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INLEDNING

SÄSONGEN ÄR IGÅNG!
Redan den 12 februari spelades den första tävlingsmatchen för året då

höstens gruppspel i Royal League fortsatte. Djurgården har i skrivande stund
nått semifinal efter en stark insats mot Vålerenga i kvartsfinalen och nu väntar
dubbelmöte mot norska Lilleström. Finalen i Royal League spelas den 6 april
och vi hoppas att Blåränderna når dit.

Allsvenskan drar igång i början på april om vädret tillåter. Vi hoppas på
varmare väder så att gräsplanerna runt om i Sverige blir speldugliga till början

på april.
Försäljningen av säsongsbiljetter fortsätter några veckor till och all

information finner du på vår hemsida. Vi har nu registrerat närmare 7000
säsongsbiljetter och när vi summerar försäljningen av säsongsbiljetter så

landar vi på ungefär samma antal som 2005 det vill säga drygt 7500 säsongsbiljetter vilket är en mycket bra siffra.
Vi hade för första gången utlämning av säsongsbiljetter på Stadion och det var

mycket lyckat över hälften av alla kom och hämtade sina biljetter och
resterande biljetter lämnas ut enligt informationen som finns på hemsidan.
Djurgården har som alla vet flyttat till nya kanslilokaler på Valhallavägen 104

ett stenkast från Stadion. I våra gamla lokaler i Klocktornet på Stadion
kommer "Djurgårdsandan” att ha sin verksamhet och mer information finns i
detta nummer av Djurgårdaren.
Snart har Djurgårdens IF Fotboll över 10.000 medlemmar vilket är rekord!
/tomas af geijerstam
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När Djurgårdens IF:s årsmöte för 2005 gick
av stapeln i Torben Grutsalen i Stadions in
nandömen hade 100 personer hittat dit och
eftersom det varit ett år med nästan enbart
positiva inslag rättade årsmötet sig efter den
stämningen.
- Vi lyckades med att ta tillbaka den
allsvenska pokalen som varit utlånad ett år,
och sedan bärgade vi dubbeln i och med seg
ern i Svenska Cupen. Så det var en mycket
lyckad säsong för oss sportsligt sett, sade
Djurgårdens ordförande Bo Lundquist.
De rent ekonomiska resultaten 2005 var
även de glädjande för Djurgården. För åt
tonde året i rad visades en vinst, det här året
med ca 2,4 miljoner kronor och klubbens
egna kapital är nu uppe i ungefär 8,5 mil
joner kronor. Föreningen omsatte runt 77,5
miljoner kronor vilket var en rejäl ökning se
dan 2004, då omsättningen var lite över 61
miljoner kronor.
Sammanlagt, med dotterbolagen inräknade,

omsatte ”Djurgårdsfamiljen” nästan 100 mil
joner kronor under 2005.
- Vi har skaffat oss en bra och trygg ekon
omisk grund att luta oss tillbaka på, vilket
är en förutsättning om man ska kunna vara
med och konkurrera med internationellt mot
stånd, menar Bosse Lundquist.
I valet av styrelse gick årsmötet på valbered
ningens förslag. Det betyder bland annat att
Bosse Lundquist omvaldes som ordförande
i ytterligare ett år och att två nya styrelse
ledamöter valdes:
Ellinor Persson och Wille Bäckström.
Tidigare valda till årsmötet 2007: Lars Er
bom, Hans von Uthmann och Petra Wester.
Stefan Alvén kommer att ingå i styrelsen
som sekreterare.
Årets utnämningar är en återkommande
punkt på årsmötet och är ett mycket uppskat
tad inslag. Tre åtråvärda priser delades ut:
ÅRETS SPELARE BLEV inte helt oväntat
Tobias Hysén, vilket var ett uppskattat bes

lut om man tro de högljudda applåder som
pristagaren fick.
- Det är jätteroligt att få en sådan här ut
märkelse. Jag tycker själv att det gått bra för
mig, men samtidigt är det svårt eftersom det
är 24 andra i truppen som också gjort jät
tebra ifrån sig.
ÅRETS DIFINSATS TILLDELADES biljet
tansvarige Tomas af Geijerstam.
- Jag trodde bara det var ideella insatser
som kunde belönas med detta pris. Jag är
mycket glad och stolt över att ha fått den här
utmärkelsen.
Kurt Hammargrens minnesfond till ÅRETS
JUNIOR GICK TILL LINUS SMEDJEGÅRDEN

som har svarat för en mycket fin säsong i
Djurgårdens tipselitlag.
- Jag är glad och tacksam över att ha fått
det här priset och hoppas att det ska gå bra
i framtiden.

ÅRSMÖTE 2005
Den 20 februari hade Djurgården sitt årsmöte. För föreningen blev det

ett lyckat 2005 både sportsligt och ekonomiskt. För åttonde året i rad
kunde Djurgården visa upp ett positivt resultat.

Årets spelare blev inte helt oväntat Tobias Hysén
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SPELPROGRAM 2006

UTVECKLINGSSERIEN

Tisdag 11 april 19.00 Gefle IF - Djurgårdens IF

SPELPROGRAM 2006
Alla spelprogram är preliminära och kan komma
att ändras under säsongen. Information om alla
matcher hittar du på hemsidan.

Torsdag 4 maj 19.00 Djurgårdens IF - AIK
Måndag 15 maj 19.00 Assyriska - Djurgårdens IF
Onsdag 7 juni 19.00 Djurgårdens IF - Brommapojkarna

Måndag 12 juni 18.00 Örebro SK - Djurgårdens IF

Måndag 3 juli 19.00 Djurgårdens IF - Hammarby

Måndag 3 april

19.00

Kalmar FF - Djurgårdens IF

Måndag 10 april

20.00

Djurgårdens IF - Hammarby

Måndag 17 april

15.00

Halmstads BK - Djurgårdens IF

Svenska Cupen omg 2

Torsdag 20 april

Måndag 14 aug 19.00 Brommapojkarna - Djurgårdens IF
Tisdag 29 aug 19.00 Djurgårdens IF - Assyriska
Måndag 18 sep 19.00 Hammarby - Djurgårdens IF

Måndag 24 april

19.00

Djurgårdens IF - IFK Göteborg

Tisdag 3 okt 19.00 Djurgårdens IF - Gefle IF
Måndag 9 okt 19.00 AIK - Djurgårdens IF

Torsdag 27 april

20.00

AIK - Djurgårdens IF

Måndag 16 okt 19.00 Djurgårdens IF - Örebro SK

Tisdag 2 maj

19.00

Djurgårdens IF - Gefle IF

Söndag 7 maj

17.00

GAIS - Djurgårdens IF

Torsdag 11 maj

19.00

Djurgårdens IF - Malmö FF

17.00

Östers IF - Djurgårdens IF

JUNIORER

Söndag 14 mai

Svenska Cupen omg 3

Torsdag 18 maj

Svenska Cupen omg 4

Torsdag 6 juli

Djurgårdens IF - IF Elfsborg

Söndag 16 juli

17.00

Torsdag 20 juli

19.00

BK Häcken - Djurgårdens IF

Lördag 29 juli

16.00

Djurgårdens IF - Örgryte IS

Torsdag 3 aug

Lördag 22 april 15.00 Djurgårdens IF - Syrianska
Lördag 29 april 14.00 Brommapojkarna - Djurgårdens IF
Lördag 6 maj 15.00 Djurgårdens IF - GIF Sundsvall
Söndag 14 maj 14.00 Eskilstuna - Djurgårdens IF
Lördag 20 maj 15.00 Djurgårdens IF - AIK
Torsdag 25 maj 14.00 Gefle IF - Djurgårdens IF

Torsdag 6 juni 14.00 Djurgårdens IF - IK Sirius
Söndag 11 juni 13.00 Brage - Djurgårdens IF
Söndag 18 juni 14.00 Hammarby - Djurgårdens IF
Söndag 30 juli 13.30 Djurgårdens IF - Hammarby

Svenska Cupen kvartsfinal

Fredag 4 aug 18.00 Djurgårdens IF - Brage

Lördag 12 aug 13.00 IK Sirius - Djurgårdens IF

Lördag 5 aug

16.00

Djurgårdens IF - Helsingborgs IF

Onsdag 23 aug 19.00 Djurgårdens IF - Gefle IF

Söndag 13 aug

17.00

Helsingborgs IF - Djurgårdens IF

Söndag 27 aug 14.00 AIK - Djurgårdens IF

Lördag 19 aug

16.00

Djurgårdens IF - Kalmar FF

Måndag 28 aug

20.00

Hammarby - Djurgårdens IF

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

19.00

Djurgårdens IF - GAIS

Söndag 17 sep

17.00

Malmö FF - Djurgårdens IF

Onsdag 20 sep

20.00

Djurgårdens IF - AIK

Måndag 25 sep

19.00

Gefle IF — Djurgårdens IF

Måndag 11 sep

Svenska Cupen semifinal

Torsdag 28 sep

Söndag 1 okt_____

15.00

Preliminärt datum ej klart för

Djurgårdens IF - Halmstads BK

IFK Göteborg - Djurgårdens IF

P16

Söndag 23 april 14.00 Djurgårdens IF - Syrianska
Måndag 1 maj 18.00 IFK Norrköping - Djurgårdens IF

Söndag 7 maj 14.00 Djurgårdens IF - Hammarby
Söndag 14 maj 15.00 Enskede - Djurgårdens IF
Torsdag 25 maj 14.00 Djurgårdens IF - Triangeln
Söndag 28 maj 13.00 Tellus - Djurgårdens IF

Söndag 22 okt

15.00

Djurgårdens IF - BK Häcken

Onsdag 25 okt

19.00

Örgryte IS - Djurgårdens IF

Söndag 4 juni 19.00 Assyriska - Djurgårdens IF

Måndag 30 okt

19.00

Djurgårdens IF - Östers IF

Söndag 18 juni 14.00 Farsta - Djurgårdens IF

Lördag 11 nov

Lördag 10 juni 14.00 Djurgårdens IF - Västerås

Svenska Cupen final

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

Söndag 30 juli 14.00 Djurgårdens IF - Farsta
Söndag 6 aug 13.00 Västerås - Djurgårdens IF
Söndag 13 aug 14.00 Djurgårdens IF - Assyriska

Lördag 19 aug 14.00 Djurgårdens IF - Tellus
Lördag 26 aug 13.00 Triangeln - Djurgårdens IF

Söndag 3 sep 14.00 Djurgårdens IF - Enskede
Söndag 10 sep 13.00 Hammarby - Djurgårdens IF
Söndag 17 sep 14.00 Djurgårdens IF - IFK Norrköping
Söndag 24 sep 13.00 Syrianska - Djurgårdens IF
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ANALYS- SÄSONGSINLEDNINGAR

KANONSTART!
Snart börjar Allsvenskan och det sägs att det är mycket viktigt med en bra start på säsongen.
Djurgårdaren tittar tillbaka på de fem första omgångarna under de fem senaste säsongerna.

2001

2002

2003

17/4 Helsingborgs IF - DIF 1-0

8/4 Malmö FF-DIF 1-2

8/4 Östers IF - DIF 0-4

21/4 DIF - Malmö FF 0-4

13/4 DIF-AIK 3-4

14/4 DIF - Halmstads BK 2-0

29/4 Örebro SK - DIF 2-2

22/4 Halmstads BK-DIF 1-1

21/4 DIF-IF Elfsborg 5-0

6/5 DIF - Örgryte IS 0-0

27/4 DIF - IFK Göteborg 1-0

26/4 Örebro SK-DIF 1-0

10/5 DIF-Trelleborgs FF 0-0

2/5 Landskrona BolS - DIF 1-1

6/5 DIF-IFK Göteborg 3-1

Kommentar: Ja, vad ska man säga. Med
den här starten borde Djurgården nästan
ha fått bragdguldet med tanke på att laget
sen faktiskt kom tvåa i Allsvenskan. Två
ynka mål (båda av Johan Wallinder) och
bara tre poäng av femton på fem match
er var sämre än i de mest pessimistiska
profetiorna inför starten. Djurgården var
nykomlingar i Allsvenskan efter ett suc
céår i Superettan men i den högsta serien
höll det varken med en trebackslinje eller
att vara utan naturliga målskyttar.

Kommentar: En något schizofren start
med en stark premiärvinst i Skåne följd
av en märklig och tung derbyförlust på
Råsunda där Djurgården ledde med 2-0.
Tack vare 1-0-segern mot Göteborg (Ba
bis Stefanidis avgjorde i den 80:e minuten)
blev ändå inledningen godkänd om än
knappt. Djurgården var nu ett tippat top
plag, särskilt sedan Kim Källström anslutit
från BK Häcken, och kraven utifrån var
betydligt högre än på länge.

Kommentar: Djurgården kom till allsven
skan 2003 i en ovan roll som regerande
svenska mästare. Förutom plumpen i
protokollet, 0-1 på Eyravallen, spelade
Djurgården mästerligt. Premiärmatchen
mot ett respektfullt Öster blev en perfekt
mjukstart som gav självförtroende. Hår
dast motstånd bjöd IFK Göteborg på Sta
dion men Kim Källström avgjorde med ett
kanonskott i slutminuterna.

2004

2005

2006

5/4 Trelleborgs FF-DIF 2-2

11/4 DIF - BK Häcken 2-1

3/4 Kalmar FF - DIF

13/4 DIF-AIK 3-1

18/4 Halmstads BK-DIF 3-1

10/4 DIF - Hammarby IF

19/4 Helsingborgs IF-DIF 1-1

25/4 DIF-Örgryte IS 2-2

17/4 Halmstads BK-DIF

25/4 DIF-GIF Sundsvall 3-1

2/5 IF Elfsborg - DIF 1-2

24/4 DIF-IFK Göteborg

2/5 Landskrona BolS - DIF 2-0

9/5 DIF - Gefle IF 3-1

27/4 AIK - DIF

Kommentar: Djurgården och Abbe Bar
som fick en mardrömsstart med ett rött kort
efter tio minuters spel, men det var först i
den femte omgången som det märktes på
allvar att de regerande mästarna inte rik
tigt gick att känna igen den här säsongen.
Derbyt mot AIK i den andra omgången
var en av hela säsongens höjdpunkter. My
cket oväntat blev det till Stefan Bergtofts
stora show då han spelade som i trans på
mittfältet och dessutom avgjorde matchen
med ett vackert mål.
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Kommentar: Blåränderna var inte län
gre regerande mästare och startade den
allsvenska säsongen trögt. Insatsen mot
Halmstad i omgång två luktade mer kval
spel än SM-guld. I den fjärde omgången
vände allt i och med redan klassisk än
dring av uppställningen i halvtid. Markus
Johannesson tog ett kliv ner från mittfältet
till backlinjen och lär aldrig mer få lämna
den.

Kommentar: En, på papperet, mycket
tuff inledning. Djurgården spelar bara en
av de fem första matcherna på Stadion
och möter svårspelade lag som Kalmar FF
och Halmstad på bortaplan. Dessutom är
två av de fem matcherna derbyn. Nu håller
det knappast, inte ens när man är svenska
mästare, att inte vara med från början.

TILLVÄXTEN ÄR GOD!
2005 VAR ETT BRA ÅR FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN

För två år sedan flyttade DIF Ungdom till
baka till de gamla lokalerna vid Hjorthagens
IP vilket har inneburit en väsentligt utökad
kontakt mellan ledare, föräldrar och spe
lare gentemot kansliet. Lokalerna utnyt
tjas flitigt till både föräldramöten och till
exempel avslutningssammankomster för
våra spelare.
Stockholms Stads planerade ombyggnad
av Hjorthagens IP till konstgräs blev ju i
ett sent skede uppskjuten ett år men vi ser
givetvis fram emot detta och är övertygade
om att det kommer att innebära ett fan
tastisk lyft för hela ungdomsverksamheten
när allt står klart 2007.
Under 2005 har vi haft lagverksamhet
för totalt cirka 800 pojkar födda 1987-98
och flickor födda 1997-98. Dessutom har
cirka 100 barn födda 1999 deltagit i vår så
kallade Knatteskola.

ELIT
Ungdomssektionen har under året ar
betat med två olika kategorier av sportslig
verksamhet, elit (12-18 år) och bredd (616 år). Totalt har ungdomssektionen haft
54 lag i seriespel under 2005, fördelat på
6 elitlag och 49 breddlag. Samtliga elitlag
har under året representerat Djurgårdens
IF i internationella elitturneringar, som till
exempel i Italien, Frankrike, Belgien och
Tyskland. Våra pojkar födda 1993 blev in
bjudna och deltog i juni i ett ”mini-VM”
i Korea. Bakgrunden till inbjudan var att
Sverige var bland de länder som tog sig
till 16-delsfinal i VM 2002, som ju gick av
stapeln i Japan och Korea. Djurgårdens
IF var alltså Sveriges representant i denna
turnering, med bland annat storlag som
Frankfurt, FC Porto, Galatasaray och Fla
mengo från Brasilien.
I S:t Erikscupen tog sig samtliga våra
elitlag och två breddlag, totalt åtta lag, till
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slutspel. Tyvärr blev det resultatmässigt ett
av de sämre åren för våra ungdomslag då
inte något lag lyckades ta sig länge än till
kvartsfinal.
Våra två äldsta elitlag, Tipselit-laget och
PSM-laget, tog sig även dom till slutspel.
PSM-laget föll väldigt olyckligt redan i åt
tondelsfinal mot GIF Sundsvall i ”golden
goal”. Tipselit-laget vann mot Malmö
FF i åttondelsfinal, men i kvartsfinalen
blev dom blivande svenska mästarna, BK
Häcken, för svåra och förlustsiffrorna
skrevs till 2-0.
Den individuella utvecklingen av våra un
gdomsspelare har under året varit mycket
positiv, med flera spelare från respektive
ålderskull uppflyttade för permanent eller
tillfällig träning med en äldre ålderskull.
Vid årets elitpojkläger i Halmstad hade
Djurgårdens IF två spelare med i Stock
holms distriktslag. Under året har även
totalt tre spelare (15-18 år) deltagit i någon
form av pojklandslagsaktivitet. Vi har även
under året rekryterat en landslagspelare
född 1989, August Bergman, som är den
första rekryteringen i den nya satsningen
vi startat inom DIF Ungdom för att få
fram fler unga talanger till vårt represen
tationslag.
I övrigt så har Tommi Vaiho, född 1988,
blivit tilldelad ”Farsan Sandbergs min
nespris” och Linus Smedjegården, född
1987, blivit utnämnd till ”Ungdomssektio
nens bästa grabb” (Årets Junior). Panos
Dimitriadis, född 1986 erhöll stipendium
ur Kurt Hammargrens Minnesfond.

BREDD
49 lag har bedrivit breddverksamhet med
stort engagemang från tränare, lagledare
och spelare. I S:t Erikscupen gjorde flera
lag bra ifrån sig resultatmässigt genom att

vinna sina respektive serier.
Alla våra lag har dessutom deltagit i
turneringar under året. Ett antal lag deltog
exempelvis i anrika Aroscupen i Västerås i
juni och i flertalet av turneringarna i Stock
holm har föreningen varit representerad
på ett utmärkt sätt.
Under året initierades och planerades
en satsning på höjd kvalitet på träningar
na på breddsidan, som kom igång under
december. En speciell tjänst tillsattes för
ändamålet. Detta innebär att alla spelare
mellan 8-11 år i Djurgårdens IF ska erbju
das bra och kvalitativ träning

i KVALITETSSATSNINGEN
INGÅR TRE DELAR:
1.

Internutbildning för att introducera

breddtränarna i träningsmetodiken, som

bl.a. bygger på en flerårig studie av hur
europeiska klubbar i Frankrike, Spanien,

Holland och England arbetar med teknik
träning för ungdomar.
2. Öppna träningar som erbjuder alla spe

lare mellan 8-11 år en möjlighet till ett
komplement till ordinarie träning. Öppna

träningarna är helt inriktade på teknik
träning.
3. Utvecklingsträning som innebär extra

träning för de spelare som just nu har

kommit längst i sin utveckling inom re
spektive åldersgrupp. Träningen är anpas
sad till deras kunskapsnivå. Spelarna som

deltar i utvecklingsträningen varierar och
gruppen är inte permanent.

Våra 7-åringar har under året huvudsak
ligen lärt känna varandra i sina nybilade

lag genom träning en gång i veckan samt
deltagande i DIFs egna turneringar för

åldersklassen.

EGNA ARRANGEMANG
Djurgårdens IF Ungdom genomförde
flera olika arrangemang under året.
# Sommarfotbollsskolan, vårt mycket populära

ÅRSPLANERING DIF UNGDOM 2006
(Med reservation för eventuella ändringar)

1-2 april

U1-kurs för fotbollstränare, Hjorthagens IP

dagläger på Hjorthagen IP under två veckor på

1 -2 april

Upptaktsturnering, Intern P96, P/F97, P/F98

sommarlovet, samlade totalt ca 420 pojkar och

4 april

Tränarutbildning Det 3 P/F97-P/F98 prel. Hjorthagens IP 18.00-21.00

flickor i åldern 8-13 år, varav ca 150 spelare

5 april

Träna och leda små lirare, praktik Hjorthagens IP 18.00-20.00

från andra föreningar.

5 april

Lagvärdsutbildning, 18.30-20.30

6 april

Lagledarutbildning, 5- och 7-manna, Hjorthagens IP

# DIF-dagen ute på Kaknäs-anläggningen i

19 april

Tränarutbildning Del 3 P96-P94 prel. Hjorthagens IP 18.00-21.00

början av september, samlade rekordmånga

22 april

Tränarutbildning Del 3 prel. Hjorthagens IP 09.00-12.00

besökare i det fina vädret. ”Alla var där”, från A-

24 april

Start för P/F99-gruppen

laget ned till spelarna i Knatteskolan . På pro

grammet stod bland annat tipspromenad, ler

26 april

Start Knatteskola, P/F00

Vecka 16-17

Start för S:t Erikscupen

6-7 maj

Fotografering Ungdom

9 maj

Fotografering, Ungdom extradag

20 eller 21 maj

Coerver Coaching, Coach Education

20 maj

Internturnering P/F99, Östermalms IP

duveskytte och ”mänskligt” fotbollsspel. Ca 600
hamburgare och lika många korvar med bröd

konsumerades under fem timmar! Populäraste
inslaget var nog fotbollsmatcherna mellan oli

ka 5-mannalag bestående av två A-lagsspelare

20 eller 21 maj

Fotografering, Ungdom reserv (om det regnar 6-7 maj)

14-16/19-20 juni

Sommarfotbollsskola, Hjorthagens IP

och tre ungdomsspelare. Stoltare knattespelare

har sällan skådats! DIF-dagen avslutades med

en lekfull stafett mellan A-lagsspelarna, som
visade att dom aldrig vill förlora - dom "gav

2-3 augusti

järnet”.

14-18 augusti

Sommarfotbollsskola, Hjorthagens IP

19 augusti

Retorikkurs, Hjorthagens IP 10.00-16.00

# Stockholmsmästerskapen, vår egen stora

20 augusti

Coerver Coaching, Uppföljning

utomhusturnering för ålderklasserna

Coerver Coaching. Players Education, P14-P16 bredd

1994-

98, arrangerades för andra gången under tre

helger i september-oktober på Östermalms IP
och Stadshagens IP och samlade hela 184 lag.

Samtliga DIF-lag i berörda åldersklasser deltog.
Bäst lyckades P94 lag 1, som vann 94-klassen.
Ett stort antal A-lagsspelare förgyllde turnerin

2 september

DIF-dagen, Kaknäs

16 september

Teknikdag, P/F 97 - P95, Hjorthagens IP

23-24 september

Knattefotbollens avslutning (P/F00) och Stockholmsmästerskapen P/F99

3 oktober

Åldersgruppsträff, P94: 17.30, P96: 19.30

7-8 oktober

Stockholmsmästerskapen P/F97 och 98

14-15 oktober

Stockholmsmästerskapen P95 och P96

gen genom att ställa upp som prisutdelare.
6 november

Åldersgruppsträff, P95: 17.30-19.00

# DIF Innecup, vår "gamla” inomhusturnering,

7 november

Åldersgruppsträff, P/F98: 17.30-19.00, P/F97: 20.00

genomfördes för åldersklasserna P91-97 samt

8 november

Åldersgruppsträff, P/F99:17:30

F97 mellan jul och nyår i Enskedehallen, Gub

12 november

Årsavslutning 2006, Idrottshögskolan 11.00 - 16.00

bängshallen och Högdalshallen. Totalt spelade

21 november

Föräldramöte P/F 00, Hjorthagens IP 18.00-19.15 + 19.30-20.45

Även miniturneringar, Kick-Off förvåra ungdomsledare och

18 december

Glögg-mingel, alla ledare (Hjorthagens IP)

en stor årsavslutning har genomförts under 2005.

27-30 december

DIF Innecup P92-P98, F97-F98

123 lag fotboll från morgon till kväll.
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DJURGÅRDSANDAN
POSITIV SUPPORTERKULTUR ♦ SAMVERKAN ♦

DELTAGANDE ♦ VÄGLEDNING

DJURGÅRDSANDAN - DJURGÅRDENS SAMHÄLLSENGAGEMANG
Vi måste alla ta ett större ansvar
Djurgårdens IF Fotboll engagerar många:
över 800 aktiva fotbollsspelare i ungdoms
lagen, snart 10.000 medlemmar i förenin
gen, 2.500 medlemmar i supporterförenin
gen Järnkaminerna, ett publiksnitt på över
14.000 per hemmamatch i Allsvenskan, och
ett dagligt snitt på över 35.000 besök vår
hemsida.
Engagemanget för den egna klubben är
stort. I sin positiva form innebär klackarna
också att många killar och tjejer kanske
finner sin första, starka gemenskap.
Det spelar ingen roll vem du är och var du
kommer ifrån. På läktaren är du supporter.
Det är den goda sidan av läktarkulturen.
Men det finns också en destruktiv sida, med
våld, droger, skadegörelse och inslag av ra
sism. Det här inte unikt för fotbollen, det är
ett problem i hela samhället, och som går allt
längre ned i åldrarna.
Under senare år har vi lyckats stoppa det
mesta av våldet och hatet inne på arenorna,
även om det har förekommit oacceptabla in
slag. De som vill slåss och slå sönder finns
fortfarande kvar och utanför fotbollsarenan
har situationen snarare förvärrats. Efter
varje misshandel, upplopp eller skadegörelse
som drabbar oskyldiga uppstår samma dis
kussion: vem ska ta ansvar för att det inte
sker igen?
Idag ansvarar fotbollsklubbarna för säker
heten inne på arenorna, men inte utanför. Det
har emellertid höjts röster för att klubbarna
ska betala kostnaderna för samhällsinsatser
utanför arenan, som exempelvis polisbeva
kning i samband med högriskmatcher. Men
oavsett hur kostnadsfördelningen diskuteras
så är det en reallitet att vi alla är en del av
samhället, och vi måste därför samverka.
Djurgården måste - och vill - ta ett större
ansvar, inte bara inne på arenan utan även
utanför.
Vi vill genom en ny satsning agera, vi måste
sätta in de resurser som vi kan mobilisera för
att verka för ett bättre samhälle.
Vi vet att många ungdomar som idag lock
as in på fel bana är idrottsintresserade, som
brinner för sin klubb och som gärna vill arbe
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ta för klubben. Vi har möjligheter att kunna
knyta många ungdomar till oss, eller åtmin
stone kunna stå för vägledning. Det gäller att
i tidiga åldrar informera om de destruktiva
vägval som finns, att få unga att engagera sig
och använda sina enorma drivkrafter i rätt
riktning.
Därför har vi under en längre tid arbetat
fram olika verksamheter som vi tror på sikt
kan bidra till det positiva runt vår förening,
och i samhället. Där Djurgårdsandan är det
samlade begreppet för Djurgårdens IF Fot
bolls samhällsengagemang, vilka är: arbetet
för en positiv supporterkultur, samverkan,
delaktighet och vägledning.
Begreppet Djurgårdsandan är troligtvis lika
gammalt som Djurgårdens Idrottsförening.
Det är ett ord som i våra kretsar är mytom
spunnet och som används för att beskriva
positiva känslor, kämpatag, bra prestationer
och att leva upp till mottot ”vi ger aldrig
upp”!
Några av verksamheterna i Djurgårds
andan är redan påbörjade och andra är un
der uppbyggnad, men kan inte bedrivas på
ideell basis utan är helt beroende av extern
finansiering.
Djurgården Fotboll har nu fått mycket gen
erösa bidrag från familjen af Jochnick stif
telse och familjen Perssons stiftelse, som även
aktivt kommer att engagera sig och delta i
verksamheterna.
Totalt rör det sig om 21 mkr fördelade över
en period på tre och ett halvt år, 6 mkr per
verksamhetsår.
Bidraget skall användas till nödvändiga
investeringar och uppbyggnad av en bas
organisation i Djurgårdsandan samt för att
täcka löpande kostnader. Några av verk
samheterna, pågår redan tack vare bidrag
från Djurgårdens huvudsponsorer ICA och
Volvo, samt ICA Hakon. För att ytterligare
stärka Djurgårdens aktiviteter på och utan
för planen kommer företag att inbjudas att
sponsra Djurgårdsandan i de verksamheter,
som ligger i linje med respektive företags vär
deringar.
Sportsliga framgångar är förutsättning för

en positiv anda på och kring arenan. En
förening som kan placera sig i topp i Sverige
och kontinuerligt etablera sig för spel i de eu
ropeiska cuperna har större förutsättningar
med vägledning av ungdomar.
Vi är inte specialister inom de områden
som kommer att omfattas av Djurgårds
andan, och har därför inlett samarbete med
ett antal välrenommerade organisationer:
Bakom några av våra verksamheter har vi
fått hjälp av Anders Carlberg, Fryshusets
välkände grundare, eldsjäl och verkställande
direktör. Vi är mycket glada för att Anders
Carlberg själv och Fryshuset, med all den er
farenhet som där finns, lovat att delta i och
stödja vårt arbete. Detta ger oss trygghet
och viktig vägledning för verksamheterna i
Djurgårdsandan.
Utan stödet från familjestiftelserna, före
tagen och samarbetsparterna är Djurgårds
andan i den form som vi nu beskriver inte
möjligt att genomföra. Vi uttrycker därför
vår stora tacksamhet till bidragsgivarna och
är säker på att insatserna kommer att ge sto
ra effekter på sikt.
Negativa inslag kommer vi tyvärr, för
att vara realistiska, inte att elimineras helt,
men vi kan nå mycket långt om vi följer
Djurgårdens välkända motto: ”Djurgår'n,
vi ger aldrig upp, Djurgår´n, vi ger aldrig
upp”... i sann Djurgårdsanda.
/BOSSE LUNDQUIST
ORDFÖRANDE, DJURGÅRDEN FOTBOLL

PRESENTATION AV DJURGÅRDSANDAN
Vi har utarbetat en rad verksamheter som har det gemensamma syftet att sprida
Djurgårdsandans grundläggande värderingar som vi tror på sikt kan bidra till de
positiva värderingar runt vår förening, och i samhället där Djurgårdsandan är det
samlade begreppet för Djurgårdens IF Fotbolls samhällsengagemang vilka är...
”Arbetet för en positiv supporterkultur” där vi tillsammans med Djurgården
Fotbolls medlemmar och supporterföreningen Järnkaminerna stärker relationer,
kommunikationen i djurgårdsfamiljen
”Samverkan” med externa samhällsprojekt och organisationer som Fryshuset
där vi kommer att arbeta med skolföreläsningar Mentor Sverige drogförebyg
gande verksamhet Friends där vi förebygger kränkningar och mobbing.
”Delaktighet” genom våra sjukhusbesök på Barnens Sjukhus i Huddinge och
Astrid Lindgrens barnsjukhus

”Vägledning” sker genom fotbollsskolor, Sommarkollo samt utgivningen av
Skolboken som riktar sig till fjärde klassare i Stockholmsområdet.

På kommande sidor följer en närmare presentation av de olika verksamheter
som ingår i Djurgårdsandan. Det gemensamma för alla delarna är att de ska
genomsyras av Djurgårdsandans grundläggande värderingar.
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PATRIK ASPLUND:

Stockholms Stadion att vara basen. Klocktornet

Initiativtagare till Djurgårdsandan

kommer att fungera som ett medlemscenter för

Där har vi alltså namnet på en ny och spännande

Djurgården Fotboll och supporterklubben Järnka

satsning som drivs av Djurgården Fotboll från och

minerna. Där kommer vi bland annat att ha ett

med säsongen 2006. Begreppet "Djurgårdsandan”

aktivitetscentrum, Stadion blir en träffpunkt där

“ARBETET FOR EN
POSITIV SUPPORTER
KULTUR’’

har det talats om under årens lopp men nu är det

medlemmar och supportrar kan träffa spelare, le

KLOCKTORNET

meningen att det skall nå ut till den breda allmän

dare och profiler samt att vi kommer visa fotbolls

Verksamhetsansvarig:

heten. Initiativtagare till projektet Djurgårdsandan

matcher i Torben Grut salen. Men det blir även ett

Robert ”Pike” Kollberg - pike@dif.se

är Patrik Asplund. Han är anställd i Djurgården

antal barnanpassade aktiviteter kring familjeläk

Fotboll sedan 1998, och dessutom en lång bak

taren som vi kommer att genomföra.

- Idén med Djurgårdsandan är i all korthet gan

nya krafter från och med i år, och dom kommer

Syftet är att stärka relationerna med våra
supportrar, medlemmar i Järnkaminerna och
Djurgården Fotboll. För att främja arbetet
för en positiv supporterkultur arbetar vi ge
mensamt med diverse aktiviteter som stärker
samanhållningen Djurgårdsfamiljen. Beläget i
Djurgårdens tidigare kontorslokaler i Klock
tornet, Stockholms Stadion, Djurgårdens
naturliga hemvist.

ska enkel. Djurgården tar som förening ett stort

garanterat att synas på ett positivt sätt under sä

# Administration och kontor för medlemsaktiv

ansvar inne på idrottsarenan, men vi nöjer oss inte

songen. Bland annat kommer Fabriken att aktivt

iteter för Djurgårdens IF Fotbolls och supporter

med det. Djurgården vill ta ett större ansvar för

stötta Minikaminerna när de startar upp sin verk

föreningen Järnkaminernas medlemmar.

saker och ting som är utanför fotbollsarenan. Vi

samhet.

# Samlingslokaler i Stadion, visning av matcher,

Minikaminerna är ett nytt inslag från i år. Berätta

# Café för medlemmar och medlemsaktiviteter.

med och visa ungdomarna vägen till vad som är

lite närmare vad Minikaminerna är för något?

# Stadion Event & Catering, Djurgårdens cater

Djurgården Fotbolls värderingar. Vi vill stärka

- Det är en satsning på ungdomar som älskar

ingföretag.

de positiva krafterna som finns runt fotbollen i

Djurgården Fotboll, men som ännu inte har åldern

# En daglig mötesplats där spelare, kansliper

allmänhet och Djurgården i synnerhet.

inne att ställa sig i den stora klacken. I stället

sonal, ledare, supportrar på ett naturligt sätt kan

startar vi Minikaminerna som får sin egen plats

träffas och umgås.

grund som djurgårdssupporter vilket gett honom

en heltäckande bild av det som sker i och utanför

Blir det även något som blir extra synligt inne på

Djurgården Fotboll.

Stadion i samband med matcherna?

- Ja, det blir det. Bland annat kommer tjejerna

Hur fick du idén till det projekt som kallas för

och killarna i Fabriken (TIFO-gruppen) att stöttas

Djurgårdsandan?

ytterligare. Fabriken har en ny organisation, och

reception, souvenirförsäljning, biljettutlämning.

tar som förening en klar ställning för det goda i

livet, och vill genom att ta ett socialt ansvar vara

Finns det några förebilder eller föregångare till

på Stadion. Dit kan barn och vuxna komma och

projektet Djurgårdsandan?

gemensamt heja fram Djurgården. Det kommer

- Nej, inte direkt. Men det finns ett stort antal

att bli flaggor, banderoller och egna TIFO under

DJURGÅRDSVÄRDAR OCH
ARRANGEMANG

bara initiativ som har tagits ute i den stora fot

säsongen. Dessutom kommer Minikaminera att

Verksamhetsansvarig:

bollsvärlden. Men inget vi känner till som liknar

ha aktiviteter både på Stadion och utanför. Det är

Anders Antonsson - antonsson@ldif.se

helheten som vi har satt samman i vårt projekt

meningen att det på ett positivt och skall märkas

Syftet är att skapa en trevlig atmosfär runt
och på våra matcher för alla besökare.
Djurgårdens publikorganisation och säker
heten runt våra matcher har utvecklats till
landets bästa enligt externa bedömare. Men
en aktiv publikorganisation skall inte bara ar
beta med säkerhet. Ett förebyggande arbete
för att öka trivseln runt våra matcher är en
förutsättning för att skapa trygghet. Pub
likvärdsorganisationen under ”djurgårdsan
dan” ska bidra till nya trevliga arrangemang
som till exempel barnpassning, musikevene
mang eller andra serviceinriktade aktiviteter
på men även utanför arenan. Tidigare har vi
inte haft resurser att utveckla en publikvärds
organisation i denna riktning. Men nu vill vi
genom ”djurgårdsandan” även utveckla detta
område till att förstärka de fotbollsfester som
vi vill att Djurgården fotbollsmatcher skall
vara. En trevlig atmosfär skapar trivsel och
inbjuder till fest.
Vi vill att ”djurgårdsvärdarna” skall fungera
som ambassadörer för ”djurgårdsandan” un
der våra matcharrangemang.

Djurgårdsandan. Men liknelser finns säkert på

i kvarteren närmast Stadion att det är fotbollsfest

andra håll.

med Djurgården på gång.

Hur är allt detta möjligt att genomdriva i

Förutom de nyss uppräknade aktiviteterna kom

Djurgårdens regi?

mer Djurgården att ha andra projekt?

- Detta har främst blivit möjligt för oss tack vara

-Ja, förutom dessa så liggeräven samarbetet med

generösa bidrag från familjerna af Jochnicks

Astrid Lindgrens barnsjukhus, Barnens Sjukhus i

(Oriflame) och Persson (H&M) fonder, som säker

Huddinge, Childhood, Friends, Mentor Sverige,

ställer och tryggar verksamheten i Djurgårdsan

Skolboken, sommarkollo och fotbollsskolor samt

dan under tre och ett halvt år framåt i tiden.

ett endagars seminarium med i detta projekt. Se

dan växer säkert olika verksamheter fram medan
Var det en lång process innan bitarna föll på

arbetet med Djurgårdsandan pågår och förhoppn

plats?

ingsvis blir det längre än tre och ett halvt år, säger

- Nej, det var ingen längre process med själva

Patrik Asplund avslutningsvis.

projektet. Men alla bitarna runt det hela består i

en mängd erfarenheter som jag har som support
er och även anställd i Djurgården Fotboll.

Rent konkret, hur kommer projektet ”Djurgårds

andan" att kunna vara synligt och tillgängligt för

den breda allmänheten?
- Nu när vi startar upp verksamheten med
Djurgårdsandan kommer våra gamla lokaler på
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“SAMVERKAN»

FRYSHUSET - FÖRLÄSNINGAR I STOCKHOLM
Verksamhetsansvarig: Fryshuset
www.fryshuset.se

Syftet är att informera om fotbollsvåldet och dess konsekvenser för
fotbollsföreningarna. Föreläsningsverksamhet tillsammans med AIK
och Hammarby som i ett första skede riktar sig till Storstockholms
högstadier och gymnasier.

SEMINARIEVERKSAMHET
DROTTNING SILVIAS
WORLD CHILDHOOD FOUNDATION
Verksamhetsansvarig: Jenny Furtenbach
www.childhood.org

Syfte är att tillgodose och fullfölja vårt avtal med ICA och Volvo där
DIF åtar sig att marknadsföra Childhood Foundation i olika former.
Målsättningen är att fullfölja vårt uppdrag med att marknadsföra
Childhood åt Volvo och ICA på bästa sätt. Vi marknadsför Child
hood Foundation på följande vis; logo på matchtröja, logo i match
program, logo på hemsidan, ljustavla, SM S-tävlingar, extra synlighet
på matcherna hemma och borta mot IFK Göteborg. Vi har pen
gainsamling till förmån för Childhood vid olika tillfällen. Vi besöker
även barnavdelningar på Karolinska Sjukhuset samt Huddinge med
spelare. Vi har alltså en konstant synlighet av Childhood genom ex
ponering enligt avtal till och med år 2007.

Verksamhetsansvarig: Per Schött

Djurgårdsandan: Annual Seminar

Bakgrunden är att inom ramen för Djurgårdsandan kommer vi att ar
rangera ett årligt seminarium under november månad. Målsättningen
är att genomföra ett högkvalitativt endagsseminarium. Detta semi
narium skall belysa olika typer av samhällsengagemang både i Sverige
och utomlands. Visionerna är att Djurgårdsandan Annual Seminar
skall vara den årliga träffpunkten för det nya aktiva samhällsengage
manget med deltagare från alla olika delar av samhället. Där vi gärna
ser politiker, forskare, skolan och andra representanter där vi tillsam
mans kan göra nytta. Arrangören är DIF-Fotboll/Djurgårdsandan.
Vi kommer även att med Djurgårdsandan delta i Fryshusets årliga
seminarium för eldsjälar 2006.

MENTOR SVERIGE
Verksamhetsansvarig: Irene Smidth
www.mentorsverige.se

Mentor arbetar för att unga ska välja bort droger. Det gör vi genom
att stärka relationer mellan unga och vuxna. Tillsammans med en
gagerade företag, skolor och föräldrar genomför vi mentorskaps
och föräldraprogram. I mentorskap programmet får elever i yngre
tonåren en unik chans att under ett år få en mentor från arbetslivet,
en vuxen kompis. I föräldraprogrammet får föräldrar med barn i
skolåldern möjlighet att utvecklas i sin föräldraroll. Behovet av vuxna
förebilder är stort. I Djurgården finns många engagerade vuxna. Un
der våren kommer 20 av dem att bli mentorer till var sin åttondek
lassare från Hjulstaskolan. Dessutom kommer Mentor att stå som
matchvärd för en av Djurgårdens matcher. ”Vi är mycket glada över
samarbetet med Djurgården. Det öppnar upp en ny mötesplats där
vi tillsammans kan stärka goda relationer mellan unga och vuxna,
något som hela samhället mår bra av”, säger Nina Johansson, in
formationsansvarig på Mentor. För ytterligare information om Men
tor, välkomna att kontakta Nina Johansson, informationsansvarig på
nina.johansson@mentorsverige.se
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ORGANISATION
Kort presentation av några av de personer som arbetar med Djurgårdsandan

PATRIK ASPLUND - INITIATIVTAGARE
patrik.asplund@dif.se

En organisation som Djurgårdsandan är inte genomförbar utan operativa le
dargestalter som kan genomföra idéerna - gå från ord till handling. Inom det

sociala området är Anders Carlberg en fantastisk förebild i detta avseende.
Med Anders Carlberg som mentor lämnade Patrik Asplund 1997 en resa på

tio år som punkare, huligan, skinhead, vitmakt musiker och nazist, för att nu
använda hans egna ord i en av de böcker han skrivit. EXIT blev hans ledord
- en benämning på en av verksamheterna i Fryshusets ram som han för övrigt
är med och stöttar. Patrik som idag är 33 år har gjort över 70 rikstäckande

föreläsningar för bland annat Röda Korset, Fryshuset och organisationen

EXIT. Patrik var sedan 1999 anställd inom Djurgården Fotboll som ansvarig för
souvenirverksamheten, som han byggt upp från en mycket Låg nivå till en av

“DELTAGANDE”

Sveriges bästa och mest lönsamma inom sin bransch. Under 1998-1999 drev

han en egenföretagare AMS-utbildning på Fryshuset för Djurgårdssupportrar.
Patrik har under perioden 1996-1999 varit ordförande i Djurgårdens IF: s sup

porterförening dåvarande Blue Saints, idag Järnkaminerna. Han är författare

till böckerna “Med hatet som drivkraft” Hjalmarsson & Högberg 2000 samt
”Stockholm United” Bok-för-laget 2002.

SJUKHUSBESÖK

MARIE BARTH KRON

Verksamhetsansvarig: Marie Barth Kron

marie.barth.kronr@dif.se

Samarbetet mellan Barnens Sjukhus och Djurgården fotboll syftar till
att sätta guldkant på sjuka barns tillvaro. Djurgården fotboll besöker
regelbundet Barnens Sjukhus i Huddinge och Astrid Lindgrens barn
sjukhus. Barnen bjuds också in till träffar på vår träningsanläggning
vid Kaknästornet. De bjuds också in till en match på vår hemmaare
na Stockholms Stadion.

Marie arbetar sedan 2000 som personalchef i Djurgårdens IF Fotboll samt

som ”human resource” i första hand då riktad mot spelarna i representa

tionslaget där Marie administrerar det som sker ”vid sidan av planen”, det

vill säga allt som rör det sociala och PR aktiviteter samt spelarbesöken på

barnsjukhusen, Huddinge och Astrid Lindgren. Marie har tidigare arbetat som
ungdomsansvarig i Djurgården och är utbildad Barn och ungdomspedagog
och har arbetat inom barnomsorg och skola. Två somrar har Marie arbetat

”Personal på de avdelningar som fått besök av spelarna brukar säga
att barnen som är svårt sjuka och ibland ledsna varit piggare och
gladare när något nytt har hänt i tillvaron”

gdomsledare och föräldrar till idrottande barn i ledarskap, barns utveckling,

Verksamhetschef på Barnens Sjukhus & Astrid Lindgrens Barnsjukhus:

THOMAS ALEXANDERSSON

Ann-Britt Bohlin

thomas.alexandersson@dif.se

med kolloverksamhet på Barnens Ö. Marie arbetar också med att utbilda un

mobbing och Fair Play.

Thomas är djurgårdssupporter sedan födseln med ett oberäkneligt antal
matcher från läktarplats på meritlistan. Förutom att följa Djurgården från

läktarplats har han under snart sju år ideellt skrivit texter om Djurgården Fot

boll. Har även varit medförfattare till böckerna Dubbeln (2003) och Det tionde
guldet (2003). I dagsläget skriver han även texter för Djurgården Hockey. På

den skriftliga utbildningssidan finns Poppius Journalistskola (HT 2004). Innan

anställningen hos Djurgården Fotboll har han arbetet på TDC Song i fem år.
Där har han varit ansvarig för kundleveranser av olika datatjänster.

PERSCHÖTT

schott@canit.se

Per är urdjurgårdare, och har gått i skola i Klara Folkskola, Norra Latin, Han
delshögskolan och Livets Universitet. Per har arbetat ideellt och kommersiellt

med idrott i 45 år. Satt i SALKs styrelse under 60-talet, jobbade med Stock
holm Open i 26 år, startade evenemangsbolaget Eventum 1981 och initierade

Tjejtrampet och Tjejvasan. Per satt i DIF Hockeys styrelse under tiden 19932001 då han bland annat var engagerad i Djurgårdens IF Hockeys samhäll
sprojekt "Våga Säga Nej-projektet”.
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DJURGÅRDENS IF FOTBOLLS UNGDOMS
AKTIVITETER MED BLAND ANNAT
KOLLOVERKSAMHET & FOTBOLLSSKOLOR
Verksamhetsansvarig: Mats Lundholm

mats.Lundholm@dif.se

Syftet är att kunna erbjuda ungdomar stipendium till en sommarup
plevelse i skärgårdsmiljö. Där fotbollsträning kombineras med värder
ingar och sommaraktiviteter med mera.

SKOLBOKEN
Verksamhetsansvarig Skolboken, Christer Magnusson

FRIENDS
Projektledare från FRIENDS: Jessica Renborg Huldt

Utbildare i idrottsprojektet: Anna Svanberg, Cecilia Åhl, Fredrik Syrén,

(Håkan Danielsson) Johnny Lindqvist
wvvvv.friends.se

Syftet är ett utbildningssamarbete med Friends Idrott för att före
bygga mobbning och andra former av kränkande behandling. Idrott
förknippas med laganda, kompisskap och glädje. Men den kan också
innebära utanförskap, ensamhet och utslagning.
Friends är Sveriges största organisation som arbetar mot mobbning
och kränkande behandling bland barn och ungdomar. Genom ut
bildning och stöd ger (vi) Friends Idrott idrottsföreningar verktyg
att själva förebygga mobbning och andra former av kränkningar. (Vi
utbildar) Alla som är engagerade i föreningen utbildas: styrelse, id
rottsutövare, föräldrar och ledare. I utbildningarna varvas teori med
praktiska övningar. Under år 2006 kommer Djurgården fotboll att
samarbeta med Friends Idrott. Alla inom DIF Ungdom kommer att
utbildas och en struktur för ett långsiktigt arbete mot mobbning och
kränkningar ska utvecklas.

“Allt jag vet om livet och om vad som är rätt och fel har jag lärt mig
av fotbollen” Så skrev en gång en världsberömd författare som också
var målvakt. Jag tänker ofta på det han skrev och önskar att alla var
lika kloka som han. Till exempel föräldrar som skriker vid sidlinjen
och får sina barn att gråta för att de inte varit bäst. De som skriker
“hata” på läktaren. De som slår varandra blodiga för att de håller
på olika lag. De som inte behandlar människor lika oavsett var de
kommer ifrån och hur de ser ut. Fotboll är ju världens vackraste och
roligaste spel. Till dem som ännu inte lärt sig något alls:
RÖR INTE VÅR FOTBOLL!

Huvudförfattare till Djurgårdens skolboksprojekt:

Eva af Geijerstam

Skolboksprojektet har uppstått inom DIF Marknad med Christer
Magnusson som initiativtagare. Det ska pågå under tre år och i för
sta hand till elever i Stockholmsområdet. Projektet syftar till att på
ett begripligt sätt lyfta fram olika frågor som behandlar problem i
samhället i allmänhet och fotbollen i synnerhet.
Genom utgivning av boken samt lärarhandledning vill vi aktivt mo
tivera, stärka och bistå elever, lärare, föräldrar och idrottsledare.
Skolboken är inte på något sätt bundet till Djurgården, utan vi har för
avsikt att bjuda in andra klubbar att delta när arbetet under hösten
2006 börjar i Stockholmskolorna.
ICA har tillsammans med privatpersoner som Björn Ulvaeus och
Christer Magnusson möjliggjort starten av detta projekt. Under 2006
kommer ytterligare företag, som delar vår syn på vikten av detta pro
jekt, att bjudas in för att tillsammans med oss genomföra projektet.
Initiativtagare: Christer Magnusson

Redaktör och författare: Eva af Geijerstam
Författare Lärarhandledning: Torbjörn Althén

Projektledare: Stefan Skogh

“VÄGLEDNING”
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OMGÅNG 1,2005-11-24

ÅLBORG - DJURGÅRDENS IF 1-3 (1-2)
0-1 (15) DANIEL SJÖLUND, STRAFF
0-2 (17) TOBIAS HYSÉN

1-2 (25) JEPPE CURTH

OMGÅNG 2, 2005-11-27

1-3 (88) TOBIAS HYSÉN

DJURGÅRDENS IF - IFK GÖTEBORG 0-1 (0-0)

Publik: 5.246

0-1 (59) STEFAN SELAKOVIC

Trots att Djurgården inte tävlingsspelade på ett par veckor inför mötet

Publik: 2.238

med danska Ålborg i Royal Leaguepremiären, var det blåränderna som
inledde matchen klart bäst. I matchens 14 minut föll Kusi-Asare i det dan

Djurgården kom till spel, inför de drygt 2000 som tittade på, utan Pa

ska straffområdet så bra att domaren också föll för det och blåste straff.

Dembo Tourray som skadade en axel. Ersättaren Oskar Wahlström

Daniel Sjölund förvaltade den mycket kallt och DIF hade tagit komman

gjorde en helgjuten insats. Djurgården började bäst och skapade ett

dot.

par halvchanser under de tio första minuterna, men utan den där riktiga

Bara två minuter senare rann Tobias Hysén igenom Ålborgförsvaret

spetsen i avsluten. Göteborg sjönk lågt med försvaret och packade ihop

och vrickade in 0-2, efter en magnifik genomskärare från Markus Jo

mittfältet och gjorde det trångt för DIF, utan att för den skull skapa något

hannesson.

nämnvärt framåt i första halvlek.

Ålborg insåg allvaret och lyfte upp laget och på en hörna i 25 minuten

kunde Jeppe Curth stiga till väders och nicka in reduceringen.

I andra halvlek spelade Ålborg bra och hade flera gånger bud på

I den andra rivstartade Blåvitt och spelade ett rakare anfallsspel som
Djurgården hade bekymmer med. Efter 59 minuter spelade Håkan Mild

fram Stefan Selakovic som fri med Oskar Wahlström petade in matchens

kvittering, men fick inte in bollen bakom Pa Dembo Tourray. Istället kon

enda mål. Djurgården försökte att nå kvittering men utan positivt resultat

trade Djurgården med två minuter kvar och Jesper Håkansson lade upp

och snarare var det närmare 0-2 än 1-1 på slutet.

bollen för Tobias Hysén som placerade in sitt andra mål för kvällen och

efter det var det ridå ner för Ålborg.

LAGET:
WAHLSTRÖM

LAGET:

CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STENMAN

TOURRAY

ARNENG - ÁRNASON (HÅKANSSON, 74) - SJÖLUND

RASCK - KUIVASTO - JOHANNESSON - STENMAN

NOMVETHE (AMOAH, 67) - KUSI ASARE (BARSOM, 45) - HYSÉN

ARNENG - BARSOM - SJÖLUND (BERGTOFT, 89)

NOMVETHE (HÅKANSSON, 80) - KUSI ASARE (ÁRNASON, 64) - HYSÉN

OMGÅNG 3, 2005-12-08

FC LYN - DJURGÅRDENS IF 1-2 (1-2)
1-0 (6) JOTESSEM

1-1 (17) TONI KUIVASTO
1-2 (25) SIYABONGA NOMVETHE

TABELL GRUPP 3

1. Djurgårdens IF

Publik: 1.050

6 3 1 2 8-7 10

Lyn satte direkt gasen i botten på Ullevål. Djurgården var inte alls med i

matchen under den första kvarten som helt och hållet tillföll hemmalaget.

2. FC Lyn Oslo

6 2 2 2 7-6 8

3. IFK Göteborg

6 2 2 2

7-7 8

Store starke forwarden Jo Tessem kunde, redan efter sex minuter, lobba

in 1-0 bakom Oskar Wahlström i djurgårdsmålet. Och Lyn hade chanser

att även öka på ledningen, men efter mardrömskvarten tog Djurgården

4.ÅlborgBK

6

1 3 2 7-9 6

sig samman och började kriga. Toni Kuivasto nådde högst på en hörna

efter 17 minuter och 1-1 var ett faktum. När sedan snabbe sydafrikanen
*Djurgården, FC Lyn & IFK Göteborg tog sig till kvartsfinal.

Nomvethe sprintade ifrån stabbiga backar i Lyn och elegant avslutade

till 1-2, hade Djurgården kopplat ett grepp om matchen.
Andra akten blev en kamp. Planen var undermålig och det tilläts

därför inget skönspel vilket egentligen inte passade något av lagen.
Djurgården drog nytta av ett rakare och kvickare anfallsspel än Lyn,

även om det inte blev något mål i andra halvlek, och segern var rättvis.

LAGET:
WAHLSTRÖM
CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STOLTZ

ARNENG - ÁRNASON - SJÖLUND (BERGTOFT, 67)
NOMVETHE (AMOAH, 79) - JONSON - HYSÉN (RASCK, 89)
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OMGÅNG 5,2006-02-12

IFK GÖTEBORG - DJURGÅRDENS IF 2-0 (1-0)
1-0 (25) MARCUS BERG
2-0 (59) NICLAS ALEXANDERSSON

Publik: 1.309

IFK Göteborg spelade för att ha möjlighet att avancera till kvartsfinal
och man gjorde en gedigen match och faktum var att laget förutom

sina två godkända mål hade ytterligare tre bortdömda.
Djurgården gjorde ingen bra match samtidigt som Göteborg spelade
mycket vasst. Blåvitt tog också ledningen genom Marcus Berg som den
25 minuten gjorde 1-0. Matchen präglades efter det av kamp och att

den dåliga gräsmattan förhindrade strukturerat passningsspel.
Djurgården inledde den andra halvleken förhoppningsfullt och nå

gra chanser gavs till mål. Men när Tobias Hyséns nick från nära håll
räddades av Bengt Andersson och när dessutom Niclas Alexanders
son kunde göra 2-0 på retur efter frispark, var matchen avgjord och

slutresultatet fastställt.

LAGET:
WAHLSTRÖM
CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STOLTZ

BARSOM - MAGRO (HÅKANSSON, 45) - SJÖLUND (BACKMAN, 65)

HYSÉN - JONSON - BATAN (RASCK, 82)

OMGÅNG 4, 2005-12-13

DJURGÅRDENS IF - ÅLBORG BK 2-1 (2-0)
1-0 (27) MATTIAS JONSON
2-0 (36) KARI ÁRNASON

2-1 (56) THOMAS AUGUSTINUSSEN
Publik: 1.309

Ålborg var ute efter vedergällning sedan förlusten i premiäromgången

OMGÅNG 6, 2006-02-16

samtidigt som Djurgården ville säkra avancemanget till kvartsfinalspelet.

DJURGÅRDENS IF - FC LYN 1-1 (1-0)

Matchen blev därför offensiv och öppen med många fina individuella

1-0 (40) TOBIAS HYSÉN

prestationer. En av dessa ledde fram till blårändernas ledningsmål i den

1-1 (54) STEFAN GISLASON

27 minuten. Johan Arneng lade en snabb frispark till en helt fri Mattias

Publik: 1.244

Jonson, som tillslut lyckades överlista Ålborgmålvakten och Djurgården

tog ledningen. En ledning som islänningen Käri Árnason utökade tio

Det blev en match med två ansikten, ett för vardera halvlek. Det för

minuter senare efter matchens tjusigaste kombination. Árnason drog

sta ansiktet log mot Djurgården, som var det klart bättre laget och som

upp anfallet själv och släppte bollen perfekt ut till överlappandes Nom

hade chanser att tidigt annektera ledningen. Men blåränderna fick

vethe, och sökte sedan position inne i straffområdet dit inlägget från

vänta med att jubla till matchminut 40. Då rusade Tobias Hysén igenom

Nomvethe kom. En resolut nick senare hade Árnason gjort 2-0 och

Lynförsvaret som stod och sov och lyfte, fri med målvakten Eddie Gus

kvartsfinalplatsen låg vidöppen för DIF.

tavsson lika kyligt som vädret var denna kväll, in 1-0.

I den andra halvleken bytte lagen chanser med varandra, men det

Det andra ansiktet tog vid efter paus och nu log det mot Lyn. Norrmän

var bara Ålborg som gjorde mål. Augustinussen höll sig framme och

nen kom ut som ett nytt lag och satte hög press på Djurgårdsspelarna

reducerade efter 56 minuters spel, men närmare kom inte danskarna

och skapade målchanser. Efter 54 minuter fick Lyn en billig frispark; den

den här kvällen. I och med segern var Djurgården nu i princip klara för

na touchades förnämligt i mål av Lyns isländske landslagsman Stefan

kvartsfinal.

Gislason. Båda lagen hade efter kvitteringen chanser att avgöra men

resultatet 1-1 stod sig matchen ut. Djurgården vann i och med det grup
LAGET:

pen och Lyn gick vidare till kvartsfinal.

WAHLSTRÖM
RASCK - KUIVASTO - JOHANNESSON - STOLTZ

LAGET:

ARNENG - ÁRNASON - SJÖLUND (BERGTOFT, 82)

TOURRAY

NOMVETHE (BATAN, 72) - JONSON (HÅKANSSON, 65) - HYSÉN

CONCHA (RASCK, 73) - STORM - JOHANNESSON - STOLTZ

BERGTOFT - BARSOM - DAVIDS (HÅKANSSON, 73)

HYSÉN - JONSON - BATAN
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BILJETTER 2006!
Biljetter köper du på www.ticnet.se eller så kan
du boka biljetter på telefon 077-170 70 70.
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NYFÖRVÄRVEN!
Läs mer om Lance Davids, Thiago Quirino,
Dennis Boskailo, Stefan Batan & Robert Stoltz.

RESTAURANG-POOLEN 2005

DIF-POOLEN 2005 I

DIF-poolen samlas stora och små företag under samma tak.

C A-POOLEN 2005 - i ICA-poolen samlas ICA-butiker och leverantörer.

I

För mer info: 0854515800

DJURGÅRDAREN

NYFÖRVÄRVEN

THIAGO QUIRINO DA SILVA
Thiago Quirino kom till Djurgården från Club Atletico Mineiro i Brasilien. Han har
spelat i brasilianska ungdomslandslag och tillhörde sommaren 2004 det lag som

tog brons i U20-VM. Quirino beskrivs inte som en typisk brasse i spelstilen, utan

som löpstark, bra bollmottagare och målfarlig. Det är med andra ord en mycket
intressant spelare som Djurgården knutet till sig.

OTURLIG START I DIF

Bomben slog ned lagom till turneringen och lägret på Kanarieöarna. Brasilianske ung
domslandslagsmannen Thiago Quirino skulle följa med ner på lägret och provspela. Han
hade tidigare varit ett intressant objekt för åtskilliga europeiska klubbar, nu skulle han till
de svenska mästarna. Väl nere på Kanarieöarna spelade Quirino ungefär 25 minuter innan
olyckan var framme. I en tilltrasslad situation framför motståndarlaget Pohang Steelers mål
hamnade Quirino under målvakten och vred till foten och det roliga tog abrupt slut för den
gången. Men under de dryga 25 minuterna han var med var det ändå han som skapade lägen
och det syntes att det här inte var någon dussinspelare.
ALDRIG SETT SNÖ FÖRR

När kontraktet var klart och Thiago Quirino landade i Sverige fick han se något han aldrig
sett förut - snö. Den bitande kylan och skimrande vita snön var lite annorlunda än de 35
graders stekande hetta han hade lämnat hemma i Brasilien.
- Det mest annorlunda med länderna är mängden kläder man behövde här. Det är första
gången i mitt liv som jag ser snö. Jag tog foton på mig själv i snön och skickade hem till
mamma. Det är mycket som är nytt och spännande för mig, berättade han.
Att Quirino tyckte det var kallt på syntes inte minst då han kom till en träning påpälsad med
mössa och vantar - när träningen var inomhus på Bosön.
FÖRSTA SPELMÅLET MOT GEFLE

Att Quirino är en speciell spelare med extrema kvaliteter syns ganska snabbt. Han är en
utpräglad straffområdespelare som även är snabb och bra bollmottagare. Hittills under försä
songen har det blivit tre fullträffar, två på straff. I träningsmatchen mot Gefle kom första
spelmålet och tränare Kjell Jonevret tycker att det ser bättre och bättre ut för den brasilianske
ungdomslandslagsmannen.
- Det var mycket som var nytt för honom i början. Han startade matchen mot Gefle senast
och kommer närmare och närmare 90 minuter, menar Jonevret.
INGA PROBLEM ATT HITTA MÅLET ÄVEN I SVERIGE OCH DJURGÅRDEN

- Det finns många bra spelare i laget som kommer att hjälpa mig att producera mål, det
kommer finnas många chanser för mig att göra mål på. I Brasilien var jag van vid 4-4-2, så
det finns lite att lära. Men får jag bara chansen att spela så kommer målen. Det känns bra,
jag tycker att jag kommit bra in i laget och jag känner mig i bra form.
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”JAG ÄR SNABB OCH GILLAR ATT UTMANA”

DENNIS BOSKAILO
Den unge och mycket lovande mittbacken Dennis Boskailo, 18 år, kom från

Köping FF till Djurgården i början av året. Han ser sig själv som en spelande

mittback med hyfsad teknik. Dennis har under ett par säsonger varit en viktig

Stefan Batan är en tekniskt skicklig spelare med både offensiva
och defensiva kvaliteter och han kan användas både som back och
forward. Han besitter en mycket känslig vänsterfot och har stor
arbetskapacitet.
- Mina styrkor är väl att jag är snabb och gillar att utmana my
cket. Jag behöver dock mogna en del i spelet, men det är jag säker
på att jag kommer att göra i Djurgården.

kugge i både Köping och P18-landslagets bygge.

LYCKAD DEBUT - FIXADE UTVISNING

”DJURGÅRDEN- HUR STORT SOM HELST”

Dennis Boskailo är en mycket intressant spelare som Djurgården
följde under en tid innan han blev erbjuden kontrakt. Han var på
provspel hösten 2005 och det ledde sedermera till ett fyraårskon
trakt med svenska mästarna.
- Att få komma till Djurgården känns hur stort som helst, att kom
ma till Sveriges bästa förening vid min unga ålder är fantastiskt.
Djurgården har tidigare visat att man kan utvecklat unga talanger,
det kändes som att Dif var det absolut bästa alternativet för mig.
Dennis ser sig själv som en spelande mittback med hyfsad te
knik och han hoppas kunna infria de krav som ställs på spelare i
Djurgården. Tanken är att Dennis redan nu kommer att ingå i Atruppen, men där stannar inte hans egna visioner och drömmar.
- Bli utlandsproffs ligger mig nära hjärtat. Men nu är det
Djurgården som gäller. Samtidig tror jag att det är viktigt att inte
vara nöjd med vad jag åstadkommit så här långt. Jag är inte nöjd
med att bara ha kommit till DIF. Jag vill bli en bättre fotbollspelare
och kommer att kämpa stenhårt varje träning för att lyckas med
det. Är man nöjd som spelare är man fel ute.
KONKURRENS - EN UTMANING

Den hårda konkurrensen i de bakre leden i Djurgården är ingent
ing som skrämmer 18 årige Dennis, snarare ser han konkurrensen
som en utmaning och en möjlighet till att bli bättre.
- Konkurrens är bara positivt; det vore något fel om det inte vore
hård konkurrens hos svenska mästare och på den här nivån är
alla spelare bra. Jag måste tro på mig själv och träna hårt för att
lyckas, då kommer min chans förr eller senare och då gäller det
att ta den.
Att det finns detaljer som måste bli bättre i Dennis spel om det
ska bli något A-lagsspel är han medveten om.
- Visst, det finns alltid saker att förbättra och jag vill framförallt
utveckla snabbheten i sidled och min vänsterfot. Redan nu är jag
hyfsat brytsäker och bra på huvudet, men även det kan naturligtvis
bättras på.

Stefan har en turbulent övergång till Djurgården bakom sig och
många undrade säkert om övergången skulle sätta sig mentalt hos
honom. Det var dessutom en del frågetecken kring Stefans kara
ktär. frågetecken som Södertäljesonen med eftertryck rätade ut i
debuten mot Ålborg i Royal League - hemma i Södertälje. Stefan
hoppade in med kvarten kvar, då Djurgården var rejält tillbakatry
ckta och stack direkt i väg i en djupledslöpning som renderade i en
dansk utvisning. Djurgården fick mental styrka av detta och vann
matchen med 2-1. Stefan hann visa mer på den kvart som han spe
lade och det syntes att Djurgården gjort en klok investering.
”HÅRD KONKURRENS GÖR OSS BÄTTRE”

Kjell Jonevret har använt sig flitigt av Batan under försäsongen och
ofta har han huserat ute till vänster i anfallet.
- Det är där jag helst vill spela, men samtidigt vet jag att Tobias
Hysén spelar där. Det är jäkligt hård konkurrens i Djurgården,
men det är bara bra. det gör oss bättre. Man behöver konkurrensen
för att hela tiden utvecklas, så den är bara positiv.
”TUFF, HÅRD OCH MYCKET BRA”

Batan har nu hunnit bekanta sig med den beryktade försäsong
sträningen.
- Den är tuff, hård och mycket bra. Det är egentligen precis så
som det ska vara så här års. Jag älskar att träna och att träna hårt
gör träningen ännu, roligare. Fotboll är livet för mig
Han har också hunnit med att bekanta sig med sina nya lagkomp
isar. något som inte varit några som helst problem.
- Jag tycker att jag har kommit snabbt in i gänget och det är ett
mycket bra och lätt gäng att smälta in i. Jag har det verkligen roligt
och trivs mycket bra i Djurgården.

STEFAN BATAN
Stefan Batan kom under uppmärksammade former till Djurgården från Assyriska. Trots att Södertäljeklubben blev slagpåse i Allsvenskan imponerade

unge vänsteryttern Batan med bland annat ett snabbt steg, fina inlägg och

”PUBLIKEN ÄR FANTASTISK”

När Dennis under 2005 var inbjuden på några av Djurgårdens
matcher blev han imponerad av hur välskött klubben är och vilken
underbar publik Djurgården har. Han menar att inramningen är en
viktig del i fotbollen, det gör att spelarna höjer sig lite extra.
- Publiken verkar vara som resten av klubben, fantastisk!

fin teknik vilket gjorde att han fick chansen i U21-landslaget. Många var ute

efter hans namnteckning och tillslut hamnade den på ett fyraårigt Djurgård
skontrakt.

”SMICKRAD AV DJURGÅRDENS INTRESSE”

LANCE DAVIDS
Från Tyskland och 1860 Munchen hittade Djurgården sydafrikanske anfal
laren Lance Davids. Lance är född 1985 och är en ung och hungrig spelare

som inte viker ner sig i närkamperna. Trots sin relativt korta längd är han en

När Robert Stoltz deklarerade att han kunde tänka sig en flytt från
Småland var det många klubbar som direkt visade intresse för den
spelskicklige vänsterbacken. Djurgården var en av dessa.
- Det är klart att jag blev smickrad av Djurgårdens intresse. Just
nu känns det helt rätt med den sportsliga utmaning som det in
nebär att spela i Djurgården, sade en stolt Stoltz när det treåriga
kontraktet hade signerats i november 2005.

bra huvudspelare och han är, som Stefan Rehn beskrev det, "en tuff jäkel”.

FÖRSTA DIF-MÅLET I MASPALOMAS

MASPALOMAS - LANCE GENOMBROTT

Precis som Quirino var Lance Davids inbjuden under Maspalo
mas Tournament på Kanarieöarna. Och precis som Quirino fick
Lance ett kontrakt med DIF. Lance imponerade under lägret på
Kanarieöarna med ett uppoffrande hårt närkampsspel blandat
med en del fina individuella prestationer. Davids var genomgående
kanske bäste blårand under turneringen och visade upp en fin per
sonlighet utanför planen.
HAR GJORT 6 LANDSKAMPER

Lance Davids lämnade hemlandet Sydafrika vid 14 års ålder och
sökte lyckan i Europa och Tyskland, där han har tillhört 1860
Munchen. Han har hunnit med ett antal framträdanden i Bun
desliga, och även gjort 6 landskamper för Sydafrika. Att det blev
just Djurgården för Lance beror på att han vill vinna titlar och ha
chansen att spela i Champions League.
- Jag har alltid velat spela i ett lag som hela tiden är med och
vinner titlar. Djurgården är en klubb med god struktur och organi
sation och satsar mot Champions League. Alla har varit otroligt
snälla mot mig och det känns som jag varit i klubben i flera år.
”EN TUFF JÄKEL”

Lance Davids debuterade i tävlingssammanhang för Djurgården
mot Lyn i Royal League i februari. Han var en av de bästa på
planen i första halvlek och var även nära att göra mål. Stefan Rehn
var mycket nöjd med Lance efter den matchen.
- Med tanke på att han inte varit med så länge måste han helt
klart få godkänt. Lance är en tuff jäkel. Bra på huvudet för att
vara så liten, går in ordentligt i duellerna, har fin bolltouch och
ett bra spelsinne, så honom tror jag vi kommer få mycket nytta av
framöver, sade Rehn då.
Lance själv ser sig främst som en lagspelare, en hårt arbetande
anfallare som också kan spela på mittfältet.
- Jag ger alltid allt för laget och gör i första hand det som är rätt
för mina lagkompisar. Jag är nog i grund och botten en renodlad
lagspelare. Jag tycker att jag är hyfsat snabb och har bra kondition,
jag orkar springa.
Lance gjorde som Quirino mot Gefle, nämligen mål. Det var
hans första i den blårandiga tröjan, men säkerligen inte hans sista.
I Djurgården har Lance emellertid satt upp andra typer av mål.
- Mina primära mål i Djurgården är att vinna Allsvenskan och
att nå ett gruppspel i Champions League. Jag är inte här av någon
annan anledning än att nå framgångar och vinna titlar.

Säsongen 2006 drog igång med ett läger och turnering i Maspalo
mas på Kanarieöarna. Djurgården mötte sydkoreanska Pohang
Steelers och norska Rosenborg och Robert Stoltz visade med en
gång att han inte kommer ha några problem att efterträda Fredrik
Stenman. Robert gjorde en mycket fin match mot Pohang och fick
också lämpligt rulla in kvitteringsstraffen i den 95 minuten.
- Det var inte världens bästa straff, men den gick ju i mål och det
är huvudsaken, skrattade han efter matchen.
”VIKTIG OCH SPÄNNANDE SÄSONG”

Roberts beskriver första tiden i Djurgården som väldigt inspirerande
och ser fram emot en framgångsrik säsong för både honom och
laget.
- Jag har ännu inte varit i klubben så länge så därför känns det
mesta fortfarande nytt för mig. Jag är väldigt inspirerad och känner
att den här säsongen kommer att bli väldigt viktig och samtidigt
spännande för klubben och för mig personligen. Jag vill gärna vara
med och försvara de titlar som Djurgården vann förra säsongen.
FIN ERSÄTTARE TILL STENMAN

Att Robert Stoltz annekterar vänsterbacksplatsen i år är ingen vild
gissning. Under Royal League har Robert startat samtliga matcher
efter nyår och han har gjort det väldigt bra. Han spelar lugnt och
säkert, går inte bort sig i defensiven och har fina offensiva kvaliteter
med ofta precisa inlägg som adelsmärke.
Han är med sina 177 centimeter kanske inte den offensiva kraft
på fasta situationer som vi skämts bort DIF under Fredrik Sten
man säsonger, men att DIF hittat en fin ersättare till Tysklandsfly
ktade Stenman råder det inga tvivel om.

ROBERT STOLTZ
Robert Stoltz var Djurgårdens första nyförvärv inför säsongen. Han kom från

Kalmar FF där han under ett och ett halvt år varit ordinarie. Innan han blev
temporär smålänning hade norrlänningen Stoltz tillhört Luleåklubben Lira
BK. Nu har alltså flyttlasset gått vidare igen och det till svenska mästarna!
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INTERVJU MED KAPTEN

arkus Johannesson, vilka egenska

M

för laget, då man ofta står i centrum i me
dia och får stå till svars för lagets sämre
resultat, medan målskyttar och t.ex. anfal
lare hyllas när det går bra för laget.
Hur ser du på det delade ledarskapet
mellan Kjell, Stefan och Lasse?
- Fördelen med ett delat ledarskap är
att fler ögon har större översikt över laget.
En annan fördel är att ledartrion har sam
ma synsätt och tänker fotboll på samma
vis. Det enda negativa jag kan komma på
är att det ibland kan bli missar i kommu
nikationen.

per tycker du själv att en bra lagka

pten bör ha?

- Det viktigaste är egentligen att kunna
dra gruppen åt samma håll. Annars är det
individuellt hur en bra lagkapten är, men
förmågan att anpassa sig till gruppen och
lagets andra ledartyper är viktigt.
Varför är du en bra lagkapten?

- Svår fråga att svara på. Du borde
nog egentligen fråga någon annan om vad
som gör mig till en bra lagkapten. Men jag
har lätt att anpassa mig till gruppen och
till lagets andra ledartyper. Jag är lugn i
grund och botten, men blir mer bestämd
på planen vilket gör att spelare lyssnar på
mig. Jag lever mycket på min inställning
och vilja.
Vilken är din viktigaste uppgift som lagkapten,

Känner du ett större ansvar gentemot nya spe

lare än vad övriga spelare gör?

KAPTEN

MARKUS JOHANNESSON

såväl innan som under och efter match?

- Att försöker bidra med lugn inför
viktiga och större matcher. Under match
handlar mycket om att behålla lugnet både
hos sig själv och hos övriga i laget. Mycket
är en sorts skådespel där det gäller att visa
sig lugn för att inte stressa upp laget un
der match. Som lagkapten har man också
under pågående match en viktig uppgift
att visa inställning och en vilja att vinna
och därmed få med sig resten av laget. Be
roende på resultat i matchen kommer den
kanske allra svåraste och viktigaste uppgif
ten på första träningen efter förlustmatch,
då man måste skapa en positiv anda i la
get och få fart på grabbarna igen. Det är
viktigt att efter en vinst försöka behålla den
positiva trenden och bygga vidare på det.

Vad är det som gör en bra ledare
och lagkapten? Djurgårdens lag
kapten heter Marcus Johannesson,
vad är hans styrkor? Markus berät
tar själv. Text: Marcus Arvidsson

- Alla tar mer eller mindre ansvar för
de nya spelare som kommer till förenin
gen. Det är viktigt med ett varmt välkom
nande och att spelaren i fråga får ett bra
första intryck.
Anser du att du i egenskap av att vara just lag

kapten, bidrar mycket till att gemenskapen i
truppen är bra?

- Man hoppas ju det, även om min
roll annars är ganska tillbakadragen. När
det gäller gemenskapen i truppen är det
många som bidrar till att den är bra.

en stark lagkapten och ledargestalt?

Hur hanterar du som lagkapten eventuella

- Visst har man en betydande och
viktigt roll i klubben och gentemot övriga
spelare, men jag anser att mixen i laget och
att få alla att samarbeta är viktigt. Efter
som vi har så många vinnartyper i laget
är det viktigt att komplettera varandra och
att få alla att jobba mot samma mål.

konflikter mellan spelare i laget?

Känner du alltid att du har de andra spelar

- Det kan vara svårt att göra något
i många fall. De flesta dispyter uppkom
mer t.ex. under träning i stridens hetta,
men rinner lika fort ut i sanden. Skulle det
däremot vara en större konflikt som pågår
under en längre tid måste tränaren agera
och tala med spelarna.

nas förtroende som lagkapten och ledare på

Vem ser du mest lämplig som lagkapten för

Hur var det innan du kom till DIF, har du alltid

planen?

Djurgården 2006, förutom du själv?

haft ledarroller?

- Ja, än så länge har jag känt att jag
haft lagets och spelarnas förtroende. Jag
har fått mycket respekt från spelarna och
det känns bra. Jag skulle lämna in kaptensbindeln om jag inte kände att jag hade al
las fulla förtroende.

- Det finns flera i laget som besitter
ledaregenskaper och har en bra karaktär.
Det är dock svårt att ge något namn, men
visst har vi flera kandidater.

pplever du större press än övriga spe

- Jag tycker vi är vassare i år i och
med att vi har en bredare trupp, vi har
fått flera bra nyförvärv som spetsar laget
ytterligare. Vi har även tränat mycket bra
och inlett säsongen positivt, vilket bäddar
för ett bra djurgårdsår!

- Under åren som juniorspelare hade
jag ofta ledarroller och i ÖIS var jag vice
kapten. Jag har alltid suttit med i spelarråd.
När jag värvades till Djurgården visste jag
att min karaktär och mina ledaregenska
per spelade in och jag fick en klar bild av
att jag skulle ha en ledarroll i laget. Att jag
sedan blev lagkapten så tidigt förvånade
mig, eftersom jag gärna ser att en kapten
har varit i klubben några år.
Hur viktigt är det egentligen för ett lag att ha
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U

lare vid negativa trender, i egenskap av
att du är kapten och alltså bär ett stort

ansvar för laget?

- Rollerna som mittback och lagkapten
är ganska otacksamma när det går dåligt

Slutligen, varför vinner Djurgården Allsven

skan 2006?
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VEM ÄR JANNE MÖRK?

DJURGÅRDARENS FRÅGESPORT
Med Fotbolls VM runt hörnet tänkte vi att ni kunde testa era fotbollskunskaper lite
både vad gäller Fotbolls VM 2002, Djurgården och Zlatan.

Vid det här laget vet nog de flesta vem
Janne är men för er som inte vet det kan
vi berätta att han är A-lagets sjukgymnast.
Sedan december 2004 har han varit A-la
get behjälplig när det gäller att förebygga
och behandla skador. Janne är uppväxt i
Vällingby och där bor han kvar än i dag. I
höstas köpte han och familjen (sambo och
tre barn) ett hus i Nälsta. Det var lite av
ett renoveringsobjekt de köpte så några
fritidsproblem lär de inte ha den närmsta
tiden.

Svaren hittar ni längst ner på sidan.

JANNE, BERÄTTA VAD GÖR EN SJUK
GYMNAST?

1 .VILKEN NUVARANDE DJURGÅRDS SPELARE DELTOG I VM 2002?
1. Tobias Hysén

X. Mattias Jonson

2. Markus Johannesson

2. HUR LÅNGT GICK SVERIGE I VM 2002?
1. Kvartsfinal

X. Åttondelsfinal
2. Gick ej vidare från gruppspelet

3. LANDSLAGSMÅLVAKTEN ANDREAS ISAKSSON VAR TIDIGARE MÅLVAKT I DJURGÅRDEN.
I VILKET LAG VAKTAR HAN MÅLET IDAG?

1. Stade Rennais FC
X. RC Strasbourg

- Jag arbetar både med förebyggande
behandling och skadebehandling. Före
byggande behandling innebär att man
till exempel tejpar områden där spelarna
har känningar exempelvis en fotled så att
den får lite stöd och inte belastas så hårt.
Jag kan även massera till exempel lår och
vader innan match så att musklerna är
uppvärmda och mer redo för belastning.
Om en skada har uppstått ger jag lämp
lig behandling. Det kan bland annat vara
massage och stretching till värme eller kyl
behandling Jag hjälper även till med trän
ingsupplägget vid skador. Någon gång så
knycker jag även en och annan nacke till
rätta också!

2. Olympique de Marseille

VILKA ÄR DE VANLIGASTE SKADORNA HOS

FOTBOLLSSPELARE?
4. ZLATAN HAR EN GIVEN PLATS I LANDSLAGET MEN VILKET ALLSVENSKT LAG

SPELADE HAN I INNAN HAN FLYTTADE UTOMLANDS?
1. Helsingborgs IF

- Det är främst muskelskador på baksida
lår samt ljumskar men även fotledsstuknin
gar.

X. Malmö FF

2. Halmstad BK

KAN DU GE NÅGRA ALLMÄNNA RÅD/TIPS TILL
VÅRA YNGRE SPELARE?

5. BRASILIEN ÄR KÄNT FÖR BRA FOTBOLL OCH NU HAR DJURGÅRDEN FÅTT SIN FÖRSTA
”BRASSE” I LAGET, VAD HETER HAN?

1. Ronaldo dos Santos
X. Javier de Souza

2. Thiaqo Quirino da Silva

6. VILKET LAND VANN FOTBOLLS VM 2002?
1. Italien

X. Frankrike
2. Brasilien

LÖSNING FRÅGESPORTEN; XX1X22
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- Då vill jag betona vikten av god kost
samt vila. Att börja dagen med en rejäl
och nyttig frukost är bland det bästa du
kan göra för kroppen. Även vila är viktigt,
både god sömn och vila mellan träningar
och matcher. Kroppen växer och behöver
tid för att återhämta sig. Den är inte gjord
för hård belastning dagligen. Har man ont
eller känner sig trött och hängig är det bät
tre att hoppa över ett träningspass eller en
match. Sedan tycker jag att unga spelare
borde träna mer rörlighet än styrka och
med rörlighet menar jag att träningen bör
vara allsidig. Tänk på att ha roligt när ni
tränar och att omväxling förnöjer!

Fina teckningar av:
FREDRIK (under) & JOAKIM BENZERIANE (över)

VINNARE ORDFLÄTAN!
Grattis säger vi till:

MARTIN LARSSON i Åkersberga
som vinner 2 biljetter till premiärmatchen på Stadion.
DANIEL JALMERUD &
MARKUS JALMERUD i Storvreta
som vinner en snygg Djurgårds keps.
Vi kommer att kontakta vinnarna under mars.

AUTOGRAFER

FÄRGLÄGG OCH SKICKA IN TILL OSS!!

När det gäller autografer så vill vi att
ni skickar ett brev samt bifogar ett
svarskuvert med frimärke.
Adressen är:
Djurgården Fotboll

Valhallavägen 104, 2tr
114 41 Stockholm
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Djurgårdens IF Fotboll

Valhallavägen 104, 2tr

114 41 Stockholm
Telefon 08-545 158 00
www.dif.se

Djurgårdens IF Ungdomsfotboll

Djurgårdens IF Amerikansk Fotboll

Djurgårdens IF Bowling

Djurgårdens IF Innebandy

Hjorthagens IP

Joachim Skoogberg

Telefon 08-740 44 34

www.difinnebandy.net

Artemisgatan 40

Telefon 0703-445 304

www.difbowling.com

115 42 Stockholm

www.dif-af.com

Telefon 08-545 158 50

Djurgårdens IF Ishockey

Djurgårdens IF Boxning

Telefon 08-600 81 00
www.difhockey.se

Djurgårdens IF Bandyförening

Telefon 08-650 10 92

Djurgården Damfotboll

Conny Arnold

www.difboxning.se

Telefon 08-783 59 15

Telefon 0708-92 22 11

www.difdam.nu

www.difbandy.se

Djurgårdens IF Konståkning

Djurgårdens IF Fäktning

Marie Westerberg

Telefon 08-664 14 64

Telefon 0768-522 777

www.diffencing.se

www.difkonstakning.se

Djurgårdens IF Handikappfotboll

Djurgårdens IF Bouleförening

Kent Åberg

Sture Öhman

Telefon 08-631 11 01

Prylvägen 7

Djurgårdens IF Golf

Djurgårdens Suporters Club

Se länk från www.dif.se

141 30 Huddinge

Telefon 08-511 750 00

Telefon 08-765 50 38

Se länk från www.dif.se

www.djurgardensgolf.se

www.dsclub.nu

Djurgårdens IF Alpinförening
Per Roald

Djurgårdens IF Bordtennis

Djurgårdens IF Handboll

Järnkaminerna

Telefon 070-564 16 20

Telefon 073-632 30 31

Telefon 070-595 31 61

Telefon 08-783 79 77

www.difalpin.se

www.difbordtennis.com

www.difhandboll.se

www.jarnkaminerna.nu

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

Bli medlem i Djurgårdens IF Fotboll. Betala in medlemsavgiften på postgironummer 549 21-2.
Använd inbetalningskort där du fyller i namn, adress och personnummer. Märk talongen "medlem"
Som medlem får du medlemstidningen Djurgårdaren hemskickad. I den hittar du intressant läsning om Djurgårdens IF

2006
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