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NY SÄSONG, MER GLÄDJE
Det är en nystart för Djurgården denna säsong eftersom det har 
hänt så mycket sedan den avslutande matchen i Allsvenskan mot 
Elfsborg på Borås Arena i höstas.Bland annat har Blåränderna nya tränare, en del nya spelare, en del nya ansikten på kansliet och i styrelser. Och nu är alla nya och »gamla« i och runt föreningen beredda att ge allt för att gemensamt fortsätta utveckla Djurgården både på kort och lång sikt och vi hoppas att alla supportrar är med oss.Hemmapremiären spelas måndag 16 april på Stadion mot Halmstad och det har varit en lång väntan, en ovanligt lång väntan för oss djurgårdare. Det har varit ett intensivt matchande året om sedan 2002 med många sportsliga framgångar som höjdpunkter. Efter en mindre lyckad säsong 2006 har nu alla kunnat ladda om batterierna i flera månader. Vi hoppas på en rejäl urladdning i de inledande matcherna både på läktarna och på planen. Vi behöver mycket publik och vi hoppas att alla som inte redan har skaffat biljett till matcherna gör det nu.Glädje var något som till viss del saknades på och utanför planen förra året. Vi ska ha roligare i år framför allt på läktarna oavsett hur det går i matcherna. Vi supportrar har kanske varit bortskämda med framgångar, men det jag minns bäst från åren 2000-2003 var inte framgångarna utan den enorma stämning som skapades på läktarna. Det är den stämning vi alla ska hitta tillbaka till. Hittar vi glädjen på läktarna smittar det sedan av sig till planen och då kan det bli en riktigt rolig säsong.Hockeyn missade slutspel i slutomgångarna av Elitserien, men jag är övertygad om att den långsiktiga satsningen som hockeyn gjort på Stockholmskillar kommer att bära frukt inom de närmaste åren. Vi vill även passa på att gratulera Djurgårdens bandygrabbar som nu har säkrat en plats i näst högsta serien nästa säsong.Medlemstidningen Djurgårdaren har fått ett nytt utseende och jag hoppas att alla uppskattar förändringarna. För att vi ska kunna fortsätta göra en bra tidning så vill vi gärna ha dina synpunkter. Har du en bra djurgårdsbild så skicka in den till oss så kanske just din bild kommer med i nästa tidning.I detta nummer kan ni läsa om flera av de nya ansikten som kommit till Djurgården och vad som händer den närmaste tiden. Antalet medlemmar är nu över 10000 och målsättningen är att nå 15 000 inom de närmaste åren. Om alla medlemmar kommer till Stadion på matcherna så är det nästan fullsatt.Jag vill tacka alla de som lämnat Djurgårdens organisation (spelare, ledare, kansli, styrelser) för andra uppdrag och jag hoppas att Djurgården alltid kommer att ha en plats i era hjärtan och att vi syns på Stadion under 2007.Vart jag mig i världen vänderser jag bara blåa ränder
Tomas af Geijerstam
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...tröjnummer
2007

1. Publiken
2. Matias Concha
3. Robert Stoltz
4. Dennis Boskailo
5. Sölvi Ottesen
6. Toni Kuivasto
7. Johan Arneng
8. Jan Tauer
9. Jones Kusi Asare
10. Enrico Cardoso Nazaré
11. Daniel Sjölund
12. Mattias Jonson
14. Kebba Ceesay
15. Pa Dembo Touray
16. Markus Johannesson
17. Stefan Batan
18. Mikael Dahlberg
19. Thiago Quirino da Silva
20. Patrick Amoah
21. Kristian Junegard
22. Andrej Komac
23. Lance Davids
24. Christoffer Karlsson
26. Eldin Kozica
30. Oskar Wahlström

Konstgräs och ny hall
hjorthagen. Hjorthagens IP kommer att rustas upp och kommer att bli en mycket fin hemvist för Värtans IK och Djurgårdens ungdoms- och träningsverksamhet. Den stora fotbollsplanen (rosa fält) kommer efter årets fotbollsäsong att förses med konstgräs och beslut om installationen av rör för planvärme kommer att ske i april/maj. Vidare planeras det att bygga en hall (grönt fält) för 7/9-manna fotboll på den mindre gräsplanen - denna hall planeras att vara uppförd inom 2-5 år. Önskemål finns även att lägga konstgräs på grusplanen.Diskussioner pågår med Idrottsförvaltningen om övertagande av driften för Hjorthagens IP. Detta planeras att genomföras från 1/7 2008 efter det att den stora fotbollsplanen är färdigställd.Ovanstående sker i mycket positivt samarbete mellan Idrottsförvaltningen, Stockholm Stad samt Djurgårdens Fotboll och Värtans IK.

Kom ombytt till Stadion!
DIF-Halmstads BK
Måndag 16 april 19.00

Ted Sheringham, Andrej Komac, Håkan Södergren, Nils Andén, 
Mustafa Dimitras, Samuel Wowoah, Aziz Corr Nyang, Eldin Kozica
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Tre kaptener i år
a-laget. Lagkaptenerna för 2007 är utsedda. En nyhetär att det kommer att finnas tre kaptener i laget. Djurgarden har utsett tre stycken lagkaptener för 2007: Markus Johannesson. Mattias Jonson och Toni Kuivasto. Systemet med lagkaptener ser lita annorlunda ut jämfört med tidigare ar. I ar kommer inga vicekaptener att utses utan alla tre utnämnda kommer att vara lagkaptener. På planen far dock officiellt endast en lagkapten finnas. I första hand blir det Markus Johannesson, i andra hand Mattias Jonson och i tredje hand Toni Kuivasto, beroende på vilka som finns på planen.
PAUL LINDHOLM-Tanken är att de ska finns till för spelarna, men de är också förtroendespelare som vi tränare kan vända oss till i olika situationer och i planeringen. Markus är en naturlig ledare. Han är utåtriktad, har en riktig vinnarskalle och en förmåga att fä med sig gruppen. Mattias ger allt i alla lägen och visar med sig själv som exempel hur saker ska skötas, framför allt träningsmässigt. Toni är den mest organiserade i truppen och står för strukturen. Han är noga med de små detaljerna och är på så vis ett bra exempel.
MARKUS JOHANNESSON-Mycket kul att få detta förtroende av de nya tränarna, det känns hedersamt. Det är ett positivt upplägg med kaptener och det känns bra om vi kan dela 
allvaret på tre Men någon jätteskillnad mot tidigare blir det nog inte.

MATTIAS JONSON-Det känns inspirerande. Det blir ingen förändring om Markus är på planen vilket känns tryggt. Jag har tidigare hoppat in som kapten i Bröndby och vet ungefär vad det handlar om. Det är inte bara vi som ska stå upp för laget, men det är alltid speciellt att bli utnämnd till kapten. Ett skönt förtroende från ledarstaben.
TONI KUIVASTO-Det känns bra att ha det förtroendet från tränarna. De gånger varken Markus eller Mattias finns på planen är jag redo att ta ansvaret./Jonas Riedel
•Tidigare publicerad på dif.se.
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Målsättning: en spelare om året till A-truppen
dif-ungdom. Lasse Ericson är ny tipselittränare.
Berätta lite om dig själv, vem är Lasse 
Ericson?-Jag är 54 år och i stort sett alla de åren har präglats av fotboll. Jag är nog en prototyp för vad man kallar en »fotbollsdåre«. Jag har varit tränare i ungefär 25 år, men är från början gymnasielärare i religion och historia. När Djurgården hörde av sig, tvekade jag inte en sekund.
Vad sysslar du med om du inte har fot
boll omkring dig?-Oj, finns sådana tillfällen (skratt)? Jag motionerar mycket, försöker hålla mig i form samtidigt som jag har ett klart behov till det. Jag åker mycket långfärds- skridskor och får jag någon minut över har jag ett par travhästar.
Någon som sprungit in tunga priser?-Jag har en häst som heter Jay-jay Okocka som är rätt hyfsad. En riktig tekniker, haha.

Du har hunnit vara i Stockholm ett tag 
nu, trivs du?-Jag trivs jättebra i staden och i klubben, alla har varit fantastiskt snälla och tagit hand om mig på ett mycket fint sätt. Kerstin (på kansliet) har visat mig var man handlar bäst, Bosse (Andersson) har visat mig runt, så det är svårt att inte trivas.
Hur vill du att fotboll ska spelas?-Jag vill upp och attackera, framförallt när det gäller ungdomsfotboll så vill jag se kreativitet före destruktivitet. Man ska våga utmana mycket, våga gå med i anfallen och våga ta många avslut - det gör spelaren bättre.
Vad är din målsättning med jobbet i 
DIF?-Jag har som målsättning att kunna flytta upp en spelare till A-truppen varje år och lyckas det blir det ju en enorm avkastning för A-laget./Jonathan Broberg 
•Hela intervjun finns på www.difungdom.se

biljetter. Du kan köpa biljetter direkt över Internet via www.ticnet.se. Där väljer du hur du vill ha dem levererade eller om du vill hämta ut biljetterna hos ett TicnetOmbud.Boka biljetter gör du på telefon 077- 170 70 70 för att sedan hämta biljetterna hos ett TicnetOmbud.Du kan också köpa biljetter direkt hos något TicnetOmbud. På Derbybutiken kan du inte bara köpa biljetter utan du kan också köpa alla våra souvenirer. Nedan följer några utvalda TicnetOmbud, det finns fler. Hos dessa ombud kan du köpa våra biljetter samt att du kan hämta ut dina bokade biljetter. För öppettider och mer information se www. ticnet.se
Derbybutiken (Sergelgatan 11), Råsunda 
(Solnavägen 51), Globen (Globentorget 2), 
Point (Centralstationen, Stora Hallen), Point 
(Sturegallerian, Ingång Stureplan), Sverige
huset (Hamngatan 27), Täby Tobak (Östan
torget 153)

Enrico och Thiago mer hemma
brassarna. Det har gått ett år och först nu känns det som att allting har fallit på plats. Ibland glömmer vi bort hur stor omställning det är komma till Sverige från Brasilien. I princip allting är annorlunda.Vi förväntar oss att spelarna skall ha full fokus och lägga all energi på själva fotbollen - men att komma på plats med allt det sociala tar kraft och energi. Att dessutom vara ung och aldrig ha bott själv påverkar helhetsbilden. Klimatet och tidsomställningen tar också på krafterna.Undervisning i svenska har de kontinuerligt, lektionerna hålls på vårt kansli. Bibi, deras lärare, är mycket förtjust i killarna och man hör ofta goda skratt när de ses.Maten - kan den skilja sig så mycket? Ja, absolut. I Brasilien äter man till exempel kakor till frukost. Kosten är oerhört viktig när man tränar så mycket som våra spelare gör. Vi har ett bra samarbete med Axa och därigenom också deras dietist, Karin, som arbetar med idrottsutövare. Karin tog med sig Thiago och Enrico en eftermiddag till Prisextra för att konkret visa dem 

vilka varor som är lämpliga. Efter besöket i affären gick dom hem till Thiago där killarna under Karins ledning fick laga mat. En mycket lyckad eftermiddag.Både Thiago och Enrico har tagit stora steg - det fick vi alla som var på Stadshagen när vi mötte Enköping uppleva.Thiago gifte sig i Brasilien före jul och har nu sin fru boende hos sig, det är en trygghet för honom. Enricos mamma och pappa har bokat in semester i Stockholm. Tryggheten från familjerna är mycket viktig för alla våra spelare.Vi hoppas att detta stärkte killarnas självkänsla och att vi får se mer av detta under 2007./Marie Barth-Kron, HR
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NYA ARENAN. Arbetet med ny arena för Djurgården Fotboll pågår. Dock är inte arenans placering bestämd, men generell lay-out 
och storlek har tagits fram för att möjliggöra kalkylarbete. Arenan är planerad för 25000 åskådare och alternativ tas fram med 
eller utan tak över hela arenan. Vi räknar med att återkomma med ytterligare information, i takt med att arbetet fortskrider.





AVSPARK

Foto Thomas Alexanderson

Nyval och gamla bekanta
organisation. Bosse Lundquist röstades in som ordförande för styrelsen i Djurgårdens IF Fotbollsförening för ytterligare ett år vid Djurgårdens årsmöte 2007 (se även texten bredvid).Tre nya ledamöter röstades in, Dan Svanell, Martin Selin och Lars-Erik Sjöberg, samtliga på två år.Martin Selin är sedan många år aktiv i Djurgårdens ungdomsfotboll, först som tränare och nu senast som sekreterare i ungdomsutskottet. Han har bland annat varit engagerad i Barnens Ö, DIF-dagen och DIF Innecup. Martin arbetar till vardags med it-säkerhet.Lars-Erik Sjöberg är Djurgårdare sedan flytten till Stockholm. Engagerad djurgårdsförälder till sonen som spelat i DIF sedan 6-årsåldern och som nu är med i PSM-truppen. Lars-Erik arbetar på Carnegie med rådgivning i samband med börsnotering och kapitalanskaffning.

Jättekul, det var en överraskning. Men 
det var skönt att jag slapp hålla tacktal.

Pa Dembo Tourray, som blev utsedd till Årets djurgårdare på årsmötet

Oj, det var verkligen överraskande, det 
finns ju så många andra som är värda 
det priset.

Kerstin Eriksson på Djurgårdens ungdomskansli fick utmärkelsen 
Årets DIF-insats, som delas ut till någon som gjort en extra fin insats

Dan Svanell var sekreterare i föreningsstyrelsen 1992-2000. Dan har också suttit med i föreningens valberedning. Han har även ett förflutet som speaker på DIF:s hemmamatcher. Dan är utbildad journalist, men idag verksam som PR-konsult.Utöver det så omvaldes Petra Wester på ett år.Sedan tidigare sitter Ellinor Persson och Wille Bäckström i styrelsen, båda valdes in på två år vid föregående års möte. Hans von Uthmann hade sedan tidigare avböjt omval.Styrelsen i Djurgårdens IF Fotboll utser styrelse i Djurgårdens Elitfotboll AB. Årsmötet fick ta del av, och hade inga invändningar emot, valberedningens förslag:Ordförande: Bo LundquistLedamöter: Torbjörn Althén, Per Bouveng, Tommy Jacobson och Ronald Åman./Jonas Riedel
•Tidigare publicerad på dif.se.

FRÅN ÅRSMÖTET 6 MARS 2007
årsmöte. Djurgårdens årsmöte 2007 hölls i Torben Grut-salen i Stadion. 86 medlemmar infanns sig för att ta del av årsredovisningen och det ekonomiska resultatet för 2006, rösta in styrelseledamöter och applådera de olika pristagarna.Ordförande Bosse Lundquist började med att berätta om verksamhetsåret.-Tyvärr nådde vi inte de sportsliga mål vi hade satt upp för 2006. Styrelsen för Djurgården Fotboll har gjort en utvärdering av året och valberedningen har gjort en utvärdering av styrelsens arbete. Detta har lett till att vi nu har tagit fram ett åtgärdsprogram för att framöver åter kunna leva upp till våra egna, högt ställda, målsättningar, sade Bosse Lundquist.
samtidigt såg bosse med stor glädje på många andra saker.-Ekonomiskt kan koncernen för 2006 visa upp en vinst på 10,9 miljoner kronor före skatt vilket är det bästa resultat Djurgården Fotboll har kunnat visa upp. Balansräkningen visar ett eget kapital på nästan 18 miljoner kronor och kassan uppgick vid årsskiftet till 30 miljoner kronor, alla dessa siffror exklusive DF AB. Detta gör att vi går in i framtiden starkare än kanske någonsin, menade Bosse Lundquist.Det är för övrigt nionde året i rad som Djurgården Fotboll kan redovisa en vinst.
positivt är även Djurgårdsandan, ett projekt för en positiv supporterkultur som har startats upp under året. Medlemsantalet i föreningen har fortsatt att öka, 2006 fanns det över 12000 medlemmar jämfört med 4511 medlemmar år 2002. Vidare har en stor satsning gjorts med nya grepp inom ungdoms- fotbollen med målet att utveckla både breddfotbollen och talangutvecklingen.-Slutligen vill jag nämna arenafrågan där vi ser ett stort genombrott i och med de politiska beslut som fattats om att upplåta Djurgården mark för en ny arena. Tack vare en mycket bra dialog med Stockholms stad kan vi nu med realism se på de för oss så viktiga planerna på en ny arena, sade Bosse Lundquist.Kurt Hammargrens minnesfond är ett stipendium som tilldelas årets junior som i år blev Robert Hellquist./Jonas Riedel 
•Tidigare publicerad på dif.se.
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FÖRSÄSONGSTRÄNING. Multihallen ute på Bosön på Lidingö stod klar i augusti förra året, något som förändrat och förbättrat Djurgårdens träningsmöjligheter radikalt under denna försäsong. Hallen har inneburit en fast, högkvalitativ, komponent i försäsongsträningen vilket i sig har höjt träningskvaliteten avsevärt.-Vi tjänar kanske 2-3 månader i taktisk träning på hallen, menar lagkapten Markus Johannesson.I augusti ifjol var äntligen bygget utav en inomhushall i Stockholmsområdet klart. Efter år och ytterligare år av usla träningsförhållanden har Djurgården nu kunnat träna inomhus under hela vintern, på platsgräs, och det har givetvis höjt träningskvaliteten ett par snäpp. Den nya hallen har benämningen Multihallen (för att den används till många olika idrotter) och den är belägen precis intill Bosöns träningskomplex på Lidingö.liga skäl är det enbart positiva tongångar om och dess betydelse för försäsongsträningen:-Naturligtvis är det ett otroligt lyft för oss att kunna vara inomhus, inte behöva röra på oss under genomgångar för att det är så kallt ute. Det är också enklare att planera när vi vet att man har ett ställe som man tränar på hela tiden, istället för att flacka runt. Så det är klart att det höjer träningskvaliteten på både kort och lång sikt, säger tränare Paul Lindholm.Även spelarna känner sig nöjda med sin nya träningsplats under försäsongen, åtminstone om man får tro lagkapten Markus Johannesson:-Den taktiska träningen har blivit lidande förut, nu tjänar vi kanske 2-3 månader på att använda hallen eftersom vi kan bedriva träningar på ett vettigt sätt utan att behöva vänta på värmen. Sedan är det ju otroligt skönt att gå ut i shorts och bara köra, utan att behöva klä sig varmt, fast det är minus 10 grader ute.Även Juniorerna har använt sig av MuItihallens förtjänster och tränaren Lasse Ericson säger så här om hallens betydelse:-Vi är också på Bosön i Multihallen och tränar och vi kan ju inte ha det bättre. Kan jag inte talangutveckla här, kan jag inte göra det någonstans./Jonathan Broberg

KORTA FAKTA OM MULTIHALLEN
•Färdigbyggd och invigd augusti 2006
• Konstgräs
* 16 grader varmt inne, oavsett temperaturen utomhus
• Ytan är 7150 kvm (lite mer än en fotbollsplan)
• 15 meters takhöjd
• 200 åskådarplatser





Sedan en tid tillbaka är Johan Werner föreningschef i DIF, vilket innebär att han ska ha det övergripande operativa ansvaret för fotbollsföreningen. Johan ska framgent ansvara för koordinering och utveckling av ungdomsfotbollen, medlemsfrågorna och Djurgårdsandan samt kontakten med samhällsfrågorna utanför fotbollen.I Johans arbetsuppgifter ingår bland annat att tillse att den av Ungdomsutskottet framtagna planen för Vägval DIF ungdom genomförs enligt de mål och intentioner som beslutats av Föreningsstyrelsen och Elitbolagsstyrelsen men han ska också ansvara för och, tillsammans med styrelserna i DIF, driva den för fotbollen så viktiga frågan om utvecklingen av egna talanger. Här kommer Johan att till sin hjälp ha bland andra Lasse Ericson, som är nytillsatt juniortränare och elitkoordinator för åldrarna 12-21 år. En av de viktigaste utgångspunkterna för detta uppdrag är att följa upp och kvalitetssäkra kopplingen mellan ungdomssidans elitlag och a-laget.Vi återgår nu till en spelmodell och spelidé som ska genomsyra hela DIF fotboll!Johan säger själv, att han - mer eller mindre - är född Djurgårdare, närmare bestämt på Allmänna BB bakom Stockholms Stadion. Denna för stockholmsfotbollen så viktiga händelse inträffade 1958; en bra årgång, enligt Johan själv. Nåväl, skämt åsido, så har Johan starka band till Stockholms Stolthet, bland annat som spelare på 70-talet, vilket innebär att han har sprungit i Lilljansskogen, spelat fotboll på Östermalms IP, tränat och spelat på Hjortis, Gärdet, Stadion och ute på Kaknäs.Johan har också varit tränare och instruktör på olika nivåer under åren, bland annat var han allsvensk juniortränare i Djurgården - men det var i förgången tid, en tid då föreningen levde ett helt annat liv. Faktiskt lyckades Johan då fostra tre allsvenska spelare, Stefan Rehn, Pär Millquist och Torbjörn Westlund.
vid sidan av fotbollen odlar Johan en hel del olika intressen; hustrun och de båda, nästan vuxna barnen, tar sin tid och det civila arbetet har tagit sin beskärda del. Johan har nämligen som konsult arbetat med frågor kring ledarskap, organisationsutveckling och samhällsengagemang. Tidigare arbetade Johan också som utvecklingschef och kvalitetschef inom kommunsektorn. Han har dessutom - hör och häpna - varit skolpolitiker i egenskap av ordförande i en barn- och utbildningsnämnd, vilket kan komma väl till pass nu, då han aktivt ska driva föreningens olika frågor i samarbetet med Engelbrektsskolan och L´estradska gymnasiet.Vad var det då som gjorde att Johan accepterade uppdraget som föreningschef i DIF?

Ja, antagligen att Djurgården Fotboll är inne i ett mycket spännande utvecklingsskede; mycket har ju skett om och kring föreningens utveckling under de första åren av 2000- talet, både med olika sportsliga framgångar för representations- och juniorlaget. Men även medlemsrekryteringen, den ekonomiska tillväxten och stabiliteten och framförallt det fantastiska arbetet med att få till en positiv supporterkultur i Djurgårdsandans regi. Några aspekter Johan ser som en härlig utmaning att få arbeta med.När jag började mitt arbete i Ungdomsutskottet förra året, så kunde det märkas en viss resignation, säger Johan. Men denna resignation förbyttes snabbt till framtidstro och engagemang. Det känns oerhört bra att få ta ett helhetsgrepp kring olika viktiga frågor, som kan bidra till att hela organisationen nu verkligen kan leva upp till den stolta devisen: Steget före!
organisationen är ju som bekant uppdelad i två delar, där ungdomsverksamheten, medlemsfrågorna och Djurgårdsandan bedrivs i föreningsform. Den andra delen som är knuten till vårt representationslag bedrivs i bolagsform och utgörs av Djurgårdens Elitfotboll AB. Det är den första delen som jag kommer att ha det övergripande ansvaret för med föreningsstyrelsens ordförande Bosse Lundquist som min direkta uppdragsgivare, säger Johan. Alf Johansson som ju är VD för bolaget och jag kommer att ha ett mycket nära samarbete för att hela organisationen verkligen ska dra åt samma håll, fortsätter han.Vill man uttrycka det litet vitsigt, skulle man kunna säga att det ena benet inte får ligga steget före det andra, utan båda benen måste gå i takt för att hela organismen ska kunna ligga steget före. Och, vi får ju inte glömma att DIF FF äger 100 procent av bolagen.Johan har också, som ideellt arbetande, varit med i Ungdomsutskottet under det senaste året och där varit primus motor i det utvecklings- och förändringsarbete av hela ungdomsfotbollen som gått under namnet Vägval DIF Ungdom. Anledningen till detta strategiskt viktiga arbete är att hela organisationen insett att vi inte längre kan köpa spelare, utan att vi - på allvar - måste börja utveckla
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och ta fram egna talanger. Det var därför Ungdomsutskottet (som numera avskaffats, eftersom ungdomsfrågorna lyfts upp på styrelsenivå) fick i uppdrag att se över hur vi mera aktivt skulle kunna arbeta med talangutveckling. Eftersom både Svenska Fotbollförbundet och UEFA tagit tag i denna viktiga fråga, så kändes det helt riktigt att även vi nu, äntligen fokuserar stora delar av energi på detta arbete. UEFA har krav på att ett visst antal spelare i t ex Champions League måste vara fostrade i den egna föreningen.
om vi tittar närmare på de arbetsuppgifter som Johan kommer att ha så är prio nummer ett att se till att föreningen och övriga verksamheten verkligen håller ihop och att den plan som tagits fram beträffande talangutveckling genomförs i praktiken. Här gäller att knyta ihop ungdomsverksamheten och representationslaget, att få kontinuitet hela vägen. För skulle någon, utanför föreningens ambition, börja köra sin egen väg, så är det Johans uppgift att tillse att verksamheten drar åt samma håll.En viktig utgångspunkt är att vi är en elitförening med breddfotboll. Det innebär att alla ska känna sig välkomna i föreningen. Utmaningen är att kunna ta vara på fördelarna med bredd och elit i samma förening.

Så här säger Johan: Ska vi, i framtiden, kunna fostra och utveckla unga talanger som kan ta steget fullt ut, så måste vi ännu mera fokuserat arbeta för att få till ekonomiska medel, bra tränings- och spelytor samt anläggningar.Vår verksamhet ska, hela vägen från knatte upp till a- lag, vara så bra att den per automatik drar till sig de bästa ungdomsspelarna i vårt närområde. Sen får vi, givetvis, inte vara rädda att rekrytera från andra delar av landet - men det förstår väl alla.Jag vill också nämna arbetet med våra DIF-skolor, säger Johan. Det är ju något av en hjärtefråga för föreningen. Samarbetet med Engelbrektsskolan och Léstradska gymnasiet är strategiskt viktigt för vår framtida utveckling. Och om jag nu får vara litet visionär, så kan jag också se framför mig hur vi kan erbjuda unga, talangfulla spelare inte bara en bra skolgång utan också god förläggning och en trygg social situation vid sidan av fotbollen.Johan vill också avslutningsvis poängtera en sak: vi får aldrig glömma bort vilka vi som förening är till för, våra medlemmar. Vi ska växa och inom en snar framtid vara 15 000 medlemmar, och vi ska se till att de trivs, engagerar sig och verkligen känner identiteten med föreningen och vad den står för. D
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A-LAGET

Markus Johannesson till medlemmarna:

»Tydlighet präglar försäsongen»
Nu närmar sig seriestarten med stormsteg och 
vi ska åka på träningsläger till Portugal för att 
finslipa detaljer i vårt nya spelsystem.Spelsystemet och fysiken är det vi lagt fokus på under försäsongen. De nya, fantastiska förutsättningarna i multihallen på Bosön har gett oss möjlighet till taktisk träning även under januari och februari.För er som inte är på det klara vad taktisk träning är, så handlar det om hur man befinner sig i förhållande till bollens position i olika lägen. Hur pressar forwards? När ska yttermittfältaren kliva fram? Vilket håll ska yttermittfältaren pressa? Inåt? Utåt? Var vill vi ha ytterbackarna i det läget? Detta är bara några få frågor i det gröna fältets schack. Vi kan träna hur mycket fys som helst men sitter inte spelsystemet perfekt så kommer vi att springa så mycket i onödan att vi inte orkar matchen ändå. Räkna själva: Vi har fel position i pressen på forwards och motståndarna får möjlighet att spela upp bollen utan press, de sätter enkelt bollen in bakom backlinjen vilket gör att i princip alla behöver ta en hemåtlöpning på 40 meter. 40 meter x 10 spelare = 400 meter i onödan. Vid ett tillfälle! Tänk om det händer gång på gång, så förstår ni kanske vikten av att alla vet vad de ska göra.Jag skulle vilja säga att vår försäsong har präglats av ett ord: Tydlighet! Ola Johansson har fått en tydligare roll som fys-ansvarig, med ett väldigt positivt resultat än så länge. Förutom lite sjukdomar så har vi haft väldigt lite frånvaro från träning på grund av skador. Det är A och O för en framgångsrik säsong. Inga allsvenska lag har så breda trupper att man klarar skador på flera nyckelspelare samtidigt.Tydligare regler och disciplin. Detta är inte riktat som kritik mot föregående års tränare utan jag tror att grupper går igenom olika faser som behöver olika ledare för att nå framgång, just nu tror jag att vi behöver en »piska« bakom oss.Tydlighet i spelsystem, så här vill Djurgården 2007 spela.Tydlig satsning från Djurgården på unga talanger. Tittar man på föregående år så saknade vi nästan helt och hållet U-landslagsspelare, jämför det med tidigare på 2000-talet. Det är en styrka att kunna rannsaka sig själva att våga backa ett steg och säga stopp, vi är lite fel ute nu. I fortsättningen tror jag att vi kommer att se fler talanger i truppen som vill ut i proffslivet, kryddat med några etablerade spelare. Detta ser jag, som äldre spelare, väldigt positivt på. DIF är helt rätt ute.Slutligen vill jag säga att det känns jättebra inför den här säsongen. Jag längtar efter att gå in på Stadion inför storpublik där vi tillsammans pumpar ner motståndarna, ni med sången, vi med kraft och finess. Låt oss göra varje match till den fest det ska vara, alla ska älska att gå till Stadion. Jag lovar att göra allt för att bidra och så gör även mina lagkamrater.Vi ses!
Markus Johannesson

Hans sittande innebandyliknande 
teknik kommer inte att konkur
rera ut den nuvarande butterfly
stilen som praktiseras av många 
hockeymålvakter. Jones gjorde 
en riktig kämpainsats och med 
lite mer hjälp från sina försvars
spelare hade han kanske kunnat 
rädda laget undan två siffrigt?

Thomas Alexanderson imponeras av Jonas Kusi Asares 
målvaktsspel under hockeymatchen på Hovet.

HOCKEY. Ovan från höger: Blåa lagets bås, en stilstudie av Enrico
Mitten: hela laget
Nedan från höger: Siggi är slut, Jones - iskungen?
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Veteranen Kjell
»Jag blev ju lite paff när jag räknade hur
lång tid jag ändå varit i klubben, men det 
har varit och är jättekul att få vara med.«

materialaren. Djurgårdens materialförvaltare Kjell Lundkvist är en ikon; den individ som varit längst i klubben med sina smått otroliga 22 år.
Kjell, du är den person som varit i föreningen längst.-Jag satt och tänkte häromdagen på hur lång tid jag varit i klubben och jag blev ju lite paff när jag räknade på den tiden. Att det skulle vara så lång tid, att det gått så fort, det är ju lite konstigt. Men samtidigt har det varit jättekul att få vara en del av Djurgården. Man träffar otroligt mycket människor med samma intresse. Det är ett väldigt lustbetonat jobb, som är och har varit utvecklande för mig. 
Lustbetonat, på vilket sätt då?-När grabbarna är ute på Kaknäs pratar man skit, skämtar och har det trevligt tillsammans. Det är ju en viss jargong, inte bara hos oss utan inom hela idrotten. 
Hur vill spelarna ha materialet, finns det några 
matriallirare?-Jag lägger ut lika åt alla, så får de ha sina ritualer för sig själva. Vissa är mer noggranna än andra med sådant.
Vem eller vilka då?-Det behåller jag för mig själv... (skratt) 
Hur kom du in i Djurgården från början?-Det började med att farsan tog med mig på matcher när jag var liten grabb, sedan började jag i klubben -85 med juniorerna, jobbade -86 och -87 med B-laget, sedan -88 kallade A-laget och jag blev kvar. På den tiden hade jag ju Sivan med mig också. 
Hur är din syn på Djurgårdens förändring?-Det har ju gått otroligt mycket framåt organisatoriskt och sportsligt. Förut hade alla spelare jobb vid sidan av fotbollen och jag själv var transsportchef. På kansliet fanns Matte Jansson som försökte lösa nästan allt det som alla på dagens kansli jobbar med. Han hade en otrolig arbetskapacitet, men det var ju inte hållbart i längden, naturligtvis. Sedan kom Bosse Lundquist och förändrade allting. Idag finns det resurser som inte alls fanns förut. Djurgården idag är en helt annan förening egentligen.
Du har upplevt SM-guld, Cup-guld och andra fram
gångar, men vad är drömmen inställd på nu?-Jag skulle så gärna vilja uppleva ett Champions League-spel, det är min dröm./Jonathan Broberg





Christoffer är från landsorten, har ännu inte gått ut gymnasiet men lever ändå proffsliv i huvudstaden med egen lägenhet i Vasastan. Dennis debuterade i Köping i division 3 som 13-åring, och aspirerar idag, som 19-åring, på en plats i Djurgårdens startelva. Patrick, 20, är tillbaka i moderklubben efter ett års utlåning till Assyriska.Steget från junior till senior på toppnivå kan vara mils- långt. Hundratals talanger klarar inte av omställningen och lägger varje år av eller försvinner ner i de lägre divisionerna. Egenskaper som fysisk styrka, längd och snabbhet räcker inte alltid till. Djurgårdens tränare Paul Lindholm, som i tre år varit tipselittränare för klubben, pratar hellre om att ha rätt karaktär.-Omställningen är större än man kan tro. Det gäller att ha det rätta psyket kombinerat med de rätta förutsättningarna, säger han.Dennis Boskailo har aldrig spelat juniorfotboll. Han började träna med Köping FF i division tre som trettonåring och tackade nej till kontrakt med Djurgårdens juniorer 2004.-Jag kände att det skulle ge mer att spela fotboll på seniornivå i Köping än att spela juniorfotboll i Stockholm. Det går så mycket snabbare och smäller mer, sedan möter man ändå spelare som spelat på superettannivå. Jag tänkte att jag stannar ett år i Köping sen skriver jag på för Djurgårdens A-lag, och så blev det också, säger han med en nöjd ton.
ett ganska iskallt drag av en 17-åring. Efter att ha provtränat med a-truppen ute på Kaknäs ett antal gånger blev han till slut erbjuden ett fyraårskontrakt. Ett erbjudande han inte kunde motstå.-Det kändes riktigt, riktigt bra, konstaterar han.Debutsäsongen 2006 såg han som ett läroår. Det blev inga allsvenska minuter men han satt på bänken i 7 allsvenska matcher och var lagkapten i reservlaget. I år har han satt ribban högre.-Det känns bra. Nu tränar vi mellan 10 till 11 pass per vecka. Jag har spelat i alla träningsmatcher och känner att jag gått framåt fysiskt och fotbollsmässigt. Jag hoppas ta en ordinarie plats och tycker jag håller ungefär samma klass som mina konkurrenter. Tittar man ute i Europa så finns det många nittonåringar som är ordinarie så det ska inte vara omöjligt.I dagarna meddelades det att Dennis byter tröjnummer 

från 24 till 4. Om det är en tillfällighet eller ett symboliskt steg närmare startelvan kan man bara spekulera i.Christoffer Karlsson har en halv termin kvar innan studentexamen på gymnasieskolan i Åtvidaberg. Men han bor i Vasastan, studerar enbart på distans och tycks ha svårt att slita tankarna från fotbollen. När jag frågar hur det går i skolan svarar han: »Det kommer att lösa sig«, och skrattar.Han räknas som en av Sveriges största talanger i årgång 88:a och har flera pojklandslagskamper på meritlistan. Som 16-åring debuterade han i Åtvidabergs A-lag i Superettan och enligt Christoffer var steget från junior till senior snarare en fördel för honom än något tufft och jobbigt.-Med min spelstil var det nästan lättare att spela seniorfotboll är juniorfotboll. Det är lite svårt att förklara men man får bättre spelare omkring sig så jag hade inga bekymmer att ta det steget.Efter debutsäsongen i Superettan hörde Djurgården av sig och Christoffer behövde inte särskilt lång betänketid innan han skrev på ett treårskontrakt - ett specialutformat sådant. I och med att Åtvidaberg är Djurgårdens samarbetsklubb lånades han ut till sin moderklubb under två år och fick på så sätt utvecklas i lugn och ro. Något som han anser har varit en perfekt lösning, både för honom själv och för Åtvidaberg. I år är han dock för första gången tillgänglig för Djurgårdens startelva och det är med försiktig optimism han blickar fram mot den stundande allsvenska säsongen.-Det känns bra. Kroppen börjar svara mer nu och känns lite lättare. Målet är att spela så mycket som möjligt. Det är bara att göra mitt bästa så får vi se hur mycket speltid jag får.Djurgården däremot verkar ha stora förhoppningar kring Christoffer, vilket inte minst bevisades av att de i dagarna förlängde hans kontrakt med tre år.
»patrick amoah är den mest spännande talang DIF har haft sedan Stefan Rehn slog igenom«, skrev krönikör Viktor Barth-Kron på dif.se i slutet av 2004. Ett halvår senare debuterade den egna produkten mot Örebro - 17 år gammal. Djurgården vann med 5-1 och Patrick Amoah tackade för förtroendet med ett mål.-Det kanske gick lite väl fort för honom, säger Paul Lindholm eftertänksamt när Amoah kommer på tal.Det har gått snart två år sedan succédebuten och jag når
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Patrick Amoah

en aning trött Patrick Amoah precis innan ett träningspass på Bosön.-Det känns sådär just nu. Vi tränar hård styrketräning och det blir liksom tungt i kroppen. Fotbollen för min del har blivit lidande av att vi har tränat så mycket styrka. Jag lever mycket på min teknik och snabbhet och mitt spel blir lidande av den här typen av träning. Man får hoppas att det släpper snart.Han är tillbaka i Djurgården efter att under fjolåret varit utlånad till Assyriska i Superettan. En tung men lärorik period, enligt Patrick.-Vi åkte ur och fotbollsmässigt gick det inte så bra. Men det är nyttigt att lära sig tackla motgångar. Det har gjort mig starkare.Han har hunnit bli 20 och man kan tro att han börjar känna press från omgivningen att slå igenom på allvar. Patrick tar dock det hela med ro.-Jag känner ingen press alls. Jag ska ta det som det kommer och njuta av stunderna jag får. När jag får speltid ska jag bara ha kul. Det är lätt att glömma bort det när man spelar på den här nivån.
det alla tre har gemensamt är att de är unga, målmedvetna och väldigt privilegierade. De lever i pojkdrömmen och får betalt för att spela fotboll. Dennis berättar om hur livet som fotbollsproffs i Djurgården kan se ut:-Jag bor på Östermalm. Nu på försäsongen är det mycket slit. Det är i princip två pass om dagen. När allsvenskan sen börjar ser dagarna ganska lika ut. Man vaknar, åker iväg och tränar vid halv elva, kommer hem tar det lite lugnt en timme sedan kanske man hittar på något. Kanske tar en fika med de andra spelarna, går på bio eller så. Man fyller dagarna med någonting roligt i alla fall. Men visst är det en drömtillvaro.De andra håller givetvis med. Vem skulle inte göra det?

Paul Lindholm om:
STEGET FRÅN JUNIOR TILL A-LAG:-Vi har kanske lite brister när det gäller steget mellan junior och A-lag. Den modellen vi jobbar efter nu är att sätta dem i miljö där deras utveckling kan gynnas. Vi har ett annorlunda system än AIK och Hammarby då vi tror mer på att placera ut de unga killarna i olika föreningar med bra verksamhet. Det måste vara en klubb där tränaren är intresserad av att utveckla unga spelare, och där det finns tränare som tror att spelaren kan bli något. Vi har också en talanggrupp som ska samlas till träning en gång i veckan när säsongen drar igång. På så sätt håller vi kontakten med alla utlånade spelare och naturligtvis försöker vi hålla en dialog med de tränare som ansvarar för klubbar vi har lånat ut spelare till.
ATT GE UNGA SPELARE CHANSEN:-Vi kommer satsa på en del unga spelare och de kommer att få chansen. Vi kan inte lova att de får x antal minuters speltid men de kommer få chansen i Allsvenskan de flesta av de här spelarna. Är det så att vi gör bedömningen att de räcker till så kommer de att spela, det är inte så att vi bryr oss om vad det står i passet. Är de tillräckligt bra så spelar de.
PATRICK AMOAH:-Det var en kille som fick sitt genombrott väldigt tidigt, 2005 när Jonevret tog över efter Zoran. Det kanske gick lite för fort för honom. Rent spelmässigt är det en snabb spelare med bra tempoväxlingar. Bra en mot en, han kan göra det lilla extra. Han slarvar ibland i grundmomenten, med passningar etc. Han har ibland svårt att göra de enkla sakerna. Sedan måste han lära sig att värdera situationer bättre, det handlar väl om spelförståelse egentligen. Välja när han ska passa och när han ska dribbla.
DENNIS BOSKAILO:-En spelare med väldigt härlig inställning. Han vill väldigt mycket. Bra kropp men lite långsam, hamnar lite ofta på hälarna så att säga. Han har lite bekväm spelstil, han är van sedan tidigare att styra situationerna utan att själv gå in i situationerna. En gammal liberotyp. Det håller vi och pratar om nu så att han flyttar fram och spelar mellan fyrbackslinjen. Han är tuff i närkamperna, går in med hela kroppen.
CHRISTOFFER KARLSSON:-Det är en ganska ny spelare för mig. Jag har bara sett honom i två månader ungefär men han har en bra instälIning. Han vill ta till sig det man säger. Han är lite långsam i steget men läser spelet bra. Han behöver jobba lite med sitt passningsspel.
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Siggi Jonsson och Paul Lindholm, Djurgårdens tränarpar, sitter i Bosöns fotbollshall inför ytterligare en av försäsongens långa rad av träningar. Allsvenskan närmar sig och om några dagar lämnar man Sverige för att finslipa de sista detaljerna i Portugal. Hur har tiden i Djurgården varit hittills, och vad tänker de inför säsongsstarten? 
Siggi och Paul, hur upplevde ni den första tiden som tränare 
för samma lag?paul: Vi hittade varandra snabbt och upptäckte att vi hade liknande värderingar och såg på fotboll på samma sätt. Det var viktigt för mig att få veta vad Siggi hade för syn på fotboll, att det inte var typiskt engelskt med långbollar och att fightas utan att vi ville spela fotboll båda två. En annan viktig fråga var om vi hade samma syn på ledarskapet. Men allt det fick jag omgående positiva svar på.siggi: Jag fick direkt ett väldigt bra intryck av Paul. Han är en duktig tränare och har hjälpt mig mycket med att komma in i det här. Han är duktig på att organisera, tydlig och rak. Givetvis var det viktigt för mig med att veta att vi hade samma syn på hur man ska spela fotboll.
Ni började som tränare för A-laget i december, mitt under 
spelarnas ledighet. Vad gjorde ni den första tiden? siggi: Vi träffades hela ledargruppen och planerade vårsäsongen. Vi blev ganska snabbt överens om hur vi skulle lägga upp det, hur fysträningen skulle skötas, vilket spelsystem vi skulle använda oss av och sådant. Vi ville alla få upp tempot i laget.paul: Vi delade upp tiden i olika perioder och planerade dem var för sig. De åtta första veckorna av säsongen planerades till framför allt fysträning för att därefter gå över till att finslipa spelet. Sedan blir det inte riktigt så strikt, allt är en fortgående process.

I januari började försäsongen och ni träffade för första 
gången hela truppen, de ni ska leda framöver. Hur var det? PAUL: Vi startade med en liten kick-off där vi gick igenom en del regler och vad vi förväntade oss av dem. Det var en del förändringar i sättet att träna, men kanske framför allt att vi skulle träna två pass om dagen var en nog en förändring för många av dem. Vi förklarade varför och jag tror att vi nästan direkt nådde fram och fick med oss de allra flesta. siggi: Jag måste ge dem beröm för deras inställning, redan från första träningen har de visat att de är hungriga och sugna på att göra en bättre säsong än förra året. Det har varit skönt att se och har gjort det väldigt roligt att få jobba med dem.
Hur har det då gått, har planerna fortskridit som ni tänkt 
er?paul: I det mesta har vi följt dem, men ibland får man ha lite fingertoppskänsla och kanske släppa lite på träningen, när man känner att de kanske inte orkar med. Det har Siggi
»Jag måste ge spelarna beröm 
för deras inställning, redan från 
första träningen har de visat 
att de är hungriga och sugna 
på att göra en bättre säsong 
än förra året.«/Siggi
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»Naturligtvis vore det skönt att 
få en bra start, det ger en trygg
het , det såg man till exempel 
på AIK i fjol. Men i maj,juni, 
när planerna är bra och vi kan 
genomföra matcherna på det 
sätt som vi verkligen vill, då 
kommer det nog att att verk
ligen börja likna något.«/Paul

en otrolig känsla för medan jag kanske är den som vill trycka på lite och köra över dem. Siggi lyssnar och det har väl visat sig att det finns perioder då de faktiskt behöver ta det lite lugnt.siggi: Vad som är positivt är att vi har testat spelarna tre gånger, senast i mars, och vi har fått besked om att vi är på rätt väg, att det upplägg vi har fungerar.
I skrivande stund har ni hunnit med sju träningsmatcher, 
kan ni berätta lite om dem?paul: Man kan väl säga att matchen mot BP gick på ren inspiration, vi hade inte tränat på ett sätt som kunde förbereda oss för match. Matchen mot Assyriska får man väl kalla en katastrof. I matcherna i Norge mot Molde och Ålesund började vi kunna se strukturerna av det som vi har pratat om. Matchen mot Valsta Syrianska var sådär. Mot Sirius och Enköping har anfallsspelet börjat fungera väldigt bra. Men det är en process där vi ska lära oss att spela som vi har tänkt, resultaten är inte så viktiga. Det viktigaste är att vi gör rätt saker på planen och att vi orkar göra det i nittio minuter.
Siggi, nivån på svensk fotboll, är den som du trodde? siggi: Jag har följt svensk fotboll så det blev ingen överraskning. En överraskning är kanske inställningen, den trodde jag att jag skulle behöva jobba mer med, men de sköter sig väldigt bra.
Paul, du hade förmodligen bra koll på vad du kunde för
vänta dig efter fyra år i klubben?paul: Jo då, men visst finns det överraskningar. En lite negativ sådan som jag reagerade på är att spelarna inte är mer detalj medvetna i spelet. De kör bara på och när man påpekar detaljer i spelet så kommer de oftast inte ihåg det så länge, varken i träning eller i match. Jag trodde att de var mer intresserade av att finslipa detaljer. Det är klart att det är tuffare under en så tung träningsperiod som vi haft, men jag tror och hoppas att vi får upp nivån på detaljer i spelet. 
Betydligt fler tonåringar finns med i år än tidigare. Hur har 
det fungerat?paul: De har kommit in med en frejdig inställning. Trenden 

bland de äldre spelarna är hela tiden att det är inne att göra bra ifrån sig och att ha en bra inställning och det smittar av sig på de unga spelarna. Sedan kommer de unga in med engagemang och vilja. Tillsammans blir det en jättebra mix. siggi: De yngre spelarna är ju lärlingar som nu tar första steget i sin fotbollskarriär. De kommer att få tålamod från oss och förhoppningsvis även från supportrarna. Det tar tid att vänja sig vid tempot om man som exempelvis Kebba Ceesay kommer ifrån division två, det är jätteviktigt att vi ger dem den tiden.
Om vi ser framåt, hur kommer Djurgården att spela fotboll 
i sommar?siggi: Vi ska spela vårt spel och ha ett stort bollinnehav. Det ska finnas mycket rörlighet och hög koncentration i passningsspelet. Men organisationen och försvarsspelet är grunden till allting, fungerar det bra i försvarsspelet så kommer anfallsspelet också.paul: Vi kommer alltid att utgå från vårt eget grundspel, men sedan kommer vi givetvis att titta på motståndarnas styrkor och svagheter och göra finjusteringar. Det kan handla om att vi flyttar upp en försvarsspelare några meter eller att vi försöker att anfalla på högerkanten, sådana saker. Men grunden ska alltid finnas där och det ska spelarna känna sig trygga i.
Ni har infört ett nytt spelsystem och en del spelare har till
kommit. Allsvenskan startar med match borta mot Bromma
pojkarna den 6 april. När sitter Djurgårdens spel som ni har 
tänkt er?paul: Förhoppningsvis när Allsvenskan börjar. Men jag tror inte att vi kommer att ha någon formtopp då och det är kanske inte heller meningen. Det är en lång säsong och alla matcher ger lika många poäng. Naturligtvis vore det skönt att få en bra start, det ger en trygghet, det såg man till exempel på AIK i fjol. Men i maj, juni, när planerna är bra och vi kan genomföra matcherna på det sätt som vi verkligen vill, då kommer det nog att att verkligen börja likna något.
Och när säsongen är över, vad vill ni kunna se tillbaks på 
då?paul: Givetvis en framgångsrik säsong där vi har tagit så många poäng som möjligt, men också att vi har spelat bra fotboll som har varit utvecklande för det här laget och för svensk fotboll. Dessutom att vi har gjort allt vi kunnat för att nå den framgång som vi förtjänat.siggi: Målsättningen är att förbättra allting och även att utveckla spelarna i laget. Vi ska förbättra helheten och jag är övertygad om att vi kommer att få en bra säsong. 
Stockholms Stadion, hemmaarenan, vad känner ni när ni 
tänker på den?siggi: Givetvis att där får vi stödet, men förhoppningsvis också tålamodet. Det kommer att ta lite tid att få allt att fungera och nu måste alla arbeta ihop och hjälpa oss att få det stöd vi behöver, något djurgårdens supportrar är bra på. paul: En oerhört hög stämning, sång och stöd, både i med- och motgång. Jag tycker att djurgårdens supportrar är fantastiska på det sättet. Sedan hoppas jag att folk hittar till Stadion. Det var en liten dipp i höstas, jag hoppas verkligen att vi får en fullsatt arena och ett otroligt stöd i år. □
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Kebba & Mikael
efter segdragna förhandlingar blev äntligen GIF Sundsvalls forward Mikael Dahlberg klar för Djurgården i vintras. 22-åringen beskrevs som »en stor och tung anfallare med rätt instälIning« men den förra säsongen i Superettan var en klar besvikelse för norrlänningen. När Dahlberg hade det så tungt att han inte platsade i GIF Sundsvalls startelva blev han av med sin plats i U21-landslaget. Dessutom råkade han ut för en omdiskuterad utvisning i matchen mot Mjällby och blev avstängd. Djurgårdarens förhoppning är att 2007 blir ett mycket roligare år.

Kebba Ceesay tränade med Djurgården redan i somras. Gefle och Kalmar var också intresserade av Brages blixtsnabbe hö- gerback/innerback men Kebba, som har meriter av U21-landskampsspel både i Gambia och i Sverige, gick på magkänslan.Djurgårdaren lät de båda nyförvärven uttala sig om...
Säsongen 2006MIKAEL: Jag vill helst inte blicka bakåt och det finns inget roligt att säga om fjolårssäsongen. Det var en väldigt tung och tråkig säsong och jag var skadad i omgångar. Jag kom till Sundsvall när jag var 18 år 2004 och tyckte jag tog ett jättestort steg i min karriär. När laget sedan åkte ur Allsvenskan kändes det inte rätt att lämna klubben direkt. Jag ville hjälpa laget tillbaka men det gick inte.KEBBA: Det gick bra för mig i fjol. Jag fick spela med Brage i division 2 och blev uttagen i U21-landslaget. Det har gått snabbt. I bland kan jag kanske tycka att det har gått för 

snabbt. Jag spelade fortfarande i Brage när jag fick vara med i U21-landslaget. Det var jättekul och lärorikt. Vi körde inte så jättehårt eftersom många kom direkt från semestern. Det var en helt ok nivå men jag hade inga problem med att hänga med i tempot.
Försäsongen 2007KEBBA: Det är högre tempo på träningarna än vad jag var van vid och det är bättre kvalitet så det är stor skillnad. Men det är kul och inspirerande. Det är ovant med fys- och styrketräningen när man kommer ifrån division två men jag lär mig hela tiden, både av spelarna och tränarna.MIKAEL: Det har varit väldigt tungt men det ska det vara. Det är den tyngsta träningen jag har varit med om. Vi tränade hårt i GIF Sundsvall också men det är ändå skillnad. Här tränar vi mer och har mycket högre intensitet under passen. Kreativiteten är inte på topp när man är sliten och trött och det har ju också visat sig i träningsmatcherna. När vi var i Norge tränade vi inte lika mycket fys och då gick det genast bättre i matcherna. Men träningsmatchernas resultat säger inget. I början av mars började vi träna lite annorlunda. Då var den allra tyngsta träningen över även om vi höll i den ett tag till. Vi åkte till Portugal och där blev det lite annan träning även om vi håller i styrketräningen. Det blev ett annat fokus. Tidigare hade det bara varit fysiken men där började vi rikta in oss mer på spelarna och premiären och hur man spelar.

Bosse Andersson om Kebba:
-Det ska bli mycket spän

nande att följa Kebbas 
utveckling, han har alla 

förutsättningar som en ytter
back behöver. Han har rätt 

inställning, är snabb och har 
ett internationellt steg.



Tränarna i DjurgårdenMIKAEL: Siggi är kanske ingen tränare man börjar dividera med men det finns en annan bild än den i media där han framstått som väldigt hård och tuff. Det är ju så med media att man vinklar saker till sin spets och Siggi har fått rollen som den tuffa. Men han kan vara väldigt rolig både under och efter träningar. Han har betydligt fler sidor än de som kommit fram.KEBBA: Tränarna har varit riktigt bra, de är väldigt tydliga. Det är bra koncentration på träningarna och alla är så trevliga, det gör att man kan slappna av och spela ut. Gör man en felpassning så är det ingen som klagar, det är bara att köra på och göra det bättre nästa gång.
Konkurrensen i lagetMIKAEL: Jag vet att jag finns med som ett tänkbart alternativ. Men jag vet inte om tränarna vill ha med mig i startelvan eller inte. Det är bara att träna på och visa vad man kan. Allt är några snäpp högre här och det känns.KEBBA: Det finns ju många bra spelare som Matias Concha. Det märks vilken hög kvalitet han har när man får träna med honom. Det känns bara kul. Jag vet att Matias Concha spelar på högerbacken, jag kommer att lära mig mycket av honom och av tränarna. Man får se det som en utbildning och vara beredd att ta chansen när den kommer. Jag är främst högerback, men kan även spela mittback vilket jag gjorde i Brage.

Om supportar som inte går 
till jobbet efter en derbyförlustMIKAEL: Även om vi inte börjat spela riktiga matcher än har jag förstått att Djurgården betyder väldigt mycket för många människor. Själv brinner jag för fotbollen och då är det väldigt roligt att det finns folk som engagerar sig så mycket. Och det är ju inte så kul för en annan heller att gå till »jobbet« efter en förlust.
Lära sig hitta i StockholmMIKAEL: Jag bor vid Gärdet så det är nära till Kaknäs. Det är bra träningsmässigt sett. Sen tror jag det är hyfsat centralt också. Jag har inte hunnit skaffa mig någon koll än men det går ganska snabbt att ta sig in till stan från Gärdet så det är bra. Organisationsmässigt har det över huvud taget funkat bra i DIF.
Mål med säsongenMIKAEL: Jag har inte satt upp något annat mål än att försöka hjälpa Djurgården att göra en så pass bra säsong som möjligt. KEBBA: Jag ser det som en fortsättning på min utbildning, jag vill förbättra allting. Det har gått bra i år, men jag är inte nöjd med det jag är bra på, jag vill träna allt och bli ännu bättre./David Bogerius
•Jan Tauer var ej klar för Djurgården när intervjun gjordes.

Bosse Andersson om Mikael:
-Mikael är en stor och 

stark spelare. Han har en 
tuff säsong bakom sig men 
har en stor potential, de 
ambitioner och den proffsig
het som behövs för att lyckas.



Resultat A-laget 2007
IF Brommapojkarna-DIF 0-0
Bosön 17/2 2007 17:30
Träningsmatch 
Publik

Cirka 300
Startelva

Wahlström
Ceesay-Kuivasto-Johannesson-Batan 
Arneng
Amoah-Enrico- Sjölund 
Quirino-Dahlberg

Byten
46: Kuivasto ut-Ottesen in
46: Arneng ut-Karlsson in
46: Amoah ut-Komac in
46: Dahlberg ut-Kusi Asare in
60: Ceesay ut-Davids in
60: Johannesson ut-Boskailo in
73: Quirino ut-Amoah in
73: Sjölund ut-Selin in

DJURGÅRDEN INLEDDE SÄSONGENS träningsmatcher med en mållös match mot allsvenska nykomlingarna Brommapojkarna inför trehundra åskådare i Bosöhallen.Första halvlek var chansrik och mitt i det lite osäkra spelet kunde man hitta en och annan lovande sekvens. Under de första 20 minuterna kom man flera gånger runt på kanterna, men framför mål var det som bäst nära. Även Brommapojkarna hade chanser, främst genom Olof Guterstam som hade 6-7 avslut under matchen. Några av dessa var riktigt farliga och Oskar Wahlström fick visa att han är en riktigt bra målvakt med några riktigt avancerade räddningar. Vid ett tillfälle fick han dock lita på målramen, en lobb gick högt över Oskar, träffade stolpen och studsade sedan rakt i famnen på honom.I andra halvlek blev det många byten och lite trötta kroppar och huvuden, vilket avspeglade sig i matchbilden. Jones kom in och är alltid härlig att se när han går rakt på mål. Sölvi Ottesen och Dennis Boskailo fungerade riktigt bra i mittlåset.Men lagmässigt var kvalitén från båda lagen lägre och chanserna färre. Ungefär som man förväntar sig i årets första träningsmatch.
Assyriska-DIF 3-0
Södertälje Fotbollsarena 24/2 2007 13:00 
Träningsmatch
Publik

Cirka 750
Målen

1-0 (5 minuter)
2-0 (15 minuter) 
3-0 (45 minuter)

Startelva
Touray
Ceesay-Kuivasto-Ottesen-Hansell
Karlsson
Davids-Komac (off)-Sjölund 
Jonson (k)-Kusi Asare

Byten
46: Wahlström in-Touray ut
46: Boskailo in-Kuivasto ut
46: Johannesson in-Ceesay ut
46: Batan in-Sjölund ut
46: Arneng in-Karlsson ut
46: Quirino in-Jonson ut
58: Enrico in-Komac ut
68: Amoah in-Kusi Asare ut
72: Stoltz in-Davids ut
83: Karlsson in-Hansell ut

djurgården förlorade lördagens träningsmatch mot Assyriska på Södertälje Fotbollsarena. Slutresultatet skrevs till 3-0, samtliga mål redan i den första halvleken.Individuella misstag gjorde att Assyriska tidigt kunde göra två mål och även avsluta första halvlek med ett tredje. Mellan dessa mål höll Djurgården oftast i taktpinnen utan att för den skull skapa särskilt mycket.Inför andra halvlek gjordes sex byten vilket inte förändrade särskilt mycket. Djurgården hade mest boll men chanserna var få och ganska tama. Det blev mycket spel i sidled och aggressiviteten infann sig aldrig, samtidigt som man inte heller släppte till mycket bakåt. Händelsefattigt och ganska trist, men förmodligen ungefär vad man kan räkna med under den här delen av processen. Positivt var i alla fall att se André Hansell som spelade med Djurgården. Pigg och naturligt offensiv hittade han in med många inlägg från sin vänsterkant.
Molde FK-DIF 3-1
Molde konstgräs 27/2 2007 18:00 
Träningsmatch
Målen

1-0  Valter Tomaz Jr (16)
1-1 Sjölund (21)
2-1 (60)
3-1 (88)

Startelva
Touray
Davids-Johannesson-Ottesen-Stoltz 
Arneng
Enrico-Sjölund-Batan 
Jonson-Quirino

Byten
45: Kuivasto in-Sölvi ut
52: Kusi Asare in-Jonson ut
55: Komac in-Batan ut
60: Karlsson in-Arneng ut
65: Ceesay in-Davids ut
75: Boskailo in-Johannesson ut
80: Kozica in-StoItz ut
80: Amoah in-Quirino ut

DJURGÅRDEN FÖRLORADE med 3-1 mot Molde, men tränaren Siggi Jonsson var nöjd och tyckte inte att siffrorna speglade matchbilden.Första halvlek bjöd på högt tempo och bra spel. Djurgården hade störst bollinnehav och skapade de flesta chanserna värda namnet, Molde hade en del anfall men få riktiga avslut på mål. Johan Arneng, Daniel Sjölund och Enrico hade bra koll på mittfältet och Mattias Jonson jobbade hårt framåt. Trots det var det Molde som tog ledningen. Kvitteringen kom fem minuter senare efter att Arneng fått bollen djupt i banan, vände och löpte 20 meter innan han släppte till Sjölund, som drog sin back och satte bollen i burgaveln från straffområdeslinjen.I andra halvlek mattades spelet något, Djurgården gör åtta byten och Molde tilläts göra två mål, ett av dessa en riktig skänk från Djurgården. Ser man till siffrorna ser det inte så vidare roligt ut, men trots förlusten är båda tränarna nöjda och tycker att man gör en betydligt bättre match än senast mot Assyriska.
Ålesunds FK-DIF 1-2
Color Line Stadion 1/3 2007 18:00 
Träningsmatch
Målen

1-0 Gudmunsson (7)
1-1 Johannesson (49)
1-2 Dahlberg (80)

Startelva
Wahlström
Jonson-Johannesson (k)-Kuivasto- 
Tauer
Arneng
Davids-Komac (off)-Amoah 
Dahlberg-Kusi Asare

Byten
55: Sjölund in-Davids ut
58: Enrico in-Amoah ut
64: Kozica in-Johannesson ut
71: Batan in-Komac ut
73: Quirino in-Kusi Asare ut
81: Boskailo in-Jonson ut (Boskailo mitt
back, Kozica högerback)

I årets fjärde match kom årets första seger. Efter målmässigt underläge i paus kunde Djurgården vända och vinna med 2-1 mot norska Ålesund.Djurgården började bra och hade kontroll på matchen, trots det hamnade man tidigt i underläge. Ett långt inkast gled igenom hela straffområdet och vid bortre stolpen hade en dåligt markerad Haraldur Gudmundsson bra med tid på sig att placera in bollen i målburen, långt ifrån rättvist i det läget.I andra halvlek orkade inte Ålesund 



ligga på lika hårt, Djurgården kunde ta över allt mer. Man fick flera hörnor och på en av dessa hittade Komac med en perfekt boll Markus Johannesson som nickade in kvitteringen. Djurgården fortsatte att skapa och hade flera avslut och många inlägg medan Ålesund sällan kom igenom på allvar, långbollarna togs säkert omhand av mittbackarna.Till slut gav det fina spelet utdelning. Johan Arneng slog en frispark från vänsterkanten mot bortre stolpen där Mikael Dahlberg mötte med huvudet, hans första mål i Djurgården. Sista tio minuterna mattades spelet något, men totalt var halvleken riktigt bra från Djurgårdens sida.
Valsta Syrianska IK—DlF 0-0 
Midgårdsvallen 7/3 2007 17:30 
Träningsmatch
Publik

Cirka 500
Startelva

Touray
Kozica-Boskailo-Ottesen-Stoltz 
Karlsson
Amoah-Komac-Batan 
Quirino-Dahlberg

Byten
45: Robbin Selin in-Stefan Batan ut
45: Kusi Asare in-Dahlberg ut
71: Calisir-Ottesen ut
77: Folkesson in-Karlsson ut

djurgården luftade många spelare som tidigare fått lite speltid i årets träningsmatcher när man mötte Valsta/Syrian- ska. Det gjorde att många icke ordinarie spelare och en del juniorer fick chansen att visa att de vill vara med och kriga om en plats i startelvan, men tyvärr var det få som stärkte sina aktier.Djurgården hade det största bollinnehavet, men alltför sällan lyckades man hålla i den så länge att man nådde något kvalificerat avslut. I stället tappade man bollen på mittplanen vilket ledde fram till farliga kontringar och Pa Dembo Touray fick en hel del att bestyra. Ett antal hörnor och ett par chanser lyckades man få till under den första halvleken, men mycket av spelet bedrevs på mittplanen.Även andra halvlek innehöll ett par chanser. Quirino fick bollen med ryggen mot mål, vände bort sin back och sköt ett bra skott som målvakten tippade till hörna, Jones Kusi Asare hade ett par hyggliga chanser.Ganska tamt och lite småslarvigt är det samlade intrycket.

Foto Thomas Alexanderson

DIF-IK Sirius 4-2
Stadshagen 10/3 2007 11:00 
Träningsmatch
Målen

1-0 Enrico (8)
2-0 Enrico (11)
2-1 (30)
3-1 Jonson (55)
3-2 (57, straff)
4-2 Tauer (63)

Startelva
Oskar Wahlström 
Davids-Johannesson-Kuivasto-Stoltz 
Arneng
Jonson-Enrico-Sjölund 
Kusi Asare-Dahlberg

Byten
41: Quirino in-Dahlberg ut
46: Tauer in-StoItz ut 
59: Concha in-Davids ut 
63: Komac in-Jonson ut 
70: Amoah in-Sjölund ut 
73: Ottesen in-Johannesson ut

MÅLTORKAN PÅ SVENSK MARK tog Slut när Djurgården efter stundtals riktigt bra spel besegrade IK Sirius med 4-2. Brassen Enrico angav tonen med två tidiga mål. Det första på en delikat frispark redan i den åttonde minuten och det andra blott tre minuter senare efter ett snyggt anfall på vänsterkanten som startades med en snygg krosspassning från höger backen Lance Davids. En halvtimme in i matchen fick Sirius lite kontakt genom ett reduceringsmål men Djurgården hade trots det kontroll på matchen.I den andra halvleken ersatte tysken Jan Tauer vänsterbacken Robert Stoltz. Tysken fick snabbt publiken med sig. Med sin offensiva spelstil och Björn-Borg-liknande hårsvall for han upp och ned på vänsterkanten.Djurgården gjorde flera byten i matchen men trots dem var spelkvaliteten ganska bra matchen igenom. Under matchens sista kvart forcerade Djurgården ordentligt och Matias Conchas projektil i ribban var värd ett bättre öde. Matias såg ut att gräma sig rejält över 

att det skottet inte gick över mållinjen men han får förhoppningsvis fler lägen att visa upp sitt fina högerskott.Publiken på plats stortrivdes med all sannolikhet och det här var den bästa start Djurgården kunde få på hemmaplan. Både på och utanför planen.
DIF-Enköpings SK 6-0 
Stadshagen 14/3 2007 14:00 
Träningsmatch 
Publik

Cirka 1 500
Målen

1-0 Quirino (24)
2-0 Quirino (38)
3-0 Kennedy (48)
4-0 Quirino (56)
5-0 Kusi Asare (74)
6-0 Quirino (78)

StartelvaTourayConcha-Johannesson-Boskailo-Tauer ArnengDavids-Enrico-Komac Quirino-Amoah
Byten18: Sjölund in-Arneng ut41: Kozica in-Boskailo ut46: Kennedy in-Amoah ut 59: Kusi Asare in-Davids ut 65: Karlsson in-Tauer ut 87: Amoah in-Quirino ut
DET BLEV EN RIKTIGT TREVLIG EFTERMIDDAG på Stadshagen när Djurgården mötte Enköping. Solen lyste på de omkring 1 500 supportrar som samlats.Djurgården tog kommandot direkt. Man kostade i inledningen på sig att missa en straff, men hann ändå med två mål i halvleken. Det var Quirino som gjorde dem, och pigge Enrico var kreatören bakom båda med strålande djupledspassar. Quirino strålade av självförtroende efter målen, slet och jobbade och gjorde sin troligtvis bästa match i djurgårdströjan.I halvlek kom sjuttonårige nigerianen Kennedy in. Positionsspelet kanske inte var det bästa, men tekniken och snabbheten var fin och han behövde bara tre minuter på sig att sätta bollen i nätmaskorna. Och målen fortsatte rulla in, Quirino sprang igenom en misslyckad offsidefälla och satte 4-0 innan Jones Kusi Asare, framspelad av Kennedy, satte 5-0. Christoffer Karlsson hann med en ribbträff innan Quirino avslutade målskyttet med sitt fjärde mål för dagen.



DJURGÅRDSANDAN

Foto Thomas Alexanderson

Vill du veta mer om Djurgårds
andan och vad vi hittills har 
gjort? Beställ då vår årsrapport.

Den beställer ni via: 
thomas.alexanderson@dif.se

Foto Mats Lundholm

Foto Thomas Alexanderson Sommarkollo 2007

Frågekvällarna i Klocktornet hålls cirka en gång i månaden sedan i 
juli 2006. Tränare, ledare, spelare, styrelse och kansli har alla varit 
representerade på dessa trevliga tillfällen för våra medlemmar att träffa 
organisationen och ställa just de frågor som man annars kanske inte får 
svar på. Missa inte nästa frågekväll gå in på hemsidan och se vilka gäster 
som kommer under våren. Tyvärr har vi endast 50 platser så det gäller 
att vara ute i god tid.

Omsättningen ökar
SOUVENIRER. Butiken i Klocktornet ökar sakta men säkert sin omsättning. Butiken som är öppen två dagar i veckan samt matchdagar har det senaste i souvenirväg. Medlemmar i Djurgården Fotboll har 10 procents rabatt på produkter som säljs till ordinarie pris. I Klocktornet kommer även utgående produkter att realiseras till riktigt bra priser. Håll utkik på hemsidan när det är utförsäljning och vad som säljs ut. I Klocktornet går det även bra att bli medlem i Djurgården Fotboll, köpa säsongskort till klacken med mera.Under matchdagar har butiken öppet ett par timmar innan match. Förutom att köpa souvenirer kan du då hämta ut biljetter i Klocktornet. I butiken säjer vi även biljetter till Minikaminernas sektion. Biljetterna dit kostar 50 kronor/st.Dessutom är fiket i lokalernas bottenvåning öppet då. Där finns flipperspel, surfdatorer och Xbox360 att roa sig med. Visas det fotboll på TV från Premier League eller Italienska ligan kan du se matcherna nere i fiket.

Nu har ditt barn möjlighet att i Djurgårdens regi i trivsam skärgårdsmiljö få ett par roliga och utvecklande dagar på sommarkollo.Djurgårdsandan/Djurgården Fotboll anordnar tillsammans med sina samarbetspartners ett sommarkollo på Rådmansö i natursköna Roslagen. Vi håller till på Björkövallen.I trivsam skärgårdsmiljö på Rådmansö får barnen chansen att under lättsamma former spela fotboll och prata värderingar. Fotbollsspelande flickor och pojkar födda 1992 till 1997 är välkomna. Det finns två kolloveckor att välja på, vecka 31 eller 32. Sommarkollot är inte elitinriktat och alla barn inom årskullsramarna är välkomna. Priset per person/vecka är 2995 kronor.Utöver mat, logi, fotbollsträning, skratt och nya vänner får barnen t-tröja, vattenflaska, fotboll samt matchbiljett till Djurgårdens IF-Kalmar FF (mån 27 aug)Kolloveckorna startar måndag morgon och håller på fram till lunch på lördagen samma vecka.140 platser finns till kollot uppdelat på 70 platser per vecka. För anmälan och mer information: www.dif.se/sommarkollo Vid frågor: Kontakta Mats Lundholm, mats.lundholm@dif.se, 08-54515858. 0736-222265.

FOTBOLL OCH VÄRDERINGAR.

http://www.dif.se/sommarkollo
mailto:mats.lundholm@dif.se


Matchdag på Stadion
Djurgårdsandan och Djurgårdens IF fort

sätter med satsningen på arrangemang 
i samband med hemmamatcherna.

matcharrangemang. Målet är att ni som besöker våra hemmamatcher skall fa mer än bra fotboll och tre poäng att ta med hem efter matcherna. Det kommer tyvärr troligtvis även matcher det här året som varken innehåller bra spel eller renderar i tre poäng. De dagarna kan det vara skönt att ha med sig andra positiva bitar från matchen.Till den här säsongen kommer Stadion att öppnas upp för åskådarna. Det kommer att vara möjligt att gå runt hela arenan från sektion P till sektion A. Avspärrningarna på utsidan av hästskon mellan sektionerna N och O samt K och M kommer att plockas bort. Det innebär att alla sektioner i hästskon kommer att ha tillgång till barnaktiviteterna i »gropen« och till medlemstältet där dryck och mat finns till försäljning. Nytt för i år är också att Stadion, vändkorset på Valhallavägen, kommer att vara öppen redan två timmar före avspark. Detta för att ge våra besökare tillgång och tid för våra aktiviteter. Övriga sektioner öppnar 75 minuter före matchstart.  
MINIKAMINERNAVi kommer vid varje hemmamatch att ha olika aktiviteter för barn. »Gropen«, ned mot korsningen Sophiavägen och Valhallavägen, kommer att bli barnens hörna. Här kommer det finnas möjlighet för barnen att hoppa hoppborg, skjuta prick, jonglera, få ansiktsmålning med mera. Några av aktiviteterna kommer att vara permanenta medan några kommer att bytas ut från match till match. Före matchen hemma mot Elfsborg, lördag 21 juli, kommer Stadion att vara öppen tre timmar före match. Då kommer vi nämligen att ha ett minitivoli för barnen 

nere i »gropen«. Nere iatt ha sitt högkvarter. I år kommer Minikaminerna att satsa extra på vissa utvalda matcher. Biljetter till matcherna kan du köpa i Klocktornsbutiken (se separat notis).Alla barn under 14 som är eller blir medlemmar i Djurgården blir även automatiskt medlemmar i Minikaminerna. Som medlem i Minikaminerna får du ett särskilt medlemskort, en speciell Minikaminerna-halsduk samt klisterdekaler. Vill duhjälpa till med aktiviteterna eller med Minikaminerna? Maila till kloqktornet@dif.se
MEDLEMSTÄLTI medlemstältet kommer vi under året att fortsätta med intervjuer före matcherna med spelare som inte är med i truppen. Vi kommer även att ha DJ i tältet före matcherna som spelar musik. Till den här säsongen kommer även priset på dryck att sänkas ganska markant.I år kommer även tältet att hålla öppet en timme efter match. Utvärdera matchen med andra djurgårdare och svalka strupen efter att ha hejat fram laget till, förhoppningsvis, tre poäng. Efter matchen är det även tänkt att någon av tränarna kommer till tältet för att låta sig intervjuas.I nära anslutning till medlemstältet kommer ett souvenirtält att finnas.Där har du möjlighet att uppdatera din djurgårdsgarderob med det senaste i souvenirväg. Souvenirer kommer du även att kunna köpa i Klocktornet före matcherna. Butiken där öppnar ett par timmar före match./Thomas Alaxanderson
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DIURGÅRDSANDAN

Foto Thomas Alexanderson& Patrik Asplund

BOXNING. En gång i veckan tränar anställda på Djurgårdens kansli samt djurgårdssupportrar boxning på nybörjarnivå.-Det är riktigt roligt och är världens bästa träning, säger Therese Bringefors som jobbar på Djurgårdens kansli.Det är kallt ute denna onsdagskväll och snön knastrar under fötterna. På Norra Agnegatan är det folktomt och det mesta är stängt.Djurgårdens boxningslokal är dock öppen och genom imman och fukten på glasdörren som leder in i lokalen tränger sig ljuset ut. I en källarlokal har Djurgården boxning sin hemvist. På väggarna sitter affischer från gamla boxnings- galor där Olle Tandberg har varit huvudattraktion. En bit in i lokalen ligger boxningsringen som är upplyst och centralt placerad. Utanför ringen hänger säckar fast i kedjor från taket. Boxningslokalkänslan är total.Träningspasset för kanslisterna och supportrarna har redan börjat och tränaren Mohammed Ali drillar nybörjarna i boxarnas ädla konst.Under uppvärmningen får gruppen »springa som pingviner«, »kamma håret framåt« och göra »ap-fan«. På klapp skall alla upp och nick för att kort därefter rulla knän.

Allt detta och lite till görs samtidigt som alla springer runt ringen. Mohammed kommer med instruktioner under hela uppvärmningen.-Uppvärmningen är jobbigast, stånkar Therese Bringefors som är en av två tjejer detta pass.Mohammed Ali garvar åt gruppen och konstaterar att viljan är bättre än tekniken. Alla som är med får den hjälp de behöver. Mohammed går in och justerar rörelserna så att alla lär sig rätt. Det är lättsam, pedagogisk och bra träning.Boxning är så mycket mer än att bara slå på sin motståndare. Det är fotarbete, smidighet, styrka, kondition med mera och träningen lämpar sig för alla. Sparringen, då man tränar mot och på varandra, är helt frivillig och den här kvällen får de som vill sparras med Mohammed.
MOHAMMED TILLHÖR SVERIGEELITEN i sin viktklass, 75 kilo, och han har full kontroll på både sina slag och sin sparringpartner. I två minuter vardera, som känns som en evighet för nybörjarna som verkligen får kämpa, får de som vill boxas mot honom.Under och efter ronden delar han ut tips om hur fötterna



Mohammed Ali garvar åt gruppen 
och konstaterar att viljan är bättre 
än tekniken. Alla som är med får 
den hjälp de behöver. Mohammed 
går in och justerar rörelserna så 

att alla lär sig rätt.

skall användas, hur man skall skydda sig och hur man skall slå.-En boxare slår inte med sina muskler, han slår med sin vikt. Det är därför boxningen är uppdelad i viktklasser. Ni måste jobba med hela kroppen, informerar han och visar med kroppsrörelser hur man skall göra.Att få kvällens deltagare att skydda sitt ansikte är kvällens lättaste uppgift för Mohammed.

-Glömmer ni att skydda er får ni kanske min näsa, säger han och pekar på sin allt annat än raka näsa.Under träningspassets gång får gruppen träna fotarbete genom att trampa varandra på tårna. Det tränas även försvar och slagteknik. Avslutningsvis får gruppen gä loss på säckarna som hänger vid sidan av ringen. Slagserierna avlöser varandra och deltagarna blir tröttare och tröttare för varje minut som går.-Slå hårt får de göra på säckarna. På varandra övar vi teknik, berättar Mohammed.
efter det närmare nittio minuter långa träningspasset ligger deltagarna utslagna på golvet. Inte utslagna av hårda farliga slag, utan utslagna av bra och hård träning. Johan Andersson, säsongskortsinnehavare på sektion E pustar ut efter passet.-Det är grymt bra allroundträning. Det känns i hela kroppen efteråt, säger han./Thomas Alexanderson

•Vill du vara med och träna boxning med andra djurgårdare? 
Som medlem i Djurgården tränar du gratis. Anmäl ditt intresse 
till: patrik.asplund@dif.se. Onsdagar 20.00 är tiden som gäller.
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SOUVENIRER

REPLIKA MATCHTRÖJA 2007. Som vanligt är 
matchtröjan den produkt som varje år 
säljer mycket mer än alla andra. Visst 
är det så att när man ska gå på match 
så är matchtröjan en självklarhet? Men 
många av oss använder också match
tröjan när vi vill vara lite extra fina till 
vardags.

-Vi träffas på puben klädda i match
tröjor för att visa och känna att nu är 
det match, säger Micke i medlems
tältet i höstas.

i medlems

bäddset. Det kan inte finnas något 
skönare än att få krypa ner i en säng 
klädd i Djurgårdens färger. Bäddsetet 
för bara 395 kr köps som aldrig förr 
och det här tror vi kommer vara en av 
storsäljarna i många år framöver.

-Martin vägrar att sova i något 
annat än i sina Djurgårdslakan, säger 
pappa Robert stolt.

matchtröja old school. Matchtröjan 
för de som vill vara retro och känna 
vibbarna från förr. En specialdesignad 
matchtröja med smalare ränder och 
hårdare krage. För bara 399 kr bär du 
denna stolthet med värdighet.

-Köpte den riktiga matchtröjan i 
våras och kände att det här var något 
annat och ville ha båda, så när priset 
var rätt var det inget jag behövde tänka 
två gånger på, säger Simon B, kund i 
webshopen.



SOUVENIRER

KÖP DINA DIF-SOUVENIRER I WEBSHOPEN
att beställa. Att köpa souvenirer via Internet är ett mycket populärt sätt handla det absolut senaste som vi i Djurgården Fotboll erbjuder.När den nya webshopen kom förra året så var det en hel del nytt för de flesta av er att lära sig. Man var nu tvungen att vara »registrerad kund« och en del annat. Detta har vi infört för att ni som kunder ska känna er extra trygga och för att vi ska slippa en del mindre seriösa beställningar.Ni som kunder kan numera också välja själva hur ni vill betala, antingen via postförskott eller med bank/kreditkort alternativt direkt via er Internetbank.De flesta reaktionerna har varit mycket positiva, det finns dock en del som tycker det blivit krångligt, och har man några frågor så ska man veta att det bara är att

SÅ HÄR BESTÄLLER
DU FRÅN WEBSHOPEN:
1. Registrera dig som ny kund i den 

röda rutan till vänster
2. Leta upp de produkter du vill ha 

och lägg de i kundvagnen
3. Gå till kundvagnen och se att allt 

blev rätt och som du tänkt dig
4. Välj fraktsätt
5. Välj betaisätt
6. Bekräfta orderringa vår kundtjänst så hjälper vi mer än gärna till. Kundtjänst: 08-711 60 55 eller via kundtjanst@dif.se.Är du medlem i Djurgården Fotboll har du 10 procents rabatt i webshopen. Det är när du skriver in dig som ny kund vid registreringen som du också anger att du 

är medlem genom den funktion som du hittar under den sidan. Webshopen hittar du på: www.dif.se/webshop.
du kan numera handla dina Djurgårdssouvenirer på ett flertal platser.Det senaste är att handla i vår nya butik i Klocktornet på Stadion. Klocktornsbutiken är öppen onsdagar 12.00-18.00 och lördagar 11.00-15.00 samt ett antal timmar före varje hemmamatch.I Klocktornsbutiken handlar du på klassisk Djurgårdsmark och hittar allt som Djurgården Fotboll har att erbjuda.Givetvis går det också att handla i Derbybutiken, Sergelgatan 11, som ständigt är uppdaterade med det absolut senaste. »Derby« har öppet alla dagar i veckan: måndag-fredag: 10.00-19.00, lördag: 10.00-18.00, söndag: 11.00-17.00.

souvenirer vi minns. Läderkeps - rätt 
eller fel? Det är en ständig kamp om 
vad som är moderiktigt eller inte bland 
Djurgårdens supportrar. Just den här 
produkten slutade med ett gott skratt 
och många glada ägare bland de som 
fyndade på vår julmarknad på Sergels 
Torg i slutet av 90-talet. Fyndpriset 
hamnade på 10 kronor.

IGÅR, IDAG OCH IMORGON
utbudet. Vi har sedan en tid tillbaka försökt att vara mer varierande i vårt souvenirutbud. Du hittar allt från t-shirts med ett jättestort Djurgårdsmärke på till en overall utan ett endaste ett på. Detta har vi märkt varit en mycket bra idé och många hör av sig med positiva reaktioner.
IGÅRDet har fört med sig att vi sitter på en hel del produkter som vi väljer att sälja ut till verkliga fyndpriser. Under helgen den 10-11 mars hade vi ett startskott för utförsäljningen men det som inte gick åt då kan du nu fynda i nya Klocktornsbutiken och i webshopen.
IDAGMatchtröjan är som sig bör en ledstjärna i vårt utbud och det märks på försäljning

en. Alla som vill visa att det är Djurgården som gäller bär givetvis matchtröjan.
IMORGONNu till våren kommer det en massa nya produkter: t-shirts, shorts och tröjor. Men det som vi tror kommer uppskattas mest är att det äntligen kommer ett helt nytt badlakan i våra blå/blå färger. En annan speciell del i vårt klädutbud är också på gång, en snygg v-ringad bomullströja och en blårandig cardigan.Vi vill också uppmärksamma att det till maj kommer tre nya modeller av pikétröjor som vi tror kommer att falla många i smaken.Självklart är mycket, mycket mer att vänta...
• Kundtjänst: kundtjanst@dif.se eller
08-711 60 55

Öppettider
Matchdagar (öppnar 2h före match)
Onsdagar 12-18
Lördagar 11-15

Välkommen till

Butiken i Klocktornet
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Av Tomas af Geijerstam & Viktor Barth-Kron 
Foto Patrik AsplundSäsongen 2006 blev som bekant inget år för de blårandiga historieböckerna. Efter fyra år med tre SM-guld, två cupsegrar och årligt Europaspel var målsättningarna skyhöga, men året slutade i en medioker sjätteplats och tidigt respass ur cupen. Drömmen om Champions League grusades också i ett nesligt tapp mot Ruzomberok redan i Djurgårdens första kvalvända.Ett tillfälligt avbrott, eller slutet på en framgångsrik era? Djurgården gör sitt bästa för att undvika det senare alternativet och direkt efter säsongsslutet påbörjades en omorganisation för att anpassa klubben till dagens förutsättningar. Tränartrojkan med Kjell Jonevret, Stefan Rehn och Lasse Sandberg tackade för sig och in kom Siggi Jonsson och Paul Lindholm, men även i andra, mindre medialt bevakade delar av organisationen, har nytt blod pumpats in.Från och med 2007 drivs A-lagsverksamheten och elitsatsningen på ungdomssidan i Djurgården Elitfotboll AB (DEFAB), där även kansliorganisationen och marknadsavdelningen ingår. VD är sedan årsskiftet Alf Johansson, som tidigare suttit i bolagets styrelse med ansvar framför allt för ekonomin. Med den allsvenska avsparken runt knuten börjar han bli varm i kläderna.-Det känns faktiskt utmärkt! Startsträckanvar inte så lång eftersom jag satt i styrelsen i ett

Han har varit blårand i 44 år - nu ska han styra klubben 
som VD. Djurgårdaren pratar organisationsbygge, mål

sättningar och djurgårdsfavoriter med Alf Johansson.



knappt år innan jag tillträdde som VD. Det är ett mycket stimulerande arbete och gillar man fotboll och Djurgården är det lite av ett drömjobb, säger Alf till Djurgårdaren.Alf Johansson är nu ingen novis i rollen som företagsledare. Tidigare arbetade han som VD och koncernchef för bemanningsföretaget Proffice, tillika en mångårig storsponsor till Djurgården. Erfarenheten från näringslivet är betydelsefull, men Alf ser en stor - och positiv - skillnad med föreningslivet.-Att driva förening blir mer och mer som att driva företag, men föreningsarbetarna brinner mycket mer för sin uppgift. Det blir väldigt tydligt hur alla verkligen påverkas av resultatet.
att klubbens målsättningar knappast har skruvats ner blir också tydligt när Alf får beskriva sin uppgift i Djurgården.-Den är att i enlighet med riktlinjer från styrelsen arbeta med de frågor som är grundförutsättningar för en fortsatt framgångsrik verksamhet. Det handlar bland annat att säkra en ekonomi som gör att Djurgården kan bygga en stark organisation och ett elitlag som står sig i internationell konkurrens.
Och hur är statusen idag?-Jag tycker att den är god. Det finns många duktiga och engagerade medarbetare. Vi ska arbeta vidare med att få en tydligare struktur med klara ansvars- och befogenhetsrol-



ler. Att vi gör rätt saker istället för saker rätt är en annan målsättning som jag har. Själv hoppas jag kunna bidra med engagemang och entusiasm som kan ge ännu mera driv i organisationen.
Vad är det viktigaste att tänka på när det kommer till orga
nisationsbyggande i fotbollen?-Jag tycker det är viktigt att en organisation har tydliga och klara mål. Det gäller såväl kärnverksamheten fotboll som alla andra stödjande funktioner. Att planera, organisera och följa upp är viktiga ingredienser i det arbetet. Det är också viktigt att man har tydliga värderingar. Som ledstjärnor i värderingsarbetet har vi valt engagemang, öppenhet/ närhet, trovärdighet och lagarbete. De ledstjärnorna ska genomsyra verksamheten och vi måste hela tiden hålla det arbetet levande. En annan viktig sak är att man som person är förändringsbenägen, man måste hela tiden orka förändra sig, klarar man inte detta kommer någon annan att komma åkande i ytterfilen och det vill vi ju inte vara med om.
nu är alf inte bara företagsledare och organisationsbyggare - han är djurgårdare också. Fotbollsintresset väcktes som sexåring, då familjen bodde näst granne med en viss Sigge Parling - blårandig legend och landslagsman. Klubbtillhörigheten har varit självklar sedan dess, och Alf vet vad han vill se på planen.-Jag gillar spelare som kombinerar styrka och teknik i en 

bra harmoni. En kraftfull mittback med bra spelsinne är nog en favorit för mig.
Vem är din absoluta djurgårdsfavorit?-Tveklöst »Kaiser Sven«, Svenne Lindman. En verklig härförare som utstrålade ett stort djurgårdshjärta. Andra som man måste nämna är Sigge Parling som såg till att jag blev djurgårdare från början, honom har jag mycket att tacka för.-Peder Persson, Hasse Nilsson och Totte Furukrantz är tre andra gamla spelare som jag hade som tränare när jag spelade i Vallentuna, det känns lite kul idag. Listan kan göras lång, jag följt laget i vått och torrt sedan 1964, men av utrymmesskäl får vi nog stanna här.Djurgårdsfamiljen omfattar som bekant fler områden än bara elitfotbollsverksamheten. Speciellt projektet Djurgårdsandan ligger den nye VD:n varmt om hjärtat.-De gör ett fantastiskt bra och viktigt arbete och jag kan varmt rekommendera alla att gå in på hemsidan och läsa mer om alla spännande projekt som pågår i deras regi.-Man ska heller inte underskatta ungdomsverksamhetens betydelse för klubben. Vi engagerar mer än 1000 unga spelare som på många sätt bidrar till att sprida glädje på, utanför och runt planen, inte minst i samband med våra matcher på Stadion. De här områdena är viktiga för oss och vi ska fortsätta satsa mycket på dem.
Vilken är Djurgårdens enskilt största tillgång som förening?-Utan tvekan våra supportrar. Utan dem har vi ingen verksamhet. Jag hoppas kunna utveckla dialogen med supporterorganisationerna, det är viktigt att vi är lyhörda och att vi arbetar tillsammans, inte minst med att skapa en ännu bättre läktarkultur. Vi har idag 11000 medlemmar i föreningen, det är en lysande bra siffra, men vi nöjer oss inte med det utan siktar på att hela tiden öka antalet de kommande åren.
en evig följetong för oss djurgårdare är frågan om en ny arenas vara eller icke vara. Arbetet - både på lobbynivå och med mer konkreta byggnadsplaner - har pågått sedan vad som tycks som urminnes tider.Alf Johansson svävar inte på målet när det gäller frågans betydelse för Djurgården.-En ny arena är en väldigt viktig förutsättning för fortsatt framgång. Hela föreningen kommer att få ett lyft när väl beslutet om ny arena är taget. Om vi skall kunna närma oss klubbarna ute i Europa både sportsligt och ekonomiskt måste vi äga och driva en elitarena som håller god internationell standard.-Vi hoppas att det blir verklighet de närmaste åren och kommer att jobba stenhårt för det.Ett annat hett diskussionsämne är hur man ska kunna behålla den unika föreningskänslan - djurgårdsandan, om man vill - i tider av bolagisering och ekonomisk expansion. Är det ens möjligt?-Absolut. Det är väldigt viktigt för oss, menar Alf Johansson.-Det som måste till är en organisation utan en massa hierarkiska inslag. Det skall vara korta beslutsvägar och alla skall känna att de är involverade i verksamheten. En bra dialog med alla olika intressegrupper hjälper självklart också till att behålla den identiteten.
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UNGDOMSFOTBOLL

Våren på DIF Ungdom
Våren betyder intensiva dagar inom DIF 
Ungdom. Här följer ett kalendarie för den 
späckade perioden.

ONS 11 APR: LAGLEDARUTBILDN, 5- OCH 7-MANNALAGI DIF Ungdom jobbar ca 70 föräldrar som ideella lagledare. De tar hand om sysslor som information, närvarorapportering, lott- försäljning, lagkassa, material. Lagledaren är lagets kugge och utbildningen är avgörande för att de ska kunna göra ett bra jobb. 
LÖR 14 APR: STFF-KURS - Bl LEDARSKAPFotbollförbundet har ett nytt upplägg för all tränarutbildning från och med 2007. DIF Ungdoms ledare ska självklart få ta del av det. Ledarskap är en av de viktigaste delarna och är därför med tidigt i utbildningen. Läs om de nya stegen på www.stff.se 
SÖN 15 APR: INTERNTURNERING P/F97, P/F98, P/F99 Inför matchsäsongen erbjuder klubben 5-mannalagen och åldersgruppen som börjar spela 7-manna en möjlighet att vänja sig vid utomhusspel och grusplan. Turneringen spelas på Östermalms IP
MÅN 16 APR: SÄSONGSSTART P/FOOAndra året i verksamheten, när barnen är 7 år, har föräldrar rekryterats och utbildats till tränare och lagledare. Träningsgrupperna, som består av 2 lag som tränar tillsammans, har 10-13 träningspass under året. I grupperna finns ca 28 barn och 4 tränare. Säsongen avslutas med spel i DIF Ungdoms egen turnering Stockholmsmästerskapen i september.
ONS 25 APR: START KNATTESKOLA P/F01Första året i verksamheten leds av 10 st duktiga ungdomsinstruktörer. Barnen, ca 130 st, tränar 10 gånger under året, 5 på våren och 5 på hösten. Första året ska barnen lära sig att kontrollera bollen och kunna driva bollen.
VECKA 16: START FÖR S:T ERIKSCUPENDjurgården har i år 65 lag anmälda till S:t Erikscupen. Alla dessa startar säsongen från och med vecka 16 och vi hoppas på riktigt fina prestationer och spelare som under året utvecklas inom teknik och taktik.

LÖR 12 OCH SÖN 13 MAJ: STFF-KURS AVSPARK»Avspark« är en första introduktion till engagemanget som fotbollsledare. I utbildningen får våra nya tränare och ledare insikt och kunskap i hur fotbollsbarn fungerar och en praktisk genomgång av övningar. »Avspark« är en del i Svenska Fotbollförbundets nya tränarutbildning, läs mer om denna på www.stff.se
LÖR 26 MAJ: INTERN MINICUP P/FOOInför sommaruppehållet får våra 7-åringar möjlighet att testa på att spela »riktig« match i vår interna miniturnering.
VECKA 24/25 JUNI: SOMMARFOTBOLLSSKOLAEtt av DIF Ungdoms mesta och bästa arrangemang under året brukar locka ca 250 barn/vecka till Hjorthagens IP. Sommarfotbollsskolan erbjuder ca 50 ungdomar i åldern 16-20 år att testa på tränar- och ledarrollen. Ledarna förbereds med utbildning i ledarskap och teambuilding. Detta år är det sista som sommarfotbollsskolan är på naturgräs, innan planen läggs om till konstgräs under vintern 07-08.
ONS-LÖR 18-21 JULI: SOMMARPROFFS P92Efter den lyckade satsningen förra året, då 16 talangfulla spelare födda 1991 bjöds in till Rådmansö och en så kallad Sommarproffsvecka, vill vi år upprepa och starta en tradition. Till Sommarproffs bjuder föreningen in några av Sveriges mest talangfulla 15-åringar för att under en vecka uppleva och träna med Djurgårdens IF Bland annat kommer DIF:s A-lagstränare att vara på plats för att både instruera och se spelarna.
LÖR-TIS 21-24 JULI: STOCKHOLMSPROFFS P93-P94Från och med i år arrangeras även en sommarproffsvecka för spelare från Stockholmsområdet födda 1993 och 1994 för att ge en presentation av träningen i Djurgården.Deltagarna får samtidigt möjlighet att få uppleva den härliga skärgårdsmiljön på Rådmansö. Spelarna tränar två gånger om dagen varvat med bad och andra aktiviteter.

Hemmapremiär

DIF-Halmstad
måndag 16 april 19.00 Stadion

Köp biljetter via www.ticnet.se eller 077-170 70 70
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»Hjärnkaminerna«
Djurgårdslegenden John »Jompa« Eriksson 

skriver om begreppet som myntades under 
de framgångsrika åren på 1950-talet.

här kommer en riktig Järnkamins information.Begreppet Järnkaminerna på djurgårdsspelarnas agerande på fotbollsplanen föddes under 1950-talet. Vi i Djurgården hade ett fotbollslag i Allsvenskan med hårdskjutande, hårdschyst tacklande och psykiskt starka grovjobbare i blåställ och en och annan tekniker, en god sammanhållning- lagmoral- klubbkänsla och en het vilja. Vi var ett fotbollslag som i stort sett i 10 års tid 1950-1960 med bara några få förändringar kört med samma lag. Matchgaget på den tiden var till att börja med 50 kr per match som på slutet utökades till 100 kr. Det bidde man inte rik på. Vi kände varann både på och utanför planen. Vi var en tungt rullande lagmaskin med hård och målmedveten träning innehållande 3 stycken nav målvakt, centerhalv och center som liret byggdes upp på.Säsongen 1954-55 tränades Djurgårdens fotbollslag av den drygt 40- årige engelskkinesen Frank Soo, som av många ansågs vara den förste moderne fotbollstränaren i Sverige. Han ledde oss till att börja med till de första SM-guldet i modern tid, 1955. Frank Soo var då i slutet av sin tränartjänst i Djurgården, men sviterna av hans tränarjobb resulterade också i ett allsvenskt guld 1959, då vi i seriefinalen på Råsunda inför 50750 åskådare säkrade guldet mot Göteborg med 1-1. I laget från kaminernas begynnelse 1951 fanns ett gäng fysiskt och mentalt starka lirare med ett självförtroende som Frank Soo var pappa till. Sigge Parling, Knivsta, och jag själv Jompa, som i olika sammanhang brukade framhål

las som de stora Hjärnkaminerna. Med tiden fylldes vi på med Tjalle, Lasse Broarn, Rune Ottis med flera. Vi var aldrig oschyssta, men klev aldrig undan. Den som skulle kunna springa omkull oss fanns inte. Det gjordes ingen skillnad på vår Frank Soos träning och matcher. Hårdheten och intensiteten fanns alltid med.Vid en avslutande träningsuppdelning för tvåmålsspel råkade Sump Hugo komma i närkontakt med Sigge Sluring och mig. Det tog 5 minuter att släpa ut »Hugge«, som Frank Soo la till i träningstid. Vid efterträffen på vårt matställe »Stadion Hof« hörnan Valhallavägen-Sturegatan menade Hugge på mellan tuggorna att han var tacksam för att ha undkommit med livet i behåll.
vi var Ju fotbollsamatörer, många jobbade 8-17 och några satsade på skolutbildning. Träningarna förekom då i de flesta allsvenska lag på tisdags och torsdagskvällar. När Frank Soo kom, utökades de till lördagar och en träningsvecka på vår semester (juli månad). Det bidde mycket gny på de nyinlagda träningarna och gud nåde den som missade en träning. Någon lön för mödan i pengar var det inte tal om, lönen vi fick var en kroppsstyrka och ett självförtroende som kunde spränga berg (inte Sigge Berg). Vi drabbades också av brottningsträning i Djurgårdens brottningssektion som stärkte både kropp och själ, man fick liksom veta att man levde och att hålla bryggan uppe var ett rent helvete. Den kommande
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Ovan: Jompa tvåa från vänster
Till höger: Full attack på planen (»Jompa« till höger) 
Nedan: Uppvärmning inför fullsatt Stadion

Foto Djurgårdens arkiv

Vid en avslutande träningsuppdelning 
för tvåmålsspel råkade Sump Hugo komma 

i närkontakt med Sigge Sluring och mig. 
Det tog 5 minuter att släpa ut »Hugge«, 
som Frank Soo la till i träningstid. Vid efter
träffen på vårt matställe... menade Hugge 

på mellan tuggorna att han var tacksam för 
att ha undkommit med livet i behåll.

nattsömnen bidde orolig med sträckningar och kramper som med tiden gick över.I samband med Hjärnkaminsuppbyggnaden frågade urdjurgårdaren Lars Gunnar Björklund om vi också käka taggtråd.När det gäller vår domarkår gick det så långt att dom vid våra skadetillfällen inte trodde på vår gräsliggning. Till exempel när Sigge Parling skadades. Han var ju som jag tycker vår största Järnkamin genom alla år som gått. Sigge »Sluring« Parling var ju också med i Svenska VM-Laget 1958 och blev som vänsterhalv i VM-finalen mot Brasilien utsedd till bäste svensk. Enligt »Rit-Ola« så verkade Sigge

Parling ha en överkropp som påminde om fyra stycken telefonkataloger...Frank Soo införde också en uppvärmning inför matcherna som vi inte alls var vana vid. Den skedde utanför omklädningsrummet. Ett par timmar före matcherna träffades vi och sprang då ut för att få igång leder och flås. Tidigare hade det bara varit lite lattjogympa i omklädningsrummet. Inför matcherna på Stadion var det uppvärmning i Lilljansskogen. Uggleviksbacken var då liksom på träningarna ett kärt tillhåll för Frank Soo.
vid matcherna på råsunda skedde uppvärmningen i ett i närheten liggande skogsparti så den tillströmmande publiken som vi mötte springandes på väg till skogspartiet gapade stort och frågade »Va fan, ska ni spela på Råsunda Kommunala ?«Det här med ordet Järnkamin, Hjärnkamin myntades ju i början av 1950-talet. De bidde till att börja med ej så utspritt och känt. De fodrades ju en hel del träning och en positiv inställning där det i kroppsbyggnadsträningarna ingick småstegsspringning uppför den dåvarande ståplatsläktaren. På Sigge Bergs (ordförande) rekommendation att vi skulle ta balettlektioner för att bli lättare på foten skippades.Men vi var ju inte bara ett gäng stålsatta robotar med en kraftig spänstig bärande kropp utan det fanns - och finns fortfarande kvar? - inte bara en utsida, utan också en frukt-
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Foto Djurgårdens arkivbar insida med taktiskt tekniskt kunnande som skapade både ödmjukhet och självförtroende.Den 8 september 1954 var sex man från Djurgården uttagna till landskamp i Moskva mot Ryssland. Startelvan var:Kalle Svensson, Hälsingborg»Cacka« Andersson DIFOrvar Bergmark, ÖrebroGösta Lind, Örebro»Julle Gustavsson«, NorrköpingSven Ove Svensson, HelsingborgHenry Tillberg, Malmö»Kajjan Sandell«, MalmöKurre Hamrin, AIKJompa Eriksson, DIF»Knivsta Sandberg, DIFVi torskade med 7-0.Obegripligt tyckte våra svenska fotbollsexperter, men inte vi djurgårdare, landslagets hjärnkaminer. Vi märkte efter uppvärmningen - Frank Soo var också landslagstränare- hur slut icke-djurgårdarna var. 7-0 i baken förstod vi mycket väl vad det berodde på.Dom tog slut.Lagledare Putte Kock var nu ute i blåsväder och skulle Frank Soo få fortsätta som tränare?
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DIF ISHOCKEY

dagens nyheters sportjournalist Jan-Erik » Rit-Ola « Garland som även var karikatyrtecknare var den som på 1950-talet kallade Djurgården för Järnkaminer. Min första träff med Rit-Ola var när jag i autografjägar åldern 12-13 år ringde på Jan-Erik Garlands dörr på Brantingsgatan (i närheten av Åke Söderblom). Innanför dörren hörde jag ett skrik »Kom in« men kände att jag störde farbror »Rit-Ola« när jag kom in med autografblocket. Fick vänta en stund på autograf tills farbror »Rit-Ola« sittande i gungstol kastat färdigt sina pilar mot en på väggen hängande piltavla.Avslutar här min lilla korta information om hur begreppet Järnkaminerna uppstod och dess framfart i Allsvenskan och i svenska landslaget på 1950-talet. Nu är det supporterföreningen Järnkaminerna som för namnet vidare och enligt Djurgårdens fotbollsstyrelse så är de mycket positiva för föreningen. □
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ALLSVENSKAN
6/4 IF Brommapojkarna-DIF
Råsunda Stadion 15:00

16/4 DIF-Halmstads BK
Stockholms Stadion 19:00

21/4 DIF-Helsingborgs IF
Stockholms Stadion 16:00
29/4 Kalmar FF-DIF
Fredriksskans 15:00

7/5 IF Elfsborg-DIF
Borås Arena 19:00

14/5 DIF-GAIS
Stockholms Stadion 19:00

21/5 Trelleborgs FF-DIF
Vångavallen 19:00

28/5 DIF-AIK
Råsunda Stadion 20:00

12/6 DIF-IFK Göteborg
Stockholms Stadion 19:00
19/6 Hammarby IF- DIF
Råsunda Stadion 20:00
25/6 Örebro SK-DIF
Behrn Arena 19:00
2/7 DIF-Gefle IF
Stockholms Stadion 19:00

7/7 DIF-Malmö FF
Stockholms Stadion 16:00
16/7 Malmö FF-DIF
Malmö Stadion 19:00
21/7 DIF-IF Elfsborg
Stockholms Stadion 16:00
6/8 GAIS-DIF
Ullevi 19:00

13/8 DIF-Hammarby IF
Råsunda Stadion 20:00

16/8 IFK Göteborg-DIF
Ullevi 19:00

27/8 DIF-Kalmar FF
Stockholms Stadion 19:00

3/9 Helsingborgs IF—DlF
Olympia 19:00

17/9 DIF-Trelleborgs FF
Stockholms Stadion 19:00
24/9 AIK-DIF
Råsunda Stadion 20:00
1/10 DIF-Örebro SK
Stockholms Stadion 19:00

7/10 Gefle IF-DIF
Strömvallen 15:00

21/10 Halmstads BK-DIF
Örjans Vall 17:00

28/10 DIF-IF Brommapojkarna
Stockholms Stadion 15:00

U-21
11/4 19:00 DIF-Degerfors IF
24/4 19:00 Enköping-DIF
2/5 19:00 DIF-IF Brommapojkarna
8/5 19:00 Assyriska FF-DIF
22/5 19:00 IFK Norrköping-DIF
29/5 19:00 DIF-Sirius
8/8 19:00 DIF-Enköping
14/8 19:00 IF Brommapojkarna-DIF
20/8 19:00 DIF-Assyriska FF
28/8 19:00 Degerfors IF-DIF 

4/9 19:00 DIF-IFK Norrköping 

10/9 19:00 Sirius-DIF

JUNIORALLSVENSKAN
21/4 13:00 Gefle IF-DIF
29/4 14:00 DIF-Vasalund/Essinge IF 

5/5 14:00 Eskilstuna City FK-DIF 

13/5 14:00 DIF-Sirius
19/5 13:00 IF Brommapojkarna-DIF
23/5 19:00 DIF-AIK
2/6 13:00 Hammarby-DIF
9/6 14:00 DIF-Tyresö FF
17/6-15:00 GIF Sundsvall-DIF
28/7 15:00 DIF-GIF Sundsvall
5/8 16:00 Tyresö FF-DIF
11/8 14:00 DIF-Hammarby
19/8 14:00 AIK-DIF
25/8 14:00 DIF-IF Brommapojkarna 

1/9 14:00 Sirius-DIF
8/9 14:00 DIF-Eskilstuna City FK 

14/9 20:00 Vasalund/Essinge IF-DIF 

23/9 14:00 DIF-Gefle IF

POJKALLSVENSKAN
22/4 13:00 DIF-IFK Norrköping
29/4 15:00 Nyköpings BIS-DIF
6/5 13:00 DIF-Tyresö FF
13/5 16:00 Enhörna IF-DIF
17/5 13:00 DIF-Hammarby IF FF
20/5 13:00 BK Kenty-DIF 

3/6 13:00 DIF-FoC Farsta 

10/6 13:00 Boo FF-DIF 

17/6 11:00 Assyriska FF-DIF 

5/8 13:00 DIF-Boo FF
8/8 19:00 DIF-Assyriska FF
12/8 14:00 FoC Farst-DIF
19/8 13:00 DIF-BK Kenty
26/8 12:00 Hammarby IF FF-DIF

1/9 13:00 DIF-Enhörna IF
9/9 13:00 Tyresö FF-DIF
15/9 13:00 DIF-Nyköpings BIS
23/9 13:00 IFK Norrköping-DIF

DAMALLSVENSKAN
18/4 DIF-QBIK
Kristinebergs IP 19:00

22/4 Sunnanå SK-DIF
Norvalla 16:00

28/4 DIF-Linköpings FC
Kristinebergs IP 16:00

13/5 Bälinge IF-DIF
Studenternas 16:00
19/5 DIF-KIF Örebro
Kristinebergs IP 16:00

24/5 Hammarby IF DFF-DIF
Kanalplan 19:00

27/5 DIF-Malmö FF
Kristinebergs IP 16:00

2/6 K/Göteborg-DIF
Valhalla 16:00
6/6 DIF-Falköpings KIK
Kristinebergs IP 16:00

10/6 16:00 Umeå IK-DIF
Gammliavallen

27/6 DIF-AIK
Kristinebergs IP 19:00

1/7 QBIK-DIF
Tingvalla IP 16:00

8/7 DIF-Sunnanå SK
Kristinebergs IP 16:00

11/7 Linköpings FC-DIF
Folkungavallen 19:00

5/8 DIF-Bälinge IF
Kristinebergs IP 16:00
9/8 KIF Örebro-DIF
Behrns Arena 19:00

19/8 DIF-Hammarby IF DFF
Kristinebergs IP 16:00

7/10 Malmö FF-DIF
Malmö IP 15:00

14/10 DIF-K/Göteborg
Kristinebergs IP 15:00

21/10 Falköpings KIK-DIF
15:00
3/11 DIF-Umeå IK
Kristinebergs IP 16:00
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I dessa rutor gömmer sig efter
namnen på 9 st Djurgårdsspelare. 
Kan du hitta dem?

H C A R N E N G K O
D K O Ö X M W I O T
A D N U R F A M K
J W Q F C T O P A
0 s F M B H B R C I
N V C E E S A Y s V
s J s T O T z c A
O N u D S S F L s
N O K A E N P A T
T B s J Ö L U N D O

Djurgårdens förstemålvakt 
Pa Dembo Touray har gjort 
ett mål för Djurgården? 
I matchen mot Elfsborg 
23:e oktober 2005 fick 
Touray lägga en straff.
i 82:a minuten. Touray 
satte straffen och drygade 
ut ledningen till 6-1.
Djurgården vann tillslut 
matchen med hela 8-1.
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Foto Privat bild

Joachim Ekman har 
följt Djurgården såväl 
på is som på gräs.
Sedan 80-talet har han 
gått kontinuerligt på 

fotboll och hockey och 
att pendla från bostads
orten Uppsala för att se 
Djurgården är inget 
problem.

Joachim Ekman, 36 år
Vilka förväntningar och förhoppningar har du på Djurgården 
denna säsong?-Jag förväntar mig ett bättre resultat än föregående säsong även om konkurrensen känns tuffare i år. Jag tror det är revanschlustan som kommer att hjälpa oss högre upp i tabellen. Jag har också en förhoppning om att vi hittar tillbaka till ett kreativt spel med bollen längs backen och att vi får med oss fler spelare i anfallen i år. En viss oro känner jag trots allt. Ena stunden känns det hur bra som helst och jag ser bara positiva tecken i fiskrenset, och andra stunden blir jag osäker och får känslan av att det kommer ta lite längre tid att bygga upp det här laget och att resultaten kan låta vänta på sig.
Djurgården har inte bjudit på någon »värvningsbomb« i år men 
varför går det bättre i år än det gjorde förra året?-Helt sonika därför att så många underpresterade förra året och att höjer var och en sig med 10 procent så gör det minst två placeringar. Adde Johansson kommer först till sommaren är det väl sagt?
Hur ser du på Djurgårdens supporterkultur för tillfället och 
vad tycker du kan förbättras i den?-Man talar ofta om Djurgårdsfamiljen och det ligger något i 

den benämningen. Med lite risk för att bli pretentiös, det spelar ingen roll vad man har för taxerad årsinkomst, varifrån man kommer, om man är gammal eller ung, tillsammans är vi en stark enhet! Inte minst visar det sig när det går trögt för laget och det mullrar i kulisserna. Om man tänker tillbaka på förra sommaren och tiden före och efter derbyt på Söderstadion så var det en tuff period och många åsikter som kom till uttryck, vilket är bra, men icke desto mindre visade supportrarna hur man tar sig samman och sluter upp bakom laget. Det finns många som gör ett förbannat bra jobb för att hålla ihop hela skaran av supportrar. Annars vet jag inte om det är så mycket som kan förbättras i vår supporterkultur. Jag tycker kanske att vi i allmänhet kan rycka upp oss en aning (eller två) och ta tag i farten på läktarna igen. Vi har blivit lite väl passiva och lata. Speciellt på sektion A, B, E, F, G, L, M, N, 0 och P!
Vad är viktigast för dig den här säsongen?-Utan att behöva tänka en sekund så vill jag ha tillbaka fart, fest och glädje på läktarna igen. Det ska vara ett jävla ös helt enkelt! Det har varit lite si och så med det på sistone. Jag vill också se Djurgården ta tag i taktpinnen och stå för en kreativ fotboll igen där anfall är bästa försvar./Thomas Alexanderson
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