd med. En skön 
munkjacka och en sweatshirt, båda mörk

blå. Den klassiska mörkblå piké
tröjan i ny uppdaterad tappning. 
Och de

tröjor jag hoppas mest på, de 
vita samt wct-jackan och piké

tröjan i liknande utförande, 
med Djurgårdens IF Fotboll bro

derat på vänster bröst. Alla nya 
produkter har fått en snygg nack
label. En ny laddning av bikinis 
har också kommit, den var så populär 
förra året att vi bara var tvungna att ta 
in fler.
Hur ser planeringen ut för andra halvan 
av året?

-Som du vet har bara en tredjedel 
av Allsvenskan spelats, så det är nu 
den riktigt bra försäljningsperioden 
börjar. Nio allsvenska matcher är kvar 
på hemmaplan, sedan säljer vi souvenirer 
på de flesta bortamatcherna också. Vi 
har kvalet till UEFA-cupen framför oss 
som förhoppningsvis kommer att inne
bära många fler matcher för Djurgården. 
Serien slutar först i början av november 
och då sätter julhandeln i gång på allvar. 
Så just nu känns det som om det inte 
blir många lediga dagar på ett tag. Vi 
har även en hel del evenemang att se 
fram emot, till exempel DIF-dagen, vi 
ligger bra i fas och hoppas att försälj
ningen fortsätter att gå bra.
Något mer du vill avsluta med att säga?

-Har ni synpunkter, önskemål eller 
andra frågor gällande souvenirer så är 
det bara höra av sig till mig. Antingen 
via telefon genom eller via mejl, thomas. 
seidefors@dif.se, jag läser och lyssnar på 
allt och försöker förverkliga det som är 
möjligt./??? ????

souvenirer vi minns. Succén uteblev, det 
kändes som en het produkt men funkade inte 
alls. Du som ändå vill handla en flagga kan 
fortfarande göra det i webshopen för 25 kr.

DJURGÅRDSMODELLEN 
djurgårdsmodellen. Som en del av 
er säkert redan uppmärksammat 
har vi i år valt att försöka involvera 
våra spelare mer som modeller för 
olika klädesplagg till souvenirshopen.

Året började med att Micke Dahl
berg och Daniel Sjölund poserade i 
matchkläderna som är nya för i år. 
Det är ju inte bara matchtröjorna 
som är nya, det gäller också tränings
overaller, kortbyxor, träningskläder, 
kepsar med mera.

Enköpingspojkarna, Sebastian 
Rajalakso och Martin Andersson har 
fått stå modeller för två t-shirts som 
kom i början av maj. Martin gjorde 
succé som modell och många sa att 
hade det här varit i ett internationellt 
storlag hade Martin tjänat miljoner 
på sitt utseende för länge sedan. Vi 
passar på att nyttja hans kunskaper 
framför kameran så länge vi har 
möjligheten.

Djurgårdens fotbolls produkter 
hittar du på www.dif.se/webshop 
samt i butiken i Klocktornet, Stock
holms Stadion. Se www.dif.se för 
öppettider under sommaren./??? ????

mailto:seidefors@dif.se
http://www.dif.se/webshop
http://www.dif.se
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JÄRVAFÄLTET
På Järvafältet vid den planerade 
Tensta-överdäckningen finns en 
annan tänkbar lokalisering. Jär
vafältet är sedan en tid klassifi
cerat som Kulturreservat vilket 
bland annat innebär att staden 
inte har några exploateringspla
ner för området. Om det skulle 
bli aktuellt med en arena inom 
reservatet måste den prövas mot 
riktlinjerna i kulturreservatet. 
Järva är ett område som kom
mer att utvecklas mycket under 
kommande år. Stockholms stad 
planerar för flera nya bostads
områden med bra kommunika
tioner och nya mötesplatser.

HJULSTAMOTET
Här korsar den nya E18 kom
mande Förbifart Stockholm. 
En placering måste anpassas 
till och fungera med trafikle
derna och den nya trafikplatsen. 
Marken ligger nära gränsen till 
Järfälla kommun, och betraktas 
som attraktiv, särkskilt när förbi
farten färdigställs. Detta innebär 
att det finns andra användnings- 
alternativ för tomten.

AKALLA
Mellan Hanstavägen och Fin
landsvägen i Nordöstra delen 
av Akalla finns en tomt som är 
tillräckligt stor för att inrymma 
en fotbollsarena. I början av 
2000-talet fanns det planer på 
att förlägga nationalarenan på 
den aktuella tomten, Kista Vi
sion Park. Marken är ändamåls
enlig för en arena och har bra 
kommunikationer. För tillfället 
finns inga konkreta exploate
ringsplaner.

BÄLLSTA ALLÉ
Bällsta Allé ligger mellan Sol
valla och Bromma flygplats, 
i ett expansivt område som 
under de kommande åren kom
mer att utvecklas till en attraktiv 
del av staden med nya bostads
områden, spårtrafik och utökad 
shopping. Bällsta Allés närhet 
till Bromma flygplats kan med
föra vissa höjdrestriktioner på 
en arena. På grund av närheten 
till flygplatsen finns inte många 
andra användningsalternativ.

Arenaläget
Arbetet med att hitta mark för en ny arena åt Djurgården 
Fotboll går vidare. Under våren har Stockholms stad gett 
ett antal förslag. Djurgårdaren summerar läget.



JUNI-SEPTEMBER 2008 ARENALÄGET 39

2008-03-31. ARENAFÖRSLAG FRÅN STOCKHOLMS STAD
Stockholms Stad presenterade i mars fem 
platser för en framtida fotbollsarena för 
Djurgården Fotboll. Arbetet med att lokali
sera fler möjliga platser fortgår.

Tidigare har Östermalms IP och Storän
gsbotten diskuterats, men dessa platser 
har visat sig vara omöjliga. Även en yta 
kallad Ställverkstomten i närheten av Hjor
thagen finns i planerna, men utredning
arna om denna yta är ännu inte slutförda. 
Det presenterades fem förslag på ytor.

Vissa frågetecken finns dock kring de 
båda förslagen Bällsta Allé och Loudden.

Förslagen lämnades över till Djurgår
den och diskuterades inom föreningen. 
Djurgårdens ordförande Bosse Lundquist 
menade att det nu gäller att göra en 
bedömning av fördelar och nackdelar med 
de olika förslagen.

-Rent spontant känns Loudden bäst, 
det ligger inom det geografiska område 
vi är mest intresserade av. Men för att se 

om detta förslag är realistiskt måste vi 
veta vad som menas med »ganska långt 
fram i tiden«. För oss är det framför allt 
tre aspekter som är viktiga när vi tittar på 
olika förslag - vad vår publik, supportrar 
och medlemmar tycker, vad våra sponso
rer tycker och hur vi ser på de ekonomiska 
möjligheterna. Alla intressegrupper måste 
tillgodoses och de ekonomiska kalkylerna 
måste självklart gå ihop då vi själva finan
sierar arenabygget, sa Bosse Lundquist.

Mörby centrum

LOUDDEN
Loudden ligger nära Djurgår
dens befintliga hemmaplan, 
Stockholms stadion, och nära 
vad Djurgården uppfattar som 
sitt kärnområde. Här finns 
gott om mark för att rymma 
en modern fotbollsarena. Ett 
problem med tomten är att den 
befintliga oljeterminalen måste 
flyttas till en annan plats, innan 
den blir tillgänglig. Därefter 
skall marken och bergrummen 
saneras. En byggstart på Loud
den ligger ganska långt framåt 
i tiden.

2008-05-09. DJURGARDENS SVAR TILL STOCKHOLMS STAD
Djurgården har under den gångna måna
den studerat alternativen utifrån olika 
utgångspunkter, bland annat publikens, 
medlemmarnas, fansens och sponso
rernas värderingar, möjligheten att finna 
kommersiella koncept och förutsättning
arna för att ha en arena levande året 
runt.

Det bör här påpekas att enligt de riktlin
jer som Staden angav när arbetet med en 
ny arena inleddes för Djurgårdens del efter 
valet 2006 så skall staden stå för markin
vesteringar och Djurgården för finansie
ringen av arenabyggnaderna. Djurgården 

lovades därvid en lika behandling som 
Hammarby.

Av de föreslagna alternativen är det 
endast Loudden som skulle kunna upp
fylla de krav som vi måste ställa, men på 
grund av att bindande beslut om Loudden 
inte kan fattas under nuvarande mandat
period och att en arena där troligtvis inte 
kan stå klar förrän kring 2020 faller detta 
alternativ. De andra alternativen uppfyl
ler inte kravet pä att ha en levande arena 
året runt. Akalla bedöms ligga närmast 
tillhands, men en sådan arena måste 
kombineras med en stor vintersport och 

omgivande träningsplaner för att bedö
mas som lämplig.

Vi tvingas alltså mot ovanstående 
bakgrund konstatera att de platser som 
framkommit tyvärr inte är möjliga för 
Djurgårdens del, utan ser fram mot att få 
studera nya alternativ frän exploaterings- 
kontoret.

•På ett möte i slutet av maj diskuterades 
ett antal nya lokaliseringar av en arena 
och dessa ska nu undersökas. Ett möte 
är planerat i juni för att se om det går att 
gå vidare med något av de nya förslagen.



DIURGÄRDENS IF
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djurgårdskalendariet

SOMMAR 2008
Här är speldagarna i sommar så det är bara att planera in i sin egna kalender.
Datum, avsparkstid och spelplats kan komma att ändras under säsongen.
Se till att hålla dig uppdaterad på www.dif.se eller www.svenskfotboll.se.

2/7 20:00 Djurgårdens IF—IF Elfsborg, Allsvenskan
2/7 19:00 AIK-Djurgårdens IF, Damallsvenskan
6/7 18:00 Trelleborgs FF-Djurgårdens IF, Allsvenskan
9/7 19:00 Djurgårdens IF-Hammarby IF, Damallsvenskan
12/7 16:00 Djurgårdens IF-IFK Göteborg, Allsvenskan
16/7 16:00 Djurgårdens IF-Gefle IF, U21
17/7 UEFA-kval
20/7 15:00 IFK Norrköping FK-Djurgårdens IF, U21
21/7 19:00 Helsingborgs IF-Djurgårdens IF, Allsvenskan
25/7 18:00 Djurgårdens IF-Assyriska FF, Junior
27/7 18:00 Djurgårdens IF-Helsingborgs IF, Allsvenskan
27/7 14:00 Vasalunds IF-Djurgårdens IF, Junior
29/7 18:00 Djurgårdens IF-Örebro SK FK, U21
31/7 UEFA-kval

5/8 19:00 Djurgårdens IF—IFK Norrköping FK, Allsvenskan
5/8 17:00 Degerfors IF-Djurgårdens IF, Junior
6/8 19:30 BKV Norrtälje-Djurgårdens IF, PSM
9/8 13:00 FC Gute-Djurgårdens IF, PSM
10/8 18:00 Malmö FF-Djurgårdens IF, Allsvenskan
11/8 18:00 Djurgårdens IF-Enköping, U21

13/8 18:00 Djurgårdens IF-Vasalunds IF, PSM
14/8 Eventuellt UEFA-kval
15/8 15:00 Djurgårdens IF—IF Brommapojkarna, Junior
16/8 13:00 Djurgårdens IF—IK Sirius FK, PSM
17/8 18:00 Djurgårdens IF-Gefle IF, Allsvenskan
19/8 18:00 Degerfors IF-Djurgårdens IF, U21
23/8 13.00 AIK-Djurgårdens IF, Junior
23/8 13:00 Ängby IF-Djurgårdens IF, PSM
24/8 18:00 Halmstads BK-Djurgårdens IF, Allsvenskan

Eventuellt UEFA-kval
30/8 15:00 Djurgårdens IF—GIF Sundsvall, Junior
31/8 13:00 Djurgårdens IF-Upsala IF, PSM
31/8 13:00 Kopparbergs/Göteborg-Djurgårdens IF, Damallsvenskan

1/9 19:00 Djurgårdens IF-Örebro, Allsvenskan
2/9 19:00 Djurgårdens IF—IF Brommapojkarna, U21
3/9 19:00 Djurgårdens IF-LdB FC Malmö, Damallsvenskan
6/9 14:00 Västerås SK FK-Djurgårdens IF, Junior
6/9 16:45 Umeå IK-Djurgårdens IF, Damallsvenskan
7/9 14:00 AIK-Djurgårdens IF, PSM
9/9 17:00 Assyriska FF-Djurgårdens IF, U21
12/9 19:00 Djurgårdens IF—IF Brommapojkarna, PSM
13/9 15:00 Djurgårdens IF-Eskilstuna City FK, Junior
14/9 13:00 Linköpings FC-Djurgårdens IF, Damallsvenskan
15/9 19:00 GAIS-Djurgårdens IF, Allsvenskan
16/9 17:00 Gefle IF-Djurgårdens IF, U21
20/9 14:30 Hässelby SK FF-Djurgårdens IF, PSM
20/9 16:00 Djurgårdens IF—KIF Örebro, Damallsvenskan
21/9 14:00 Hammarby-Djurgårdens IF, Junior
22/9 18:00 Sirius-Djurgårdens IF, U21
24/9 19:00 Djurgårdens IF-AIK, Allsvenskan
28/9 17:00 Ljungskile SK-Djurgårdens IF, Allsvenskan

http://www.dif.se
http://www.svenskfotboll.se
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SM-guld igen — efter
Hasse Gänger berättar om det efterlängtade 
guldet 1955. Detta är ett utdrag ur boken 
Djurgårdens IF Fotboll 1899-2006 som finns 
att köpa i våra butiker. Ett måste för dig som 
vill lära dig Djurgårdens historia.

djurgården gjorde en magnifik säsong 
1954/55 då klubben vann sitt första 
SM-guld på 35 år. Äntligen fick Gösta 
»Knivsta« Sandberg, Karl-Erik 
»Cacka« Andersson, John »Jompa« 
Eriksson, Hans Tvilling och övriga 
DIF-spelare spelet att stämma riktigt 
ordentligt. Nya tränaren Frank Soo 
hade förstås också sin del i att DIF 
vann flest matcher (14), förlorade minst 
(3), gjorde flest mål (53) och släppte in 
minst (27). Till slut vanns allsvenskan 
med fyra poängs marginal.

redan I näst sista omgången var det hela 
klart. DIF klippte till det regerande 

mästarlaget Gais med 2-0 inför styvt 
20000 åskådare på Råsunda Fotbollsta
dion. Dubbel målskytt blev centerreser
ven Bo Finnhammar.

1-0 kom redan efter sex minuter då 
Finnhammar klämde till direkt på en 
framspelning av Hans Tvilling och 
Bernt Andersson. I den 21:a minuten 
kom 2-0 då den högskolestuderande 
Finnhammar, 22 år just den här dagen, 
tåade in en retur. Bortamatchen mot 
Halmstad fyra dagar senare var bara 
formalia.

När det på segerfesten på Gillet (med 
urdjurgården Bertil »Nocke« Norden
skjöld, själv SM-vinnare med DIF



JUNI-SEPTEMBER 2008 HISTORIK 45

RESULTAT ALLSVENSKAN 1954/55

GULDGOSSAR 
Berndt Andersson, 
Hasse Tvilling, 
Karl-Erik Andersson 
John Eriksson, 
Birger Eklund 
Gösta Sandberg 
Rune Othberg 
Åke Olsson 
Arne Arvidsson 
Ingvar Petersson 
Sigge Parling

redan 1912, i spetsen) efter avgörandet 
på Råsunda i radionyheterna återigen 
kungjordes att Djurgården redan var 
klara svenska mästare ropade »Jompa« 
Eriksson:

-Hissa radioapparaten!
»Jompa« hade troligen vunnit den 

allsvenska skytteligan om han inte 
missat de fem sista matcherna på grund 
av en benskada. Nu gjorde han 19 mål 
på 17 matcher och på slutet hann AIK:s 
Kurt Hamrin göra några fler (22).

för »cacka« anderssons del innebar 
SM-guldet det andra på bara ett halv
år eftersom han, precis som Hans 
Tvilling, även var med i DIF:s mästar
lag i ishockey.

-Det var på tiden att man fick en 
guldmedalj i fotboll också, jag har ju 
varit med sedan 1946. Gladaste segern? 
Den mot Gais när vi säkrade guldet. 
Men hemmasegern mot Norrköping var 
också värdefull, ty där visade vi att vi 
kunde när det verkligen gällde, sa 
»Cacka«.

1.8 Djurgården-Halmstad 5-1 (4-0)
Mål 1-0 (8) John Eriksson, 2-0 (27) John 
Eriksson, 3-0 (37) John Eriksson, 4-0 (40) 
Hans Tvilling, 4-1 (60) Sylve Bengtsson, 5-1 
(84) John Eriksson
Publik 17 769

8.8 Gais-Djurgården 1-5 (0-2)
Mål 0-1 (20) John Eriksson, 0-2 (37) Gösta 
Sandberg, 0-3 (51) Birger Eklund, 0-4 (61) 
Karl-Erik Andersson, straff, 0-5 (72) John 
Eriksson, 1-5 (81) Karl-Alfred Jakobsson 
Publik 20 143

12.8 AIK-Djurgården 0-1 (0-0) 
Mål 0-1 (67) Birger Eklund
Publik 40 458

22.8 Djurgården-Degerfors 6-2 (3-1) 
Mål 1-0 (10) Gösta Sandberg, 1-1 självmål, 
2-1 (31) Hans Tvilling, 3-1 (27) Gösta Sand
berg, 4-1 (59) John Eriksson, 4-2 (61) Jan 
Blomster, 5-2 (74) Karl-Erik Andersson, 6-2 
(83) John Eriksson
Publik 12 639

29.8 Norrköping-Djurgården 1-1 (1-0) 
Mål 1-0 (31) Kurt Löfgren, 1-1 (53) John 
Eriksson
Publik 12 025

5.9 Djurgården-Malmö 2-0 (1-0)
Mål 1-0 (13) Gösta Sandberg, 2-0 (53) John 
Eriksson
Publik 17 021

12.9 Göteborg-Djurgården 0-2 (0-2)
Mål 0-1 (9) John Eriksson, 0-2 (32) Gösta 
Sandberg
Publik 17 406

25.9 Djurgården-Sandviken 4-0 (2-0)
Mål 1-0 (1) Gösta Sandberg, 2-0 (14) Birger 
Eklund, 3-0 (52) John Eriksson, 4-0 (85) 
John Eriksson
Publik 5 754

3.10 Hälsingborg-Djurgården 2-2 (2-0)
Mål 1-0 (15) Stig Pettersson, 2-0 (30) Stig 
Pettersson, 2-1 (59) John Eriksson, 2-2 (62) 
Birger Eklund
Publik 13 685

17.10 Djurgården-Hammarby 2-1 (2-1) 
Mål 1-0 (1) Gösta Sandberg, 1-1 (2) Lars 
Boman, 2-1 (6) Bernt Andersson
Publik 28 100

24.10 Kalmar-Djurgården 2-3 (0-3)
Mål 0-1 (2) John Eriksson, 0-2 (4) Gösta 
Sandberg, 0-3 (16) John Eriksson, 1-3 (46) 
Olle Lind, 2-3 (57) Bertil Rylander
Publik 12 252

6.11 Djurgården-Kalmar 2-1 (0-1)
Mål 0-1 (20) Lennart Holmqvist, 1-1 (84) 
Gösta Sandberg, 2-1 (90) Gösta Sandberg 
Publik 11 450

24.4 Djurgården-Göteborg 2-2 (0-1) 
Mål 0-1 (3) Åke Norén, 0-2 (57) Åke Norén, 
1-2 (61) John Eriksson, 2-2 (65) Birger 
Eklund
Publik 15 751

28.4 Hammarby-Djurgården 2-3 (2-0)
Mål 1-0 (20) självmål, 2-0 (38) Rune Björk
lund, 2-1 (51) Gösta Sandberg, 2-2 (60) 
Hans Tvilling, 2-3 (88) John Eriksson
Publik 14 978

1.5 Sandviken-Djurgården 0-6 (0-3)
Mål 0-1 (5) John Eriksson, 0-2 (31) Bernt 
Andersson, 0-3 (32) Gösta Sandberg, 0-4 (52) 
Hans Tvilling, 0-5 (63) Birger Eklund, 0-6 
(77) Bernt Andersson
Publik 5 136

8.5 Djurgården-Hälsingborg 0-6 (0-2)
Mål 0-1 (11) Stig Pettersson, 0-2 (29) Karl 
Eriksson, 0-3 (62) Karl Eriksson, 0-4 (80) 
Karl Eriksson, 0-5 (88) Åke Jönsson, 0-6 
(89) Karl Eriksson
Publik 18 259

15.5 Malmö-Djurgården 1-1 (0-0)
Mål 1-0 (60) Bertil Nilsson, 1-1 (61) Bernt 
Andersson
Publik 18 655

19.5 Djurgården-Norrköping 4-2 (2-1)
Mål 1-0 (14) Birger Eklund, straff, 1-0 (18) 
Torbjörn Jonsson, 2-1 (29) Hans Tvilling, 
3-1 (57) Gösta Sandberg, 3-2 (73) Henry 
Källgren, 4-2 (74) Hans Mild
Publik 22 524

22.5 Degerfors-Djurgården 1-0 (1-0) 
Mål 1-0 (25) Åke Klintberg
Publik 10 453

26.5 Djurgården-AIK 0-2 (0-1)
Mål 0-1 (26) Kurt Hamrin, 0-2 (82) Kurt
Hamrin, straff
Publik 39 696

5.6 Djurgården-Gais 2-0 (2-0)
Mål 1-0 (6) Bo Finnhammar, 2-0 (21) Bo 
Finnhammar
Publik 20 145

10.6 Halmstad-Djurgården 0-0
Publik 19 380
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Centerkris inför avgörandet
- men Finnhammar fixade guldmålen
med tre matcher kvar att spela hade Djurgården hemma
derby mot AIK. Det blev förlust med 0-2 i ett läge där DIF 
i händelse av seger mer eller mindre skulle ha säkrat SM- 
guldet. Men det var inte riktigt Djurgårdens dag. Redan i 
den 12:e minuten kolliderade den vikarierande centern 
Hans Mild med AIK:s Orvar Bergmark. Milds ben sparka
des av och Djurgården fick fullfölja matchen med endast 
nio utespelare. Kurt Hamrin gjorde »Kolsäckarnas« 
bägge mål, det andra på en straff som inte ansågs vara 
någon eftersom Stig Gustafsson, debutant i backlinjen, 
använde helt justa medel då han kampades med just 
Hamrin. Inför nästkommande match, den hemma mot 
Gais som kom att avgöra hela guldstriden, hade Djur
gården nu stora centerproblem. Sedan tidigare gick 
skyttekungen John »Jompa« Eriksson gipsad efter en 
svår benskada.

»Det börjar tunna ut, men alltid ska vi väl kunna 
hitta på någon lösning till nästa match mot Gais«, sa 
DIF-lagledaren Lars Lindgren.

»Jompa är ju helt borta men vi har Bo Finnham
mar och Tumba-Johansson i reserven. Ett nederlag 
som detta kan vi tåla, vi har ju alltjämt ledningen 
i allsvenskan med två poäng. Men vi hade natur
ligtvis helst sett att vi inte förlorat en viktig kugge i 
kedjan samtidigt.« DIF-ledningens centerval föll till 
slut på Bo Finnhammar och den 22-åriga talangen 
från Örebro tog onekligen chansen. Han sköt 
Djurgårdens två sista mål för säsongen, de som 
definitivt betydde guld.

GULDSÄSONGEN 1955 I SIFFROR
Djurgårdens IF 22 14 5 3 53-27 33
Halmstads BK 22 12 5 5 49-27 29
AIK 22 11 6 5 51-37 28
IFK Norrköping 22 8 8 6 37-29 24
Hälsingborgs IF 22 9 5 8 42-31 23
Hammarby IF 22 8 6 8 30-33 22
Degerfors IF 22 8 6 8 34-39 22
Malmö FF 22 8 5 9 33-33 21
IFK Göteborg 22 7 6 9 32-35 20
Gais 22 7 6 9 35-42 20
Kalmar FF 22 7 3 12 31-53 17

ANTAL MÅL
19 John Eriksson
13 Gösta Sandberg
7 Birger Eklund
5 Hans Tvilling
4 Bernt Andersson
2 Karl-Erik Andersson, Bo Finnhammar
1 Hans Mild

Publik totalt 393 679
Publiksnitt hemma 19 010

ANTAL MATCHER
22 Karl-Erik Andersson, Birger Eklund. 
Sigvard Parling, Gösta Sandberg
21 Arne Arvidsson, Åke Olsson
19 Hans Tvilling
18 Bernt Andersson
17 John Eriksson
16 Ingvar Pettersson
12 Arne Larsson
10 Rune Othberg
6 Bo Finnhammar
4 Birger Stenman
3 Stig Gustafsson, Hans Mild
2 Berndt Brick
1 Torsten Lindberg



ÖVRIGA DJURGÅRDSFÖRENINGAR

DJURGÅRDEN DAMFOTBOLL
Tel: 08-7835915
www.difdam.se

HANDIKAPPFOTBOLL
Kent Åberg
Tel: 08-631 1101
Se länk från www.dif.se

ALPINFÖRENING
Per Roald
Tel: 0705-641620
www.difalpin.se

AMERIKANSK FOTBOLL
Joakim Skoogberg
Tel: 0703-445304
www.dif-af.se

BANDYFÖRENING
Conny Arnold
Tel: 0708-922211
www.difbandy.se

BOULEFÖRENING
Sture Öhman
Prylvägen 7
14130 Huddinge
Se länk från www.dif.se

BORDTENNIS
Tel: 0736-323031
www.difbordtennis.com

BOWLING
Tel: 08-7404434
www.difbowling.com

BOXNING
Tel: 08-6501092
www.difboxning.com

BROTTNING
Tel: 08-386669
Vällingbyhallen
16256 Vällingby

FÄKTNING
Tel: 08-6641464
www.diffencing.se

GOLF
Tel: 08-51175000
www.djurgardensgolf.se

HANDBOLL
Tel: 08-5953161
www.difhandboll.se

INNEBANDY
www.difinnebandy.net

ISHOCKEY
Tel: 08-6008100
www.difhockey.se

KONSTÅKNING
Marie Westerberg
Tel: 0768-522777
www.difkonstakning.se

DJURGÅRDENS SUPORTERS CLUB
Tel: 08-765 5038
www.dsclub.nu

JÄRNKAMINERNA
Tel: 08-7837977
www.jarnkaminerna.nu

http://www.difdam.se
http://www.dif.se
http://www.difalpin.se
http://www.dif-af.se
http://www.difbandy.se
http://www.dif.se
http://www.difbordtennis.com
http://www.difbowling.com
http://www.difboxning.com
http://www.diffencing.se
http://www.djurgardensgolf.se
http://www.difhandboll.se
http://www.difinnebandy.net
http://www.difhockey.se
http://www.difkonstakning.se
http://www.dsclub.nu
http://www.jarnkaminerna.nu
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Tack för era bilder!
Har du också bilder med djurgårdstema?
Skicka dem till tomas@dif.se.

Min dotter Ebba som »värmer upp« inför 
Djurgården-AIK på Råsunda 2007, en 
match jag inte kunde avnjuta på plats 
då min dotter här endast är fyra dagar 
gammal. Gammal nog att tillsammans 
med pappa njuta av matchen, som vi 
såklart vann, framför datorn och 
streamingtjänsten från Canal+ på 
webben. Inskickad av Patrik Lilja

»Den som inte hoppar är en ...«  
Hälsning från Teo R. (3 år) i Vällingby.

En snöig bild från Gefle. Inskickad av Nicklas Granat

Agnes, Ester och Hilda, min 
kompis Annas trillingtjejer, 
födda i januari 2006 på Katarina 
Bangata på Söder, mittemot 
Nackastatyn. Trots miljön har 
tjejerna fostrats i rätt anda ;-) 
Inskickad av Caroline Schauman

Stairway to Heaven ... Inskickad av Janne Adsjö

mailto:tomas@dif.se
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Inskickad av Daniel Duarte

Nyaste tillskottet i släkten, 
min brorsdotter Liv Ahlqvist. 
Inskickad av Johanna Lundberg

Från i höstas när Elmarna kom på besök 
(DIF-KFF). Har aldrig sett Stadion så 
vacker! Inskickad av Philip Bergström

Bilderna är tagna på bergsryggen vid alpberget Jungfrau 
i Interlaken, Schweiz. Höjd ca 3400 meter (bilden utomhus) 
och 3571 meter (inomhus) över havet. Platsen kallas »Top 
of Europe«, Jungfraujoch och har Europas högsta slutstation för 
tåg. Tycker att det är passande för en klubb med DIF’s ambitio
ner. Top of Europe=DIF :) Inskickat av familjen Sandholmen

Oscar Eriksson lyfter järnkaninen 
till nya höjder i Medlemmtältet.

Hej, här kommer en bild på en super Djurgårdare som 
heter Filip Björkander. Inskickad av Åke Björkander

Alexander, såg sin första match 
13 april DIF-HBK 2-1, 6 dagar 
gammal. Inskickad av Ola 
Uhrström

Lillkillen Douglas. Fotograf är den stolta fadern
det vill säga JAG! Inskickad av Joakim Nord

Bilder från sista 
träningsmatchen 
Inskickade av 
Mats Brandt
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Foto Jonathan Broberg

Det var helheten, stämningen 
på läktaren, lagets sätt att spela 
och så vidare. Det var många 
faktorer som gjorde att jag kände 
mig hemma på en gång.

»Guldet 2005 var något extra för mig«
Vem är Henrik Sander?

-Jag är en glad och väldigt driven person som precis har 
tagit studenten. Jag gick ut från Nacka Gymnasium förra 
veckan vilket givetvis var väldigt roligt. Annars hänger jag 
väl mest runt Stadion känns det som (skratt).
Hur blev du djurgårdare?

-Det var i skolan, där kändes det som att alla i klassen 
var djurgårdare och då blev jag det också. Dessutom är 
hela min familj blårandiga i hjärtat, så jag hade inget 
val direkt.
Kommer du ihåg din första djurgårdsmatch?

-Ja, självklart. Det var faktiskt inte så länge sedan, det var 
cupfinalen på Råsunda mot IFK Göteborg 2004 då vi vann. Jag 
fascinerades direkt och har sedan dess följt DIF närgående 
både med Fabriken och webbradion.
Vad var det som tilltalade dig med DIF?

-Det var helheten, stämningen på läktaren, lagets sätt att 
spela och så vidare. Det var många faktorer som gjorde att 
jag kände mig hemma på en gång.
Har du själv spelat fotboll?

-Ja, förut spelade jag i lag men nu blir det mest spontan

fotboll med kompisar. Vi samlas och spelar tillsammans rätt 
ofta, några gånger i veckan, det är riktigt kul.
Vad känner du när DIF vinner eller förlorar?

-Vinner vi är det ju något som blir en positiv effekt på hela 
vardagen, medan vissa förluster kan kännas riktigt jobbiga.
Hur ser en matchdag ut för dig?

-Jag brukar bli väldigt stressad när det vankas match men 
jag har ingen särskild ritual som jag måste följa. Däremot är vi 
några stycken som brukar samordna oss och träffas före match
erna. Vi är ganska spridda på läktaren under matchen och för 
att vi ska hinna ses är det mycket planering som ligger bakom. 
Efter matchen brukar jag befinna mig i spelargången och göra 
intervjuer och så vidare, så det blir rätt sent de kvällarna.
Hur märks det hemma att du är djurgårdare?

-Jag har allt från flaggor till tröjor som hänger på väggarna 
Så det syns och märks tydligt.
Vilket är ditt bästa djurgårdsminne?

-Jag måste säga guldet 2005, det var något extra för mig. 
Det var ett så skönt år då vi kanske inte alltid spelade så bra, 
men vi gjorde en otroligt stark höst resultatmässigt. Det lade 
grunden till guldet./Jonathan Broberg






