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FOTBOLLSABSTINENS OCH SNART DRAR DET IGÅNG PÅ ALLVAR!

Royal League i all ära, men fotbollsabstinensen är större än så. Allsvenskan 2005 är högintressant med många 

spelare som kan bli succé eller flopp. I Djurgården kommer FELIX MAGRO och IBRAHIM BA bli de stjärnor som 

kanske kommer har högst förväntningar på sig. Men samtidigt måste hela gruppen ta ett kliv framåt. Efter trän

ingslägret i Sydafrika i januari fick vi klara indikationer att det är en bra sammanhållning och fokus på uppgiften i 

och omkring spelartruppen. Man har höga målsättningar och ambitioner samt att alla är hungriga blåränder som 

vill nå framgång och vinna titlar. Sedan kan man börja skönja att vi har två alternativ på alla positioner i laget. 

Åtminstone om alla blir skadefria och kan det under våren/sommaren komma ytterliggare någon spelare så kan 

det bli en mycket spännande säsong 2005.

Anfall är bästa försvar och nu kan det bli hård konkurrens om de tre platserna på topp. JONES KUSI-ASARE och 

SÖREN LARSEN slåss om platsen som 9:a och på kanterna kommer det att vara dagsformen som avgör vem som 

ska mata in bollarna i straffområdet. I backlinjen ser man att TONI KUIVASTO och SÖLVI OTTESEN växer med 

uppgiften och ELIAS STORM kommer att få kämpa hårt efter skadan i vintras för att ta tillbaka sin plats i startelvan. 

På mitten är konkurrensen hård och alla vi på läktaren har nog olika uppfattning om hur triangeln ska vara vänd 

och vem som ska vara offensiv respektive defensiv. Svaret har bara JONEVRET/SANDBERG/REHN.

Jag tror att matcherna i Royal League och träningsmatcherna i Portugal kommer att vara nyttiga när säsongen 

drar igång på allvar 11 april. Träningsmatcherna på Graningevallen i all ära, men Djurgården behöver varva 

matcher mot VSK och BP med topplag och det hoppas vi gett resultat redan i år. I april får vi svaret.

Det kommer att bli många matcher under året och målsättningen är "som vanligt" att ta guld i Allsvenskan och 

Svenska cupen samt att avancera till gruppspelet i Uefacupen. Sedan om det är realistiskt märker vi under 

säsongen. Vi djurgårdare som varit med ett tag kan i alla fall andas ut om vi säkrar det allsvenska kontraktet redan 

i september.

Publiken är som vanligt oerhört viktig för Djurgården under 2005. Det har tyvärr funnits tendenser under hösten och 

vintern att de som bråkar i samband med idrottsevenemang har blivit fler och det är oroväckande. Vi hoppas att 

Stadion och sammanhållningen i Djurgårdsfamiljen ska få bort alla tendenser till bråk, skadegörelse och rasism. I 

och med spel på Stadion kommer de flesta att känna igen sina bänkgrannar igen och vi vill att varje djurgårds

match ska ha en inramning av fest och glädje. VI menar att vi ska visa varandra respekt på läktaren för alla är vi 

djurgårdare och i slutändan är det Djurgården som blir lidande om vi inte jobbar gemensamt för att det ska vara 

positiv stämning på läktarna. Ingen av oss är större än Djurgården och jag kan inte tänka mig att de som grun

dade Djurgården 1891 tycker att de som bråkar gör något som helst positivt för föreningen de säger sig älska. 
DJURGÅRDARE ELLER INTE DET ÄR INTE DET SOM ÄR FRÅGAN UTAN DET ÄR BARA ATT KONSTATERA ATT BRÅK, 

SKADEGÖRELSE OCH RASISM INTE HÖR HEMMA I DJURGÅRDSFAMILJEN Så är det bara och vi måste hjälpas åt alli

hop för att stävja detta. Bråk tillhör inte heller fotbollskulturen som några få individer hävdar utan bråk hämnar fot

bollskulturens utveckling och förstör för fotbollsföreningar runt om i hela världen. VI djurgårdare vill inte ha bråk i 

samband med matcherna och vi alla positiva supportrar ska gemensamt arbeta för en positiv läktarkultur. Jag vet 

att alla vi positiva och glada djurgårdare är fler än bråkstakarna och tillsammans är vi starka och vi kommer aldrig 

att ge upp det tunga arbetet mot våld, skadegörelse och rasism.

DERBYBUTIKEN byter adress. Numera ligger den på SERGELGATAN 11 mitt i Stockholm och här hittar du alla våra 

souvenirer. Under våren och sommaren kommer en hel del nya produkter som vi hoppas kan falla alla djurgår

dare i smaken.

VILA I FRID, SIV OCH TACK FÖR ALLT!

Siv Lundkvist har lämnat oss efter en längre tids sjukdom. Sivs djurgårdshjärta var större än någon annans och hon 

lämnar ett stort tomrum efter sig och hon kommer alltid att finnas kvar inom oss och mina tankar går till Kjell och 

familjen.

Tomas af Geijerstam

08-545 158 00

dif.fotboll@dif.se
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ALLSVENSKAN, SVENSKA CUPEN, ROYAL LEAGUE OCH UEFACUPEN

Lördag 12 feb RL Djurgårdens IF - Vålerenga 0-1

Torsdag 17 feb RL Esbjerg - Djurgårdens IF 1-0

Torsdag 24 feb RL Djurgårdens IF - Rosenborg 1 0-1

Måndag 11 april 19.00 Djurgårdens IF - BK Häcken

Måndag 18 april 19.00 Halmstads BK - Djurgårdens IF

Torsdag 21 april SvC omgång 2

Måndag 25 april 19.00 Djurgårdens IF - Örgryte IS

Måndag 2 maj 19.00 IF Elfsborg - Djurgårdens IF

Torsdag 5 maj SvC omgång 3

Måndag 9 maj 19.00 Djurgårdens IF - Gefle IF

Onsdag 18 maj 20.00 Hammarby IF - Djurgårdens IF

Måndag 23 maj 20.00 Djurgårdens IF - Assyriska FF

Söndag 29 maj 17.00 Kalmar FF - Djurgårdens IF

Måndag 13 juni 19.00 Djurgårdens IF - IFK Göteborg, RÅSUNDA 

(omläggning av löparbanor)

Torsdag 16 juni 19.00 Malmö FF - Djurgårdens IF

Måndag 20 juni 19.00 Djurgårdens IF - Helsingborgs IF, RÅSUNDA 

(omläggning av löparbanor)

Måndag 27 juni 19.00 Landskrona BolS - Djurgårdens IF

Torsdag 30 juni SvC omgång 4

Måndag 11 juli 19.00 GIF Sundsvall - Djurgårdens IF

Måndag 18 juli 19.00 Djurgårdens IF - GIF Sundsvall

Onsdag 20 juli SvC kvartsfinal

Onsdag 27 juli 19.00 Djurgårdens IF - Landskrona BolS

Måndag 1 aug 19.00 Helsingborgs IF - Djurgårdens IF

Torsdag 4 aug 20.00 Djurgårdens IF - Hammarby IF, RÅSUNDA

Torsdag 11 aug Uefakval 2:1

Söndag 14 aug 17.00 Gefle IF - Djurgårdens IF

Söndag 21 aug 17.00 Djurgårdens IF - Kalmar FF

Torsdag 25 aug Uefakval 2:2

Söndag 28 aug 17.00 Assyriska FF - Djurgårdens IF

Måndag 12 sep 19.00 Djurgårdens IF - Malmö FF

Torsdag 15 sep Uefacup omgång 1 1:1

Måndag 19 sep 19.00 IFK Göteborg - Djurgårdens IF

Torsdag 22 sep SvC semifinal

Söndag 25 sep 17.00 BK Häcken - Djurgårdens IF

Torsdag 29 sep Uefacup omgång 1 1:2

Måndag 3 okt 19.00 Djurgårdens IF - Halmstads BK

Måndag 17 okt 19.00 Örgryte IS - Djurgårdens IF

Söndag 23 okt 15.00 Djurgårdens IF - IF Elfsborg

Lördag 29 okt SvC final
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POJKALLSVENSKAN

ALLSVENSKA UTVECKLINGSSERIEN

Tisdag 26 april 19.00 Djurgårdens IF - Assyriska, Hjorthagens IP

Tisdag 10 maj 19.00 Djurgårdens IF - Västerås SK FK, Hjorthagens IP 

Torsdag 19 maj 19.00 GIF Sundsvall - Djurgårdens IF, Idrottsparken, 

Sundsvall

Tisdag 31 maj 19.00 Djurgårdens IF - AIK, Hjorthagens IP

Tisdag 7 juni 19.00 IF Brommapojkarna - Djurgårdens IF, Grimsta IP

Tisdag 12 juli 19.00 Djurgårdens IF - Hammarby IF, Hjorthagens IP

Torsdag 28 juli 19.00 Djurgårdens IF - Gefle IF, Hjorthagens IP

Måndag 8 aug 19.00 Västerås SK FK - Djurgårdens IF, Blåsbo IP

Måndag 15 aug 19.00 DIF - IF Brommapojkarna, Hjorthagens IP

Måndag 22 aug 19.00 Gefle IF - Djurgårdens IF, Strömvallen Gävle

Måndag 29 aug 19.00 AIK - Djurgårdens IF, Skytteholms IP

Måndag 5 sep 19.00 Djurgårdens IF - GIF Sundsvall, Hjorthagens IP 

Tisdag 20 sep 19.00 Hammarby IF - Djurgårdens IF, Söderstadion

Tisdag 4 okt 19.00 Assyriska - Djurgårdens IF, Östertälje IP

ALLSVENSKA UTVECKLINGSSERIEN (miniserie)

Tisdag 19 juli 19.00 Assyriska - Djurgårdens IF, Östertälje IP

Måndag 10 okt 19.00 IF Brommapojkarna - Djurgårdens IF, Grimsta IP

Tisdag 18 okt 19.00 Djurgårdens IF - Hammarby IF, Hjorthagens IP

Tisdag 25 okt 19.00 Djurgårdens IF - AIK, Hjorthagens IP

JUNIORALLSVENSKAN

Lördag 23 april 14.00 Djurgårdens IF - IK Brage

Lördag 30 april 13.00 Assyriska - Djurgårdens IF

Torsdag 5 maj 14.00 Djurgårdens IF - Hammarby

Onsdag 18 maj 19.00 IF Brommapojkarna - Djurgårdens IF

Lördag 21 maj 14.00 Djurgårdens IF - Gefle IF

Lördag 28 maj 14.00 Degerfors IF - Djurgårdens IF

Lördag 4 juni 14.00 Djurgårdens IF - AIK

Tisdag 14 juni 19.00 Eskilstuna City FK - Djurgårdens IF

Lördag 18 juni 13.00 IK Sirius FK - Djurgårdens IF

Lördag 30 juli 14.00 Djurgårdens IF - IK Sirius FK

Tisdag 2 aug 19.00 Djurgårdens IF - Eskilstuna City FK

Lördag 13 aug 13.00 AIK - Djurgårdens IF

Lördag 20 aug 13.00 Djurgårdens IF - Degerfors IF

Lördag 27 aug 14.00 Gefle IF - Djurgårdens IF

Lördag 3 sep 14.00 Djurgårdens IF - IF Brommapojkarna

Lördag 10 sep 13.00 Hammarby - Djurgårdens IF

Lördag 17 sep 14.00 Djurgårdens IF - Assyriska

Lördag 24 sep 13.00 IK Brage - Djurgårdens IF

Söndag 24 april Djurgårdens IF - IK Frej

Söndag 1 maj 11.00 Håbo FF - Djurgårdens IF

Onsdag 4 maj 18.30 Djurgårdens IF - AIK

Söndag 8 maj 16.00 IK Sirius FK - Djurgårdens IF

Lördag 21 maj 14.00 Djurgårdens IF - Visby IF Gute

Lördag 28 maj 14.00 Djurgårdens IF - Märsta IK

Söndag 5 juni 14.00 Enskede IK - Djurgårdens IF

Lördag 11 juni Djurgårdens IF - Vasalund/Essinge IF

Söndag 19 juni 16.00 Upsala IF - Djurgårdens IF

Söndag 31 juli IK Frej - Djurgårdens IF

Söndag 7 aug Djurgårdens IF - Håbo FF

Söndag 14 aug 14.00 AIK - Djurgårdens IF

Söndag 21 aug Djurgårdens IF - IK Sirius FK

Söndag 28 aug 15.00 Visby IF Gute - Djurgårdens IF

Söndag 4 sep 13.00 Märsta IK - Djurgårdens IF

Söndag 11 sep Djurgårdens IF - Enskede IK

Fredag 16 sep 20.00 Vasalund/Essinge IF - Djurgårdens IF

Söndag 25 sep 14.00 Djurgårdens IF - Upsala IF

DAMALLSVENSKAN

Onsdag 20 april 19.00 Djurgården - Sunnanå SK

Lördag 23 april 16.00 Linköpings FC - Djurgården

Lördag 7 maj 16.00 Djurgården - Umeå IK

Tordag 12 maj 19.00 Mallbackens IF - Djurgården

Söndag 15 maj 16.00 Djurgården - Hammarby IF

Torsdag 19 maj 18.00 Kopparbergs/Göteborg - Djurgården

Lördag 2 juli 16.00 Djurgården - Själevads IK

Söndag 10 juli 16.00 Malmö FF - Djurgården

Onsdag 13 juli 19.00 Djurgården - QBIK

Lördag 16 juli 16.00 KIF Örebro - Djurgården

Lördag 30 juli 16.00 Djurgården - AIK

Lördag 6 aug 16.00 AIK - Djurgården

Lördag 3 aug 16.00 Djurgården - KIF Örebro

Tisdag 16 aug 19.00 QBIK - Djurgården

Onsdag 24 aug 19.00 Djurgården - Malmö FF

Onsdag 31 aug 18.00 Själevads IK - Djurgården

Söndag 4 sep 16.00 Djurgården - Kopparbergs/Göteborg

Söndag 11 sep 16.00 Hammarby IF - Djurgården

Onsdag 21 sep 19.00 Djurgården - Mallbackens IF

Lördag 8 okt 16.00 Umeå IK - Djurgården

Lördag 15 okt 16.00 Djurgården - Linköpings FC

Lördag 22 okt 15.00 Sunnanå SK - Djurgården

Djurgårdaren_07



TEXT: JONAS RIEDEL

Namn: FELICIANO MAGRO

Tröjnummer: 10

Ålder: 26

Position: MITTFÄLT

Längd/Vikt: 184/76

Moderklubb: FC UNTERSTRASS

Kom från: LANDSKRONA BOIS

Landskamper A/U21/J/P: 0/2/2/40

Allsvenska matcher/mål: 7/1

Tävlingsmatcher DIF/mål: 0/0

Felicictno "Felix" Magro kom 
till Landskrona BoIS under 
slutet av förra säsongen och 
spelade i lagets sju avslutande 
matcher i Allsvenskan.
Magro har ett förflutet inom 
flera klubbar i högsta division
erna i Schweiz och Italien och 
har spelat ungdomslandskam
per för båda länderna. Han 
ses som en offensiv mittfältare.
-Vi är glada för att Magro 
kommer till oss. Det hela har 
dragit ut en del på tiden vilket 
inte är konstigt då Felix haft 
anbud från flera andra klub
bar. Nu har han i alla fall 
gjort det kloka beslutet att 
välja Djurgården. Han kom
mer att tillföra Djurgården 
mycket med sina offensiva 
kvaliteter och det här var en 
viktig pusselbit inför nästa 
säsong, sade Djurgårdens 
Bosse Andersson vid övergån
gen.

STEFAN REHN OM MAGRO

- Felix har en bra vänsterfot.
Han är lite ovan med vår trän
ing, men det är inte så konstigt, 
han har mest tränat på gräs tidi
gare. Offensivt tänkande mit
tfältare som gärna spelar bollen i 
djupled vilket kommer tillföra oss 
mycket.
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Namn: KÅRI ÁRNASON

Tröjnummer: 14 

Ålder: 22

Position: MITTFÄLT 

Längd/Vikt: 190/79 

Moderklubb: VIKINGUR REYKJAVIK 

Kom från: VIKINGUR REYKJAVIK FC 

Landskamper A/U21/J/P: 0/0/0/0 

Allsvenska matcher/mål: 0/0 

Tävlingsmatcher DIF/mål: 0/0

Kári Árnason imponerade på 
Djurgårdens lagledning under 
den vecka han provspelade 
med Djurgården. Han är en 
lång och tuff mittfältare och 
bedöms ha en mycket lovande 
framtid. Det var Bosse 
Andersson som först fick upp 
ögonen för Kåri.

- Jag uppmärksammade 
Kari på Island under som
maren och han har bara blivit 
bättre och bättre sedan dess. 
Han visar redan stora kval
itéer och det kommer att bli 
mycket spännande att följa 
hans utveckling. Kári är all
roundspelare som säker kom
mer att spela på olika posi
tioner, men framför allt är det 
på mittfältet han hör hemma, 
berättar Bosse.
Djurgårdens HCS, Kjell 
Jonevret, är mycket nöjd med 
nyförvärvet.

- Det känns mycket kul att 
få hit Kari. Det är en redan 
duktig spelare som det ändå 
finns mycket utveckling kvar i. 
Han kan användas i flera 
positioner, är stor och stark, 
duktig på huvudet men har 
även bra fötter och driv i 
steget. Han kommer redan till 
våren att konkurrera om en 
plats i startelvan, både som 
mittfältare och som mittback, 
menar Jonevret.

STEFAN REHN OM ÁRNASON

- Han kommer bli en tillgång i 
truppen med sitt steg och sina 
skott. Han skulle ha spelat i 
Royal League redan under hösten 
men blev skadad. En talang som 
kommer blomma i år.

Namn: IBRAHIM BA

Tröjnummer: 23 

Ålder: 31

Position: ANFALLARE

Längd/vikt: 178/74 

Moderklubb: LE HAVRE 

Kom från: CAYKUR RIZESPOR 

Landskamper A/U21/J/P: 8/0/0/0 

Allsvenska matcher/mål: 0/0 

Tävlingsmatcher DIF/mål: 0/0

Ibrahim Ba, med många år i 
Milan och flera matcher i 
Frankrikes A-landslag, kom till 
Stockholm och Djurgården. 
Efter provspel beslöt sig Ba 
och Djurgården för en gemen
sam framtid och Ba skrev på 
ett kontrakt på 2+1 år.
- Som jag tidigare sagt, det 
känns väldigt roligt att 
Djurgården kan kontraktera 
en spelare av den här 
kalibern. Ba har gjort mycket 
bra ifrån sig på lägret i 
Sydafrika. Hans kunnande 
och erfarenheter kommer att 
betyda mycket för laget, säger 
Djurgårdens ordförande Bosse 
Lundquist.

- Jag kom till Djurgården 
därför att det känns väldigt 
bra med klubben och med 
spelarna i laget. Det är viktigt 
att man känner sig hemma 
och trygg i ett lag och så 
känns det verkligen med 
Djurgården. I Sydafrika kän
des det mycket bra, annars 
hade jag inte kommit hit. Jag 
är övertygad om att jag tagit 
ett bra beslut. Dessutom känns 
det som om tränarna här 
verkligen vill något med laget 
och jag vill vara en del av det, 
menar Ba själv.

STEFAN REHN OM BA

- En väldigt klok spelare som 
läser spelet fint. Bra inlägg. Fast 
han gör ett hårt jobb för laget 
behöver han inte alltid springa så 
mycket eftersom han ligger rätt i 
positionerna.

Namn: ELDIN KOZICA

Tröjnummer: 22 

Ålder: 20

Position: BACK

Längd/vikt: 185/79 

Moderklubb: FISKSÄTRA IF 

Kom från: FISKSÄTRA IF 

Landskamper A/U21/J/P: 0/0/0/0 

Allsvenska matcher/mål: 0/0 

Tävlingsmatcher DIF/mål: 0/0

Eldin Kozica var kapten i det 
juniorlag som 2003 vann SM- 
guld åt Djurgården. Förra 
året var han utlånad till 
Västerås SK där han spelade 
kontinuerligt. Nu tar den unge 
mittbacken plats i 
Djurgårdens A-trupp.

STEFAN REHN OM KOZICA

- Jämför man med hur han var 
för ett år sedan har han växt 
mycket, både som spelare och 
mentalt. Ligger bättre i position
sspelet och är under stark utveck
ling.

Namn: JONES KUSI ASARE

Tröjnummer: 9 

Ålder: 25

Position: ANFALLARE

Längd/Vikt: 178/75 

Moderklubb: VASALUND 

Kom från: LANDSKRONA BOIS 

Landskamper A/U21/J/P: 0/1/0/0 

Allsvenska matcher/mål: 70/15 

Tävlingsmatcher DIF/mål: 53/11

Jones Kusi-Asare återvänder 
till Djurgården.

- Det här känns mycket bra. 
Jones utvecklades bra under 
sin tid hos oss och har även 
sett mycket bra ut i 
Landskrona. Vi har varit i 
behov av en spelare som Jones 
och är väldigt glada för att vi 
har kunnat knyta honom till 
oss. Han kommer att vara vik
tig del i våra framtida sat
sningar, sa Djurgårdens ord
förande Bosse Lundquist vid 
övergången.
Jones kom som 19-åring till 
Djurgården från Vasalund 
1999. I maj 2001 kvitterade 
Jones till 1-1 i derbyt mot AIK 
och spelade samtidigt till sig 
en ordinarie plats i startelvan. 
Under säsongen, som för 
Djurgården slutade med en 
andraplats i Allsvenskan, hann 
Jones sätta ytterligare sex mål 
och vann med detta den inter
na skytteligan. Säsongen 
kröntes för Jones del med en 
match i det svenska U21-land
slaget.
Efter säsongen 2001 lämnade 
Jones Djurgården. Men nu är 
han tillbaks för att förstärka 
Djurgården som central anfal
lare.

STEFAN REHN OM JONES

- Magnetbröstet. Han är en 
väldigt bra bollmottagare men 
måste förbättra spelet framför 
mål. Han kan ta tag i bollen så 
att vi hinner flytta upp laget. 
Han kommer att bli mycket nyt
tig.



TEXT: DAVID BOGERIUS
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den 27 oktober 2001 besegrade Djurgården Trelleborgs FF med 3-0 i säsongens sista allsvenska omgång. Jones Kusi-Asare tackade för sig med två mål och passade fram till det tredje. Nu hägrade det ljuva livet som utlandsproffs.- Jag ångrar det inte, säger Jones i dag. Man kan inte hålla på och grubbla och ångra sig. Det är bara att köra på och koncentrera sig på vad som händer i dag.
Med hjälp av sin agent, den förre DIF-ordföranden Bo GT 

Peterson, hamnade "Dr Jones" i österrikiska GAK Graz som 
Bosman-fall. Han lämnade Stockholm och de nyblivna silver
medaljörerna som lagets bästa målskytt med sju fullträffar i 
allsvenskan. En av säsongens höjdpunkter hade varit långskot
tet i slutminuterna i vårderbyt mot AIK. En fullträff som kvit
terade AIK:s ledning men också innebar den stora vändningen 
i tabellen och markerade starten på en ny tid för Djurgårdens 
fotbollslag i allsvenskan.

För de blårandiga väntade två fantastiska säsonger med lika 
många SM-guld. För Jones blev säsongerna 2002 och 2003 
inte alls lika roliga. GAK Graz lånade ut Jones till den turkiska 
klubben Denizlispor, men redan i juli 2003 var han tillbaka på 
svensk mark och tränade fotboll. Dock inte i huvudstaden utan 
längre söderut i Landskrona.

- Jag ville till Djurgården, säger Jones. Ska jag spela i Sverige 
så vill jag helst spela i Djurgården men då löste det sig inte

Landskrona hoppades att de hade få tag en vass målskytt, en 
ersättare till en annan DIF-bekanting vid namn Daniel 
Nannskog, men även om Jones gjorde mål i den första matchen 
(ett derby mot Malmö FF som gjorde honom till Dr Jones med 
hela Landskrona) så var det främst en skarp bollmottagare 
som hade inhandlats.

Jones gjorde ingen jättesuccé i Landskrona men hade en för
måga att slå till vid rätt tillfällen, som i derbymatcherna mot 
Malmö FF, vilket naturligtvis gick hem hos klubbens support
rar. Men det var ingen hemlighet att den unge ghananen 
vantrivdes i Landskrona och längtade bort. Den 14 december 
2004 var Jones tillbaka i Djurgården. Han var då 24 år gam
mal och några erfarenheter rikare än senast.

- Det här känns mycket bra. Jones utvecklades bra under sin 
tid hos oss och har även sett mycket bra ut i Landskrona. Vi har 
varit i behov av en spelare som Jones och är väldigt glada för 
att vi har kunnat knyta honom till oss. Han kommer att vara 
viktig del i våra framtida satsningar, sa Djurgårdens ord
förande Bosse Lundquist till dif.se.

- Det känns härligt att vara tillbaks, sa Jones. I Landskrona 
handlade det mycket om att ta vara på de chanser som dök 
upp, i Djurgården blir det mer anfallsspel och därmed fler 
målchanser, förhoppningsvis kan jag peta in ett antal mål. Jag 
tror att jag har mognat en del sedan jag lämnade Djurgården, 
det har varit en lärorik tid.

Sex år tidigare hade Jones dykt upp på Kaknäs som en 
talangfull 19-åring från Vasalund inför Djurgårdens allsvenska 
säsong 1999. Försäsongen gick sensationellt bra och Jones 
kallades under en tid "gruskungen" efter flera mål på 
Stadshagens grusplan. Den dåvarande DIF-tränaren Michael 
Andersson gav emellertid inte Jones särskilt mycket speltid i 
serien och det var först när Sören Åkeby och Zoran Lukic tog 
över som Jones på allvar fick visa vad han gick för. Med det nya 
tränarparet kom också en ny typ av träning under vintern och 
det tog ett tag innan han hade anpassat sig.

- Det är inte så stor skillnad på hur vi tränar nu och hur vi 
tränade på försäsongen sist jag var i Djurgården, säger Jones. 
Det är mycket styrka och kondition och man är ganska sliten. 
Det har varit ganska tufft att spela matcherna i Royal League 
för det är inte nu vi ska vara i form.

Jones berättar att Djurgårdens andra nyförvärv från 
Landskrona, italienaren Felix Magro, inte alls är van vid den 
hårda träningen.

- Nej, han är en bra spelare men han kommer att behöva lite 
tid. Nu har han fått ont i ryggen av träningen. Han har inte 
alls tränat på det här sättet tidigare.

Jones har inte satt upp några personliga mål utan ser mer 
till laget när han funderar på den kommande säsongen.

- Målsättningen är att laget ska vinna. Det måste den vara. 
Naturligtvis hoppas jag göra många mål men det hänger inte 
bara på mig. Det är en förutsättning att laget spelar bra.



NORN IRON: Have you learnt any 

Swedish yet? ;)

SVÄR: Bra. Ja. Nej. Välkommen. 
Nästa helg börjar jag på kurs i 
svenska.

FREDDA: Vilka är dina starkaste 

sidor som fotbollsspelare?

SVAR: Min högerfot är bra. 
Speluppfattningen också.

JO: Kommer du att spela mot 

Rosenborg på torsdag?

SVAR: Jag hoppas. Men det är 
inte klart än.

CHESAN: Bienvenu a Djurgården 

monsieur Ba.

SVAR: Merci beaucoup!

THE WALL: Ibrahim, kul att du valde 

Djurgården. Vad kan vi vänta oss 

av dig i år? Hur lång tid behöver 

du på dig för att vara i toppform? 

Vad föredrar du mittfält eller 

anfall? Hoppas du tipsar Lunkan 

om andra bra spelare du känner 

till och som är till salu...

SVAR: Att jag spelar bra och att få 
lagkamraterna att kämpa. Jag 
bryr mig inte om var jag spelar 
bara vi vinner!

NORN IRON: Are there any other 

players in the team that you can 

speak French with?

SVAR: Nej, ingen pratar franska. 
Men jag är inte här för att prata 
franska utan för att spela och lära 
mig svenska.

MIGGE: Hej, har du barn?

SVAR: Nej, bara syskon. Vi är totalt 
sju syskon.

JO: Såg du DIF:s match i går 

(Vålerenga)? Vad tyckte du om 

deras spel?

SVAR: Ja. Det är svårt för vi är inte 
klara med spelet. Vi måste vara 
fokuserade på förberedelserna för 
att vara redo till säsongsstarten i 
april. Jag tror att vi är klara till 
april, men det krävs arbete fram 
till dess. Danskarna är ju mitt i 
säsongen.

HR1: Vilka krav har du på DIF och 

vad har du själv för förväntningar 

på laget och dig personligen. 

SVAR: Att spela matcher, göra 
mål, slå målpassningar och vinna 
guldet.

NIHTILÄ - 2840: Har du med dig 

familjen också eller pendlar du till 

Italien för att träffa dem?

SVAR: De kommer ibland och 
besöker här och jag åker ner till 
Italien ibland.

EURO: Vad tycker du om 

Stockholms Stadion som fotboll

sarena?

SVAR: Fint! Det är viktigt för 
klubben och spelarna att känna 
att de är hemma. Detta är perfekt 
för oss.

EKLOF: När blir du spelklar? 

SVAR: Snart hoppas jag!

PANTERN: Hi, as you still haven't 

learned any Swedish you know 

how to spell... Which is the best 

player you ever been playing 

together with? Is it Sölvi maybe? 

SVAR: Svårt att säga, jag har 
spelat med många bra; Zidane, 
Henry, Maldini, Shevchenko, Rui 
Costa... Många spelare, så det år 
svårt att säga.

NORN IRON: Are you staying at a 

hotel at the moment? And are 

you looking for an apartment in 

Stockholm somewhere?

SVAR: Ja, du kanske har något till 
mig? Tre-fyra sovrum så att famil
jen och vänner kan komma och 
besöka...

HINKEN: Har du sett någon extra 

talangfull spelare under din tid DIF. 

Amoah t.ex. vad tror du om 

honom?

SVAR: De unga spelarna är 
talangfulla, däribland Amoah.

BABIS 2: Hur tycker du kvalitén i 

truppen är?

SVAR: Bra kvalitet.
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EKBLOM - 2898: Jag hoppas du 

känner all blårandig kärlek!

SVAR: Ja, jag känner det! Jag kän
ner mig hemma i blå/blått efter
som min moderklubb har blå/blått 
(LE HAVRE). Sånt går inte att glöm
ma!

PER: Välkommen och lycka till i

DIF! Min fråga... 1- Hur upplever du 

att spela med Jesper igen? 2- Vad 

var det som ytterst vägde över till 

Djurgårdens fördel i valet av 

klubb?

Svar: Det ska bli kul att spela med 
Jesper, men det viktigaste för 
honom är att bli hel.
Djurgården gjorde ett mycket bra 
intryck på mig, ledarna och 
spelarna och alla runt omkring.

HÅKAN P: How has your family 

reacted to your decision to move 

to Sweden?

Svar: De är jätteglada för min skull!

PALMQVIST: Är du gift? Om ja, 

kommer din fru att ansluta till dig 

här i Stockholm eller stannar hon 

kvar i Milano?

SVAR: Nej, inte gift, men flickvän. 
Jag vet inte om hon flyttar hit - vi 
får se.

NISSE_PISSE: Vad tror du om lagets 

chanser i Allsvenska och det kom

mande Europaspelet?

SVAR: Det måste vi fokusera helt 
på, det var därför jag kom hit - för 
att vinna titeln.
UEFA är ju en av prioriteringarna 
för klubben och det tycker jag 
också är viktigt.

PALMQVIST: Vilket är, enligt dig 

själv fram till idag, ditt största 

ögonblick i karriären?

SVAR: Många, många! Jag tror 
jag väljer när jag fick skriva på mitt 
första proffskontrakt, 17 år gam
mal.

HAWAII: Tja Ba! Hur tycker du 

Stockholm har varit än så länge? 

Något du blivit positivt överraskad 

åt respektive negativt? Väl mött! 

SVAR: Allt är positivt. I LIKE STOCK
HOLM!

LILL-JAN: Mr Ba, welcome to DIF! 

What are your personal goals for 

this season, football wise? Have 

you seen anything of Stockholm 

yet?

SVAR: Nej, inte allt. Jag har två år 
på mig att lära mig Stockholm, så 
det är ingen brådska.

NORN IRON: Do you think its cold 

here?

SVAR: Nej, normalt så här års.

EURO: Nämn en spelare i 

Djurgården som har imponerat på 

dig och som du tror en dag kan ta 

klivet ut i en av de största 

europeiska ligorna.

SVAR: Jag återkommer med svaret 
når vi vunnit SM-guld.

HR1: Vad tycker du om spelsys

temet 4-3-3? Har du spelat så i 

någon tidigare klubb?

SVAR: Jag är van. Det är ett bra 
spelsystem, det betyder att laget 
måste anfalla. Jag spelade 4-3-3 i 
Le Havre och Bordeaux.

ERNOW - 3372: Vilken är den bästa 

tränare du haft? Förutom 

Jonevret...

Svar: Fabio Capello

ERNOW - 3372: Tycker du det sak

nas någon speciell spelartyp i 

truppen idag?

SVAR: Det är inte mitt område, det 
får tränaren avgöra!

NORN IRON: Do you know the 

names of our two biggest rivals? 

This is important;)

SVAR: AIK och Hammarby. 
Självklart!

ERNOW - 3372: Vad tycker du om 

gnaget?

SVAR: De är ju i andradivisionen, 
så jag vet inte. Men derbyna mot 
Hammarby kommer att bli kul för 
oss spelare och fansen.

JO: Hur långt tror du att ni kan gå i 

Uefa-cupen?

SVAR: Det beror på lottning och 
inställningen hos spelarna.

CARLBERG - 289: Can't you con

vince some of your past team

mates to join DIF as well!I!

SVAR: Ja, kanske...

HAWAII: Tänker du fortsätta med 

elitfotbollen efter din sejour i DIF, 

eller blir DIF klubben som du avslu

tar din karriär i? Väl mött!

SVAR: Jag skulle vilja avsluta min 
karriär hos Djurgården.

JO: Tycker du att det behövs fler 

spelare i truppen innan 

Allsvenskan börjar?

SVAR: Jag kan inte säga. Jonevret 
bestämmer det.

TRANSFORMER: Vad tycker du om 

färgerna svart och gult?

SVAR: Ingen kommentar!

LILL-JAN: What teams would you 

like to meet in the UEFA cup this 

summer? Milan? Le Havre?

SVAR: Det vore kul att möta Milan 
på en fullsatt Råsunda!

EK - 4087: Which match is the best 

you ever played?

SVAR: Frankrike-Portugal 1997. Jag 
gjorde ett målpass och ett mål.

CHRILLE: Vad är dina första intryck 

om oss supportrar? Har hört att du 

såg matchen i Turin bland annat. 

SVAR: De är bra! De stöttade laget 
under HELA matchen, och det var 
imponerande. Det kommer vi att 
behöva hela säsongen för att 
vinna guld.



TEXT: JONAS RIEDEL

2004-11-11

ROSENBORG BK - DJURGÅRDENS IF 4-4 (2-2)

1-0(14) Harald Martin Brattbakk

2-0 (17) Harald Martin Brattbakk

2-1 (39) Tobias Hysén

2-2 (42) Elias Storm

3-2 (61) Thorstein Helstad

3-3 (71) Elias Storm

3-4 (72) Patrick Amoah

4-4 (92) Thorstein Helstad

Arena: Lerkendal

Publik: 7925

Domare: Mikael Svendsen

NOTERINGAR: Officiella statistiken säger att Storm gjorde 2-2. Den tar 
dock inte på Storm, så Hysén bör räknas som målskytt.

STARTELVA:

Pa Dembo Tourray

Niclas Rasck - Toni Kuivasto - Elias Storm - Fredrik Stenman

Markus Johannesson - Johan Arneng - Andreas Johansson

Daniel Sjölund - Tomas Backman - Tobias Hysén

BYTEN:

Daniel Sjölund ut, Patrick Amoah in (30)

Tomas Backman ut, Yannick Ngabu Bapupa in (70)

Tobias Hysén ut, Markus Karlsson in (84)

KOMMENTAR: Det blev en fantastisk match när Djurgården mötte 
Rosenborg i Royal Leagues första omgång. Åtta mål och spänning från 
start till mål, vad mer kan man begära? Ja, det skulle ju vara en 
djurgårdsseger, men en poäng borta mot Rosenborg får man väl försöka 
överleva.

2004-12-02

VÅLERENGA IF-DJURGÅRDENS IF 3-1 (1-0)

1-0 (25) Fredheim Holm

1-1 (65) Tobias Hysén

2-1 (68) Iversen

3-1 (88) Iversen

Arena: Vallhall

Publik: 4307

Domare: Klaus Bo Larsen

STARTELVA

Pa Dembo Tourray

Niclas Rasck - Toni Kuivasto - Markus Karlsson- Fredrik Stenman

Markus Johannesson - Johan Arneng - Andreas Johansson

Patrick Amoah - Tobias Hysén - Daniel Sjölund

BYTEN:

Patrick Amoah ut, Elias Storm in (75)

KOMMENTAR: Det blev en tempofylld match mellan Djurgården och 
Vålerenga på konstgräset i inomhushallen Vallhall i Oslo. Bollinnehavet 
i första halvleken var jämnt, men efter en kvart var det Vålerenga som 
tog över chanserna. Efter 28 minuter så kommer också hemmalagets 
ledning smål. Aven Djurgården hade några chanser under halvleken 
och hade med lite tur kunnat få in ett mål.
I andra halvlek byter spelövertaget flera gånger.
Tobias Hysén har ett par chanser innan han kvitterar för Djurgården. 
Matchens kanske bäste spelare, Steffen Iversen, gör två minuter senare 
2-1 för Vålerenga.
Djurgården jagar kvittering men i stället är det Steffen Iversen som 
med sitt andra mål för kvällen avgör matchen minuterna innan slut
signalen.
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2004-12-05

DJURGÅRDENS IF- 
ESBJERG FB 0-3 (0-3)

0-1 (7) Fredrik Berglund

0-2 (19) Fredrik Berglund 

0-3 (24) Jess Thorup

Arena: Råsunda Stadion 

Publik: 2009

Domare: Tommy Skjerven, Norge

STARTELVA

Pa Dembo Tourray

Niclas Rasck - Toni Kuivasto - 

Markus Karlsson - Fredrik Stenman 

Markus Johannesson - Johan 

Arneng - Andreas Johansson 

Yannick Ngabu Bapupa - Tobias 

Hysén - Daniel Sjölund

BYTEN:

Yannick Ngabu Bapupa ut, 

René Makondele in (45) 

Daniel Sjölund ut, 

Elias Storm in (63)

Johan Arneng ut, 

Richard Spong in (73)

KOMMENTAR: Det var meningen 
att Djurgården skulle haka på 
tåget till Royal Leagues andra 
omgång, men det gick inte alls. I 
stället var det Esbjerg som star
tade matchen med fart och 
självförtroende och Djurgården 
fick omedelbart freda sitt mål. 
Det klarade man av i drygt sex 
minuter, sedan sprang Esbjergs 
Fredrik Berglund förbi Markus 
Karlsson och placerade enkelt in 
1-0. 2-0 och 3-0 fick 2200 per
soner på läktaren att inse att den 
här dagen var körd.
I andra halvlek drog Esbjerg som 
väntat ner positionerna och 
Djurgården fick komma upp 
högre i banan. Fram till straffom
rådet såg det bitvis bättre ut än i 
första halvlek, men chanserna 
var, tja, vilka chanser?
Efter 70 minuter fick Djurgården 
en nytändning och började ta i 
på ett annat sätt och ett tag såg 
det ut som i alla fall en reducer
ing var på gång.

2005-02-12

DJURGÅRDENS IF-VÅLERENGA IF 0-1 (0-1)

0-1 (43) Ishizaki

Arena: Råsunda Stadion

Publik: 5281

STARTELVA

Oskar Wahlström

Matias Concha - Toni Kuivasto - Sölvi Ottesen - Tomas Backman

Markus Johannesson - Johan Arneng - Felix Magro

Daniel Sjölund - Tobias Hysén - Jones Kusi-Asare

BYTEN:

Daniel Sjölund ut, Patrick Amoah in (61)
Felix Magro ut, Kári Árnason in (65)

Jones Kusi-Asare ut, Samuel Wowoah in (77)

KOMMENTAR: Första halvlek var relativt välspelad, Råsundas lervälling 
till trots. Men när Stefan Ishizaki satte 1-0 via både stolpen och mål
vakten Oskar Wahlstöm så blev uppförsbacken för brant för 
Djurgården.
Ett disciplinerat försvarsspel av Vålerenga gjorde att Djurgården aldrig 
riktigt fick chansen att avgöra.

- Det såg ganska bra ut i början, men första målet var viktigt. Med 
det i ryggen kunde Vålerenga spela som de vill göra, och det gör de bra, 
menade Djurgårdens tränare Kjell Jonevret.

Sammanställning av Royal League

TABELL

PL Lag M V O F Mål Poäng

1 VÅLERENGA 6 5 1 0 10-4 16

2 ROSENBORG BK 6 3 1 2 10-9 10

3 ESBJERG FB 6 2 1 3 6-5 7

4 DJURGÅRDENS IF 6 0 1 5 5-13 1

RESULTAT

Esbjerg FB - Vålerenga 0-1

Rosenborg BK - Djurgårdens IF 4-4

Vålerenga - Rosenborg BK 3-2

Djurgårdens IF - Esbjerg FB 0-3

Esbjerg FB - Rosenborg BK 1-2

Vålerenga - Djurgårdens IF 3-1

Djurgårdens IF - Vålerenga 0-1

Rosenborg BK - Esbjerg FB 1-0

Esbjerg FB - Djurgårdens IF 1-0

Rosenborg BK - Vålerenga 0-1

Vålerenga - Esbjerg FB 1-1

Djurgårdens IF - Rosenborg BK 0-1
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2005-02-17

ESBJERG FB - DJURGÅRDENS IF 1-0 (O-O)

1-0 (66) Hans Henrik Andreasen

Arena: Esbjerg Idraetspark

Publik: 2473

Domare: Kjell Alseth

STARTELVA

Oskar Wahlström

Matias Concha - Toni Kuivasto - Markus Johannesson - Niclas Rasck 

Johan Arneng - Kári Árnason - Felix Magro

Daniel Sjölund - Jones Kusi-Asare - Samuel Wowoah

BYTEN:

Jones Kusi-Asare ut, Søren Larsen in (46)

Daniel Sjölund ut, Patrick Amoah in (46)

Samuel Wowoah ut, Fredrik Stenman in (77)

KOMMENTAR: En skaplig match av blåränderna som dock tydligt sak
nade spelare som Hysén, Stenman (på ordinarie plats) och Ba. Patrick 
Amoah gjorde ett riktigt piggt inhopp som lovade mer och Søren 
Larsen fick spela en hel halvlek. Det var tydligt att Soren hade en bit 
kvar till formen, men han hann ändå visa många bra saker när han 
fick bollen. I övrigt förtjänade den ovane mittbacken Markus 
Johannesson, Kári Árnason och Oskar Wahlström plusbetyg.

DATUM: 2005-02-24

DJURGÅRDENS IF-ROSENBORGS BK 0-1 (0-0)

0-1 (70) Stensaas

Arena: Råsunda Stadion

Publik: 1268

Domare: Nicolai Vollquartz, Danmark

STARTELVA

Pa Dembo Tourray

Niclas Rasck - Toni Kuivasto - Sölvi Ottesen - Fredrik Stenman

Markus Johannesson - Johan Arneng - Kári Árnason

Patrick Amoah - Jones Kusi-Asare - Tobias Hysén

BYTEN:

Jones Kusi-Asare ut, Søren Larsen in (62)

Patrick Amoah ut, Daniel Sjölund in (62)
Kári Árnason ut, Eldin Kozica in (83)

KOMMENTAR: Sista chansen att återupprätta hedern i Royal League 
hade Djurgården när laget ställdes mot Rosenborg i turneringens sista 
gruppspelsomgång. Efter en stundtals bra första halvlek tappade laget 
det mesta och när domaren blåste av matchen hade motståndarna gjort 
matchen enda mål. Därmed inkasserade vi vår tredje raka 0-1-förlust.

- Vi hade indikationer till bra spel men vi skapade för lite, sa Kjell 
Jonevret
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den 2 juni 2003 spelade Djurgården en match som nog ingen som såg den kommer att glömma. För oss Djurgårdare är det dock inget positivt minne. I en omröstning på hemsidan om ”Ditt värsta DIF-minne” blev matchen den överlägsna segraren.
Omröstningen hittar du på annan plats i tidningen.

Mindre än ett år tidigare hade regerande svenska mästaren 
Djurgården för första gången på sju år vunnit över ärkerivalen 
AIK. En riktig utklassningsvinst, kattens lek med råttan, följdes 
ett par månader senare av en cupvinst, efter vilken Djurgården 
kunde titulera sig cupmästare, ja till och med dubbel mästare. 
Men nu var det nytt år, nya matcher och dags för årets första 
derby, matchen det har pratats om och laddats för i veckor. 
Både spelare och supportrar var ordentligt laddade.

Djurgården fortsatte spela bra i den andra halvleken och 
hade kommandot i matchen. När man fick en frispark ställde 
Kim Källström och Johan Arneng upp sig, Kim vägde med föt
terna på sitt vanliga förberedande sätt. Arneng tog frisparken - 
i ribban.

Läktarna var fullsatta, 35.197 åskådare. Det kokade när de 
båda lagens tifon startade. Järnkaminerna visade upp en DIF-
sköld, kantad med guld och därpå omgiven av blå ränder. 
Stämningen var hög och nervositeten syntes hos båda lagens 
supportrar.

Med knappt 20 minuter kvar av matchen ökade Djurgården 
på ledningen, Kim Källström bredsidade in bollen efter en 
hörna. Och när Elmander bara ett par minuter senare tog emot 
bollen och gjorde Djurgårdens tredje mål känns det för bra för 
att vara sant, Djurgården höll på att krossa AIK.

Inför derbyt låg Hammarby, som spelat omgångens match 
dagen innan, överst i den haltande tabellen. Både AIK och 
Djurgården visste att de hade förmåga att ändra på det, båda 
lagen visste att när derbyt var slutspelat skulle det lag som vun
|nit inneha förstaplatsen i tabellen.

Det visar sig också snart att det var för bra för att vara sant. 
För någonting hände. Djurgården drog ner på tempot sam
tidigt som AIK fortsatte att försöka och vägrade att ge upp.

-Vi gör en mycket bra match i 75 minuter, spelar strålande 
fotboll. Men sedan rasar vi ihop totalt och tror att matchen är 
död, konstaterade Sören Åkeby strax efter slutsignalen.

Matchen började riktigt bra med relativt jämnt spel och 
chanser åt båda håll. En språngnick av Johan Elmanders och 
Andreas Johanssons två skott utanför gjorde att hoppet om ett 
ledning smål ökade. Målet kom också, i halvlekens sista minut. 
Johan Elmander gjorde matchens första mål när han slog in 
bollen alldeles vid de högra nätmaskorna efter en snygg fram
spelning av Samuel Wowoah.

En omarkerad Mats Rubarth gjorde 1-3, endast elva minut- 
ler från slutet. Allt kändes dock lugn, ledningen var trygg och 
tiden rann iväg. Fem minuter senare kändes det inte lika tryg
gt. Då hade Stefan Ishizakis placerat ett volleyskott innanför 
Isakssons vänstra stolpe.

När fjärdedomaren visade att det var tre minuter kvar av 
matchen kändes det riktigt jobbigt. Och det värsta hände. 
Inbytte Samuel Ayorinde kvitterade till 3-3 på övertid.

Det kändes overkligt. Fruktansvärt. Orättvist. Elakt. Vi hade 
ju redan vunnit matchen, spelat ut AIK, allt var ju klart.

Till råga på allt behöll Hammarby serieledningen efter det 
Ioavgjorda resultatet. Det finns roligare DIF-minnen än den 
kvällen.



DJURGÅRDENS IF FOTBOLL HADE PÅ TISDAGEN DEN 22 FEBRUARI sitt årsmöte för verksamhetsåret 2004. Två nya styrelseledamöter, Stefan Alvén och Petra Wester, röstades in och en bolagisering av elitverksamheten röstades igenom. Resultatet var för sjunde året i rad positivt. Omkring 100 medlemmar tog sig på tisdagskvällen till Torben Grut-salen på Stockholms Stadion för att bevista Djurgårdens årsmöte för verksamhetsåret 2004. Trots att Djurgården inte lyckades försvara de två raka gulden i Allsvenskan såg styrelsen, med ordförande Bosse Lundquist i spetsen, mycket positivt på det gångna året.
- Trots att vi inte lyckades försvara det svenska mästerskapet måste vi 
betrakta 2004 som en godkänd säsong, sa Bosse Lundquist.
TEXT: JONAS RIEDEL

ÅRSMÖTET
- Segern i Svenska Cupen, och det som enligt många betrak

tades som årets klubbmatch i Sverige, mötet med Juventus på 
Råsunda efter 2-2 i Turin, får väl anses som de sportsliga höjd
punkterna. Men avslutningen på allsvenskan skäms inte heller 
för sig, liksom den bronsmedalj som uppryckningen efter en 
mycket dålig vårsäsong ledde till, menad Bosse.

Även ekonomiskt var säsongen 2004 lyckad, något som nu för 
tiden blivit en tradition.
- Det är givetvis glädjande att vi har ekonomin under kontroll. 
För sjunde året i rad kan vi redovisa en vinst, berättade 
Lundquist.

ÅRETS vinst blev i samma storleksordning som 2003, 1,3 miljon
er kronor. Omsättningen ökade något och uppgick till 61 
miljoner mot fjolårets 60. Föreningen har en bra finansiell 
ställning med en soliditet på 38 procent och de likvida medlen 
var vid årsskiftet 12,5 miljoner kronor. Om man ser det resul
tatet mot bakgrund av ett mycket bra resultat och en god 
finansiell ställning för DFAB (där föreningen har 36 procent av 
rösterna och 7 procent av kapitalet) så kan man konstatera att 
Djurgården fotboll står väl rustat för framtida satsningar.
I valet av styrelse gick årsmötet på valberedningens förslag. Det

betyder att två nya ledamöter valdes in, Stefan Alvén på ett år 
och Petra Wester på två år.
Petra är idag ansvarig för kundrelationer på fastighetsbolaget 
Newsec Investor Services och har ett förflutet som aktiv i 
Djurgårdens IF Damfotboll som spelare och ordförande.
Stefan är jurist på advokatfirman Vinge och har en bakgrund 
som elitspelare i Djurgården 1995-99 samt IFK Norrköping, 
Malmö FF och Landskrona Bois.
Bo Lundquist omvaldes som ordförande medan Lars Erbom, 
Christer Magnusson och Hans von Uthmann omvaldes som 
ledamöter på 2 år.
Torbjörn Althén och Ronald Åman är sedan förra året valda till 
år 2006.
Lämnar styrelsen gör Anders Beck-Friis och Pelle Kotschack. 
Pelle valdes dock till hedersledamot efter sina 24 år i styrelsen. 
- En mycket hedrande utnämning som passar mig mycket bra. 
Jag kommer givetvis att finnas kvar inom organisationen och 
hjälpa till i min nya roll, sade Pelle Kotschack efter utnämnin
gen.
Revisorer, Bengt E Lindbergh och Ulf Järlebro, revisorssup
pleanterna Björn Lindbergh och Bo Kjellberg omvaldes liksom 
valberedningen med ordförande Dan Svanell och ledamöterna 
Rutger Barnekow och Leif Nilsson
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Under kvällen röstade medlemmarna om det förslag till 
bolagisering som lagts fram av styrelsen (förslaget i sin helhet 
finns på Djurgårdens hemsida). Förslaget, som innebär att 
elitverksamheten överförs till ett av föreningen helt ägt aktiebo
lag, antogs enhälligt.
Efter det beslut som årsmötet tagit om en ny struktur skapas nu 
möjligheter för att ytterligare stärka Djurgårdens finansiella 
position och därmed ge utrymme för att förverkliga den fast
lagda Europavisionen: ”Att utifrån nuvarande position inom en 
3-årsperiod skapa ett lag med ekonomiska förutsättningar att 
årligen framgångsrikt delta i någon av de europeiska cuper
na”.

Årets utnämningar är en återkommande punkt på årsmötet. 
Tre stycken mycket åtråvärda priser delades ut.
ÅRETS SPELARE blev Djurgårdens backklippa Toni Kuivasto, ett 
populärt val bland mötesdeltagarna.

årets DIF-INSATS TILLDELADES nyligen bortgångna Siv Lundqvist. 
Utnämningen mottogs med stora applåder av mötesdeltagar
na, Siv har betytt väldigt mycket för Djurgården och är saknad 
av många. Sivs make Kjell Lundqvist mottog tillsammans med 
sina döttrar priset.
Under inledningen av kvällen hölls även en tyst stund för Siv på 
initiativ av mötets ordförande, hedersordförande Gunnar 
Lundquist.

KURT HAMMARGRENS MINNESFOND till årets junior tilldelades Panos 
Dimitriadis som har gjort en mycket fm säsong med juniorlaget 
och även varit uttagen i A-lag struppen.
- Panos har varit en av juniorlagets viktigaste spelare under de 
två senaste åren. Han har en stor del i att vi lyckades hänga 
kvar i Juniorallsvenskan i år. Panos jobbar lite i det tysta och är 
väl värd att uppmärksammas, sa juniorlagets sportchef Johan 
Wilny om utmärkelsen.

tyvärr finns det ett orosmoment i Djurgårdens strävan efter att nå de uppsatta visionerna, ett orosmoment Djurgården bestämt sig för att på allvar bekämpa. I sitt tal till årsmötet uttryckte ordförande Bosse Lundquist stor oro inför den situation som uppstått i och med att nya huligangrupperingar växer upp. Nedan följer talet i sin helhet:
”Ett av de allvarligaste hoten mot att vi skall kunna etablera Djurgården som ett allsvenskt topplag som 
varje år skall spela i Europacuperna är de nya huligangrupperingarna. De kallar sig Djurgårdare, men 
vi vill sannerligen inte betrakta dem som saboterar vår verksamhet genom att slåss och ställa till oreda i 
samband med våra matcher som några djurgårdsvänner. Vi vill inte ha dem i vår krets eller på våra 
matcher! Hittills har de här elementen, som så vitt vi vet till största delen består av unga våldsverkare 
mellan 16 och 22 år, främst verkat utanför arenan i samband med våra matcher. De slår till utan för
varning och attackerar såväl motståndarsupportrar som gemene man på gatan, på restauranger och 
andra samlingsställen. De har till och med givit sig på oskyldiga Djurgårdare, alltså de som borde vara 
deras egna vänner. Polisen har ännu inte kartlagt vilka de är och får tyvärr heller inte delge oss iden
titeter om individer som befinner sig utanför arenan, vilket givetvis försvårar vårt arbete.
Vi arbetar emellertid intensivt tillsammans med olika organisationer för att försöka förebygga allt våld. 
Genom de många mejl jag fått och genom de informationer vi har är det mycket glädjande att se attF 
tusentals riktiga djurgårdssupportrar, den alltid närvarande klacken, sektion F med flera, nu förklarat 
att de är innerligt trötta på våldsverkarna och visat sig villiga att ta upp kampen. Mycket positivt är 
också det nära samarbete som vi har med Järnkaminerna, som tar avstånd från alla dessa dumheter och 
helhjärtat kommer att ställa upp för att förhindra fortsatt våld, och därmed hjälpa Djurgården ut i 
Europa!
Djurgården kommer också aktivt, genom bland annat min egen och vår vice ordförande Lasse Erboms 
medverkan, att delta i ett gemensamt arbete i Svenska Fotbollförbundets regi mellan de fem stora klubbar 
i Sverige, som har samma problem som vi, för att förebygga och motarbeta våldet."
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HANS VON UTHMANN, TORBJÖRN ALTHÉN, GUNNAR LUNDQVIST, PELLE KOTSCHACK, BO LUNDQUIST, 

STEFAN ALVÉN, PETRA WESTER, RONALD ÅMAN, CHRISTER MAGNUSSON, LARS ERBOM

STYRELSEN I DJURGÅRDENS IF FOTBOLL PRESENTERAR SIG
Texter: WILLE BÄCKSTRÖM OCH JONAS RIEDELDen 22 februari var det årsmöte i Djurgårdens IF Fotboll. Två nya ledamöter valdes in, Stefan Alvén på ett år och Petra Wester på två år. Bo Lundquist omvaldes som ordförande medan Lars Erbom, Christer Magnusson och Hans von Uthmann omvaldes som ledamöter på 2 år. Torbjörn Althén och Ronald Åman är sedan förra året valda till år 2006. Lämnar styrelsen gör Anders Beck-Friis och Pelle Kotschack. Pelle valdes dock till hedersledamot efter sina 24 år i styrelsen. Sedan tidigare finns Hedersordförande Gunnar Lundquist i styrelsen. Men vilka är alla dessa styrelseledamöter och vad gör de? Vi lät dem själva berätta.

STYRELSEN
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namn: BO LUNDQUIST

ÅLDER: 62

FAMILJ: HUSTRUN MADELEINE OCH BARNEN GUSTAV, 20 OCH KRISTINA, 16 

UPPDRAG I STYRELSEN: ORDFÖRANDE

Civilt arbete, tidigare arbeten, utbildningar eller annat 
av intresse.
- Jag har tidigare jobbat i ledande roller i SSAB, Sandvik, 
Trelleborg och senast som VD och koncernchef i Esselte. 
Kommer från början från Sollefteå. Har alltid varit idrottsin
tresserad och Djurgårdare.

När blev du invald i styrelsen?
- Jag blev invald 1998.

Vilket/vilka ansvarsområden har du?
- Att skapa ekonomi, det är vad det handlar om. Syrelsens 
uppgift är att skapa en ekonomi som gör att vi kan ha både 
ett lag och en organisation. Min roll i styrelsen är som ord
förande.

Vilka frågor brinner du för?
- Självklart är det ju att utveckla laget och höja oss ytterligare 
en nivå. Men just nu är det att få ordning på våra problem 
med huliganer och bråk i samband med våra matcher. Det är 
väldigt viktigt, misslyckas vi med det så äventyras hela vår 
satsning.

Vad har du för målsättning med ditt arbete i styrelsen?
-Yttersta målsättningen är att vi ska vara ett elitlag och att 
kvalificera oss för spel i Europa, men också att vi ska fostra 
talanger och ha en stor breddverksamhet. Sedan kommer det 
givetvis mängder av underliggande målsättningar.

Vilka är styrelsens viktigaste frågor under det nästkom
mande året?
- Det är ju att genomföra de strukturförändringar som vi nu 
har beslutat om. Det är ett stort arbete. Tycka kan många 
människor, men sedan ska det genomföras och då kommer 
det stora arbetet. Vi har planerna klara, nu ska vi sjösätta 
dem.

Vilka är dina bästa respektive sämsta DIF-minnen?
- Genom åren så är det ju väldigt många. Det första är väl 
framgångarna som man upplevde som liten grabb på 50- och 
60-talet. Men sedan är det ju gulden och de senaste 
framgångsrika åren. Enstaka händelser är svåra att nämna, 
men vändningen och när vi lyckades plocka tillbaks Stefan

Rehn är ju en sådan där sak som man inte glömmer. Men 
även alla andra spelare vi fått in de senaste åren, med Kim, 
Isakson, Elmander och allihop, det är bra minnen.
De sämsta är väl de här förbaskade huliganbråken. Det värs
ta är väl från innan jag var aktiv, med påhoppet på domaren 
Anders Frisk, men saker som bråket i Norrköping förra året 
är inte heller roliga att tänka på.

Följer du DIF i några andra sporter?
- Jag har ju suttit i hockeyns styrelse i tre år. Men jag följer 
alla sporter som Djurgården håller på med.

Hur många matcher såg du förra säsongen?
- Nästan allt, jag tror att jag missade två bortamatcher förra 
året, och då hade jag skäl till det.

Favoritspelare genom tiderna, och i dagens lag?
- Det är svårt att välja. Går man tillbaks så är det självklart 
spelare som Kniven och Tumba, men även spelare som Rehn, 
Kim, Isaksson, ja hela gänget vi hade. Bland dagens spelare 
ska jag inte ha någon favorit, alla i laget är mina favoriter.

Var slutar DIF i allsvenskan i år?
- Att vinna är givetvis målsättningen, något annat går inte att 
tro.

Två nya ledamöter valdes in i styrelsen, vad säger du 
om dem?
- Stefan Alvén känner jag bra, han var ju spelare och 
lagkapten tidigare. Honom har man ju sett ute på Kaknäs då 
och då de senaste åren. Det är en bra kille med stort intresse 
för Djurgården. Han kommer att tillföra oss mycket och det 
är bra med en föryngring i styrelsen.
Petra känner jag inte sedan tidigare utan har bara hört talas 
om henne. Hon har en väldigt fin erfarenhetsbakgrund och är 
mycket positiv. Det tror jag blir ett fint tillskott

Och styrelsen i övrigt?
- Det fungerar väldigt bra och jag tycker vi har åstadkommit 
mycket. Vad som också känns bra är Anders Beck-Friis och 
Pelle Kotschack, som lämnade styrelsen, kommer att finnas 
kvar och jobba med oss även framöver.

"Att skapa ekonomi, det är vad det handlar om."
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namn: LARS ERBOM

ÅLDER: 55 ÅR

FAMILJ: FRU + FYRA VUXNA BARN

UPPDRAG I STYRELSEN: LEDAMOT

Civilt arbete, tidigare arbeten, utbildningar eller annat 
av intresse.
- Jag arbetar med finansiella frågor inom 
Lantmännenkoncernen. Fram till 1999 var jag bankanställd 
och bankdirektör. Intressen är vid sidan av familjen, DIF 
mycket resor och golf. Tycker mycket om Spanien.

När blev du invald i styrelsen?
- Jag blev invald i styrelsen 1997. Hösten 1996 adjungerades 
jag till den styrelse som fanns då. Våren 1997 blev jag 
tillförordnad ordförande då Mats Olsson fick lämna. Sedan 
årsmötet 1998 har jag vid sidan av Bosse Lundquist varit vice 
ordförande.

Vilka är styrelsens viktigaste frågor under det nästkom
mande året?
- Styrelsens viktigaste uppgift under 2005 är att fortsätta på 
den utstakade vägen som skall leda oss till att bli ännu bättre 
i hela föreningsarbetet som lägger grund för dom sportsliga 
målen som presenterats i vår nya treårs plan. Vi jobbar för 
ännu starkare ekonomi vilket blir vägledande även för de 
sportsliga möjligheterna.

Vilka är dina bästa respektive sämsta DIF-minnen?
- Mitt eget bästa minne är att få vara med och bli Svensk 
Mästare för första gången. Känslan då var översvallande. 
Mitt sämsta DIF minne var när domaren Frisk sparkades ner 
under en match 1995 och att den senare bröts. När jag läm
nade arenan den dagen var jag fullständigt tom i hela krop
pen.

Följer du DIF i några andra sporter?
- Jag ser nästan varje hockeymatch som spelas. Det har jag 
alltid gjort, sedan jag var liten. Ibland går jag även på hand
bollen. Tyvärr finns inte tid för allt.
Kanske får jag den om några år då någon annan skall ta 
över min roll i styrelsen.

Hur många matcher såg du förra säsongen?
- Förra året såg jag alla DIF matcher i fotboll, serie, cuper 
och internationellt.

Favoritspelare genom tiderna, och i dagens lag?
- Favoritspelare i ishockeyn är Sven Tumba - jag träffar Sven 
för att spela lite golf ibland (lite nostalgisk).
Som favoritspelare i fotboll har jag Markus Karlsson. Hans 
helhet som spelare och person i DIF är stor. Hoppas han 
kommer tillbaka som ledare någon gång. Annars är 
naturligtvis Stefan Rehn och Gösta Sandberg två mycket fina 
namn.

Var slutar DIF i allsvenskan i år?
-Vi slutar bättre än förra säsongen vilket betyder sämst trea.

”När jag lämnade arenan den dagen var jag fullständigt tom i hela kroppen.”
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NAMN: GUNNAR LUNDQVIST

ÅLDER: 84 (85 I ÅR)

FAMILJ: ENSAMSTÅENDE SEDAN 8 ÅR

UPPDRAG I STYRELSEN: HEDERSORDFÖRANDE

"Jag har sagt att de får ta upp ett gult kort innan de tar upp det röda."
Civilt arbete, tidigare arbeten, utbildningar eller annat 
av intresse.
- Jag har varit ingenjör på statsbyggnadskontoret och haft 
hand om all adressnumrering i Storstockholm. Jag var också 
föredragande i namnberedningen som sätter namn på gator, 
tog och kvarter här i staden. Det är lika tokigt i namnbered
ningen som i Djurgården, de säger att de fortfarande har 
nytta av mig, så jag sitter kvar där. Sedan har jag skrivit en 
bok om Stockholms gator som kommer ut i tredje omgången 
nu. Den ska tryckas under sommaren och kommer att handla 
om alla 119 stadsdelarna, gator och torg i Stockholm.

När blev du invald i styrelsen?
- 1946 blev jag invald i styrelsen som sekreterare. Sedan satt 
jag kvar, bland annat som vise ordförande. I början av 70- 
talet ville de ha mig som ordförande och det satt jag som 
fram till 1977. När jag sedan avgick ville de ha mig som hed
ersordförande och på den vägen är det. Det är jätteroligt att 
vara med, om man orkar, men det har jag gjort hittills.

Vilket/vilka ansvarsområden har du?
- I dag är jag med på mötena. Ibland vänder de sig till mig 
med frågor. Jag lägger mig aldrig i några beslut, men är det 
så att de frågar så svarar jag. Men det är väl kanske bra att 
ha någon som känner många runtom i landet, jag känner ju 
en hel del kommunalare och har en hel del andra kontakter 
kvar. Just nu ska jag vara med som föreningens representant 
på Svenska fotbollsförbundets och serieföreningens middag 
och det är alltid kul. Jag är ju med i något som heter DIF- 
Support. Där har vi 1.3-1.4 miljoner kronor. Just nu funderar 
vi på om vi ska avveckla det här och satsa pengarna på de 
planerade utbyggnaderna av träningsanläggning en på 
Kaknäs, vi har ju byggnadstillstånd på 160 kvadratmeter. Det 
intresserar mig och där hade jag kontakter redan när man 
byggde anläggningen. Dessutom sitter jag i alliansstyrelsen, 
vi har årsmöte nu och då sköter jag om alla utdelningar av 
medaljer och sådant. Jag är också ordförande i sällskapet 
gamla Djurgårdare där jag suttit sedan 1982. Det är en del, 
men det är roligt. Jag har sagt att de får ta upp ett gult kort 
innan de tar upp det röda.

Vilka är styrelsens viktigaste frågor under det nästkom
mande året?
- Arenafrågan. Att man kan komma någon vart med den. 
Dessutom att vi etablerar oss i de europeiska cuperna och inte 
tappar taget. Hur tokigt det än är så sitter man ju där på 
Råsunda och tittar på två skandinaviska lag när det är tio 
grader kallt och tycker att det är roligt. Det drar ju med 
matcher mot utländska lag. Så Arenafrågan och över huvud 
taget att stärka upp föreningen ännu mera, det är viktigt.

Vilka är dina bästa respektive sämsta DIF-minnen?
- Hundraårsjubileet var ju angenämt. Där medverkade jag en 

del och höll tal uppe vid stenen på Skansen klockan sju på 
morgonen. Sedan hjälpte jag till med att fixa stadshuset som 
festplats. Vi hade först mottagning i gyllene salen och sedan 
hade vi bankett i blå hallen och uppe på läktarna. Där kunde 
jag hjälpa till lite eftersom jag hade kontakter, så vi fick det 
billigt. Det var faktiskt riktigt billigt för vi fick det gratis. 
Annars har jag ju oändligt med roliga minnen, men det får vi 
nog ta en annan gång.

Följer du DIF i några andra sporter?
- Jag går ibland på hockey, det har väl blivit några gånger i 
år. Lasse Erbom kommer och hämtar mig. Men det är först 
under slutspelet som dit blir riktigt intressant, då går jag på 
fler matcher. Sedan har jag varit på ett par handbollsmatcher 
i år.
Men man intresserar sig ju så fort det är Djurgården, vad det 
än gäller. Även om det är en nioåring som vinner i konståkn
ing är det kul om han tävlar för Djurgården.

Hur många matcher såg du förra säsongen?
- Alla. Eller alla, jag missade några utomlands när de var på 
träningsläger. Men jag var till exempel i Italien och Holland. 
Sedan såg jag inte alla bortamatcher i serien, men jag försök
er hänga med när det går.

Favoritspelare genom tiderna, och i dagens lag?
- Genom åren är det ju naturligtvis Gösta ”Knivsta” 
Sandberg. Han var så rejäl på alla sätt och han var en ledare 
utanför planen. Om man var ledare på någon utlandsresa 
eller så sa man bara till honom att nu måste jag sköta mitt. 
”Jag grejar det här” sa han och så behövde man aldrig vara 
orolig. Även på planen var han en stor ledare, det var, ”kom 
igen nu” och ”kämpa”. Men det finns ju många andra också. 
Svenne Lindman var ju jättebra, Sigge Parling var en trevlig 
kille, Hasse Jeppson.
I dagen lag finns det ju en hel del nya spelare som man inte 
hunnit skaffa sig någon uppfattning om, men det verkar ju 
lovande. Vad jag önskar mig mest just nu är en som gör mål, 
berg säkert. Men flera killar verkar ha blivit bättre sedan förra 
året. Hysén är det ju raketfart på och Sjölund är ju framåt. 
Sedan gläder jag mig mycket att Sören Larsen nu kan vara 
med på allvar. Sedan får vi se vad Ibrahim Ba kan hjälpa till 
med. Det är även kul att Oskar Wahlstöm verkar ha kommit 
igång ordentligt, han har ju varit lojal hela tiden och inte kla
gat över att få stå bakom. Och Niclas Rasck som aldrig varit 
så bra som i år, det är kul.

Var slutar DIF i allsvenskan i år?
- Jag tror att det blir väldigt kämpigt med Malmö och 
Göteborg som jag tror är väldigt bra. Men kan vi komma 
igång tror jag inte att det är så lätt att göra mål på oss. Jag 
hoppas att vi är med i medalj striden och kvalificerar os till de 
europeiska cuperna.
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namn: PETRA WESTER

ÅLDER: 47 ÅR

FAMILJ: 3 BARN, 22, 20 & 13 ÅR

UPPDRAG I STYRELSEN: LEDAMOT

Civilt arbete, tidigare arbeten, utbildningar eller annat 
av intresse.
- Förflutet som spelare i DIF, även om detta är preskriberat 
idag!!! Kom till DIF 1975. Serien hette då DIV 2 Östra. 
Spelade som "tung center" med nummer 9 på ryggen. Dock 
avslutades min "karriär" lite abrupt 1981 då korsbandet gick 
av.
Har dessutom verkat som ordförande i DIF Damfotboll ett 
antal år. Dels i mitten på 80-talet då damfotbollen ingick i 
ungdomsavdelning samt i mitten på 90-talet då damverk
samheten blev en egen juridisk person.
Tränande även flickor -82 i ett par år då min dotter Louise 
var aktiv. Min äldste son Richard spelade ända fram till 
Junior Elit och idag spelar Daniel i pojkar -91. Så DIF ligger 
mig varmt om hjärtat.
Head of Customer Relations på Newsec Investor Services. 
Ansvarar för kundrelationer & försäljning mot framför allt 
börsnoterade bygg- & fastighetsbolag, institutioner samt 
internationella investerare. Har tidigare arbetat som 
fastighetsmäklare och inom bankvärlden.

När blev du invald i styrelsen?
- Invald 2005 på två år

Vilket/vilka ansvarsområden har du?
- Ansvarsområden är inte klart. Det beror dels på hur bolagis
eringen av elitverksamheten kommer att se ut.

Vad har du for målsättning med ditt arbete i styrelsen?
- Min målsättning är att kunna bidra med att DIF på ett 
strukturerat sätt skapar långsiktiga affärsrelationer med part
ners & sponsorer.

Vilka frågor brinner du för?
- Andra frågor jag brinner för är att se hur vi kan ta hand om 
spelare och förbereda dem maximalt för ett proffsliv och inte 
minst ett liv efter fotbollskarriären. "Absolut Talent", talang 
före - under - efter!

Vilka är styrelsens viktigaste frågor under det nästkom
mande året?
- Styrelsens två viktigaste frågor under året är:
Den ekonomiska biten är oerhört avgörande för att långsik
tigt vara ett etablerat lag i Europa och den andra viktiga frå
gan är hur vi ska få bukt på det ökande våldet kring fot
bollen.

Vilka är dina bästa respektive sämsta DIF-minnen?
- Mitt sämsta DIF-minne, när vi åkte ur division 2 1978!!! 
Men vi gick upp direkt året efter.

Följer du DIF i några andra sporter?
- Följer självklart DIF hockey, men mer på distans. Har även 
lite koll på handbollen.

Hur många matcher såg du förra säsongen?
- Förra säsongen såg jag bara en match. Gillade INTE att vi 
spelade på Råsunda.

Var slutar DIF i allsvenskan i år?
- Självklart vinner DIF allsvenskan 2005.

”Den ekonomiska biten är oerhört avgörande för att långsiktigt vara ett etablerat lag i Europa.”
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NAMN: STEFAN ALVÉN

ÅLDER: FYLLDE GANSKA NYLIGEN 36 ÅR.

”Att jobba med att förbättra de ekonomiska resurserna får dock inte överskugga vår kärnverksamhet; själva fotbollsverksamheten.’
FAMILJ: GIFT OCH TVÅ DÖTTRAR.

UPPDRAG I STYRELSEN: LEDAMOT

Civilt arbete, tidigare arbeten, utbildning eller annat av intresse:
- Sedan 2002 arbetar jag som jurist på advokatfirman Vinge. Den arbetsgrupp som jag sitter i 
på Vinge ger råd till klienter framför allt inom sport-, media-, och underhållning sbranschen. 
Jag har även ett förflutet som fotbollsspelare i en rad allsvenska klubbar. Jag har representerat 
Landskrona BoIS, Malmö FF, Djurgårdens IF och IFK Norrköping.
Under tiden i Djurgården tog jag min jur kand vid Stockholms universitet. Jag slog min sista 
allsvenska snedspark i oktober 2001.

När blir du invald i styrelsen?
- Jag valdes till ordinarie styrelseledamot på årsmötet den 22 februari 2005.

Vilket/vilka ansvarsområde har du?
-Vi har ännu inte hunnit gå igenom detta, men en inte allt för vågad gissning är att jag 
åtminstone kommer att ansvara för de frågor som kräver juridisk kompetens.

Vilka frågor brinner du för?
- Min målsättning är att bidra till att Djurgården årligen hävdar sig väl i de europeiska cuper
na. För att det skall bli verklighet krävs att verksamheten ökar de finansiella resurserna. Utan 
finansiella resurser kan vi i längden inte attrahera de spelare vi vill ha och utan fotbollsspelare 
med spetskompetens kommer vi inte kunna etablera oss i de europeiska cuperna. Därför brin
ner jag för att skapa de ekonomiska förutsättningar som krävs för att medverka i de europeiska 
cuperna med framgång. Det arbetet kommer att ske på många fronter. Att jobba med att för
bättra de ekonomiska resurserna får dock inte överskugga vår kärnverksamhet; själva fot
bollsverksamheten.

Vilken är styrelsens viktigaste fråga under det kommande året?
- För att kunna attrahera nya medlemmar, spelare och sponsorer är det viktigt att ytterligare 
stärka Djurgårdens varumärke. Nämns DIF i positiva sammanhang byggs vårt varumärke 
upp. Lättast sker detta givetvis genom en attraktiv och framgångsrik fotboll men för att hel
hetsintrycket av DIF skall vara positivt är det till exempel lika viktigt att komma tillrätta med 
de huligantendenser som blossat upp. Gör vi inte det kommer vi aldrig att kunna stärka vårt 
varumärke. Därför bör styrelsen i sitt varumärkesbyggande arbete lägga extra fokus på säker
hetsfrågorna under det kommande året.

Vilka är dina bästa respektive sämsta DIF-minnen?
- Bästa: Min första allsvenska match för Djurgården 1995. Som nykomlingar i allsvenskan 
mötte vi IFK Göteborg och hela Stadion gungade i 90 minuter. Det var en enastående stämn
ing!
Sämsta: När Terror-Tommy sprang in och sparkade ner Anders Frisk i säsongens sista match 
1995.

Följer du DIF i några andra sporter? Inte mer än att jag följer lagen via massmedia.
- Hur många matcher såg du på plats förra året? Det blev inte fler än en handfull matcher 
förra året, men det berodde mycket på barnafödande och flyttbestyr. I år kommer jag inte 
missa en match!

Favoritspelare genom tiderna, och i dagens lag?
- Stefan Rehn och Toni Kuivasto.

Var slutar DIF i allsvenskan i år?
-Vi kommer att vara med att kriga om guldet och förhoppningsvis räcker det ända fram.
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NAMN: TORBJÖRN ALTHÉN

ÅLDER: 55 ÅR

FAMILJ: FRU OCH TRE BARN, SAMTLIGA DJURGÅRDARE 

UPPDRAG I STYRELSEN: LEDAMOT

Civilt arbete, tidigare arbeten, utbildningar eller annat 
av intresse.
- Företag sutbildare med särskild inriktning mot ledarskap, 
pedagogik och retorik.

När blev du invald i styrelsen?
- Blev invald i styrelsen för fyra år sedan, men var också med 
i styrelsen 1989-1991.
Har också under de senaste sex-sju åren varit operativ speaker 
på matcherna.

Vilket/vilka ansvarsområden har du?
- Mitt ansvarsområde är att jag är ordförande i föreningens 
Ungdomsutskott.

Vilka frågor brinner du för?
- Jag brinner för ungdomsfotbollen, arenafrågorna, antivålds- 
och moralfrågorna, det vill säga hur vi i föreningen kan ta ett 
allt större ansvar utanför våra arenor. I dessa frågor är min 
förebild och mentor Chrille Magnusson.

Vad har du för målsättning med ditt arbete i styrelsen?
- Min målsättning i styrelsen, tillsammans med ungdomsut
skottet är att söka bidra till att vi - med jämna mellanrum - 
kan producera unga, lovande talanger, som A-sidan, snabbt 
kan integrera i A-truppen. Det kan tilläggas, att vi därvidlag 
varit tämligen framgångsrika de senaste åren. Kan nämnas 
några spelare som vi faktiskt plockat fram: Patrik Amoha, 
Eldin Kozica och Mutaka Simba.

Vilka är styrelsens viktigaste frågor under det nästkom
mande året?
- Styrelsens viktigaste frågor framöver är de övergripande, 
strategiska frågorna:

± att permanenta föreningens A-lag i europaspelet,
± arenafrågorna,
± ungdomsfotbollens utveckling, så att vi blir bäst i

länet (till en början) sedan bäst i landet,
± att vidareutveckla den framgångsrika spelmodellen 

som vi utvecklat i DIF; att inte tappa tempo och 
börja spela en defensiv fotboll,

± att aktivt bekämpa våld och huliganism.

Vilka är dina bästa respektive sämsta DIF-minnen? 
Behöver inte vara DIF Fotboll.
- Mitt bästa DIF-minne: SM-guldet 2002! Mitt sämsta DIF- 
minne: när Tommy Söderström tappar in pucken mellan 
benen i den avgörande SM-finalen mot Färjestad på Globen. 
Jag blev inte människa på en vecka.

Följer du DIF i några andra sporter?
- Jag följer DIF-handboll på nära håll, eftersom jag är speak
er, då jag kan, på de matcherna. Ser en och annan bandy
match och, givetvis hockeyn då jag har tid och möjlighet.

Hur många matcher såg du förra säsongen?
- Jag såg nästan alla matcher på plats förra säsongen.

Favoritspelare genom tiderna, och i dagens lag?
- Min favoritspelare genom tiderna är Kjelle Frisk. 
Anledningen är, att jag var med och värvade Kjelle till 
föreningen, och att han sedan dess har varit, och fortfarande 
är, en mycket nära och kär vän. Kjelle är oerhört viktig för 
oss i DIF.
I dagens lag är min favoritspelare, förutom våra egna ung
domsspelare, Niklas Rasck. Motiveringen till detta val är, att 
han är otroligt duktig, klok och ödmjuk. Vi skulle behöva flera 
spelare av hans kaliber.

Var slutar DIF i allsvenskan i år?
- Jag tror att vi slutar tvåa eller trea.

”Jag brinner för ungdomsfotbollen, arenafrågorna, antivålds- och moralfrågorna, det vill säga hur vi i föreningen kan ta ett allt större ansvar utanför våra arenor.”
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NAMN: HANS VON UTHMANN

ÅLDER: 46 ÅR

FAMILJ: GIFT OCH 3 BARN - ALLA NATURLIGTVIS INBITNA DJURGÅRDARE 

UPPDRAG I STYRELSEN: LEDAMOT

Civilt arbete, tidigare arbeten, utbildningar eller annat 
av intresse.
- Arbetar sedan 1,5 år på Vattenfall, där jag är vice VD och 
ansvarig för vår verksamhet i Norden
Tidigare var jag under 3 år koncernchef på Duni, och dess
förinnan drygt 15 år inom Shell-gruppen, de 4 sista som VD 
för Svenska Shell

När blev du invald i styrelsen?
- Jag blev invald i föreningens styrelse 2001, så nu börjar min 
tredje 2-års period. Jag satt också med i styrelsen 1990-92. 
Sedan 2001 är jag också ledamot i Djurgården Fotboll AB

Vilket/vilka ansvarsområden har du?
- Egentligen har vi ingen specifik rollfördelning i styrelsen, 
men min fokus i DIF-arbetet de senaste åren har varit mark
nad samt kontrakts- och personalfrågor - kanske rätt 
naturligt med min bakgrund och yrkesroll. Dessutom repre
senterar jag föreningen i DFAB, även om jag som 
styrelseledamot i aktiebolag naturligtvis skall företräda 
samtliga aktieägare.

Vilka frågor brinner du för?
- Jag brinner för att medverka till att göra Djurgården till ett 
"etablerat Europalag", liksom för en långsiktig lösning på 
Stadion/arena frågan.

Vad har du för målsättning med ditt arbete i styrelsen?
- Som styrelse medlem företräder vi naturligtvis medlemmar
na, och det har ju skett på den programförklaring och målfor
mulering som styrelsen utvecklat under de senaste åren. Det 
är en glädje och en ära att få arbeta med så engagerade och 
kompetenta människor, och en ynnest att få vara med om de 
sportsliga framgångarna och den starka utvecklingen av 
föreningen

Vilka är styrelsens viktigaste frågor under det nästkom
mande året?
- Styrelsens viktigaste uppgifter:
± Genomföra och etablera den nya organisationen
± Skapa förutsättningar för "Europaetablering" (sport

sligt och ekonomiskt)
± Fortsätta långsiktigt byggande av vinnande lag
± Fortsätta utveckla ungdoms verksamheten
± Långsiktig lösning på arenafrågan

Vilka är dina bästa respektive sämsta DIF-minnen? 
Behöver inte vara DIF Fotboll.
- Mina bästa DIF-minnen är de 2 senaste gulden som bär
gades i Borås respektive Halmstad, samt de 3 cupgulden jag 
fått vara med om, men ett annat starkt minne är kvalsegern 
mot GAIS!
Förlusten i Trelleborg som ledde till nedflyttning är fort
farande svår att smälta!

Följer du DIF i några andra sporter?
- Jag följer Åtvidaberg lite extra, och försöker gärna se dem i 
någon eller några matcher. Jag följer också DIF hockey, men 
efter att tidigare ha haft seriebiljetter blir det numer allt mer 
sällan. I övrigt blir det mest en extra koll i tidningarnas resul
tat- och tabellsidor för Djurgårdslagen. Skulle vara roligt med 
en basketförening inom Djurgårdsfamiljen - jag har ett 
mångårigt förflutet inom Alvik och Högsbo, har suttit i 
Svenska Basketbollförbundets styrelse och var under 3 år ord
förande i Svenska Basketligan.

Hur många matcher såg du förra säsongen?
- På grund av sjukdom missade jag ifjol i princip alla matcher 
fram till EM-uppehållet, men därefter såg jag nog de allra 
flesta (även en hel del bortamatcher). De flesta 
Europamatcherna kolliderade med andra åtaganden, men 
kvällen i Turin är en oförglömlig höjdare! Rent allmänt 
försöker jag se de allra flesta matcherna, men det ska ju också 
fungera med familj och arbete.

Favoritspelare genom tiderna, och i dagens lag?
- Som ung kille var Claes Cronqvist min stora idol - säger 
säkert en del om min egen spelstil!

Var slutar DIF i allsvenskan i år?
- Djurgårdens målsättning är ju att ta tillbaks SM-guldet i år, 
och jag tror Malmö och Göteborg blir våra svåraste konkur
renter

”Det är en glädje och en ära att få arbeta med så engagerade och kompetenta människor, och en ynnest att få vara med om de sportsliga framgångarna och den starka utvecklingen av föreningen.”
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namn: ROLLE ”RONALDO” ÅMAN

ÅLDER: JA

FAMILJ: HUSTRUN CARMEN OCH SONEN RASMUS

UPPDRAG I STYRELSEN: LEDAMOT

Civilt arbete, tidigare arbeten, utbildning eller annat av intresse:
- Jag arbetar som managementkonsult. Jag är ekonom, jag har en Fil. Kand. i 
ekonomi/psykologi och en MBA från Handels. Har dessutom spelat i DIF fotboll, 
det blev 65 matcher i A-laget mellan 1979 och 1982 och 7 stycken A-landskamper.

När blev du invald i styrelsen?
- 2001

Vilket / vilka ansvarsområde har du?
- Jag ansvarar för de sportsliga frågorna.

Vilka frågor brinner du för?
- Jag brinner för allt inom Djurgården, men måste jag välja blir det de sportsliga frågorna.

Vad har du för målsättning med ditt arbete i styrelsen?
-Vilken är styrelsens viktigaste fråga under det kommande året?
Etableringen i Europa. Vi måste utveckla oss ytterligare och komma upp på en nivå som 
Rosenborg, eller kanske FC Köpenhamn ligger på. Spelsystemet behöver utvecklas ytterligare 
vi måste höja oss ett snäpp till.

Vilka är dina bästa respektive sämsta DIF-minnen?
- Jag tar mina två favoriter i stället! Guldet 2002 slår allt. Det var en enorm känsla. Men 
sedan måste jag också ta med kvalet mot GAIS 1985, det var helt fantastiskt.

Följer du DIF i några andra sporter?
- Ja, det blir väl runt fem hockey- och bandymatcher varje säsong.

Hur många matcher såg du på plats förra säsongen?
- Jag såg alla hemmamatcher, och jag tror att det blev sex bortamatcher.

Favoritspelare genom tiderna, och i dagens lag.
- Stefan Rehn. Det är svårt att svara något annat på det. Alla har jämt hyllat hans offensiva 
kvaliteter, men han var ju ruskigt bra defensivt också. En klar favorit.
I dagens lag måste jag välja två spelare, som är olika både som spelare och personligheter. 
Toni (Kuivasto) och Tobbe (Hysén), två riktigt bra spelare och människor.

Var slutar DIF i allsvenskan i år?
- Svårt att säga, men i alla fall topp tre.

”Vi måste utveckla oss ytterligare och komma upp på en nivå som Rosenborg, eller kanske FC Köpenhamn ligger på.”
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namn: PELLE KOTSCHACK

ÅLDER: 51

FAMILJ: GIFT MED MARIE, DÖTTRARNA MIKAELA , 18 OCH LINDA ,15.

UPPDRAG I STYRELSEN: HEDERSLEDAMOT

Civilt arbete, tidigare arbeten, utbildningar eller annat av intresse.
- Jag är heltidsanställd styrelsemedlem på vadhållning sbolag et Bet24.

När blev du invald i styrelsen?
- Jag blev invald 1981. Avgick i år men blev då utnämnd till hedersledamot och fortsätter där
för arbetet i styrelsen.

Vilket/vilka ansvarsområden har du?
- Jag ska främst verka som PR-man kring Djurgården. Sedan kommer jag att fungera som 
”libero” inom de områden där jag behövs.

Vilka frågor brinner du för?
- Del så är det marknadsföringen av klubben och dels att bygga ”DIF-Andan”. I praktiken 
betyder det att jag försöker få varumärket Djurgården att ha en positiv laddning och att 
Djurgården ska vara ett självklart val för spelare och supportrar.

Vilka år styrelsens viktigaste frågor under det nästkommande året?
- I och med bolagiseringen som röstades igenom på årsmötet så är det att få den nya organi
sationen på plats.

Vilka är dina bästa respektive sämsta DIF-minnen? Behöver inte vara DIF Fotboll.
- Det bästa minnet är när vi tog guldet på Ryavallen 2002, jag trodde aldrig att jag skulle få 
uppleva det som ledare. På andra plats kommer kvalmatchen mot GAIS 1985.
Sämsta minnen finns en del, det hör till att lida som djurgårdare. Men det allra sämsta är när 
Hammarby kvitterade på övertid på Söderstadion och vi missade en plats i Allsvenskan, det 
var 1997. Det näst sämsta är det missade kvalet till Allsvenskan mot AIK 1982.

Följer du DIF i några andra sporter?
- Bandy går jag på regelbundet, men jag följer även handbollen och ishockeyn.

Hur många matcher såg du förra säsongen? (DIF Fotboll)
- Så gott som alla, det är livet.

Favoritspelare genom tiderna, och i dagens lag?
- Det är Gösta ”Knivsta” Sandberg. Han var min första hjälte och den första jag kramade om 
när jag som 10-åring stormade planen när vi vann guldet 1964.
I dagens lag är der Niclas Rasck och Matias Concha. Som högerback i veteranlaget ser jag 
mig som chef för alla Djurgårdens högerbackar.

Var slutar DIF i allsvenskan i år?
- Etta, självklart.

"Sämsta minnen finns en del, det hör till att lida som djurgårdare."
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BOLAGISERING
DEN NYA STRUKTURENÅrsmötet bemyndigade styrelsen att under 2005 fatta beslut om en ny struktur i enlighet med styrelsens förslag som, aningen kortat, redovisats nedan. Om förutsättningarna - yttre och/eller inre - väsentligt förändras under året och styrelsen inte beslutar om att förändra strukturen skall styrelsen återkomma till nästa års ordinarie årsmöte i Föreningen med rapport och förslag om alternativt tillvägagångssätt.

BAKGRUND

Säsongen 2004 har tydligt påvisat att Djurgårdens struktur och ekonomi måste utvecklas 
ytterligare för att följa med i utvecklingen på den europeiska fotbollsmarknaden och därmed 
kontinuerligt kunna underhålla en spelartrupp som är konkurrenskraftig i såväl Sverige som i 
Europa. Styrelsen har därför efter en analys av dagens situation arbetat fram en ny vision 
samt ett strukturerat förslag till åtgärder för att ytterligare stärka såväl Föreningens som 
Bolagets position och därmed möjligheten att uppfylla den ställda visionen.

VISION

”Att utifrån nuvarande position inom en treårsperiod skapa ett lag med ekonomiska förutsät
tningar för att årligen framgångsrikt delta i någon av de europeiska cuperna.”

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

Följande förändringar synes nödvändiga för att kunna uppnå sportslig och ekonomisk 
framgång:
± Bolagisering och fokusering av DIF:s elitverksamhet

± Förändrad ekonomisk ersättningsstruktur i avtalet mellan DIF och DFAB

± Partnerkoncept för ökade sponsorintäkter som möjliggör Europaspel

± Kapitalinjektion i DFAB

BOLAGISERING OCH FOKUSERING AV DIF:S ELITVERKSAMHET

Idag drivs all fotbollsverksamhet direkt i föreningen. Det innebär att elitfotbollen med dess 
krav och tillhörande aktiviteter ligger under samma tak som ungdomsverksamheten som drivs 
på helt andra premisser. Dessa verksamheter bör separeras för att ge ökad fokus på respektive 
verksamhet, förenkla administrationen samt ytterligare öka professionalismen inom elitverk
samhet.

Djurgårdaren_33



Detta sker bäst genom en bolagisering av verksamheten som dessutom 

är fördelaktigt med tanke både på utvecklingen på skatteområdet, där 

elitklubbar mer och mer betraktas som företag och momssituationen, där 

en icke-momspliktig förening inte kan kvitta in- och utgåenden moms. 

Förslaget är därför att elitverksamheten bolagiseras i DF Elitfotboll AB.

Inom DF Elitfotboll AB organiseras sedan verksamheten i fem divisioner: 

Administration, Elitlaget, Sportadministration/rekrytering, Marknad och 

Säkerhet.

DET GER FÖLJANDE STRUKTUR:

VERKSAMHETEN I RESPEKTIVE ENHET KOMMER ATT VARA:

DIF FF: Verksamheten fokuseras till ungdomsfotbollen. 
Dessutom ligger aktieägandet i DFAB (idag ca 40% av 
rösterna och 10% av kapitalet) och i nybildade DF Elitfotboll 
AB (100% av röster och kapital) i Föreningen. DIF ansvarar 
även för medlemsaktiviteter.
DF Elitfotboll AB: All verksamhet som berör elitfotbollen 
bolagiseras i DF Elitfotboll AB. Verksamheten organiseras 
sedan i fem divisioner - Administration, Elitlaget, 
Sportadministration/Rekrytering, Marknad och Säkerhet: 
Administration ansvarar för ekonomi, personalfrågor, infor
mation och publikintäkter.
Elitlaget ansvarar för truppen, tränare, läkare/naprapat, 
materialförvaltare och sportslig planering.
Sportadministration/rekrytering ansvarar för kontakter med 
SvFF, SEF, genomförande av svenska och internationella 
matcher i enlighet med svenska och internationella regelverk 
samt det administrativa rekryteringsarbetet (talangscouting, 
förhandlingar med klubbar och spelare etc.).
Marknad besitter Djurgårdens varumärkesrättigheter, men 
överlåter enligt nedan förvaltningen av dessa till DFMAB (i 
fortsättningen benämnt DFFAB, se nedan).
Säkerhet svarar för organisation av ordningsvakter och pub
likvärdar

DF AB: Oförändrad verksamhet, dvs fokus på investeringar i 
spelare samt drivande av andra affärsutveckling sprojekt.
DFFAB: Agerar som ett försäljningsbolag på mandat av DF 
Elitfotboll AB för drivande och utvecklande av försäljningsak
tiviteter kring DIF-varumärket. Som en konsekvens härav 
namnaändras DFMAB till Djurgårdens IF Fotboll

Försäljnings AB , DFFAB
Föreningens årsmöte utser styrelsen i DIF FF som i sin tur 
utser styrelsen i DF Elitfotboll AB. Vid varje årsmöte i 
Föreningen presenteras den styrelse som avses väljas i DF 
Elitfotboll AB. DIF och DF Elitfotboll AB bör ha samma ord
förande, men i övrigt skilda styrelseledamöter. DIF:s styrelse 
utser inom sig en vice ordförande med särskilt ansvar för ung
domsarbetet och medlemsfrågorna.
DIF skall ta initiativ till att ett aktieägaravtal mellan DIF och 
övriga huvudaktieägare i DFAB upprättas. I aktieägaravtalet 
skall fastställas en gemensam syn på principer för hur 
styrelsen i DFAB utformas och väljs. Principen bör baseras på 
att samtliga huvudaktieägare skall finnas representerade i 
DFAB:s styrelse där en av dessa ledamöter utses till ord
förande och en till vice ordförande i enlighet med en ordning 
som fastställs i aktieägaravtalet.
Styrelsen i DIF Elitfotboll AB bör ha en sådan sammansät
tning att kunskap och erfarenhet hos ledamöterna täcker de 
operativa områdena i bolaget i bolaget med fokus på intäk
tsskapande och arrangörstekniska aspekter.
En strävan bör vara att knyta kvinnor till samtliga styrelser, 
även om verksamheterna för herr- och damfotboll är skilda i 
Djurgårdens struktur.
Skapandet av den nya strukturen med ökad ansvarsuppdel
ning som följd kommer att ge bättre förutsättningar att 
vidareutveckla elitverksamheten och intjäningsförmågan inom 
denna.
Styrelsen föreslår att ovan nämnda förändringar skall genom
föras från och med den 1 januari 2006. Dock bör där så är 
möjligt organisationen stegvis under året förändras i riktning 
mot de förhållanden som skall råda vid årsskiftet 2005/2006.

34_Djurgårdaren



FÖRÄNDRAD EKONOMISK ERSÄTTNINGSSTRUKTUR I AVTALET 
MELLAN DIF OCH DFAB

DIF och DFAB ingick ett avtal 1998 där DFAB köpte rättigheten att handha alla marknad
saktiviteter som relaterar till Djurgården Fotbolls varumärke. DFAB betalade en engångs
baserad köpeskilling på 5 miljoner för dessa rättigheter. Avtal gällde fram till 2003 och för
längdes sedan till och med 2005, men med ambitionen att det skall förlängas därefter.
Det ligger i Föreningens och Bolagets intresse att förändra såväl struktur och ersättning smod
ell i avtalet. Vad gäller struktur är det en fördel om kassaflöden från marknadsaktiviteterna går 
igenom DF Elitfotboll AB istället för Bolaget. Det för att underlätta utnyttjandet av dessa kas
saflöden till att finansiera spelarlöner. Samtidigt är det kritiskt att bibehålla den tidigare ska
pade ansvarsuppdelningen mellan DF Elitfotboll AB och Bolaget, där Bolaget ansvarar för 
bland annat kommersialiseringen av varumärket.
Varumärkesrättigheterna bör i en ny struktur ligga i DF Elitfotboll AB i en separat division 
med namnet DIF Marknad. Tillgångarna i DIF Marknad, dvs varumärket, förvaltas sedan via 
ett management-avtal av DFFAB. DFFAB ansvarar precis som idag för såväl management 
som utförande av försäljningsaktiviteterna. Däremot sker det nu rent praktiskt genom att DIF 
Marknad köper detta som en tjänst från DFFAB. DFFAB ersätts för uppdraget enligt en 
prestationsbaserad modell samt erhåller ett fast förvaltning sarvode varje år med syfte att täcka 
löpande kostnader i bolaget.
Vinstdelning smodellen bör struktureras så att det för DF Elitfotboll innebär en möjlighet till 
avsevärt ökade intäkter, men till priset av en högre risk då ingen fast ersättning utgår. Vid 
förväntad utveckling skall den nya strukturen ge större resurser till DF Elitfotboll AB och 
därmed en ökad förmåga att underhålla och avlöna ett konkurrenskraftigt lag. 
Tillsammans med de förändringar som föreslås vad gäller bolagisering av Föreningens 
elitverksamhet i DF Elitfotboll AB uppnås en tydligare uppdelning mellan rörelsekapital och 
kapital för spelarinvesteringar, vilket illustreras i bilden nedan. Rörelsekapital går direkt in i 
DF Elitfotboll AB och skall användas till att underhålla en stark spelartrupp med konkurren
skraftiga löner. Kapital för spelarinvesteringar fokuseras i Bolaget och byggs upp genom 
spelaraffärer samt intäkter från professionella management tjänster till DF Elitfotboll AB. Den 
tydligare uppdelningen är inte minst viktigt i dialogen mot sponsorer och medlemmar för att 
ge dem trygghet i att deras medel går direkt in i sportverksamheten.

BOLAGSSTRUKTUR OCH FÖRDELNING AV KAPITALBAS

SLUTSATS

För att uppnå fortsatt sportslig 

framgång inom Djurgården krävs 

en anpassning till europeiska 

marknadsförutsättningar vad 

gäller lönenivå för spelartruppen. 

Detta kräver en ytterligare 

förstärkning av framförallt 

Föreningens ekonomiska resurser. 

De åtgärder som diskuteras i detta 

PM kommer att bidra till ökade 

möjligheter att skapa de nöd

vändiga ekonomiska förutsät

tningarna som krävs för att under

hålla en spelartrupp som är 

ledande i Sverige och konkurren

skraftig i Europa.

Uppdelningen av Föreningens 

verksamhet i kombination med 

bolagiseringen av elitverk

samheten kommer att ge ökat 

fokus och högre professionalism. 

Tillsammans med de förändringar 

som föreslås av samarbets- och 

ersättningsstrukturen mellan den 

inom Föreningen bolagiserade 

elitverksamheten, DF Elitfotboll AB, 

och DFAB ökas förmågan att 

skapa rörelseintäkter i elitverk

samheten. Intäkter som kan 

användas direkt i sportverk

samheten i form av ökat löneu

trymme för spelartruppen. 

Dessutom skapas en ökad intäkt

stransparens gentemot sponsorer 

och medlemmar vad avser fördel

ningen mellan DF Elitfotboll AB 

och Bolaget. Rörelseintäkter från 

exempelvis sponsorer, souvenirer 

och matcharrangemang går 

direkt till DF Elitfotboll AB och 

därmed till den sportliga verk

samheten, medan Bolagets kapi

tal byggs via spelaraffärer och 

professionella tjänster.

Bolaget vinner på förändringarna 

genom att en konkurrenskraftig 

spelartrupp och sportsliga 

framgångar ger ökade intäktsmöj

ligheter från spelarförsäljningar, 

marknadsaktiviteter och 

Europaspel. Mer frekvent och 

framgångsrikt Europaspel har till 

exempel en stark inverkan på 

utvecklingen av spelartruppen 

värde och därmed värdet på 

Bolagets investerade kapital.
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Under rådande omständigheter är Stockholms Stadion det klart 
bästa alternativet som hemmaarena för Djurgården. Men någon 
idealisk lösning är det inte. Ska de storslagna framtidsvisionerna 
förverkligas krävs sannolikt ett nybygge, skriver DIF.se krönikören,
Viktor Barth-Kron

I dagsläget finns tre arenor som kan komma ifråga för Djurgårdens A-

lagsverksamhet. Den ena, Söderstadion, kan vi av kända orsaker (usla 

faciliteter, noll DIF-atmosfär, med mera) slänga överbord med en gång. 
Återstår då två - den fallfärdiga "öststatskolossen" till nationalarena i Solna 

och antikvariehelgedomen Stadion från 1912.

Som denna hårddragning gör gällande är inget av alternativen ide

aliskt för den typ av modern upplevelseindustri som varje klubb med ambi

tioner måste inse att man faktiskt bedriver. Ändå är det lätt att konstatera 

att Stadion är att föredra på alla områden, både vad gäller storlek, atmos

fär och läge. Stadion är centralt belägen, mitt i djupaste Djurgårdsland, 

vilket medför att publiken trivs bättre och därmed har lättare att hitta dit. 

Att sedan kapaciteten (14 400) kan vara något i underkant vid enstaka 

stormatcher är inget argument för spel på Råsunda vid andra tillfällen än 

derbyn och internationella toppmatcher.

Däremot saknar Stadion av i dag (eller rättare sagt av 1912) det mesta 

av det som krävs av en modern evenemangsarena. Tycka vad man vill 

om fotbollskapitalismen, men ordentliga sponsorutrymmen genererar väl

behövliga slantar. Möjligheterna att driva affärsverksamhet i anslutning till 

evenemang är starkt begränsade, liksom möjligheterna att slå en drill utan 

att köa i en kvart. Har man dessutom råkat få biljett på kortsida kan de när

mare 70 meterna till Dembos ryggtavla te sig som ett smått besvärande 

inslag i matchupplevelsen.

Även om de ständiga parallellerna till FC Köpenhamn och deras 

sanslöst förmånliga avtal med Parken ger en orimlig målbild råder inget 

tvivel om att arenan och verksamheter därikring spelar en betydande roll 

för en klubbs ekonomiska - och således i förlängningen även sportsliga - 

välgång. Det har Djurgården för länge sedan insett och jobbat efter, dock 

utan några större framgångar.

I det nya treårsavtalet med Stockholms stad har man lyckats få 

igenom vissa förbättringar vad gäller möjligheterna att bedriva försäljning 

kring matcherna, men ännu finns mycket att göra innan man kan slå fast 

att arenafrågan är löst. Sannolikt är ett nybygge den enda vägen att gå.

Under de år som arenadebatten rasat har förslagen på nybyggen dug

gat tätt, dock utan några praktiska framsteg. Stadshusmajoritetens huvud

spår har länge varit en gigantisk multiarena i Globenområdet, med plats 

för 50 000 åskådare och till en kostnad av dryga två miljarder kronor. Efter 

Fotbollförbundets nej ser planerna dock ut att gå om intet - gott så för 

Djurgården. "Billström Arena" hade inte löst vårt arenaproblem till någon 

del. Visst vore det bra för Stockholm med ett rejält stadion, men DIF har 

inget behov av ett kommunalägt och överdimensionerat skrytbygge. Det 

geografiska läget ger heller inga bra vibrationer.

Fotbollförbundet vill i stället renovera och bygga ut Råsunda, vilket 

sannolikt vore den ideala lösningen - för landslaget och riktiga stormatch

er på klubbnivå. För Djurgården är det dock andra lösningar som bör bli 

aktuella.

Den ideala framtidsvisionen vore en centralt belägen arena, anpassad 

för fotboll och med cirka 20 000 sittplatser. Var en sådan ska placeras har 

diskuterats länge, med olika förslag som följd. Hammarby vill se ett total- 

renoverat Söderstadion - perfekt för dem, inte aktuellt för DIF. Lyckligtvis 

verkar även staden ha insett problemet.

Det har också talats om Kristineberg, vilket vore acceptabelt 

geografiskt men svårgenomförbart sett till omgivningarna. Med 

nuvarande stadsbild blir det helt enkelt för trångt.

Ett annat alternativ som nämnts är Kista/Akalla. Här finns stora ytor att 

använda och kommunikationerna är tämligen goda. Det hela faller dock 

på läget - om Solna är för långt bort, ska man då fortsätta ännu längre ut 

längs blå linjen? Knappast. Idén får stämplas som god och därefter för

passas till papperskorgen.

Kvar blir två förslag som båda går in under etiketten Klart eftersträ

vansvärda: Östermalms IP eller det närliggande Gärdet. På 

Storängsbotten (där ÖIP nu ligger) finns de naturliga förutsättningarna för 

ett arenaområde, med stora ytor okuperad terräng. Kommunikationerna 

är acceptabla och närheten till Stadion ger förutom den känslomässiga 

aspekten också möjlighet till samordnade evenemang. Liknande förutsät

tningar finns ute på Ladugårdsgärde.

Hittills har förslagen mötts med skepsis från staden, beroende på 

åverkan på stadsmiljön. Att en ny arena skulle innebära vissa förändringar 

i statsbilden, samt att ett och annat träd måste fällas, är dock svårt att 

komma runt. Vidare lär få sakna Storängsbottens gamla fabriksruckel om 

de jämnas med marken.

Hur kalaset ska finansieras är givetvis en central frågeställning. Bosse 

Lundquist har talat om kostnader i storleken 300-350 miljoner för ett 

nybygge av ovan nämnd art, ett ansenligt belopp för en fotbollsklubb i 

Sverige att låna upp och investera.

Omedelbart tänker många att staden ska gå in med pengar, men ett 

sådant förfarande skulle återigen sätta DIF i knäna på trångsynta stad

shusbyråkrater. Kanske ligger den ideala lösningen någonstans däremel

lan. Låt oss skissa på följande:

Ett privat fastighetsbolag kliver in med större delen av byggkost

naderna och får då äganderätten till arenan. Driftsrätten "leasas" sedan ut 

till ett av Djurgården ägt arenabolag på 10-20-årsbasis. Byggherren får del 

av det årliga driftsöverskottet, liksom staden som tack för bygglovet och 

bruk av allmän mark.

Kanske en utopi, kanske en reell möjlighet. Klart är att något måste 

göras. Och visst känns det som att det blir lättare att få med Stadshuset på 

vagnen om de slipper lägga upp plånboken?

Viktor Barth-Kron



STIFTELSEN 
DIF-SUPPORT

Stiftelsen DIF-SUPPORT grundades 

1994 och har som mål att garan

tera drägliga träningsförhållanden 

för DIF fotboll. Genom åren har 

pengar från stiftelsen bland annat 

gått till att upprusta och 

vidareutveckla träningsanläg

gningen ute på Kaknäs. Det egna 

kapitalet uppgår idag till drygt 1,3 

miljoner kronor. Kapitalet är helt 

uppbyggt på gåvor från medlem

mar i föreningen.

Styrelsen, som består av idel 

gamla Djurgårdare, leds av 

föreningens hedersordförande 

GUNNAR LUNDQVIST. Övriga 

ledamöter är MATS JANSSON, 

LARS-MAGNUS WESTER och ANDERS 

SÖDERBERG

Vi upplever idag att Stiftelsen gått 

lite i träda. Vi efterlyser därför per

soner som kan bidra med nya 

idéer om hur vi kan stärka kapi

talet ytterligare samt personer som 

vill vara med och arbeta i 

styrelsen. Vi har en vakans där 

efter framlidne SVEN-OLOF 

ÅSBRINK

Känner någon sig träffad så kon

takta Mats Jansson på tel 0733- 

160 793 eller tantokonsult@hot- 

mail.com.

Övriga är välkomna med ett pen

ningbidrag till PG 434 82 53-8. 

Tack-diplom erhålles.

3-3-DERBYT MEDLEMMARNAS 
VÄRSTA DIF-MINNE

FYRA TOPPLISTOR AV:

DAVID BOGERIUS

Djurgårdarnas värsta DIF-upplevelser ligger grunt i minnet. 
DIF-medlemmarna ombads rösta på hemsidan om vilket de 
tyckte var deras värsta DIF-minne. De två värsta minnena 
kommer faktiskt från guldåret 2003. Överlägset flest röster fick 
derbyt mot AIK den 2 juni 2003. Ni vet, matchen där AIK vände 
0-3 till 3-3 den sista kvarten. På andra plats kom hemma
matchen mot Partizan Belgrad där Partizan fick straff i mitten 
av andra halvlek och tog sig vidare i UEFA-cupen.

HELA RESULTATET:

1. AIK borta 3-3 2003 62 röster

2. Partizan Belgrad hemma 2-2 2003 32 röster

3. Degerfors borta 2-0 kval 1992 30 röster

4. Sundsvall hemma 1-1 2001 28 röster

5. Hammarbyderbyna div 1 1997 10 röster

6. AIK kval till Allsvenskan 1982 8 röster

7. Öster kvalmatcher 1997 5 röster

8. Häcken hemma 2-2 kval 1992 3 röster

8. Trelleborg borta straff 1999 3 röster

10. AIK borta 3-2 1986 1 röst

GENOMBROTT 2005

1. Sölvi Ottesen

2. Daniel Sjölund

3. Patrick Amoah

4. Eldin Kozica
5. Kári Árnason

VINNARVAPEN 2005

1. Rascks tvåfotare

2. Dembos super power-utkast

3. Johannessons avskärningar

4. Arnengs skott utanför straff

området

5. Stenmans ruscher på vänster

kanten

VITSIGA RUBRIKER 2005

DJURGÅRDARNA NÖJDA MED 2004

Efter säsongen fick Djurgårdens medlemmar frågan om vad de 
tyckte om säsongen 2004. 99% tyckte att säsongen varit okej 
eller bättre.

HELA RESULTATET:

Fantastisk

Riktigt bra

Ganska bra

Ok

Ganska dålig

Usel

4 röster

62 röster

96 röster 

18 röster 

2 röster 

0 röster

AV NIKLAS SCHULMAN

1. Ibrahaim bakom segern, ba

2. Storm-varning i mittförsvaret

3. Dembo-rde han tagit

4. Magiskt Magro

5. Wow-oah!

JOKRAR 2005

1. Sören Larsén

2. Jesper Blomqvist

3. Samuel Wowoah

4. Agbar Barsom
5. Kári Árnason
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Trycket på säsongsbiljetterna 2005 har varit mycket stort tack vare att vi åter spelar majoriteten av hemmamatcherna på Stadion denna säsong. Vi kommer att nå cirka 8000 sålda säsongsbiljetter och det ser vi som oerhört positivt. Det innebär att det finns ytterliggare drygt 6000 platser på Stadion att sälja. Har du inte säsongsbiljett bokar du enklast lösbiljetter på 077-170 70 70 eller via www.ticnet.se. På vår hemsida hittar du priser och specifik biljettinformation om varje match. Vi kommer under säsongens gång ha olika erbjudanden om biljettpaket och medlems- priser på specifikt utvalda sektioner. Mer information om dessa erbjudanden kommer att komma på www.dif.se under säsongen.
PRISER SÄSONGSBILJETTER 2005

Placering Pris Placering Råsunda

Långsida Sektion A-F 2400-2600 kr Östra & Västra

Långsida Sektion O-P 2400-2600 kr Östra & Västra

Kurvan, Sektion G och K 1800 kr Östra & Västra

Klack, Sektion M-N och L 1500 kr Södra

Fondläktaren R, S, T, U 900 kr Södra

Familjeläktaren, Sektion H 700 kr Östra & Västra

PRISER LÖSBILJETTER STADION 2005

Placering Pris

Långsida Sektion A-F 220-240 kr

Långsida Sektion O-P 220-240 kr

Kurvan, Sektion G och K 180-200 kr

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

Fondläktaren R, S, T, U 120-140 kr

Familjeläktaren, Sektion H 100-120 kr

(Priserna är inklusive Biljettdirekt Ticnets serviceavgfter på 10-25 kr)

PRISER LÖSBILJETTER RÅSUNDA 2005 (vanliga matcher): 80-240 kr

(Priserna är inklusive Biljettdirekt Ticnets serviceavgfter på 10-25 kr)

PRISER LÖSBILJETTER RÅSUNDA 2005 (Hammarby): 140-370 kr

(Priserna är inklusive Biljettdirekt Ticnets serviceavgfter på 10-25 kr)

Mer biljettinformation finns på www.dif.se

BILJETTER 2005
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Det finns säkert en del som undrar hur en vanlig dag ser ut för våra kära spelare. Hur tuff är träningen? Har de sovmorgon varje dag eller?Jag haffade MARKUS JOHANNESSON när han tittade förbi på kansliet en dag och ställde följande frågor.
AV KARIN LEHTONEN

LITE INFO:

Längd: 183 CM

Matchvikt: 82 KG

Semestervikt: 82 KG (tro det eller ej!)

Skostorlek: 41

Stjärntecken: TVILLING

Favoritgodis: PLOCKGODIS

Har du sovmorgon varje 
dag?

- Nej, nej absolut inte, 
möjligtvis två gånger i veckan 
och nog ser jag till att vara 
uppe senast vid 10-tiden de 
dagarna.

Hur ofta/mycket tränar ni 
under en veckan?

- Under försäsong blir det 
8-9 pass (under 6 dagar) 
uppdelat på 3 styrkepass, 2-3 
konditionspass samt resten 
bollövningar. Sen under 
säsongen drar vi ner lite på 
styrkepassen och det är inte 
lika mycket ren kondition
sträning utan bollpassen blir 
samtidigt konditionspass. Fast 
det tillkommer ju 2 matcher i 
veckan så på sätt och vis blir 
det minst lika mycket träning 
om inte mer.

Naturligtvis tycker Markus 
att bollträningen är roligast 
men med åren har han insett 
vikten av den andra tränin
gen. För att bli en snabb 
stark, och uthållig spelare 
räcker det inte att bara 
springa runt med en fotboll.

Han tycker också att det är

kul att Stefan Rehn brukar 
vara med på bollträningen och 
kallar honom för bollgeni 
(kärt barn har många namn).

Vad gör du efter träningen 
och på dagar ni inte trä
nar?

- Efter träningen är det vik
tigt att äta bra, det vill säga 
att få i sig rätt sorts näring, 
det är det förvisso även när 
man är ledig. Ibland måste 
man dock unna sig något gott 
men onyttigt annars blir det 
för tråkigt. Varannan dag har 
vi träning både för och efter
middag så det är också viktigt 
att kroppen får återhämta sig 
mellan träningarna så det blir 
en hel del vila och som relativt 
nybliven pappa trivs jag allde
les utmärk med att mest vara 
hemma hos familjen. Sen har 
man också ärenden att uträtta 
mellan varven. När jag är 
ledig kan jag ibland gå en 
golfrunda (handicap 18) och 
jag har några vänner utanför 
fotbollen som jag försöker 
träffa då och då. Det som är 
lite tråkigt är att när jag är 
ledig så jobbar de flesta andra 
och tvärtom. Om vi till exem

pel har match en helg så lig
ger fokus helt på matchen och 
det blir inte mycket annat 
gjort.

Han berättar också att alla 
spelarna har fått träffa en 
dietist från AXA för kostråd
givning, vilket är bra men han 
påpekar att Örgryte var något 
noggrannare när det gäller 
kosten än vad Djurgården är. 
Men däremot så har 
Djurgården något hårdare 
träning.

Hur var semestern i 
Sydafrika?

- Det var en kanon resa på 
alla sätt och vis. Vad menar du 
med semester förresten?
(sedan förstår han att jag sko
jar). Träningen blev extra tuff 
eftersom den utfördes i 30- 
gradig värme och ofta 
stekande sol. Man behövde 
minst ett par timmars vila i 
hotellrummets skugga och 
svalka efteråt för att återhäm
ta sig. Eftersom vi tränade på 
förmiddagarna och kvällarna 
(eftermiddagarna var för 
varma för träning) så blev det 
tid över på eftermiddagarna

till en del trevliga utflykter 
som bland annat djuphavs
fiske och Safari men även sol 
och bad om man ville. Själv 
orkade jag inte vara så myck
et i solen.

Resan till Sydafrika hand
lade också mycket om att 
skapa gemenskap i gruppen. 
Eftersom det har tillkommit en 
del nya spelare under hösten 
samt efter årsskiftet så ville 
tränarna ge spelarna en chans 
att lära känna varandra under 
lite lättsamma former. Man 
skall kunna ha roligt tillsam
mans även utanför fotbollspla
nen, det är viktigt för en väl 
fungerande grupp.

Till sist nämner Markus att 
som många andra har han 
ormfobi. Så varje morgon 
innan träning på planen ville 
han att någon skulle kolla den 
så att det inte låg några 
ormar där och ”skräpade”.

Jag hade nog bett om 
samma sak om jag varit där.
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FINN FEM FEL!På den undre bilden saknas fem saker. Vilka?
AV KARIN LEHTONEN

KLURIGT!
LSRPROMUBOSTFLOT 
RÄGANPLS
Raderna med bokstäver här ovan bildar två ord 

som båda har fotbollsanknytning.

Kasta om bokstäverna så dem hamnar rätt.

Svaren hittar du längst ner på sidan.

HÄR KOMMER NAMNEN PÅ 
VINNARNA I HÖSTKRYZZET.

EMELIE ALMESJÖ 

TICHARD TEUCHLER 

JACOB ANDERSSON 

ALEXANDER RYDLINGH 

ROBIN LARSSON

Än en gång STORT GRATTIS till erl!

LÖSNINGEN TILL KLURIGA ORDEN!

Fotbollsstrumpor & Gräsplan
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Som ni minns så önskade sig järnkaninen en festkostym i förra numret. Han har nu valt ut de två som han gillade bäst och det var verkligen inte de lättaste. Alla bidrag var jättefina, ett stort tack till alla er som bidrog med kostymförslag. Övriga inskickade bidrag presenteras i kommande nummer av Djurgårdaren.

DESSA TVÅ ÖVERSTA KANINER BLEV VINNARE DENNA GÅNG!
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FÖRENING KONTAKTPERSON TELEFON ADRESS INTERNETADRESS

DJURGÅRDENS IF ALPINFÖRENING Per Roald Tel: 070-564 16 20 www.difolpin.se

DJURGÅRDENS IF AMERIKANSK FOTBOLL Joachim Skooqberg Tel:0703-445304 www.dif-af.com

DJURGÅRDENS IF BANDYFÖRENING Bert Niska Tel:070-302 17 97 www.difbandy.se

DJURGÅRDENS IF BOULEFÖRENING Sture Öhmqn Prylvägen 7, 141 30 Huddinge

DJURGÅRDENS IF BORDTENNIS Tel:073-632 30 31 www.difbordtennis.com

DJURGÅRDENS IF BOWLING Tel:08-740 44 34 www.difbowling.com

DJURGÅRDENS IF BOXNING Tel:650 10 92 www.difboxning.se

DJURGÅRDENS IF GOLF Tel: 08-41 1 90 40 www.diurgordensgolf.se

DJURGÅRDENS IF FÄKTNING Box 39036, 115 42 Stockholm www.diffencing.se

DJURGÅRDENS IF HANDBOLL Tel: 073-643 32 60 www.difhandboll.se

DJURGÅRDENS IF INNEBANDY www.difinnebandy.net

DJURGÅRDENS IF ISHOCKEY Tel:08-600 81 00 www.difhockey.se

DJURGÅRDENS IF KONSTÅKNING Marie Westerberg Tel:0768-522 777 www.difkonstakning.se

DJURGÅRDEN DAMFOTBOLL Tel:08-783 59 15 www.difdam.nu

DJURGÅRDENS IF HANDIKAPPFOTBOLL c/o Rolf Odenheim Tel:08-31 06 41 Mosstorpsv. 6A, 183 30 Täby

DJURGÅRDENS IF UNGDOMSFOTBOLL Tel:08-545 158 50 Artemisgatan 40, 115 42 Stockholm

MEDLEMSAVGIFTER - DJURGÅRDENS IF FOTBOLL
Vuxna......................................................... 300 kr
Pensionär.................................. ..................150 kr
Ungdom under 18 år................................... 150 kr
Ungdom under 14 år................................... 150 kr  (Då  ingår även medlemskap i juniorklubben Järnkaninerna)
Familj boende på samma adress..............500 kr
Ständig medlem...........................................5000 kr

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

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