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Det finns dagar då jag inte vill gå till jobbet

på olika aktiviteter eller när ett syskonpar i

efter nätter då jag inte kunnat sova eftersom

klassiska blårandiga matchtröjor tränade tack

INFORMATION

jag grubblat över vad som gått snett på eller

lingar med varandra medan de tjöt av skratt.

runt fotbollsplanen. Sedan finns det dagar då

#Trots att Djurgården förlorade sin andra raka

I förra numret av Djurgårdaren nämnde vi att det

jag skyndar mig till jobbet eftersom jag inte

hemmamatch på Stadion mot GAIS 11 septem

kompletta uppslagsverket om Djurgården Fotboll

UPPSLAGSVERK OM FOTBOLLEN

kunnat sova då idéerna och tankarna om vad

ber så sjunger Järnkaminerna oavbrutet hela

skulle komma under hösten. Nu har det dock visat

jag ska göra nästa dag hållit mig vaken. Känner

matchen för att stötta laget. Den insatsen från

sig att det tar lite längre tid att sammanställa

någon igen sig?

klacken var matchens behållning.

allt som har hänt sedan 1891. Vi vill ju leverera

Jag har arbetat på Djurgårdens kansli sedan

# Djurgårdsandans arbete för att stärka vår

ett komplett uppslagsverk med historia, statistik,

1998 och Djurgården har alltid haft och kom

stora djurgårdsfamilj på mängder av olika sätt.

spelare, resultat, lagbilder, arenor, klassiska

mer alltid att ha en plats i mitt liv. Ibland kan

Vi har ju ett gemensamt mål att utveckla och

händelser och mycket därtill. Det tar lång tid att få

jag dock ställa mig frågan varför jag valt en

förbättra oss på alla områden.

fram alla korrekta uppgifter. Bland annat på grund
av att arkiveringen hos Djurgården, SvFF och andra

hobby som arbete. Det kan faktiskt vara väldigt

# Stora som små ideella insatser för

energikrävande, både för mig själv och mina

Djurgårdens bästa. Det kan vara att koka kaffe,

instanser är ganska dålig framförallt med material

närmaste, att arbeta med något som jag brin

att vara publikvärd, att vara djurgårdsvärd, att

från 50-talet och tidigare.
Under hösten kommer vi att eftersöka material till

ner så mycket för. Speciellt tungt är det när det

göra webbradio och denna lista kan göras hur

inte går som man tänkt sig och planerat för,

lång som helst. Utan era insatser skulle det

uppslagsverket via vår hemsida. Se på hemsidan

det kan nog alla som arbetar i föreningslivet

inte fungera.

fortlöpande och se vad vi eftersöker och har du det

skriva under på.

så kontakta oss. Självklart får du tillbaka materi

Detta är bara en del av alla de positiva inslag

alet när vi använt det. Arbetet med denna bok har

Jag kan dock konstatera att jag inte behöver

i en djurgårdares vardag. Jag vet att många

pågått sedan hösten 2005 och vi har en bit kvar.

mycket för att känna att detta är det bästa man

djurgårdare känner likadant som jag. Det enda

Uppslagsverket kommer att kunna förbeställas

kan arbeta med. Jag kan alltid hitta ljusglimtar

som gäller är att fortsätta kämpa, visa vilja att

via hemsidan när vi närmar oss utgivning under

om det skulle gå lite sämre sportsligt (just nu

bli bättre på alla områden i djurgårdsfamiljen

våren 2007.

sex poäng från serieledning) eller om några

och framförallt se till att ha roligt under tiden.

såkallade supportrar uppför sig på ett sätt som

Har vi inte roligt och jobbar tillsammans på

HOCKEYN

inte är ”Djurgården” för mig.

vägen mot vårt gemensamma mål så kommer

Elitserien är igång och torsdagen den 19 oktober

vi aldrig att nå dit.

på matchen mot Frölunda i Globen kommer DIF

Några bra exempel på sådant som värmer mitt

Tomas af Geijerstam

djurgårdshjärta:

Hockey att göra ett erbjudande till fotbollen och
våra medlemmar liknande det vi gjorde till hockeyn

#Den fantastiska DIF-dagen som genomfördes

P.S. Djurgården är så mycket mer än du, jag

ute på Kaknäs 2 september. Barn, ungdomar

och tre poäng i varenda match. Visst är det

erbjudandet kommer på fotbollens hemsida. Vill du

och föräldrar i Djurgårdskläder bara gick runt

roligt och viktigt att vinna matcher, men trillar

veta mer om hockeyn finns det mer information på

och hade det trevligt i sex timmar. Det fanns

inte trepoängarna in så lär dig av Djurgårdens

www.difhockey.se.

så mycket glädje och lycka i ögonen när det

historia och blicka framåt mot nya segrar och

spelades fotboll med A-lagspelarna, när det

framgångar på och utanför planerna där den

bjöds på helikopterflygning, när man prövade

stora djurgårdsfamiljen verkar.
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och matchen mot Helsingborg. Information om

DJURGÅRDAREN

UTVECKLINGSSERIEN

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

ALLSVENSKAN

Tisdag 11 april Gefle IF - Djurgårdens IF____________ 0-1
Torsdag 4 maj Djurgårdens IF - AIK________________ 1-1

Onsdag 9 aug Assyriska - Djurgårdens IF___________ 1-2
Onsdag 7 juni Djurgårdens IF - Brommapojkarna

1-2

Måndag 14 aug Brommapojkarna - Djurgårdens IF

1-2

Onsdag 30 aug Djurgårdens IF - Assyriska__________ 7-0

Måndag 10 april Djurgårdens IF - Hammarby___________________

0-0

Måndag 17 april Halmstads BK - Djurgårdens IF_______________________ 0-0
Torsdag 20 april Kalmar FF - Djurgårdens IF____________________

0-1

Måndag 24 april Djurgårdens IF - IFK Göteborg__________________

1-0

Örebro SK - Djurgårdens IF, Uppskjuten
Djurgårdens IF - Hammarby, Uppskjuten

Måndag 18 sep 19.00 Hammarby - Djurgårdens IF
Tisdag 3 okt 19.00 Djurgårdens IF - Gefle IF

Torsdag 27 april AIK - Djurgårdens IF_________________________________ 3-1

Måndag 9 okt 19.00 AIK - Djurgårdens IF
Måndag 16 okt 19.00 Djurgårdens IF - Örebro SK

Tisdag 2 maj Djurgårdens IF - Gefle IF________________________________ 1-0

JUNIORER

Söndag 7 maj GAIS - Djurgårdens IF__________________________________ 1-1
Torsdag 11 maj Djurgårdens IF - Malmö FF____________________________ 2-3

Söndag 14 maj Östers IF - Djurgårdens IF_____________________________ 0-3
Torsdag 18 maj SvC omg 2 IFK Hässleholm - Djurgårdens IF_____________ 1-3

Lördag 22 april Djurgårdens IF - Syrianska__________ 5-1
Lördag 29 april Brommapojkarna - Djurgårdens IF

4-2

Lördag 6 maj Djurgårdens IF - GIF Sundsvall________ 1-1
Söndag 14 maj Eskilstuna - Djurgårdens IF__________0-3

Lördag 20 maj Djurgårdens IF - AIK________________ 2-4

Torsdag 28 juni SvC omg 3 Djurgårdens IF - GAIS_________________ _______ 2-0

Torsdag 25 maj Gefle IF - Djurgårdens IF __________ 0-2
Torsdag 6 juni Djurgårdens IF - IK Sirius____________ 2-1

Torsdag 6 juli SvC omg 4 IF Elfsborg - Djurgårdens IF___________________ 2-1 fl

Söndag 16 juli Djurgårdens IF - IF Elfsborg_______________________

1-1

Torsdag 20 juli BK Häcken - Djurgårdens IF____________________________ 0-2

Söndag 11 juni Brage - Djurgårdens IF______________2-5
Söndag 18 juni Hammarby - Djurgårdens IF_________ 2-3
Söndag 30 juli Djurgårdens IF - Hammarby__________ 1-0

Onsdag 26 juli CL kval 2:1 Djurgårdens IF - Ruzomerok__________________ 1-0

Lördag 29 juli Djurgårdens IF - Örgryte IS______________________________ 2-2

Fredag 4 aug Djurgårdens IF - Brage_______________ 3-2
Onsdag 23 aug Djurgårdens IF - Gefle IF____________ 2-0

Söndag 27 aug AIK - Djurgårdens IF________________ 1-2

Onsdag 2 aug CL kval 2:2 Ruzomberok - Djurgårdens IF_________________ 3-1

Lördag 5 aug Djurgårdens IF - Helsingborgs IF_________________________ 2-1

Lördag 2 sep Djurgårdens IF - Eskilstuna___________ 4-0
Tisdag 5 sep IK Sirius - Djurgårdens IF_____________ 4-6

Söndag 13 aug Helsingborgs IF - Djurgårdens IF_______________________ 1-1

Lördag 9 sep GIF Sundsvall - Djurgårdens IF_________1-1

Lördag 19 aug Djurgårdens IF - Kalmar FF____________________________ 0-1

Lördag 16 sep 14.00 Djurgårdens IF - Brommapojkarna
Lördag 23 sep 13.00 Syrianska - Djurgårdens IF

Måndag 28 aug Hammarby - Djurgårdens IF__________________________ 0-3
P16

Måndag 11 sept Djurgårdens IF - GAIS_______________________________ 0-2

Söndag 23 april Djurgårdens IF - Syrianska_________ 6-2

Lördag 16 sep 16.00 Malmö FF - Djurgårdens IF
Onsdag 20 sep 20.00 Djurgårdens IF - AIK

Måndag 1 maj IFK Norrköping - Djurgårdens IF______ 0-4

Söndag 7 maj Djurgårdens IF - Hammarby__________ 0-7

Måndag 25 sep 19.00 Gefle IF - Djurgårdens IF

Söndag 14 maj Enskede - Djurgårdens IF___________ 3-1
Torsdag 25 maj Djurgårdens IF - Triangeln__________ 3-1

Söndag 1 okt 15.00 Djurgårdens IF - Halmstads BK

Söndag 28 maj Tellus - Djurgårdens IF ____________ 2-0

Tisdag 17 okt 19.00 IFK Göteborg - Djurgårdens IF

Lördag 10 juni Djurgårdens IF - Västerås____________ 1-0

Söndag 22 okt 15.00 Djurgårdens IF - BK Häcken

Söndag 18 juni Farsta - Djurgårdens IF_____________ 1-5

Onsdag 25 okt 19.00 Örgryte IS - Djurgårdens IF

Måndag 30 okt 19.00 Djurgårdens IF - Östers IF

Tisdag 20 juni Assyriska - Djurgårdens IF___________ 2-1

Lördag 29 juli Djurgårdens IF - Farsta______________ 10-1

Onsdag 16 aug Västerås - Djurgårdens IF___________ 1-1

Söndag 13 aug Djurgårdens IF - Assyriska__________ 9-1
Lördag 19 aug Djurgårdens IF - Tellus______________ 7-2
Lördag 26 aug Triangeln - Djurgårdens IF___________ 4-0
Söndag 10 sep Hammarby - Djurgårdens IF_________ 3-2

Onsdag 13 sep Djurgårdens IF - Enskede___________ 0-6
Söndag 17 sep 14.00 Djurgårdens IF - IFK Norrköping

Söndag 24 sep 13.00 Syrianska - Djurgårdens IF
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INFORMATION OM
KLOCKTORNET
Syftet med våra verksamheter i Klocktornet är att stärka relationerna mellan supportrarna,
medlemmar i Järnkaminerna och Djurgården Fotboll. För att främja arbetet för en positiv
supporterkultur arbetar vi gemensamt med diverse aktiviteter som stärker samman
hållningen i Djurgårdsfamiljen.
I mars började ombyggnaden av de gamla kanslilokalerna i Klocktornet. Sedan en tid
tillbaka är allt klart och lokalerna är nu öppna för föreningens medlemmar. Övervåningen

har blivit butik och bottenvåningen café och samlingslokal.

Förutom att Djurgårdsandan har sitt högkvarter i Klocktornet sitter även Järnkaminerna,
Fabriken och Stadion Event i lokalerna.

MEDLEMSLOKALEN

BUTIKEN

Olika aktiviteter som kommer att tilltala Djurgårdens
medlemmar kommer att fortlöpa under veckans alla dagar.
En souvenirworkshop och en webbradio är redan i gång.
Bortamatcher visas på storbilds-TV och matcher från ut
ländska ligor kommer visas med jämna mellanrum.

I butiken kan du handla DIF-souvenirer från Djurgården,
adidas och Järnkaminerna och biljetter till hemmamatch
erna. Medlemmar i DIF Fotboll har 10 % rabatt på ordi
narie sortiment. Veckans vara och lagerresningar från DIF
Fotboll kommer med jämna mellanrum.

I medlemslokalen kan du även ta en fika eller spela Xbox
och andra sällskapspel. Fyra surfdatorer finns också för
den som vill utnyttja Internet. En person från DIFs
organisation kommer varje månad att bli ”ställd mot
väggen” så att medlemmarna kan få en djupare inblick i
vad som händer med DIF Fotboll.

Öppettider;
Tisdag 16:00-19:00
Torsdag 16:00-19:00
Lördag 1 1:00-14:00.

Tankar och idéer på vad vi mer kan hitta på i lokalerna för
er medlemmar godtas med öppna armar så gå gärna in på
hemsidan och skicka ett mejl med önskemål.
http://www.dif.se/klocktornet/
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Matchdagar öppnar butiken två timmar innan avspark.

DJURGÅRDAREN

JUNIORER
MED GULD
I SIKTE

et finns enligt min mening två typer av bra fotbollslag. De
som vid underläge 0-2 med fem minuter kvar tjurar ihop
och letar motståndarnas smalben istället för att bita ihop
och leta motståndarnas mål; de som hänger med huvudena och
gett upp. Sedan finns det de lag som aldrig slutar tro på det egna
lagets förmåga, som aldrig hört talas om ordet reträtt. Som aldrig

D

spelades den ändå på ett skrämmande ställe som Djurgården inte
vunnit på under 2000-talet. Hammarby klev ut med kedjor och
vita lakan över sig och spökade sig snabbt till en 2-0 ledning och
behöll den med endast 5 minuter kvar att spela.

Då kom allt gott på en gång. Då visade sig lagmoralen. Då
blev juniorerna ett föredöme. Och då försvann Hammarbyspöket
all världens väg.

skulle ge sig vika, även om man kommer till korta.
Det senare kallas i idrottssammanhang för lagmoral.
Jag kallar det föredöme.
Jag har alltid själv haft lätt för att hänga med huvudet och
ge upp. Men då har jag heller inte haft Paul Lindholm som
tränare. Han ställer krav, han hatar att förlora och han ger sig
aldrig. Det fanns i våras vissa tendenser i juniorernas spel som
skvallrade om att det här kunde bli en tung säsong. Där fanns
inte det självklara, snabba passningsspelet som inger tålamod
och även om juniorerna i premiären slog tillbaka Syrianska med
komfortabla 5-1, var det något som inte stämde. Och i nästa två
omgångar syntes det även i resultaten, efter en oavgjord och en
förlust.
Paul Lindholm deklarerade, redan vi den här tidpunkten,
att till nästa match mot Eskilstuna måste det bli seger om laget

Den 16 september var det stor seriefinal mot Bromma
pojkarna. I skrivande stund har matchen inte spelats, men en
seger i den matchen skulle kunna innebära en seger i serien.

ska kunna koncentrera sig på att vara ett topplag. Givetvis åkte
blåränderna då hem från Eskilstuna med 0-3 och blickarna rikta
des mot toppen.
Även om det i sig är en imponerade bedrift är det egentligen

Något som skulle ge fördel när lottningarna till slutspelet görs.
Men med den lagmoralen som laget har och det föredöme
som juniorerna blivit tror jag inte att direkt någon motståndare
avskräcker.

ingenting mot det som skulle komma. Den snöpliga 2-4 förlus
ten mot AIK följdes upp med tre starka raka segrar. Sen vän
tade spöket och även om matchen inte spelades på Canterville,

För nu jagar juniorerna guld. Ett guld som helt enkelt inte
ska bli till sand.
Inte med rätt lagmoral.

10_DJURGÅRDAREN

Charles Simba hann före Hammarbymålvakten på ett inlägg
och stötte in reduceringen i 85 minuten. Samme Simba ordnade
på övertid kvitteringen på nick efter hörna och som om detta inte

vore nog gav domaren Djurgården en straff som August Bergman
iskallt lade i nät till seger.
Segern var ett kvitto på att tålamod lönar sig och under
den senaste tiden är det just tålamodet som blivit avgörande i
matcherna. Djurgården vågar spela sitt spel trots att det inte alltid
går som på räls. Juniorerna har inte förlorat sedan 20 mars mot
AIK och man har nu nio raka segrar. Något som naturligtvis ger
självförtroende inför fortsättningen.

DJURGÅRDAREN TRÄFFADE
BROR-ANDERS MÅNSSON
OCH TOMMY JACOBSON FÖR ATT
PRATA OM DJURGÅRDEN OCH
FOTBOLL...

BROR-ANDERS OCH TOMMY SITTER I STYRELSEN FÖR
DJURGÅRDENS FOTBOLLAB
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“Det ärju fantastiskt att vi nu har över 10 000 medlemmar”
Tomas af Geijerstam: Hur kom det sig att ni blev så djupt engagerade i

Djurgården Fotboll?

Tommy Jacobson:

Det var genom hockeyn, det var så jag träffade

Bosse Lundquist när de skulle in på börsen. Och så skulle hockeysty
relsen ha två externa styrelseledamöter för att kunna bli börsnoterade.
Den ena var Bosse och den andra var jag. Det blev ju inget med

börsnoteringen, men Bosse och jag fann varandra, vi var ganska över
rens om det mesta. Han frågade om inte jag vill vara med i fotbollen
och på den vägen är det.
Bror Anders Månsson: Djurgården har jag varit i kontakt med länge
genom att min son Måns började spela fotboll i Djurgården 1991. Jag
var aktiv i ungdomsfotbollen i många år. Sedan träffade jag Bosse
Lundquist genom att han ingick i City Mails styrelse och då hade
Bosse en annan styrelse som han tyckte var intressant för mig, det
var Djurgården. Så där möttes vi från två olika håll postvärlden och
fotbollsvärlden. Sedan gick jag och Tommy in i styrelsen i slutet av
90-talet.

T: Du är ju fotbollsförälder så du har ju sett alla delar av Djurgården
på nära håll.
Jag tycker att det har varit mycket roligt att följa Måns från
knattelagen enda upp till elvamanna. När Djurgården fångade in spe
larna från lagen man hade runt om i Stockholm. Genom juniorlaget
och stadslaget fick man mycket kontakt med andra Stockholms lag,
som BP. Under den tiden kom jag i kontakt med Zoran Lukic som
BAM:

tränade laget i åldersklassen 1981, ett år ovanför Måns som är född
82. Måns spelade ofta med 81:orna också då lärde jag känna Zoran.

Bror-Anders Månsson

T: Då har du sett alla grusplaner runtom i Stockholm?
BAM: Jag har sett alla småplaner runt om i alla förorter till Stock
holm. Man spelade inte bara matcher där utan man tränade också
utanför innerstaden, i Hagsätra till exempel. På vintem såg man alla
inomhushallar.
TJ: Det har faktiskt jag också gjort, när jag flyttade till Stockholm
1988-1994 så tränade jag ett 87-lag i Huddinge så vi har också sett de
flesta av Stockholm fotbollsplaner och inomhushallar.
BAM: Det var en väldigt roligt tid.
TJ: Verkligen.
BAM: Det var tidiga helgmornar när man spelade och tränade på
konstiga tider. Det är kanske inte som hockeyn då man ibland tränar
på nättema, men det var tidiga momar, en dags var det turnering
i Enköping, en annan i Eskilstuna. Det var kul och jag tycker att
Djurgården skötte det mycket bra.
T: Vad har ni för uppfattning om Stockholm som idrottsstad?

En sak kan man konstatera, det var och är dåliga planer.
Det här Huddingelaget jag tränade var på träningsläger i Åtvi
daberg en tidig vår och det var en fantastisk skillnad för spelarna.
Vaktmästaren åkte hem på kvällen för att äta och kom tillbaka sedan
för att sladda grusplanerna så de skulle vara fina tills vi skulle träna
på kvällen. Det känns som om ungdomarna prioriteras annorlunda
utanför Stockholm.
Jonas Riedel: Här får våra utvecklingslag träna på Gärdet utan mål...
TJ: Ja, och inställningen hos till exempel vaktmästare som är helt
annorlunda.
BAM:

TJ:
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BAM: När Måns var 13 år spelade de en turnering i Loma utanför
Malmö, jag kommer ihåg detta fortfarande. Klockan åtta på morgo

nen så skulle Djurgårdsspelarna ut och bolla lite på planen, allihop
la sig ner och kysste gräset. Det var första gången den säsongen som
de fick spela på gräs och detta var i juni. Det var ju heller inte vilken
gräsplan som helst utan de var perfekta.
J: Hur är era egna fotbollsbakgrunder, både som aktiva och som
supportrar?

BAM: Tommy, du har spelat i Allsvenskan va?
TJ: Nej du, jag har spelat som de flesta andra tills man inte var till
räckligt bra. När jag slutade spela så började jag träna pojklag direkt.
Först i Saab sedan i Linköping, så min bakgrund är lite mer fotbollsl
edare än spelare. Sedan vet väl alla att Åtvidaberg var det lag som jag
följde på nära håll eftersom vi bodde i närheten och hade släkt där.
BAM: Jag började tidigt att spela i Lunds BoIS, men slutade då jag
började studera. Men fotbollen har alltid funnits där, oavsett om det
varit Djurgården eller andra klubbar. Självklart följer jag landslaget
och jag var i Japan, Portugal och i Tyskland. Där brukar man stöta på
Tommy och andra med Djurgårdsanknytning.

T: Vad känner ni är era huvuduppgifter i styrelsen?
TJ:

Att skaffa fram pengar. Det är egentligen bolagets enda funktion,

att skapa resurser för finansiering av spelare. Våra uppgifter är väldigt
renodlade.
BAM: När Tommy och jag började i styrelsen var det inte lika tydligt
vad respektive styrelse skulle arbeta med, det är det i dag. I vårt fall
är det att skapa ekonomiska resurser för att kunna förstärka spelar
truppen.
TJ: Nästa stora placering hoppas vi blir i en ny arena.
J: Hur mycket Djurgården blir det och kan man särskilja vad som är
det vanliga jobbet och vad som är arbete med Djurgården?

Det gick åt mer tid förut när jag jobbade med arenafrågan. Totalt
blir det väl några dagar i veckan.
BAM: Tommy lägger ner mer tid än vad jag gör. Djurgården är mer ett
intresse jag har engagerat mig djupt i.
TJ: Det är samma sak för mig.
BAM: Tommy är ordförande och har en annan roll än vad jag har. Det
blir mer informella möten med sporten i vilka styrelsen i övrigt inte
deltar. Sedan har vi en ständig kontakt mellan styrelseledamöterna,
även när vi inte har styrelsemöten. Vi tittar på matcherna på såväl
hemma som bortaplan så det är svårt att säga en procentsats på hur
mycket tid vi lägger ner på Djurgården.
T: Ni är väl som alla supportrar, ni tänker väl mycket Djurgården även
om ni inte sitter till exempel i ett styrelsemöte.
TJ: Ja, så är det ju naturligtvis.
BAM: Djurgården är ju en stor del av ens liv, så är det bara. Man
kan väl säga att det är en viktig del av vårt liv vilket innebär att det
prioriteras. Det är ju rätt intressant, många saker kan man skjuta upp
och göra senare, men när det gäller Djurgården så har vi möte direkt
om det skulle behövas.
TJ: Ja, vi har alltid tid för Djurgården.
J: Är det feta arvodena och de flådiga resorna som är drivkraften?
TJ:
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TJ: Det kan man inte säga eftersom detta i högsta grad är ideellt. Vi
betalar dessutom resorna till matcherna själva.
BAM: Vi vill ha full frihet det värdesätter jag mycket. Det finns ingen

anledning för oss att tära på de ekonomiska resurserna. Det är viktigt
att pengarna används rätt.
J: Hur ser framtiden ut för er? Sitter ni en dag i någon annan klubb?
TJ: Det är bara spelare som kan gå mellan klubbar. Och Stefan Söder
berg. Nej, jag kan inte tänka mig att engagera mig för en annan klubb
än Djurgården. Det krävs så mycket tid och intresse så att slå om det
på någonting annat tror jag inte går. Det är inte konstigt att spelarna
kan det för det är deras jobb, men vi kan det inte. Man väljer med
hjärtat.
J: Går det att stänga av?
TJ: Man kan engagera sig på olika sätt och folk kommer och går så är

det ju, men Djurgården kommer alltid att finnas kvar.
BAM: Ja jag kommer ju inte alltid att sitta i styrelsen, men jag kom
mer inte att sluta gå på matcherna, så jag kommer inte att lämna
Djurgården helt. Sedan kan man ju jobba med närstående saker till
Djurgården som till exempel ungdomsverksamheten. Det finns ju så
många delar i Djurgården som är viktiga. Inom ungdomsfotbollen
har det diskuterats mycket om varför det inte kommer fram några
talanger och det tittar vi på nu. Det kanske satsas för lite på ungdoms
fotbollen som inte bara ska ta fram talanger utan även skapar en unik
djurgårdskänsla bland barn, föräldrar och släkt som är morgondagens
publik. Det är ju fantastiskt att vi nu har över 10 000 medlemmar och
en del i det är en fungerande ungdomsfotboll.
TJ: Jag skulle ha svårt att engagera mig lite i Djurgården, för mig är
det ofta allt eller inget. Då skulle jag nog bara se matcherna.
T: Var befinner sig Djurgården nu i processen?

BAM: Vi har hela tiden flyttat upp till nya platåer. Just nu är vi på en

mycket hög svensk standard och vi är uppe på en stabil nivå jämfört
med 90-talet. När man kommer till en nivå så bibehålls den inte utan
hårt arbete och för att ta nästa steg så krävs ännu mer arbete. Vi har
en målsättning att ta ännu ett kliv, men det är svårare och det pågår en
diskussion i klubben om vad som krävs för att ta ytterligare en platå.
TJ: Vi är på något sätt i ett vägskäl. Antingen blir vi ett av de fyra

bästa lagen i Sverige eller så lyckas vi ta det där steget som vi satt
upp om att nå längre än till Sveriges gränser.
J: Med tanke på målsättningar, vad kände ni när domaren blåste av
matchen mot Ruzomberok i Slovakien?

TJ: Just då kändes det som om säsongen tog slut, på något sätt växer
aptiten när man äter. Att vinna Allsvenskan en fjärde gång kommer
inte att kännas på samma sätt som när vi vann 2002. Skulle vi vinna
Allsvenskan i år så skulle vi i alla fall inte se säsongen som lyckad,

vi klarade inte de högsta målsättningarna. Däremot är det självklart
viktigt att vinna Allsvenskan i år. Oavsett hur säsongen avslutas så
skulle den inte kännas lyckad, så kände jag i Slovakien.
BAM: Vi har haft en målsättning i år, det är klart vi redan nu kan
erkänna att vi inte lyckats nå dit. Vinner vi Allsvenskan så har vi nått
ett av våra mål och det är givetvis bra, men vi kan inte vara nöjda. Vi
måste då reda ut om målsättningen är felaktig eller inte. Så fort ett lag

“Det här Huddingelagetjag tränade var på
träningsläger i Åtvidaberg en tidig vår och det var
en fantastisk skillnadför spelarna. Vaktmästaren
åkte hem på kvällen för att äta och kom tillbaka
sedan för att sladda grusplanerna så de skulle
varafina tills vi skulle träna på kvällen. Det känns
som om ungdomarna prioriteras annorlunda
utanför Stockholm.’’ Tommy Jacobson: om Stockholm som idrottsstad

vinner sin inhemska högsta liga så är det bra, men Djurgården har en
annan målsättning, att vi ska ett steg till. De som ska driva detta är
styrelsen, alla andra kan delta och engagera sig och debatterar men de
sitter inte med spakarna att fatta besluten. Jag säger som Tommy, med
de målsättningar vi har är det klart at vi inte kan vara nöjda.
TJ: För varje gång svenska lag åker ur de europeiska cuperna mot lag
som Utrecht, Derry eller Ruzomberok tycker jag känslan av att vinna
SM-guld devalveras. Man inser att det är bra för att vara svenskt. I
Danmark lyckades lyckades FC Köpenhamn ta sig till gruppspelet i
Champions League, det ger mig en kick. På något sätt stiger värdet
på det nationella mästerskapet när man ser att det betyder någonting
utanför gränserna. Att Åtvidaberg slog ut Brann ser jag mer som
kuriosa. Höjdpunkten för Djurgården ute i Europa tycker jag var
matcherna mot Partizan. Då var vi verkligen med och det kunde verk
ligen ha slutat hur som helst. Sedan dess har vi inte haft den känslan i
Europamatcherna. Jag tror fortfarande att om spelare, ledare, styrelse,
publik, ja kanske alla i den mån man kan påverka, hade varit bättre
mentalt förberedda så hade vi slagit Cork förra året, vi var ett bättre
lag. Vi förstod trots allt inte vad som krävdes för att göra jobbet.
Så var det inte mot Ruzomberok eftersom de faktiskt var lite bättre
än oss. Jag tror att det ofta är så med svenska lag, för nog ska även
Göteborg slå ut Derry om man har rätt inställning.
J: Hur känns det, ska vi inse att vi är på den här nivån eller är det ännu mer

"nu jävlar, vi kan nå den nivån”.
TJ: Det går upp och ner för mig i alla fall. Men när man ser Köpen
hamn slå ut Ajax, fan, jag vill och tror att vi kan vara med där. Det
gav mig mer energi när ett lag i närområdet lyckas. För då finns det
inget som säger att vi inte ska kunna lyckas ta klivet.
BAM: Det är viktigt att se att det går, även om Danmark och Norge
till viss del har andra förutsättningar än vad vi har. Kan fyramiljoner
människor i Danmark få ett lag som Köpenhamn att nå gruppspel i
Champions League då ska väl vi också kunna det. Jag tycker därför
att det var viktigt att FC Köpenhamn gick vidare, det visar att det går
om man satsar. Vi har i Djurgården en målsättning att vara steget före
och då måste vi leva efter det. Då måste vi tänka efter ytterligare en
gång för att göra det rätta. Vi har gjort många strategiska och taktiska
drag på många håll inom klubben. Se bara på en sådan sak som när
vi började i styrelsen, då hade vi 2 000 medlemmar, nu över 10 000
medlemmar. Det är kul att det är många som tror på Djurgården och
vill vara med i utvecklingen. Vi hade väl marknads och sponsorintäk
ter på två miljoner och idag över trettio miljoner. Publiksnittet har
dubblats. Det är en otrolig utveckling som visar att vi alla gör ett bra
arbete. Det är nyckeltal som tål att upprepas här och där så att man
inte gräver ner sig vid motgångar. Vi kan se att vi faktiskt tagit stora
kliv framåt, men vi ska inte vara nöjda och det krävs nog att vi tar ett
steg till på alla plan inom föreningen. Vi kan inte springa så mycket
fortare men vi kan springa smartare och mer oväntat. Vi behöver göra
smarta drag för att nå nästa nivå.
TJ: Där är det lätt att vi svenskar fastnar i gnällandet. De andra har
mer pengar, de har orättvisa skatter i Danmark och så vidare. Det är
ingen idé att älta det för det är som det är. Det är som Bror Ander
säger, alla måste lyfta sig ett steg och det gäller på alla plan.
T: Handlar det inte mycket om den mentala biten, att vilja utvecklas både
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personligen och att utveckla andra?

Jo absolut, och så är det när man kommer ut. Ta Partizan det
självförtroende spelarna visade upp där ner, deras spelare som pekade
och skrattade när våra spelare kom till omklädningsrummet. Lothar
Matteus var helt övertygad om att de skulle gå vidare, Djurgården
var bara ett skämt för honom. När vi hade den traditionella middagen
dagen innan matchen var vi i styrelsen i underläge och visade ett visst
mindervärdighetskomplex, gick och smög medan de pratade sitt språk
som vi inte förstod. De placerade oss i ett hörn av bordet. Vi var inte
på något plan vana att komma ut i Europa.
BAM: Det handlar lite om att inte våga ta en position för att man då
TJ:

har mycket att förlora. Med svensk mentalitet ska man ligga lite
lågt och lyckas man så får man lite försiktigt applåder, men ska man
lyckas ska man säga att det här ska jag göra och då måste man vara
beredd på att folk kan skratta åt en ibland om man inte lyckas. Vågar
man inte säga högt och tydligt vad man vill så kommer man inte dit
heller. Den mentaliteten och styrkan måste vi skapa.
TJ: Det är svårt att skapa något om man inte själv tror på det.
BAM: Svenska klubbar inte är tränade för nästa nivå. Det är många
saker som ska förändras för att man ska nå till nästa nivå och det
kanske man inte lyckas med över en natt.
TJ: Det krävs en viss erfarenhet för att lyckas i Europa. Köpenhamn
har plöjt ner hur mycket pengar som helst under många år och nu
lyckades de äntligen nå nästa nivå. Sedan har vi Rosenborg som låg
långt ner i Tippeligan samtidigt som man spelade gruppspel i Cham
pions League. Det visar att det är någonting de skaffat sig under åren,
något annat än rankingpoäng.
BAM: Respekten och inställningen är något som alla de här lagen har.
De är styva i korken även om de inte vinner några matcher på det så
har de en liten fördel. Djurgården har inte gått på någon jätteförlust
annat än mot Utrecht borta. Vi spelade oavgjorde matcher mot Parti
zan och Cork och vi åkte lik förbannat ut. I någon av matcherna mot
Partizan, Cork och Utrecht borde vi ha tagit oss vidare, men det var
små misstag som gjorde att det i stället blev stolpe ut.
J: Köpenhamn tog sig inte vidare på att de var ett så mycket bättre
lag än Ajax utan för att de kämpade som ett lag och hade den där lilla
marginalen på sin sida.
BAM: Det är det man måste ha samtidigt som vi hittar nya vägar för
att bli bättre tränade mentalt. Det är ofta man vinner och förlorar med
uddamålet, så visst är den mentala biten viktig.
T: Den mentala biten är också något som alla kan bidra till så att det

blir något positivt. Då tänker jag främst på publikens inverkan på
spelare och ledare. Det kan bli en börda med publiken samtidigt som
det kan vara en oerhörd resurs.
BAM: Sedan är det som Tommy säger, vi har aldrig varit på den nivån
så vi känner inte riktigt till det. Storlagen gör dippar ibland och mis

sar Champions League, men de har varit där så de vet vad som krävs
för att nå dit igen. Liverpool hade en svacka och nu är de tillbaka i
toppen igen.
J: Det känns som om vi bland försöker vara lite kaxiga, sedan förlorar vi
en match och då pratar vi om att vara ödmjuk. Har vi vårt att kombinera
kaxighet och ödmjukhet på ett naturligt sätt?
TJ:

När vi spelar i Sverige har vi ofta det där härliga självförtroendet

som gör att vi vinner de jämna matcherna trots att vi kanske inte
spelar bra. De som möter oss kanske har den där underdog-känslan i
allsvenskan, de kan slå oss någon gång ibland men i längden. Vi har
den positionen i Sverige som lagen i Europa har mot oss.
J: Konkret, hur går vi vidare?
BAM: Det är något vi ständigt arbetar med i de olika styrelserna. Det
handlar självklart en kompetenshöjning i alla led.

TJ: Det finns inte en enskild sak som vi ska bli bättre på, om vi ska
komma upp en nivå till ska vi bli bättre på allt.
BAM: Det gäller även oss i styrelserna.
TJ: Absolut. Gemensamt utvärderar vi hela organisationen för att se
vad vi kan göra bättre. Då får vi också se om alla i organisationen är
beredda att betala det pris som krävs för att ta Djurgården till nästa

nivå. Att ständigt jobba med att vi ska förbättra oss är inte alltid
smärtfritt eftersom alla inte alltid är överens. Jag tror att det är många
uppoffringar som krävs.
BAM: En sak som vi alla är överrens om är att vi ska bli bättre och det
ställs högre krav på individen. Det gäller spelarna som redan idag är
vana vid att ha krav på sig, men även andra.
TJ: Där håller jag inte med dig, det ställs alldeles för låga krav på
dagens spelare. Vi måste ha högre krav på professionalism.
BAM: Det jag menade var att de är vana att bli utbytta det är kanske
inte vi i styrelsen på samma sätt. Tommy ringer ju inte till mig som
ordförande och säger att du sitter på bänken på styrelsemötet idag.
Vi måste våga diskutera alla frågor och inte skjuta undan någon
obekväm fråga.
T: En stor del av styrelsens arbete är väl att inspirera organisationen
också.
TJ: Visst är det så.
BAM: Det gäller att utveckla och stimulera organisationen, det är num
mer ett om vi ska lyckas.
T: Kommer Djurgården någon gång ha en egen arena i Stockholm?

TJ: Det tror jag. Nyckeln var när nationalarenan hamnade ute i Solna.
BAM: Jag är helt övertygad om det, utan att säga någon tid. Ni som är
så unga kommer i alla fall att få uppleva det.
J: Varför ligger Stockholm efter i arenafrågan?
TJ: Vi kan ju börja med andra städer i Sverige. Det är klart att det
är mer komplicerat för Stockholms politiker att göra något för ett
fotbollslag jämfört med till exempel i Borås. I Stockholm är det inte
bara konkurrens med andra fotbollsklubbar utan även andra idrotter
och kultur. Samtidigt tycker jag att den riktiga viljan inte finns där
och det gäller inte bara för oss. Stockholm tappar det mesta, det är
bandyfinalen, det är finnkampen och konserter. Kungen bor i Stock
holm och det är huvudstaden, det är ungefär bara det. Stockholm är
inte medelpunkten vad gäller kultur och sport som det som huvudstad
borde vara.
BAM: Det var huvudet på spiken, på något sätt tror man att varumärket
Stockholm ska räcka. Men det behövs evenemang inom kultur och
idrott på arenor som är anpassade för dagens behov.
TJ: När du kommer in i Stockholm från Södertälje finns det en skylt
som säger ”Stockholm, the Capital of Scandinavia” vilket tyvärr är ett
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skämt just nu.
BAM: Man måste göra investeringar det går inte bara att köra på. Man
byggde Globen i slutet på 80-talet och Eriksdalshallen och badet. Det

är vad man gjort, tillsammans med en ansiktslyftning här och där.
Det krävs totalrenovering och nybyggen om Stockholm ska vara en
idrottsstad för barn och ungdomar. Det har varit högkonjunktur, ändå
har det inte hänt mycket. Skulle vi ha fått OS hade det tvingats fram
investeringar, men nu blev det nästan ingenting istället.
TJ: Jag tycker ändå att det är fantastiskt att Djurgården och Ham
marby har lyckats bibehålla sin position i Fotbollssverige. Det hade
ju kunnat bli som för Djurgården hockey som Stockholms Stad har
strypt långsamt, fotbollen hade kunnat gå samma väg. Av olika skäl
har vi lyckats hålla oss kvar på toppen, men det går inte hur länge
som helst. Till slut har de andra klubbarna sina Löfbergs Lilla arena i
fotbollen också och annat så att de drar ifrån. Men det är inte för sent
för fotbollen ännu.
BAM: Absolut inte
TJ: Vi hade haft en liknande situation som globen medfört för
DIF Hockey om man byggt nationalarenan i Stockholm, då hade
Djurgården tvingats att spela där. Jag tror att det hade varit förödande
för oss med en nationalarena i Stockholm.
BAM: Det var bra att det fanns en motkraft i Solna där de ställt upp på
SvFF och bygget av en nationalarena.
T: Vad känner ni, som investerar otroligt mycket tid, hjärta och pengar i
Djurgården, när det blir bråk och skadegörelse i samband med matcher?

Det är förstås jättetråkigt. Klimatet runt fotbollen och Djurgården
har hårdnat de senaste åren. Kanske känns det så i år eftersom vi haft
lite motvind. På något sätt kändes som de kunde spåra ut på något sätt
i år. Det har känts som vi varit på väg åt fel håll ett tag och nu var det
Hammarby som drabbades hårdast, men självklart drabbar detta alla
Stockholmsklubbar hårt vad gäller sponsorer. Jag fick många mejl
från personer jag inte känner som undrade om jag var stolt över att
vara sponsor till Djurgården och jag tror inte att man ska underskatta
den negativa inverkan sådana här händelser får. Det är mycket sor
gligt när några få förstör för så många.
BAM: Som Tommy säger har det märkts en skillnad. Det som är
konstigt med fotbollen är att det är en av få platser i samhället där
man tillåter den formen av uppträdande. Vi måste komma åt det här
problemet innan det kommer in på arenan för då kan man inte hindra
det, vi måste fortsätta arbetet med att förebygga och skapa en positiv
atmosfär på arenorna. Att matchen bröts mot Hammarby hoppas jag
leder till att arbetet mot de fåtal individer som förstör blir tydligare.
Det är absurt att ett hundratal personer får förstöra för 14 000.
TJ: Det handlar lite om att man hela tiden har tillåtit mer och mer, till
slut blir det ohållbart. Jag kan inte acceptera att man kastar bananer
på Dembo och säger att det är tradition och inte rasistiskt. Tar man
inte en sån sak på allvar så sänder det ut fel signaler. Då kommer det
personer som är beredda att ta nästa steg och det gör mig förbannad.
Man måste ta tag i problemen och våga säga att det här är ok och det
här är inte ok på våra arenor. Nu lever vi i någon sorts gråzon. Att ett
fåtal kan få en fotbollsmatch avbruten är ett underbetyg till oss alla
som gillar fotboll.
TJ:

BAM: Den ilska som finns hos vissa i publiken är ju något som inte
bara fotbollen kan framkalla. Det måste vara något mer som ligger
bakom.

fortfarande och där tycker jag att vi tänkte igenom vad vi gjorde. Det
är så vi ska arbeta.

J: Det låter ändå hoppfullt eftersom det är ett fåtal som ägnar sig åt att
förstöra.
TJ: Absolut, man har ju nått framgång i arbetet i till exempel England
även om det ibland inträffar incidenter. Det som är olustigt är hetsja
kten på i det här fallet Hammarby när det finns flera lag som kan råka
ut för samma sak.
BAM: Man får inte bara stirra sig blind på att Detta hände Hammarby
för det kan hända på andra arenor också. Jag är inte pessimistisk, men
vi måste våga tala om det och göra något åt individerna som förstör.
T: Men er känsla är inte att lägga sig ner och dö när sådant här inträffar?
TJ: Absolut inte, men man måste ta problemet på allvar.
BAM: Min erfarenhet är att om vi är aktiva och vill åstadkomma något
kan vi verkligen ta ett steg i rätt riktning för att komma tillrätta med
detta

T: Vad har ni för favoritspelare?
BAM: Jag gillar Kim Källström. En ung spelare som visste vad han
ville och utvecklades och gick vidare. Han gjorde ett sympatiskt
intryck och det gör han fortfarande.

Kim Källström var och är en professionell fotbollsspelare i allt
han gör och det är beundransvärt. Annars har jag fastnat för spelare
med rätt inställning, som Markus Johannesson. Den typen av spelare
gillar jag.
BAM: Det finns likheter i inställningen mellan Kim och Markus. ”Allt
man gör kan man göra bättre”, det gillar jag.
TJ: Kim Källström gör inte en dålig match för då springer han in i
matchen igen.
TJ:

T: Favoritklubbar då?
TJ:

T: Hur involverade är ni i nyförvärven?

I praktiken representerar jag DFAB, Bosse Lundquist DEFAB
och sedan Bosse Andersson och Kjell Jonevret sporten och vi träffas
en gång i vecka och pratar om truppen. Bosse och Kjelle står för den
sportsliga biten, vi från bolaget kan inte bedöma det sportsliga utan
vi får ställa dem mot väggen. Hur mycket har vi sett spelaren? Vad
tror vi om hans utveckling? Vilken position ska han ha? Ska vi sälja
TJ:

någon om vi köper honom? Hur tar vi hand om honom när han kom
mer? Under vilka former kan vi kontraktera honom och till vilket pris
med mera? Det är sådana kontrollfrågor som vi ställer.
BAM: En utökad kravspecifikation och att vara lite jobbiga för att få
svar på så mycket som möjligt.
TJ: Vi kan egentligen inte ha synpunkter på var och när han ska spela,
men precis som alla andra som tittar på fotboll så har vi åsikter.
T: Hur ser ni på det här med att antalet språk i omklädningsrummet ökar?

TJ: Det är en utveckling som jag tror kommer att fortsätta. Nu är det
kanske lite extremt men om man jämför med hur det var för fem
år sedan kommer det i framtiden var mer likt så som det är nu med
olika språk och kulturer. Det ställer ju naturligtvis höga krav på alla i
organisationen runt laget. Det är viktigt att kunna kommunicera med
alla och det ställer även krav på spelarna att lära sig svenska eller
engelska. Se bara på Chelsea hur många olika språk de har i sin trupp.
BAM: Detta är vad vi pratat om tidigare vad gäller kompetenshöjning
på alla plan. Man måste tänka igenom och visa att man är steget före.
En bra spelare kan man köpa om man har tillräckligt stora resurser,
men jag tycker det är viktigt att kunna utveckla de spelare vi har. Det
är väldigt jobbigt att umgås med personer som man inte kan prata
med. Då tänker jag privat, före, under och efter matcherna. Det är en
lite bagatell som kan får rätt stora effekter.
T: Det har ju du erfarenhet av?

För mig har det alltid varit Arsenal.

För mig är det Manchester United.
T: England för hela slanten?
BAM: Som vanligt är det Tipsextra som präglat vår generation.
TJ: För mig är engelsk och spansk fotboll i särklass att titta på. Jag
kan se hur många matcher som helst.
BAM: Jag gillar Italien eftersom Sverige hade sina första proffs där.
TJ: Det minns inte vi som är unga. (Skratt)
BAM: För mig är det England och Italien som gäller.
BAM:

T: Vilken liga ska Allsvenskan jämföra sig med om man inte får säga Dan
mark och Norge?

En svår fråga, men det skulle väl vara Belgien och kanske Holland
till viss del.
TJ:

BAM:

Vi mötte Utrecht och de var inte så märkvärdiga. Men i den

bortamatchen har vi ett bra exempel, där vi måste stå på oss om vi
ska kunna ta ett kliv. Det som skedde framför hemmaklacken på
uppvärmningen, när de öste in kvittorullar, där måste man säga till
domarna och Uefadelegaten att det bara är att byta sida, redan under
uppvärmningen som är en viktig del av matchen. Dembo blev störd
av att uppvärmningen inte kunde genomföras som vanligt, det var ju
helt klart.
BAM: Avslutningsvis vill bara jag säga att Djurgården har tagit otro
liga kliv under de senaste åtta åren och det ska vi vara stolta över. Nu
ska vi ta ytterligare kliv framåt på alla plan.
TJ: Det är viktigt att ta lärdom av både det som varit bra och det som
varit dåligt för att vi ska kunna fortsätta utvecklas.

BAM: Ja, jag la ner mycket tid på Makondele, Bapupa och Ekunde, så
jag vet. Jag åt middag med dem och träffade dem vecka efter vecka,

månad efter månad och år efter år. De hade aldrig klarat sig om man
inte hade ställt upp och hjälpt dem som vi gjorde. Jag pratar med dem
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Texten är sammanställd av: Jonas Riedel och Tomas af Giejerstam

DIF-DAGEN
Den 2 september genomfördes DIF-dagen för
nionde året på träningsanläggningen vid
Kaknästornet. Kerstin Eriksson från ungdomsfotbollen ansvarade för evenemanget. Dagen
efter träffade Djurgårdaren en utmattad
Kerstin.

Kerstin, var det mycket folk på DIF-dagen i år jämfört med de
tidigare åtta åren?
- Ja, det var det definitivt. Våra egna ungdomslags interna
uppvisningsmatcher pågår ju hela tiden och det innebär ju att det
ständigt anländer nya knattar med medföljande familjemedlem
mar. På eftermiddagen kom A-laget och började mingla med
knattarna. Massor av föräldrar sågs fotografera sina barn tillsam
mans med någon A-lagsspelare och hundratals autografer skrevs.
Att dagens program avslutades med att A-lagsspelarna spelade
småmatcher med våra ungdomsspelare bidrog till att det var fullt
med folk in i det sista. Jag träffade faktiskt på en av våra yngsta
knattespelare och hans mamma så sent som vid femtiden, en hel
timme efter att dagen var ”officiellt” slut - det är svårt att slita
sig från ett soligt och härligt Kaknäs!

Hur var årets DIF-dag jämfört med tidigare år?
- Detta var min tredje DIF-dag och andra som ansvarig för ar
rangemanget. Antalet aktiviteter har blivit fler för varje år och det
känns som vi har en bra mix av aktiviteter. Så visst har vi tagit
flera steg framåt jämfört med tidigare år.

Vad betyder den här dagen för Djurgårdens ungdomsfotboll?
- Framförallt ger vi våra egna ungdomsspelare en fantastisk
”festdag” varje år med en blandning av både återkommande och
nya aktiviteter, jag är övertygad om att alla kommer att minnas
dagen med glädje hela livet. Har man sedan tur och får spela

22_DJURGÅRDAREN

match tillsammans med några A-lagsspelare så kan nog inte
fotbollslivet bli så mycket härligare!

Vad hände ute på Kaknäs? Vad var årets nyheter?
- Fiskdammen har ju sin givna plats, liksom burkkastningen
och det otroligt populära ”levande fotbollsspelet”. Nya aktiviteter
för året var prickskjutning och hastighets skjutning. Dessutom
fanns DIF Hockey, Friends, Stadium och Järnkaminerna på plats
för första gången vilket var väldigt trevligt.

Vad var dagens höjdpunkt?
- Utan tvekan barnens förtjusning över att få uppleva en heliko
ptertur över Stockholm - utan andra vuxna ombord än piloten!
Hela förmiddagen hörde man helikoptern starta och landa med
lyckliga barn som passagerare. DIF Ungdom vill passa på att rikta
ett varmt tack till tidningen ”Stockholm City” som bjöd barnen på

hela fyra timmars helikopterflygning - ett fantastiskt äventyr för
de unga passagerarna, den yngsta var enligt uppgift endast tre år!

Hur upplevde A-lagsspelarna uppmärksamheten?
- De verkar tycka det är roligt att ha sina unga beundrare
omkring sig och ställer upp på ett fantastiskt sätt genom att
svara på frågor, posera för fotografering och skriva massor av
autografer. Det är ju faktiskt inte så väldigt länge sedan dom
yngsta A-lagsspelare själva var ungdomsspelare, de minns säkert
hur lycklig man blir för en eftertraktad autograf.

Vad krävs för att genomföra ett sådant här stor evenemang?
- Vi inom DIF Ungdom är väldigt glada över att vi får ”in
vadera” Kaknäsanläggningen en gång om året. Vi får dessutom

ovärderlig hjälp av personalen på Kaknäs. Det krävs ju god
planering vad gäller val av aktiviteter, alla inköp och framförallt
med att rekrytera alla funktionärer som behövs för att genomföra
dagen. Redan i början av juni brukar vi ha det första planer
ingsmötet. Sedan går det inte att genomföra DIF-dagen utan
stöd från våra samarbetspartners som ställde upp i år: Stockholm
City, Axa, Scan, Prisextra, Lascom Aktiviteter, Friends Idrott
och Stadium samt även DIF Hockey. Vi får inte glömma Lennart
Jörnelius och hans två lottsäljande kompisar Gunnar Risberg och
Kenta Swensson som år efter år ställer upp på DIF-dagen.

Utvecklingen av DIF-dagen pågår ständigt och det blir fler och
fler besökare varje ån Hur ska det bli ännu bättre nästa år?
- Tillsammans med alla dukiga och idérika kollegor inom DIF,
ska vi säkert kunna kläcka några nya idéer inför nästa år - vi har
faktiskt redan fått några bra tips!

Ekonomin är ju en viktig del i detta evenemang. Gav årets
DIF-dag något ekonomiskt tillskott till ungdomsfötbollen?
- DIF-dagen ska ju först och främst vara en fest får alla
Djurgårdare och inte sluka för mycket pengar av besökarna.
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Många aktiviteter är därför helt gratis eller kostar endast tio kro
nor. Vi har dessutom väldigt låga priser i våra cafeterior.
Tack vare att eldsjälen Lennart Jömelius, 90 år, ”tigger” ihop lot
terivinster, fiskdammspåsar med mera blir ändå överskottet cirka
40 000 kr till ungdomsverksamheten. Det är mycket välkomna
pengar för oss. Man kan ju jämföra det med vad Djurgården fick
i böter i den avslutande guldmatchen mot ÖIS på Gamla Ullevi
2005 som kostade DIF 190 000 kronor. Tänk om alla böter
Djurgården fått genom åren kunde gå till våra ungdomar istället.

Någon du vill tacka och något du avslutningsvis vill framföra
till alla djurgårdare?
- Det är fantastiskt roligt att jobba med DIF-dagen tack vare att
vi är så många som hjälps åt med arrangemanget - man
upplever en härlig gemenskap. Tack vare alla ideella krafter, alla
ledamöter i Djurgårdens ungdomsstyrelse och i stort sett alla
anställda på kansliet, totalt cirka 70 personer, är det enbart inspir
erande och roligt. Speciellt imponerade är vi på ungdomskansliet
av det unga, duktiga och härliga syskonparet Alexandra och
Rickhard Wohlfart som ställer upp och hjälper oss i alla tänkbara
sammanhang. Vill slutligen framföra ett varmt tack till alla som
hjälpt till på DIF-dagen och be alla - besökare och funktionärer
- att redan nu boka in nästa år DIF-dag den 1 september 2007!

ALLSVENSKAN
OMGÅNG 10-17

OMGÅNG 10,2006-07-16

DJURGÅRDENS IF - IF ELFSBORG 1-1 (1-0)
1-0 (38) ABGAR BARSOM

1-1 (93) ANDREAS AUGUSTSSON
PUBLIK: 10 371
Första matchen efter sommaruppehållet och det märktes på spelet.

Lagen hade varsin halvlek, fast utan att bjuda på någon stor fotbollsun

derhållning. Djurgården var lite bättre, lite piggare än Elfsborg i första
halvlek och hade läge att ta ledningen vid ett par tillfällen. Elfsborg
sjönk lågt med hela laget i sin rädsla för att ge Djurgårdens snabba
yttrar ytor.
Bara vid ett tillfälle i första halvlek gick man bort sig och då hittade

Daniel Sjölund ut till Mattias Jonson till höger. Samtidigt som Jonson

beredde sig för inlägg kom Sjölund, Hysén och Barsom i perfekta
offensiva löpningar och vem som helst av dem hade kunnat näta. Pas

sande blev det bäste blårand för dagen, nyomskolade vänsterbacken,
Barsom som fick sätta dit bollen.
Andra halvlek blev det mycket Elfsborg. Men man kom liksom inte
inpå mål, utan avsluten fick komma på långskott utifrån. Klockan tick
ade in på den sista tilläggsminuten, när Anders Svenssons misslyckade

skott gick via ett Djurgårdsben och Andreas Augustsson kunde placera

in den blytunga kvitteringen med matchens sista spark.
LAGET
TOURRAY
STORM - KUIVASTO - JOHANNESSON - BARSOM

ÁRNASON (ARNENG, 63) - KOMAC - SJÖLUND (BATAN, 82)
KUSI-ASARE (QUIRINO, 61) - JONSON - HYSÉN
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OMGÅNG 11,2006-07-20

BK HÄCKEN - DJURGÅRDENS IF 0-2 (0-0)
0-1 (59) JONES KUSI-ASARE
0-2 (92) JONES KUSI-ASARE

PUBLIK: 10 956
På Nya Ullevi spelades denna match eftersom kampen ingick i det år
liga programmet till Gothia Cup. Djurgården kom till matchen med den

försmädliga Elfsborgsmatchen i färskt minne och kanske var det därför
som den första halvleken inte blev någon höjdare spelmässigt.
Häcken hade faktiskt de vassaste chanserna och kunde mycket väl
gått till pausvila med en ledning. Att så inte blev fallet var mestadels
ett prickfritt försvarsspels- och en storspelandes Pa Dembo Tourrays
förtjänst.
I andra halvlek släppte det lite för Djurgårdens del och det mycket
tack vare bättre rörlighet och snabbare och mer distinkt passningsspel.
Och givetvis tack vare Jones Kusi-Asares mycket sköna ledningsmål i

den 59:e minuten. Mattias Jonson svarade för en fin framspelning och
Jones avslutade kliniskt.

Häcken lyfte spelet genom att även lyfta många långa bollar

mot topparna Hasse Berggren och Dioh Williams. Men det här var
djurgårdens kväll i Göteborg och på övertid kunde Jones Kusi-Asare
lyfta in sitt och Djurgårdens andra mål för matchen, även denna gång
framspelad av Mattias Jonson.

OMGÅNG 12, 2006-07-29

DJURGÅRDENS IF - ÖRGRYTE IS 2-2 (1-0)
1-0 (35) ANDREJ KOMAC
1-1 (58) BOYD MWILA
2-1 (78) TOBIAS HYSÉN
2-2 (82) AILTON ALMEIDA

PUBLIK: 9 915
LAGET

TOURRAY
STORM - KUIVASTO - JOHANNESSON - BARSOM

ÁRNASON (ARNENG, 46) - KOMAC - SJÖLUND
JONSON - KUSI-ASARE - HYSÉN (ENRICO, 87)

Detta blev en konstig match mellan ett lag som ville framåt
(Djurgården) och ett lag som kom till Stadion för att spela 0-0. Örgryte
backade hem direkt från start och var inte alls speciellt intresserat av
att anfalla. Djurgården fick ha mycket boll, fick många hörnor och fick
tillslut hål på Örgryte. Målet kom på en frispark signerad nyförvärvet
från Slovenien Andrej Komac.

Hans hårda inåtskruvade frispark stöttes i egen bur av en Örgryteförs
varare och målet fick igång en ganska tråkig match.

Ut till andra halvlek kom Djurgården suktandes efter ett 2-0 mål som
förmodligen skulle ha punkterat matchen. Och chanser saknades san

nerligen inte. Men gör man inte mål på de chanser man skapar blir det
som så ofta; att det andra laget gör det istället.
Och mitt i DIF-anstormningen kvitterade så Örgryte. En för snål
bakåtnick av Kuivasto gjorde att Mwila kunde rusa fram och stöta in
1-1 bakom Dembo. Men Djurgården lyckades få hål på Örgryte igen.
En hörna av Johan Arneng mötte Tobias Hysén med pannan, en nick

hård som ett skott och 2-1 till Djurgården. Det skulle och borde ha blivit
vinstmålet, men Örgryte lyckades kvittera ytterligare en gång efter ett

rejält flipperspel i Djurgårdens straffområde. Bollen studsade tillslut ut till
Ailton som smällde in 2-2.
Återigen släppte Djurgården in ett sen kvittering på Stadion. På slutet

satsade Djurgården hårt för att avgöra, men det riktiga trycket uteblev,
så också vinstmålet.

LAGET
TOURRAY

RASCK - KUIVASTO - JOHANNESSON - BARSOM (STORM, 81)

ARNENG - KOMAC - ENRICO (JONSON, 46)
SJÖLUND - KUSI-ASARE (QUIRINO, 61) - HYSÉN

DJURGÅRDAREN_27

OMGÅNG 13, 2006-08-05

DJURGÅRDENS IF - HELSINGBORGS IF 2-1 (1-0)
1-0 (40) MATIAS CONCHA

1-1 (70) LUTON SHELTON
2-1 (74) TOBIAS HYSÉN
PUBLIK: 14 825
Stadion var upptagen med Tennisturnering och därför spelades mötet
mot Helsingborg, för tredje året i rad faktiskt, på Råsunda. Och för

tredje året i rad blev det också Djurgårdsseger. Men den satt hårt inne.
Det här var första matchen efter debaclet i Champions Leaguekvalet
och spelarna såg till en början lite molokna ut, viljan fanns där men

inte riktigt glädjen och fantasin.
Spelet var lite Hawaiiartat, fram och tillbaka med mycket felpass och
många konstiga situationer. Därför var det inte ologiskt att första målet

kom ur slumpens skörd. Andrej Komac lade bollen till Matias Concha
som måttade ett inlägg. In i bollbanan kom Mattias Jonson men han
nådde inte bollen, men hans intention lurade Daniel Andersson i Hels

ingborgsmålet och Conchas inlägg gick därmed rakt i mål.

I andra halvlek bytte Helsingborg in livsfarlige och hypersnabbe Lu
ton Shelton. Han hade inte varit på plan länge förrän han och Karekezi

kom i ett 2-mot-1-läge. Shelton fick bollen perfekt, tvärnitade i straffom
rådet och fick därigenom yta att placera in kvitteringen till 1-1 efter 70
minuter spel.
Men fyra minuter senare ramlade Hysén just utanför Helsingborgs
straffområde. Han reste sig snabbt och skruvade in segermålet på den

efterföljande frisparken. Skottet var inte speciellt hårt, men val av hörn
ställde nog Daniel Andersson som fick se bollen smita in i ”hans hörn”.
Helsingborg hade på slutet en chans då Karekezi felvänd från nära
håll klackade bollen förbi Dembo, men Jonson stod på mållinjen som

en räddande trepoängsängel.
LAGET
TOURRAY
RASCK - KUIVASTO - JOHANNESSON - CONCHA

ARNENG - KOMAC - SJÖLUND (ENRICO, 63)
JONSON - KUSI-ASARE (HYSÉN, 46) - BATAN (ÁRNASON, 87)
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OMGÅNG 14, 2006-08-13

HELSINGBORGS IF - DJURGÅRDENS IF 1-1 (1-1)
1-0(14) LUTON SHELTON
1-1 (25) MATTIAS JONSON
PUBLIK: 12 500

Serien vände och Djurgården åkte till Olympia med nyvunnet självför
troende efter trepoängaren mot HIF veckan innan. Och onekligen såg
det bra ut då Fredrik Björck skickade upp en armbåge i ansiktet på
Johannesson och domaren skickade Björck av planen redan efter åtta
minuter.

Men tyvärr renderade det numera övertaget bara i att Djurgården
kände sig obekväma med situationen. Helsingborg kunde helt plötsligt
spela avslappnat och på kontring medan Djurgården fick ha boll.

Djurgården försökte, men med en kontringsspelare av Luton Sheltons
kapacitet fanns det inte ett anfall som kändes ofarligt för skåningarna.
Och i den 14 minuten skickade Henke Larsson iväg Shelton i en löpdu
ell mot Kuivasto. Shelton vände bort Kuivasto och rullade bollen förbi
Dembo och in i mål.
Helsingborgsledningen stod sig i tio minuter. Sedan vann Komac ett

OMGÅNG 15, 2006-08-19

DJURGÅRDENS IF - KALMAR FF 0-1 (0-1)
0-1 (32) MIKAEL BLOMBERG

mottlägg och bollen gick tillbaka in i Helsingborgs straffområde där
Batan fanns. Han vrickade bollen vidare mot Jonson som med under

PUBLIK: 9 587

bar vilja vräkte upp bollen i nättaket.

Djurgården gjorde mot Kalmar på Stadion en av sina bättre insatser på

Andra halvlek hade kunnat sluta hur som helst. Djurgården hade
sina lägen att avgöra, likaså Helsingborg. Därför var det ganska rättvist
att inget av lagen lyckades med den bedriften. För Djurgården blev

länge. Paradoxalt nog blev det noll poäng.
Blåränderna tog tag i spelet från start och nu till skillnad från tidigare

matchen en besvikelse eftersom man inte lyckades avgöra trots spel

lades fri av Sjölund, men missade. Enrico hittade fint den yta mellan
backlinjen och mittfältet som blivit synonym med ”Adde-ytan”. Flera
gånger kom brassen också till avslut, men något mål ville det inte bli.

med en man mer i nästan hela matchen. Men spelet var ofta lite för
statiskt, lite för lättläst och då vinner man inga matcher.

matcher under sommaren skapades många målchanser. Batan spe

Kalmar skapade två lägen på hela matchen. Den ena en stolpträff
LAGET
TOURRAY

från Ari den andra en straff i mål i den 32 minuten av Mikael Blomberg.

CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - BARSOM

bra match, men hade verkligen inte marginalerna på sin sida. Just
efter Kalmars ledningsmål vände han snyggt med två försvarare och
drog till på halvvolley, ett jätteskott i ribban. Sekunderna senare trodde

ARNENG - KOMAC - SJÖLUND (ENRICO, 63)
JONSON - HYSÉN - BATAN (RASCK, 78)

Daniel Sjölund hade tagit ett kliv längre bak i planen och gjorde en

sig Hysén kvitterat men hans mål blev bortdömt för offside. Ytterligare
sekunder senare fick Kalmar en utvisning och återigen fick Djurgården
chansen att spela med en man mer. Men det hjälpte föga även denna
gång.
Andra halvlek var annars den första lik. Djurgården hade boll, hade
spelet fullständigt, hade chanser, men hade inte flytet eller förmågan
att förvalta det. Kalmars andra halvlek var en uppvisning i defensivens
konst och smålänningarna var inte direkt benägna om att anfalla.
I matchens absoluta slutskede snurrade duktige Enrico ute på kanten.
Han vikte in i straffområdet och kapades bryskt och Djurgården fick

straff.
Fram klev Sjölund, men åt rätt håll slängde sig Petter Wastå och räd
dade och strax efteråt var matchen slut och Djurgården åkte på en

svidande förlust.

LAGET

TOURRAY
CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STOLTZ (DAVIDS, 76)
BARSOM (BERGTOFT, 76) - SJÖLUND - ENRICO
JONSON - HYSÉN - BATAN (KUSI-ASARE, 66)
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OMGÅNG 17, 2006-09-11

DJURGÅRDENS IF - GAIS 0-2 (0-1)
0-1 (40) JAMES KEENE
0-1 (51) KHARI STEPHENSON
PUBLIK: 9 815
Efter derbyt mot Hammarby var det upplagt för fest inför hemmamatch
en mot GAIS. Tyvärr var det bara publiken som antog inbjudan.
Förväntningarna var stora inför matchen mot GAIS, men det blev liksom

inte något alls. Visserligen hade Djurgården den första heta chansen
när Kusi Asare kom fri med GAlS-målvakten Dime Jankulovski och visst

hade matchbilden sett annorlunda ut om bollen hade tråcklat sig in
i nätmaskorna. Men en missad målchans efter två minuter ska inte
avgöra en match, snarare ge energi.
Energin fanns på den sjungande och gungande läktaren och där
stannade den fram till slutsignalen. Spelarna jobbade för att hitta löpn

OMGÅNG 16, 2006-08-28

HAMMARBY 1F-D1F 0-3 (0-3) AVBRUTEN
0-1 (13) LANCE DAVIDS

0-2(18) MATTIAS JONSON

ingarna, för att hitta positionerna och för att hitta igenom den samlade
GAlS-defensiven. Försökte och försökte. Men det var GAIS som hittade
målet, en omarkerad James Keene slog in bollen via bortre stolpen
från högerposition precis innanför straffområdet. Och GAIS kunde spela
ännu kompaktare.
Den första halvleken var tuff och Richard Ekunde ska tacka regeln att

0-3 (47) JONES KUSI-ASARE

domarna inte får titta på reprisen på storbildsskärmen, mer utvisning

Vad ska man säga? Matchen bröts efter knappt tio minuters spel i

än hans armbåge i Jones Kusi Asares ansikte kan det knappast bli.
Men när inget annat gick rätt, varför skulle då domsluten göra det?

andra halvlek, efter det att Hammarbyanhängare stormat planen och
dessutom slängt in bengaliska eldar och annan pyroteknik.

I den andra halvleken avgjordes drabbningen definitivt när en
alldeles för fri Khari Stephenson stormade in i Djurgårdens straffområde

Det var synd för Djurgårdens del som annars gjorde säsongens

bästa prestation i ett trängt läge. Framför allt var det viljan som fällde

avgörandet. Djurgården tog snabbt tag i händelseförloppet och
vaskade ganska omgående fram ett par halvchanser. På en sådan

och förvaltade Keenes nickpass på bästa sätt. Underläge med två mål

gjorde att GAIS kunde krypa tillbaks ännu mer och utan bolltempo och
rörelse hittade Djurgården inte igenom det. Inte ens en utvisning på

efter att Kusi-Asare sökt skottläge, men Marteinson brutit hamnade bol

GAIS Daniel Blomgren efter 63 minuter hjälpte, den kompakta GAIS-
muren stod emot allt.

len hos en av planens bästa Lance Davids. Han drog till utan att tänka

Djurgården försökte garanterat, men i dag kunde man inte. Det

och bollen gick i mål till en förlösande Djurgårdsledning.

Hammarby var förlamat, paralyserat och Djurgården kom in i någon

kunde däremot publiken som bara sjöng och sjöng och var matchens
behållning.

slags trans som laget inte varit i närheten av tidigare under säsongen.
Och efter 18 minuter stod det 2-0. Johan Arneng hade själv läge att
efter hörna lirka in bollen vid bortre stolpen, men missade och sökte in

TOURRAY

lägg på andra chansen. Han fann Jonson ren framför mål som knappt

CONCHA - OTTESEN - JOHANNESSON - STOLTZ (QUIRINO, 68)

men klart pressade bollen över Hammarbymållinjen med en hård nick.
Derbyt innehöll intensitet från båda lagen, men det var bara
Djurgården som kom segrande ur duellerna. På övertid av första halv
lek vann Lance Davids en av många närkamper och rusade framåt,

DAVIDS - KOMAC (ENRICO, 46) - ARNENG - SJÖLUND (BATAN, 60)
JONSON - KUSI-ASARE

tog hjälp av Concha som slog ett inlägg mot Kusi-Asare. Mästerligt sög
han ner bollen på bröstet och dunkade sedan in 3-0 via ribban.

Djurgården kontrollerade även inledningen av den andra halvle
ken. När knappt tio minuter av den gått brakade det stora infernot
loss. En mycket tråkig avslutning på en i övrigt mycket rolig match för

Djurgårdens del.

LAGET
DEMBO
CONCHA - JOHANNESSON - OTTESEN - STOLTZ
DAVIDS - ARNENG - KOMAC - SJÖLUND

KUSI-ASARE - JONSON
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LAGET

ICA - POOLEN

DIF - POOLEN

VILL DU OCKSÅ SYNAS HÄR RING:
08-54515800

DIURGÅRDSANDAN

FOTBOLLSALLIANSEN

FÖRELÄSER I SKOLOR

Under augusti och september genomförde Fotbollsalliansen en

att bryta avtal om klubben gör något negativt. Lägre intäkter

handfull föreläsningar på högstadieskolor runt om i Stockholm.
Kvarhagskolan, Tunaskolan, Engelbrektskolan och Wisénska är
några av skolorna som Fotbollsalliansen har besökt.
I Engelbrektskolan var det elever i årskurs sju och åtta som
går skolans fotbollsprofil som fick lyssna. Med på föreläsningen,
som går under namnet ”Smarta val”, den gången var spelarna
Stefan Batan och Oskar Wahlström med från Djurgården. Under

renderar i ett sämre kretslopp. Hammarby har redan nu varnat
för att händelserna på Söderstadion kan innebära sparsammare
värvningar.

hösten är det tänkt att det skall finnas representanter från de tre
stora stockholmsklubbama med på alla föreläsningar.
Till föreläsningen på Engelbrektskolan blixtinkallades Batan
och Wahlström eftersom det bara timmar före föreläsningen stod
klart att Tobias Hysén skulle till England för att skriva kontrakt
med Sunderland. Tobias har varit med på föreläsningen med
Fotbollsalliansen tidigare.
- Spelarna har varit i precis samma situation och ålder som ni
är i nu. De tvingades att fatta beslut om vad de ville satsa på. I
dag sitter de här i egenskap av att vara elitfotbollsspelare, inleder
Ulric Jansson från Fotbollsalliansen.
Patrik Asplund berättade om fotbollens kretslopp, om vad som
krävs för att det skall fungera och vad som krävs för att det inte
skall fungera. När detta skrivs känns det än mer aktuellt då det är
dagarna efter det avbrutna derbyt på Söderstadion som garanterat
kommer att påverka klubbarna negativt på flera olika sätt.
- Det krävs ett fungerande kretslopp för att bli en framgång
srik klubb. Misskötsel, till exempel dålig ekonomi eller support
rar som förstör för klubben får konsekvenser, säger Patrik.
Supportrar som missköter sig så illa som till exempel under
derbyt skrämmer bort andra åskådare och sponsorer kan ha rätt
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- Men det är viktigt att påpeka att majoriteten är positiva
och det är den delen som lockar till sig nya spelare, poängterar
Patrik.

”Osmarta trappan” monterades sedan upp och Stefan Batan
kunde när han läst på trappstegen konstatera att hans väg till
elitfotbollen inte varit helt fläckfri.
- Det var fotbollen som fick mig att inte ta sista steget. Dessu
tom hade jag vänner som inte knarkade. Hade jag haft det hade
kanske även jag påverkats, säger Stefan Batan som har sin pappa
som förebild.
- Även duktiga idrottsmän har gjort tabbar på vägen. Det är

inte kört om man har gjort lite fel, inflikar Ulric Jansson.

Första steget på osmarta trappan är rökning. Något många
testar i ung ålder. Ju längre man kan hålla sig borta från rökning
desto mindre risk löper man att nå översta trappsteget på trappan.
- Jag fick en ”morot” av mina föräldrar som ung. Om jag
inte rökte eller snusade före jag hade fyllt 18 skull de betala
mitt körkort. Det blev som ett kontrakt, säger målvakten Oskar
Wahlström.

Efter föreläsningen får eleverna skriva kontrakt med sin klubb.
Kontraktet signeras av eleven och spelarna och innebär att eleven
precis som spelarna blir ambassadörer för Djurgården. Kon
traktsskrivningen är en viktig och uppskattad del av föreläsnin
garna.
Av Thomas Alexanderson

SNART PREMIÄR FÖR WEBBRADION
Djurgården kommer under hösten att erbjuda besökare på hem
sidan möjligheten att lyssna på webbradio. Webbradion är en del
av projektet Djurgårdsandan och redaktionsarbetarna kommer
uteslutande att vara supportrar. Ansvariga för webbradion är
Magnus Öhrman och Mikael Lagerberg

Magnus, vad kommer vi att får höra i webbradion?
- Självklart så kommer vi till största delen att prata om
Djurgården. Det kommer att vara förhandssnack innan matcherna
och givetvis även eftersnack till matcherna. Vi kommer att prata
om det mesta som rör Djurgården. Supportrar, ledare spelare med
mera kommer att gästa studion. Det kommer även att bli en hel
del DIF-historia och kuriosa”.

Kommer innehållet endast att beröra Djurgården fotboll?
- Nej, vi hoppas även kunna göra program med och om flera andra
av Djurgårdens sektioner. Det kan bli lite enformigt att bara prata
om fotboll. Finns det personer som vill vara med men kanske göra
reportage om hockey eller handboll skall de givetvis höra av sig till
oss.
Vad blir det för musik i programmen?
- Vi måste betala STIM-pengar för att få spela musik. Om efter
frågan på musik i våra program blir stor får jag eller Micke kanske
ta till ton. Då lär efterfrågan på musik garanterat bli lägre. Men
jinglar kommer det att bli och dessa kommer Pedda och Gurra att
göra. De kommer även att vara med i flera program

Magnus och Micke vill stärka redaktionen och känner du att det
skulle vara kul att medverka i projektet går det bra att kontakta
dem. I första hand söker de personer som kan tänka sig någon av
följande uppgifter:

* Huvudredigerare
Uppgifter: Huvudansvarar för att program- och reportagelängd up
prätthålls. Står även för sammanfogande redigering.
* Ankare
Uppgifter: Delat ansvar för programupplägget med Huvudredig
eraren. Genomför studiointervjuer och författar påor och avor till
övriga inslag.

ÄNTLIGEN WEBB-TV PÅ HEMSIDAN
Djurgården Fotboll har startat en webb-tv-kanal. Provsändnin
garna är igång tack vare det nya allsvenska tv-avtalet.
Detta innebär att alla som inte har möjlighet att se matcherna
live nu kan se alla matcher gratis ett dygn efter att de spelats.
Satsningen innebär också nya möjligheter för företag att synas
med reklamfilm och banners.
- Vi tror att vår webb-tv blir väldigt populär bland alla supportrar
och fotbollsintresserade som inte kan följa matcherna direkt på
arenan. Satsningen på webb-tv ger också alla de företag som ser
idrott som en viktig marknadsföringskanal nya möjligheter att nå
en utvald och intressant målgrupp, säger Jenny Furtenbach, vd

för Djurgården Fotboll Försäljning AB.
Webb-tv-sändningarna skapar nya möjligheter för djurgård
are som bor utomlands eller i andra delar av Sverige att följa
Djurgården. Det förenklar också för fansen som bor i Stockholm
som inte har möjlighet att åka på matcher att se till exempel

klubbens bortamatcher i efterhand.
Den digitala radio- och tv-plattformen har utvecklats av
Djurgården Fotboll internt, streamingplattform samt hosting
levereras av Qbrick och matcherna produceras av produktions
bolaget Onside.
På webb-tv-kanalen kommer till en början Djurgårdens allsven

ska hemma- och bortamatcher att sändas.
Av Tomas af Geijerstam

* Flertalet reportrar
Uppgifter: Genomföra intervjuer och reportage. Står även för redi
gering av enskilda klipp.
Tidigare erfarenhet är ett givetvis ett plus, men absolut inget krav.
Utbildning i enkel redigering kommer att ges till reportrar vid
behov. Webbradion är alltså ett projekt som startats av Djurgård
sandan för djurgårdare som vill göra något extra för klubben på
ideell basis.

Vill du vara med och göra webbradio. Maila då ditt intresse till
webbradio@dif.se
Av Thomas Alexanderson
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ANDREJ KÄNNER SIG HEMMA
Efter en misslyckad tid som proffs i Portugal var Andrej Komac noga
med att inte skriva på första bästa kontrakt. Men när han fick kontakt
med Djurgården var det ingen tvekan.

- Redan när jag var här några dagar så kändes allt bra. Klubben
och allting runt fungerade bra och jag gillar Stockholm som stad.
Jag bestämde mig direkt för att skriva på, säger han.

Han har redan börjat finna sig till rätta i sin nya omgivning. Hans
flickvän och tioåriga dotter är på plats i Stockholm och familjen har
flyttat in i en lägenhet i stan. I laget har han haft en given plats nästan
från början.

- Jag hade tur och fick plats i startelvan nästan direkt. Ibland kan
det vara tufft, spelar laget riktigt bra under en period kan det vara
svårt att ta en plats, även om det går bra på träningarna. Men allt har

fungerat bra i laget och jag tycker att mitt spel fungerat bra. Det är
bara Champions League som är en besvikelse.
Att Djurgården hade lite problem med spelet och målskyttet under
hans första tid är inget som oroar honom.

Det händer alla lag då och då. Det finns massor av kvalité i laget
och nu börjar det se riktigt bra ut. Nu är siktet inställ på toppen av
tabellen, säger han.

Text: Jonas Riedel

EN TILL I “BRASSE-GÄNGET”
Enrico Cardoso Nazaré behöver inte känna sig ensam i Sverige.

I laget finns landsmannen och kompisen Quirino.

- Dessutom brukar vi träffa Hammarbys Paulinho och AlKs

Figueiredo, Mendes och Saraiva. Vi ses allihop en gång i veckan och
pratar om allt möjligt, det är mycket trevligt. Sedan kom min tvilling
bror Fabricio till Sverige för ett tag sedan. Han ska spela för Väsby i
Superettan och bor just nu hemma hos mig, berättar Enrico.
Hittills har han inte tagit en ordinarie plats i laget, men det oroar
honom inte.

- Jag har inte fått så många chanser att visa upp mig hittills, men

när jag har spelat tycker jag att det har gått bra. Jag jobbar hårt för

att hålla formen på topp och hoppas på att snart få fler chanser att
visa vad jag kan.
Spelet i Sverige skiljer sig en del från hur han är van att spela.

Men han tycker inte att det är så märkvärdigt, det kommer med tiden
Träningarna skiljer sig däremot inte så mycket från i Brasilien.
- Vi tränar mycket med spel på små ytor här. Det gäller att röra sig

mycket och det är bra. Fysträningen är däremot lite annorlunda än i

Brasilien. Där tränar vi nästan bara med maskiner, här tränar vi med
vikter och kroppens tyngd. Det är tufft men bra, jag kommer att ha
nytta av det framöver, menar Enrico.
Text: Jonas Riedel

DJURGÅRDAREN

LISTAR

HÄR FINNER DU DJURGÅRDARENS EGNA LISTOR.
VilL du Lista något i Djurgårdens historia så skicka in din lista

till oss på dif.fotboll0dif.se. Det kan vara en lista baserad på

dina favoritspelare eller dina mest minnesvärda matcher med

Djurgården. Listorna på denna sida är baserade på statistik i
Uppslagsverket om Djurgårdens IF Fotboll som kommer att

finnas till försäljning våren 2007.

ÅRET ÄR 1970

ÅRET ÄR 1973

1. DAN BRZOKOUPIL, CLAES CRONQVIST,

1. Harry Svensson 16 mål

CONNY GRANQVIST, HANS JONSSON, HANS NILSSON,
RONNEY PETTERSSON OCH STIG ÅKERSTRÖM - 22 MATCHER

2. Håkan Stenbäck 8 mål

3. Kjell Samuelsson 7 mål
4. Sven Lindman 6 mål

2. INGE KARLSSON - 21 MATCHER
3. *SVEN LINDMAN, JAN-ERIK SJÖBERG OCH
JAN SVENSSON - 20 MATCHER

5. Arne Skotte 5 mål

4. WILLY GUMMESSON - 18 MATCHER

6. Per Lövfors och Jan-Erik Sjöberg 3 mål

5. TOMMY BERGGREN - 14 MATCHER
6. BJÖRN JONSSON - 8 MATCHER

7. Lars Åhs 2 mål
8. Tommy Berggren, Per-Olof Erixon och Lars-Gunnar Rehnberg 1 mål

7. KJELL NYBERG - 6 MATCHER

8. LEIF CLEASSON OCH LARS KARLSSON - 2 MATCHER
9. TOMMY DAVIDSSON -1 MATCH

FLEST MATCHER

ÅRET ÄR 1982
ÅRET ÄR 1999
1. * Sharbel Touma 8 mål
2. Lucas Nilsson 4 mål
3. Fredrik Dahlström och

Samuel Wowoah 3 mål
4. Niclas Rasck 2 mål

5. Michael Borgqvist, Pierre Gallo,
Jones Kusi-Asare, Magnus Pehrsson,
Jon Persson och Zoran Stojcevski 1 mål

1. Björn Alkeby Hans Holmqvist,
Lars Stenbäck och Ronald Åman 24 matcher
2. Tommy Berggren och Peter Strömberg 23 matcher

3. *Arne Erlandsen och Vito Knezevic 22 matcher
4. Anders Grönhagen 19 matcher
5. Lars Sandberg 18 matcher
6. Roger Casslind 17 matcher
7. Mats Aronson och Ulf Lundberg 14 matcher

8. Mats Jansson ochVolkerTönsfeldt 9 matcher
9. Mika Leinonen 8 matcher

10. Mikael Englund och Anders Westberg 2 matcher
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KNEP & KNÅP

LABURINTEN
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FACIT
KRYSSET
FRÅN DJURGÅRDAREN NR 2 2006
FACIT
ORDLEKEN
FRÅN DJURGÅRDAREN NR 2 2006

1. Hur många poäng har Djurgården spelat ihop i år i Allsvenskan?
2. Vilken känd svensk fotbollsspelare sjunger Frans om?

3. Var spelar Djurgården sina hemmamatcher?

4. Vilken färg på kortet tar domaren upp om någon spelare ska utvisas?
5. Vilken svensk spelare vann CL tillsammans med Barcelona 2006?

6. På vad spelas en fotbollsmatch?
7. Hur många gånger har Djurgården blivit svenska mästare?
8. Vad heter den supporterklubb som är för de yngsta fansen?
9. I vilket land spelas fotbolls VM 2006?

TECKNINGAR/BILDER
Som vi tidigare nämnt så får ni gärna skicka in teckningar och bilder till oss, så kanske
just ditt bidrag publiceras i nästa nummer av Djurgårdaren. Till nästa nummer efterlys

er vi teckningar och fotografier på temat ”Fotboll/Djurgården”. Självklart kan man mejla
bilderna digitalt, men se till att det är hög upplösning (så många pixlar som möjligt) så
att vi kan trycka bilderna i tidningen.

Skicka dina teckningar och fotografier till:

Djurgårdens IF Fotboll

"Djurgårdaren”
Valhallavägen 104
114 41 Stockholm

AUTOGRAFER
Vill du ha spelarnas autografer? Skicka ett

frankerat svarskuvert med din adress till oss,
så skickar vi autografer till dig. Märk kuvertet

Autografer
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DJURGÅRDAREN

DAMALLSVENSKAN

HOCKEYN 2006/2007

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

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

du på hemsidan, www.dif.se

Måndag 17 april Djurgården - Sunnanå SK_____________________________3-0

Tisdag 19 sep 19.00 Djurgårdens IF - Mora IK

Söndag 30 april Malmö FF DFF - Djurgården___________________________ 4-1

Torsdag 21 sep 19.00 Frölunda HC - Djurgårdens IF

Söndag 14 maj Djurgården- Umeå IK________________________ ._________ 0-1

Tisdag 26 sep 19.00 MODO Hockey - Djurgårdens IF

Onsdag 17 maj QBIK - Djurgården____________________________________ 1-1

Torsdag 28 sep 19.00 Färjestads BK - Djurgårdens IF

Söndag 24 sep 16.00 Djurgårdens IF - Linköpings HC

Söndag 21 maj Kopparbergs/Göteborg - Djurgården

____________

1-2

Söndag 28 maj Djurgården - KIF Örebro DFF___________________________ 1-0

Tisdag 3 okt 19.00 Djurgårdens IF - Skellefteå AIK
Torsdag 5 okt 19.00 HV71 - Djurgårdens IF

Söndag 4 juni Hammarby IF DFF - Djurgården_________________________ 0-4

Lördag 7 okt 15.00 Djurgårdens IF - Timrå IK

Söndag 11 juni Djurgården - Jitex BK_________________________________ 5-1

Tisdag 10 okt 19.00 Luleå HF - Djurgårdens IF

Torsdag 22 juni Linköpings FC - Djurgården

Torsdag 12 okt 19.00 Djurgårdens IF - Brynas IF

______________ __________ 1-1

Onsdag 28 juni Djurgården - Mallbackens IF__________________________ 3-0

Måndag 16 okt 19.00 Mora IK - Djurgårdens IF

Torsdag 19 okt 19.00 Djurgårdens IF - Frölunda HC

Lördag 1 juli Djurgården - Bälinge____________________________________ 1-0

Lördag 21 okt 15.00 Linköpings HC - Djurgårdens IF

Lördag 8 juli Bälinge - Djurgården____________________________________ 0-3

Tisdag 24 okt 19.00 Djurgårdens IF - MODO Hockey

Torsdag 26 okt 19.00 Djurgårdens IF - Färjestads BK

Lördag 12 aug Jitex BK - Djurgården__________________________________0-6

Lördag 28 okt 15.00 Skellefteå AIK - Djurgårdens IF

Lördag 19 aug Djurgården - Hammarby IF DFF________________________ 5-1

Måndag 30 okt 19.00 Djurgårdens IF - HV71

Onsdag 30 aug Mallbackens IF - Djurgården__________________________ 0-4
Torsdag 2 nov 19.00 Timrå IK - Djurgårdens IF

Söndag 3 sep Djurgården - Linköpings FC_____________________________ 6-2

Söndag 5 nov 16.00 Djurgårdens IF - Luleå HF

Lördag 9 sep KIF Örebro DFF - Djurgården

Torsdag 16 nov 19.00 Djurgårdens IF - Malmö Redhawks

2-2

Söndag 17 sep 16.00 Djurgården - Kopparbergs/Göteborg

Lördag 18 nov 15.00 Brynäs IF - Djurgårdens IF

Söndag 8 okt 16.00 Djurgården - QBIK

Torsdag 23 nov 19.00 Djurgårdens IF - Malmö Redhawks

Måndag 20 nov 19.00 Luleå HF - Djurgårdens IF

Söndag 15 okt 13.00 Umeå IK - Djurgården

Lördag 25 nov 15.00 Djurgårdens IF - MODO Hockey

Söndag 22 okt 13.00 Djurgården - Malmö FF DFF

Tisdag 28 nov 19.00 Skellefteå AIK - Djurgårdens IF

Söndag 29 okt 13.00 Sunnanå SK - Djurgården

Torsdag 30 nov 19.00 Frölunda HC - Djurgårdens IF

Lördag 2 dec 15.00 Djurgårdens IF - Färjestads BK

Måndag 4 dec 19.00 Djurgårdens IF - Mora IK
Torsdag 7 dec 19.00 HV71 - Djurgårdens IF

Söndag 10 dec 16.00 Djurgårdens IF - Linköpings HC

Tisdag 19 dec 19.00 Djurgårdens IF - Timrå IK
Torsdag 21 dec 19.00 Brynäs IF - Djurgårdens IF

Onsdag 27 dec 19.00 Djurgårdens IF - Luleå HF

Fredag 29 dec 19.00 Malmö Redhawks - Djurgårdens IF
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Djurgårdens IF Fotboll
Valhallavägen 104, 2tr

114 41 Stockholm

Telefon 08-545 158 00
www.dif.se

Djurgårdens IF Ungdomsfotboll

Djurgårdens IF Bouleförening

Djurgårdens IF Brottning

Hjorthagens IP

Sture Öhman

Se länk på dif.se

Artemisgatan 40

Prylvägen 7

115 42 Stockholm

141 30 Huddinge

Telefon 08-545 158 50
www.difungdom.se

Djurgårdens IF Fäktning

Djurgårdens IF Bordtennis

www.diffencing.se

www.difbordtennis.com

Djurgårdens IF Handboll
Telefon 070-595 31 61

Djurgårdens IF Bowling

www.difbowling.com

Kent Åberg

Djurgårdens IF Innebandy

www.difinnebandy.net

www.difhandboll.se

Telefon 08-740 44 34

Djurgårdens IF Handikappfotboll

www.djurgardensgolf.se

Telefon 08-664 14 64

Telefon 08-783 59 15
www.difdam.nu

Kansli: Huvudstadens Golf

Telefon 08-511 750 00

Telefon 073-632 30 31
Djurgården Damfotboll

Djurgårdens IF Golf

Djurgårdens IF Konståkning

Marie Westerberg

Telefon 0768-522 777
Djurgårdens IF Bandyförening

www.difkonstakning.se

Conny Arnold

Telefon 08-631 11 01

Djurgårdens IF Boxning

Telefon 0708-92 22 11

Djurgårdens Suporters Club

Se länk från www.dif.se

Telefon 08-650 10 92

www.difbandy.se

Telefon 08-765 50 38

www.difboxning.se
Djurgårdens IF Alpinförening

www.dsclub.nu
DIF Amerikansk Fotboll

Per Roald

Djurgårdens IF Ishockey

Joachim Skoogberg

Telefon 070-564 16 20

Telefon 08-600 81 00

Telefon 0703-445 304

Telefon 08-783 79 77

www.difalpin.se

www.difhockey.se

www.dif-af.com

www.jarnkaminerna.nu

Järnkaminerna

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

