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Seger över AIK ger styrka 
Så här några dager efter derbysegern över AIK kan vi djurgår
dare inte sluta att känna lycka och stolthet. 3-1 segern gav oss 
styrka och nu är det upp till oss hur vi vill förvalta den. Vi kan 
med entusiasm ta oss an nya utmaningar eller också kan vi luta 
oss tillbaka och vara nöjda med segern.

För mig är valet enkelt. Ge oss fler utmaningar för jag väntar alltid otåligt på 
nästa match. Uppehållet för landskamper kunde inte komma olägligare trots små
skador på flera spelare. En derbyseger ger bara mersmak både hos oss supportrar 
och spelarna. Tack och lov blir det tätare spelprogram redan nästa säsong då All
svenskan utökas till 16 lag. Det betyder att Allsvenska fotbollsspelare kan närma 
sig Chelseas och Englands Frank Lampards 71 matcher säsongen 2006/2007.

Vi går nu in i sommarmånader där varje match är viktig. Publiken på match
erna har slutit upp och vi hoppas att ni fortsätter med det även under sommaren 
även om det är badväder. Att avsluta en sommardag på Stadion är aldrig fel eller 
hur? Lördagen den 25 augusti går DIF-dagen av stapeln på Kaknäs. 10-16 finns 
det aktiviteter för hela djurgårdsfamiljen. Alla våra ungdomslag kommer att spela 
internmatcher och A-laget kommer givetvis att finnas på plats. Många aktiviteter 
kommer ni känna igen, men för varje år som gått så har DIF-dagen utvecklats. 
Tusentals djurgårdare brukar besöka Kaknäs under dagen och allt överskott som 
kommer in på café och andra aktiviteter går oavkortat till DIF Ungdom.

Uppslagsverket om Djurgården Fotboll närmar sig utgivningsdatum med 
stormsteg. Vi vågar lova att alla djurgårdare kommer att ha nytta av den gedigna 
samlingen av historia, spelare och statistik som kommer till hösten. Håll ögonen 
öppna på dif.se för där kommer det närmare information om hur du beställer 
ditt exemplar. Det blir en begränsad upplaga så det är först till kvarn när boken 
släpps till försäljning. I det här numret av Djurgårdaren presenterar vi bland 
annat supporterföreningen Järnkaminerna. De är mycket viktiga för Djurgården, 
men vi får samtidigt inte glömma Djugårdens supporters Club som 2007 fyller 
60 år. Se till att bli medlem i Djurgårdens båda supporterföreningar som gör en 
otrolig insats för att hjälpa och stötta Djurgårdens alla föreningar på olika sätt.

Jag såg Djurgårdens juniorlag, även kallat Tipselitlaget, besegra Tyresö på 
idylliska Hjorthagens IP i juni. Det blev seger med 9-1, ett klassiskt resultat. Vill 
bara passa på att än en gång rekommendera alla att se våra ungdomslag spela 
matcher. Det spelar ingen roll vilken åldersgrupp som ett djurgårdslag repre
senterar, det är alltid lika kul att se unga spelare med drömmar om att spela i 
A-laget. Matchtider och mer information se www.difungdom.se.
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•Spelare som söker upp domaren för att disku
tera eller ifrågasätta domslut ska erinras och 
vid upprepning varnas. När flera spelare sam
las runt domaren ska minst en varning utdelas

•Spelare som försöker provocera motspelare 
att bryta reglerna ska varnas eller utvisas be
roende på provokationens art. Vid s.k. mass
konfrontation ska minst en spelare varnas.

• Spelare som vid upprepade tillfällen orsakar 
frisparkar för ojust spel, ska varnas.

•När en spelare avsiktligt spelar bollen med 
handen eller armen ska direkt frispark (eller 
straffspark) dömas.
När handen eller armen får oavsiktlig kontakt 
med bollen ska spelet fortsätta.

•Spelare som springer in i en motspelare för 
att själv få frispark ska bestraffas.

•Då en spelare håller fast i motspelaren t.ex 
i dennes armar, axlar eller kläder ska direkt 
frispark dömas och varning utdelas.

• Nytt inför 2007 är att den lindriga avvisningen 
av ledare är borttagen vilket innebär att en 
ledare som avvisas från det tekniska området 
och blir anmäld till bestraffning och är automa
tiskt avstängd nästa match./Jonas Riedel 
•Tidigare publicerad på dif.se

•Angrepp på spelare i fasta situationer ska be
straffas. Knuffar eller liknande regelbrott som 
sker även innan bollen är i spel bestraffas med 
varning. Spelare som i höjddueller använder 
armbågar på ett farligt, vårdslös eller våld
samt sätt ska bestraffas oavsett om det ske i 
kamp med bollen eller ej.

ETT AXPLOCK AV TOLKNINGAR 2007:
•Spelare som försöker lura domaren genom 
så kallad filmning ska bestraffas med varning.

Var det straff?
A-LAGET. Svensk fotboll har tagit fram riktlinjer 
för hur domarna ska tolka olika regler. Här är 
en liten lista som man kan plocka fram när man 
är oense med bänkkamraten om det borde ha 
varit straff eller inte.

Ansvariga för svensk fotboll (ledare, spelare, 
tränare, domare och förtroendevalda) vill att 
Regelverket ska tillämpas lika för svensk fot
bolls utveckling. Respekten för varandras roller 
måste öka såväl före, under som efter match.

AVSPARK
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Jonson och Lindholm föreläste på Engelbrekt
dif-ungdom. Två A-lagsprofiler höll i slutet 
av maj en föreläsning för fotbolIsprofilen 
på Engelbrektsskolan. Eleverna fick lyssna 
till stämmorna tillhörande tränare Paul 
Lindholm och anfallaren Mattias Jonson 
som pratade om vad som krävs för att bli 
en elitfotbollsspelare.

Djurgårdens samarbete 
med Engelbrektsskolan är 
en intressant satsning på att 
förena skolan med fotboll och 
samarbetet har renderat i, som 
nog de flesta vid det här laget 
redan vet, att en unik fotbolIsa
kademi startas upp på skolan till 
hösten.

Men redan i dag finns det fot
bollsklasser på Engelbrekt som 
ingår i den så kallade fotbolIs
profilen och det var för eleverna 
som ingår i dessa klasser som 
Mattias Jonson och Paul Lind
holm talade i veckan.

Inriktningen på föreläsningen handlade 
om vad som krävs för att bli en elitfobolls
spelare; hur man tränar på bäst sätt, 
vilken kost man ska äta och så vidare.

Pär Johansson arbetar som lärare på 
Engelbrektskolan och har hand om fot
bollsprofilen där och han var nöjd 

med dagen:
-Det var helt knäpptyst i 

salen och alla lyssnade intensivt 
på vad Mattias och Paul hade 
att säga. Jag är övertygad om 
att sådana här föreläsningar ger 
eleverna ett bättre helhetsintryck 
om vad de faktiskt håller på med 
och vad som kanske väntar de 
längre fram.

Paul Lindholm, som har en bak
grund som lärare själv, är också 
mycket positiv till den här typen 
av evenemang:

-Det är otroligt viktigt för ung
domar att känna närhet till sina 

förebilder och att få en bild av hur en 
elitfotbollsspelare lägger ner för att bli 
den han blivit. Att få en inblick i att det 
handlar inte enbart om de 90 minuter 
som en match är, utan att det är så 
mycket mer än det. Sedan är det alltid 
lika roligt att komma tillbaka till Engel
brekt, menar Paul Lindholm.

Även före detta landslagsanfallaren 
Mattias Jonson fanns på plats för att 
ge sin syn på saken och även ur hans 
mun kom enbart positiva attribut om 
dagen:

-Det är jättekul att få vara delaktig 
i något sånt här. Man har ju själv varit 
i den situationen som eleverna befinner 
sig i och då vart det viktigt att lyssna på 
de som har erfarenheten. Det lärde jag 
mig mycket utav. Engelbrektsskolan är 
en seriös och väldigt fin skola som var 
väldigt trevlig att besöka, avslutar Mat
tias Jonson./Jonathan Broberg
•Tidigare publicerad på dif.se

Jag avskyr derbyn. Det är inte roligt, förut
om efter match om man vunnit. Innan och 
under match är derbykänslan nästan vidrig.

Supportern Tommie Arvidsson beskriver sina känslor inför 
derbyt mot AIK. Efter matchen hoppas vi att han var lycklig.

Hellqvists andra landskamp 
dif-ungdom. Egna produkten Philip Hell
qvist kan nu stoltsera med två P16-lands
kamper, ett mål och två riktigt bra insatser 
på meritlistan. Philip Hellqvist, som spelat 
i DIF sedan knatteåldern, spelade i går sin 
andra P16-landskamp och sin första från 
start. I den första matchen mot Lettland i 
slutet av maj vann Sverige med 6-0.

-Philip gör ett jättefint inhopp med 
åtta minuter kvar. Han var riktigt duktig 
och hann även bli målskytt, säger Djurgår
dens Stefan Jansson.

Returmöte några dagar senare mot ett 
extremt defensivt Lettland slutade 2-0 till 
Sverige och Philip spelade hela matchen.

-Lettland backade hem ordentligt. Må
len kom efter två fina omställningar där 
Philip båda gångerna är inblandad som 
bollvinnare från sin defensiva position. 
Han gör en helt ok insats och blixtrar 
emellanåt till rejält i en väldigt svårspelad 
match, menar Stefan./Jonathan Broberg

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 TicnetOm
bud, 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)

http://www.ticnet.se
http://www.ticnet.se
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INFÖR HOCKEYSÄSONGEN 
dif hockey. Årets hockeylag består av 
tolv forwards, nio backar och tre mål
vakter. Jiri Marusak kommer att ansluta 
till truppen i slutet av oktober. Laget 
kommer eventuellt att kompletteras 
med ytterligare spelare innan premiären 
i september. De som är nya spelare är 
David Printz som kommer direkt från 
NHL-laget Philadelphia Flyers organi
sation. Edvin Frylén som återvänder 
efter fem säsonger och kommer när
mast från Malmö Redhawks, Niklas 
Anger även han en återvändare efter 
nio år och kommer direkt från Schweiz 
EHC Basel och Dick Axelsson som kom
mer från Huddinge IK.

J 20 spelare som numera tillhör 
A-lagets organisation är Oscar Eklund, 
Stefan Ridderwall och Mark Owuya. 
Snittåldern i spelartruppen är 26 år.

Den kollektiva träningen för spelarna 
drar igång igen vecka 30 med tester 
och träning, så det vill till att spelarna 
följer sina individuella träningsprogram 
fram tills dess. Första passet på is äger 
preliminärt rum den 2 augusti. Hemma
premiären i Elitserien på Hovet spelas 
27 september mot Färjestad.

SÄSONGSKORT TILL HOCKEYN
Säkra din plats på Hovet/Globen nu! I år kom
mer 17 matcher av totalt 27 spelas på Hovet.

Som säsongskortsinnehavare får du ... 
•Biljetter till samtliga hemmamatcher i 
grundserien
•Garanti på »dina platser<< vid slutspel 
•Lojalitetsmatch, 2 fribiljetter till bestämd 
match

För information om säsongskort eller beställ
ning av broschyr var god och kontakta Bengt 
Högström 08-600 81 11 eller bengt.hogst- 
rom@difhockey.se

Jan Tauer stortrivs i Stockholm
nyförvärv. I vintras kom den tyske vän
sterbacken Jan Tauer till Djurgården. 
Han lämnade den tyska andradivisionen 
och det bottenlag han representerade, 
Eintracht Braunschweig, för spel i blå
ränderna. Tauer provspelade i två match
er och efter imponerande spel i främst 
den första matchen erbjöds han kon
trakt.

24-åriga Tauer blev snabbt, med sin 
aviga offensiva spelstil, en publikfavorit 
på Stadion och han stortrivs i Sverige, 
Stockholm och Djurgården.

-Första tiden har varit trevlig att spela 
tillsammans med laget och supportrarna. 
Stockholm är en kanonstad och nu när 
det är sommar är det riktigt fint speci
ellt med allt vatten. Spelarna i laget är 
bra och det har varit lätt att komma in i 
gruppen. Om supportrarna behöver man 
inte säga mycket. Det räcker med att se 
på matchen mot AIK. Det är den bästa 
stämningen jag någonsin upplevt.
Vad visste du om Djurgården och Stock
holm före flytten hit?

-Jag visst inte mycket om varken Stock

holm eller Djurgården men jag kände till 
att laget hade spelat mot Juventus men i 
övrigt visst jag ingenting.
Hur ser du lagets inledning av allsvens
kan?

-Jag tycker att den har varit ganska 
bra. Vi har gjort ett par bra matcher och 
ett par mindre bra, men ser man över 
helheten är vi med ganska nöjda med 
både spel- och tabellmässigt. Har vi rätt 
inställning kan vi vinna allt. Jag hoppas 
att vi tar med oss inställningen från 
matcherna mot Trelleborg och AIK och 
om vi vinner eller tar poäng i matcherna 
mot Göteborg och Hammarby ser der 
riktigt bra ut och då är vi verkligen med 
i toppen.
Vilka skillnader är det på fotbollen i 
Sverige jämfört med den i Tyskland?

-Det är stor skillnad på fotbollen i 
Sverige och Tyskland. Det är svårt att jäm
föra men här är det mer fysiskt spel, mer 
springande och mer spel med press. I 
Tyskland är det mer taktik och lägre tem
po. Jag tror att Djurgården skulle klara sig 
i Bundesliga. /Thomas Alexanderson

Foto Kjell Svensson

Sällan har ett helt lag vilat så tungt på en enda individs 
förmåga att prestera. 23 mål, 41 assist och totalt 64 poäng 
på 57 matcher talar sitt tydliga språk. Han tågade mot en 
slutligen ohotad seger i Elitseriens poängliga 2006/2007.

Med ett spelsinne utan motstycke i svensk elithockey, en 
vägran att vika ned sig och en förmåga att konstant vara 
spelbar och hitta spelvägar har han uppfyllt de mer klassis
ka kriterierna för en äkta järnkamin.

För en därtill enastående lagkänsla och ödmjukhet gente
mot laget som helhet har Järnkaminernas medlemmar 
utsett Fredrik »Linkan« Bremberg som Årets Järnkamin
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Johannessons 
första mot AIK DERBYSEGRARE. Markus Johannesson lagkapten 
och en av ledargestalterna på planen. Segern 
mot AIK 28 maj var Markus Johannessons för
sta. Markus svarar här kort på några frågor... 
Derbyseger mot AIK, hur kändes det?

-Man ska väl inte prata högt om det, men 
det var min första, så det var givetvis otroligt 
skönt. En oerhört viktig seger, jag är väldigt 
glad och stolt över hur vi uppträder och jobbar. 
Det var en mycket viktig match, det kan man 
erkänna så här efteråt.
Inramningen och klacken på södra, hur upp
levde du den?

-Det var sånt tryck där inne, redan på upp
värmningen. Man önskar att man kände sig så 
lätt varje match. Det var en fantastisk känsla. 
Dessutom tycker jag att framför allt djurgårds
klacken lägger energi på att stödja laget och 
inte på motståndarna och det gillar man som 
spelare. En fantastisk inramning som de ska 
ha tack för, en sådan här kväll är det värt allt 
jobb man lägger ner.
Beskriv dig själv med tre ord och vilka är dina 
främsta egenskaper som fotbollsspelare?

-Jag är engagerad, noggrann och social. 
Mina styrkor är spelförståelsen och passnings- 
spelet.
Vad har Siggi och Paul satt för prägel på 
laget, på och/eller utanför planen?

-En tydlig linje, både på och utanför planen. 
Djurgården kom sexa förra året, varför blir 
det en bättre placering i år?

-Trots att vi underpresterade hela förra 
säsongen så var vi bara nio poäng ifrån guldet. 
Hittar vi rätt och börjar producera så får alla 
dra sina egna slutsatser om hur det kan gå... 
Vem i laget får sitt genombrott i år?

-Enrico och han vinner skytteligan med 14 
mål, han är duktig på att hitta positioner för 
avslut.
Vad är det bästa med att spela på Stadion?
-Inmarschen och sången innan avspark är 
fantastisk. Sedan när spelet fungerar och 
publiken pumpar på i ryggen så blir det en 
mäktig känsla. Och naturligtvis det gemen
samma firandet vid segrar./Jonas Riedel 
•Tidigare publicerad på dif.se
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AR/SERIE/PLACERING/PUBLIKSNITT HEMMA

1957/58 Allsv 3:a 13364

1956/57 Allsv 5:a 12375

1955/56 Allsv 3:a 15148

1954/55 Allsv 1:a 19010

1953/54 Allsv 6:a 16477

1952/53 Allsv 3:a 14885

1951/52 Allsv 7:a 16319

1950/51 Allsv 6:a 18902

1949/50 Allsv 8:a 21 535

1948/49 Div2NÖ 1:a 6 139

1947/48 Allsv 11:a 15 250

1946/47 Allsv 9:a 16413

1945/46 Allsv 10:a 13 253

1944/45 Div2N l:a 2535

1943/44 Div 2 N 3:a 2493

1942/43 Div 2 N 6:a 2201

1941/42 Div2 N 5:a 2382

1940/41 Div2 N 2:a 1 821
N=NORRA, NÖ=NORDÖSTRA

Publiksnitt
40- och 50-t

1959 Allsv 1:a 22696

Foto JK/Fabriken

Vi kämpar tilsammans! 
från laget. Efter den härliga derbysegern mot AIK väntade en 
trevlig överraskning när vi spelare och ledare kom ut till onsda
gens träning på Kaknäs. En stor banderoll med texten »Vi älskar 
er« och tackkort till alla spelare i omklädningsrummet.

Ni som ordnat detta ska veta att det uppskattades av oss alla 
i laget och vi ber att få framföra vårt tack till er och alla andra 
supportrar som stöttar oss. Stämningen och stödet på läktaren 
på hemmamatcherna har varit fantastiskt och det känns som 
om vi alla jobbar tillsammans i år, att vi stöttar varandra. Det är 
en enorm styrka som vi kommer ha mycket glädje av.

Vi hoppas att ni fortsätter att ge oss ert stöd framöver så ska 
vi göra allt för att ni ska få lämna matcherna med ett leende på 
läpparna. Tack, vi ses mot på matcherna!/A-laget, genom Johan 
Arneng och Markus Johannesson

Startelvan i mobilen
Vilken startelva blir det, vad är strategin och hur ser 
skadeläget ut? Nu kan du bli uppringd direkt av Paul Lind
holm och få svar på alla väsentligheter inför varje match. 
SMS:a in texten »DJU START11« till nummer 72401. 
Cirka en timme innan matcherna ringer Paul upp dig. Sam
talet kostar 10 kr/match. Om du vill avbeställa tjänsten, 
SMS:a texten »DJU STOP11« till 72401. För fler mobila 
Djurgården tjänster, gå in på: http://www.sporti-mobilen. 
se/partner.php?p=dju. Du vet att du stödjer DIF Fotboll 
genom att köpa våra mobila produkter och tjänster!

312
Sven Lindman gjorde mellan 1965-80, 312 allsvenska matcher för Blå
ränderna. Den som gjort flest allsvenska matcher i blårandigt i dagens 

Djurgården är Johan Arneng med 91 matcher inför årets Allsvenska.
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Djurgårdens träningsanläggning ute 
vid Kaknäs (ibland kallad Kakanello efter Milans tränings
anläggning Milanello) är verkligen någonting säreget, en 
liten oas av lugn och stimulans bara ett stenkast ifrån 
avgaser och innerstaden. Träningsanläggningen är så ge
mytlig att det nästan känns som att komma hem och med 
dess grönska och naturliv så tätt inpå är det en plats inte 
enbart med syfte för träning utan även avkoppling.

Det var året 1991 då det sista spadtaget togs och 
fotbollsplanen, densamma som ligger än idag, var klar 
att spelas pä. Sedan dess har Kaknäs varit en central 
punkt i Djurgården fotbolls träningshistoria och har med 
åren blivit en institution och identitet för klubben. På 
hösten 1993 byggdes ett litet hus till och förblev ett slags 
klubbhus för föreningen där spelarna och ledarna kunde 
samlas innan och efter träningarna och där man kunde 
få lite mat. Sedermera har huset byggts om och till vid 
ett flertal tillfällen. Den senaste ombyggnaden skedde i 
vintras då ett omklädningsrum med dusch på 90 kvadrat 
meter och garage på ytterligare 40 byggdes till. I samma 
veva byggdes det gamla omklädningsrummet om och 
har idag blivit ett mat- och samlingsrum. Allt som allt har 
huset idag en yta på ungefär 300 kvadratmeter.

Djurgårdens målvaktstränare Kjell Frisk har sett Kaknäs 
uppkomst och utveckling från grunden och på frågan 
om anläggningens betydelse för föreningen svarar han
snabbt:

-Allt! Innan vi hade Kaknäs fick vi träna på sex olika 
planer i veckan. Kaknäs har blivit något som klubben kan 
identifiera sig med. Så den här anläggningen är otroligt 
viktig för oss.

Lagkapten Markus Johannesson är inne på samma linje 
som Kjell och menar att anläggningen är själva hjärtat i 
verksamheten och att den betyder oerhört mycket.

-Vi tillbringar ju nästan mer tid på Kaknäs än hemma 
och eftersom man stormtrivs därute är anläggningen 
ovärderlig för oss./Jonathan Broberg, Foto Tomas af Geijerstam





Supporterföreningen Järnkaminerna (tidigare Blue 
Saints) har funnits sedan tidigt 80-tal. Var befinner ni 
er i utvecklingen idag?

-Som klimatet ändrats jämfört med för bara fem
ton år sedan så vore det konstigt om inte vi som sup

porterförening också till slut skulle stå inför en förändring. 
Namnbytet kom till av den anledningen att Blue Saints under 
nittiotalets mitt var förknippat med så många negativa rub
riker att man i vissa avseenden hade blivit en belastning. På 
läktaren gav man ett fantastiskt stöd och de ideella, hängivna 
krafterna var enormt starka redan då. Idag är supporterfören
ingen dock avsevärt större och syns i media under andra for
mer. Det bygger naturligtvis på framgångarna inom fotbollen 
och den växande publikskaran men inte minst är det frukten 
av redan från början hårt ideellt arbete under många års tid. 
Mycket av den drivande andan och sammanhållningen som 
fanns i Blue Saints lever vidare inom Järnkaminerna. Men en 
supporterförening som aspirerar på att vara landets främsta 
kan inte svärtas av de rubriker som Blue Saints hade hängan
des över sig. Därför heter vi sedan nittiotalets slut Järnkami
nerna, men samma arbete fortsätter på alla fronter och 25 års 
slit för en positiv läktarkultur fortsätter att bära fram våra 
hjältar på planen.
Hur många medlemmar har ni nu och vad har ni för målsätt
ning att nå under 2007?

-Eftersom vårt medlemskap löper på årsbasis så nollas det 
vid årsskiftet. I år är vi uppe i 2 000 medlemmar. Målsättning
en för 2007 är att nå upp till 4 000 medlemmar för att innan år 

2009 överstiga 5 000. Vi har en god medlemsbas i klacken, det 
gäller bara att vi når ut till de övriga på Stadion och Hovet 
på ett bättre sätt. Mycket handlar om att vi som supporter
förening måste kommunicera ut hur mycket hårt arbete som 
faktiskt läggs ned.
Berätta om ert engagemang för Djurgårdens alla föreningar?

-Många har uppfattningen att Järnkaminerna är klacken, 
vilket inte stämmer fullt ut. Tyvärr får nog vi ta på oss det 
missförståndet då vi profilerat oss lite väl mycket åt det hållet. 
Många ser banderollerna vid klacken, framförallt på derbyn 
och då antar man att Järnkaminerna är klacken. Men våra 
medlemmar och vår styrelse sitter utspritt på Stadions alla 
sektioner och likaså på Hovet. Vi är den officiella supporter
föreningen och har medlemmar i alla åldrar på alla sektioner. 
Vi för alla medlemmars talan och arrangerar resor och har er
bjudanden för alla våra medlemmar, oavsett på vilken sektion 
man sitter. Alla är vi en del i Djurgårdsfamiljen.
Vad känner ni är den viktigaste frågan för DIF Fotboll just 
nu? Och vad kan ni som supporterförening hjälpa till med?

-Djurgården Fotboll har aldrig stått inför ett större dil
lemma än arenafrågan. Vi måste få en ny arena under de 
närmsta åren för att inte hamna för långt efter. En ny arena 
handlar inte bara om pengar. Har man plats för nya åskådare 
och möjlighet att ge ut billiga biljetter till ungarna så bygger 
man också på supporterbasen för framtiden. Denna form av 
nyrekrytering är enormt viktig och just nu står den ganska 
still då du på Stadion inte har möjlighet att ta med dig famil
jen på bra platser för en billig penning.



Magnus Öhrman och Bosse Lundquist, Bosse blir medlem i Järnkaminerna 2007. Foto Thomas Alexanderson/Patrik Asplund

Många har uppfattningen att Järnkaminer
na är klacken, vilket inte stämmer fullt ut. 
Tyvärr får nog vi ta på oss det missförstån
det då vi profilerat oss lite väl mycket åt det 
hållet. Många ser banderollerna vid klacken, 
framförallt på derbyn och då antar man att 
Järnkaminerna är klacken. Men våra med
lemmar och vår styrelse sitter utspritt på 
Stadions alla sektioner och likaså på Hovet.

Sångreportoaren på läktarna är diger och det kommer alltid 
nya ramsor. Hur föds en ny ramsa och vilka är de som kom
mer på dem?

-Sånger uppstår vanligtvis på pubar, resor och under 
matcher. Det är många i supporterleden som bidragit till en 
ramsa här och där. Många kortare varianter har fötts spon
tant under någon match eller resa. I samband med nätets 
intåg så sker numera mycket av verkstaden på internetforum. 
Favoritramsa som alla djurgårdare måste kunna?

-Sjung För Gamla Djurgår´n.
Ni har en otroligt bra nyhetsportal i www.jarnkaminerna.nu 
hur utvecklar ni den och vad är huvudsyftet med hemsidan?

-Det är tiotalet personer - webbmasters, redaktörer och 
fotografer - som tillsammans driver sidan. Utöver dessa finns 

även ett antal som då och då hjälper till. Huvudsyftet är att 
hålla våra medlemmar och andra djurgårdare uppdaterade 
om vad som händer inom Djurgårdsfamiljen. Vi ska ha 
Sveriges bästa supportersida och det har vi haft sedan starten 
1999.
Tycker ni att samarbetet med hockeyn och fotbollen hämmar 
er utveckling? Känner ni att ni styrs av Djurgården? Hur kan 
samarbetet göras så att Djurgården utvecklas på bästa sätt?

-Samarbete och stöd för Djurgården är väl egentligen den 
huvudsakliga anledningen till att Järnkaminerna existerar. 
Självklart ska vi samarbeta med DIF för att utveckla allting 
som berör föreningen och kan vi vara behjälpliga så är vi det 
mer än gärna. Sen är det naturligtvis viktigt att bibehålla en 
gräns mellan Järnkaminerna och Djurgården för att upprätt
hålla vår roll som en oberoende, officiell supporterförening. 
Det är Järnkaminerna som för supportrarnas talan och det 
är upp till oss att »styra skutan rätt« om tankegångarna går 
åt fel håll. Vi är stolta över att kunna konstatera att vi har ett 
starkt växande samarbete med både hockeyn och fotbollen. 
Kan man göra alla djurgårdare nöjda?

-Det raka svaret blir nog nej. På Stadions läktare sitter alla 
religioner, ursprung och politiska övertygelser. Sen får vi inte 
glömma alla individuella egenheter hos folk. Men i avseenden 
som att spöa gnaget och vinna SM-guld så tror jag att man är 
så nära man kan komma en unisont helnöjd Djurgårdsfamilj. 
När det gäller Järnkaminernas arbete så ligger stor vikt i att 
bibehålla just den sammanhållning som vi blivit så kända för. 
Då gäller det naturligtvis att så många som möjligt är nöjda
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med våra uttalanden, ageranden och beslut. Det är alltid en 
fin balansgång.
Vad känner Järnkaminerna som supporterförening att ni har 
för ansvar gentemot Djurgården och djurgårdare? På läktare, 
på och utanför arenor, på restauranger och transportmedel i 
samband med matcher?

-Vi har åtagit oss rollen som den officiella supporterfören
ingen. Därmed har vi också ett ansvar för att föra supportrar
nas talan, inte bara mot Djurgården utan även myndigheter 
likt polisen eller andra instanser och företag för de som anser 
sig illa behandlade. Vårt huvudsakliga verkningsområde är 
naturligtvis på läktaren, men då vi arrangerar resor till borta- 
matcher måste vi även göra allt vi kan för att upprätthålla 
den positiva läktarkulturen och andan även under dessa resor. 
Detta är en av anledningarna till att vi har värdar på alla 
bussar och tåg. Längre än så kan vi inte gå, då är vi snart inne 
och tummar på polisiär verksamhet och det är inget vi varken 
kan eller ska syssla med. Sen gäller det också att varje enskild 
individ tar sitt eget ansvar och inser att man till viss del är en 
ambassadör för Djurgårdsfamiljen. Det man inte skulle ta sig 
för i kompisens vardagsrum ska man heller inte ta sig friheten 
att göra på våra tåg och bussar.
Vad kan Djurgården och Svensk Fotboll göra för att främja 
den positiva läktarkulturen som inte görs idag?

-Djurgården som klubb bör tillsammans med övriga 
Allsvenska klubbar arbeta för att få bort de element som 
stryper läktarkulturen i Sverige. Ett ganska gångbart exempel 
är bengaldebatten. Svenska Fotbollförbundet är som allt för 
ofta inne på helt fel spår och har lagt ett helhetsförbud för

Svenska Fotbollförbundet är som allt för ofta 
inne på helt fel spår och har lagt ett helhets
förbud för bengalbränning på svenska läktare. 
Naturligtvis är det fullt förståeligt då åskå
dare kan komma till skada av dessa pjäser 
och bränns det aldrig någon sådan på läktaren 
så kan heller aldrig någon komma till skada. 
Men sen måste man se till verkligheten och 
vad detta förbud får för konsekvenser. Det 
ökar bara spontanbrännandet då många anser 
att detta är en given ingrediens på läktarna.

bengalbränning på svenska läktare. Naturligtvis är det fullt 
förståeligt då åskådare kan komma till skada av dessa pjäser 
och bränns det aldrig någon sådan på läktaren så kan heller 
aldrig någon komma till skada. Men sen måste man se till 
verkligheten och vad detta förbud får för konsekvenser. Det 
ökar bara spontanbrännandet då många anser att detta är en 
given ingrediens på läktarna. Det är denna form av okontrol
lerad bränning som verkligen är farlig. Den kommer bara att 
växa om vi inte lyckas få till stånd en debatt för att sedermera 
kunna ordna dispens för organiserad bränning under säkra 
premisser. Hundratalet bengaler i ordnade former under en 
match är inte bara säkrare utan också betydligt vackrare än
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Sjung för gamla Djurgår´n nu, 

sjung av hjärtat sjung!

Enda klubb i världen som är evigt lika ung!

Sjung när vi har vinst på gång 

och sjung när det går snett.

Så länge gamla Djurgår´n finns 

känns livet ändå lätt!

Sjung för gamla Djurgår´n nu, 

sjung i ur och skur!

Visa folk att blåa ränder, 

dom går aldrig ur!

Vem som vill kan sticka upp, 

men vi är nummer ett!

Så länge gamla Djurgår´n finns 

känns livet ändå lätt!
Sjung för gamla Djurgårń har spelats innan DIF-matcher i olika omgångar sedan 70-talet. 
En nygammal version spelas innan alla hemmamatcher och texten bör alla Djurgårdare, 
gammal som ung, kunna utantill. När den spelas står alla upp och sjunger högt med stolthet.



JÄRNKAMINERNAS STYRELSE 2007
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Adam Szulkin
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Lennart »Super-Lelle« Jansson
Mathias Leffler
Per Sandström
Jan Szulkin
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Lena Gustavsson Wiberg 
Patrik Franzén 
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UTDRAG UR STADGARNA
§31 Styrelsen skall inom ramen för fören
ingens ändamål och målsättning svara för 
att föreningens verksamhet bedrivs enligt 
stadgarna samt för att tillvarata medlem
marnas intressen.
§ 1 Ändamål
Föreningen är till för att i positiv anda 
stödja Djurgårdens IF i alla dess sektio- 
ner/föreningar, på alla tänkbara sätt.

Föreningens målsättning är att vara ett 
föredöme för andra supporterföreningar 
samt att vara ledande på positiv läktar
kultur.

Föreningen är opolitisk och fristående 
från moderföreningarna.

JÄRNKAMINERNA I LANDSORT
DIF har tusentals supportrar runt om i 
Sverige som blir allt mer engagerade för 
varje år. På Järnkaminernas hemsida finns 
kontaktpersoner samlat för alla djurgår
dare som inte bor i Stockholmsområdet. 
Många olika städer och orter uti vårt 
blårandiga land finns representerade och 
vi uppmanar nu alla supportrar som bor i 
närheten av en kontaktperson att höra av 
er till respektive kontaktperson. På så sätt 
kan ni ute i landet organisera er bättre, 
samåka till matcher, anordna pubkvällar 
eller bara lära känna andra Djurgårdare i 
din närhet.

Hör av er till den lokala kontaktper
sonen direkt! Mer information på www. 
jarnkaminerna.nu.

ÅRETS JÄRNKAMIN
Utmärkelsen »Årets Järnkamin« delas 
årligen ut av supporterföreningen Järn
kaminerna och ges till den spelare i 
Djurgårdens IF som genom sin spelstil 
och Djurgårdsanda förtjänat att få kalla 
sig »Årets Järnkamin«.

Vinnaren röstas fram på hemsidan och 
priset, bestående av en vandringspokal 
och en statyett, överlämnas under efterföl
jande hemmamatch. Samma spelare kan 
numera inte vinna två år i rad.

ÅRETS JÄRNKAMIN
GENOM TIDERNA
1993 Jesse Kindbom
1994 Danne Martinez
1995 Thor-André Ohlsen
1999 Patrik Eriksson-Olsson
2000 Micke Dorsin
2000 Micke TelIqvist (Hockey)
2001 Stefan Rehn
2001 Micke Tellqvist (Hockey)
2002 Kim Källström
2002 Nils Ekman (Hockey)
2003 Markus Karlsson
2003 Joaquin Gage (Hockey)
2003 Calle Tagesson (Handboll)
2004 Tobias Hysén
2005 Dan Boyle (Hockey)
2005 Johan Arneng
2006 Johan Ölvestad (Hockey)
2006 Pa Dembo Tourray
2007 Fredrik Bremberg (Hockey)

en enstaka löjlig bengal här och där. Då kan också spontan- 
brännandet avta för att få en säkrare och mer levande läktar
kultur. Detta var ett exempel bland många.
Ni har ett projekt att lära unga spelare att lära sig Djurgår
dens historia. Berätta lite om det och hur det mottagits bland 
spelarna?

-Projektet Djurgårdens Unga är startat av Järnkaminerna 
för att lära nya och unga spelare vad Djurgårdens IF är, 
vad DIF står för och framförallt vad vi supportrar tycker, 
tänker och vill. I princip en introduktion till Djurgårn. De 
spelare som väljs ut ska precis ha kommit till DIF och/el- 
ler vara unga. De kan då behöva ett socialt stöd genom ett 
antal kontaktpersoner som kan hjälpa dem med olika saker. 
Dessutom är tanken att de ska träffas och ha kul tillsammans 
för att stärka gruppkänslan och känslan av att de är viktiga 
i DIF. Projektet är givetvis helt frivilligt från spelarnas sida 
men samtliga som varit med har varit väldigt positiva till 
initiativet.
Vad vill ni lyfta fram i er verksamhet som gör att alla djur
gårdare borde bli medlemmar i järnkaminerna? Är Järnka
minerna en supporterförening för alla oavsett ålder? Kan alla 
djurgårdare identifiera sig med Järnkaminerna?

-Vår styrelse sträcker sig i åldersspannet 18-60 år. Järnka
minerna företräder alla sektioner på Stadion och alla åldrar 
och är definitivt en förening för alla Djurgårdare. Det eko
nomiska bidraget är naturligtvis betydelsefullt för alla ideella

Projektet Djurgårdens Unga är startat av Järn
kaminerna för att lära nya och unga spelare 
vad Djurgårdens IF är, vad DIF står för och 
framförallt vad vi supportrar tycker, tänker och 
vill.... Projektet är givetvis helt frivilligt från 
spelarnas sida men samtliga som varit med 
har varit väldigt positiva till initiativet.

krafter. Det moraliska stödet motiverar de engagerade inom 
JK att fortsätta lägga ner enormt mycket tid och kraft på att 
skapa de bästa förutsättningarna för den bästa supporterkul
turen. Men allra viktigast är att ditt medlemskap är en förut
sättning för att JK:s ord ska ha en tyngd och trovärdighet då 
man företräder supportrarnas intressen i en idrottsvärld där 
allt mer handlar om helt andra saker än de som på plats vill 
leva ut sin kärlek till föreningen. Ska vi supportrar inte bli 
överkörda måste vi organisera oss och tala enat, tydligt och 
högt. Gammal som ung, sittande eller stående, alla kan de 
hitta något att identifiera sig med inom Järnkaminerna.

Vi tackar Magnus för pratstunden och passar på att rikta 
ett stort tack till Järnkaminernas fantastiska arbete för att 
stödja Djurgården på bästa tänkbara sätt. Fortsätt arbetet för 
det är en viktig pusselbit för att nå framgång.
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A-LAGET

Markus Johannesson till medlemmarna:

»Derbyt ett minne för livet<<
Hej på er.
Åtta omgångar av årets säsong har gått och det 
har varit lite för mycket berg och dalbana över 
spelet för att man ska vara helt nöjd. Poängmäs
sigt är jag inte heller helt nöjd, några poäng till 
skulle vi ha haft för att det skulle ha motsvara 
mina förväntningar.

Om man tittar på spelet så har det periodvis glimtat till 
och varit så bra som jag vet att det finns kapacitet till, men 
vår lägsta nivå har varit alldeles för låg. Anledningen till det 
har framför allt varit att vi tappat positioner vid överflytt
ningar och det har gjort att motståndaren har fått för enkelt 
att komma ut ur situationer och vända spelet på oss och då 
blir vi sårbara.

Vår målsättning i försvarsspelet är att binda fast motstån
daren på en kant för att förhoppningsvis vinna bollen högt 
upp i planen och sedan ha nära till motståndarmålet. Detta 
kräver mycket överflyttning, framför allt på mittfältet som 
stundtals varit bra men som stundtals glömt bort sig lite. 
För att vi ska bli så bra som vi vill vara så krävs det att detta 
fungerar i 93-94 minuter varje match.

En annan anledning till att vi brister lite i positionsspelet 
är att vi fått växla en del spelare på grund av skador, av
stängningar med mera. Detta medför att spelare byter upp
gifter på planen från match till match och att det kommer in 
nya spelare som inte spelat i A-laget på ett tag. Naturligtvis 
är detta något vi ska klara av och det kommer vi göra inom 
en snar framtid.

Jag måste skriva några rader om den fantastiska upple
velsen på Råsunda i derbyt senast, det kändes som om man 
flög fram redan på uppvärmningen. Tänk om man hade 
den känslan inför varje match. Vilken stämning, vilken fest! 
Tack alla ni som var med och bidrog till ett storslaget minne 
för livet.

Jag kom hem från derbyt vid 00.30, kollade en stund på 
Stanley cup-finalen, den började vid 
02.15 och försökte sedan sova men 
det visslade för mycket i öronen efter 
ljudet från läktaren. Somnade till slut 
och vaknade vid sextiden av att det 
kröp i kroppen av spänningar. Det 
tar ett tag att återhämta sig som ni 
förstår.

Jag vet att segern kommer att 
ge oss enormt mycket och att det 
kan hjälpa oss att ta rejäla kliv i 
vår utveckling.

Vi ses!
Markus Johannesson

En dag i studion
radioreklam. Det är ingen vanlig dag på jobbet som fotbolls
spelare, när man på förmiddagen kör styrka för att sedan innan 
nästa träningspass på eftermiddagen kliva in i en varm studio 
för att göra radio jinglar. Markus Johannesson och Lance Davids 
har gjort det ett par gånger och börjar bli varma i kläderna. 
Lance på sin svengelska och Markus på sin klingande göte
borska gör allt för att locka fler åskådare till hemmamatcherna. 
Den bästa reklamen är att prestera på fotbollsplanen och väl 
medvetna om det ställer spelarna upp och lyssnar på direktiven 
från Studiomannen./Tomas af Geijerstam

Daja i medlemstältet 
medlemmar. Daniel Sjölund fanns inte med i premiären mot 
Halmstad på Stadion. En ömmande häl satte då stopp för spel. 
Han besökte istället medlemstältet och ställde upp på en inter
vju innan matchen.

Det var mycket uppskattat av den stora skaran medlemmar 
som valt att komma lite tidigare till matchen. Daniel Sjölund 
skrev på ett fyra års kontrakt förra året så vi hoppas att han 
precis som i derbyt mot AIK levererar på planen istället för i 
medlemstältet./Tomas af Geijerstam
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A-LAGET

Tung fysträning
»Vi jobbar på samma sätt som de bästa 
och jag kan klart säga att vi i Djurgården 
ligger i framkant vad gäller kvalitet.«

fystränaren. Med åtta omgångar spelade av Allsven
skan har Djurgården bara förlorat en andra halvlek.
Det ger en antydan om att man har skott fys- och 
styrketräningen bra under försäsongen.

- Vi hade tio-elva pass i veckan under försäsongen 
varav fem var inriktade på fys och styrka. Men även 
fotbollspassen hade många moment av det slaget, 
berättar fys- och styrketränaren Ola Johansson.

Tio dagar innan säsongsstarten drog man ner på 
träningen, men bara lite grand. Tre styrkepass blev 
i stället två.

-Det gäller att behålla den fysiska statusen 
som är en färskvara, så vi släpper inte på den 
träningen under säsongen även om vi inte kan 
köra lika hårt som på försäsongen.

Ola har besökt andra som ligger i framkant 
inom dessa områden för erfarenhetsutbyte. 
Han har en klar bild av hur man jobbar inom 
både fotbollslag som exempelvis Chelsea, 
men även inom andra elitidrotter.

-Vi jobbar på samma sätt som de bästa 
och jag kan klart säga att vi i Djurgården lig
ger i framkant vad gäller kvalitet. Däremot 
skulle jag önska mig bättre utrustning på 
Kaknäs, som det är nu är vi tvungna att åka till 
Bosön för att få tag på all utrustning. Där kan vi 
bli bättre framöver, menar Ola.

Han är mycket nöjd med hur laget har genom
fört den tunga träningen och menar att moralen 
är hög i truppen.

-De jobbar på och vill bli bättre. Sedan tror jag 
att det har hjälpt av vi haft många övningar som 
varit väldigt fotbollsanpassade, spelarna har haft 
lättare att förstå varför övningarna är bra och där
med känt sig mer motiverade. Men att moralen är 
hög är viktigt för att få ut max och har dessutom 
direkta paralleller till hur man jobbar i matcherna. 
Man ser att de verkligen tar ut sig på planen i år.

Glädjande nog menar han dessutom att det bästa 
väntar längre fram.

-I höst kommer träningen att ge mest utslag, då 
kommer vi att vara som starkast. Det kommer inte 
alla lag att vara, ser man på förra årets resultat så var 
det några lag som hade det jobbigt under hösten och 
förmodligen inte orkade riktigt. Det kommer vi att göra, 
menar Ola./Jonas Riedel



Andrej Komac
andrej komac föddes den 4 december 1979 i Slovenien - det 
första landet att bryta sig ut och förklara sig självständigt från 
Jugoslavien (1991). Där bodde han med sina föräldrar och sin 
storebror i staden Nova Gorica, en stad med drygt 35 000 invå
nare i västra Slovenien precis på gränsen till Italien, och började 
spela organiserad fotboll i åttaårsåldern. Det dröjde inte länge 
innan stadens stora klubb hörde av sig.

-Men jag var ingen stor stjärna och det är jag inte nu heller, 
säger Andrej Komac blygsamt.

Stjärna och stjärna, det beror på hur man ser det. Han gick 
rakt igenom Nova Gorcias ungdomslag och debuterade tidigt 
i A-laget. Första proffsutflykten i utlandet gick till Clube Sport 
Maritimo i Portugal.

-Det var inte så lyckat. Efter bara tre matcher fick vi en ny 
tränare från Brasilien och han föredrog spelare från sitt hem
land. Till slut hade vi hur många brasilianska spelare som helst 
i truppen. Allt kändes konstigt och jag ville därifrån.

efter ett halvår var Andrej Komac tillbaka på gatorna i Gorica. 
När Djurgården hörde av sig i början av den förra sommaren 
tänkte han efter lite extra innan han stack iväg från sin fru och 
lilla dotter. Han ville inte hamna i samma situation som
i Portugal.

-Jag åkte till Stockholm för att få ett hum om vad som skulle 
vänta mig. Jag ville se mer av staden och laget innan jag be
stämde mig. Det enda jag visste var att Djurgården var en topp
klubb i en storstad och det gjorde det hela mycket intressant.

Djurgården och Komac kom omgående mycket bra 
överens.

-Jag var här i tre dagar och tränade med laget.
Det kändes bra direkt, allt var mycket proffsigt och 

Stockholm är väldigt vackert. Första träningspasset 
var bra, det är en hög nivå i klubben, både på 

spelare och organisationen. Jag bestämde
mig omedelbart för att skriva på.

Den slovenska landslagsmannen 
var inte köpt för att bredda truppen.

Han tog direkt en plats i startelvan, 
trots den namnkunniga konkur
rensen på mittfältet, lagom till 
kvalet till Champions League. Djur

gårdens kollektiva form var emel
lertid inte den bästa och avancemang 

i Champions League var knappast ett 
realistiskt mål för tillfället. Komac för

mådde inte lyfta laget ur formsvackan 
och ett par månader efter hans ankomst 
fick »headcoachen« Kjell Jonevret lämna 
sin tjänst.

Komac blev ändå positivt överraskad av 
två saker under sin första höst i Sverige.

Han hade inte väntat sig ett så stort in
tresse och en sån engagerad publik och 

han var beredd på ett spel som främst gick ut på att backarna 
slog långbollar upp till jagande forwards.

-Jag trodde att det var som i Norge så det var jag lite orolig 
för eftersom det knappast skulle passa mig. Men i Sverige 
visade det sig att det finns flera lag som verkligen försöker spela 
ett snabbt passningsspel efter marken. Det finns andra saker 
som är annorlunda än i Slovenien, där spelar man till exempel 
inte på konstgräs, men tack vare passningsspelet behövde jag 
inte ändra på så mycket i mitt spel.

Efter tre månader i Stockholm trivdes Andrej så bra att han 
ordnade för flickvännen Tea och dottern Taja att komma efter. 
Till skillnad från Lance Davids är han uppväxt med kalla vintrar 
likt de svenska.

-På vintern är det kallt och snöigt i Slovenien så det är 
inget nytt för oss. Däremot är somrarna mycket varmare än de 
svenska.

I Slovenien har Andrej Komac ofta jämförts med landets 
största stjärna, Zlatko Zahovic, som spelat för bland annat Va
lencia och Benfica. Zahovic tog Slovenien till två mästerskap och 
gjorde 35 mål på 80 landskamper som mittfältare. Komac och 
Zahovic har en spelskicklig stil som påminner om varandras och 
innan Komac hamnade i Portugal visade både Newcastle United 
och Borussia Dortmund intresse för hans tjänster på mittältet.

-Jag gillar att arbeta mig fram till ytor på mitten där jag kan 
skjuta eller passa bollen framåt, men jag tilldelas ofta en roll 
som kräver ett hårt defensivt arbete och taktiskt tänkande. Då 
gäller det att snabbt komma underfund med hur resten av laget 
spelar när man kommer till en ny klubb. Även i landslaget har 
jag en defensivare roll centralt på mittfältet och jag är nog en 
ganska taktisk spelare.

under siggi jonsson och Paul Lindholms ledning fick Andrej upp
leva en svensk försäsong med isländsk prägel i vintras.

-Siggi och Paul la ner ett hårt arbete för att få laget att bli 
en grupp. Det leder förhoppningsvis till att vi jobbar bättre för 
varandra på planen. Vi har bättre kvalité i laget än i fjol och 
träningen var bra även om det naturligtvis har varit tufft.

Hårdkörningen ser ut att ha gett resultat, bland annat i maj
derbyt mot AIK där Andrej Komac var en klart bidragande orsak 
till Djurgårdens 3-1-seger. I en hård kamp om mittfältet var 
slovenen an av de blårandiga matchhjältarna på Råsunda. För
hoppningsvis markerade det slutet på det oflyt som stundtals 
förföljt Komac under våren. Mot Kalmar FF blev han utvisad, i 
cupmatchen mot Gefle lobbade han bollen i undersidan av rib
ban i slutminuten och mot Trelleborg fick han ont i ryggen och 
tvingades kliva av efter en dryg halvtimme. När Djurgården gjor
de 2-1 mot AIK var det Andrej Komac som krigade fram bollen 
trots rena brottningsgrepp från AIK:s Daniel Tjernström. Komac 
föll men fick via handen fram till bollen till Daniel Sjölund.

-Om jag ska vara ärlig så minns jag inte situationen. Han 
tacklade mig och jag gick omkull. Om det var så att jag slog till 
bollen med handen så var det inte min mening, det viktigaste 
var att det blev mål./David Bogerius



Lance Davids
inför förra årets säsong anslöt den lille sydafrikanen Lance 
Davids till Djurgårdens träningsläger på Kanarieöarna. Den då 
20-årige Lance plockade fram de berömda framfötterna, visade 
upp dem och övertygade ganska snart DlF-ledningen om att han 
var värd ett treårskontrakt.

-Det är en mycket nyttig spelare som vi har hämtat. Han kan 
spela på olika positioner i laget och visade nere på Kanarieöarna 
att han är en mycket bra fotbollspelare och en fin person. Vi är 
mycket glada över att Davids har valt att komma till Djurgården, 
sa ordföranden Bo Lundquist.

Formen höll i sig till en början, men våren blev knappast vad 
han hade hoppats på. Lance var inte ordinarie i ett Djurgården 
som inte fick ordning på spelet.

-Det var en annan typ av träning än jag var van vid med 
mycket styrketräning och korta intervallöpningar, säger Lance. 
Även om det passade mig bra, jag är lite av en sprinter och inte 
så bra på att löpa långdistans, så var det ovant för mig.

Förutsättningarna blev inte bättre av att Lance fick rött 
kort med avstängd som påföljd efter en match med utvecklings
laget.

-Det var en tung vår, säger Lance. Alla hade höga förväntning
ar på laget, vi var mästare och skulle försvara den titeln och alla 
ville slå oss. Dessutom tänkte vi mycket på att kvalificera oss för 
Champions League, det har länge varit en liten dröm för mig.

Djurgårdstränaren Kjell Jonevret kritiserades för att laborera 
för mycket med Djurgårdens så framgångsrika spelsystem, men 
Lance tycker inte att det var så märkvärdigt.

-Det viktiga är att det är bra kvalitet på spelarna, då är det 
ganska lätt att anpassa sig. För mig är det av större betydelse 
vilken plats jag har på planen än vilket system vi spelar med.

Lance fattade snabbt tycke för Stockholm. För första gången 
bodde han själv i en egen lägenhet så de flesta måltider intogs 
ute på träningsanläggningen på Kaknäs - tillagade av Djurgår
dens egen mästerkock Mattias »Nisse« Lönnsäter.

-Ja, jag är inte så bra på att laga till något så det har blivit rätt 
mycket av hans mat. Men den är otroligt god. Jag kommer ihåg 
första gången jag åt Korv Stroganoff där ute...

lance davids föddes den 11 april 1985 i Kapstaden i Sydafrika. 
Han hamnade i Djurgården via Tyskland och två och en halv 
säsong i 1860 Munchen (12 matcher i Bundesliga).

-Vintrarna är ganska kalla i Munchen men det är värre i Stock
holm. Men det är väl också det enda som är något att klaga på. 
Stockholm är en underbar stad, särskilt på sommaren. Det är en 
väldigt vänlig stad. Det måste vara en av världens bästa städer. 
Sä här långt trivs jag väldigt bra.

På fritiden umgås han med några av de andra spelarna i laget 
men han har även vänner utanför fotbollen. Han gillar att gå ut på 
stan mellan träningspassen och ta en fika eller gå och shoppa.

Säsongen 2006 slutade bättre än den började. Lance fick 
chansen i det avbrutna höstderbyt mot Hammarby och spelade 
nästan som i trans under den första halvleken på Söderstadion. 
Smeknamnet »Trance Lance« lät inte vänta på sig.

-Det gick väldigt bra och jag gjorde det första målet. Det loss
nade för mig i den matchen.

När Djurgården besegrade AIK den 28 maj i år fanns inte Lan
ce med. En ansiktsskada från matchen mot Gais två veckor tidi
gare omöjliggjorde spel. Lance hade försökt sig på en cykelspark 
i Gais straffområde men träffats av en fotbolIssko under ögat. 
Han fick bäras av planen med ett ordentligt jack över käken och 
en lättare hjärnskakning, men Djurgårdens läkare Mats Hallberg 
hoppades att han hade klarat sig utan några frakturer. Röntgen
undersökningen visade dessvärre en skelettskada i ögonbotten 
med en längre tids träningsförbud som följd.

-Det var en olyckshändelse, sparken från Gaisspelaren var 
inte med meningen och jag hade tur i oturen som inte träffades 
i ögat. Hade jag fått dobbarna i ögat hade det kunnat gå mycket 
värre.

ledningen för det sydafrikanska U23-landslaget vägrade först 
att tro på uppgifterna om en skadad Lance Davids. De ville 
naturligtvis ha med sin lagkapten i den viktiga OS-kvalet. Den 
stora satsningen på det sydafrikanska U23-laget och OS görs 
med tanke på Sydafrikas värdskap för fotbolls-VM 2010. Under 
ledning av Carlos Alberto Parreira, som vann VM 1994 med 
Brasilien och även ledde brassarna i VM 2006, ska laget vara så 
väl förberett som möjligt. Lance vill ändå inte förstora upp sin roll 
som lagkapten för U23-laget.

-Alla spelare är sin egen kapten och jag vet inte om det ger mig 
så mycket mer ansvar att vara kapten men jag försöker att alltid 
prestera det bästa för mitt lag. Det är det 
jag kan göra. Trots att Lance 
slapp lägga ansiktet på 
operationsbordet tog det 
tid för skadan att ansikts
skadan att läka och den 
rejäla svullnaden att gå ner.

-Självklart hade jag hoppats 
kunna spela redan mot AIK men det 
gick inte. Det hade redan börjat pir
ra lite i magen inför den matchen. 
Jag vet hur viktig matcherna mot 
AIK är för många och det är 
den även för oss spelare. Det 
är otroligt roliga matcher att 
spela, speciella matcher som 
skapar lite extra nervositet, 
men jag kunde inte börja 
träna så länge jag hade för 
mycket smärta i ansiktet. 
Det var tufft, man vill ju 
vara med laget och kämpa 
med dem. Allt kändes bättre 
sedan den sista röntgenun
dersökningen visade att allt är 
som det ska./David Bogerius



Resultat Allsvenskan 2007
Allsvenskan omgång 1

IF Brommapojkarna-DIF 1-0
Råsunda Stadion 6/4 2007 15:00

Publik
15 092

Mål
1-0 Runnemo (2)

Startelva
Touray
Concha-Johannesson-Kuivasto-Tauer 
Arneng
Davids-Sjölund-Komac 
Dahlberg-Jonson

Byten
Mikael Dahlberg ut, Jones Kusi-Asare in (62) 
Jan Tauer ut, Enrico Cardoso Nazaré in (72) 
Andrej Komac ut, Stefan Batan in (87)

Ej inbytta
Wahlström, Ottesen

Statistik
Bollinnehav: 38-62
Avslut totalt: 12-8 
Avslut på mål: 5-3 
Frisparkar: 12-22 
Hörnor: 79 
Offside: 0-3

djurgården FÖRLORADE premiärmatchen
i Allsvenskan mot BP med 1-0. Redan 
efter 1 minut och 12 sekunder av pre
miärmatchen kunde Brommapojkarna 
ta ledningen. Ett högerinlägg nickades 
vidare till Joakim Runnemo som obeva
kad vid bortre stolpen kunde slå in BPs 
första allsvenska mål någonsin. Fler mål 
blev det inte i matchen. Efter målet sam
lade Djurgården ihop sig och spelade 
under femton minuter bra fotboll. Man 
hade flera inlägg, men för dåligt med 
avslut. De sista trettio minuterna var 
Djurgården fortsatt det spelförande laget 
men tempot och rörelsen var inte lika 
bra. Bollinnehavet i halvleken var stort, 
men antalet avslut vann BP med 8-2.

Andra halvlek var sämre från Djur
gårdens sida. Bollinnehavet var fortsatt 
stort, men man hade bara ett par hygg
liga chanser. BP kontrade, skapade en 
del avslut men få var särskilt farliga.

Allsvenskan omgång 2

DIF-Halmstads BK 2-0
Stockholms Stadion 16/4 2007 19:00

Publik
10 747

Mål
1-0 (32) Jones Kusi-Asare
2-0 (85) Mikael Dahlberg

Laget
Touray
Concha-Johannesson-Kuivasto-Tauer 
Arneng
Davids-Komac-Enrico 
Kusi-Asare-Jonson

Byten
Johan Arneng ut, Stefan Batan in (64)
Lance Davids ut, Mikael Dahlberg in (71) 
Jones Kusi-Asare ut, Sölvi Ottesen in (86)

Ej inbytta
Wahlström, Quirino

Statistik
Bollinnehav: 55-45
Avslut totalt: 12-3 
Avslut på mål: 8-1 
Frisparkar: 12-13 
Hörnor: 13-2 
Offside: 7-1 
Varningar: 2-0

djurgården kom snabbt tillbaks efter 
premiärmatchen och spelade stundtals 
lysande i matchen mot Halmstad.

Djurgården gjorde en mycket bra 
match och siffrorna är i underkant. 
Samtidigt släppte man inte till något 
bakåt och det gick verkligen att tala om 
full fart framåt, håll tätt bakåt. Framför 
allt bör laginsatsen lyftas fram, men det 
är svårt att inte nämna några spelare: 
Mattias Jonson är ständigt farlig framför 
mål, vinner bollar, stressar och sliter. 
Enrico gör sin bästa match i Djurgården 
och står för mycket av det lilla extra i 
anfallsspelet med sina öppnande pass
ningar. Andrej Komac springer oavbrutet 
och gör det svårt för motståndarna.

-En mycket bra match, det var högt 
tempo och den taktiska plan vi hade 
fungerade perfekt. Det är givetvis skönt 
att få se att vår spelidé fungerade i en 
tävlingsmatch, sa Siggi efter matchen.

Allsvenskan omgång 3

DIF-Helsingborgs IF 3-1
Stockholms Stadion 21/4 2007 16:00

Publik
11 223

Mål
0-1 (7) Andreas Jakobsson
1-1 (37) Mattias Jonson
2-1 (46) Mattias Jonson
3-1 (76) Jones Kusi-Asare

Laget
Touray
Concha-Johannesson-Kuivasto-Tauer 
Arneng
Davids-Komac-Enrico 
Kusi-Asare-Jonson

Byten
Mattias Jonson ut, Mikael Dahlberg in (68) 
Andrej Komac ut, Sölvi Ottesen in (74) 
Jones Kusi-Asare ut, Thiago Quirino da Silva 
in (84)

Ej inbytta
Wahlström, Batan

Statistik
Bollinnehav: 56-44
Avslut totalt: 7-13 
Avslut på mål: 6-7 
Avslut i målställningen: 0-1

Frisparkar: 12-10
Hörnor: 11-4
Offside: 6-1
Varningar: 1-1

tempot var högt från start, med två at
tackerande och alerta lag. Helsingborg 
tog ledningen redan efter sju minuter, 
när Andreas Jakobsson fick stå och sikta 
strax utanför Djurgårdens straffområde. 
Skottet satt hårt och otagbart i närheten 
av högra krysset. Då hade Djurgården 
redan hunnit med en farlighet framför 
Daniel Andersson i HIF-målet.

Jones Kusi-Asare och Mattias Jonson 
hade sett ensamma ut längst fram, men 
i takt med att DIF tog över kom mittfäl
tet närmare och attackerna blev tyngre. 
Hörnor skapades i mängder och bollin
nehavet var stort, men farliga chanser 
var det ont om. Ändå kändes kvitte
ringen välförtjänt: i den 39:e minuten 
målnickade Mattias Jonson ur snäv vin
kel in Johan Arnengs precisa, svepande 
diagonalinlägg från vänsterkanten.

Andra halvlek hade knappt börjat för
rän Jonson höll sig framme igen. Märk
ligt obevakad frispelades han av Enrico, 
fick gott om tid på sig och rullade snyggt 
in 2-1. I ledning kunde nu Djurgården 
slappna av. I 75:e minuten avgjordes 
matchen definitivt, när Dahlberg stal 
bollen och hittade Enrico på höger
kanten. Brasilianaren frispelade Lance 
Davids, som elegant förlängde bollen till 
en ännu friare Jones Kusi-Asare: 3-1.

Allsvenskan omgång 4

Kalmar FF-DIF 1-0
Fredriksskans 29/4 2007 15:00

Publik
7349

Mål
1-0 (68) César Sántin, str

Laget
Touray
Concha-Johannesson-Kuivasto-Tauer 
Arneng
Davids-Komac-Enrico 
Kusi-Asare-Jonson



Byten
Lance Davids ut, Daniel Sjölund in (63)
Mattias Jonson ut, Mikael Dahlberg in (71)
Jones Kusi-Asare ut, Stefan Batan in (77)

Ej inbytta
Wahlström, Ottesen

Statistik
Bollinnehav: 50-50
Avslut totalt: 16-2
Avslut på mål: 9-1
Frisparkar: 16-18
Hörnor: 7-5
Offside: 1-3
Varningar: 1-3 (Andrej Komac 2, utvisad)

det blev förlust för Djurgården i borta
matchen mot Kalmar FF. En utvisning 
och en straff blev avgörande i en från 
Djurgårdens sida mindre bra match.

Matchen startade med ett visst över
tag från Kalmar, men efter 20 minuter 
tog Djurgården över taktpinnen.

-Inledningen var inte bra och två 
snabba omställningar efter utkast av 
Petter Wastå håller på att resultera. Men 
efter 20 minuter kommer vi in i matchen 
och bestämmer vad som händer på pla
nen. I halvtid säger vi att vi ska fortsätta 
på samma sätt och köra över dem, men 
när vi kommer ut till spel så händer 
ingenting, sa Paul Lindholm.

Kalmar tog över matchen efter halvtid 
och Djurgården trampade vatten. Man 
ödslade massor av energi på defensiven 
och de gånger man erövrade bollen blev 
det långa bollar på en ensam forward.

Matchen mållös ända fram till mitten 
av halvleken då två situationer avgjorde 
tillställningen. Först fick Andrej Komac 
sitt andra gula kort för dagen och fick 
lämna planen, minuten senare fick 
Kalmar straff. César Sántin var iskall när 
han lurade Dembo och avgjorde med 
matchens enda mål.

-Kalmar är duktiga på att bevaka en 
ledning och med tio spelare är vi aldrig 
i närheten av att reducera, menade 
Lindholm.

Allsvenskan omgång 5

IF Elfsborg-DIF 2-2
Borås Arena 7/5 2007 19:00

Publik
11 533

Mål
1-0 (12) Jon Jönsson
1-1 (27) Robert Stoltz
2-1 (47) Anders Svensson
2-2 (79) Mikael Dahlberg

Laget
Touray
Concha-Johannesson(k)-Kuivasto-Stoltz
Ottesen
Enrico-Sjölund-Batan
Kusi-Asare-Jonson

Byten
Jones Kusi-Asare ut, Mikael Dahlberg in (57)
Stefan Batan ut, Lance Davids in (57)
Sölvi Ottesen ut, Patrick Amoah in (77)

Ej inbytta
Oskar Wahlström, Christoffer Karlsson

Statistik
Bollinnehav: 54-46
Avslut totalt: 17-9
Avslut på mål: 9-4
Frisparkar: 19-10
Hörnor: 3-3
Offside: 4-0
Varningar: 3-5

det såg mycket tufft ut under inledningen 
mot Elfsborg som då ägde matchen helt. 
Djurgården spelade utan djup i laget och 
Elfborg stormade igenom både mittfältet 
och backlinjen vid flera tillfällen. När 
man dessutom lyckades ta ledningen såg 
det riktigt mörkt ut.

Efter tjugo minuter bedarrade stormen 
något och Djurgården kunde jobba sig in 
i matchen. Man lyfte upp laget och kom 
allt närmre Elfsborgs mål. Den viktiga 

kvitteringen kom snabbt, något överras
kande genom vänsterbacken Robert Stoltz 
som gjorde sin första match för året och 
sitt första allsvenska mål någonsin. Från 
långt håll fick han på ett pressat skott intill 
Johan Wilands vänstra stolprot. Därför kän
des det mycket tungt när Anders Svenson, 
på övertid, kunde ge Elfsborg ledningen 
inför pausvilan.

Elfsborg fortsatte att spela bra, men 
Djurgården stod upp på ett föredömligt 
sätt och visade stor moral i andra halvlek. 
Tre byten gav mer fart i spelet och med 
drygt tio minuter kvar gav det resultat. 
Lance Davids slog ett inlägg från höger 
som Mikael Dahlberg skarvade i mål, hans 
andra mål för säsongen.

Slutet blev dramatiskt med två lag som 
ville avgöra och chanser åt båda håll, men 
den välspelade och mycket spännande 
matchen slutade oavgjort, 2-2.

Allsvenskan omgång 6

DIF-GAIS 0-1
Stockholms Stadion 14/5 2007 19:00

Publik
10112

Mål
0-1 (45) Mattias Östberg

Laget
Touray
Concha-Johannesson(k)-Kuivasto-Stoltz 
Arneng
Davids-Sjölund-Komac 
Dahlberg-Kusi-Asare

Byten
Lance Davids ut, Enrico Cardoso Nazaré in (39) 
Johan Arneng ut, Stefan Batan in (65) 
Robert Stoltz ut, Patrick Amoah in (75)

Ej inbytta
Wahlström, Ceesay

Statistik
Bollinnehav: 61-39
Avslut totalt: 14-11 
Avslut på mål: 6-3 
Frisparkar: 14-6 
Hörnor: 8-2 
Offside: 3-2 
Varningar: 0-2

nej, det var inte Djurgårdens dag. Trots ett 
kraftigt övertag i bollinnehavet och trots 
att man hade de allra flesta chanserna så 
blev det GAIS som plockade hem alla tre 
poäng.

Matchen började med ett klart spelöver
tag för Djurgården. Ofta lyfte man långt, 
med Mikael Dahlberg som bollmottagare, 
en taktik som var planerad. Mikael slet 
förtjänstfullt och fördelade ut bollar och 
Djurgården fick till ett antal avslut, men 
den riktiga kreativiteten i anfallsspelet 



saknades. Djupledslöpningarna var för få 
och mittfältet hann allt för sällan fylla på 
innan anfallen var över.

Tre situationer präglade den första 
halvleken. Den första var när Andrej 
Komac föll, ensam med GAIS målvakt 
Dime Jankulowski. Om Dime var på bol
len, på spelaren eller både och var ett 
hett diskussionsämne. Nästa situation 
var otäck. Lance Davids föll i GAIS 
straffområde efter att ha prövat på en 
cyckelspark. Något, förmodligen undersi
dan av en sko, träffade Lance i ansiktet. 
Lance fick bäras ut och sys och fick en 
lättare hjärnskakning. På övertid nickar 
sedan GAIS Mattias Östberg in lednings
målet som även blev ett segermål.

I den andra halvleken fortsatte Djur
gården att äga boll. GAIS höll spelet 
uppe ett tag, men sjönk sedan allt mer 
och krympte ytorna. Den taktiken lycka
des Djurgården aldrig överlista.

Allsvenskan omgång 7
Trelleborgs FF-DIF 0-3
Vångavallen 21/5 2007 19:00

Publik
3012

Mål
0-1 (71) Självmål
0-2 (72) Enrico Cardoso Nazaré
0-3 (93) Patrick Amoah

Laget
Touray
Concha-Johannesson(k)-Kuivasto-Tauer 
Komac
Enrico-Sjölund-Batan 
Dahlberg-Kusi-Asare

Byten
Andrej Komac ut, Johan Arneng in (37) 
Stefan Batan ut, Patrick Amoah in (59) 
Jones Kusi-Asare ut, Thiago Quirino da Silva 
in (78)

Ej inbytta
Wahlström, Ceesay

Statistik
Bollinnehav: 50-50
Avslut totalt: 10-9 
Avslut på mål: 4-5 
Frisparkar: 21-13 
Hörnor: 8-11 
Offside: 1-6 
Varningar: 2-0

det började inte bra för Djurgården i 
matchen mot Trelleborg. Laget hade 
visserligen lite högre bollinnehav än 
TFF, men ganska snart sjönk man för 
lågt ner i banan, var passiva och bjöd in 
Trelleborg i matchen. Anfallsspelet var 
obefintligt och man hade inte ett skott 
på mål i halvleken. Djurgårdens back
linje fick det svårt när man hamnade 
så långt ner, men klarade uppgiften bra 
och inte heller Trelleborg skapade några 
större farligheter.

Det såg klart bättre ut när spelarna 
kom ut efter halvtidsvilan och man job
bade sig allt närmre mål. Efter sjuttio 
minuter kom avgörandet, och det gick 
snabbt. Först gick Trelleborgs Michael 
Mensah allt för vårdslöst in i en närkamp 
med Markus Johannesson, fick sitt 
andra gula kort för dagen och tvingades 
lämna banan. Minuten senare fick Trel
leborgs Linus Malmqvist till en underbar 
språngnick i krysset, dock i eget mål 
efter ett inlägg från Matias Concha.

Ytterligare en minut senare satte en 
framstormande Enrico 2-0 från nära håll 
efter en skarvning av Daniel Sjölund och 
dödade matchen. Djurgården fortsatte 
att spela bra och de sista tjugofem 
minuterna är klart godkända. På övertid 
hann även Patrick Amoah skarva in 3-0 
efter en hörna från Johan Arneng.

Allsvenskan omgång 8

DIF-AIK 3-1
Råsunda Stadion 28/5 2007 20:00

Publik
32529

Mål
0-1 (9) Daniel Mendes
1-1 (34) Daniel Sjölund
2-1 (36) Daniel Sjölund
3-1 (91) Enrico Cardoso Nazaré

Laget
Touray 
Concha-Johannesson(k)-Kuivasto-Tauer 
Arneng
Jonson-Komac-Enrico 
Kusi-Asare-Sjölund

Byten
Mattias Jonson ut, Patrick Amoah in (20) 
Jones Kusi-Asare ut, Mikael Dahlberg in (67) 
Andrej Komac ut, Sölvi Ottesen in (78)

Ej inbytta
Wahlström, Stoltz

Statistik
Bollinnehav: 43-57
Avslut totalt: 13-12 
Avslut på mål: 8-6 
Frisparkar: 15-22 
Hörnor: 4-4 
Offside: 1-2 
Varningar: 1-1

MATCHEN MELLAN DJURGÅRDEN och AIK 
inramades av två klackar som gjorde allt 
för sina lag. Det märktes på planen där 
intensiteten var hög från första till sista 
minuten med två lag som var beredda 
att offra allt för att vinna.

Djurgården tog kommandot i inled
ningen, därför kom det som en chock 
när AIK redan efter nio minuter kunde 
ta ledningen. Dembo tvingades lämna 
retur på ett skott från Figueriedo, en 
retur som en Daniel Mendes kunde slå 
in från nära håll. Målet fick Djurgården 
att tappa lite, man blev lite osäkra och 
mittfältet föll lite långt ner i banan. AIK 
kunde ta över matchen ett tag även om 
de riktigt heta chanserna var få förutom 
en ribbträff. Efter tjugo minuter tvinga
des dessutom Mattias Jonson lämna 
planen efter en ny sträckning i baksidan 
av låret och då kändes det tungt.

Men Djurgården hittade sakta tillbaks, 
mycket tack vare Andrej Komac som 
slet, gick in i närkamper och visade 
vägen. En knapp halvtimme in i matchen 
fick Daniel Sjölund på ett bra skott på 
Daniel Örlund, minuterna senare sköt 
Enrico tätt utanför. Sedan kom mi
nuterna som fick hela södra läktaren 
att explodera. Först serverade Patrick 
Amoah en prefekt djupledsbolI till Daniel 
Sjölund som enkelt placerade bollen i 
burgaveln. Minuten senare kämpade 
Andrej Komac till sig bollen och serve
rade Sjölund som sköt igen. Skottet såg 
ut att gå rakt på Örlund som dock helt 
missbedömde bollbanan och plötsligt 
var Djurgården i ledning.

I den andra halvleken var det AIK som 
hade boll, men de lyckades inte lirka sig 
igenom Djurgårdens försvar där mittlå
set Johannesson/Kuivasto var omutliga. 
De farligaste chanserna stod istället 
Djurgården för efter snabba omställning
ar. Enrico frispelades i slutet av matchen 
av Amoha, men sköt utanför. Minuterna 
senare, på övertid, fick han sin revansch 
då han, åter kom fri med Örlund, enkelt 
placerade in 3-1.
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DIURGÅRDSANDAN

Djurgårdsandan behöver värdar som hjälper 
till på matcherna vid våra kringarrangemang.

Vi vill att du är minst 16 år, serviceinriktad 
och att du kan ställa upp 2/3 av Djurgårdens 
hemmamatcher på Stadion. Matcher du inte 
arbetar har du fri entré till matchen.

Vi träffas tre timmar före matchstart och 
jobbar innan match och under halvtidsvilan. 
Är du intresserad av att hjälpa till? Maila ett 
par rader om dig själv till klocktornet@dif.se.

Foto Mats Lundholm

Kollo med Friends

STIPENDIUM.

Stipendium till Andan
Djurgårdsandan har av Sällskapet Gamla Djurgår- 

dare tilldelats ett utvecklingsstipendium på 10000 kronor.
-Otroligt kul att få positiv respons av äldre Djurgårdare och 

att arbetet vi lägger ned uppmärksammas, säger projektledaren 
Patrik Asplund.

Utvecklingsstipendiet delades ut under alliansföreningens 
årsmöte på Solliden i mars.

-Det här värmer verkligen och vi är väldigt tacksamma för 
bidraget och alla bidrag är välkomna. Djurgårdsandan har fått 
pengar för ett par verksamhetsår men behöver naturligtvis få in 
mer för fortsatt verksamhet, säger Patrik.

•Vill du veta mer om vad Djurgårdsandan gjorde under sitt första verk
samhetsår? Hör av dig med namn och postadress till thomas.alexander- 
son@dif.se så skickar vi ett exemplar av vår verksamhetsberättelse till 
er. Vill du hjälpa Djurgårdsandan ekonomisk är alla bidrag välkomna in 
på vårt plusgirokonto 921 25 33-5.

SOMMARKOLLO. Djurgården anordnar för andra året i rad ett 
sommarkollo ute på Rådmansö. Barn födda från 1992 fram till 
1997 är välkomna att delta. Det finns två veckor att välja mellan 
- vecka 31 och vecka 32 - och priset är 2 995 kronor. Barnen 
inkvarteras i stugor belägna på Björkövallen. Björkövallen är 
Rådmansö SK:s hemmaplan och där även tränar och äter bar
nen. Det är mycket fotboll på sommarkollot men något krav att 
du spelar i något lag finns inte. Träningen är individanpassad 
och barnen delas upp i två träningsgruppen under veckan för 
att alla skall få ut så mycket som möjligt av fotbollsträningen. 
Utöver fotboll kommer sommarkollot att inrikta sig på värde
ringar - där bland annat Friends Idrott kommer att medverka. 
På hemsidan www.dif.se/sommarkollo finns en dagbok från 
förra årets sommarkollo.

Till den här sommaren har antalet sovplatser på Björkövallen 
utökas. Ytterligare sex stugor med fyra sängar i varje har målats 
och inretts. Det arbetet har bland annat anställda hos Djurgår
den hjälp till med.

Sommarkolloveckorna startar på måndagen och avslutas på 
lördagen samma vecka. Gemensam avslutning för barnen är det 
27 augusti då alla gemensamt ser matchen DIF-Kalmar FF på 
Stockholm Stadion

Utöver mat, logi, fotbollsträning, skratt, matchbiljett och nya 
vänner får barnen varsin t-tröja, vattenflaska och en fotboll.

För anmälan och mer information: www.dif.se/sommarkollo 
Vid frågor: Kontakta Mats Lundholm, mats.lundholm@dif.se, 

08-54515858, 0736-222265.

VÄLKOMMEN TILL

Måndag 2 juli 19.00, Stadion
Matchtröjans dag, mer information hittar du på dif.se

mailto:klocktornet@dif.se
mailto:thomas.alexander-son@dif.se
http://www.dif.se/sommarkollo
http://www.dif.se/sommarkollo
mailto:mats.lundholm@dif.se


SOUVENIRER

badlakan blå. Äntligen har vi fått in det 
som många har efterfrågat. Ett nytt 
badlakan perfekt för sommarens alla 
strandbesök eller för duschen efter 
avslutad träning.

-Äntligen, jag har väntat länge, 
säger Jenny när hon besöker Klock
tornsbutiken.

piké 22. Ny stilren piké i mycket bra 
kvalitet med snygg passform. Finns med 
fyra olika nummer, så det är bara välja 
efter behag. Är endast tillverkad i en 
begränsad upplaga och kostar 449 kr.

-Kul att ni försöker följa trender och 
den här gången har ni verkligen hittat 
rätt, säger Nille på sektion P.

shorts djurgården. Knälånga streets
horts i kvalitativt material. Broderat 
klubbmärke på vänster ben och blåran
dig patch på vänster.

-Nu kan man även klä sig rätt i 
på underkroppen också. Snyggt och 
kul att Djurgården är först tycker en 
trogen djurgårdare som just inhandlat 
shortsen.

Välkommen till

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



SOUVENIRER

EN SOUVENIRDÅRES FÖRSVARSTAL
samlarintervju. På den här sidan i med
lemstidningen brukar vi försöka skriva lite 
roliga texter om vad som händer och sker 
på souvenirfronten. Vi tyckte därför att 
det vore på sin plats att intervjua en som 
borde veta, Tomas Canessa Carlsson.
Tomas, varför tror du att vi har en sådan 
introduktion till intervjun?

-Vi satt och pratade souvenirer under 
hela flygresan till Ruzomberok istället för 
att diskutera matchen? Kan även bero på 
min samling på över 300 Djurgårdströjor 
och över 100 Djurgårdshalsdukar?
Du är rätt ute. Du är också en välkänd 
Djurgårdare som varit med och tagit 
fram en del produkter vilka?

-Var med och tog fram den klassiska 
Blue Saints On Tour tröjan 1989. Har även 

gett lite tips och förslag genom åren till de 
som håller på med souvenirer på hockeyn 
och fotbollen.
Du brukar ofta komma ut till lagret och 
göra stora inköp, är allt du köper till dig 
själv?

-Nej, jag köper även till mina kunder 
i Sverige och Finland. Ger även en del till 
dom företagen som jag arbetar åt i Italien, 
Spanien, Frankrike, England, Tyskland och 
Indien. Dessutom brukar jag ge bort lite 
souvenirer till mina kompisar i Italien.
Vad säger frun och barnen när du kom
mer hem med alla kassar fulla med 
souvenirer?

-Kommer man hem med snygga och 
diskreta souvenirer som pikétröjor är det 
okej. Annars skakar hon mest på huvudet.

Barnen blir glada när man kommer hem 
med fotbollar och frisbees.
Vilka blev dina senaste inköp?

-Det var väl tio muggar, tre pins, två 
vimplar, två kepsar, två fotbollar, två 
linnen, mobilsmycke, shorts, skosnöre, 
flagga, halsduk, matchtröja old school, 
Piké nr. 22 och en body där det står »född 
Djurgårdare«.
Det är i år »matchtröja på« som gäller på 
Stadion, du följer väl trenden?

-Absolut, det är bara att välja och vraka 
vilken av alla 35 som jag ska på mig.
Du är Italienare, favoritlag i Italien?

-Sampdoria såklart.
Samlar du på deras souvenirer också?

-Inte i samma utsträckning men jag 
har ett tiotal tröjor och drygt 40 halsdukar.

souvenirer vi minns. Det är inte alltid vi 
som jobbar med souvenirer lyckas få 
fram det som folk förväntar sig. Det är 
i och för sig både på gott och ont, men 
den här handduken kan verkligen ingen 
ha väntat sig och alla måste ha blivit 
sugna på ett medlemskap.

UTBUDET FOLIER TRENDER
växande marknad. Vi minns hur det såg ut 
på 90-talet vad gäller souvenirer. Det var 
ett klent utbud. Det känns som om det 
var supportrarna som till slut fick fart på 
föreningarna. Förebilderna fanns främst 
i England och Italien där utbudet på sou
venirer varit stort under en längre tid. När 
supportarna tog fram egna souvenirer 
var det bara en tidsfråga innan klubbar
na vaknade och insåg att här fanns det 
pengar att tjäna och identitet att stärka. 
Föreningarna värvade ofta från supporter
leden för här fanns det redan kunskap om 
vad som akut behövdes.

Uppsvinget lät inte vänta på sig och 
idag säljer Djurgården Fotboll souvenirer 
för flera miljoner per år.

Allt eftersom blir det viktigt att förnya 
sig samtidigt som man behåller det som 
är populärt. Det är något Djurgården 
verkligen har varit och är bra på. Man 
är lyhörd för supportrarnas önskemål 
samtidigt som man följer trender och 
mode. Man tar intryck och tar fram det 
som passar Djurgården. Givetvis efter att 
flera har gett sina synpunkter. Självklart 
garanterar inte det att varje souvenir en 
storsäljare, men alla souvenirer gör någon 
djurgårdare nöjd för allt som tas fram kan 
inte passa alla.

Är det något du saknar i souvenir
utbudet eller har du andra synpunkter? 
Tveka inte skicka in förslag och önskemål 
till oss: kundtjänst@dif.se

JUNI-SEPTEMBER 31
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fotbollsmatcher är mer än 90 minuter fotboll och Stockholms
derbyn mellan Djurgården och AIK är inget undantag. Det 
krävs mycket förberedelser för att genomföra ett evenemang 
som lockar över 32000 åskådare. Det är inte bara spelare och 
ledare som behöver förbereda sig utan hundratals människor 
arbetar för att det ska vara möjligt att genomföra en fotbolls
match. Och när domaren blåser av matchen återstår det flera 
timmar arbete för många.

Till att börja med måste man locka publiken till arenan 
och med runt 7000 säsongsbiljetter sålda säsongen 2007, 
så har Djurgården en mycket bra grund att bygga på redan 
innan Allsvenskan börjar i april. För att fylla drygt 25 000 
lediga platser på ett derby använder Djurgården bland annat 
sig av annonser, radioreklam och givetvis sina egna kanaler 
så som medlemstidning och hemsida. Till vårderbyt mot AIK 
kan man säga att det inte behövdes så otroligt mycket reklam 
för att publiken skulle komma. Anledningen till det är att 
matchen i sig är het oavsett tabelläge. Mycket beroende på 
att det alltid är så otroligt mycket prestige för alla inblandade. 
Oavsett om du är spelare, ledare eller supporter så är derbyna 
mot AIK årets höjdpunkt.

Men för många, framförallt supportrar är derbyna också 
så viktiga att man kan må dåligt i flera veckor innan match
dag. Derbyt i slutet på maj var inget undantag. Efter två för
luster 2006 mot AIK fanns det en nervositet där inget annat 

än seger gällde för blåränderna. Det var det vi djurgårdare 
hoppades och drömde om.

För att genomföra ett derby krävs det planering in i minsta 
detalj på och utanför planen. Inget får lämnas åt slumpen. 
Funkar städningen utanför arenan när publiken kommit in 
på arenan? Finns det tillräckligt med sjukvårdare? Är gräset 
klippt så att det fungerar för sändande TV-bolag och as
sisterande domare? Har vi tillräckligt med värdar på höger
kanten? Har speakern fått alla budskap som ska ut i slutet 
på andra halvlek? Vad blir det för tifo? Har vi koll på allt? 
Allt detta är exempel på tankar som snurrar i skallen en 
matchdag. Man måste också förberedd på problemlösning. 
Ibland enkla små problem som någon biljettbeställning som 
inte nådde den biljettansvarige. Ibland betydligt allvarligare 
problem som måste lösas på bästa sätt. Hundratals personer 
har som enda uppgift att se till att publiken kan fokusera på 
det som händer på planen.

Det många inte vet är att man måste söka tillstånd hos för 
att få genomföra en allsvensk fotbollsmatch. Sedan åläggs 
hemmalaget som arrangör att tillhandahålla en personal
styrka som kan möta, vid derbyn, 32000 åskådare med service 
och säkerhet. Till det tillkommer givetvis polis och räddnings
tjänstens insatser. Det genomförs flera möten innan match
dagen med polisen, brandmyndighet, arenapersonal och 
matchdelegater. På ett derby tillsätts ofta två matchdelegater
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Ofta när man lämnar arenan efter matchdag 
är man tom i kroppen. Men efter en derby- 
seger har man krafter kvar att läsa text-TV 
och en del Internetsidor innan man går och 
lägger sig. Jag tror att vi alla kan skriva 
under på att en fotbollsmatch är så mycket 
mer än 90 minuter. Det är förberedelserna, 
det är halvtidssnacket och det är super
analysen efter matchen.

av Svenska Fotbollförbundet som ser till att förberedelserna 
går bra. Sedan rapporterar de till hur hela arrangemanget 
genomförts. Är det något att rapportera så gör de det och 
straffpåföljden kan bli böter. Det finns även poängavdrag 
och spel inför tomma läktare på straffskalan om arrangören 
verkligen haft stora brister i arrangemanget.

årets derby var så välbesökt att det endast fanns biljetter 
kvar med skymd sikt eftersom en del platser inte säljs för att 
servicen och säkerheten går först. Det innebar att alla entréer 
var öppna. Att derbyna börjar 20.00 innebär tyvärr inte att 
publiken kommer i god tid utan snarare tvärtom man kom
mer ännu närmare avspark vilket medför extra långa köer. 
Då vill det till att de som sköter visitationen gör ett bra och 
snabbt jobb vilket inte alltid är lätt när publiken vill komma 
in snabbt på arenan. Publikvärdar, ordningsvakter och övrig 
personal som finns runt arenan och på läktarna kommer långt 
innan entréerna öppnar en och en halv timme före avspark. 
Majoriteten av alla runt matcherna jobbar ideellt för att 
vi i publiken ska få den service vi kan förvänta oss. Därför 
hoppas vi att ni visar respekt för de som arbetar för ett bra 
arrangemang på matcherna.

När slutsignalen ljuder så töms arenan ganska snabbt. Kvar 
är media som möter tränare och spelare på presskonferensen 
långt under läktaren. Några inblandade har lätt för att beskri
va det som gått bra medan andra har svårt att hitta förklaring
ar på varför det gick som det gick. Matchdelegaterna håller ett 
kort eftermöte med klubbarna, arenapersonal, räddningstjänst 
och polis för att rapportera vad som gått bra och mindre bra. 
Ofta när man lämnar arenan efter matchdag är man tom i 
kroppen. Men efter en derbyseger har man krafter kvar att 
läsa text-TV och en del Internetsidor innan man lägger sig.

Jag tror att vi alla kan skriva under på att en fotbollsmatch 
är så mycket mer än 90 minuter. Det är förberedelserna, det är 
halvtidssnacket och det är superanalysen efter matchen. Det 
enda som skiljer oss åt är var, hur och med vilka vi genomför 
ritualerna kring en fotbollsmatch./Tomas af Geijerstam

Matchtröjan som krossade Gnaget 
Thomas Seidefors är souveniransvarig på Djurgården Fotboll 
och hans arbete inför derbyt började redan i mars. Här berät
tar han vad han gjorde för speciella aktiviteter kring derbyt 
mot AIK.

Den här säsongen har vi försökt bygga på ett nytt koncept 
som gått under parollen »Kom Ombytt«. Vi har gemensamt 
med supporterföreningen Järnkaminerna försökt att stärka en 
redan stark familjekänsla där ledordet varit Djurgårdsfamil
jen. En stor omröstning om supportrarnas budskap satte fart 
på Järnkaminernas hemsida där över 14 500 unika röster lades 
på knappt en månad.

Hela tiden var målet att vi skulle kunna presentera det vin
nande förslaget i samband med derbyt mot AIK vilket också 
skedde. Spelarna verkade extra tända när de fick se vad som 
skulle pryda deras axel och gjorde allt och lite till för att leva 
upp till vad som stod. Expressen, Aftonbladet, Stockholm 
City och fotbollskanalen.se uppmärksammade budskapet och 
förstärkte det efter 3-1 segern att Stockholm verkligen tillhör 
oss.

Den stora samlingen i Vasaparken inför derbymatchen 
passade perfekt för att för första gången sälja tröjor med 
budskapet tryckt på tröjan. Många tog sig till parken för få 
»Stockholm tillhör oss« på sin egen matchtröja. Vi i Djurgår
den är trots allt först i Sverige med att framföra supportrarnas 
budskap tryckt på tröjan. Vilket bidrog till att tröjorna blev 
en försäljningssuccé.

Vi i Djurgården vill att ett led i arbetet med att stärka 
Djurgårdsfamiljen är att alla ska klä sig i matchtröjan. Redan 
idag är det många som gör det men visst vore det väldigt 
effektfullt om alla stod upp på läktaren ombytta precis som 
spelarna klär sig.

Att bära matchtröja är en självklarhet för att visa tillhörig
het, det är trots allt den som är vår gemensamma nämnare, 
spelare och supportrar.

Matchen mot Gefle hemma på Stadion den 2 juli kommer 
att bli speciell, då är det dags för en återkommande händelse 
i Djurgårdskretsar, då är det Matchtröjans Dag. Det spelar 
ingen som helst roll om du har en gammal eller en ny tröja så 
länge du har den på dig.

Att köpa matchtröjan är ett enkelt sätt att sponsra Djur
gården./Thomas Seidefors

Den stora samlingen i Vasaparken inför derby
matchen passade perfekt för att för första 
gången sälja tröjor med budskapet tryckt 
på tröjan. Många tog sig tiII parken för få 
»Stockholm tillhör oss« på sin egen match
tröja. Vi i Djurgården är trots allt först i 
Sverige med att framföra supportrarnas 
budskap tryckt på tröjan. Vilket bidrog till 
att tröjorna blev en försäljningssuccé.
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Derby betyder snabba beslut
Att vara informationsansvarig på Djurgården innebär många 
olika erfarenheter kring matcherna. Här ger Jonas Riedel en 
beskrivning om vad som hände under hans dag när det var 
derby mot AIK.

Från början var det mycket trevligt att se alla ackredite
ringsförfrågningar från media. Men när mejlen fortsätter att 
trilla in i en strid ström under matchdagens morgon börjar 
jag bli lite orolig. Räcker de 89 pressplatserna på Råsunda 
åt alla? Vilka ska jag annars säga nej till? Stress och snabba 
beslut hör ihop med stora matcher och redan när man öppnat 
dörren till kansliet på morgonen sätter det igång. Det hinner 
gå många timmar innan det lugnar ner sig.

Derbyn på Råsunda betyder att mycket material måste 
köras över från Stadion. Kaffetermosar, muggar och allt som 
hör till i pressrummet, bakgrundsskärm till intervjun, flag
gor, ackrediteringar, kopieringspapper, det är lätt att glömma 
något. Det gör jag. Väl på Råsunda hittar jag inte listan med 
ackrediteringar. Det ligger kvar på skrivbordet på Valhalla
vägen.

Det blir att kasta sig tillbaks till kansliet för att hämta 
listan. Samtidigt är spelarna på väg och TV-teamet vill göra 
intervjuer, intervjuskärmen måste upp. Jag har alltid frågat 
mig varför det inte finns något bra sätt att hänga upp den på. 
Det brukar bli att leta tejp i någon av vaktmästarnas lådor. 
Måste komma ihåg att ta med tejp till nästa derby. Får tag i

Halv tre är statistiken uppdaterad, match
rapporten och ett par intervjuer ligger uppe 
på hemsidan. Fast visst saknas det lite 
snygga bilder? Hittar några på bildbyrån och 
på järnkaminerna.nu, lite bildbehandling 
och sedan upp med dem på sidan. Får plats 
vid bordet för att inte de första solstrålarna 
ska blänka så i skärmen. Det är nästan nitton 
timmar sedan jag första gången för dagen 
öppnade kanslidörren.

Jonathan som lovar att leta tejp medan jag tar tunnelbanan 
mot Stadion.

Hittar vår vd Alf på kontoret och lurar mig med i hans taxi 
till Solna. Kommer fram i tid för att kopiera upp startupp
ställningen till pressen. Som vanligt fungerar inte Råsundas 
kopiator. Efter tjugo minuter går den i alla fall med på att 
kopiera enkelsidigt, alltid något. Den viktigaste informatio
nen kommer med och jag får leva med alla kommentarer om 
»varför är det ingen baksida«. Som tur är så är det bara enkel
sidiga papper som ska kopieras i paus och efter matchen. 
Johan på AIK ser uppställningen och konstaterar att Sjölund
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står uppsatt i anfallet och Jonson på mittfältet. »Den upp
ställningen lär ju stämma...« säger han och skrattar. Han 
blir lite förvånad när han får reda på att den faktiskt gör 
det, tvärt emot deras...

Matchen är underbar och efteråt flockas media runt 
Djurgårdens spelare. Det blir mycket att göra innan alla är 
nöjda och jag hinner slänga i mig en bit mat. Åker hem med 
sjukgymnasten Stefan Tanda som bor i samma område och 
är hemma precis efter midnatt. Dags att skriva.

Halv tre är statistiken uppdaterad, matchrapporten och 
ett par intervjuer ligger uppe på hemsidan. Fast visst saknas 
det lite snygga bilder? Hittar några på bildbyrån och på 
järnkaminerna.nu, lite bildbehandling och sedan upp med 
dem på sidan. Får plats vid bordet för att inte de första sol
strålarna ska blänka så i skärmen. Det är nästan nitton tim
mar sedan jag första gången för dagen öppnade kanslidörren 
och kudden är mjuk när huvudet, snurrande av tankar från 
dagen, sjunker ner bland dunen./Jonas Riedel
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ALLSVENSKAN
6/4 IF Brommapojkarna-DIF 1-0
16/4 DIF-Halmstads BK 2-0
21/4 DIF-Helsingborgs IF 3-1
29/4 Kalmar FF-DIF 1-0
7/5 IF Elfsborg-DIF 2-2
14/5 DIF-GAIS 0-1
21/5 Trelleborgs FF-DIF 0-3
28/5 DIF-AIK 3-1
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-DIF
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

SVENSKA CUPEN
26/4 Norrby IF-DIF 0-2
17/5 Gefle IF-DIF 7-5 efter straffar (1-1 
efter ordinarie tid, 2-2 efter förlängning)

DAMALLSVENSKAN
18/4 DIF-QBIK 3-1
22/4 Sunnanå SK-DIF 1-1
28/4 DIF-Linköpings FC 2-1
13/5 Bälinge IF-DIF 1-1
19/5 DIF-KIF Örebro 1-0
24/5 Hammarby IF DFF-DIF 1-2
27/5 DIF-Malmö FF 2-0
2/6 K/Göteborg-DIF 3-2
6/6 DIF-Falköpings KIK 4-0
10/6 Umeå IK-DIF
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

U-21
11/4 DIF-Degerfors IF 2-2
24/4 Enköping-DIF 1-0
2/5 DIF-IF Brommapojkarna 2-0
8/5 Assyriska FF-DIF 2-4
22/5 IFK Norrköping-DIF 1-0
29/5 DIF-Sirius 4-0
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 Gefle IF-DIF 1-6
29/4 DIF-Vasalund/Essinge IF 0-4
5/5 Eskilstuna City FK-DIF 2-2
13/5 DIF-Sirius 3-2
19/5 IF Brommapojkarna-DIF 3-3
23/5 DIF-AIK 0-2
2/6 Hammarby-DIF 3-1
9/6 DIF-Tyresö FF 9-1
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 DIF-IFK Norrköping 1-2
29/4 Nyköpings BIS-DIF 0-1
6/5 DIF-Tyresö FF 6-0
13/5 Enhörna IF-DIF 1-4
17/5 DIF-Hammarby IF FF 3-1
20/5 BK Kenty-DIF 1-3
3/6 DIF-FoC Farsta 5-1
10/6 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
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UNGDOMSFOTBOLL

Foto Tomas af Geijerstam

Juniorerna väntar på lyftet
nu här snart vårsäsongen spelats klart och man kan ganska 
snabbt konstatera att det varit skiftande spelkvalité hos Djurgår
dens juniorer. Det kan i sig bero på de många nya ansikten som 
berikat truppen både på spelar- och ledarsidan till i år och att 
laget därigenom inte varit tillräckligt samspelta. Laget har som 
målsättning att ta sig till slutspel (och när väl det är uppnått 
sätts nya mål upp), något som i dagsläget inte bör vara helt 
omöjligt.

Som de flesta känner till lämnade Paul Lindholm juniorerna 
och blev A-lagstränare. In i hans ställe kom Brages förre sport
chef Lasse Ericson.

Lasse, som äger en travhäst vid namn Jay-Jay Okocha, före
språkar en offensiv och teknisk fotboll som han försöker applice
ra på juniorerna. En fotboll som går ut på stor rörlighet, snabba 
anfall och högt bollvinnande. Det spelet har väl inte riktigt satt 
sig ännu i truppen, men att det finns kvaliteter i spelet, det har 
märkts från första början.

Juniorerna inledde Juniorallsvenskan Elit Norra på ett alldeles 
utomordentligt vis när man åkte till Gävle och Strömvallen för 
premiären mot Gefle. Det blev en match där allt gick Djurgårdens 
väg och efter bland annat ett hattrick av Kristian Junegard (ny i A- 
laget för i år) hade nya tränaren Lasse Ericson fått en drömstart i 
och med 1-6 segern.

efter den härliga premiärsegern har det emellertid blivit tuf
fare för juniorerna och det har bara blivit en till seger på de sex 
efterkommande omgångarna. Laget ligger i skrivandets stund på 
en sjunde plats i en mycket jämn tabell, där det exempelvis bara 
skiljer fyra poäng till tredjeplatsen.

Spelmässigt har det sett relativt bra ut och att inte fler poäng 
säkrats beror främst på individuella misstag, något som med 

största sannolikhet uppkommit på grund av att laget inte är 
tillräckligt samspelta.

I de två senaste omgångarna, som har varit derbyn mot AIK 
respektive Hammarby, har juniorerna spelmässigt varit minst 
likvärdiga de båda andra Stockholmslagen men har blivit enormt 
hårt straffade för just individuella misstag och förlorat knappt 
båda gångerna.

Inför sommaren och hösten måste misstagen minimeras om 
det ska bli slutspel framåt oktober. Lyckas man med det finns 
det kvaliteter i truppen för att störa de allra bästa juniorlagen i 
Sverige. Och för att laget ska bli ännu mer samspelta krävs fler 
matcher mot bra motstånd.

ett steg I det ledet var när juniorerna, förstärkta med Christoffer 
Karlsson och Dennis Boskailo från A-truppen, åkte till Tyskland 
för en internationell turnering i slutet av maj. Det blev stor 
DIF-succé. Djurgården vann med 1-0 mot Wolfsburg, kryssade 
1-1 mot storklubben Kaiserslauten (DIF:s tveklöst bästa match 
under Tysklandsvistelsen) och spelade jämnt med Sparta Prag. 
Tillslut slutade man på en mycket hedersam sjätte plats och 
lovordades av många för sitt friska, pigga och offensiva spelsätt.

I juniortruppen finns det just nu två stycken juniorlandslags
spelare, mittfältarna Robbin Selin och Philip Hellqvist. Den först
nämnde har genom sin utsökta teknik, låga tyngdpunkt och fina 
bollkontroll i hög fart redan varit med och testat på a-lagsspel 
och räknas som en av landets allra bästa för sin ålderskategori.

Philip Hellqvist är en helt annan typ av spelare, en hårt arbe
tande innermittfältare med mycket fin speluppfattning. Philip 
kom med i P19-landslaget under våren och har imponerat stort 
i de matcher han deltagit i. Philips största fotbolIsförebiId heter 
Káka och det är kanske ingen tillfällighet... /Jonathan Broberg
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Juniortruppen i sin helhet

MÅLVAKTER
Philip Briland. Lång målvakt med bra spänst 
som har stor utvecklingspotential. Behöver 
förbättra spelet med fötterna, samt höja 
lägstanivån.

Emil Törnsten. En målvakt med bra spelupp
fattning som har Van der Saar som förebild. 
Behöver bli lite tuffare inne i boxen.

BACKAR
Ferhat Boz. Högerback som är hård i när
kamperna och är stark defensivt. Behöver 
bli bättre på att värdera offensiva utflykter 
samt vänsterfoten.
André Calisir. En högerback som gillar 
att komma med i offensiven. Har bra 
spelförståelse och kan bara inläggen och 
fysiken bli ett snäpp bättre blir André att 
räkna med i framtiden.

Viktor Catenacci. Är en följsam och bryt
ningssäker mittback som gör ont att möta. 
Har en tendens att bli lite slarvig i marker
ingsspelet.
Elliot Käck. Känns som en »veteran« i junior
truppen. Har snabbheten och spelförståelsen, 
men behöver förbättra sin fysik och defensiv.

André Solecki Söderberg. Tung mittback född 
-90, som ofta sköter uppspelen ifrån backlin
jen. Kan bli bättre rent grundtekniskt och i sitt 
positionsspel.

Rasmus Lindqvist. Offensiv vänsterback med 
ett fint skott, som han gärna utnyttjar. Timin
gen i en-mot-en situationer måste förbättras.

Filip Smedjegården. Bror till Linus och en 
stabil försvarare som ofta väljer det enkla före 
det svåra. Måste utveckla huvudspelet.

Ronny Tazenya. Snabb mittback med bra blick 
för spelet. Första bolltouchen behöver slipas 
lite till och även det långa passningsspelet.

Alexander von Dorp. Mittback som har huvud
spelet som sitt adelsmärke. Är relativt snabb 
för sin längd, men behöver finna tryggheten i 
sitt spel, inte stressa iväg bollen så mycket.

MITTFÄLTARE
Omar Eddahri. En hårt arbetande yttermittfäl
tare med bra driv och kondition. Kan bli ännu 
snabbare, speciellt med boll.

Collins Ekeocha. Stor och tuff mittfäItsdy
namo med hyfsad teknik och fina passningar. 
Behöver bli mer positionssäker för att ta yt
terligare ett steg i sin utveckling.

Cem Erkol. Teknisk yttermittfältare med ett 
fint driv i steget. Gör ofta något konstruktivt 
med bollen. Kan falla ur matchbilder och 
behöver bli lite starkare och tuffare.
Mattias Folkesson. En av de bästa i laget un
der våren. En karaktärsspelare som inte viker 
ner sig i dueller i första taget. Kan fortfarande 
utveckla sin snabbhet.

Paulihno Fortez da Cruz. En trixig och lurig 
spelare som älskar att dribbla. Behöver bli bät
tre defensivt och lite tyngre i kroppen.
Carlos Garcia. En rivig mittfältare som har ett 
hyfsat skott. Behöver bli lite bättre fysiskt sett 
och utveckla huvudspelet.
Jonas Hellgren. En tung, stark och teknisk mit
tfältare med bra tryck i högerfoten. Skulle bli 
ännu vassare med ett snabbare steg och tänk.
Philip Hellqvist. Juniorlandslagsman som har 
en stor utvecklingspotential. Är bra med boll 
och säker i passningsspelet. Högerfoten kan 
bli bättre.
Trimmi Makolli. Liten och kvick yttermittfäl
tare med god teknik. Född -91 och en av de 
yngsta i truppen. Kan bli ännu mer explosiv i 
sin snabbhet och utveckla huvudspelet.

Robbin Selin. Wille Bäckström kallade honom 
för »Djurgårdens Messi« och visst finns det 
likheter. Är grymt snabb och har mycket fin 
teknik. Behöver bli lite tyngre och utveckla 
defensiven. Juniorlandslagsman som har Kusi-
Asare som förebild i A-laget.

Modaser Zekria. Yttermittfältare med bra 
speluppfattning och fina inlägg. Utvecklar han 
defensiven kan han gå långt.

ANFALLARE
August Bergman. Tung och stor forward som 
är en bra target-player och gör mycket mål. 
Behöver utveckla sitt närkampsspel.

Patrick Bickford-Smith. Är egentligen kanske 
mer lämpad som yttermittfältare/forward och 
är duktig på att komma runt på kanterna. Har 
härlig inställning, men behöver träna upp sin 
teknik och avslut.

Nikos Gatzakis. Snabb anfallare som har bra 
spelförståelse och har näsa för mål. Lite tunn 
och valpig i vissa situationer och behöver bli 
tuffare inne i boxen.

Kennedy Igboananike. Rivig forward med ett 
enormt driv i steget. Kan avgöra matcher på 
egen hand. Skapar mycket och borde kanske 
göra ännu mer mål än vad han gör.
Charles Simba. Tung och avig anfallare som 
har en härlig spänst. Svårstoppad rättvänd. 
Måste bli lite tuffare och ta för sig mer samt 
utveckla huvudspelet.

Juniorerna följer du allra bäst på www.difung
dom.se och på Hjorthagens IP

VÄLKOMMEN TILL

DIF DAGEN 
lördag 25 augusti 10-16, Kaknäs 

mer information hittar du på dif.se
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Årsavgift samt del av det du handlar för går till Djurgården 
Fotboll och Djurgården Hockey. Mer info på dif.se

Claes Forsberg - VD Djurgården Hockey AB, Jimmie Ölvestad - lagkapten DIF Hockey, 
Markus Johannesson - lagkapten DIF Fotboll, Jenny Furtenbach - VD Djurgårdens Fotboll Försäljning AB



Stora silvret 1988
Mats Jansson minns en säsong där Djurgårdens IF 
nådde stora framgångar. Mot alla odds - både 
ekonomiska och sportsliga.
Av Mats Jansson

säsongen 1988 är en klassiker. Detta därför att Djurgården som 
nykomling i Allsvenskan hade en ekonomi som var totalt 
under isen. Aret innan hade man ju ställt in betalningarna och 
varit ytterst nära en konkurs.

Värvningarna blev också av lågbudgetart och samtliga 
experter var överrens om att Blåränderna skulle åka ur direkt. 
Kritiken internt mot den unga styrelsens värvningar var 
enorm. De ansågs naiva och värvningar som Jens Fjellström 
och Steve Galloway ansågs som juniorvärvningar. Den enda 
etablerade rekryteringen som gjordes var Kjetil Osvold från 
Nottingham som anlände till träningslägret i mars. Insikten 
om ekonomi och framförallt ansvaret har ju aldrig varit 
tyckarnas kännemärke. Som alla vet blev det dock succé med 
en tredjeplats i serien och SM-final mot Malmö FF. (Det var 
slutspel på den tiden). Som sagt ett mycket roligt år där jag 
vill nämna ett par speciella händelser.

1. derbyna mot aik var två tråkiga 0-0 matcher. Däremot var 
bägge matcherna mot Bajen matcher man alltid kommer att 
minnas. Den första spelades 1 maj på Stadion och det var i 
början på serien och Djurgården var rejält nederlagstippade. 
Man spelade dock ut Hammarby efter noter och vann med 
2-0. Galloway var troligtvis det snabbaste och starkaste som 
sprungit på denna matta (Förlåt Jompa!). Det var en fantastisk 
känsla att gå hem efter matchen i den ljumma vårnatten och 
känna att vi aldrig skulle åka ur Allsvenskan med detta lag.

Det andra derbyt mot Hammarby gick på Söderstadion 
och vi vann med 4-0. Djurgården hade i och med segern tagit 
över tronen som bästa lag i Stockholm totalt sett. Minnesvärt 
från denna match är Stefan Rehns mål som börjar med en he
likopterfint (10 år före Anders Svensson) på mittplan, fortsät
ter med att dribbla förbi tre Bajenspelare och avslutar med ett 
stenhårt skott i krysset. Det absolut vackraste mål underteck
nad sett i ett derby. Till och med Bajenklacken applåderade.

Dessvärre var TV inte på plats detta derby så målet finns inte 
dokumenterat på film. Efter matchen gick undertecknad som 
bor på Söder och tog en öl och lyssnade på Hammarbyarnas 
klagolåt och låtsades medkännande.

2. sm-semifinalen mot IFK Göteborg på Stadion var en unik 
match såtillvida att det sålts 8 000 biljetter i förköp, men endast 
6 000 kom till Stadion. Det säger en hel del om vädret. Det var 
snö på Stadion och endast efter snö och isskottning av bland 
annat marknadschefen Hasse Swedberg kom matchen igång. 
Djurgården vann med 2-0 på ett vedervärdigt isunderlag. Jag 
vill känneteckna denna vinst som en ren ledarvinst. Innan 
matchen gick IFK Göteborgs ledare och gnällde och ville ha in
ställt medan Tommy Söderberg med flera i Djurgårdens ledning 
peppade spelarna och talade om hur mycket underlaget skulle 
gynna dem. Mycket riktigt kom Djurgårdens bägge mål ganska 
omgående innan Blåvitt hunnit vakna och slänga av sig den 
negativa inställningen. Mycket skickligt av Djurgårdsledarna.

3. gaismatcherna hade ett par poänger. Efter 6-1 till DIF på 
Stadion stod GAIS hetlevrade och annars mycket sympatiske 
tränare Bo Falk för en underbar bortförklaring. DIF hade 
bara haft tur och skjutit varandra i huvudet. Några av målen 
gjordes alltså på nick.

I bortamötet mot Makrillarna stod Steve Galloway för en 
underbar sak. Han gillade inte att killarna klappade honom 
i håret när han gjort mål. Efter det att han gjort 2-0 målet på 
nick sprang han mot hörnflaggan. När spelarna kom emot 
och skulle gratulera tog han upp en badmössa och drog över 
huvudet så att de inte kunde röra håret. Syntes klart på TV 
utan att kommentatorn märkte det.

Som sagt var 1988 ett mycket roligt Djurgårds år med 
många roliga minnen. Jag hoppas att denna lilla text väckte 
lite minnen hos er läsare också.
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1988 ALLSVENSKAN
10/4 Djurgården-Västra Frölunda 4-2 (2-2)

Mål 1-0 (29) Glenn Myrthil (25), 2-0 (29) Steve Galloway, 2-1
(38) Joakim Nåfors, 2-2 (41) Kaj Eskelinen, 3-2 (56) Steve Gal
loway, 4-2 (78) Glenn Myrthil
Publik 3 966

18/4 Örgryte-Djurgården 1-0 (0-0)
Mål 1-0 (77) Peter Karlsson
Publik 3 185

24/4 Öster-Djurgården 0-0
Publik 2 891

1/5 Djurgården-Hammarby 2-0 (1-0)
Mål 1-0 (20) Steve Galloway, 2-0 (88) Glenn Myrthil
Publik 13 410

8/5 Malmö-Djurgården 2-2 (2-2)
Mål 1-0 (5) Håkan Lindman, 1-1 (13) Jens Fjellström, 2-1 (20)
Lars Larsson, 2-2 (29) Kjetil Osvold
Publik 7 728

15/5 Djurgården-Gais 6-1 (2-0)
Mål 1-0 (19) Stefan Rehn, 2-0 (31) Glenn Schiller, 3-0 (42)
Stefan Rehn, 4-0 (51) Peter Skoogh, 5-0 (66) Stephan Kullberg, 
5-1 (72) Mikael Johansson, 6-1 (78) Steve Galloway
Publik 6 126

19/5 Djurgården-Norrköping 0-3 (0-2)
Mål 0-1 (25) Jan Karlén, 0-2 (41) Patrik Andersson, 0-3 (60)
Jan Hellström
Publik 6 485

29/5 Brage-Djurgården 1-1 (0-1)
Mål 0-1 (34) Kjetil Osvold, 1-1 (70) Anders Erlandsson
Publik 4 561

6/6 AIK-Djurgården 0-0
Publik 16 869

12/6 Djurgården-Sundsvall 4-2 (1-0)
Mål 1-0 (27) Stefan Rehn, straff, 1-1 (46) Håkan Holmström, 
2-1 (58) Steve Galloway, 3-1 (64) Glenn Myrthil, 4-1 (79) Steve 
Galloway, 4-2 (81) Tomas Brolin
Publik 4 481

16/6 Göteborg-Djurgården 1-1 (1-0)
Mål 1-0 (35) Stefan Pettersson, 1-1 (46) Steve Galloway
Publik 5 121

19/6 Djurgården-Göteborg 0-1 (0-0)
Mål 0-1 (55) Magnus Johansson
Publik 3 522

17/7 Västra Frölunda-Djurgården 0-3 (0-1)
Mål 0-1 (30) Jens Fjellström, 0-2 (73) Peter Skoogh, 0-3 (76)
Peter Skoogh
Publik 2 048

24/7 Djurgården-Örgryte 1-1 (1-1)
Mål 1-0 (2) Krister Nordin, 1—1(19) Thomas Blomberg
Publik 2 727

2/8 Djurgården-Öster 2-2 (1-0)
Mål 1-0 (44) Stefan Rehn, 2-0 (62) Steve Galloway, 2-1 (81)
Erkka Petäja, 2-2 (87) Tommy Berggren
Publik 1 352

8/8 Hammarby-Djurgården 0-4 (0-0)
Mål 0-1 (46) Peter Mörk, 0-2 (54) Stefan Rehn, 0-3 (73) Stefan
Rehn, 0-4 (77) Peter Mörk
Publik 6 612

14/8 Djurgården-AIK 0-0
Publik 11,063

21/8 Sundsvall-Djurgården 0-2 (0-0)
Mål 0-1 (56) Stefan Rehn, 0-2 (82) Stefan Rehn, straff
Publik 7 805

24/8 Gais-Djurgården 1-2 (0-1)
Mål 0-1 (31) Krister Nordin, 1-1 (59) Ulf Johansson, straff, 1-2
(62) Steve Galloway
Publik 5 750

28/8 Djurgården-Malmö 2-3 (1-2)
Mål 1-0 (13) Steve Galloway, 1-1 (25) Håkan Lindman, 1-2 (30) Torbjörn
Persson, straff, 1-3 (70) Stefan Schwarz, 2-3 (80) Glenn Myrthil
Publik 7 543

9/10 Djurgården-Brage 0-0
Publik 1 644

22/10 Norrköping-Djurgården 1-2 (1-1)
Mål 1-0 (20) Peter Lönn, straff, 1-1 (37) Peter Mörk, 1-2 (55) Kjetil Osvold
Publik 4 400

Malmö FF 22 15 2 5 45-26 32
IFK Göteborg 22 13 5 4 37-18 31
Djurgårdens IF 22 9 9 4 38-22 27
Örgryte IS 22 9 5 8 27-23 23
GIF Sundsvall 22 8 7 7 26-26 23
IFK Norrköping 22 9 3 10 39-29 21
IK Brage 22 7 7 8 23-30 21
Gais 22 8 4 10 25-31 20
Västra Frölunda IF 22 6 6 10 24-34 18
AIK 22 6 6 10 19-30 18
Östers IF 22 4 9 9 20-33 17
Hammarby IF 22 5 3 14 19-40 13

SM-SLUTSPEL
Semifinal
20/10 Djurgården-Göteborg 2-0 (2-0)

Mål 1-0 (6) Steve Galloway, 2-0 (41) Steve Galloway
Publik 6 342

12/11 Göteborg-Djurgården 1-0 (1-0)
Mål 1-0 (9) Mikael Nilsson
Publik 5 615

Djurgården till SM-final med sammanlagt 2-1
SM-slutspel, final
16/11 Djurgården-Malmö 0-0

Publik 8 050

19/11 Malmö-Djurgården 7-3 (5-1)
Mål 1-0 (1) Håkan Lindman, 2-0 (9) Håkan Lindman, 2-1 (23) Kjetil 
Osvold, 3-1 (23) Roger Ljung, 4-1 (32) Martin Dahlin, 5-1 (36) Martin 
Dahlin, 5-2 (47) Jens Fjellström, 6-2 (61) Martin Dahlin, 7-2 (79) Martin 
Dahlin, 7-3 (84) Steve Galloway
Publik 8 175

•Malmö FF Svenska Mästare med sammanlagt 7-3

SPELARSTATISTIK
Antal mål

13 Steve Galloway
8 Stefan Rehn
5 Glenn Myrthil
4 Kjetil Osvold
3 Jens Fjellström, Peter Mörk, Peter Skoogh
2 Krister Nordin
1 Stephan Kullberg, Glenn Schiller

Antal matcher
26 Jens Fjellström, Steve Galloway, Stephan Kullberg, 

Leif Nilsson, Glenn Schiller
25 Krister Nordin, Kjetil Osvold
24 Stefan Rehn
22 Vito Knezevic, Joakim Sjöström
19 Glenn Myrthil
18 Peter Skoogh
8 Peter Mörk
7 Lars Lundborg
6 Thomas Johansson
4 Anders Almgren

Statistiken är ett utdrag ur uppslagsverket
om DIF fotboll som ges ut senare i år.
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Vad hände efter 1988?
Anders Almgren gick 1993 till 
Vasalund. Därefter till AIK där han 
fortfarande är aktiv som målvakts- 
tränare.
Kenneth Bergkvist varvade ner i 
lägre serier i slutet på 90-talet. Är 
inte aktiv inom fotbollen idag och 
arbetar med media.
Jonas Claesson spelade i Spånga 
ett par år. Arbetade ett par år i DIF:s 
styrelse i mitten på 90-talet. Arbetar 
inom bankvärlden idag.
Patrik Eklöf hade envisa knäskador 
som satte stopp för karriären. Är 
idag P-SMtränare i DIF.
Jens Fjällström gick 1993 till 
Malmö FF. Idag är han uppskattad 
TV-kommentator och egen företa
gare.

Steve Galloway gick 1990 till Umeå 
FC. Spelade där karriären ut. Arbetar 
idag som egen företagare. Har haft 
ett par restauranger. Är biträdande 
tränare för Umeå FC:s framgångs
rika damer.
Thomas Johansson gick till Spårvä
gen 1990. Därefter Brommapojkarna 
och sedan DIF igen 1993. Arbetar 
inom distribution.
Vito Knezevic spelade efter SM-
finalen 1988 ett par säsonger i 
Spårvägen. Arbetar som konsult 
inom tryckbranschen. Fotboll spelar 
han i DIF:s veteraner.
Stephan Kullberg flyttade upp till 
Umeå där han arbetar som bankdi
rektör.
Peter Lundberg spelade ett par 
säsonger i Vasalund.

Lars Lundborg spelade i Älvsjö AIK 
och efter det blev det spel i lägre 
divisioner ibland annat Högalid. 
Bor idag i Dalarna och arbetar som 
golvläggare.
Glenn Myrthil blev det ett otal sä
songer i Spårvägen. Har haft en del 
uppdrag inom Stockholms Fotbollför
bund. Arbetar idag som polis.
Peter Mörk spelade ett par säsonger 
i Vasalund. Därefter flyttade han till 
Norge för spel i Bryne. Kärleken fick 
honom att stanna och bilda familj 
där. Arbetar inom telebranschen.
Leif Nilsson spelade ett par säsong
er i Vasalund. Därefter blev det spel 
i Gustavsberg. Arbetar som konsult 
på TietoEnator. Fotbollen håller han 
kontakt med genom sonens spel i 
Reymersholm.

Krister Nordin gick 1992 till AIK 
där han blev ikon. Arbetar idag på 
AIK:s kansli med försäljningssidan. 
Aktiv som spelare i Djursholm 
United.
Kjetil Osvold blev proffs 1989 i 
Grekland. Återvände efter ett år till 
Norge där han spelade ett par år.
Stefan Rehn gick 1989 till Everton 
och därefter till IFK Göteborg. Blev 
sedan proffs i Schweiz och avslutade 
karriären som spelare i DIF och där
efter tränare till 2006. Idag tränare i 
IFK Göteborg.
Glenn Schiller varvade 1992 ner i 
Hässelby SK. Idag egen företagare 
och bland annat spelaragent. Spelar 
fortfarande i Djursholm United i 
div 4.



DIF UNGDOMSFOTBOLL DIF BOXNING
Hjorthagens IP 
Artemisgatan 40 
115 42 Stockholm 
Tel: 08-54515850

DJURGÅRDEN DAMFOTBOLL
Tel: 08-7835915 
www.difdam.se

DIF HANDIKAPPFOTBOLL
Kent Åberg
Tel: 08-631 1101
Se länk från www.dif.se

DIF ALPINFÖRENING
Per Roald
Tel: 0705-641620 
www.difalpin.se

DIF AMERIKANSK FOTBOLL
Joakim Skoogberg
Tel: 0703-445304 
www.dif-af.se

DIF BANDYFÖRENING
Conny Arnold
Tel: 0708-922211 
www.difbandy.se

DIF BOULEFÖRENING
Sture Öhman
Prylvägen 7 
14130 Huddinge 
Se länk från www.dif.se

DIF BORDTENNIS
Tel: 0736-323031 
www.difbordtennis.com

Tel: 08-6501092
www.difboxning.com

DIF BROTTNING
Tel: 08-386669
Vällingbyhallen
162 56 Vällingby

DIF FÄKTNING
Tel: 08-6641464
www.diffencing.se

DIF GOLF
Tel: 08-51175000
www.djurgardensgolf.se

DIF HANDBOLL
Tel: 08-5953161
www.difhandboll.se

DIF INNEBANDY
www.difinnebandy.net

DIF ISHOCKEY
Tel: 08-6008100
www.difhockey.se

DIF KONSTÅKNING
Marie Westerberg
Tel: 0768-522777
www.difkonstakning.se

DJURGÅRDENS SUPORTERS CLUB
Tel: 08-7835038
www.dsclub.nu

JÄRNKAMINERNA
Tel: 08-7837977
www.jarnkaminerna.nu

Joacim Sjöström gick 1989 till AIK. 
Ett par säsonger där innan han slu
tade. Är idag egen företagare inom 
bemanningsbranschen.
Peter Skoogh gick i början av 90- 
talet till BKV Norrtälje. Idag är han 
egen företagare med egen brädgård.
Thomas Tagesson fortsatte kar
riären med spel i Vallentuna.
Lars Åstrand spelade ibland annat 
Enskede IK. Är idag naprapat och 
spelar i IFK Stockholm div 4.
Tommy Söderberg tränade DIF:s 
juniorer 1990. Därefter tränade han 
AIK. Arbetar sedan inom Svenska 
Fotbollförbundet där han varit 
U-landslagskapten och Förbunds
kapten för A-landslaget. Är för 
närvarande förbundskapten för 
U-21 landslaget.

Göran Aral försvann 1989 och hade 
olika tränaruppdrag inom Stock
holmfotbollen. Återkom 1999 som 
sportsligt ansvarig inom styrelsen. 
Avslutade detta uppdrag 2001 och 
arbetar idag som utbildningsansva
rig inom Svenska Fotbollförbundet.
Benny Persson flyttade till Skåne ef
ter tiden i Djurgården och var tränare 
på division två nivå där ett par år. 
Återvände därefter till Stockholm där 
han tränat ett otal lag. För närvaran
de tränar han Djurgårdens damer. Är 
egen företagare inom redovisning.
Björn Alkeby har aldrig släppt 
kontakten med DIF. Målvaktsträ
nare under många år inom DIF 
och förbund, på både senior som 
pojklagsnivå. Är Fritidsdirektör inom 
Danderyds kommun.

JUNI-SEPTEMBER 47

http://www.difdam.se
http://www.dif.se
http://www.difalpin.se
http://www.dif-af.se
http://www.difbandy.se
http://www.dif.se
http://www.difbordtennis.com
http://www.difboxning.com
http://www.diffencing.se
http://www.djurgardensgolf.se
http://www.difhandboll.se
http://www.difinnebandy.net
http://www.difhockey.se
http://www.difkonstakning.se
http://www.dsclub.nu
http://www.jarnkaminerna.nu


JÄRNKANINERNA

Saga Silver





Foto Privat bild

Robin Johansson
Vad är viktigast för dig med ditt supporterskap till Djurgår
den?

-Att känna glädje, gemenskap och att bygga upp förväntning
ar som förhoppningsvis infrias från tid till annan.
Hur har du som supporter ändrats under alla år som suppor
ter? Ser dina prioriteringar annorlunda ut?

-När jag inte hade barn och bodde i stan var allting enklare. 
Idag tar familjen mera tid och det är också längre resväg till 
Stadion. Det surras mycket DIF hemma. Barnen har självklart 
aldrig haft något val men de kan ju i framtiden i alla fall få tro 
att dom gjort ett aktivt sådant. Äldsta barnet fyller fem i år. 
Hon är såld på DIF och gillar verkligen inte AIK eller Bajen. Det 
bästa hon vet är att få följa med pappa till Stadion. Lillgrabben 
är bara två år, men det börjar arta sig även där.

-Förr i tiden kunde jag enkelt kombinera mitt arbete med 
bortamatcher, den vägen till njutning är idag mer eller mindre 
stängd. Jag är nog även latare och bekvämare idag. Det blir 
långt ifrån lika många bortamatcher per år men några stycken 
brukar det alltid bli. Jag är dock fortfarande lika passionerad 
och definitivt inte mätt. Inte på något sätt. Mycket vill ha mer å 
fan vill ha fler!

Vad tycker du Djurgården gör bra och vad tycker du att Djur
gården borde förbättra (förslag på åtgärder)

-Fokusering på och kring medlemmarna tycker jag är suve
ränt. Sen uppskattar jag verkligen aktivitetsutbudet som byggts 
upp med medlemstält, rejäla souvenirshoppar och barnaktivite
ter i anslutning till Stadion. Bara en sådan enkel detalj att man 
äntligen kan pröjsa med kort är riktigt bra. Childhood-projektet 
med bland annat besök på barnsjukhus värmer i hjärtat. På 
minuskontot måste jag ta upp det faktum att man till synes 
gör alldeles för lite för att fylla ut Stadion med publik till varje 
match. Att estimera ungefärlig publiksiffra några dagar/någon 
vecka innan bör inte vara ett problem, således bör resterande 
platser skänkas bort till rätt målgrupper. Ju fler som kontinu
erligt besöker hemmamatcherna, ju fler kommer med tiden 
förvissa sig om och betala för sin egen biljett. Kortsiktigt ger det 
fler människor inne på arenan givetvis också större möjligheter 
till intäkter från diverse försäljning. Avslutningsvis har jag så 
länge jag kan minnas velat ha en riktigt partisk och för motstån
darna otrevlig och jobbig speaker.
Vad är viktigast för Djurgården (spelare, kansli och support
rar) under 2007?

-Delmål ett är redan avklarat - seger och revansch i första 
derbyt mot AIK. I övrigt gäller det för Djurgården att redan i år 
komma vidare med arenaprojektet. Det kan och får inte rinna ut 
i sanden och bli nedprioriterat från politikerhåll. Samtliga resur
ser måste läggas på att få till stånd ett skriftligt avtal om mark 
innan årets slut. Vad det gäller laget så hoppas jag att samtliga 
spelare och ledare är införstådda med att derbyn, dem mot AIK 
i synnerhet, är ett snäpp viktigare än andra matcher. Det såg 
ut som att budskapet gått fram den 28:e maj. Allsvenskan är i 
skrivande stund fortfarande väldigt oviss där alla slår alla så om 
DIF kan få kontinuerlighet i det spel av modell mycket bra man 
visat upp så tror jag vi har chansen att gå hela vägen. Truppen 
måste såväl breddas som förstärkas i sommar, sen kan det bli 
åka av... Beträffande oss supportrar tycker jag mig känna en 
starkare sammanhållning än på många år. Att vi tar i, vägrar 
vika ner oss och sjunger mer än någonsin i underläge gör mig 
stolt och glad. Om det är 8000 eller 14000 på Stadion spelar 
mindre roll rent supportmässigt. Kvalitet slår kvantitet åtta da
gar i veckan. Får man önska sig något vore det väl att gubbarna 
på E rad 10 någon gång kunde ställa sig upp och sjunga med. 
Vilka sportsliga mål och förhoppningar hade du före säsongen 
och hur ser de ut nu?

-Mål och förhoppning är alltid att vinna och jag är oerhört 
glad över att vi tryckte dit gnaget./Thomas Alexanderson
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