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INFORMATION

ÖVER

10.000
MEDLEMMAR!
Inga guld, inget Royal League och inte heller blev det något gruppspel i Champions 
League eller i Uefa-cupen 2006. Inga av de sportsliga målsättningarna infriades under 
året, men Djurgården kommer igen. Vi djurgårdare har varit med om värre motgångar än 
en sjätte plats i Allsvenskan, rest oss och kommit tillbaka starkare. Något som däremot är 
mycket glädjande när vi summerar 2006 är att Djurgårdens IF Fotboll nu har över 10000 
medlemmar. Det är en oerhörd styrka att djurgårdsfamiljen fortsätter att växa och målet 
är att nå 12000 medlemmar under 2007 som är året då Djurgården fyller 116 år. I listan 
bredvid hittar ni några av de medlemsförmåner och erbjudanden vi haft under 2006. Att 
det ska finnas ett mervärde att vara medlem är en av de saker vi jobbar med att utveckla 
under 2007.

Produktionen av det kompletta uppslagsverket om Djurgården Fotboll pågår för fullt. Det 
är mycket fotbollshistoria att sammanställa till ett komplett uppslagsverk med historia, 
statistik, spelare, resultat, lagbilder, arenor, klassiska händelser och mycket mer därtill. 
Vi kommer att eftersöka material till uppslagsverket via vår hemsida. Se på hemsidan 
fortlöpande och se vad vi eftersöker och har du det så kontakta oss. Självklart får du 
tillbaka materialet när vi använt det. Arbetet med denna bok har pågått sedan hösten 2005 
och vi har en bit kvar. Uppslagsverket kommer att kunna förbeställas via hemsidan när vi 
närmar oss utgivning under våren 2007.

Jag vill passa på att tacka Kjell Jonevret, Stefan Rehn och Lasse Sandberg för deras 
insatser för Djurgården. Kjell Jonevret har verkligen varit en i gänget uppe på kansliet 
eftersom han spenderade lika mycket tid där som ute på Kaknäs. Alla tre har ett stort 
djurgårdshjärta och det är alltid lite tråkigt när man går skilda vägar, men så är det i 
fotbollen. Spelare och tränare kommer och går, så är verkligheten.

Djurgården har det tungt i Elitserien i hockey, men en slutspelsplats är fortfarande en 
högst realistisk målsättning. Då vill det till att man hittar tillbaka till det fina spel man 
visade upp i början av säsongen. Vi djurgårdare kan bidra genom att gå på matcherna och 
stötta laget. Tio hemmamatcher under 2007 återstår innan slutspelet drar igång i mars och 
Järnkaminerna storsatsar på matchen mot Skellefteå AIK den 4 januari på Hovet. Den 
matchen vill ni inte missa så se till att skaffa biljett snarast om du inte vill bli utan.

I nästa nummer av Djurgårdaren kommer vi att presentera fotbollstruppen som ska ta 
revansch 2007. På hemsidan kommer ett spelprogram, både för träningsmatcher och 
Allsvenskan, så fort alla detaljer är klara. Och glöm inte att skaffa dig säsongsbiljett 2007.

Tomas af Geijerstam

DIF Fotboll kallar alla medlemmar till...

Informationsmöte tisdag 9 januari 18.00 i 

Torben Grut salen på Stadion

Årsmöte tisdag 6 mars 18.00 i Torben Grut 

salen på Stadion

Välkomna och glöm inte att ta med giltigt 

medlemskort.

Eventuella ändringar meddelas på www.dif.se.

Under 2006 var detta några av de förmåner 

medlemmar i DIF Fotboll fick...

* 4 nummer av medlemstidningen Djurgårdaren.

* Möjlighet att delta i informationsmöte och 

årsmöte.

* Möjlighet att delta i populära frågekvällarna i 

Klocktornet (under 2006 kunde medlemmarna 

bland annat ställa frågor till Kjell Jonevret, Bosse 

Andersson, Stefan Rehn, Lasse Sandberg, Kjell 

Frisk, Bo Lundquist, Ulf H Petersson, Stefan Alvén, 

Alf Johansson].

* 10% rabatt på produkter i webbshopen och i 

butiken i Klocktornet.

* Möjlighet att delta på medlemskvällen i adidas 

concept store med förmånliga rabatter på hela 

sortimentet.

* Rabatt på biljetter till matchen i Svenska Cupen 

mot GAIS.

* 2 biljetter till matchen DIF-Frölunda 19 oktober 

i hockey.

* Tillträde till medlemspuben matchdag.

* Möjlighet att köpa säsongsbiljetter.

* Tillgång till hela på hemsidan.

* Rabatt på Arlandastad Golfs greenfee under hela 

sommaren (200 kr)

Gör som över 10 000 andra djurgårdare bli 

medlem. Betala in medlemsavgiften på postgi

rokonto 549 21-2 och ange ditt medlemsnummer 

eller skriv namn, adress och personnummer 

på inbetalningen. Det går också bra att köpa 

medlemskap direkt via hemsidan i webbshopen. 

Går ditt medlemskap ut under våren så kan du 

förlänga det redan nu.

Medlemsutvecklingen 2001-2006

2001: 3 613 Medlemmar

2002:4 511 Medlemmar

2003: 6 107 Medlemmar

2004: 7 405 Medlemmar

2005: 8 105 Medlemmar

2006-12-04: 10 892 Medlemmar
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SÄSONGSBILJETTER 2007
Försäkra dig om en plats på Stadion 2007 genom att köpa säsongsbiljett.
Du har din plats på 13 hemmamatcher i Allsvenskan. Är du medlem i DIF Fotboll 
är säsongsbiljetten subventionerad och du kommer också att få förmånliga 
medlemserbjudanden under hela 2007. De 3000 första medlemmarna som betalar sin 
säsongsbiljett kommer att få en special- souvenir i samband med biljettutlämningen 
som sker på Stadion den 10 och 11 mars. Det är stort tryck på de bästa platserna så 
vill man ha en bra plats på Stadion så är det säsongsbiljett som gäller.

PRISER SÄSONGSBILJETTER 2007
TRE PRISKATEGORIER 2007

Priset på säsongsbiljetterna är uppdelat i 
tre kategorier: Medlem DIF Fotboll, icke 
medlem och företag. Nedan försöker vi reda 
ut begreppen...

MEDLEM DIF FOTBOLL

Medlemmar i DIF Fotboll har ett subven
tionerat pris på säsongsbiljetten. Det innebär 
att man ska visa upp ett giltigt medlem
skort vid biljettutlämningen. Giltigheten på 
medlemskortet ska minst vara till och med 
april 2007, så se till att förlänga dit medlem
skap redan nu om det går ut under våren. En 
säsongsbiljett per medlemskort är det som 
gäller.

ICKE MEDLEM

Säsongen 2007 kan även alla djurgårdare 
som inte är medlemmar i DIF Fotboll köpa 
säsongsbiljett. Ange personnummer vid 
betalningen. Vid biljettutlämningen ska man 
kunna legitimera sig.

FÖRETAG

Vill du ha eller har redan dina säsongsbiljet
ter registrerade på företaget? Då betalar du 
företagspriset. I företagspriset ingår före
tagsnamn på hemsidan samt VIP-biljett som 
ger tillgång till medlemstältet. Vill du enbart 
köpa säsongsbiljetter till företaget eller vill 
du ha en faktura till företaget så mejla dif. 
fotboll@dif.se.

Är du däremot intresserad av sponsorpaket 

med biljetter, exponering och/eller förtäring 

i samband med matcherna kontaktar du Hans 

Frick på 08-545 158 00.

MEDLEM ICKE MEDLEM FÖRETAG
Sektion B, E, 0 3 100 kr 3 500 kr 3 900 kr
Sektion A-F + 0-P 2 900 kr 3 300 kr 3 700 kr
Sektion A, F, P 2 600 kr 3 000 kr 3 400 kr
Sektion G 2 000 kr 2 400 kr 2 800 kr
Sektion K Övre 1 600 kr 2 000 kr 2 400 kr
Sektion L 1 900 kr 2 300 kr 2 700 kr
Sektion M-N - Klack 1 700 kr* 2 100 kr 2 500 kr
Sektion R-Z 1 000 kr 1 400 kr 1 800 kr
Sektion H Övre - Familj 1 000 kr 1 400 kr 1 800 kr
Sektion H Nedre - Familj 800 kr 1 200 kr 1 600 kr

Dessa priser är inklusive 6% moms
*Det subventionerade priset i klacken gäller även för medlemmar i Järnkaminerna

SUBVENTIONERADE PRISER PÅ SÄSONGSBILJETTER 2007 FÖR MEDLEMMAR I DIF FOTBOLL

PRIS 2007 SNITT/MATCH LÖSBILJETTER SUBVENTION
Sektion A-F + 0-P 3100 kr 238 kr 3540 kr 440 kr
Sektion A-F + 0-P 2900 kr 223 kr 3540 kr 640 kr
Sektion A-F + 0-P 2600 kr 200 kr 3540 kr 940 kr
Sektion G 2000 kr 154 kr 2780 kr 780 kr
Sektion K Övre 1600 kr 123 kr 2780 kr 1180 kr
Sektion L 1900 kr 146 kr 2780 kr 880 kr
Sektion M-N - Klack 1700 kr 131 kr 2700 kr 1000 kr
Sektion R-T 1000 kr 77 kr 1580 kr 580 kr
Sektion H Övre - Familj 1000 kr 77 kr 1580 kr 580 kr
Sektion H Nedre - Familj 800 kr 62 kr 1580 kr 780 kr

Dessa priser är inklusive 6% moms

VAR SITTER MAN PÅ MATCHERNA PÅ RÅSUNDA?

PLACERING STADION RÅSUNDA

Långsida Sektion A-F 
Långsida Sektion 0-P 
Kurvan, Sektion G 
Kurvan, Sektion K Övre 
Kurvan, Sektion L 
Klack, Sektion M-N 
Fondläktaren, Sektion R, S, T 
Familjeläktaren, Sektion H

Östra & Västra 
Östra & Västra 
Östra Nedre 
Östra Nedre 
Östra Nedre 

Södra Nedre 
Södra Mellan 
Södra Övre

LÖSBILJETTER 2007
Preliminärt släpps lösbiljetterna till 
Allsvenskan i mars via alla våra Ticnet-
Ombud. Bokar gör man då på telefon 
077-170 70 70 eller via www.ticnet.se.

PRISER LÖSBILJETTER ALLSVENSKAN
Vi kommer att ha tre olika 
prissättningar på matcherna. 
Derbyn 140-400 kr 
Stormatcher 140-260 kr 
Övriga matcher 100-240 kr 

Dessa priser är inklusive 6% moms och en 
serviceavgift från Ticnet på 15-25 kr
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SVAR PÅ DE VANLIGASTE BILJETTFRÅGORNA

Måste man vara medlem i Djurgårdens IF Fotboll 
för att få köpa säsongsbiljett?

Nej, däremot har medlemmar subventionerade 

säsongsbiljetter. När man hämtar ut biljetterna 

i mars 2007 måste man kunna uppvisa medlem

skort i Djurgårdens IF Fotboll om man valt det 

subventionerade priset för medlemmar. Därför är 

det viktigt att alla som köper säsongsbiljett även 

betalar in medlemsavgiften senast 16 februari 

så att ni hinner få ert nya medlemskort innan 11 

mars.

Vilka platser är lediga 2007?
Alla som hade säsongsbiljett 2006 har förtur 

att köpa säsongsbiljetter. Sista dagen att betala 

in för att behålla ”DIN PLATS” är 31 december 

2006. Har inte betalningen kommit Djurgårdens 

IF tillhanda kommer platsen att släppas till 

försäljning i januari. Vi återkommer med mer 

information under januari.

Jag har inte haft säsongsbiljett tidigare vad ska 

jag göra för att skaffa en 2007?
Tisdag 12 december kommer vi att släppa lediga 

säsongsbiljetter via www.dif.se. I slutet av januari 

kommer vi att informera hur vi släpper de sä

songsbiljetter som inte har betalats i tid.

Jag vill ha säsongsbiljett i klacken 2007, hur gör 
jag?
Klacken står på sektion M och N. Vi släpper alla 

biljetter på sektion M och N som säsongsbiljet

ter. Betala in 1700 kr på postgiro 43 87 12-2 om 

du vill ha säsongsbiljett i klacken. Skriv namn 

och adress på inbetalningen. Detta kan du göra 

redan nu även om du inte haft säsongsbiljett i 

klacken tidigare.

Måste man vara medlem i Djurgårdens IF Fotboll 

för att köpa subventionerad klackbiljett?

Nej, för att köpa säsongsbiljett i klacken behöver 

du vara medlem i DIF Fotboll och/eller i support

erföreningen Järnkaminerna. Se till att du blir 

medlem i Järnkaminerna genom att betala in 100 

kr på pg. 631 36 48-5 senast 31 januari. Det går 

givetvis bra att bli medlem direkt i supporterföre

ningen Järnkaminernas butik på Jakobsgatan 26.

Kan jag köpa säsongsbiljetter på kansliet på 

Valhallavägen?

Nej, det kan man tyvärr inte göra.

Kan man komma till Stadion och titta på platser? 

På vardagar brukar det vara möjligt att gå in och titta 

på platser om du går in vid Klocktornet. Sedan finns 

det utmärkta skisser över Stadion här på hemsidan.

Hur betalar jag?
Om du var innehavare av säsongsbiljett 2006 

skickas inbetalningskort med information hem 

till dig. Använd det och betala in den summa som 

gäller för medlemmar alternativt icke medlem

mar för din säsongsbiljett på pg. 43 87 12-2 och 

skriv namn, adress, telefonnummer samt vilken 

plats betalningen avser. Spara kvittot!

Kan jag dela upp min betalning?

Nej, men hade du säsongsbiljett 2006 kan du 

komma till Julmarknaden på Sergels Torg under 

december och betala med kreditkort. Glöm inte 

att ta med dig utskicket som visar vilken plats du 

ska betala för.

Kan jag betala säsongsbiljetten på faktura till 

företaget?
Ja det går bra och du betalar då företagspriset 

för din plats. Skicka mejl med dif.fotboll@dif.se 

med information om vilka platser du vill betala 

på faktura tillsammans med fakturaadress.

Får jag någon bekräftelse från DIF på min 

betalning?
Nej kvittot är din bekräftelse på din betalning. Är 

något oklart när det gäller din betalning så kom

mer vi att höra av oss till dig.

När får jag min säsongsbiljett?

Säsongsbiljetterna hämtas ut på Stadion lördag 

10 och söndag 11 mars. Kan man inte hämta 

biljetterna den helgen så kommer det att fin

nas möjlighet att hämta säsongsbiljetterna i 

Klocktornet från och med 12 mars. Mer utförlig 

information kommer upp på hemsidan i februari.

Jag har säsongsbiljett men vill ha en bättre plats. 
Hur gör jag?
Medlemmar i DIF Fotboll kan från och med den 

12 december fylla i en kölista på hemsidan med 

sina önskemål om bättre placering. Vi kommer 

kontinuerligt att titta på denna kölista när det blir 

attraktiva platser lediga.

Vart vänder man sig om man har frågor 
angående säsongsbiljetterna?

Läs igenom all information här på hemsidan 

en gång till och har du någon fråga som du inte 

hittar svaret på så kontaktar man Tomas af Gei

jerstam på kansliet via dif.fotboll@dif.se.

- Alla biljettpriser är inklusive 6% moms.
- Ticnet tar ut en serviceavgift varje biljett på 15-25 kr/match 
som Djurgården inte kan påverka.
- Se till att förlänga ditt medlemskap i DIF Fotboll senast 16 
februari så du hinner få ditt nya medlemskort innan biljet
tutlämningen i mars.

SÅ HÄR SKAFFAR DU SÄSONGSBILJETT 2007

Jag hade inte säsongsbiljett 2006. Hur beställer 

jag säsongsbiljett 2007?

Hade du inte säsongsbiljett 2006 så fyller 
du i bokningen här på hemsidan från och 
med tisdagen den 12 december, så ska vi 
skicka all information till dig. De som hade 
säsongsbiljett 2006 kommer att få ett utskick 
med all information som behövs.

Hur beställer jag säsongsbiljett 2007 i klacken? 

Redan nu kan du betala in 1700 kr på pg. 
43 87 12-2. Skriv namn och adress samt att 
du vill ha plats i klacken på sektion M och 
N. Just nu finns det drygt 700 lediga platser 
i klacken utöver de om hade säsongsbiljett 
2006.

Jag hade säsongsbiljett 2006, men vill ha en 

bättre plats. Hur gör jag?

Betala in för den plats du blir erbjuden så att 
du inte blir helt utan plats. Anmäl dig sedan 
till vår kölista för medlemmar på hemsidan 
från och med 12 december. Vi kommer kon
tinuerligt att titta i kölistan, när det blir ledi
ga platser så kommer vi att undersöka om det 
är möjligt att tillgodose dina önskemål. Är 
du inte nöjd med den slutliga platsen du får 
så betalar vi självklart tillbaka pengarna. Får 
du en bättre plats som du är nöjd med betalar 
du bara in mellanskillnaden.
Du kan också boka platser från 12 december 
på hemsidan om det finns några platser där 
som du är intresserad av att köpa.

Glöm inte att...

1. Man måste vara medlem i DIF Fotboll för att kunna utnyttja 
förmånen att köpa subventionerad säsongsbiljett.

2. Man kan köpa en subventionerad säsongsbiljett per 

medlemskort.
3. Medlemmar i DIF Fotboll kommer att få olika erbjudanden 

under 2007.
4. Subventionerade säsongsbiljetter i klacken på sektion M 

och N kan även medlemmar i Järnkaminerna köpa.
5. Du som inte är medlem i DIF Fotboll kan köpa säsongs
biljett till ordinarie pris.
6. Säsongsbiljetter för företag bokas som vanligt på hem
sidan från 12 december. Är du intresserad av sponsorpaket 

kontaktar du Hans Frick på kansliet 08-545 158 00.

7. Det kommer att vara numrerade platser på fondläktaren. 

8. Säsongsbiljetten kommer inte att skickas ut utan hämtas 
ut på Stadion lördagen den 10 mars och söndagen den 11 

mars. Mer information om detta evenemang kommer i 
februari. Kan man inte hämta säsongsbiljetten denna helg 
så kommer man att kunna hämta ut den efter 12 mars ända 

fram till den allsvenska premiären i april. Mer information 
kommer på hemsidan i februari.
9. Från och med 12 december anmäla dig till vår kölista på 

hemsidan för medlemmar som vill byta till en bättre plats 
på Stadion.
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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 sammanhållningen i Djurgårdsfamiljen.

I mars 2006 började ombyggnaden av de gamla kanslilokalerna i 
Klocktornet. Sedan i somras 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. 
http://www.dif.se/klocktornet/

BUTIKEN

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

ÖPPETTIDER 1/12 - 31/12

Måndag 15:00-19:00
Torsdag 15:00-19:00
Fredag 15:00-19:00
Lördag 10:00-15:00

MEDLEMSLOKALEN

Olika aktiviteter som kommer att tilltala Djurgårdens med
lemmar kommer att fortlöpa under veckans alla dagar. En 
souvenirworkshop och en webbradio är redan i gång. Borta- 
matcher visas på storbilds-TV och matcher från utländska ligor 
kommer visas 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.

Tankar och idéer på vad vi mer kan hitta på i lokalerna för er 
medlemmar godtas med öppna armar så gå gärna in på hem
sidan och skicka ett mejl med önskemål.

Stängt 24/12 till 27/12. Öppettider 2007 se hemsida: www.dif.se
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NY ARENA 
ETT LYFT FÖR ALLA
Djurgården har under lång tid arbetat för en ny arena eftersom 
detta är en förutsättning för att i framtiden kunna bedriva en 
elitverksamhet på högsta nivå. Diskussioner med bland annat 
Stockholms stad bedrivs kontinuerligt.

Östermalmsnytt skrev i november artiklar om Djurgårdens 
arenasituation. Vissa uppgifter och antaganden där stämmer inte 
med verkligheten. Att det skulle finnas ett beslut på att, när och 
var en arena ska byggas är till exempel helt felaktigt.

Vårt önskemål är en arena i närheten av Stockholms Stadion, 
det område som är så starkt förknippat med Djurgårdens IF. Det 
område som har högst prioritet är Östermalms IP.
- Vi har tittat på många idéer, allt ifrån ett ombyggt Stockholms 

Stadion till nya arenor på olika platser i näromgivningen.
Arkitektfirmor har även, på eget initiativ, tagit fram förslag på hur 
en ny arena skulle kunna se ut. Några beslut om en ny arena finns 
inte, men förutsättningarna för att komma fram till en lösning 
som gynnar alla, elitidrott, breddidrott så väl som barn- och 
ungdomsidrotten, ser bra ut. Även näringslivet på Östermalm 
skulle få ett ordentligt lyft med den typ av multiarena som vi 
diskuterar, säger Djurgårdens ordförande Bo Lundquist.

Under den senaste tiden har diskussionerna med Stockholms stad 
intensifierats och varit mycket konstruktiva. Staden har visat en 
stor förståelse för Djurgårdens önskemål och ambitionerna har 
varit ömsesidiga.
- Djurgården behöver en ny arena som motsvarar deras 

verksamhet. Under nuvarande mandatperiod ska löftet infrias, 
säger idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt.

Innan ett eventuellt beslut om ny arena fattas måste ett antal 
frågor lösas. Skulle exempelvis Östermalms IP bli platsen för en 
ny arena så tas yta från framför allt barn- och ungdomsidrotten. 
De allra flesta som tränar och spelar på ÖIP är spelare från 
Djurgården och det är av största vikt att dessa, och även andra lags 
ungdomsspelare, får ytor där de kan bedriva sin idrott.
- För oss är det ett absolut måste att kunna erbjuda bra 

förhållanden för våra yngre spelare. Vi har en stor och viktig 
ungdoms- och barnverksamhet och bra idrottsytor är en 
förutsättning för att bedriva vår verksamhet. Med de tankar som 
finns runt arenafrågan kan vi förhoppningsvis skapa ännu bättre 
förhållanden för ungdomsidrotten på Östermalm och det gläder 
oss, menar Christian Gentile som är ansvarig för Djurgårdens 
spelare upp till 12 år.

Djurgården har sedan länge fört diskussioner med 
idrottsförvaltningen om detta och det finns flera möjliga lösningar. 
Det finns redan beslut om att lägga konstgräs på Hjorthagens IP 
vilket kommer att göra det möjligt att använda alla idrottsplatsens 
ytor för barn och ungdomar. I dag är större delen av Hjorthagens 
IP täkt av gräs som tål att användas mycket begränsat, konstgräs 
förändrar detta dramatiskt. Men även andra ytor i närområdet 
diskuteras. Att lösa detta och liknande frågor är en förutsättning 
för att kunna gå vidare.
JONAS RIEDEL
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ARENAFRÅGAN
FRÅGEKVÄLLEN I KLOCKTORNET 15 NOVEMBER

Det var trångt på nedervåningen i Klocktornet när arenafrågan 
skulle avhandlas. Gäst denna kväll var arenaexperten 
Ulf H Petersson. Hur blir det med den nya arenan?
SAMMANSTÄLLT AV THOMAS ALEXANDERSON

Styrelseledamoten Ulf H Petersson, är den som flitigast arbetar 
med Djurgårdens arenafråga. Han har under par års tid jobbat för 
att Djurgården skall få en ny arena, först för en ombyggnad av 
Stadion men då detta visade sig omöjligt har huvudspåret varit att 
kunna bygga en helt ny arena.

Inledningsvis gick arbetet trögt eftersom det dåvarande styret 
i Stockholm hade snöat in sig på att bygga en jättearena vid 
Globen som både Hammarby och Djurgården skulle nyttja. Efter 
maktskiftet i höstas har det dock ljusnat markant.
- Det har varit positivt med borgarna och vi har en bra dialog med 
Stadshuset och stadens förvaltningar. Vi har upplevt en islossning, 
säger Ulf.

Ulf har genom åren intresserat sig för arenor. Ett exempel är en 
bok om arenor i England, nu efter tio år kan det konstatera att 
nästan alla arenor är ombyggda eller att klubbarna har nya arenor.

- Vi i Sverige ligger långt efter övriga Europa inklusive övriga 
länder i Norden när det gäller arenabyggande.

Borås Arena är den första nybyggda större arenan i Sverige på 50 
år. Glädjande nu är att även Göteborg, Malmö, Kalmar och Solna 
(Nationalarenan) har nya arenor på gång och att flera arenor i 
Sverige byggs om och moderniseras. Kvar står Stockholm men 
just nu är det bara en tidsfråga innan beslut tas om nya arenor för 
Djurgården och Hammarby.

Djurgårdens mål är att spela på en nybyggd arena på Östermalms 
IP med plats för ungefär 25000 åskådare. Det skall vara möjligt att 
spela fotboll på arenan året runt vilket gör att mycket talar för att 
det kan bli konstgräs. Målet är att arenan skall ha ett skjutbart tak. 
Skall det vara skjutbart tak, fast tak, eller inget tak alls? Det är en 
kostnadsfråga.
- Vid ett arenabygge måste vi tänka på annat än bara fotboll. Det
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är viktigt att komfort och olika aktiviteter erbjuds eftersom folk 
förväntas vara på arenan längre än bara under själva matchen, 
berättar Ulf och tillägger att kontor, butiker, samlingslokaler, 
gym och hotell bland annat skall finnas i anslutning till arenan. 
Dessutom påpekar han att det är viktigt med närhet till kansli och 
träningsanläggningar.

Hur skall arenan se ut?

Hur det blir med tak är inte klart. Klart är det däremot att arenan 
skall ha runda hörn och det ser även ut som att den kommer att 
byggas med ett etage. Hela arenan kommer att täckas av sittplatser 
men det kommer att gå att ta bort stolsrader för att få ståplats 
under till exempel vanliga seriematcher. I europeiska matcher är 
sittplats ett krav.

Det kommer att skapas en projektorganisation innehållandes 
personer från supporterleden, marknad, säkerhet med mera. 
Projektorganisationen skall tillsammans jobba fram den bästa 
arenalösningen för samtliga besökare.

Tidplan?

Den borgerliga majoriteten säger att två nya arenor skall stå klara 
2010. Just nu tror Ulf H Petersson att 2011 är mer realistiskt i 
Djurgårdens fall.
- Det finns många synpunkter från intresseföreningar i 
Nationalstadsparken vilket gör att det kan dra ut lite på tiden säger 
Ulf som tror att detaljplanen blir klar om ungefär ett halvår. 
Från det att första spadtaget tas beräknas arenabygget ta två år.

Finansiering?

Stockholms Stad ställer upp med mark och infrastruktur. Klubben 
och näringslivet står för kostnaden för arenan. Några problem med 

finansieringen av arenan verkar inte finnas, men det är viktigt att 
vi har god bedömning av kostnaden för driften och bland annat 
goda intäkter från hyror etc. Namnet på arenan kommer också att 
säljas.

Viktiga frågor, som måste lösas snarast?

Det är viktigt att vi snabbt kommer fram till lämplig placering 
och mycket tyder på att det blir inom Nationalstadsparken samt 
Djurgårdens klara önskemål är på Östermalms IP bland annat för 
de mycket intressanta sambanden med friidrotten på Stadion och 
GIH. Alternativ lokaliseringar av arean finns, men för närvarande 
behandlas de inte och vikigt för alla Djurgårdare är att arenan 
hamnar i Stadions närhet - där är vår hemvist och dit har alla 
supportrar vallfärdat i över 100 år. Vi måste dessutom finna en 
bra lösning för all den ungdoms- och breddverksamhet, som för 
närvarande finns på Östermalms IP. För övrigt är Idrottsparken 
unik i Europa med all den idrottsverksamhet som bedrivs där 
samt dessutom finns mycket fina möjligheter för rekreation så 
det är viktigt att arenan väl smälter in i Nationalstadsparken och 
Idrottsparkens mycket fina och traditionsbundna miljö. Vi skall 
tillsammans skapa ett landmärke för Stockholm, som vi är stolta 
över.

Finns det något som kan stoppa ett arenabygge och vad händer om det 

blir nytt styre i Stockholm nästa mandatperiod?

Ulf H Peterson ser inget som kan stoppa ett arenabygge i 
dagsläget och om det blir ett maktskifte om fyra år är ändå allt 
klart.
- Borgarna vill ha arenan invigd eller åtminstone så har 
byggnadsarbetena påbörjats under nuvarande mandatperiod, säger 
Ulf. Under tiden kan vi bara hålla tummarna och hoppas på det 
bästa. Vi återkommer givetvis i ämnet nästa år.
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SIGGI OCH PAUL TAR ÖVER
Djurgården har gjort klart med två nya tränare inför säsongen 
2007. De båda kommer från olika delar av Norden, Siggi 
Jonsson kommer från Island, Paul Lindholm från Finland.
Men ursprungen till trots verkar de ha mycket gemensamt i 
sin syn på ledarskap och fotboll.

PAUL LINDHOLM SIGGI JÒNSSON
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Siggi har som aktiv ibland annat spelat i Sheffield Wednesday, 
Arsenal, Dundee United och Örebro SK. Han har även spelat 
65 landskamper för Island. Sedan 2001, då han avslutade sin 
spelarkarriär, har han tränat olika isländska klubbar.

- Jag har stora personliga ambitioner och vill ta nästa steg 
som tränare. Djurgården är en klubb med rätt resurser och 
professionalitet, säger Siggi Jónsson

Även Paul ser det övergången till A-laget som ett naturligt steg.
- Det har varit ett mål sedan jag kom till Djurgården för fyra år 

sedan, menar han.

SIGGI KOMMER ATT HA ROLLEN som huvudtränare medan Paul 
stoltserar med titeln individuell tränare. Tillsammans ska de 
uträtta stordåd, något Siggi ser fram emot.

- Det finns en jättebra grund i Djurgården med många 
bra spelare, tillsammans med Paul och alla inblandade kan vi 
göra något mycket bra av det här. Det handlar om att jobba 
tillsammans, att ta ansvar och att ha höga krav, men också mycket 
glädje, menar Siggi.

Rollerna till trots så blir de en duo som tillsammans ska jobba med 
och ansvara för laget.

- Siggi och jag har pratat en del och självklart ska vi ha våra 
ansvarsområden, men lika självklart ska vi diskutera ihop oss 
och gemensamt hitta lösningar. I slutänden är det Siggi som 
kommer att ta besluten, men jag kommer givetvis att komma med 
mina idéer och vi kommer att prata ihop oss om mycket; hur vi 
tränar, vad vi tränar och så vidare. Vi kommer att jobba ihop och 
jag kommer att bidra med mitt, det kommer inte att vara några 
vattentäta skott, säger Paul.

VAD SOM SKA BLI INTRESSANT att se är hur deras ledarstil kommer 
att påverka gruppen. Under de senaste åren har stämningen 
varit ganska mjuk, men både Siggi och Paul ser sig som ganska 
krävande tränare. Även om de båda påpekar att glädjen är en 
viktig och central del så sticker ingen under stol med att det är hårt 
arbete och än hög kravbild som kommer att gälla.

- Jag är mycket för disciplin, en ganska tuff linje där alla ska 
vara delaktiga. Det kommer att handla mycket om kollektivet. Vi 
ska genast sätta oss ner och organisera allt och planera noga. Som 
man säger i England, “If you fail to plan you plan to fail”, menar 
Siggi, och Paul verkar hålla med.

- Jag ställer stora krav på att spelarna alltid ska prestera max. 
Men det är viktigt att inte ställa högre krav på omgivningen än vad 
jag ställer på mig själv, då blir det obalans. Frågar man spelarna 
i juniorlaget säger de nog att jag är väldigt tuff, rak och ibland 
lite obekväm. Jag säger saker som de kanske inte vill höra. Men 
jag tror också att de säger att jag är väldigt kunnig inom området 
fotboll. Kanske också att jag är lite svår att nå, men jag har valt att 
jobba toppstyrt och att det är jag som bestämmer, menar han.

Deras gemensamma arbete med planering inför nästa år startar 
först i december, men givetvis har de hunnit prata ihop sig redan.

- Vi har träffats, Paul verkar vara en jättebra kille och vi är 
ganska överens om vad som ska göras. Det är viktigt att alla är 
eniga och drar åt samma håll. Vi ska jobba ihop och sätta vårt 
märke på Djurgården Fotboll. Paul kommer dessutom att jobba 
mycket med den individuella träningen, det är oerhört viktigt att vi 
bedriver den på en mycket hög nivå.

Paul har liknande åsikter.
- Jag fick omedelbart en känsla av att vi har väldigt lika 

värderingar och ser på mycket på samma sätt. Det handlar om 
att kräva att en heltidsanställd fotbollsspelare alltid ska prestera 
max, på träningar och i match. Att generellt sett ha en väldigt hög 
kravbild på spelarna. Naturligtvis ska man kunna misslyckas, 
men man ska kunna kräva av allsvenska fotbollsspelare att de ska 
hålla en viss nivå, framför allt inställningsmässigt. Sedan finns 
det självklart detaljer som vi ser lite olika på, men det ser jag bara 
som berikande.

Inte heller fotbollsmässigt är det svårt att hitta likheter hos de båda 
tränarna.

- Vi har sagt att vi inte vill låsa oss vid en speciell 
sifferkombination utan mer vid en typ av fotboll som vi vill spela. 
Om vi sedan ställer upp med fyra försvarare eller fyra anfallare, 
det får materialet, förhållandena och motståndarna avgöra. Jag vill 
gärna ha ett grundsystem och sedan göra förändringar utifrån det, 
säger Paul.

- Spelsystem är något som vi ska diskutera. Jag jobbar mycket 
med taktik, det är viktigt att allt stämmer. Vi ska hitta den taktik 
som ger oss bäst resultat, menar Siggi.

FAKTA

NYA TRÄNARDUON

KRISTIAN SIGURDUR JÓNSSON

Född: 1966

Landskamper/mål Island: 65/3

Klubbar som spelare:

Akranes, Sheff.Wed., Barnsley, Arsenal, Örebro SK, Dundee Utd

Klubbar som tränare:

FH, Vikingur, Grindavik, alla från Island

PAUL LINDHOLM

Född: 1970

Klubbar som spelare:

FF Jaro, Vard

Klubbar som ledare:

FF Jara (klubbdirektör), Djurgården (tipselittränare)
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SAMMA LAG
- STOR ÅLDERSSKILLNAD
Djurgårdaren träffade Mattias Jonson och Dennis Boskailo i 
slutet av november, strax innan de gick på semester. Mattias Jonson 
föddes den 16 januari 1974. Nästan 14 år senare, den 5 januari 1988, 
föddes Dennis Boskailo. Nu spelar de i samma fotbollslag. Dennis 
drömmer om sin framtida fotbollskarriär, Mattias har börjat fundera 
vad som händer efter att karriären har tagit slut.

Tomas af Geijerstam: Kul att ni kunde komma. En av anledningarna 
att vi valde just er två är att Dennis är ung och inte varit med och 
Mattis har varit med i hetluften lite längre.
Mattias Jonson: För länge?
Dennis Boskailo: Ja.

T: Mattias, är klivet upp i Allsvenskan stort?

M: Det var så länge sedan att jag knappast minns det. Jo det är 
klart jag minns, vi spelade med Örebro på Olympia och förlorade 
med 2-1 och det var mycket stort för mig för det var något jag 
strävat efter länge, att få spela med och mot de bästa i Sverige. 
Det var en stor upplevelse för mig.
T: Vilka spelare var med?

M: I Örebro hade vi ett ganska bra lag med Arnor Gudjonsen, 
Lasse Zetterlund, Anders Karlsson i mål, Falén på topp med flera. 
1993 när jag debuterade fick vi kvala, men året efter med i princip 
samma lag kom vi tvåa.
T: Vem var den i Örebro som tog hand om er yngre spelare?

M: Lasse Zetterlund var väl den som varit med längst och hade 
mest rutin. Det var en spelare jag hade mycket respekt för. Både 
som han var som spelare och person. Han påminde lite om mig, 
han jobbade väldigt hårt för laget, både på träning och på match. 
T: Dennis hur kändes det när du kom till Djurgården, var det nervöst? 

D: Nej det var mer inspirerande, på den här nivån blir man väl 
mottagen av alla i laget och det var det som bidrog till att jag 
valde Djurgården. Jag blev mottagen med öppna armar av alla och 
det gör att man trivs mycket bra i laget.

T: I ett fotbollslag är det ofta stora ålderskillnader, blir det lätt olika 

grupperingar i laget?

M: Jag är väl så att jag inte umgås med mina lagkamrater så 
mycket utanför fotbollen. Lite med Concha och det blir ju så att 
man umgås med dem som har samma situation i privatlivet också. 
Vi har ju barn och då blir det automatiskt så att man har lättare att 
umgås utanför fotbollen. Tyvärr, så jag och Dennis umgås inte 
utanför fotbollen. Det blir så med ålderskillnad, olika intressen 
och vilken fas i livet man är i. Dennis brukar inte fråga mig om 
jag har bytt blöjor idag till exempel.
D: Nej, den frågan brukar du inte få av mig.
M: På Kaknäs och på andra samlingar så är det annorlunda då 
umgås man med alla. Visst finns det grupperingar i alla lag och 
det tycker jag att det ska få finnas. Alla personligheter i ett lag 
passar inte med varandra, så är det. Det gäller att vi passar ihop på 
fotbollsplanen, det är det viktigaste.
T: Ni umgås ganska intensivt med varandra?

D: Ja, det blir mycket tid tillsammans på ett år.
M: Det kan vara skönt att slippa varandra på fritiden. (Skratt)
T: Ni har haft olika tränare under er karriär. Vad personifierar en bra 

tränare?

M: En tränare som låter en spela är bra (skratt). Jag tror att det är 
viktigt att det är en tränare som även spelat på hög nivå, det tror 
jag är en fördel. Det är viktigt att det är en tränare som medför 
respekt. Man ska kunna prata och skämta med en tränare samtidigt 
som man vet att han är boss och bestämmer. Jag har haft några
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sådana tränare, men även det motsatta. Söderberg och Lagerbäck 
är ju framgångsrika tränare som inte har en spelarkarriär bakom 
sig och de har ju lyckats, så det är ju en svår fråga. Men det är ju 
en fördel att ha spelat på en hög nivå. Är du bland de elva så är ju 
tränaren kanon, så är det ju.
D: En bra tränare för mig är en som tror på mig och ser till att jag 
utvecklas och blir bättre. Jag måste också veta vad som krävs av mig 
för att jag ska kunna ta en plats i startelvan. Jag tror att det är viktigt 
för alla att känna att tränaren tror på en, även om det är på lång sikt.
M: Spelare 12-20 är mer känsliga för förhållandet med tränaren. Så 
ska det vara. Har man bra psyke så kämpar man bara mer.
T: Ni spelar fotboll som heltidsyrke konsumerar ni fotboll på fritiden?

D: Jag tittar på så mycket fotboll jag bara kan, jag har inte så 
mycket annat för mig på fritiden.
M: Jag tittar också på en del men absolut inte allt. Jag skulle inte 
kolla på till exempel Tottenham-Charlton en lördag. Tittar jag på 
fotboll så ska det vara en toppmatch, men när jag var i Dennis 
ålder så såg man allt. På den tiden var det lördagar och Tipsextra 
och engelsk fotboll som gällde, så gammal är jag.
T: Har ni några idoler och förebilder?

M: Jag har aldrig haft någon idol på det sättet, men visst finns det 
personer som man gillat och sett upp till. Lasse Zetterlund som 
spelare och Laudrup som tränare till exempel. När du spelat så 
länge som jag gjort nu så har man inga idoler på det sättet utan det 
blir nog någon sorts respekt man visar istället.
D: Jag har väl inga idoler så, men visst gillar jag John Terry och

Cannavaro lite extra. Två stenhårda backar som även spelar fin 
fotboll.
T: Tittar du extra på backar när du ser på fotboll?

D: Jag tror att det är så, men visst kollar jag alla spelarna. Jag 
gillar Zlatan lite extra eftersom vi båda kommer från Bosnien. 
Anledningen till att man kolla backar lite extra är för att man vill 
lära sig något.
T: Det här med att man kliver ner i banan när man blir äldre, som när 

Markus Johannesson klev ner som mittback, är det för att förlänga 

karriären eller är det ett naturligt steg?

M: Jag spelade mot Markus när han spelade i Örgryte och 
Oddevold och jag spelade i Helsingborg. Då spelade han på mitten 
och man kunde inte se honom på en annan position. När jag kom 
till Djurgården hade jag inte heller koll på var alla spelade för 
allt gick ganska snabbt. Men Markus har gjort ett jättebra jobb 
som mittback och mot Elfsborg i sista matchen visar han att han 
fortfarande kan spela på mittfältet. Jag vet inte om det är lättare att 
ta ansvar om man spelar längre bak i banan.
T: Niclas Rasck har ju också klivit ner i banan.

M: De har kanske tappar lite snabbhet, du använder din snabbhet 
på ett annat sätt som mittback.
T: Är det ett bakslag för en spelare att flytta ner i banan?

M: Inte i Johannessons fall, för det har ju gått så bra, men han 
tyckte säkert det var kul att spela på mittfält mot Elfsborg. Men 
jag tror att han känner sig hemma som mittback idag, han känner 
sig trygg i den rollen. Det är värre om det inte skull fungera.
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“Tittar jag på fotboll så ska det vara en 
toppmatch, men när jag var i Dennis 
ålder så såg man allt. På den tiden var 
det lördagar och Tipsextra och engelsk 
fotboll som gällde, så gammal är jag.”
MATTIAS JONSON

“Siggi och Paul är väl rätt lika, båda 
har höga krav. Paul är stenhård och 
disciplinerad och det gäller för alla 
att ge och ta. Jag gillar Paul så det 
kommer att bli bra”
DENNIS KÄNNER PAUL FRÅN TIDEN I JUNIORLAGET

T: Är variationen på träningen och träningsmomenten viktig?

D: Jag gillar variationen, den är viktig för att det ska vara roligt. 
Man vill inte gå till träningen och varje gång veta exakt vad man 
ska köra.
M: Det är samtidigt viktigt att få vissa lagdelar att fungera och 
då kan det vara bra att nöta. Visst kan det bli tråkigt, men ibland 
måste det få vara det. Som i höstas när det gick tungt och vi 
skulle hitta tillbaka till tryggheten i spelet och vara tydliga. Det 
är nog också skönt som spelare att ha rutiner. Som när jag hade 
Åge Hareje som tränare i Helsingborg och Bröndby, då visste vi 
exakt vad vi skulle göra på till exempel tisdagen och torsdagen. 
Är övningarna på träningen roliga i sig så tror jag inte det spelar 
någon roll om man vet i förväg vad som händer på träningen. Men 
tycker du träningen är tråkig fyra dagar i veckan så är det ju inte 
bra.
T: Att Djurgården missade sina målsättningar under 2006 gjorde att det 

inte blev spel i Royal League. Är det bra?

M: Det är klart det kan vara bra att efter en tung säsong slippa 
kastas in i Royal League direkt utan att få tid att hitta rätt igen. 
Men både vi som spelartrupp och Djurgården som förening strävar 
ju efter att vinna matcher och då vill man spela tävlingsmatcher 
så mycket man kan. Förebilden i norden är FC Köpenhamn och 
de klarar av mycket matcher i SAS-ligan, Champions League och 
Royal League.
T: Klart ni vill spela fotboll men det kanske är bra att samla sig med ny 

tränare utan att spela matcher?

M: Visst är det nyttigt för oss att få en uppbyggnad inför 2007 utan 
tävlingsmatcher och hård träning. Men ser man på Royal League 
05/06 så var det både ekonomiskt och spelmässigt bra. Säsongen 
blir lång och det blir en tuff satsning, men det vill och ska vi klara 
av. Vi får se vad som händer med Royal League i framtiden.

T: Hur känns det när man inte får så mycket speltid under en säsong? 

D: Jag är här först och främst för att lära. Jag är ju bara en 18 år 
och mittback är en ansvarsfull position, men visst är det tråkigt att 
inte få chansen i Allsvenskan. Första året är man med för att lära 
Jag kommer från division tre direkt till Allsvenskan så min chans 
kommer och då ska jag ta den.
T: Vad tror ni om den nya U21 serien 2007?

D: Den blir ganska lik U-lagsserien eftersom man får ha fyra 
överåriga utespelare (spelare födda tidigare än 1986). Så brukar 
det se ut i U-laget.

T: Landslaget då?

D: Eftersom jag inte spelat i Allsvenskan så har landslaget varit 
extra roligt, att få spela med och mot spelare från klubbar i 
större ligor. Det är inspirerande att mäta sig med spelare som till 
exempel tränar med Evertons A-lag och Sienas A-lag. Vi tog oss 
vidare till nästa kvalrunda i EM så man får glädja sig över det. 
T: Vilka landslag har du representerat, Mattias?

M: U-21 och A-landslaget har jag varit med i, men det finns ju 
spelare i A-landslaget som gått igenom alla landslagen, som 
Linderoth, Anders Svensson och Daniel Andersson. Vi andra har 
väl varit trögstartade, men jag ser ingen fördel eller nackdel att ha 
varit med tidigare. Det är sådan skillnad mellan pojk-, junior och 
A-landslaget. Det handlar bara om olika tid i utvecklingen.
T: Hur är det med talangutvecklingen i Sverige?

D: I vårt landslag är det bara talanger och snacket på samlingarna 
kan ju vara om att vi inte får chansen i A-lagen, men vi förstår 
ju också att konkurrensen är hård. Jag ska försöka peta Mackan 
och Toni som spelat många allsvenska matcher och Toni spelar i 
Finlands A-landslag, så det är bara att ha tålamod. Vår tid kommer 
förr eller senare för vi är bra fotbollsspelare.
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T: Har du haft tålamodet som krävs?

M: Jag upplever att jag haft tålamod i min karriär och det har varit 
viktigt. Men sedan gäller det att verkligen ta chansen när den kommer. 
Man ska samtidigt ha tur med att tränaren verkligen tror på en.
T: Det handlar alltså om förtroende från tränaren och att ta chansen 

när man får den. Och ha en gnutta tur? Det är så enkelt?

M: Visst är det så. Det finns massor av spelare som klassats som 
supertalanger, men som aldrig tagit steget fullt ut. Mycket för 
att man inte presterat när man måste eller att man tror att man 
kommer att få fler chanser eller att man är nöjd med sin situation. 
T: Handlar det om tur att hamna i rätt klubb med rätt tränare?

M: Självklart måste man först och främst titta på sig själv för det 
är man själv som måste vilja lyckas. Så klart att det är ens egna 
fel om man inte lyckas. En tränare sätter inte en spelare i ett fack 
förrän han sett dig spela. Så det gäller att visa från första sekund 
att man vill komma någon vart.
T: Spelare kommer till klubbar med en tränare och kort därefter får 

tränaren sparken?

M: Det händer ibland och det är tufft, se bara på Hysén i 
Sunderland. Det gäller bara att bita ihop och köra.
T: Mattias, du har spelat i många klubbar, har du några tips till andra 

spelare?

M: Det är bara att kämpa och ta chansen när den kommer. Får 
man som spelare chansen att flytta så gör det, jag upplever det 
som att man alltid kan komma tillbaks till Sverige. Det finns 
alltid möjligheter att komma tillbaks till Allsvenskan, det är jag 
övertygad om.
T: Ta chansen att flytta utomlands om den kommer oavsett 

förutsättningar alltså?

M: Ja, för du vet aldrig om den kommer igen. Risken att du ångrar 
dig är större om du väljer att inte ta chansen. Visst kan du ångra 
dig även om du tagit chansen, men jag tror som sagt att man alltid 
kan komma igen.
T: Flyttar man utomlands för att spela fotboll så känns det som om 

man kan stanna utomlands länge.

M: Framförallt om du kommer till en stor klubb så har du gjort dig 
ett namn och fler klubbar får upp ögonen för dig.
T: Hur många år i Djurgården blir det för dig?

D: Jag ska ta en plats och prestera bra sedan får vi se. 
Förhoppningsvis så får man sedan chansen utomlands. Hur många 
år det blir i Djurgården får tiden utvisa.
T: Har du alltid varit mittback?

D: Vi pratade ju om det där med att man vid en viss ålder får flytta 
ner i banan. Men jag flyttade ner i banan i tidig ålder.
M: Det blir keeper för dig. (skratt)
D: Jag var forward, men som 11-åring blev jag mittback. I 
framtiden blir jag väl keeper som Jonson säger.
T: Är du ett målvaktsämne?

D: Det tror jag inte.

T: Favoritklubbar?

D: Barcelona och Juventus när Zlatan spelade där.
T: Är Zlatan en bra förebild i alla lägen?

D: Nej, han är bara mänsklig.
T: Får man en annan bild på livet när man blir förälder?

M: Inte vad gäller fotbollskarriären, tror jag. Jag är densamma på 
fotbollsplanen som jag alltid har varit. Jag spelar inte på något 
annat sätt nu.
T: Handlar det om fokus på fotbollen? När man går till jobbet gäller det 

att vara fokuserad?

M: Visst är det så och att allt med laget är viktigt. Men jag hänger 
inte kvar efter träningarna lika mycket sedan jag blev pappa 
eftersom det är någon därhemma som behöver mig. Jag tror att 
mina barn behöver mig mer än vad Dennis behöver mig. Jag 
kör hundra procent på träningarna och när vi är klara så är jag 
ganska snabb på att åka hem och det får jag ju höra från mina 
lagkamrater... Så länge jag känner att jag ger allt på träning och 
match så får spelare och ledare acceptera det.
T: Det blir lite gliringar från er andra ändå?

D: Absolut, det ska han ha.
M: Jag kan ta det.
T: Du delar väl ut några också?

M: Absolut, det är jag bra på. Jag säger vad som helst till vem som 
helst. Det är hårt men hjärtligt. Jag kan också ta det mesta.
T: Dennis, håller du en låg profil?

D: Nej jag känner likadant som Mattias och jag delar ut gliringar 
när jag har läge.
M: Vi har högt i tak och jag tror alla är bra på att ge och ta.
T: Vem snackar mest i laget?

D: Mattias.
M: Det stämmer nog, jag gillar att prata. Vi har ett bra surr i 
omklädningsrummet och är det så att någon inte gillar det är det 
bara att säga till så får jag ändra på mig.

T: Siggi och Paul nya tränare?

M Det blir en nystart för alla, alla måste visa vad de går för. 
Ny tränare innebär en stor chans för alla som inte varit med i 
startelvan. När Grönhagen kom blev det lite så, men Siggi och 
Paul får bygga upp något nytt från början nu.
T: Dennis du har ju haft nära kontakt med Paul under säsongen genom 

spel i Juniorlaget.

D: Ja, Siggi och Paul är väl rätt lika, båda har höga krav. Paul är 
stenhård och disciplinerad och det gäller för alla att ge och ta. Jag 
gillar Paul så det kommer att bli bra, tror jag.
T: Blir det bara disciplinerat eller finns det plats för glädje och humor? 

D: Visst kommer det finns plats för ett skratt, det måste det göra.
T: Vad händer 2007?

M: 2007 ska bli ett bättre år. Vi kan mycket bättre och det ska vi visa.

T: Vad händer under ledigheten?

M: Vi kör väl våra träningsprogram och sedan ska jag umgås 
med familjen. Vi gör väl en liten turné med familjen till Borås, 
Karlstad, Örebro och sedan blir det Stockholm.
D: Det blir ett landslagsläger i några dagar sedan blir det en 
fotbollsresa till Italien eller Spanien med några kompisar. Sedan 
blir det jul och nyår hemma.
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VAD HÄNDER PÅ SÄLJ 
OCH MARKNAD INOM 
DJURGÅRDEN FOTBOLL?

Vi som arbetar inom sälj och marknad på Djurgården är sju stycken 
och ansvarar för olika målgrupper. Målgrupperna är i huvudsak företag 
som önskar nyttja oss som en sälj- och exponeringsplattform samt 
souvenirförsäljning till privatpersoner. Vi är alltså inte en marknadsavdelning 
som många tror utan snarare en sälj avdelning. Målet är att omsätta 35 Mkr 
år 2006 och lämna ett överskott till idrotten och vi ser nästan ut att kunna 
klara av våra mål.

VÅR VISION ÄR att vara förstahandsvalet inom 
sportmarknadsföring för företag och målet är att vara den mest 
värdeskapande affärspartnern inom idrott i Sverige.

Idag är cirka 500 företag knutna till Djurgården Fotboll på olika 
nivåer.
- Vi skräddarsyr samarbetsavtalen med våra partners och erbjuder 
olika lösningar efter en behovsanalys som vi gör, säger Jenny 
Furtenbach, ansvarig för enheten idag.

För företag som arbetar mot konsumenter erbjuder vi exponering 
i olika former; logo på dräkt, arena, ljustavla, reklamspot på 
storbilds-tv, annonser i våra tidningar, reklam i webb-radio och 
webb-tv, banners på hemsidan, sampling av produkter samt 
erbjudanden riktade mot medlemmarna. Dessutom bygger 
vi på med PR i aktuell mediakanal om vad och hur vi jobbat 
tillsammans vår partner för att få redaktionell uppmärksamhet.

För företag som arbetar mot andra företag är inte 
exponering i huvudsak det viktigaste, utan möjligheten till 

relationsmarknadsföring. Möjligheten att kunna träffa sina kunder 
och blivande kunder på ett lite annorlunda sätt än det vanliga 
traditionella. Vi erbjuder dessutom ett nätverk av andra företag 
och en färdig aktivitetsplan med olika aktiviteter under hela året. 
Vi ordnar exempelvis frukostmöten med föreläsare inom olika 
intressanta ämnen (exempelvis ledarskap, sälj, marknadsföring, 
PR, HR och friskvård etcetera) där du som medlem i nätverket 
kan vara med och prata för denna grupp. Vi ordnar även 
resor, afterwork med tema och kända profiler, minimässor, 
fotbollsturneringar - där du spelar fotboll med din personal eller 
kunder, grillning eller picknick på träningsanläggningen dit man 
kan komma med sina kunder och barn.

VI FÖLJER KONTINUERLIGT UPP MED MÄTNINGAR och 
undersökningar för att återkoppla.

Tillsammans med DIF får du som företagare en säljplattform med 
möjligheter att göra kundaktiviteter som stärker ditt varumärke 
och ger möjligheter till unika möten för både befintliga och 
potentiella kunder.

MER INFO

VILL DU OCKSÅ BLI MEDLEM I VÅRT FÖRETAGSNÄTVERK ÄR DU VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA NÅGON AV VÅRA SÄLJARE:

Hans Frick 08-545 158 09, Johan Harvey 08-545 158 11

Vi andra som jobbar med våra samarbetspartners är...

Jenny Furtenbach, Kattis Alsterback och Fredrik Segerblom, Thomas Seidefors och Jerker Hedenstedt
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ALLSVENSKAN
OMGÅNG 18-26

OMGÅNG 18, 2006-09-17

MALMÖ FF - DJURGÅRDENS IF 0-1 (0-0)
0-1 (72) DANIEL SJÖLUND

PUBLIK: 15 162

Djurgården åkte till Skåne med ett stukat självförtroende efter en 
mycket blek insats i hemmaförlusten mot GAIS. Man kom dessutom till 
matchen med ett nytt spelsystem. 4-4-2 i anfallet blev 4-1-4-1 i försvar. På 
tal om försvaret saknades Toni Kuivasto och mittfältaren Käri Árnason 
fick ta klivet ned i mittlåset.

Taktiken skulle visa sig falla väl ut och defensiven var i det närmaste 
perfekt. Malmö tilläts ha mycket boll, men förutom ett par halvchanser 
skapade MFF inte en riktig målchans före paus. Det gjorde i och för sig 
inte heller Djurgården, däremot blev blåränderna decimerade till tio 
man sedan Mattias Jonson fått två gula kort.

Men märkligt nog blev Djurgården av detta vassare framåt. Med 
halvtimmen kvar slog Daniel Sjölund en utmärkt stickare till Enrico som 
kom helt fri från halva plan med målvakt Sandkvist. Men när Enrico höll 
inne med skottet och försökte runda Sandkvist, dök malmökeepern 
perfekt och knep bollen.

Djurgården fick i den 72:a minuten ett liknande läge när Johan 
Arneng avancerade mot Malmös straffområde. När båda Malmös 
innerbackar stötte gick Daniel Sjölund i djupet och Arneng kunde 
ganska enkelt lägga fram bollen till en fri Sjölund, som fräckt sköt in 
matchens enda mål mellan benen på Jonas Sandkvist.

Djurgården vann återigen på Malmö Stadion mycket tack vara Dem
bos kanonräddningar på stopptid.

LAGET

TOURRAY

CONCHA - ÁRNASON - JOHANNESSON - STOLTZ

KOMAC - ARNENG - ENRICO (RASCK, 88) - SJÖLUND

JONSON - KUSI-ASARE (QUIRINO, 63)
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OMGÅNG 19, 2006-09-20

DJURGÅRDENS IF - AIK 0-1 (0-1)
0-1 (5) DANIEL TJERNSTRÖM 

PUBLIK: 31 890

Oj, oj, vilket antiklimax. Ett tifo i absoluta världsklass, ett nästintill fullsatt 
Råsunda och en underbar stämning. Men, återigen, ett magplask mot 
AIK på planen.

Djurgården hade kunnat få den inledning på matchen som AIK fick, 
men Enrico fick inte fram passningen till en frilöpande Lance Davids. 
AIK vände spelet och Concha och Árnason kom fel i försvarsarbetet 
och Daniel Tjernström sköt på halvvolley med högern 1-0 till AIK efter 
fem minuter.

Djurgården ställde upp defensivt, alltför defensivt. Trillade mycket boll 
på egen planhalva men var på tok för omständliga när man väl gick 
till attack. AIK var inte mycket bättre, men gick rakare mot mål och 
vann skotten med 8-1.

Djurgården var inte bättre i andra halvlek än man var i den första, 
men skapade lite mer. Enrico hade en nick som strök stolpen, Lance 
Davids oroade en del och i matchens slutskede var Markus Johannes
son, fri mitt i straffområdet, ett par centimeter för kort på ett fint inlägg. 
Mer skapades inte och Djurgården föll tungt, mycket tungt i derbyt.

LAGET

TOURRAY

CONCHA - ÁRNASON - JOHANNESSON - STOLTZ

KOMAC (KUIVASTO, 63) - ARNENG - ENRICO (BATAN, 63) - SJÖLUND 

DAVIDS - KUSI-ASARE (QUIRINO, 80)

OMGÅNG 20, 2006-09-25

GEFLE IF - DJURGÅRDENS IF 2-0 (1-0)
1-0 (9) RENE MAKONDELE

2-0 (77)YANNICK BAPUPA

PUBLIK: 5 502

Makondele var namnet för dagen. Mötet mellan Gelfe och Djurgården 
på Strömvallen handlade egentligen om en spelare Rene Makondele. 
Den förre djurgårdsspelaren var överallt och lite till, gjorde allting rätt 
och lite till.

Djurgården kom verkligen inte in i matchen. Inledningen på matchen 
kändes som att spelarna var kvar i omklädningsrummet. Gefle var 
laddat och inspirerat. I den nionde minuten snodde Makondele åt sig 
bollen och pricksköt ledningsmålet. Innan kvarten var spelad hade 
han hunnit med att träffa stolpen och också missa ett friläge.

Djurgården hade ett stort bollinnehav och jämnade i slutet av halvle
ken ut spelet. Kusi-Asare hade i denna period ett par bra chanser, men 
turen var inte på anfallarens sida denna afton.

Gefle fick tag i spelet direkt i inledningen utav den andra halvle
ken och Djurgården såg åter darriga ut. Det blev Dembo som höll 
blåränderna kvar i matchen, med ett par strålande räddningar. Framåt 
hann Kusi-Asare med att träffa stolpen, men spelet hade gått i stå.
Gefle kom till den ena farliga chansen efter den andra. Och i den 77:e 
minuten gjorde Gefles andra före detta Djurgårdsspelare Bapupa 2-0 
och punkterade med det matchen.

LAGET

TOURRAY

RASCK (KOMAC, 75) - KUIVASTO - JOHANNESSON - STOLTZ 

DAVIDS (ÁRNASON, 69) - SJÖLUND - ARNENG - ENRICO 

JONSON - KUSI-ASARE
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OMGÅNG 21, 2006-10-01

DJURGÅRDENS IF - HALMSTAD BK 2-1 (0-0)
1-0 (60) JONES KUSI-ASARE

2-0 (78) LANCE DAVIDS 

2-1 (84) EMRA TAHIROVIC 

PUBLIK: 7 509

Efter matchen mot Gefle bytte Djurgården tränare. Anders Grönhagen 
tog över istället för Kjell Jonevret och ”Grönis” fick en bra start med sin 
nygamla klubb.

Halmstad kom till Stadion i stort poängbehov för att undvika ett even
tuellt kval och Djurgården jagade i första hand Royal League. Första 
halvlek blev tillknäppt, inget av lagen tog tag i matchen som inte var 
någon spelmässig höjdare. Kusi-Asare hade en projektil i stolpen och 
Halmstad ett underkänt offsidemål. Det var allt.

Djurgården hade ett kraftigt bollinnehav i första halvlek, det var inte 
lika påtagligt i den andra, men då kom målen istället. Stefan Batan tog 
sig loss efter en timme och vandrade in mot straffområdet från kanten 
och spelade tillslut in en fin passning som Kusi-Asare mötte med en 
mycket behärskad bredsida tre meter från mål och blåränderna tog 
ledningen. Efter detta hade Djurgården en bra period och 2-0 hängde 
i luften enda till den 78:e minuten då det blev realitet.

På hörna från höger placerade sig Lance Davids vid bortre stolpen 
och när bollen väl damp ner framför fötterna på honom tryckte sydafri
kanen in sitt andra mål för säsongen.

Slutet blev lite rafflande sedan Emra Tahirovic reducerat för Halmstad 
med sex minuter kvar, men Djurgården höll undan och Anders Grönha
gen vann i sin premiär.

LAGET

TOURRAY

CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STOLTZ

JONSON (DAVIDS, 59) - ÁRNASON - KOMAC - BATAN (ENRICO, 68)

SJÖLUND - KUSI-ASARE (OTTESEN, 92)

OMGÅNG 22, 2006-10-17

IFK GÖTEBORG - DJURGÅRDENS IF 3-2 (1-2)
1-0(12) STEFAN SELAKOVIC

1-1 (29) MATTIAS JONSON

1-2 (36) LANCE DAVIDS

2-2 (70) JONAS WALLERSTEDT

3-2 (90) THOMAS OLSSON

PUBLIK: 7 102

Den här matchen var för Djurgårdens del lite schizofren; bitvis bra, 
bitvis dålig. Göteborg började matchen aggressivt, löpte mycket och 
fick därmed initiativet. Under de första tio minuterna vaskade man 
fram fyra hörnor. Djurgården stod emot dessa utan större problem, 
men däremot kunde man inte göra mycket när Stefan Selakovic turligt 
gjorde 1-0 efter 12 minuter.

Efter målet dog Göteborg lite och Djurgården hade en riktigt bra pe
riod den sista halvtimmen utav första halvlek, som renderade i två mål.

1-1 var ett riktigt viljemål av Mattias Jonson där han tvingade sig förbi 
sin back och distinkt avslutade lågt och hårt bakom Bengt Andersson i 
Göteborgsmålet.

1-2 gjorde höstens man i DIF, Lance Davids, när han volleymötte Mat
tias Jonsons eminenta framspelning. Och DIF gick till pausvila i ledning. 
Den andra halvan blev emellertid blåvit. Göteborg hittade tillbaka till 
sitt vägvinnande aggressiva spel från inledningen och med 20 minuter 
från slutet kvitterade Jonas Wallerstedt.

Göteborg fortsatte att ösa på för ett vinstmål, men utan att ha udd 
i avsluten. Men när klockan började närma sig 90 minuter klippte 
Thomas Olsson in det avgörande 3-2 målet. Göteborg vann rättvist i en 
match där Djurgården endast var bra i en av de tre halvtimmarna.

LAGET

TOURRAY

CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STOLTZ (QUIRINO, 92) 

JONSON - ARNENG - KOMAC (BATAN, 78) - DAVIDS (ENRICO, 51) 
SJÖLUND - KUSI-ASARE
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OMGÅNG 23, 2006-10-22

DJURGÅRDENS IF - BK HÄCKEN 2-1 (1-0)
1-0 (46) DANIEL SJÖLUND

2-0 (78) LANCE DAVIDS

2-1 (85) DIOH WILLIAMS 

PUBLIK: 6 521

På uppvärmningen kände Johan Arneng av smärta i knäet och 
Djurgården tvingades till förändringar i den ursprungligen tilltänkta 
startelvan. Enrico spelade från start till vänster på fyrmanna mittfältet 
och Sjölund tog plats i mitten och Jonson steg upp i anfallet.

När matchen kom igång var det Djurgården som såg hungrigast ut, 
trots att Häcken kanske var laget som mest behövde seger. Götebor
garna presterade absolut ingenting i den första halvleken. Djurgården 
kom alltmer ju längre halvleken led och på övertid av första akten 
slog Komac en hörna från höger, Kusi-Asare nickade hårt och Källqvist 
i Häckenmålet kunde bara halvklara och Daniel Sjölund tryckte in 
ledningsmålet på mållinjen.

Andra halvlek och Djurgården var det dominanta laget, utan att 
för den skull briljera. Inhopparen Stefan Batan mötte en inspel med 
en dundrande vänster i stolpen från nära håll och Batan gjorde inte 
enbart av detta ett piggt inhopp.

Men när Djurgården ökade på till 2-0 i den 78:e spelminuten var det 
(givetvis) Lance Davids, som fylld med självförtroende bröt in i banan 
och från 25 meter laddade med en vänsterträff som kanske inte helt 
otagbart smet in vid målvaktens högra hörn.

Djurgården slog efter detta av på tempot och tillät Häcken att få mer 
boll sista tio minuterna och det ledde till en vacker reducering genom 
Dioh Williams. Men även den andra hemmamatchen för Grönhagen 
slutade med en 2-1 seger.

LAGET

TOURRAY

CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STOLTZ

DAVIDS - SJÖLUND - KOMAC (OTTESEN, 93) - ENRICO (BATAN, 46) 

JONSON - KUSI-ASARE (QUIRINO, 82)

OMGÅNG 24, 2006-10-25

ÖRGRYTE IS - DJURGÅRDENS IF 1-1 (0-0)
1-0 (79) BOYD MWILA

1-1 (87) MATTIAS JONSON 

PUBLIK: 3 088

Ifjol säkrade Djurgården SM-guldet i bortamötet med Örgryte, i år 
var förutsättningarna annorlunda. Med Royal League i sikte steg 
blåränderna ut och mötte ett Örgryte som alltmer börjat se ut som ett 
Superettanlag under hösten. Det var ruggigt och blöt och glest med 
folk på läktarna.

Matchen som sådan nådde absolut inga höga höjder, kanske på 
grund av planen som mer såg ut som ett vattenhål. Kort och gott var 
den första halvleken ingenting för finsmakare, där spelet överlag var 
oorganiserat. Örgryte var livrädda att förlora, vågade inte satsa de 
krafter framåt som skulle ha behövts, istället lät göteborgarna anfallen 
skötas av Ola Toivonen som gjorde det bra. Men ensamhet har aldrig 
varit bra.

Djurgården gjorde ingen dålig halvlek, men det ville liksom inte los
sna. Som vanligt ledde det stora bollinnehavet mest till stillastående 
spelare som ganska enkelt plockades upp av Örgryteförsvararna med 
Elias Storm i spetsen.

Nej, matchen kom igång efter paus där Djurgården vaskade fram 
det lilla som bjöds och Mattias Jonson borde nog ha fått en straff med 
sig sedan Jukka Sauso vräkt honom över ända. Tillslut var det ändå 
Örgryte som tog ledningen med tio minuter kvar, sedan inbytte Ailton 
skjutit, Dembo räddat, men Mwila påpassligt nickat in returen.

Djurgården gav dock inte upp och när tre minuter återstod tråck
lade Mattias Jonson in kvitteringen och skickade därmed i praktiken 
Örgryte ur Allsvenskan

LAGET

TOURRAY

OTTESEN (RASCK, 46) - KUIVASTO - JOHANNESSON - STOLTZ 

DAVIDS - SJÖLUND - KOMAC - ENRICO (BATAN, 72) 

JONSON - KUSI-ASARE (QUIRINO, 78)
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OMGÅNG 26, 2006-11-05

IF ELFSBORG - DJURGÅRDENS IF 1-0 (1-0)
1-0 (39) JOAKIM SJÖHAGE

PUBLIK: 16 572

OMGÅNG 25, 2006-10-30

DJURGÅRDENS IF - ÖSTER IF 2-0 (0-0)
1-0 (73) LANGE DAVIDS

2-0 (83) MATTIAS JONSON

PUBLIK: 6 672

En annan nedflyttningsaspirant, Öster, kom på besök till säsongens sista 
hemmamatch. Kallt och mörkt var vädret, men fartfyllt och idérikt var 
Djurgårdsspelet.

Under den första halvtimmen hade Djurgården en frapperande bra 
period, med tanke på motståndet som sjönk så djupt att man inte såg 
skillnad på försvarare, mittfältare, eller anfallare.

Återigen ett massivt bollinnehav för DIF, men nu skapades chanser. 
Men trots det var det 0-0 i paus.

Andra halvlek och Djurgården greppade närmast livtag på Öster, 
som endast sporadiskt sprattlade till, då mest genom blårandiga mis
stag. Med drygt kvarten kvar av Stadionsäsongen bjöd sydafrikanen 
Lance Davids de tappra 6600 på läktarna på ett klassnummer. Enrico 
löpte centralt med boll och när back stötte släppte han ut bollen till 
Davids som med en pressad yttersida hittade krysset bakom Östermål
vakten. Ett fantastiskt mål.

Öster repade aldrig mod, var ofarliga matchen igenom och när Mat
tias Jonson i 83 minuten gjorde Djurgårdens sista mål säsongen 2006 
var matchen avgjord och Öster fick sedermera lämna Allsvenskan.

LAGET

WAHLSTRÖM

CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STOLTZ

DAVIDS - KOMAC (RASCK, 90) - SJÖLUND - BATAN (ENRICO, 63)

JONSON - KUSI-ASARE

Senast det var guldfest i Borås var 2002. Och vilken Djurgårdare minns 
inte den fantastiska guldmatchen och den smått galna mobiliseringen 
av guldsugna DIF-fans!

Den här gången blev det också guldfest i Borås, men nu stod Elfsborg 
som segrare.
Inför matchen hade det spekulerats hejvilt i diverse medier om allt från 
läggmatch till planer på stormning, allt för att inte AIK skulle vinna guld.

Det man kan konstatera efteråt är att Djurgården knappast lade sig, 
och inte stormades någon plan heller.

Själva matchen blev mer kamp än vacker böljande anfallsfotboll. 
Djurgården hade bollinnehavet, skapade inga direkta chanser utav 
det, samtidigt som Elfsborg hade fem avslut på mål, men de flest rela
tivt tama, förutom ett anfall.

Anders Svensson nådde namnen Mattias, som vann en nickduell över 
Robert Stoltz och bollen gick förbi Dembo i målet och på mållinjen 
stötte Joakim Sjöhage in guldmålet.
Efter paus blev Elfsborg ängsligt oroligt, och Djurgården började närma 
sig en kvittering. Mattias Jonson var på ett inlägg bara någon centim
eter från att komma på bollen och i så fall gjort 1-1.

På övertid fick Elfsborgs back Andreas Augustsson bollen på armen 
i straffområdet, men Peter Fröjdfält bedömde handsen som oavsiktlig. 
Djurgården förblev mållöst i matchen och Elfsborg vann, inte bara 
matchen utan också Allsvenskan.

LAGET

TOURRAY (WAHLSTRÖM, 46)

RASCK - KUIVASTO - OTTESEN - STOLTZ (ÁRNASON, 84) 

DAVIDS - JOHANNESSON - SJÖLUND - ENRICO

JONSON - KUSI-ASARE (QUIRINO, 54)
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DJURGÅRDAREN

ALLSVENSKAN
Säsongen 2006 blev inte riktigt så framgångsrik som alla djurgårdare 
hoppats på. Djurgården åkte ur kvalet till Champions League mot 
Ruzomberok och fick respass ur Svenska Cupen mot Elfsborg.
I Allsvenskan slutade blåränderna på en 6:e plats vilket är den tionde 
bästa placeringen sedan 1975. Efter denna säsong så kan vi 
konstatera att det är ett revanschsuget Djurgården som laddar 
batterierna för nästa säsong.

Måndag 10 april Djurgårdens IF - Hammarby 0-0

Måndag 17 april Halmstads BK - Djurgårdens IF 0-0

Torsdag 20 april Kalmar FF - Djurgårdens IF 0-1

Måndag 24 april Djurgårdens IF - IFK Göteborg 1-0

Torsdag 27 april AIK - Djurgårdens IF 3-1

Tisdag 2 maj Djurgårdens IF - Gefle IF 1-0

Söndag 7 maj GAIS - Djurgårdens IF 1-1

Torsdag 11 maj Djurgårdens IF - Malmö FF 2-3

Söndag 14 maj Östers IF - Djurgårdens IF 0-3

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

Torsdag 28 juni (SvC omg 3] Djurgårdens IF - GAIS 2-0

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

Onsdag 26 juli (CL kval 2:1) Djurgårdens IF - Ruzomerok 1-0

Lördag 29 juli Djurgårdens IF - Örgryte IS 2-2

Onsdag 2 aug (CL kval 2:2) Ruzomberok - Djurgårdens IF 3-1

Lördag 5 aug Djurgårdens IF - Helsingborgs IF 2-1

Söndag 13 aug Helsingborgs IF - Djurgårdens IF 1-1

Lördag 19 aug Djurgårdens IF - Kalmar FF 0-1

Måndag 28 aug Hammarby - Djurgårdens IF 0-3

Måndag 11 sept Djurgårdens IF - GAIS 0-2

Lördag 16 sep Malmö FF - Djurgårdens IF 0-1

Onsdag 20 sep Djurgårdens IF - AIK 0-1

Måndag 25 sep Gefle IF - Djurgårdens IF 2-0

Söndag 1 okt Djurgårdens IF - Halmstads BK 2-1

Tisdag 17 okt IFK Göteborg - Djurgårdens IF 3-2

Söndag 22 okt Djurgårdens IF - BK Häcken 2-1 

Onsdag 25 okt Örgryte IS - Djurgårdens IF 1-1

Måndag 30 okt Djurgårdens IF - Östers IF 2-0

Söndag 5 nov IF Elfsborg - Djurgårdens IF 1-0

ALLSVENSKAN

IF Elfsborg 26 13 11 2 41-19 50

AIK 26 13 10 3 46-23 49

Hammarby 26 13 7 6 40-31 43

Helsingborgs IF 26 11 9 6 44-34 42

Kalmar FF 26 12 5 9 39-30 41

Djurgården 26 11 7 8 31-25 40

MalmöFF 26 10 8 8 43-39 38

IFK Göteborg 26 9 9 8 39-36 36

Gefle IF 26 8 7 11 28-39 31

GAIS 26 5 12 9 25-33 27

Halmstads BK 26 5 12 9 22-30 27

BK Häcken 26 4 10 12 29-41 22
Östers IF 26 4 7 15 19-46 19
Örgryte IS 26 3 8 15 24-44 17

UTVECKLINGSSERIEN

Utvecklingsserien har under 2006 
fungerat bra för de unga spelarna 
som har fått smaka på seniorfotbollen. 
Laget har haft olika sammansättning 
i olika matcher vilket visar sig i de 
varierade resultaten.

Tisdag 11 april Gefle IF - Djurgårdens IF_____________ 0-1

Torsdag 4 maj Djurgårdens IF - AIK__________________1-1

Onsdag 7 juni Djurgårdens IF - Brommapojkarna 1-2

Onsdag 9 aug Assyriska - Djurgårdens IF____________ 1-2

Måndag 14 aug Brommapojkarna - Djurgårdens IF 1-2 

Onsdag 30 aug Djurgårdens IF - Assyriska 7-0

Måndag 18 sep Hammarby - Djurgårdens IF__________1-0

Tisdag 3 okt Djurgårdens IF - Gefle IF________________ 3-3

Måndag 9 okt AIK - Djurgårdens IF__________________ 2-4

Måndag 16 okt Djurgårdens IF - Örebro SK__________1-3

Onsdag 31 okt Örebro SK - Djurgårdens IF__________ 6-0

Tisdag 13 nov Djurgårdens IF - Hammarby___________ 0-3

UTVECKLINGSSERIEN

Hammarby 12 9 1 2 31-13 28
Örebro SK 12 8 2 2 35-12 26

BP 12 5' 2 5 27-17 17

Gefle IF 12 5 2 5 29-23 17
Djurgårdens IF 12 4 6 21-24 14

Assyriska 12 4 0 8 19-51 12

AIK 12 2 1 9 20-42 7



DJURGÅRDAREN

DAMALLSVENSKAN JUNIORALLSVENSKAN POJKALLSVENSKAN

Djurgården tappade åtta poäng på 
de fyra inledande omgångarna och 
därmed seglade Umeå iväg i toppen. 
Umeå säkrade SM-guldet tidigt och 
Djurgården kämpade sig till en andra 
plats.

En säsong som enligt Paul Lindholm 
var den bästa under hans ledning. 
Laget spelade många mycket bra 
matcher, men tyvärr blev förlusten i 
slutspelet mot Degerfors en plump i 
protokollet.

En säsong där individen gick före 
laget och de bästa spelarna spelade 
många matcher med Juniorlaget.
En mycket tung höst gjorde att man 
inte nådde slutspelet.

Måndag 17 april Djurgården - Sunnanå SK 3-0 Lördag 22 april Djurgårdens IF - Syrianska___________5-1 Söndag 23 april Djurgårdens IF - Syrianska__________ 6-2

Söndag 30 april Malmö FF DFF - Djurgården 4-1

Söndag 14 maj Djurgården - Umeå IK________________ 0-1

Lördag 29 april Brommapojkarna - Djurgårdens IF 4-2

Måndag 1 maj IFK Norrköping - Djurgårdens IF______ 0-4

Onsdag 17 maj QBIK- Djurgården___________________ 1-1

Söndag 21 maj Kopparbergs/Göteborg - DIF 1-2

Söndag 28 maj Djurgården - KIF Örebro DFF 1-0

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

Söndag 7 maj Djurgårdens IF - Hammarby___________ 0-7

Söndag 14 maj Enskede - Djurgårdens IF____________ 3-1

Torsdag 25 maj Djurgårdens IF - Triangeln___________3-1

Torsdag 25 maj Gefle IF - Djurgårdens IF____________ 0-2

Söndag 4 juni Hammarby IF - Djurgården 0-4

Söndag 11 juni Djurgården - Jitex BK________________ 5-1

Söndag 28 maj Tellus - Djurgårdens IF_______________2-0

Torsdag 6 juni Djurgårdens IF - IK Sirius_____________ 2-1

Torsdag 22 juni Linköpings FC - Djurgården 1-1

Onsdag 28 juni Djurgården - Mallbackens IF 3-0

Söndag 11 juni Brage - Djurgårdens IF_______________2-5 Lördag 10 juni Djurgårdens IF - Västerås_____________1-0

Söndag 18 juni Hammarby - Djurgårdens IF__________2-3 Söndag 18 juni Farsta - Djurgårdens IF______________ 1-5

Tisdag 20 juni Assyriska - Djurgårdens IF____________ 2-1

Lördag 1 juli Djurgården - Bälinge___________________ 1-0 Söndag 30 juli Djurgårdens IF - Hammarby__________ 1-0

Lördag 8 juli Bälinge - Djurgården___________________0-3 Lördag 29 juli Djurgårdens IF - Farsta_______________ 10-1

Fredag 4 aug Djurgårdens IF - Brage________________ 3-2 Onsdag 16 aug Västerås - Djurgårdens IF____________ 1-1

Lördag 12 aug Jitex BK - Djurgården________________ 0-6

Lördag 19 aug Djurgården - Hammarby IF 5-1

Onsdag 23 aug Djurgårdens IF - Gefle IF_____________ 2-0

Söndag 27 aug AIK - Djurgårdens IF_________________ 1-2 Söndag 13 aug Djurgårdens IF - Assyriska___________ 9-1

Onsdag 30 aug Mallbackens IF - Djurgården 0-4 Lördag 19 aug Djurgårdens IF - Tellus_______________ 7-2

Lördag 2 sep Djurgårdens IF - Eskilstuna____________ 4-0 Lördag 26 aug Triangeln - Djurgårdens IF____________4-0

Söndag 3 sep Diurgården - Linköpings FC 6-2

Lördag 9 sep KIF Örebro DFF - Djurgården 2-2

Söndag 17 sep DIF - Kopparbergs/Göteborg 2-3

Tisdag 5 sep IK Sirius - Djurgårdens IF___________ 4-6

Lördag 9 sep GIF Sundsvall - Djurgårdens IF_________ 1-1 Söndag 3 sep Djurgårdens IF - Enskede______________0-6

Lördag 16 sep Djurgårdens IF - Brommapojkarna 1-5 Söndag 10 sep Hammarby - Djurgårdens IF__________ 3-2

Lördag 23 sep Syrianska - Djurgårdens IF____________1-3 Söndag 17 sep Djurgårdens IF - IFK Norrköping______0-2

Söndag 8 okt Djurgården - QBIK_____________________7-0 Söndag 24 sep Syrianska - Djurgårdens IF___________ 4-1

Söndag 15 okt Umeå IK - Djurgården________________ 2-1

Söndag 22 okt Djurgården - Malmö FF DFF 1-1

SLUTSPEL FINAL

Djurgårdens IF - Degerfors IF 1-3 SLUTSPEL FINAL

Söndag 29 okt Sunnanå SK - Djurgården_____________ 3-2 FINAL IF Elfsborg - Hammarby IF . 1-2

Malmö FF-BP____________________ 0-4

DAMALLSVENSKAN
Umeå IK 22 21 1 0 74-11 64

JUNIORALLSVENSKAN POJKALLSVENSKAN

BP 18 15 1 2 60-16 46 Hammarby IF 18 16 2 0 68-13 50
Djurgården 22 13 4 5 61-23 43 AIK 18 14 0 4 34-16 42 Västerås SK 18 11 4 3 38-13 37

Linköpings FC 22 12 5 5 43-25 41 Djurgårdens IF 18 13 2 3 48-29 41 Triangelns IK 18 10 2 6 37-25 32

Malmö FF DFF 22 11 7 4 41-23 40 GIF Sundsvall 18 8 3 7 33-24 27 Enskede IK 18 9 1 8 40-35 28

Kopparb./Göteborg 22 10 5 7 44-36 35 Hammarby 18 8 3 7 36-34 27 Djurgårdens IF 18 8 1 9 51-42 25

KIF Örebro DFF 22 8 5 9 33-33 29 IK Sirius FK 18 7 2 9 34-34 23 IFK Norrköping 18 7 2 9 35-39 23

Hammarby IF DFF 22 8 5 9 34-43 29 Eskilstuna City 18 5 5 8 27-33 20 Syrianska 18 6 3 9 41-59 21
Sunnanå SK 22 8 3 11 26-33 27 Gefle IF 18 6 1 11 18-36 19 Assyriska 18 6 0 12 31-52 18

Bälinge 22 4 7 11 16-41 19 IK Brage 18 3 0 15 22-61 9 IF Olympia 18 5 0 13 23-58 15

QBIK 22 2 9 11 18-51 15 Syrianska FC 18 2 1 15 18-47 7 IK Tellus 18 4 1 13 21-49 13

Jitex BK 22 2 7 13 17-59 13

Mallbackens IF 22 3 2 17 15-44 11



DJURGÅRDSANDAN

ÄR DU EN MENTOR?
I början på 2006 inledde Djurgårdens IF Fotbollsförening och 
Mentor Sverige ett samarbete. 18 mentorer med koppling till 
Djurgården matchades ihop med varsin elev från årskurs åtta 
i Hjulstaskolan. Nu är det snart dags för nästa kull mentorer 
och elever. Vill du vara en av Djurgårdens mentorer?

Som mentor fungerar du som en vuxen kompis för din elev. En 
elev som troligtvis ger dig en annan vinkel och syn på livet, en 
elev som får dig att känna dig något äldre än vad du egentligen 
själv tycker att du är - men på ett positivt sätt. Du får en möjlighet 
att ta del av dagens ungdomars värderingar och intressen. Att vara 
mentor är en möjlighet - dels för dig själv och dels för eleven. 
Chansen att lära känna en ny person - vars väg du kanske aldrig 
skulle ha korsat - är intressant, spännande och givande.

Under året har Djurgårdens mentorer och elever lärt känna och 
tagit lärdom av varandra. Mentorparen har följt Djurgården bakom 
kulisserna på matcher och träning. Dörrar som tidigare har varit 
stängda har öppnats. Att få följa Djurgården, och träffa spelarna, 
på nära håll är det många som vill. För eleverna har detta nu 
blivit verklighet. Två av eleverna har dessutom börjat spela i 
Djurgårdens ungdomslag, en har praktiserat på Djurgårdens kansli 
och några av dem var med ute på Djurgårdens sommarkollo på 
Rådmansö.

Mentor Sverige intervjuar de som vill vara mentorer och elever. 
De som är lämpliga som mentorer matchas därefter ihop med en 
elev. Matchningen har fungerat perfekt under den första säsongen. 
Även i år kommer eleverna från Hjulstaskolan.

I början på 2007 är det dags för en ny kull mentorer att få varsin 
elev från Hjulstaskolan. Vill du vara en av dem skall du kontakta 
Irene Schmid. Som mentor få du, förutom möjligheten att känna 
en ny person, biljetter till Djurgårdens matcher och möjlighet 
att närvara ute på Kaknäs när laget tränar. Mentor Sverige 
anordnar även gemensamma aktiviteter för mentorparen. I år har 
mentorparen bland annat varit ute på äventyrsbanan i Nacka.

BEHOVET AV VUXNA FÖREBILDER ÄR STORT bland dagens unga.
Nu har du som vill engagera dig möjlighet att bli mentor för en 
elev i yngre tonåren under ett år. Att vara mentor är en ömsesidig 
resa. Som mentor ger du mycket av dig själv, men får minst lika 
mycket tillbaka när du får lära känna en ny människa och ta del 
av den personens värld och erfarenheter. Du får också pröva en 
annorlunda form av ledarskap. Det är utvecklande - för båda 
parter.

Som mentor ger du mycket av dig själv, men får minst lika 
mycket tillbaka när du får lära känna en ny människa och ta del 
av den personens värld och erfarenheter. Du får också pröva en 
annorlunda form av ledarskap. Kravet vi har på dig är att du är 
medlem i Djurgården Fotboll. I övrigt är det Mentor Sverige som 
avgör om du är lämplig som Mentor.

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT BLI MENTOR?
Tveka inte, maila klocktornet@dif.se.

För mer information om mentorskap: www.mentorsverige.se
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ATT HANTERA 75X25 METER TYG är inte helt lätt och att medverka 
vid Fabrikens tifo-förberedelser på Råsunda före derbyt var som 
att vrida tillbaka klockan till lumpentiden. Fabriken, som gruppen 
kallar sig, hade lagt ned otaliga timmar av sin fritid och offrat 
många sömntimmar för att kunna genomföra det tifo vi fick se på 
Råsunda före matchen mot AIK i september. Djurgårdsandan var 
med på det sista av många långa skift för Fabriken.

Fabrikens ledare Martin, Adam och Mathias kämpade, med röda 
och sömnlängtande ögon, för att hinna få allt klart till matchstart. 
Tiden hade sedan länge varit knapp eftersom det tillkommit 
många hinder på vägen. Till exempel kom det material som 
var beställt från Italien inte i tid och när slutjobbet skulle göras 
drabbades Fabriken av akut lokalbrist. Att arbeta med 75x25 meter 
duk kräver lite arbetsyta. Till slut fick man tillgång till lokaler i 
Fryshuset, men mestadels skedde arbetet under nattetid.

TRE STORA DUKAR HADE MÅLATS TILL DERBYT, två mindre och en 
stor. De förstnämnda skulle ned först för att sedan täckas av den 
stora. Dukarna fälldes ned från räcket på den södra övre läktaren. 
Att hantera dukarna visade sig inte vara helt lätt eftersom den 
största duken var ihoprullad åt fel håll. Över 50 kämpar från 
Fabriken som fanns på plats fick verkligen slita för att få ordningen 
på grejerna. Martin, som har varit med längst, är den som styr och 
ställer. Jargongen i språket påminner mycket om det jag fick höra 
från Sergeant Lindberg under min grundutbildning i lumpen.
- Framåt! Dra! Vik! För i helvete! Sopor! Skärp er!, skränar 

Martin samtidigt som direktiven följs av arbetarna som villigt 
lyssnar och tar till sig information som levereras mellan de mindre 
mjuka orden.

Efter att ha vridit rullat och vikt ute i korridoren bakom läktaren 
skulle duken ut på läktaren. Den hårda vinden ställde till problem 
och många var oroliga för att den skulle hålla i sig till kvällen 
och därmed försvåra genomförandet av tifot. De enorma dukarna 
slukar mycket vind och blir som segel när det kommer luft under 
dem.
- Det skulle kännas otroligt bittert om det inte blir bra nu när 

vi har lagt ned så mycket arbete, säger Adam samtidigt som han 
tejpar fast ena kanten av duken på räcket.

Strax efter fyra på eftermiddagen är det mesta klart. Mathias, som 
kan räkna sina sömntimmar de senaste dygnen på en hand, pustar 
ut. En lång tid med hårt jobb är på väg mot sitt slut.
- Det blir till att sjukskriva sig efter det här, tror han.

Strax före matchstart hade vinden mojnat. Förutsättningarna för 
att lyckas var bra och Fabriken tog tillvara på möjligheterna. Ett 
genomtänkt stort arrangemang med hjärta, hjärna och humor 
visades upp på Råsunda och samtidigt som AIK på den norra 
läktaren eldade med bengaler hördes exalterade rop från Canal+ 
kommentatorshytt.
- Titta på den södra läktaren, titta på den södra läktaren. 

Fantastiskt!, vrålade Arne rätt ut i etern.

Dessvärre fick Fabriken och övriga djurgårdsanhängare inte fira 
en seger på planen, men TIFO-matchen vanns tvåsiffrigt. Ingen 
djurgårdare sov gott efter 1-0 förlusten mot AIK, men om några 
hade gjort sig förtjänta av det så var det grabbarna och tjejerna i 
Fabriken. Tack för er fantastiska insats.
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Julhandeln är igång och vi bestämde oss 
därför för att höra med Thomas Seidefors 
(Souveniransvarig) om hur läget är inför 
det som många anser är en enda lång 
stressmånad och om hur hans första år 
som souveniransvarig har varit.
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Thomas, hur har din första tid på jobbet varit?

- Det har varit oerhört kul och stimulerande. Mycket att sätta sig 
in i och jag trodde inte att det fanns så mycket olika åsikter om 
vad som är rätt eller fel. Det ringer och mejlar folk varje dag med 
synpunkter och idéer och det är ibland riktigt kul att höra vad de 
har att säga.

Det har kommit många nyheter i år, ovanligt mycket?

- Nej, jag vet inte om det är ovanligt mycket, men jag ansåg när 
jag började i februari att vi låg något efter i vår uppdatering av 
sortimentet. Visst, det fanns mycket halsdukar, mössor och så men 
inte ett vanligt standardsortiment.

Vad är det för nyheter som kommit?

- Ja du, det har varit spridda skurar. Det skulle ta alldeles för 
lång tid att svara på det nu men i klädväg så är det bland annat 
t-shirts, munkjackor, sweatshirts, vct-kläder och overaller. Sen så 
har vi tagit fram nya snygga damkläder. För barnen har det hittills 
kommit nya nappar, nappflaskor, pip-muggar. Inom kort kommer 
det en helt ny uppsättning av kläder för de allra minsta, t-shirts, 
munkjackor, sweatshirts, bodys och mössor i storlekar ner till 
nyfött.

Någon annorlunda produkt som du vill berätta om?

- Julgranskulorna, de har varit en succé. Två ljusblå och två 
mörkblå med klubbmärket i färg har sålt bättre än vad vi trodde. 
Sen så är ju hängmattan lite annorlunda.

Det kom en ny matchtröja i år också. Hur har den mottagits?

- Det var ju lite problem vid leveransen i våras så den kom 
ovanligt sent, precis innan premiären. Men mottagandet blev 
positivt, den skiljer ju sig en hel del från den som var innan och 
även mot de andra som funnits de senaste åren, lite mörkare i 
färgerna framförallt och det har uppskattats av de som saknat det. 
Sedan så har vi också tagit fram en ”old school”-tröja och den 
har varit en megahit. En begränsad upplaga togs fram, den sålde 
superbra, men det finns ändå ett fåtal kvar till julhandeln.

Var kommer man att kunna köpa blårandiga julklappar i år?

- Jag tycker att man ska ta sig ner till Sergels Torg till vår 
julmarknad, handla i vår webshop går givetvis lika bra det. Vi har 
ju andra butiker som säljer också, vår egna nya butik i klocktornet 
på Stadion och Derbybutiken på Sergelgatan 11. Julmarknaden har 
startat och håller på ändra fram till den 30 december. Vi har öppet 
hela dagarna. För exakta tider med mera tycker jag man ska kolla 
på www.dif.se där vi också varje dag presenterar ”dagens produkt” 
till kraftigt nedsatt pris.

Till sist, vad har varit roligast i år?

- Det var nog när spelarna gick modevisning i Täby C för nya 
höstkollektionen och vi fick riktigt mycket beröm för kläderna.

TOPPLISTAN

MEST SÅLDA SOUVENIRER

1. Bäddset DIF (pris: 395 kr)

2. Julgranskulor 4-pack (pris: 199 kr)

3. Matchtröja Old School LS (pris: 399 kr)

4. Vattenflaska Blå (pris: 50 kr)

5. DIF VCT Hood Light Blue (pris: 749 kr)

6. Hood Blå logo (pris: 499 kr)

7. Replika Matchtröja 2006 (pris: 595 kr)

8. T-shirt Mörkblå/skölden 4 (pris: 150 kr)

9. DVD Allsvenskan 2005 (pris: 169 kr)

10. Strumpor 2-pack (pris: 119 kr)

HÄR KAN DU KÖPA SOUVENIRER...

Internet: www.dif.se/webshop (öppet dygnet runt)

Butiken Klocktornet [Öppettider se www.dif.se)

Julmarknad: Sergels Torg (24/11-30/12, Mån-Fre 10-19, Lör 10-18, Sön 11-17)

Derbybutiken: Sergelgatan 11 (Öppet Vardagar 10-18, Lör 10-16, Sön 12-16)

DJURGÅRDAREN_35

http://www.dif.se
http://www.dif.se/webshop
http://www.dif.se


DJURGÅRDAREN LISTAR

HÄR FINNER DU DJURGÅRDARENS SISTA LISTOR FÖR 2006

I detta nummer blev det två långa listor, men de är kortare än 

den listan vi först tänkte sammanställa med tränare och spelare 

som passerat Djurgården sedan 2000.

Har du en lista du skulle vilja publicera i medlemstidningen 

så kan du mejla den till oss: dif.fotboll@dif.se

SPELARTRANFERS

SPELARTRANFERS FRÅN DJURGÅRDEN 
TILL UTLANDET EFTER 2000

TOBIAS HYSÉN till Sunderland, England 2006

FREDRIK STENMAN till Bayer Leverkusen, Tyskland 2005
SÖREN LARSEN till Schalke 04, Tyskland 2005

MARKUS KARLSSON till Rot Weiss Essen, Tyskland 2005
ANDREAS JOHANSSON till Wigan FC, England 2005

ANDREAS ISAKSSON till Stade Rennais FC, Frankrike 2004
BABIS STEFANIDIS till Bröndby, Danmark 2004
KIM KÄLLSTRÖM till Stade Rennais FC, Frankrike 2004

GEERT DEN OUDEN till ADO den Haag, Holland 2004

MIKAEL DORSIN till Strasbourg, Frankrike 2003
N’DIWA LORD-KANANGA till Bolton Wanderers, England 2003
JOHAN ELMANDER till Feyenoord, Holland 2003

RAMI SHAABAN till Arsenal FC, England 2002

JONES KUSI ASARE till Grazer AK, Österrike 2001

PIERRE GALLO till Bryne, Norge 2001
MAGNUS SAMUELSSON till Lahtis, Finland 2001

SPELARE I DJURGÅRDENS A-LAG 

SOM UNDER SIN TID I BLÅRÄNDERNA 

ÄVEN HAR SPELAT LANDSKAMPER

SEDAN 2000 (SENIOR, U21, P)

Andreas Isaksson
Andreas Johansson
Andrej Komac, Slovenien 
Aziz Corr Nyang, Gambia 
Babis Stefanidis
Daniel Sjölund, Finland
Dennis Boskailo
Fredrik Stenman
Ibrahim Ba, Frankrike
Jones Kusi Asare
Johan Arneng
Johan Elmander
Juraj Dovicovic, Slovakien
Kári Árnason, Island
Kim Källström
Lance Davids, Sydafrika
Matias Concha
Mattias Jonson
Mikael Dorsin
Pa Dembo Tourray, Gambia
Patrick Amoah
Rami Shaaban
Rene Muzola Makondele, Kongo-Kinshasa 
Richard Henriksson
Siyabonga Nomvethe, Sydafrika
Stefan Batan
Stefan Rehn
Sölvi Ottesen, Island
Sören Larsen, Danmark
Thiago Quirino da Silva, Brasilien
Tobias Hysén
Toni Kuivasto, Finland
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KNEP & KNÅP

JÄRNKANINEN KAN INTE HITTA SIN ANDRA SKO! 
KAN DU HJÄLPA TILL ATT HITTA DEN?

HÄR SÖKER VI FYRA ORD SOM HAR MED 
FOTBOLL ATT GÖRA, FYLL I DE BOKSTÄVER 
SOM SAKNAS!

1. M_L_A_T

2. I_K_S_

3. _K_S_Ö_E

4- A C T Ö A
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SKICKA IN!

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 
efterlyser 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

FACIT FIN FEM FEL
FRÅN DJURGÅRDAREN NR 3 2006

1. En dobb saknas på vänster fot
2. Skosnöret är rött på höger fot
3. Ett finger saknas på höger hand
4. Morrhåren saknas på vänster sida av nosen
5. Det rosa i vänster öra stämmer inte

AUTOGRAFER
VILL DU HA SPELARNAS AUTOGRAFER?
Skicka ett frankerat svarskuvert med din adress till oss, 
så skickar vi autografer till dig.

Märk kuvertet "Autografer”.

FACIT LABURIINTEN
FRÅN DJURGÅRDAREN NR 3 2006
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SRDJAN MAJRANOVIC 
BLEV ÅRETS JUNIOR

Ett av de absolut finaste priser du kan vinna som ungdomsspelare i 
Djurgården är årets junior. Många fina spelare har under åren fått sitt 
namn inristat i den gamla vandringspokalen - och i helgen var det dags för 
ytterligare ett namn att ta plats bredvid bland andra Stefan Rehn, Mikael 
Dorsin, Rickard Henriksson och Patrik Amoah. Årets junior 2006 blev 

högerbacken Srdjan Majranovic.
Under samtalen med juniorlagets tränare Paul Lindholm efter matcher 
har han nästan alltid nämnt att Srdjan gjort en bra match. Och nog har 
Srdjan tagit enorma kliv framåt den här säsongen i sin utveckling. Med sitt 
stora figtherhjärta, eminenta speluppfattning, stabila defensiv och frejdiga 
offensiva ruscher har Srdjan högst rättvist fått utmärkelsen. Tar han nu 
bara nästa steg i utvecklingen dröjer det inte länge förrän vi ser honom på 
Stadionmattan. En framtida publikfavorit!

ETT STORT GRATTIS, SRDJAN!

DIF STARTAR SKOLAKADEMI 
FÖR ÅRSKURS 4-6

Djurgårdens IF Fotboll startar, i samarbete med Engelbrektsskolan, 
en skolakademi för årskurserna 4 till 6.

Skolakademi i Engelbrektsskolan
Kombinationen idrott och skola är en stressig vardag för en ambitiös elev och 
spelare. Djurgårdens IF Fotboll och Engelbrektsskolan har tagit fasta på detta 
och startar nu klasser med fotbollsprofilen som ska innebära tillhörighet, inte 
bara till skolan eller fotbollen utan till skolan och fotbollen. Verksamheten 
startar i augusti 2007 då Djurgårdens IF Ungdomsfotboll och Djurgårdens IF 
Damfotboll går in i detta unika samarbete med Engelbrektsskolan.

Upplägg
Eleverna/spelarna får under sin skoldag möjlighet att i anslutning till skolan 
träna fotboll både på för- och eftermiddag. Fotbollen integreras i skolgången 
och eleverna/spelarna kommer att vara färdiga med sin dag senast vid 17-tiden 
och därmed ha tid över för andra aktiviteter.
All träning kommer att bedrivas på Hjorthagens konstgräs som vi hoppas 
står färdigt i augusti 2007. Till det tillkommer den planerade planen och 
inomhushallen på Engelbrektsskolan som är planerad till år 2010.

Vem kan söka?
Fotbollsprofilen är öppen för både flickor (15 stycken) och pojkar (15 stycken). 
Till hösten startar vi upp i årskurs 4 och årskurs 5. Elever som har blivit 
antagna från skolår 4 förväntas att fullfölja sina studier och satsning på 
fotboll fram till och med årskurs 6 på Engelbrektsskolan samt spela fotboll i 
Djurgårdens IF Fotboll samt Djurgårdens IF Damfotboll.

Antagning
Alla sökande kommer att kallas till ett färdighetsprov. Närhetsprincipen 
aktualiseras bara om någon elev som bor inom skolans upptagningsområde 
inte kan få gå i någon klass alls på Engelbrektsskolan beroende på att alla 
platser belagts av utomstående.

Intresserad?
Utförlig information, länkar, kontaktpersoner med mera hittar du på www.dif.se

Anmälan och tidsplan
• Öppet hus Engelbrektsskolan 3/2-07
• Informationsmöte på Engelbrektsskolan den 13/2 klockan 18:00.
• Sista ansökningsdag 8/3-07
• Färdighetstest efter vecka 9 år 2007
• Skolstart augusti 2007

Intresseanmälan skickas tills vidare via mejl till Pär Johansson: par.
johansson@ostermalm.stockholm.se

ÅRSAVSLUTNING 
FÖR UNGDOM

Familjärt och trevligt; glada miner, mycket folk, känslosamma 
avtackningar och givetvis prisutdelningar. Så kan man sammanfatta 
Djurgården Ungdoms årsavslutning 2006 på Idrottshögskolan.
När kylan och mörkret mer och mer lägger sig över Stockholm som en 
mantel och griper tag i en, då är det tur att man känner värmen i kroppen 
efter en sådan här avslutning. För varmt var det, inne i salen. Både 
emotionellt och eftersom fläktaggregatet hade tagit julledigt.
Att Djurgården Ungdom växer och växer syns på sådana här tillställningar. 
Årsavslutningen var som brukligt indelad i tre kategorier, som kom under 

tre olika tidspass; 5-, 7- och 11 -manna. Och uppskattningsvis var allt som 
allt omkring 500 personer medverkande under dagen.
Som vanligt togs samtliga ungdomslag fram på scenen, där de fick ta 
emot varma applåder av publiken och plaketter samt diplom. Några fick 
även äran att svara på frågor från dagens konferencier och tillika ledes 
ordförande i Ungdom, Torbjörn Althén.
Av de lite tyngre priserna som delades ut blev Maria Jensen och Åke 

Samuelsson utsedda till årets ledare.
Avslutningsvis är det bara för Djurgården Ungdom att bocka och buga till 
alla er som gjort 2006 till en säsong att minnas. Allt från spelare, ledare 
till föräldrar, alla som ställt upp i vått och torrt, utan er skulle verksam
heten inte fungera. Tack för ett härligt 2006 och vi syns nästa år!

40_DJURGÅRDAREN

http://www.dif.se
johanssonraostermalm.stockholm.se




DIF HOCKEY 2006/2007
SPELSCHEMA

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

Tisdag 2 jan 19.00
MODO - Djurgårdens IF

Torsdag 4 jan 19.00
Djurgårdens IF - Skellefteå AIK

Lördag 6 jan 15.00
Djurgårdens IF - Frölunda HC

Tisdag 9 jan 19.00
Färjestads BK - Djurgårdens IF

Torsdag 11 jan 19.00
Mora IK - Djurgårdens IF

Tisdag 16 jan 19.00
Djurgårdens IF - HV71

Torsdag 18 jan 19.00
Linköpings HC - Djurgårdens IF

Lördag 20 jan 15.00
Timrå IK - Djurgårdens IF

Måndag 22 jan 19.00
Djurgårdens IF - Brynäs IF

Lördag 27 jan 15.00
Djurgårdens IF - MODO

Tisdag 30 jan 19.00
Färjestads BK - Djurgårdens IF

Torsdag 1 feb 19.00
Djurgårdens IF - Frölunda HC

Lördag 3 feb 15.00
Skellefteå AIK - Djurgårdens IF

Tisdag 13 feb 19.00
Brynäs IF - Djurgårdens IF

Torsdag 15 feb 19.00
Djurgårdens IF - Timrå IK

Lördag 17 feb 15.00
Malmö Redhawks - Djurgårdens IF

Måndag 19 feb 19.00
Djurgårdens IF - Mora IK

Torsdag 22 feb 19.00
Djurgårdens IF - HV71

Måndag 26 feb 19.00
Djurgårdens IF - Luleå HF

Onsdag 28 feb 19.00
Malmö Redhawks - Djurgårdens IF

Fredag 2 mars 19.00
Linköpings HC - Djurgårdens IF

BILJETTER
Biljetter köper du på www.ticnet.se 

eller så kan du boka biljetter på 
telefon 077-170 70 70.

Djurgårdens IF Ungdomsfotboll
Hjorthagens IP
Artemisgatan 40 
115 42 Stockholm
Telefon 08-545 158 50
www.difungdom.se

Djurgården Damfotboll
Telefon 08-783 59 15
www.difdam.nu

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

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

Djurgårdens IF Bouleförening
Sture Öhman
Prylvägen 7 
141 30 Huddinge

Djurgårdens IF Fotboll
Valhallavägen 104, 2tr 
114 41 Stockholm 
Telefon 08-545 158 00 
www.dif.se

Djurgårdens IF Bordtennis
Telefon 073-632 30 31 
www.difbordtennis.com

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

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

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

Djurgårdens IF Brottning
Telefon: 08-38 66 69
Adress: Vällingbyhallen 
162 56 Vällingby

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

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

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

Djurgårdens IF Bandyförening
Conny Arnold
Telefon 0708-92 22 11 
www.difbandy.se

Djurgårdens IF Golf
Kansli: Huvudstadens Golf
Telefon 08-511 750 00 
www.djurgardensgolf.se

Djurgårdens IF Innebandy
www.difinnebandy.net

Djurgårdens IF Konståkning
Marie Westerberg
Telefon 0768-522 777 
www.difkonstakning.se

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

Järnkaminerna
Telefon 08-783 79 77
www.jarnkaminerna.nu

MEDLEMSAVGIFTER - DJURGÅRDENS IF FOTBOLL

Vuxna............................................................... 300 kr
Pensionär.........................................................150 kr
Ungdom under 18 år...................................... 150 kr
Ungdom under 14 år............ ..........................150 kr (Då igår även medlemskap i juniorklubben 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
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http://www.difbandy.se
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LANCE DAVIDS
Djurgården - Öster
Jubel efter 1-0




