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Hitta ett nyförvärv till DIF 
Vi djurgårdare har alla olika förhållanden till Djurgården. Bred
den på vårt supporterskap är enormt och som jag skrivit tidigare 
kan och ska man inte rangordna vem som är den mesta och 
bästa supportern. Det som istället ska lyftas fram är att Djurgårdsfamiljen 
växer och att vi alla djurgårdare ska respektera varandra och de värderingar 
som föreningen har.

Medlem eller inte, vi är ändå hundratusentals som har Djurgården som ut
talat favoritlag. Hur viktigt är det då att ha engagerade supportrar och medlem
mar? Det är otroligt viktigt och en förutsättning för att Djurgården ska utveck
las. De som är de mest inbitna djurgårdarna är våra medlemmar och det är 
också medlemmarna som bestämmer om framtiden för Djurgårdens IF. Det är 
vi medlemmar som tillsammans tillsätter den styrelse som ska fatta beslut i de 
avgörande frågorna. Därför är det extra roligt att vi närmar oss 15 000 medlem
mar. Vet du en engagerad djurgårdare som inte är medlem? Värva honom/hen- 
ne han/hon kan vara ett viktigt nyförvärv för framtidens Djurgården.

Träningsanläggningen på Kaknäs används inte bara av A-laget. Alla vi i 
djurgårdsfamiljen har haft möjlighet under året att komma ut på Kaknäs. DIF- 
dagen lockade tusentals djurgårdare och blev återigen en succé. Järnkaminernas 
Kaknäscup för supportrar blev en höjdare. Sedan har också våra samarbets
partners varit ute och fått känna på den fantastiska gräsmattan. En nygammal 
turnering genomfördes också på Kaknäs i början av september. Det var djurgår
dens gamla pojklag som gjorde upp om segern i Nostalgy Open. I år stod mitt 
gamla lag DIF P73 som segrare på målskillnad. Nostalgy Open är en mycket 
trevlig tillställning och ett sätt för Djurgården att hålla kontakten med gamla 
spelare. Är du gammal pojklagspelare i DIF och fyllt 30 år eller mer? Håll då 
utkik på hemsidan så du kan träffa dina gamla lagkamrater på Kaknäs nästa år.

Nu väntar en spännande höst och vi hoppas att ni sluter upp på de avslutande 
hemmamatcherna. Hittills i år har det inte varit under 10000 åskådare på Sta
dion och vi hoppas att trenden håller i sig. Med publikens hjälp ska vi vara med 
i kampen om de ädlaste medaljerna i höst. Se till att du redan nu skaffar biljett 
till den avslutande omgången av Allsvenskan då Djurgården tar emot BP på Sta
dion. Glöm inte heller att skaffa biljett till bortaderbyt mot AIK 24 september på 
Råsunda. Vi hoppas att alla djurgårdare sluter upp på den södra läktaren.

Nu är boken Djurgårdens IF Fotboll 1899-2006 äntligen här och det finns 
en begränsad upplaga på 3 000 exemplar så se till att införskaffa boken nu så 
du inte blir utan. I boken hittar du det mesta om DIF Fotboll spelare, resultat, 
statistik och mycket mer. Boken köper du via hemsidan, i Derbybutiken, Järn
kaminernas butik, i butiken i Klocktornet eller på hemmamatcherna i souvenir
tältet vid sektion H.
Tomas af Geijerstam
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»Arenafrågan den enskilt viktigaste frågan«
MÅNADSBREV. Alf
Johansson, VD på 
Djurgårdens Elit
fotboll AB, har 
sedan i juni, under 
rubriken »Månads
brev« på hemsidan 
berättat om vad 
som händer i och 

kring Djurgården. Det handlar om allt som 
rör Djurgården såsom arenafrågan, 
spelarrekryteringar, organisation med 
mera. Månadsbrevet kommer ut varje 
månad och här följer utdrag ur breven 
juni-september och breven i sin helhet 
finns att läsa på hemsidan.

Utdrag ur månadsbrevet i juni
Arenafrågan är den enskilt viktigaste frå
gan för Djurgården Fotboll. En egen arena 
skapar en hemvist och möjliggör även ett 
ökat intäktsflöde. Vi jobbar i en positiv 
anda tillsammans med politiker och 
tjänstemän i Stadshuset för att till och 
börja med lösa markfrågan. Alliansen 
lovade efter valsegern i höstas att denna 
fråga skall vara löst under mandatperio
den. De olika supporterorganisationerna 
har bildat en gemensam arenagrupp med 
Richard Nordström som talesman, vi har 
haft ett första möte med gruppen och 
kommer att träffas kontinuerligt under 
hela processen.

Utdrag ur månadsbrevet i juli
Vi har via ett samarbete med en nige

riansk fotbollsakademi haft två spelare 
på provträning under våren: Kennedy 
Igboananike och Collins Ekeocha.

Den förstnämnde känner Du säkert till 
eftersom han ingått i A-truppen vid några 
tillfällen och även gjort ett inhopp mot 
Hammarby och Gefle.

Collins har med stor framgång spelat i 
Tipselitlaget. Det är därför glädjande att 
konstatera att vi kommer att ha kvar båda 
två i verksamheten till att börja med fram 
till nyår.

Utdrag ur månadsbrevet i augusti
I media har jag i några artiklar sagt att för
utsättningarna för en bra verksamhet de 
kommande åren är mycket goda, några 
har efterlyst ett preciserande av detta. 
Sportorganisationen träffas veckovis och 
planerar både på kort och på lång sikt. Vi 
jobbar redan nu med truppens utseende 
2008 och 2009.

Siggi och Pålle har båda två år kvar på 
kontraktet vilket skapar kontinuitet. Sam
arbetet med Tipselit fungerar mycket bra 
och både rekryteringsarbetet och karlägg
ningen av motståndare har utvecklats vi
dare. Den mentala träningen har fått ett 
bra mottagande och hjälper många att 
öka sin prestation. Ledare och spelare har 
ett stort personligt engagemang i allt som 
görs.

Detta och mycket annat bidrar till att 
jag anser att vi har goda förutsättningar 
att utveckla verksamheten vidare under 
de kommande åren.

Utdrag ur månadsbrevet i september 
Publikstödet är som jag skrivit om i tidi
gare månadsbrev enormt viktigt för laget. 
På Stadion har det varit över 10000 åskå
dare varje match hittills. Jag vill tacka alla 
er som bidrar till att göra varje match till 
en fest, vi har en fantastisk publik och i 
derbyt mot Hammarby var det en fröjd att 
se klackens fina uppträdande.

Djurgården och Helsingborg represente
rar Sverige i European Club Forum tillsam
mans med en rad toppklubbar inom UEFA. 
Vi träffas några gånger per året och disku
terar eventuella förändringar i Champions 
League och UEFA-cupen och givetvis har 
fördelningen av pengar en stor plats på 
agendan. Djurgården finns med som rep
resentant fram till 2009 och därefter väljs 
nya lag från Sverige baserat på presenta
tioner i Europaspelet. Vi kommer att ha 
ett nytt möte under nästa månad och jag 
kommer att återkomma i kommande 
månadsbrev med en utförligare rapport 
om vad som händer och sker i UEFA-hög
kvarteret.

Planeringen inför nästa säsong är i full 
gång i organisationen, budgetarbetet har 
startat och det är bland annat viktigt att vi 
fortsätter att utveckla försäljningsverksam
heten. Tillsammans med publikintäkter 
och TV-pengar är detta en stor intäktskäl
la. Har du kontakter med företag som vill 
synas tillsammans med Djurgården, tveka 
inte att kontakta försäljningsavdelningen, 
kontaktuppgifter finns på hemsidan.
• Tidigare publicerat på www.dif.se.

PUTTE EKLÖF TRÄNAR FOTBOLLS- 
KLASSER PÅ ENGELBREKSSKOLAN 

tränare. Djurgårdens tränare för PSM-
laget Patrik »Putte« Eklöf kommer även 
att figurera som fotbolIsinstruktör för 
fotbollsklasserna på Engelbrektsskolan.

Putte Eklöf tränar som nämnt Djur
gårdens lag i Pojkallsvenskan och förra 
säsongen var han assisterande tränare 
till Tipselitlaget. Putte är även A-lags 
tränare i Värtans IK. Just för tillfället ut
bildar han sig via Fotbollförbundet, det 
som förut kallades Steg 3 numer Avan
cerad nivå. Putte kommer att vara fot
bollsinstruktör för Djurgårdens fotbolIs
profil på Engelbrektsskolan för klasser
na 7-8./Jonathan Broberg

Missa inte Månadens medlem!
tävling. Sedan i mars har vi utsett 
»månadens medlem« i Djurgår
dens IF Fotboll. Vinnarna 
har fått en signerad 
matchtröja. Ett stort 
grattis till er som 
vunnit och tack för 
att ni är medlemmar 
i Djurgården Fotboll. 
Under hösten kanske 
det blir du som blir 
månadens medlem?

Grattis till er som redan vunnit: 
Mars: 556 Ola Wahlberg

Håll utkik på www.dif.se »P-A-T-R-l-C-K A-M-O-A-H«

April: 3466 Nicklas Eriksson
Maj: 9177 Fredric Rohdin

Juni: 8547 Dennis Kullman
Juli: 5011 Ida Eriksson
Augusti: 350 Fredag Lundqvist
September: 3018 Conny Hansson

http://www.dif.se
http://www.dif.se
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Nedsläppsdags
HOCKEY. Mödan fotbollslaget ångar på mot 
det fjärde SM-guldet på 2000-talet så laddar 
hockeyn för ytterligare en tuff säsong. Utöver 
förstärkningarna på isen så har Djurgården 
även förstärkt organisationen. Janne Järlefelt 
blir ny sportansvarig för A-laget. Hans Särkijär
vi får två assisterande tränare, Tomas Montén 
och Mikael Johansson, istället för en.

-Vi är beredda på att media kommer tippa 
oss långt ner, det gör oss ingenting. Vi har 
spelare som kämpar stenhårt hela tiden. 
David Printz (ny back) har jobbat stenhårt 
tre år i USA och aldrig gett upp, han fortsatte 
kämpa stenhårt och fick tack vare det sina 
NHL-matcher. Jimmie Ölvestad är likadan, 
en riktig Järnkamin, säger Hans Särkijärvi.

Alla inom laget och föreningen tror och 
hoppas på slutspel.

-Det är en inställning vi alla runt laget har. 
Men det blir tufft och det ska spelas om det 
först. Vi är inte rädda för några andra lag men 
vi vet att vissa lag kommer att bli bra, men det 
är på isen det ska avgöras, säger nye sport
ansvarige Janne Järlefelt.

Janne började i somras som sportansvarig 
i A-laget, trots sommaren har han hunnit arbe
ta en del ändå.

-Jag har varit med och tagit in David Printz, 
och jag har strukturerat upp organisationen. 
Mitt jobb är att hålla koll så saker och ting 
fungerar, samt hjälpa till med lagbygget.

Både Järnkaminerna och Djurgården 
Hockey märker av ett ökat intresse på säsongs
kortsförsäljningen. Vi vet alla vad det betyder 
för laget när supportrarna är på plats för att 
stödja laget. Så en sista hälsning, ett löfte från 
tränare Hans Särkijärvi.

-Om ni kommer till matcherna så kommer 
ni få se ett mycket mer aggressivt Djurgården, 
ett hungrigt och revanschsuget lag. Jag lovar 
att vi ska göra vårat allra yttersta för att ta oss 
till slutspel och det med supportrarnas hjälp. 
Vi ska göra det tillsammans inom Djurgårds
familjen! /Mikael Nylander (www.svenskafans.com)

http://www.svenskafans.com
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Är detta den 
äldsta match- 

tröjan? Den 
användes i två 

säsonger på 
30-talet av 

Djurgårdens 
juniorlag.

Få startelvan direkt i mobilen
Vilken startelva blir det, vad är strategin och hur ser skadeläget ut? Nu kan 
du bli uppringd direkt av Paul Lindholm 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. Samtalet kostar 10 
kr/match. Om du vill avbeställa tjänsten, SMS:a texten »DJU STOP11« 
till 72401. För fler mobila Djurgårdentjänster, 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!

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) 
Sverigehuset (Hamngatan 27) 
Täby Tobak (Östantorget 153)

Succé för Djurgårdens sommarfotbollsskola
ungdomsfotboll. Christian Gentile svarar 
på frågor om sommarfotbollsskolan, som 
i år lockade fler deltagare än någonsin 
tidigare.
Christian Gentile, Djurgårdens Sommar
fotbollsskola har genomförts ett antal år, 
inom vilka områden har fotbollsskolan 
utvecklats?

-Skolan har förbättrats på alla sätt och 
vis. Till exempel har kvalitén på deltagar
nas material, som numera tas fram av 
Adidas, blivit bättre. Antalet anmälningar 
har också »utvecklats«. För några år sedan 
var antalet deltagare 160 barn. Första 
veckan i år var det 250 barn, och då var 
det ytterligare spelare som stod i kö för 
att få vara med.
Hur utbildas ledarna i fotbollsskolan?

-Ledarna blir utbildade vid flera till
fällen och får även en ledarmanual i 

handen med veckans program och rikt
linjer. Ledarna får dessutom en genom
gång av teknikträningsmetodiken som 
används och övningsval för träningsmeto
diken. Värt att nämna är att medelåldern 
på ledarna är ungefär tre år högre än för 
några år sedan. Ledarna hänger med från 
år till år vilket är jättekul.
Vad tror du gör sommarfotbollsskolan 
så populär?

-Jag tror att kombinationen mellan 
trygghet för föräldrarna och trivseln för 
barnen är avgörande. Föräldrarna känner 
sig trygga med ledare och organisation 
och därmed att barnen får en rolig vecka, 
samtidigt som barnen trivs för att glädjen 
är det som framhävs samt möjligheten att 
få spela fotboll hela dagen i en hel vecka! 
Vilket syfte fyller fotbollsskolan för DIF 
Ungdom?

-Fotbollsskolan är ett sätt att visa upp 
fotbolIsutbiIdningen i Djurgården och pre
sentera klubben på ett bra, och vad jag 
tror är, ett charmigt sätt.

-För de ledare som fortfarande spelar 
för Djurgården är det ett bra sätt att skaffa 
sig sina första ledarerfarenheter, kvalitéer 
som behövs
på fotbollsplanen och senare i livet.
Vad har varit nytt i år?

-Bland annat har vi haft möjligheten 
att ha en helt separat målvaktsgrupp, 
som fungerade väldigt bra!
Vad finns det kvar att utveckla till nästa 
sommar?

-Deltagarantalet skulle kunna växa om 
vi fick tillgång till ytterligare en bra yta, 
men innan det handlar det mest om att 
förbättra det vi redan har./Jonathan Broberg 
•Läs mer om DIF-Ungdom på www.dif.se

http://www.sporti-mobilen.se/partner.php?p=dju
http://www.ticnet.se
http://www.ticnet.se
http://www.dif.se
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Läger som är här för att stanna
sommarläger. Under några dagar i juli 
hade DIF besök av några av landets mest 
intressanta unga spelare. Tanken med 
sommarproffs återupptogs ifjol och är 
enligt Mats Lundholm här för att stanna.

-Absolut, det här är jättepositivt både 
för klubben och för de inbjudna spelarna.

Årets kull av sommarproffs 2007 kom 
till huvudstaden för att bekanta sig med 
Sveriges, under 2000-talet, i särklass 
främsta fotbollsförening. I den 22 man 
(födda 1991-1993) lyckliga gruppen in
gick fem spelare som till vardags spelar 
i Djurgården samt 17 från andra fören
ingar, både inom Sverige, från Finland 
och en spelare ifrån Ghana.

Under några intensiva dagar, främst 
ute på Rådmansö, tränades det, pratades 
taktik och framför allt; Djurgården och 
spelarna bytte erfarenheter med varandra 
och fick chansen att ömsesidigt visa upp 
sig själva. Mats Lundholm på Djurgården 
följde sommarproffsens vistelse och hade 
ansvar för projektet och detta är hans 
analys av årets läger:

-Lägret i år har varit helt fantastiskt. Vi 
drog igång sommarproffs förra året efter 
att idén legat på is i 15 år. Det är ett bra 
sätt för oss att bjuda in intressanta unga 
spelare och visa de klubben inifrån, hur 
vi fungerar på och utanför planen.
Mats, vad utsatte ni ungdomarna för 
under lägret?

-Det första de fick se när de anlände 
var självklart Stadion och där fick de be
kanta sig med arenan och sedan åkte vi 
vidare till Kaknäs där vi tittade på en 
A-lagsträning tillsammans. Efter detta 
bar det iväg till Rådmansö och där ute 
har de tränat, haft taktikgenomgångar 
och lyssnat på föreläsningar. Lägret 
avslutades sedan med att vi tittade på 
Djurgården-Elfsborg och killarna blev 
presenterade på innerplan i halvtid.

I 2-1 segern mot Gefle på Stadion gjorde Enrico två mål. Det andra 
var Djurgårdens 2000:e mål i Allsvenskan genom tiderna.

Vad är syftet med sommarproffsen?
-Naturligtvis handlar det om att pre

sentera Djurgården för spelarna så att de 
får en klarhet i hur vi spelar, tränar och så 
vidare. Sedan när killarna, de som inte 
redan spelar i DIF, är redo för att kanske 
byta klubb då ska de ha klart för sig hur 
Djurgården fungerar och vi ska då vara 
det självklara alternativet.
Vad var din personliga uppfattning om 
årets läger?

-Helt fantastiskt! Jag tror inte det finns 
någon som har den minsta negativ tanke 
efter de här dagarna, det har varit en 
oerhörd upplevelse för killarna, det är jag 
helt övertygad om.
Så sommarproffs är här för att stanna?

-Absolut! Det här är jättepositivt både 
för klubben och de inbjudna spelarna.

Kanske kommer vi att se en eller ett 
par av spelarna i Djurgården. Vägen till 
A-laget är lång men att få vara sommar
proffs är en bit på vägen./Jonathan Broberg

SPELARNA SOM DELTOG
(namn, födelseår, klubb/land) 
Adjev Mensah, 1990, Ghana 
Anders Johansson, 1991, Mora 
Carl Björk, 1992, Djurgårdens IF 
Carlos Garcia, 1993, Djurgårdens IF 
Charbel Aphram, 1992, Assyriska 
Jesper Andersson, 1993, Moheda 
Jesper Hjälm, 1992, Huddinge 
Joachim Nilsson, 1993, Huddinge 
Joakim Alriksson, 1992, Heby 
Juha Lähde, 1991, TPS Åbo Finland 
Marco Rönning, 1992, Arvika 
Markus Brolund, 1992, Upsala IF 
Markus Hägg, 1992, Norrskedika 
Nicklas Karlsson, 1992, Assyriska 
Oscar Hiljemark, 1992, Gislaved 
Paul Lindkvist, 1993 Djurgårdens IF 
Per Schröder, 1992, Djurgårdens IF 
Philip Grabert, 1993, Djurgårdens IF 
Philip Lenell, 1992, Enköping 
Santeri Mäkinen, 1992, TPS Åbo 
Teemu Honkaniemi, 1991, HJK Finland 
Tomas Kula, 1991, FC Jaro Finland

PER JOHANSSON GÖR FINA 
INSATSER I P18-LANDSLAGET 
ungdomslöfte. Djurgårdens Per Johans
son, utlånad till BK Forward, gjorde två 
mycket fina insatser när Sveriges P18-
landslag spelade två landskamper mot 
Belgien och spelade 90 minuter i båda 
matcherna.

Första matchen slutade 1-1 och då 
spelade Per ytter mittfältare hela 
matchen och gjorde det så bra att han 
tilldelades utmärkelsen »bästa spelare« 
i det svenska laget.

I andra matchen tog Sverige en impo
nerande seger med 5-1. Per startade 
som vänsterback, gick efter 60 minuter 
upp på en plats på ytter mittfältet och 
avslutade som anfallare.

DIF ungdoms elitkoordinator Lasse 
Ericson såg matcherna på plats och var 
imponerad av Per.

- Han har tagit stora steg under året. 
Han har farten, är stark, har ett mycket 
fint tillslag med vänsterfoten och jobbar 
väldigt hårt, menade Lasse.

Lasse berättade även att förbunds
kaptenen för P18, Hans Lindbom, var 
nöjd med Pers insats.

- Han tyckte att Per haft en enorm 
utveckling under året, berättade Lasse 
Ericson.

I BK Forward, som spelar i division 
1 Norra, har Per haft en ordinarie plats 
i startelvan under året./Jonas Riedel
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DJURGÅRDAREN listar

Målskyttar på

70-talet
1978
1973
1975
1972
1978
1979
1970
1974
1970
1972
1973
1978
1971
1973
1974
1974
1977
1971
1972
1973
1974

Tommy Berggren, 19 mål
Harry Svensson, 16 mål
Harry Svensson, mål 11
Anders Ahlström, 10 mål
Anders Grönhagen, 10 mål
Anders Grönhagen, 10 mål
Dan Brzokoupil, 9 mål
Harry Svensson, 9 mål
Hans Nilsson, 8 mål
Kjell Samuelsson, 8 mål
Håkan Stenbäck, 8 mål
Håkan Stenbäck, 8 mål
Dan Brzokoupil, 7 mål
Kjell Samuelsson, 7 mål
Per Lövfors, 7 mål
Kjell Samuelsson, 7 mål
Anders Grönhagen, 7 mål
Sven Lindman, 6 mål
Harry Svensson, 6 mål
Sven Lindman, 6 mål 
Kjell Karlsson, 6 mål

1979 Tommy Berggren, 6 mål

Foto Sebastian Ekholm

Djurgården i rymden 
ny medlem. Sveriges ende rymdfarare, Christer Fuglesang, 
landade med helikopter på Stadions gräsmatta innan matchen 
mot IFK Göteborg. Innan han fick njuta av matchen hann han 
med att bli ständig medlem i föreningen och därmed Djurgår
dens första representant i rymden.
Christer, du är nu ständig medlem i Djurgården Fotboll, hur 
känns det?

-Det känns jättebra, verkligen kul.
Du har just sett en match mellan Djurgården och IFK Göte
borg, vad tycker du om matchen?

-Det var en jättespännande match, bättre inträde som 
medlem kan man inte ha. Det var en match där spelet böljade 
fram och tillbaks. Jag tycker nog att vi spelade bättre under en 
stor del av tiden, men det var ändå var det lite osäkert in i det 
sista. Och stämningen på arenan var underbar.
Kommer du tillbaks till Stadion snart?

-Det kommer jag att göra.
Du fick en Djurgårdsflagga att ta med upp på nästa rymdfärd, 
kommer vi få se Djurgårdsmärket uppe bland stjärnorna?
-Det kommer nog upp en djurgårdsflagga i rymden, ja, det tror 
jag./Jonas Riedel
•Tidigare publicerad på www.dif.se

Det är en rolig grej att ha gjort 
det kortaste inhoppet genom 
tiderna och jag fick ju sätta upp 
en allsvensk match på mitt CV.

Försvarsspelaren Patrick Luxenburg, född 1972 till
hörde Djurgårdens A-trupp säsongerna 1991-1992. 

Som 18-åring fick han göra A-lagsdebut när han i en 
match mot IK Brage på Domnarvsvallen ersatte Ken 

Burvall. Inhoppet varade i fyra sekunder innan 
domaren blåste av matchen. Patricks inhopp är 

det kortaste genom tiderna i Allsvenskan.

http://www.dif.se




Hjorthagens IP har varit och är fortfarande 
idag en samlingsplats och ett andra hem för djurgårdare sedan 
mitten av 60-talet. Arenan ligger vackert belägen i utkanten av 
staden. Hjorthagen är för Djurgården det som aortan är för 
kroppen, en mekanism som får verksamheten, inte bara att 
fungera, utan att leva, bli flödande och njutbar.

Alla som någon gång har besökt Hjorthagen måste ha känt 
den säregna, lite mytomspunna djurgårdskänslan, detta trots 
att andra klubbar, i synnerhet Värtans IK, använder arenan som 
sin hemmaplan. Men för Djurgården betyder anläggningen 
något extra, här finns ungdomskansliet, det är här fotbollssko
lor och andra ungdomsaktiviteter, såsom juniormatcher, spelas.

-Det är ju här vi vill vara och det är i det här närområdet som 
mycket av föreningskänslan infinner sig och det vill vi naturligt
vis fortsätta att ta vara på, menar föreningschef Johan Werner.

Den värme och hemkänsla som anläggningen i sig förmedlar 
är något som Djurgården som förening jobbat hårt med att även 
kansliet ska utstråla. Man ska känna sig nästan som hemma, 
det är en del av grundkonceptet.

-För ett tag sedan hade vi en spelare från P16 som sov i sof
fan här efter en träning, och det kan ju tyckas roligt, men det är 
ju så vi vill ha det här, menar Kerstin Eriksson, som jobbar på 
ungdomskansliet med bland annat administrationsfrågor.

Också juniorernas lagledare Kjell Andersson håller med om
att öppenhet är en del av känslan som hjälper till att göra 
Hjorthagen till vad den är idag.

-Vi får ofta positiva reaktioner från folk som besöker oss, och 
vi försöker alltid ta oss tid att prata, säger han.

I en tid då fotbollen i Sverige alltmer har gått från bakgårdar 
rakt in i TV-soffor, samt att det idag finns både fler ungdomslag 
och spelare finns ett naturligt behov av att upprusta anläggning
arna. En process som naturligtvis tar tid, men på sikt finns ett 
klart vägval redan utarbetat för ett sådant scenario.

-Vi vill ju finnas inom en geografisk triangel där Hjorthagen, 
Gärdet och Östermalms IP står för både bredd- och elitverk
samhet, säger Johan Werner.

Hur det blir med den saken återstår att se, men Hjorthagen 
kommer fortsätta att charma och fortsätta att inspirera Djurgår
dens unga spelare och ledare./Jonathan Broberg Foto Marcus Stork

Hjorthagen

Hjorthagens IP är hjärtat i Djurgårdens ungdoms
verksamhet. Här spelas juniormatcher och här 
hålIs Djurgårdens fotbollskolor.
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Kapten Markus Johannesson till medlemmarna:

»Glöd och vilja«
Hej på er. Dagen efter en 1-3 förlust mot 
Kalmar är man lagom motiverad att sitta 
och tänka fotboll.

Har analyserat matchen gång på gång, man blir som 
besatt av att hitta lösningar, vad det är som inte stämmer 
och så vidare. Problemet är att det idag är meningslöst att 
hitta lösningar, det hade vi behövt gjort igår. De matcher 
som följer kommer inte att likna den mot Kalmar. Det 
finns inget lag som kan gneta och tråka ut en motståndare 
som Kalmar kan. Tyvärr gick vi rakt i den utlagda fällan 
igår igen, trots att dom inte ens hade täckt över den...

Vi visste att deras chans var fasta situationer, ändå låter 
vi dom utnyttja dessa för att vinna matchen. Här måste 
vi vara mycket mer bestämda och tuffa att inte släppa 
markeringar.

Det som är positivt är den glöd och vilja som finns både 
hos oss och hos alla er på läktaren för att nå resultat. Då 
är det ändå mer frustrerande för oss på planen att inte få 
ut det vi kan spelmässigt, vi vill så gärna bjuda tillbaka.

Det vi ska komma ihåg är att vi har åtta raka utan 
förlust innan förlusten mot Kalmar, vi är grymt svårslagna 
och det vet våra motståndare om. Vi får inte gräva ner oss 
och deppa för mycket för det har vi inte tid med. Vi har 
slagläge! Dessutom en vinnarkultur i den här föreningen 
som ingen annan har. Låt oss utnyttja det tillsammans.

DIF-dagen i augusti måste jag beröra i den här texten.
Man får ofta frågan om det inte är jobbigt att skriva 

autografer och om man inte får kramp i armen när man 
står där.

Då är mitt svar, tänk om det inte var någon som brydde 
sig, eller att ingen ville ha autografer.

Hur tråkigt hade inte det varit?
Det är en riktig egotripp att få stå 

där omsvärmad av ungdomar (mesta
dels) och få höra hur bra man är 
och hur mycket dom uppskattar 
det man gör på jobbet. Önskar a 
alla fick den möjligheten på sin 
arbetsplats. Dessa dagar är det 
jag kommer jag att minnas och 
sakna när jag lagt skorna på hyl
lan, ihop med alla sköna segrar 
så klart.

Tack alla ni som kom dit och 
gjorde det till en härlig djurgårds 
dag.

Vi ses på Stadion.
Hälsningar
Markus Johannesson

Jonson och Johannesson 
på Stadium Sports Camp
sommarbesök. Varje sommar 
besöker Djurgårdsspelare, 
genom samarbetet med 
Stadium och Adidas, Stadi
ums Sports Camp i Norrkö
ping.

I år var Mattias Jonson och 
Markus Johannesson på plats.

Dagen började med lite 
autografskrivning och fotbolIs
träning med några av alla 
grupperna, Markus gav lite 
instruktioner om »vristteknik«. 
Därefter var det lagfotografe
ring. Det var inte ett lag som 
skulle fotas tillsammans med 
Mattias och Markus - det var 
21 lag! Mellan tagningarna 
blev det utrymme till små- 
snack mellan deltagarna och 
spelarna, lite munhuggning 
om vilket lag som är bäst.

När alla 21 lagen var fotade 
och magarna kurrade bar det 
av till den enorma matserve
ringen som dagligen utfodrar 
en ofantlig mängd deltagare, 
ledare och besökare.

Under lunchen pratade vi

lite med ledningen för Sports 
Camp och Friends. Friends 
Idrott utbildar varje vecka 
både deltagare och ledare i 
ämnet kränkningar, mobbning 
och laganda.

På Sports Camps område 
finns ett jättestort aktivitets- 
centrum där deltagarna kan 
umgås och göra en mängd 
olika saker då de inte tränar.

Här väntade en intervju 
i soffan, Edward ställde kloka 
och kluriga frågor till Mattias 
och Markus, deras svar var 
lika kloka och kluriga. Därefter 
blev det femkamp och Markus 
och Mattias tog hem segern.

Dagen och besöket avsluta
des med signeringar på »kän
disväggen« inne i aktivitets- 
centret.

En stor eloge till våra spe
lare som deltar i aktiviteter 
av dessa slag med ett stort 
engagemang och mycket 
glatt humör! Tack Stadium 
för mycket bra omhänder- 
tagande./Marie Barth-Kron
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Psykologin
»Det handlar om att ge ett 
kontinuerligt och långsiktigt 
stöd till spelare och ledare.«

Berätta, vem är Johan Fallby?
-Jag är en före detta landslagstränare, fast 

i bordtennis. Jag har intresserat mig för idrotts
psykologi som jag pluggade i Halmstad och är 
numera doktorand i psykologi på Stockholms 
Universitet där mitt avhandlingsområde handlar 
om elitidrott och prestation. I samband med mina 
studier har jag jobbat som idrottspsykolog inom 
många olika idrotter.
Hur det blev Djurgården för dig?

-Jag är anställd av Svenska Fotbollförbundet 
som riksinstruktör och förbundet gav erbjudande 
till allsvenska föreningar om de var intresserade 
av ett samarbete inom detta område och eftersom
Djurgården redan presenterade en tydlig plan för 
hur man ville ha det, blev det naturligt att inleda 
ett samarbete.
Vad är mental rådgivning?

-Det är ett väldigt brett begrepp och jag gillar 
inte riktigt formuleringen mental rådgivning, för 
det har blivit lite misshandlat som koncept. Det 
handlar om att ge ett kontinuerligt och långsiktigt 
stöd till spelare och ledare, försöka få de att ha en 
livsstil som de uppskattar, försöka få de att ma 
bra helt enkelt. Så därför kallar jag mig för 
idrottspsykologisk rådgivare.
Hur ser ditt möte med spelare ut?

-Det varierar givetvis, eftersom det är en grupp 
men med många individer i. Det är svårt att jobba 
med alla individuellt så ibland kör jag en och en, 
ibland gruppvis. Men gruppvis i år har vi mest 
talat om målsättningar och kommunikation. 
Sedan, för de som vill och känner behov av det, 
har vi haft peronliga samtal en del spelare har 
kommit mer regelbundet medan andra velat ha 
samtal lite mer utspritt.
Hur mycket kan samtalen höja en prestation?

-Det finns inte något klart sätt att mäta effek
terna på, kör du fys kan du enkelt se dina förbätt
rade resultat, men riktigt så fungerar inte detta. 
Dock är det klart att det höjer en prestation om 
man förbereder sig mentalt för den, så är det 
i samhället och jag är övertygad om att det är 
likadant inom idrotten. Trivs du med din situation 
och med vem du är ökar sannolikheten att få ut 

maximalt av din prestation./Jonathan Broberg
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Väg
visare
Markus Johannesson, Mattias Jonson och 
Aki Riihilahti-trekaraktärsspelare. Dem 
som laget, och fansen, litar till i motgång.
Av Jonas Riedel

Vi brukar samla några personer 
runt ett tema till varje nummer av 
Djurgårdaren. Vad tror ni att temat 
är den här gången?
MATTIAS JONSON: En snygg och 
två fula?
MARKUS JOHANNESSON: Äldst? 

aki riihilahti: Mest skadade?
Bättre kan ni...
markus: Ok, karaktärsspelare? 
aki: Jaaaaa, han vågade säga det! 
Är det en bra benämning, »Karak
tärsspelare«?
markus: Det tycker jag, det 
är ett positivt laddat ord. Men 
det man kan fundera på är att 
alla borde vara karaktärsspelare 
om man spelar man på en viss 
nivå och har det som arbete. Det 
handlar om att man jobbar för 
att göra sitt bästa.
aki: Det handlar om hur man 
är som människa, det är inte lätt 
att lära någon att bli en karak
tärsspelare. Självklart kommer 

det med åldern att man tar mer 
ansvar, och att ha karaktär är 
lite att ta ansvar när det gäller. 
Vad innebär det att vara en 
karaktärsspelare?
markus: När det går emot och 
är lite tungt, både under träningar 
och på match, märker man vilka 
som är det. Den förmågan finns 
hos alla på olika sätt, men det är 
därför jag är lite kluven till frå
gan, på den här nivån borde alla 
ha det i sig.
mattias: Det ska inte bara be
höva handla om ålder och erfaren
het, men när det går lite tyngre

Det handlar om hur 
man är som människa, 
det är inte lätt att lära 
någon att bli en karak
tärsspelare./Aki Riihilahti
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så är det kanske lite lättare att 
prestera om man har varit med om 
liknande situationer tidigare. Men 
rent allmänt håller jag med Markus, 
karaktären ska finnas där hos alla. 
Det är något man kan kräva. Jag 
har kanske levt på det ibland, har 
man inte talangen så får man plocka 
fram något annat, ha ha.
aki: Men jag måste påpeka att 
jag, och jag tror även Markus och 
Mattias, skulle aldrig själva kalla 
mig karaktärsspelare, jag vet själv 
vad jag har för karaktär, men att ge 
mig någon status som karaktärs
spelare kan jag inte, det får i så fall 
andra göra. Jag kan kalla andra för 
karaktärsspelare, men inte mig själv. 
markus &mattias (i kör): Abso
lut, så är det!
Om jag frågar er om de andra två, är 
de karaktärsspelare?
aki: Jag såg en match och var med 
på en träning, sedan stod det helt 
klart för mig att de två stod i en 
klass för sig. Jag har inte varit här 
så länge, men det är helt klart. 
markus: Det är samma för mig. 
Det är svårt att säga vad det är, det 
kanske handlar om självförtroende, 
mognad eller hur man uppträder 
i vissa situationer, men vissa spelare 
utstrålar vissa saker. Om de här två 
kan jag bara hålla med.
mattias: Man ser tydligt när man 
kommer till en klubb och det kändes 
inte alls konstigt att en spelare som 
Mackan var kapten. Sedan när Aki 
kom hade han inga problem att vara 
den han är och säga vad han tycker 
till vem som helst. Gör man så kan 
det visserligen bli helt fel, men det 
har det verkligen inte blivit med 
Aki. Just det är något som vi kanske 
saknar i Sverige, att våga säga till 
varandra. Gör man det kan det ofta 
tas som negativ kritik och personligt 
och inte att det är för laget.
Är det annorlunda utomlands?
aki: Ja, här behandlas alla spelare 
väldigt försiktigt. Utomlands får 
man direkt höra om man gör något 
fel, framför allt i England där man 
är väldigt tuff. Men det finns själv

Man ser ganska tydligt 
när man kommer till en 
klubb och det kändes 
inte alls konstigt att en 
spelare som Mackan 
var kapten./Mattias Jonson

klart både fördelar och nackdelar 
med det. Men här tycker jag många 
gånger att vi borde vara tuffare mot 
varandra och jag vill själv att någon 
säger till mig om jag inte gör jobbet. 
Samtidigt måste man säga när saker 
är bra för att sedan kunna säga att 
man måste göra det bättre. Men det 
är den stora skillnaden här jämfört 
med England och Tyskland, här 
är man bara snäll och positiv mellan 
varandra. Det räcker inte med att 
bara tränarna är auktoritärer, man 
måste lösa det även inom gruppen. 
markus: Jag tror även att det är 
en generationsfråga. Under min 
fotbollsutbildning i framför allt 
Oddevold var det inga silkesvantar 
på träningen. Där var man tvungen 
att hävda sig och ta plats och gjorde 
min inte sitt jobb fick man höra det. 
Nu handlar det mycket om att linda 
in spelarna och att inte knäcka deras 
självförtroende, men när de sedan 
ska in och spela på exempelvis Sta
dion med publik som kräver mycket 
och det går emot så måste de vara 
tuffa, annars blir det en chock.
aki: Helt rätt. Men det handlar inte 
om att vara kritisk utan att kräva 
att man är koncentrerad. Om vi 
har passningsövningar så väljer jag 
gärna Markus grupp för där vet jag 
att han höjer nivån.
Om man då jämför talang och karak
tär, hur viktiga är de olika delarna?
mattias: Det går givetvis hand 
i hand, men om man går ner i 
åldrarna kan man se vilka som 
inte lyckas. Det kan vara stora 
bolltalanger, kraven blir större 
och det kanske tar emot lite. Då 
är det många som faller ifrån. 
aki: Frågan är var karaktär betyder.
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Andra karaktärsspelare
Aki Riihilahti: Jag har spelat ett par 
gånger mot Roy Keane, när han 
snackar så lyssnar alla spelare och 
jag tror även att motståndarlaget gör 
det. Han dirigerar och har respekt 
med sig. Man får så mycket energi 
av sådana spelare, det är fint om 
man har en sådan i truppen.

Mattias Jonson: Jag kan känna för 
spelare som Tobias Linderoth. Han 
kanske inte heller visar så mycket 
verbalt, men han har blivit mycket 
bättre sedan han blev kapten i FCK 
och vice kapten i landslaget, tidiga
re var det bara in och kötta.

markus: Det tänkte jag också på, 
karaktär kanske är en form av talang.
En del kanske kommer fram på att ha 
karaktär. Talang, är det när man kan 
göra saker med fötterna som är helt 
osannolika eller vad är det?
aki: Steve Bruce sa att man kan ha två 
olika talanger och pekade först på hjär
nan och sedan på hjärtat.
Tror ni att man tittar tillräckligt mycket 
på karaktär hos unga spelare eller är det 
viktigare att man kan kicka till tusen och 
göra »jorden runt«?
aki: Jag kan inte svara generellt, men de 
juniorer vi har här verkar ha tränat hårt 
och det finns flera med bra karaktär. 
markus: Jag känner inte Lasse Ericson 
så bra, men vad jag förstått och vad 
jag vet om Paul Lindholm så är det två 
krävande tränare. Du, Mattias, spelade 
en match med juniorerna?
mattias: Ja, jag var med och jag gillar 
Lasses stil, han är korrekt, rak och ärlig. 
Det är så jag ser mig själv och så jag 
försökt uppträda under min karriär. Jag 
gillar det här att ger du något så får du 
något tillbaks och gör du inte det så får 
du inte heller något tillbaks.
markus: Så är Pauls stil också och då 
tycker jag att vi har valt rätt tränare för

En del kanske kommer fram 
på att ha karaktär. Talang, 
är det när man kan göra 
saker med fötterna som är 
helt osannolika eller vad 
är det?/Markus Johannesson

att utbilda våra unga spelare. Speciellt 
i de åldrarna handlar det inte bara om 
fotboll utan det är en mognadsprocess. 
Ni känner konkurrens av varandra, att 
när Aki kom tog han plats från er andra? 
aki: Nej, nej så fungerar det inte.
markus: Personligen tycker jag det 
är jätteskönt, vi har saknat riktiga 
ledarfigurer i laget.
aki: Det är väldigt lätt att vara tyst, 
då klarar man sig enkelt undan. Men 
om man säger och tycker saker så är 
man aldrig populär i alla läger, speciellt 
inte om man är ensam om att göra det. 
Man blir ensam och fånig om det inte är 
flera som är på det sättet, så det behövs 
fler som kan höja rösten eller tycka till. 

mattias: Jag tycker att det funkar 
väldigt bra nu. Vi har höjt taket för 
vad man kan säga och inte, mycket tack 
vare Siggi och de regler han har satt upp. 
Nu vill tränarna att saker ska komma ut. 
markus: Man känner stödet av dem 
och det är väldigt viktigt. Men sedan 
tror jag också att vi tre har samma syn 
på saker och att vi drar åt samma håll 
och då är det inga problem.
Är det skillnad vilka som styr på planen 
och bredvid?
aki: Det är ingen som styr, varken vi 
eller andra, eller som har högre status. 
Så funkar det inte.
Ok, men lite naturliga ledare då?
mattias: Först kanske man ska säga 
att vi skiljer oss åt på planen. Jag är 
inte så verbal på planen, det är däremot 
Markus och Aki. Jag skulle vilja vara 
bättre på det, men...
aki: Det är lättare för oss som har 
större överblick från våra positioner. 
markus: Ja, och så springer du ju, jag 
såg i statistiken att jag bara står stilla så 
jag måste ju prata för att ha något att 
göra, ha ha.
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Resultat Allsvenskan 2007

Allsvenskan omgång 9

DIF-IFK Göteborg 2-1
Stockholms Stadion 12/6 2007 19:00

Publik
12697

Mål
0-1 Marcus Berg (2)
1-1 Jan Tauer (34)
2-1 Andrej Komac (45+1)

Startelvan
Touray 
Concha-Johannesson-Kuivasto-Tauer 
Arneng
Sjölund-Komac-Enrico 
Dahlberg-Kusi Asare

Byten
Jones Kusi Asare ut, Sölvi Ottesen in (73) 
Enrico Cardoso Nazaré ut, Lance Davids in 
(81)
Andrej Komac ut, Robert Stoltz in (88)

Ej inbytta
Wahlström, Quirino

Statistik
Bollinnehav: 53-47
Avslut totalt: 14-4 
Avslut på mål: 9-3 
Frisparkar: 18-13 
Hörnor: 5-5 
Offside: 0-1 
Varningar: 4-3

stefan rehn besökte Stadion för första 
gången som IFK Göteborgs tränare och 
han fick se sitt lag sätta gasen i botten 
från start. Efter en misslyckad djugårds
hörna ställde Göteborg om blixtsnabbt 
och bollen hamnade tillslut framför 
skytteligaledaren Marcus Bergs fötter 
som lyfte bollen över utrusande Dembo 
och in i mål redan i andra minuten.

Efter mardrömsstarten reste sig 
Djurgården, mycket tack vare att Andrej 
Komac började vinna boll och snabbt 
satte igång anfall på anfall. Djurgården 
tog över mer och mer och efter en 
vänsterhörna skulle ett av de märkliga
ste mål som kanske gjorts på Stadion 
falla. Niclas Alexanderssons rensning 

gick i ryggen på Jan Tauer och bollen 
svävade i en båge över Bengt Andersson 
och in till en rättvist men ytterst okon
ventionell kvittering.

På övertid av första halvlek vräkte 
sedan Komac in vinstmålet 2-1 med 
ett mycket vackert långskott som tog 
i ribban och precis bakom mållinjen. 
Tack vare segern lade blåränderna 
beslag på serieledningen i Allsvenskan.

Allsvenskan omgång 10

Hammarby-DIF 2-0
Råsunda Stadion 19/6 2007 20:00

Publik
23 545

Mål
1-0 Sebastian Eguren (31)
2-0 Sebastian Eguren (60)

Startelvan
Touray
Concha-Ottesen-Kuivasto-Tauer
Arneng
Davids-Komac-Enrico 
Kusi Asare-Sjölund

Byten
Matias Concha ut, Patrick Amoah in (46) 
Jones Kusi Asare ut, Kennedy Igboananike 
in (81)

Ej inbytta
Wahlström, Stoltz, Boskailo

Statistik
Bollinnehav: 51-49
Avslut totalt: 12-10
Avslut på mål: 6-2 
Frisparkar: 10-17 
Hörnor: 6-7 
Offside: 2-2 
Varningar: 3-3

ett skade- och avstängningsdecimerat 
Djurgården inledde relativt optimistiskt 
mot Hammarby och låg egentligen när
mast ett ledningsmål, efter att Enrico 
skickat iväg en projektil på volley tätt 
över. Samme man fick sedan ett kano
nläge mitt inne i boxen, men fick inte 
hjärna och ben att samarbeta och 
chansen täcktes undan.

Istället blev det Hammarby som fick 
det viktiga första målet efter att Johan
nesson och Kuivasto inte riktigt kommit 
överens om vem som skulle följa Eguren 
i straffområdet, som enkelt kunde nicka 
in 1-0 för Hammarby.

Efter målet blev det stiltje i Djurgår
dens spel, matchbilden tippade mer och 
mer över till Hammarbys fördel och 

genom att blåränderna inte fick tag om 
mittens rike förblev matchens karaktär 
grönvit.

En bit in i andra halvlek kunde sedan 
Eguren stöta in 2-0 till Hammarby och 
efter det kändes tillställningen avslagen.

Allsvenskan omgång 11

Örebro-DIF 0-0
Behrn Arena 25/6 2007 19:00

Publik
11565

Startelvan
Touray
Davids-Johannesson-Kuivasto-Tauer
Arneng
Amoah-Komac-Enrico
Dahlberg-Sjöiund

Byten
Mikael Dahlberg ut, Jones Kusi Asare in (17) 
Enrico Cardoso Nazaré ut, Sölvi Ottesen in 
(65)
Daniel Sjölund ut, Robert Stoltz in (76)

Ej inbytta
Wahlström, Kennedy

Statistik
Bollinnehav: 50-50
Avslut totalt: 10-3
Avslut på mål: 7-0
Frisparkar: 18-15
Hörnor: 6-10
Offside: 3-3
Varningar: 1-1
Utvisningar: 0-1 

djurgården ska vara mest tacksamt för 
att matchen på Behrn Arena i Örebro 
slutade mållös. ÖSK hade spelet och 
chanserna, men Djurgården hade en 
svårforcerad defensiv. Det blev en match 
där ingenting fungerade framåt, anfallen 
blev ofta korta samtidigt som laget blev 
på tok för långt.

Inte blev det bättre av att Lance 
Davids drog på sig ett rött kort efter att 
kommit sent in i en tackling på Örebros 
Lars Larsen.

Av det numerära överläget lyckades 
ändå inte Örebro få ut speciellt många 
farliga chanser och Djurgården hade bra 
koll på egen sista tredjedel av planen. 
Om det bakåt såg resolut och säkert 
ut var som sagt Djurgårdens offensiv 
i denna match lam och faktiskt fick inte 
DIF iväg ett enda skott på mål under 
hela matchen. Emellertid är det starkt 
att trots en mindre bra insats få med 
sig en poäng.
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Allsvenskan omgång 12

DIF-Gefle 2-1
Stockholms Stadion 2/7 2007 19.00

Publik
12030

Mål
1-0 Enrico Cardoso Nazaré (23)
1-1 Rene Makondele (47)
2-1 Enrico Cardoso Nazaré (80)

Startelvan
Touray
Concha-Johannesson-Kuivasto-Tauer 
Enrico-Arneng-Ottesen-Stoltz 
Kusi Asare-Sjölund

Byten
Robert Stoltz ut, Stefan Batan in (68) 
Sölvi Ottesen ut, Aki Riihilahti in (69) 
Daniel Sjölund ut, Kennedy Igboananike 
(90+)

Ej inbytta
Wahlström, Boskailo

Statistik
Bollinnehav: 56-44
Avslut totalt: 13-5
Avslut på mål: 7-2
Frisparkar: 15-21
Hörnor: 8-3 
Offside: 3-0 
Varningar: 2-2

som vanligt när gefle gästar Stadion blev 
det en jämn och tät match som Djurgår
den drog det längsta strået i och precis 
som vanligt blev det en blårandig udda
målsseger.

Stadion badade i härlig sommarsol 
och allra bäst trivdes den lille brasiliana
ren Enrico. Han dribblade, sprang ko
piöst, vann närkamper och gjorde två 
vackra mål och fick efter matchen be
nämningen »Enrico Fantastico« av trä
nare Siggi Jonsson.

1-0 rullade han elegant in i slutet av 
den första halvleken efter att Daniel Sjö
lund nått honom med en svår passning.

Kort efter paus kom Gefles kvittering, 
också det med djurgårdstouch, utav 
Makondele som lobbnickade bollen i nät 
från nära håll.

Djurgården lät sig dock inte nedslås 
av detta utan ökade trycket successivt 
mot Gefles mål. Och med tio minuter 
kvar sprang Enrico sig fri och fick en fin 
boll av Arneng, på halvvolley lobbade 
han bollen över Hugosson i Geflemålet 
och sprang runt densamme och tåade in 
vinstmålet i tom bur inför en salig 
publik.

Allsvenskan omgång 13

DIF-Malmö FF 1-0
Stockholms Stadion 7/7 2007 16:00

Publik
11515

Mål
1-0 Jones Kusi Asare (67)

Startelvan
Touray
Ottesen-Johannesson-Kuivasto-Tauer 
Enrico-Arneng-Komac-Stoltz 
Kusi Asare-Sjölund

Byten
Robert Stoltz ut, Aki Riihilahti in (46)
Andrej Komac ut, Lance Davids in (61)
Enrico ut, Stefan Batan in (83)

Ej inbytta
Wahlström, Amoah

Statistik
Bollinnehav: 57-43
Avslut totalt: 10-4
Avslut på mål: 7-1
Frisparkar: 12-11
Hörnor: 9-6
Offside: 4-1
Varningar: 1-1

regnet öste ned över Stadions gräsmatta 
och 22 allsvenska spelare krigade sten
hårt i 90 minuter för att ge sitt lag slag
läge i serietoppen. Matchkaraktären var 
hård, inte särskilt välspelad men med 
dramatik och intensitet långt över 
medelklass för allsvensk fotboll.

Djurgården hade mest boll och var det 
lag som skapade mest. Malmö förlitade 
sig mycket på Junior längst fram, men 
han togs relativt enkelt ned av Djurgår
dens mittbackar. Bästa chansen fick 
Daniel Sjölund men Jonas Sandqvist 
sträckte ut och svarade för en stabil 
insats matchen igenom.

Avgörandet kom istället i den 69:e 
minuten och det efter en hörna där an
dra bollen damp ned framför fötterna på 
Jones Kusi Asare som obevekligt förpas
sade bollen i nät.

Efter målet var det helt och hållet 
Djurgårdens match och det var betydligt 
närmre fler DIF-mål än en Malmöredu
cering.

Finländaren Aki Riihilahti gjorde all
svensk debut, när han hoppade in efter 
paus, och var en stark bidragande orsak 
till segern.

Allsvenskan omgång 14

Malmö FF-DIF 1-1
Malmö Stadion 17/7 2007 20:00

Publik
15976

Mål
0-1 Lance Davids (29)
1-1 Jonathan Johansson (56)

Startelvan
Touray 
Ottesen-Johannesson-Kuivasto-Tauer 
Riihilahti
Davids-Arneng-Komac 
Kusi Asare-Sjölund

Byten
Lance Davids ut, Enrico in (59)
Andrej Komac ut, Mikael Dahlberg in (66) 
Jones Kusi-Asare ut, Patrick Amoah in (76)

Ej inbytta
Wahlström, Stoltz

Statistik
Bollinnehav: 56-44 
Avslut totalt: 14-13 
Avslut på mål: 4-3 
Frisparkar: 9-13 
Hörnor: 3-3 
Offside: 5-4 
Varningar: 0-1

serien vände med möte på Malmö Stadion 
mot Malmö och Djurgården inledde 
positivt. Lite hjälp på traven fick man 
eftersom Ola Toivonen och Daniel 
Andersson frontalkrockade så illa att 
Toivonen fick utgå och Andersson blev 
tvungen att sys, men kom senare till
baka in i spel.

Matchen var ganska chanssnål men 
de flesta embryon till chanser var blå
randiga i första halvlek. En riktigt chans 
vaskades fram och av den blev ett 
vackert mål facit. Andrej Komac slog ett 
härligt krossinlägg och bakom ytter
backen smög Lance Davids fram och 
nickade stiligt in ledningsmålet.

Efter paus förändrades matchbilden 
radikalt, nu var Malmö det klart aggres
sivare laget och man kom fram gång 
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efter annan till farliga lägen och tillslut 
fick man också in en kvittering, när 
Jonathan Johansson höll sig framme 
på en hörna. Matchen slutade tacksamt 
1-1 för DIF som följde med topplagen 
i Allsvenskan.

Allsvenskan omgång 15

DIF-Elfsborg 2-1
Stockholms Stadion 21/7 2007 18:00

Publik
11733

Mål
0-1 Fredrik Berglund (2)
1-1 Thiago Quirino da Silva (87)
2-1 Toni Kuivasto (93)

Startelvan
Touray 
Ottesen-Johannesson-Kuivasto-Tauer 
Riihilahti
Komac-Arneng-Sjölund 
Kusi-Asare-Dahlberg

Byten
Johan Arneng ut, Enrico in (54)
Jones Kusi-Asare ut, Stefan Batan in (58) 
Sölvi Ottesen ut, Quirino in (75)

Ej inbytta
Wahlström, Stoltz

Statistik
Bollinnehav: 57-43
Avslut totalt: 9-9 
Avslut på mål: 6-6 
Frisparkar: 12-9 
Hörnor: 6-1 
Offside: 0-1 
Varningar: 0-2

denna match var som två matcher i en och 
samma. I den första matchen som vara
de i 87 minuter hade Elfsborg fullstän
dig kontroll på matchbilden. Mycket tack 
vare ett tidigt ledningsmål signerat 
Fredrik Berglund efter fint förarbete av 
Stefan Ishizaki. Elfsborg tog efter det 
inga onödiga risker i spelet och kontrol
lerade matchen med ett effektfullt, re
solut och mycket distinkt försvarsspel. 
Djurgården var uddlösa och uträknade.

Det ena offensiva alternativet efter 
det andra byttes in i andra halvlek, men 
ändå kändes det som förgjort att över
huvudtaget få till farliga situationer.

Då började den andra matchen i 
matchen och den varade i exakt sex 
minuter. Efter hörna låg Quirino i straff
området och hade smärtor, samtidigt 
skickades en boll från Tauer in och där, 
längst fram, fanns Kuivasto. Han lyfte 
bollen vidare in i mitten där Quirino nu 
frisknat till och brassen kunde enkelt 
sätta härliga 1-1. I den sista av tre till
läggsminuter stressade nu transspelan
de Quirino fram en hörna. Denna hörna 
slog Sjölund perfekt, Quirino (förstås) 
var på bollen vid främre stolpen och mitt 
i målvaktsområdet kom Kuivasto som 
med matchens sista spark ordnade 
segern åt Djurgården, i en av de mest 
otroliga vändningar vi sett.

Allsvenskan omgång 16 

GAIS-DIF 1-1 
Ullevi 6/8 2007 19:00

Publik
6453

Mål
1-0 Fredrik Lundgren, (13)
1-1 Daniel Sjölund, (67) Straff

Startelvan
Touray
Ottesen-Kuivasto-Johannesson-Stoltz 
Riihilahti
Davids-Arneng-Enrico 
Sjölund-Dahlberg

Byten
Sölvi Ottesen ut, Thiago Quirino da Silva in 
(50) Mikael Dahlberg ut, Mattias Jonson in 
(70) Johan Arneng ut, Andrej Komac in (76)

Ej inbytta
Wahlström, Ceesay

Statistik
Bollinnehav: 46-57
Avslut totalt: 10-13
Avslut på mål: 5-7 
Frisparkar: 11-12 
Hörnor: 4-6 
Offside: 0-4 
Varningar: 3-3 
Utvisningar: 0-1

DJURGÅRDEN ÅKTE TILL GÖTEBORG och mötet 
med GAIS som serieledare och efter en 
liten semester hade nu även skador i 
truppen reducerats rejält och med till 
Göteborg fanns anfallsesset Mattias 
Jonson.

Djurgården inledde i ett rasande tem
po och egentligen väntade man bara på 
det första målet. Det kom - fast åt fel 
håll. Daniel Nicklasson slog ett precist 
inlägg som store anfallaren Fredrik 
Lundgren fick två chanser på. Den första 
gjorde Dembo en fenomenal räddning 
på, men returen lade han själv i mål.

Djurgården hade efter det problem i 
första halvlek med GAIS raka-vägen-
mot-mål taktik. Men efter hand växte 
Riihilahti på mitten och Djurgården med 
honom och med 25 minuter kvar av 
matchen fick Djurgården säsongens 
första straff, då just Riihilahti blivit fälld 
och Daniel Sjölund gjorde enkelt mål 
och spikade slutresultatet t 1-1.

Allsvenskan omgång 17

DIF-Hammarby 1-0
Råsunda Stadion 13/8 2007 20:00

Publik
24634

Mål
1-0 Mikael Dahlberg (60)

Startelvan
Touray 
Ceesay-Johannesson-Kuivasto-Tauer 
Riihilahti
Davids-Sjölund-Komac 
Dahlberg-Jonson

Byten
Mattias Jonson ut, Thiago Quirino da Silva 
in (63)
Mikael Dahlberg ut, Sölvi Ottesen in (77) 
Andrej Komac ut, Patrick Amoah in 83

Ej inbytta
Wahlström, Kusi Asare

Statistik
Bollinnehav: 49-51 
Avslut totalt: 11-16 
Avslut på mål: 4-4 
Frisparkar: 14-22 
Hörnor: 4-2 
Offside: 1-0 
Varningar: 4-3 
Utvisningar: 0-0

EFTER ETT DJURGÅRDSTIFO i yttersta 
världsklass brakade matchen loss 
ordentligt. Hammarby hade en boll i 
stolpen efter tjugo sekunder och 
minuten senare hade Dahlberg en nick 
över i fritt läge. Matchkvaliteten sjönk 
efter pangstarten men intensiteten och 
närkamperna var frekvent återkomman
de under hela matchen. Ondast fick 
Eguren i Hammarby det när han ställdes 
öga mot öga på mittfältet med Aki
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Riihilahti. Efter ungefär 50 minuter fick 
Eguren nog av blårändernas kämpe och 
lämnade derbyt småskadad. Tio minuter 
efter det kom vinstmålet.

Kuivasto lyfte en lång och djup boll in 
Hammarbys straffområde, där Jonson 

krigade till sig bollen och skickade in 
den mot främre stolpen där Dahlberg 
fanns och med Allsvenskans längsta 
stortå fick bollen i nät.

Slutet av matchen blev händelserikt 
värre. Daniel Sjölund missade straff, 
Quirino kom fri men snubblade på 
bollen och Sjölund knorrade en frispark i 
stolpkrysset. Ändå var det nära att 
Hammarby stulit med sig en pinne efter 
att Louay Chanko lagt en frispark i 
stolpen med minuten kvar av matchen. 
Djurgården vann och gick för tredje 
gången under säsongen hittills upp i 
serieledning.

Ej inbytta
Wahlström, Quirino

Statistik
Bollinnehav: 52-48 
Avslut totalt: 15-5 
Avslut på mål: 7-3 
Frisparkar: 9-17 
Hörnor: 5-3 
Offside: 0-4 
Varningar: 4-1

tungviktsmöte på ullevi och allsvensk 
toppmatch och matchen blev så bra som 
det anstår två guldaspiranter. Djurgår
den hade första 25 minuterna och fick 
tag i spelet tack vare ett bestämt och 
hårt mittfält. Riihilathi och Arneng vann 
ständigt närkamper och framåt sprang 
Jonson och Dahlberg bra tillsammans.

Men första halvlek förblev mållös och 
in till den andra tog Göteborg över och 
Djurgården räddades då utav en 
strålande Pa Dembo Touray, som gjorde 
den ena akrobatiska räddningen värre 
än den andra ett tag.

Tillslut mattades Göteborg och regnet 
tog vid nästan samtidigt som Komac 
elegant tog sig förbi två man och lirkade 
in ett ypperligt inlägg som Mattias 
Jonson skarvade i mål.

Djurgården hade nu kontroll på 
matchen och därför kändes Göteborg 
turliga kvittering väldigt tung även om 
den inte var oförtjänt. En lyra in i 
straffområdet gick Wallerstedt upp på 
och med knapp styrfart rullade bollen 
försmädligt in bredvid Touray. 1-1 och 
Djurgården är i allra högsta grad med in 
den absoluta serietoppen inför den 
avslutande hösten.

Ej inbytta
Vaiho, Amoah

Statistik
Bollinnehav: 62-38
Avslut totalt: 13-12
Avslut på mål: 5-8 
Frisparkar: 13-19 
Hörnor: 2-2 
Offside: 0-0
Varningar: 2-3

DIURGÅRDEN MISSADE CHANSEN att gå Upp i 
serieledning. Efter åtta raka matcher 
utan förlust räckte man inte till mot 
Kalmar FE Kalmar FF är inte Djurgår
dens melodi i år. Man förlorade sin 
andra match för året mot smålänning
arna, den här gången med ett mål mot 
tre. Kalmar är därmed det enda lag som 
lyckats ta alla poäng mot Djurgården i 
årets Allsvenska.

Djurgården visste att Kalmar var 
farliga på fasta situationer, trots det var 
det på just sådana som alla tre målen 
kom. Först ett inkast på högerkanten 
som Tobias Carlsson nickskarvade mot 
bortre stolpen där Patrik Ingelsten 
kunde nicka in ledningsmålet. Därefter 
på en frispark som nickades in av 
Oliveira och slutligen på straff, säkert 
slagen av Daniel Rydström. Djurgårdens 
Daniel Sjölund, som för övrigt spelade 
sin ett hundrade allsvenska match för 
Djurgården, hade dessförinnan kvitterat 
på straff. Kvitteringen kom psykologiskt 
viktigt minuten före pausvilan, men 
räckte alltså inte.

Allsvenskan omgång 18

IFK Göteborg-DIF 1-1
Ullevi 16/8 2007 20:00

Publik
12187

Mål
0-1 Mattias Jonson (70)
1-1 Jonas Wallerstedt (79)

Startelvan
Touray
Ceesay-Johannesson-Kuivasto-Tauer
Riihilahti
Davids-Arneng-Enrico
Dahlberg-Jonson

Byten
Enrico Cardoso Nazaré ut, Andrej Komac 
in (46)
Andrej Komac ut, Patrick Amoah in (75)
Mattias Jonson ut, Jones Kusi Asare in (83)

Allsvenskan omgång 19

DIF-Kalmar FF 1-3
Stockholms Stadion 27/8 2007 19:00

Mål
0-1 Patrik Ingelsten (14)
1-1 Daniel Sjölund, straff (45)
1-2 Thiago Oliveira (58)
1-3 Henrik Rydström, straff (79)

Publik
13 387

Startelvan
Touray
Ceesay-Johannesson-Kuivasto-Tauer
Riihilahti
Davids-Arneng-Sjölund
Jonson-Dahlberg

Byten
Aki Riihilahti ut, Enrico Cardoso Nazaré in 
(27)
Kebba Ceesay ut, Andrej Komac in (56)
Jan Tauer ut, Thiago Quirino da Silva in (67)
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Historien bakom bibeln
- Hasse Gänger, initiativtagare och redaktör, svarar på frågor om sitt arbete med
Hur kom du på idén?

-Jag har tidigare gjort tre böcker, en 
direkt efter och om varje SM-guld 
Djurgården vunnit på 2000-talet. Genom 
att skriva dessa Guldåret-böcker kom jag 
nära klubben och upptäckte att den har en 
fantastisk historia, men också att den 
aldrig på något sätt hade sammanställts 
och berättats. Klubben hade aldrig 
ödmjukt vågat slå sig för bröstet och vara 
lite stolt över allt det otroliga den varit 
med om och åstadkommit genom åren. 
Alltså var det i allra högsta grad tid för att 
Djurgården dokumenterade och ärade sig 
självt på detta sätt.
Vad har drivit dig under det dryga år det 
tagit att göra boken?

-När klubben genast ville att jag skulle 
vara redaktör för och producent av en bok 
av den här typen - den första i sitt slag i 
fotbolls-Sverige! - fylldes jag direkt av 
arbetskraft och den avtog aldrig. Det är för 
alltid en stor ära att fått ha gjort en rejäl 
bok om en av Sveriges absolut främsta 
fotbollsklubbar genom tiderna. Jag känner 
stor tacksamhet över att klubben gav mig 
förtroendet och hoppas att det förvaltats 
på ett sätt som gör de flesta djurgårdare 
nöjda.
Vad för nytt ger boken sin läsare?

-Otroligt mycket. Unika texter, unika 
bilder, unik statistisk. Exempelvis har 
statistiken över Djurgårdens seriespel från 
mitten av 1920-talet och framåt aldrig 

tidigare sammanställs på ett och samma 
ställe, eller överhuvudtaget inte tagits 
fram. Inte heller finns någonstans tidigare 
så här många bildsatta spelarporträtt, 
både stora och små.
Vad har du själv lärt dig om Djurgården?

-Att Djurgården är en osedvanligt bra 
och pålitlig fotbollsförening som har ett 
persongalleri som är imponerande 
profilstarkt, både då och nu och inte bara 
på planen. Längs vägen har jag upptäckt 
att jag tycker allt mer om föreningen 
eftersom den är reko och har så bra 
värderingar. Det är ingen tillfällighet att 
Djurgården har vunnit sex av de tio 
guldmedaljer (Allsvenskan och cupen, 
reds anm.) man spelat om sedan 2002.
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om Djurgården Fotboll
uppslagsverket Djurgårdens IF Fotboll 1899-2006, som nu finns att köpa

Under bokarbetet har du träffat många 
personer i och omkring Djurgårdens IF 
Fotboll. Vad personifierar en djurgårdare?

-Vinnarinstinkt, rekorderlighet och bra 
kamratskap. En djurgårdare står upp i alla 
väder.
Finns det mer om Djurgårdens IF 
Fotboll som inte fått plats?

-Absolut. Boken är egentligen bara 
en rapsodi över vad som hänt sedan 
1899. Djurgården har en så omfångs- 
och händelserik historia att bokens 288 
sidor förstås inte kan inbegripa allt. Jag 
har med smärta i både hjärna och hjärta 
fått välja bort otaliga bilder och räkna 
bort textbitar eller hela texter som borde 
ha varit med. Men precis som föreningen

»Jag har med smärta i både 
hjärna och hjärta fått välja 
bort otaliga bilder och räkna 
bort textbitar eller hela tex
ter som borde ha varit med.«
i sig har boken ändå en rikedom och 
täcker på ett väldigt bra sätt det huvud
sakliga. Den kan nog bli en liten »bibel« 
för de djurgårdare som vill veta mycket 
mer om sitt hjärtas klubb.
Har du någon speciell historia ur boken 
som du vill lyfta fram?

-Nej, jag kan inte särskilja någon del 
eller något moment i boken eftersom det 

är helheten som har gjort och fortfarande 
gör Djurgården så framgångsrikt. Men alla 
som läser boken kommer att hitta många 
guldkorn.
Nu har du slutfört detta projekt - vad 
väntar härnäst?

-Om den här boken blir till belåtenhet 
och säljs bra kommer jag att skriva 
ytterligare en rad böcker om Djurgårdens 
IF Fotboll genom tiderna. Man ska aldrig 
säga för mycket innan någonting är helt 
klart, men jag kan i alla fall avslöja att det 
handlar om böcker som mer djuplodande 
fokuserar på olika säsonger och tidsepo
ker. Men först blir det väl en ny Guldåret-
bok eftersom Djurgården vinner SM-guld 
i år igen ... /Tomas af Geijerstam
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Kollo med Friends
SOMMARKOLLO För andra året i rad arrangerade Djurgår
den sommarkollo ute på Rådmansö. 80 barn uppdelade 
på två veckor deltog. Under den andra kolloveckan fick 
barnen trevligt besök. Djurgårdens A-trupp gästade 
kollot och passade samtidigt på att träna ett pass på 
Björkövallens matta.

Utrustade med tuschpennor fick spelarna ta sig an de 
autograftörstande barnen i solskenet över idrottsplatsen 
När tuschet torkat delade spelarna och barnen in sig i 
fyra grupper. Grupperna med barnen roterade mellan 
grupperna av spelare. Alla presenterade sig innan bar
nen fick ställa frågor till spelarna. Överlägset populärast 
var målvakten Pa Dembo Touray som gång efter gång 
fick demonstrera sina långa utkast för barnen. Dembo 
har definitivt flest supportrar av lagets spelare bland de 
yngsta supportrarna.

Efter autografskrivning och frågestund körde laget 
ett lättare träningspass innan det var dags för middag. 
Paul Lindholm firade sina två mål i tvålagsspelet med 
ett par glas äppeldricka innan det var dags för trötta 
spelare att ta bussen hem. Nästa år är det sommarkollo 
igen och även då kommer givetvis A-truppen dit för att 
hälsa på./Thomas Alexandersson

VÄLKOMMEN TILL

DIF-ÖREBRO
Lördag 29 sep 16.00, Stadion

Mer information hittar dn på dif.se
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DIF lanserar 
MasterCard-kort
Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey inleder ett sam
arbete med SEB och MasterCard. Tillsammans lanserar vi ett 
Djurgårdsprofilerat MasterCard-kort. Det är första gången två 
elitidrottsföreningar inom olika sporter startar ett ekonomiskt 
samarbete.

Jenny Furtenbach, VD för Djurgårdens Fotboll Försäljning 
AB, är mycket nöjd med att kunna lansera det nya kortet.

-Det ger alla Djurgårdare möjligheten att stödja sitt lag utan 
att egentligen göra något extra, bara att använda kortet i stället 
för sitt vanliga kort hjälper Djurgården. Samtidigt ger det extra 
förmåner åt dem som skaffar det vilket jag hoppas att alla Djur
gårdare gör, menar Jenny Furtenbach.

Det nya kortet gynnar alltså både supportrarna och förening
arna. Kortinnehavare stödjer klubbarna genom att en andel av 
årsavgiften och en andel av inköpen går tillbaks till klubbarna. 
Innehavarna får möjlighet dela upp betalningen när de köper 
årskort.

Kortet lanseras tillsammans med Djurgården Hockey.
-Det nya kortet är en del i vår strategi att göra det intressan

tare och lönsammare för företag att samarbeta med Djurgården, 
samtidigt som våra supporters får nytta av det genom åtråvärda 
förmåner, säger Claes Forsberg, VD för Djurgården Hockey AB.

Så här ansöker du om Djurgårdskortet:
Ladda hem och skriv ut ansökan på www.dif.se och skicka 

den till Djurgårdskortet MasterCard, Svarspost 20081109, 110 07 
Stockholm (inget frimärke behövs).

FRÅGOR OCH SVAR OM DIF-KORTET MASTERCARD
Är en intresseanmälan bin
dande?
Nej, du kommer att få hem en fol
der med all information från SEB 
Kort där du fyller i fler uppgifter 
om dig själv.

Vilka fördelar finns i kortet för 
mig som innehavare?
Du kommer att få kontinuerliga 
erbjudanden från DIF Hockey, 
DIF Fotboll och våra partners. Du 
kommer även att få tillgång till 
tävlingar och möjlighet till olika 
unika träffar med spelare och 
ledare från DIF Hockey och DIF 
Fotboll. Dessutom stödjer du de 
båda föreningarna varje gång du 
handlar på kortet.

Kan man använda kortet för 
avbetalning av säsongskort?
Ja, du kan själv välja hur många 
månader du vill lägga upp avbe
talningen på. Denna tjänst kom
mer dock inte vara räntefri.

Har det någon betydelse om 
jag anmäler intresse på DIF 
Hockeys eller DIF Fotbolls 
hemsida?
Nej, det är ett gemensamt kort 
som ser likadant ut och har 
samma innehåll oavsett var man 
beställer det.

Är det medlemskrav för att 
kunna beställa kortet?
Nej, detta är ett helt fristående 
kort som alla intresserade är 
välkomna att ansöka om?

Behöver jag vara kund i SEB? 
Kortet är helt fristående från 
dina nuvarande banktjänster. Du 
behöver inte vara kund hos SEB 
för att få kortet.

Finns det några krav för att få 
ha kortet?
18 år, årsinkomst lägst 130 000 
kronor samt inga betalningsan
märkningar.

Vad kostar kortet?
195 kronor i årsavgift. Ett extra
kort kostar 100 kr.

Hur mycket kan jag ha i köp
gräns?
5000 kronor-150000 kronor.

Du väljer själv betalningssätt.
Omkring den 20:e varje månad 
får du en faktura över föregående 
månadsköp och uttag. Då väljer 
du mellan att betala hela fakturan 
på en gång eller att delbetala 
med minst 1/20. De månader 
som du betalar hela fakturan 
fungerar kortet som ett betalkort 
- då utgår ingen ränta och du 
får upp till 60 dagars räntefrihet. 
Väljer du att dela upp betalning
arna, lägst 150 kronor, betalar du 
månadsränta till dess skulden 
är betald. Den effektiva räntan 
framgår av ansökan.

Vad ingår i kortet förutom 
Djurgårdsrelaterade saker?
-Internationellt betal- och kredit
kort med MasterCard
-Upp till 60 dagars räntefri kredit 
om du betalar hela fakturan 
-Möjlighet till delbetalning (ränta 
och aviavgift tillkommer)
-Kortet kan användas på miljoner 
inköpsställen världen runt 
-Försäkring
-Kompletterande reseförsäkring 
med avbeställningsskydd 
-ÖverfalIsskydd vid skada i sam
band med match 
-Återbetalningsskydd för out
nyttjade biljetter vid sjukdom

Vad händer med det tidigare 
DIF-kortet?
Sedan tidigare finns ett DIF-kort 
kopplat till Stadshypotek. Dessa 
kort går det inte längre att ansöka 
om, men de fortsätter att fungera 
som tidigare. DIF-kortet med 
Stadshypotek vars giltighetstid 
upphör före 31 oktober i år går att 
förlänga. Kort med vars giltig
hetstid upphör efter 31 oktober i 
år kan däremot inte förlängas.

Kan man ha båda korten sam
tidigt?
Ja, det går bra.

http://www.dif.se
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Rascken tar kaffepaus
När Niclas Rasck lämnade laget i slutet av 
förra året visste han inte riktigt vad han skulle 
jobba med. Han talade då med föreningen 
om vilka möjligheter och kontakter som de 
kunde erbjuda.

-Vi har en nära dialog med våra spelare 
som ska sluta om vad de har för planer och 
hur vi kan hjälpa dem att hitta något passan
de jobb genom våra företagspartners, säger 
Jenny Furtenbach, vd för Djurgården Fotboll 
Försäljning AB.

Under sin tid i Djurgården var Niclas en 
mycket representativ person och bra ambas
sadör för klubben. Han deltog ofta på aktivi
teter som Djurgården ordnar med sina kunder 
och partners.

-När Niclas var på väg att sluta talade vi 
om vad han ville jobba med efter fotbollen. 
Eftersom han gärna ville jobba på ett mindre 
företag med familjekänsla föreslog jag bland 
annat Hermelin Handels, ett företag som jag 
trodde skulle passa hans personlighet och öd
mjuka stil, säger Jenny Furtenbach.

I slutet av förra året träffade Niclas VD:n 
för Hermelin Handels, Carl Uggla, för ett för
sta möte. Mötet gick bra och Niclas fick sedan 
gå igenom den vanliga rekryteringsprocessen. 
Han klarade alla intervjuer bra och började 
sitt arbete som säljare i slutet av januari i år.

-Vi sökte en person med vinnarskalle, 
som samtidigt är en god lagspelare med stor 
utvecklingspotential. Förutom att Niclas har 
dessa egenskaper är han en omtyckt kille, 
som inger förtroende, vilket är viktigt i vårt 
arbete att bygga långsiktiga relationer med 
våra kunder, säger Carl Uggla, VD för Her
melin Handels.

Från kropp till knopp
Niclas börjar nu, efter ett halvår, komma in ordentligt i sitt nya arbe
te. Han har lärt sig allt om företagets produkter, hur man skriver of
ferter, hur företagets datorsystem fungerar och framför allt att sälja 
företagets produkter och tjänster.

-Den största omställningen mellan att spela fotboll och att jobba 
på kontor är att man inte får röra på sig, utan att man i stället sitter 
still och använder huvudet mer än tidigare. Jag försöker träna, men 
hinner sällan med mer än två gånger i veckan, säger Niclas.

I hans arbete ingår att ha mycket kontakter med företagets kun
der, både via telefon och på möten.

-Jobbet passar mig väldigt bra eftersom jag tycker om att skapa 
kontakter och bygga relationer. Mina erfarenheter från Djurgården, 

NICLAS RASCKS KARRIÄR
Född: 1969
Säsonger i DIF: 1999-2006 
152 seriematcher i Djurgården 
(Allsvenskan o Superettan) 
Deltagit i UEFA-cupen och 
Champions league
Titlar: SM-guld 2002, 2003, 2005 
Cupguld 2002, 2004, 2005 
Moderklubb: Ludvika FK 
Övriga klubbar: Örebro SK 
Allsvenska matcher/mål totalt: 208/8

HERMELIN HANDELS
Hermelin Handels har 18 anställda 
och startade för drygt 50 år sedan. 
Sedan 1996 ägs företaget av O. 
Mustad & Son. Hermelin Handels har 
i dag en rad agenturer av 
ledande utrustning för storköks- och 
restaurangbranschen. Till exempel 
kaffemaskiner, juicemaskiner, mik
rovågsugnar och ismaskiner.

som lagspelare med vinnarkänsla, kommer 
väl till pass i mitt arbete att dra in nya affärer 
till företaget, säger Niclas vidare.

Förberedelse för ny karriär
Djurgården har under de senaste åren haft en 
affärsskola för sina fotbollsspelare, som precis 
är avslutad. Affärsskolan har förberett de äldre 
spelarna för en karriär efter fotbollen och är en 
del i utvecklingen för de yngre spelarna.

-Utbildningen har givit spelarna prak
tiska och teoretiska kunskaper om ekonomi, 
marknadsföring och försäljning, säger Jenny 
Furtenbach. Samtidigt förstärker gemenska
pen utanför fotbollsplanen även vår laganda.

Under utbildningen får spelarna delta i en 
rad olika kurser inom försäljning, marknads
föring, ekonomi, presentationsteknik/retorik,

ledarskap och data/IT. Affärsskolan ger spelarna ökade kunskaper 
i affärsmannaskap, en förståelse för näringslivet och ett nätverk av 
intressanta kontakter på olika företag. En rad studiebesök och indi
viduell praktik sker hos några av Djurgårdens 300 partnerföretag. 
Det skapar också djupare relation mellan Djurgården och klubbens 
partners.

-Vi gör allt för att våra spelare ska utvecklas, både på plan och 
vid sidan av plan. Affärsskolan är ett komplement till den övriga 
träningen och ska få spelarna mer motiverade, ge hemvändande 
utlandsproffs en väg in i näringslivet efter idrottskarriären och få 
unga spelare att vidareutvecklas, säger Bo Lundquist, ordförande 
för Djurgården Fotboll.



32 BOSSE ANDERSSON OM VÄRVNINGARNA SOM UTEBLEV DJURGÅRDAREN

Bosse Andersson om vär
-»Det känns viktigt med kontinuitet i år«, säger Djurgårdens spelarrekryterare

bosse anbersson gör sin tionde säsong som spelarrekryterare 
i Djurgården. I år är laget på nytt med och slåss om de ädlaste 
medaljerna - detta trots att det har varit sparsamt med så kal
lade »namnkunniga värvningar«.

-Det känns viktigt med kontinuitet i är. Vi har en lagmaskin 
och en oerhört stark grupp som fungerar bra i år där alla spe
lare känner sig delaktiga, säger klubbdirektören Bo Andersson.

Det går åt mycket tid för att bygga ett slagkraftigt lag trots 
att Bosse får hjälp av en hel del folk. 25-30 personer hjälper 
Djurgården med scouting av spelare i Sverige och han får dag
ligen telefonsamtal, e-post och DVD-skivor med tips på spelare 
som skall frälsa Djurgården.

-Just nu är det ett stort tryck att få komma till Sverige. Det är 
lätt att få arbetstillstånd och det är många har lyckats bra här 
(till exempel Alfonso, Ari). Vi får DVD-filmer från agenter, men 
antalet filmer på frälsare blir betydligt färre när det går bra för 
ett lag.

Även i de nordiska länderna har Djurgården folk ute. Tränar
duon Siggi (islänning) och Paul (finne) har även bra koll och 
kontakt med spelare och ledare från sina länder.

-Vi har möten med tränarna varje vecka. Där går vi igenom 
vilka behov som finns i truppen och därefter gör vi en priori
tering. Vi lägger fram våra förslag till styrelsen som tar det 
yttersta beslutet om vi skall värva. Det viktigaste när man letar 
efter spelare är att ha tålamod. Vi har en klar bild av vad vi 
behöver och har sett mycket svensk fotboll. Den marknaden har 
vi koll på. Förändringar kommer att ske i truppen och vi är fullt 
medvetna om vilka behov vi har men det är något jag inte vill gå 
in i detalj på.

som rekryteringsansvarig i Djurgården är Bosse van vid att folk 
har synpunkter och åsikter om vad och vilket som skall värvas 
till Djurgården. Något som säkert kan vara påfrestande. Bosse 

känner sig dock säker på vad han gör och är övertygad om att 
Djurgården kommer att ha ett slagkraftigt lag under många 
år framöver.

-Alla kan ha åsikter om spelare och det är alltid lätt med 
facit i hand att döma ut spelare. Det är inte heller säkert att 
spelare som lyckas i en annan klubb skulle ha lyckats hos 
oss. Vi har till exempel tagit hit spelare som inte lyckats i sina 
klubbar (till exempel Johansson, Stenman och Concha) och 

utvecklat dem till duktiga spelare. Spelare som sedan flyttat 
vidare till utländska klubbar. Vi har även visat i år att det inte 
behöver vara namnkunniga värvningar för att lyckas.

Många tycker att tvä namnkunniga spelare har gått Djur
gården till spillo under sommaren. Röster har höjts om att 
Djurgården skulle värvat antingen Andreas Johansson eller 
Tobias Hysén - eller till och med bägge två. Andreas valde att 

flytta från England till Danmark och Tobias att flytta från 
England hem till Göteborg. Skandal tyckte många att 
Djurgården inte värvade någon av dem. Bosse tar 
lugnt på kritiken och förklarar varför ingen av dem 
spelar i Djurgården nu:

-Adde var inte intresserad av att flytta hem 
ännu. Han ville spela kvar utomlands i ett par år 
till. Relationen mellan honom och Djurgården är 
kanon. Sedan är det väl upp till andra att bedöma 
om AaB Ålborg är en bättre klubb än Djurgården. 
Tobias var ärlig mot oss direkt och sade att han 
ville flytta hem till Göteborg med familjen. Även 
med honom har vi en riktigt bra relation. Det jag 
kan vara lite besviken på honom över är att jag har
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vningarna som uteblev
och förklarar varför Andreas Johansson och Tobias Hysén valde andra klubbar

gärna sett att han hade haft mer tålamod och försökt spela kvar 
ett par år i England för att ta en plats i ett Premier League-lag.

Det blev ingen Adde och ingen Tobbe den här sommaren. Däre
mot en finsk mittfältare med namnet Aki Riihilahti. En stenhård 
spelare med järnvilja. Varför föll valet på Aki?

-vi hade behov och utrymme för en sådan spelare efter att Kari 
Amason flyttade. Vi diskuterade Aki tidigt. Han hade varit mycket 
skadad men vi följde honom under våren. När hans lag Kaiser
slautern inte gick upp kunde han bryta kontraktet. De ville satsa 
yngre och pä längre sikt. Aki hade många alternativ, förutom 
Djurgården, men han ville tillbaka till landslaget. Dessutom vill 
han vinna titlar. Då tyckte han att vi var det bästa alternativet. 
Med Aki fick vi en målmedveten spelare med bra personlighet, 
stor pondus och höga ambitioner trots sin ålder.
Det har varit sparsamt med sommarvärvningar i år. Varför?

-Vi har inte velat röra om för mycket i truppen i år. Vi känner 
att det är viktigt med kontinuitet. I dag har vi en stark grupp där 
alla känner sig delaktiga och vi har skapat en lagmaskin.
Vad är viktigast vid ett lagbygge?

-Att ha en trupp både på kort och lång sikt med individer som 
har olika egenskaper. De spelare som är med på lång sikt måste 
vara förberedda när deras chans kommer - för den kommer om 
spelarna har tålamod. De spelare vi har på lång sikt i dag tror jag 
kommer att avsluta sina elitkarriärer i DIF.

»Aki hade många alternativ, förutom Djur
gården, men han ville tillbaka till landslaget. 
Dessutom vill han vinna titlar. Då tyckte han 
att vi var det bästa alternativet.«

-För tio år sedan var det enklare att värva inom Sverige. Den 
utländska kvoten av spelare har ökat i hela seriesystemet. I dag 
krävs det större ledarskap när spelare kommer frän olika delar av 
världen. Vi lär oss mycket av alla spelarövergångar.
Vilken av alla värvningar är du mest nöjd med?

-Jag är nöjd med mänga men Andreas Johansson ser jag som 
den enskilt viktigaste värvningen.
Det är ofta provspelare på besök. Spelare som sällan får 
kontrakt. Är det någon av dem du, med facit i hand, ibland kan 
känna att du missade kontraktera?

-Det är alltid lätt att gräma sig efter att vi kanske inte skrev 
kontrakt. Men jag tycker inte att vi gjort några direkta missar. Det 
skall väl i så fall vara Nordin Wooter som var här och provspelade. 
Vi tyckte inte att han räckte till och sen ser man honom spela i 
Champions League med Panathinaikos.
Hur tror du spelarmarknaden i Sverige kommer att se ut de 
närmaste åren?

-Jag tror att det kommer att bli vanligare att de allsvenska 
lagen värvar från lägre divisioner. Tidigare spelade alla spelare 
i U21-landslaget i svenska toppklubbar. Nu spelar de i U21-lands
laget utomlands. Då får vi försöka hitta yngre spelare tidigare och 
få dem till Djurgården, så som vi gjort med Per Johansson.
Vad tycker du om U21-serien och DIF:s ungdomssatsning?

-Vi är på rätt väg med ungdomssatsningen. Vi har börjat 
integrera ungdomslagen mer med A-laget och där har U21- 
serien varit till god hjälp. Den har fungerat som ett bra verktyg 
för att länka ihop verksamheterna. En del matcher har hållit hög 
klass med flera bra spelare. Våra A-lagsspelare har visat upp fin 
inställningen i matcherna vilket höjer kvaliteten samtidigt som 
våra yngre spelare utvecklas. Det är en svår sits att försöka ligga 
i topp av tabellen och samtidigt spela in unga spelare men jag 
tycker att vi har lyckats bra i år./Thomas Alexanderson

Vi har haft många roliga samtal
Bosse Andersson om de värvningsansvariga i...
OLA ANDERSSON (AIK) 
»Vi har spelat många 
gånger mot varandra och 
vi kommer bådå från Upp
land. Jag känner honom 
bra och han är en schysst 
kille som går sina egna 
vägar.«

STEFAN ANDREASSON 
(IF Elfsborg)
»Elfsborg har lyckats på 
och utanför planen på ett 
imponerande sätt. Man har 
lyckats utveckla spelare 
både hemvändare och 
spelare från orten. Stefan 
har en passion och energi 
som har varit viktig för 
Elfsborg på och utanför 
planen.«

HÅKAN MILD
(IFK Göteborg)
»Jag har mött honom på 
och utanför planen. Som 
han var på planen är han 
med sitt arbete. Han är 
tuff och hård, men han 
är samtidigt schysst och 
ödmjuk utanför plan.«

THOMAS ANDERSSON 
(Hammarby)
»Han har jobbat på hårt 
i skymundan och den jag 
pratar och träffar oftast 
av de här fem.«

HASSE BORG (Malmö FF) 
»Malmö har sålt några 
spelare dyrt samtidigt som 
man har köpt dyra spelare. 
Hasse är entusiastisk och 
passionerad och vi har haft 
många roliga samtal genom 
åren.«
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dif pullover & dif cardigan. Två nya klädes
plagg som följer vår strävan att hitta mer 
stilrena produkter. Etikett med klubb
märket nere till vänster på tröjorna.
Pris: 499kr

fodral för kreditkort. Ett kreditkorts- 
fodral i svart skinn anpassat för dig 
som vet vad du vill ha. Inga krusiduller 
här inte utan gjord precis så som de 
allra flesta vill ha det. En tunn »plån- 
bok<< med tre fack perfekt för Djur
gårdenskortet MasterCard, medlems
kortet och andra nödvändiga kort.
Pris: 199kr

hundhalsband. Nu har en efterlängtad 
produkt äntligen kommit in i vårt digra 
souvenirsortiment. Hundhalsband har 
folk frågat efter i år och nu har vi änt
ligen hittat en leverantör som gör bra 
och hållbara halsband.
Pris: 169kr
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SOUVENIRTÄLT I KURVAN VID SEKTION H
försäljning på matchdag. Inför den här 
säsongen satsade vi på en ny stor för
säljningsplats av souvenirer. Vi slog upp 
portarna till ett 72 kvm stort tält. Tältet 
som står i evenemangsområdet i kurvan 
mot Valhallavägen har blivit en stor succé, 
det strömmar in glada Djurgårdare som 
numera kan handla precis vad de vill utan 
att behöva trängas i långa köer. Som det 
var förut märkte man knappt skillnad på 
korvkön eller kön till souvenirtälten.

Nu är allt enklare för er supportrar 
som vill ha det senaste. Det är nu mycket 
lättare att få en överblick över sortimentet, 
men framförallt är det lättare för försäl
jarna på andra sidan disken som kan hålla 
ordning och reda, skylta ordentligt och 
ge en mycket bättre service till er som vill 
handla.

Just service är något som vi alltid 
jobbar med att förbättra, vi vill att varje

besök på Stadion ska kännas som en kul 
upplevelse, då är det viktigt att allt utanför 
planen fungerar.

Även om matchen på fotbollsplanen inte 
alltid går som man vill så ska det vara kul 
att besöka Stadion.

Personalen som jobbar i souvenirtältet 
är mycket nöjda, deras arbete har under
lättats mycket nu när de inte behöver dra 
runt vagnar och bära lådor över hela are

nan i timtal innan grindarna öppnar. Nu 
kan de istället ägna mer tid till att skylta 
med nya varor, gå igenom prismärkning 
med mera.

Vi jobbar mot klockan i tältet, publiken 
kommer tidigare och tidigare till Stadion 
nu när medlemstältet blivit en succé, det 
gör också vårt arbete i souvenirtältet lätt
are. Det underlättar mycket att de som 

handlar inte kommer samtidigt. Oftast 
kommer publiken en halvtimme innan 
matchen och handlar och sedan handlas 
det under de femton minuter som det är 
halvtidspaus, det gör att vi har 45 minuter 
på oss att tillgodose många tusen perso
ners behov av bra service.

Vill du ha extra bra service och kunna 
titta lite närmare på våra produkter, 
rekommenderar vi att du kommer tidigare 
till Stadion än normalt på de avslutande 
matcherna i år./Thomas Seidefors

souvenirer vi minns. Vem blev inte 
sugen att spara en extra slant i sin 
sparbössa när Sparbanken tog fram 
den här i slutet av 70-talet? Vill du se 
mer klassiska souvenirer och gamla 
bilder gå in på www.difarkivet.se

RAKARE HÖGAR PÅ LAGRET
ny lagerchef. I mitten av sommaren fick 
Djurgården Fotboll en ny medarbetare. 
Patrik Franzén tog steget från Järnkami
nernas styrelse till lagret i Huddinge.

På laget sköts en stor del av souvenir
verksamheten, här packas alla beställ
ningar som görs via hemsidan samt alla 
beställningar som vi får från våra återför
säljare runt om i Sverige.

Även kundtjänsten sköts av Patrik, 
måndag till fredag 9.00-12.00 sitter han 
vid telefonen och tar emot samtal med 
frågor och funderingar från er som hand
lar, samtidigt svarar han på mejl med 
frågor om allt mellan himmel och jord.

Med sin bakgrund som officer känner 

vi oss väldigt trygga vad gäller ordning 
och reda, vi tycker oss redan se att tröjor
na ligger i lite rakare högar och muggarna 
staplade åt samma håll.

Det hoppas vi också ska märkas för er 
som handlar, då leveranstiderna har mins
kat med cirka en dag./Thomas Seidefors

TÄNK PÅ ATT ALLA NI 
SOM ÄR MEDLEMMAR 

HAR 10 PROCENT RABATT 
NÄR NI HANDLAR I WEB
SHOPEN OCH I KLOCKTORNS 
BUTIKEN.

Välkommen till

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

http://www.difarkivet.se
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SVENSK ELITFOTBOLL
•Föreningen Svensk Elitfotboll bildades 1928 
och är intresseorganisation för alla föreningar 
i Allsvenskan och Superettan. SEF:s uppdrag 
är att genom gemensamma avtal bidra till att ge 
elitföreningarna ekonomiska förutsättningar för 
elitfotboll med siktet inställt på internationella 
framgångar för svensk klubbfotboll. SEF medver
kar genom marknadsföring och kommunikation 
till att skapa publikintresse för klubbfotboll på 
elitnivå. SEF och dess medlemsföreningar verkar 
mot våld och diskriminering diskriminering på 
grund av hudfärg, kön, ursprung, religion och 
ålder.

•Utbetalda medel till SEF-föreningarna ökade 
med totalt 127 miljoner 2006. Det är utbetal
ningar till klubbarna för de generella avtalen 
(mediarättigheter och Svenska Spel) och övriga 
gemensamma avtal. Resultatet är att Allsvenskar
nas sammanlagda intäkter ökat från 68 miljoner 
kronor 2005 till 171 miljoner kronor 2006, en 
ökning på 151 procent.

•2005 erhöll Djurgården 6,4 miljoner kronor och 
2006 15,2 miljoner kronor från SEF.
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Bosse Lundquists nya
femårsplan
Djurgårdens ordförande fyller 65 i år, men pension 
är inget Bosse Lundquist går och tänker på. Istället 
funderar han på Djurgårdens nya femårsplan.
Av David Bogerius

S
ommaren har tagit slut och hös
ten är här med det allsvenska 
avgörandet. Djurgården är, 
i högsta grad, med i guldstri
den och föreningens ordförande Bo 

Lundquist ser nöjd ut när han tar emot 
Djurgårdarens utsände. Från kontors
rummet i DIF-kansliet på Valhallavägen 
kan man se Stadion genom fönstret.

-Spelarna och ledarna gjort ett jätte
bra jobb så här långt, säger Lundquist. 
Tränarna har verkligen fått ihop ett lag 
och spelarna är bra tränade. Det har 
gett resultat.

Den isländske huvudtränaren Siggi 
Jonssons kvaliteter var ingen överrask
ning för Lundquist.

-Vi visste ganska mycket om ho
nom, men man kan aldrig hur veta hur 
någon utifrån ska passa in. Men han 
är välutbildad, noggrann och brinner 
för det här. Dessutom har han massor 
av erfarenhet från sin tid som spelare 
i klubbar som Arsenal. Vi hade redan 
en positiv bild av Siggi men verklig
heten har varit ännu bättre. Han passar 
väldigt bra ihop med Paul (assisterande 
tränaren Paul Lindholm) vilket är roligt.

Siggi Jönsson blev snabbt känd som 
en tuffing i media medan Paul Lindholm 
fick rubriker för sin frispråkighet.

-Vi kände väl till att Siggi hade ledar
egenskaper. Det är hans personlighet och 
det visste vi inte minst från hans tid som 
spelare Örebro. Han tog över mycket av 
Dala (tränaren Sven Dahlqvist) - med 
Dalas goda minne och visade direkt på 
planen att han var en ledare. Men han 
gör det ändå på ett sätt så att han får de 
andra med sig. Han kan vara kompis 
men när han säger något som han verkli
gen menar så sitter dynamiten där, haha. 
När det gäller Pauls frispråkighet var det 
mest ett problem för honom snarare än 
för föreningen. Han tyckte själv att han 
hade blivit felciterad. Intervjuer sker ofta 
över telefon och det kan ske missupp
fattningar. Det var ganska naturligt då 
han inte var satt i fokus förut. Är man 
tränare i Djurgården så blir man upp
märksammad. Svaren på frågorna vägs 
på guldvåg och det var han inte van vid.

Bosse lundquist har klart för sig vilka 
som är DIF Fotbolls viktigaste frågor 
för närvarande.

-På kort sikt handlar det naturligt
vis om att avsluta säsongen så bra som 
möjligt - det vill säga med guld. Tittar 
vi längre framåt rent sportsligt sett så 
handlar det om januari nästa år och hur 
det ska se ut i truppen då. Vi vet att vi 

kan få bud på spelare och då måste vi 
fylla på med andra spelare. På längre 
sikt handlar det om vår ungdomselit
satsning. Den går framför allt ut på 
att ta hand om elitspelarna redan i 
15-16-årsåldern och utveckla dem som 
spelare och individer mer än att se till att 
utveckla lagen de spelar i. Där ligger vi 
efter i Sverige men tanken är att spelarna 
ska välja ett yrke - proffsspelare - och 
sedan utbilda sig till det och förbereda 
sig på bästa sätt. Så fungerar det utom
lands och där måste vi hänga med. Det 
är en nationell angelägenhet - annars får 
vi inte fram några landslagsspelare. På 
klubbnivå är det inte säkert att det bara 
ska vara svenska ungdomar, men det är 
ändå nödvändigt för Sveriges landslag.

För två år sedan blev Bosse Lund
quist ordförande i SEF - Föreningen 
Svensk Elitfotboll. SEF är en intresseor
ganisation för alla föreningar i Allsvens
kan och Superettan. Uppdraget för SEF 
är att genom gemensamma avtal bidra 
till att ge elitföreningarna ekonomiska 
förutsättningar för elitfotboll med siktet 
inställt på internationella framgångar.

-Det blev för mycket 2005 och 2006. 
Jag fick inte den tid över som jag hade 
velat ha för DIF. Det berodde dels på att 
jag var ny som ordförande i SEF och fick
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jobba hårt för att komma in i en orga
nisation som var ny för mig, men också 
på att förhandlingarna om TV-rättig
heterna tog mycket tid. Vi höjde från 60 
till 180 miljoner för klubbarnas del och 
fick till ett avtal på fem år som jag hade 
ansvar för. Det tog väldigt mycket tid 
och kraft men det är sånt man får ta på 
sig ibland. I stort sett tror jag att DIF har 
tjänat på det. SEF:s program är i stort 
sett det samma som klubbarnas.

som sef-ordförande har Bosse Lundquist 
fått diskutera den svenska klubbfot
bollens status många gånger och han 
sticker inte under stol med att den måste 
bli bättre.

-Samtidigt måste vi vara realistiska. 
Alla pratar om Champions League men 
ett svenskt lag måste ha en fruktansvärd 
tur för att gå vidare till gruppspelet. 
Visst kan det hända att ett storlag slås 
ut som när Helsingborg slog ut Inter 
men det är inte ofta. Vi får sikta in oss 
på UEFA-cupen i stället även om vi 
förhoppningsvis ska nåt gruppspelet 
i Champions League någon gång.

Det är många som har åsikter om 
hur svenska klubbar sköts och Lund
quist är trött på att höra att ekonomin 
är eftersatt.

-Ekonomin är grunden för hela verk
samheten och där har Sverige utvecklats 
- Djurgården har gått med vinst i nio år. 
Men verkligheten är den att säljer vi en 
spelare för 20 miljoner till en medelmåt
tig klubb i Tyskland eller Frankrike eller 
Holland så är han värd det dubbla efter 
en vecka där nere. Vi tvingas sälja billigt 
eftersom Allsvenskan har så låg status 
och ska vi då fylla luckan med en spelare 
som är lika bra så kostar han dubbelt så 
mycket att köpa in. Att sälja för 20 mil

joner och köpa för 40 miljoner fungerar 
inte, det säger sig självt.

Flera allsvenska klubbar har en 
policy att inte sälja spelare till andra 
klubbar i Sverige. Det är inget som 
Lundquist applåderar.

-Det är en fara för svensk fotboll och 
för spelarna. Passar de inte i en klubb 
för tillfället är det bättre att de går till en 
annan. Det finns flera allsvenska spelare 
som har spelat i Djurgården tidigare och 
med några undantag har vi gjort bedöm
ningen att de utvecklades bättre i en ny 
klubb. Jag tror att det är bra för svensk 
fotboll att ha den rörelsen.

För fyra år sedan spelade Djurgården 
2-2 mot Partizan Belgrad i kvalet till 
Champions League på Råsunda. Blårän
derna gjorde en fantastisk match men 
föll på färre gjorda bortamål. I laget 
fanns spelare som Kim Källström, An
dreas Johansson och Andreas Isaksson 
och frågan är om Djurgården någonsin 
kommer att ha bättre förutsättningar 
att nå gruppspelet i Champions League.

-Vi var väldigt nära och jag tror 
att vi hade slagit ut Partizan om vi 
hade haft kvar Johan Elmander och 
Michael Dorsin som hade blivit utlands
proffs strax innan. Tyvärr lyckades vi 
inte hålla fast vid strategin med unga 
svenska spelare i laget och hamnade 
i en svacka 2004. Vi kom upp ur den 
2005 och vann SM-guld men sen föll 
vi ner igen 2006. Vi började avvika 
från den ursprungliga strategin 2003- 
2004 och gjorde andra satsningar. Gör 
man inget så gör man inga fel, men 
man måste göra någonting. Vi har lärt 
oss mycket av det där och vi har rättat 
till mycket i organisationen under 2007.

2006 blev en stor besvikelse. Djur
gården var egentligen aldrig med i den 

allsvenska toppstriden och sportchefen 
Kjell Jonevret fick lämna sin post. Djur
gårdens slogan »Steget före« var inte 
längre särskilt aktuell.

-I dagsläget kanske vi inte ligger ste
get före överallt men vi gör det definitivt 
med Djurgårdsandan och arbetet med 
att få hela föreningen med fansen att 
samlas kring positiva värderingar. Det 
ska vi vara väldigt stolta över.

Planerna på en egen arena är natur
ligtvis ständigt närvarande i kansliloka
lerna på Valhallavägen. Den borgerliga 
alliansen har lovat både Djurgården och 
Hammarby mark och infrastruktur för 
arenabyggen under nuvarande mandat
period (går ut 2010).

-En egen arena betyder mycket - det 
är ett andra hem för fansen. Vi jobbar 
hårt för att hitta den rätta placeringen. 
Titta bara på Elfsborg som har dubblat 
sina intäkter och vunnit SM-guld sen de 
fick sin nya arena i Borås.

bosse lundquist fyller 65 år i år men han 
pratar inte om att sluta i DIF.

-Jag ska inte göra som den store 
centerledaren på 50- och 60-talet, Gun
nar Hedlund. Han kallade till presskon
ferens och talade om att han bestämt sig 
för att avgå. »Men jag har inte bestämt 
när«, fortsatte han! Jag tycker att det är 
väldigt kul fortfarande och sedan ett år 
tillbaka jobbar jag inte längre operativt.

Femårsplanen är klar. 2012 ska DIF 
vara ute i Europa med en trupp som 
består av flera spelare från ungdoms
satsningen. Fansen ska fortsätta att 
uppträda som i augustiderbyt mot 
Hammarby och den egna arenan ska 
vara klar att inviga.

-Ja, säger Bosse Lundquist. Om fem 
år så bör den vara det. □
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Rekordmånga besökte
DIF-dagen 2007
det är underligt, men varje år som Djurgården arrangerat DlF-
dagen har solen visat sig från sin mest skinande sida. Så även 
denna ljuvliga sensommardag 2007, som blev formligen dränkt 
i sol och värme trots att oroväckande mörka moln hopade sig där 
borta i horisonten.

-Molnen kommer inte hit, de stannar 
borta i Solna, sade någon i folkvimlet, tog 
på sig solglasögonen och lutade sig tillbaka 
och tittade på A-lagsträningen.

Apropå A-laget var det ett avslappnat och 
glatt lag som först tränade, sedan minglade 
runt med autografhungrande ungdomar 
(och föräldrar) för att efter det deltaga i de 
traditionella matcherna tillsammans med 
ungdomsspelare.

-Det här är årets match, sade en lad
dad lagkapten Markus Johannesson innan 
avspark.

Och visst har han rätt i det och för väldigt många är detta kan
ske till och med sitt livs match.

På scenen intervjuades både A-lagets tränare Paul Lindholm, 
som utav mycket talade om lagets förbättrade fysik inför sä
songen, samt föreningschef Johan Werner, som bland annat vill 
utveckla klubbens träningsförutsättningar för de yngre.

Djurgårdens veteraner spelade match och var överlägsna mot
ståndet, som mestadels bestod av sjömän, och vann med 10-0.

En annan som spelade match var 7-åriga Rebeca Eneroth från 
flickor födda 2000. Hennes lag hann med två matcher varav en 
blev till en segermatch och där Rebeca själv gjorde två fina mål i.

-Det var jättekul att spela här idag och att vi vann en av match
erna och att jag gjorde två mål, sken Rebeca i kapp 
med solen efteråt.

Besökarna uppskattas till att vara rekordmånga, det 
var fullt med folk från början till slutet av dagen och 
det är givetvis väldigt roligt att fler och fler tagit del av 
denna relativt nya tradition.

-Jag tror att det här börjar sätta sig hos djurgårdare 
nu, alla vet vad dagen handlar om och börjar själva få 
den till en familjetradition, vilket är just syftet med da
gen, menade en glad Kerstin Eriksson från Djurgården 
Ungdom, som också är något utav »spindeln i nätet« 
för dagen.

Det finns också en person som är speciellt viktig för 
DIF-dagen och det är Lennart Jörnelius som ser till att vi får fina 
priser till lotterierna och nästan allt annat ätbart genom hans för
sorg. Djurgården är evigt tacksamma för Lennarts och alla andra 
ideella krafters insatser som gör DIF-dagen till en återkommande 
SUCCé. Tack!/Jonathan Broberg
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»Det var en sann glädje att se styrelser, ledande personal i 
kanslierna, spelare och tränarteam roa sig och ha trevligt med 
så många Djurgårdsvänner. A-lagsspelarna fick ju en riktig 
duvning mot de framtida stjärnorna. Och vem glömmer väl 
DIF-veteranernas storseger med 10-0. Siggi Jónsson i storform 
liksom Paul Lindholm och de andra stjärnorna frammanade av 
hedersledamoten Pelle Kotschack. Visste ni för resten att den 

här debuten i Djurgårdströjan innebar den största 
segern för Siggi hittills under hans fotbollskarriär! 
Igen, tack för en strålande dag. Djurgården står 
starkt■ «/Bosse Lundquist



DIF-POOLEN
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Fredag 14 sep
Lördag 15 sep

Juniorallsvenskan: Vasalund/Essinge IF— DiF, 20:00
Pojkallsvenskan: DIF-Nyköpings BIS, Hjorthagens IP 13:00

Måndag 17 sep
Tisdag 18 sep
Söndag 23 sep
Söndag 23 sep

Allsvenskan: DIF-Trelleborgs FF, Stockholms Stadion 19:00
Utvecklingsserien: DIF-Gefle IF, Hjorthagens IP 19:00
Pojkallsvenskan: IFK Norrköping-DIF, 13:00
Juniorallsvenskan: DIF-Gefle IF, 14:00

Måndag 24 sep
Tisdag 25 sep
Lördag 29 sep

Allsvenskan: AIK-DIF, Råsunda 20:00
Utvecklingsserien: Örebro SK-DIF, Behrn Arena 19:00
Allsvenskan: DIF-Örebro SK, Stockholms Stadion 16:00

Söndag 7 okt
Söndag 7 okt
Tisdag 9 okt
Söndag 14 okt

Allsvenskan: Gefle IF-DIF, Strömvallen 15:00
Damallsvenskan: Ldb FC Malmö-DIF, Malmö IP 15:00
Utvecklingsserien: AlK-DIF, Ulriksdals IP 19:00
Damallsvenskan: DIF-K/Göteborg, Kristinebergs IP 15:00

Söndag 21 okt
Söndag 21 okt
Tisdag 23 okt

Damallsvenskan: Falköpings KIK-DIF, Odenplan 15:00
Allsvenskan: Halmstads BK-DIF, Örjans Vall 15:00
Utvecklingsserien: DIF-Örebro SK, Hjorthagens IP 19:00

Söndag 28 okt
Tisdag 30 okt

Allsvenskan: DIF—IF Brommapojkarna, Stockholms Stadion 14:00
Utvecklingsserien: DIF—IF Brommapojkarna, Hjorthagens IP 19:00

Lördag 3 nov Damallsvenskan: DIF-Umeå IK, Kristinebergs IP 16:00

(Spelprogrammen är preliminära och kan ändras. Se www.dif.se för senaste information.)

RESULTAT 2007
ALLSVENSKAN
6/4 BP-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 2-1
19/6 Hammarby-DIF 2-0
25/6 Örebro SK-DIF 0-0
2/7 DIF-Gefle IF 2-1
7/7 DIF-Malmö FF 1-0
16/7 Malmö FF-DIF 1-1
21/7 DIF-IF Elfsborg 2-1
6/8 GAIS-DIF 1-1
13/8 DIF-Hammarby 1-0
16/8 IFK Göteborg-DIF 1-1
27/8 DIF-Kalmar FF 1-3

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)

U-21
11/4 DIF-Degerfors IF 2-2
24/4 Enköping-DIF 1-0
2/5 DIF-BP 2-0
8/5 Assyriska FF-DIF 2-4
22/5 IFK Norrköping-DIF 1-0
29/5 DIF-Sirius 4-0
8/8 DIF-Enköping 3-0

14/8 BP-DIF 0-1
28/8 Degerfors IF-DIF 0-1
4/9 DIF-IFK Norrköping
10/9 Sirius-DIF
12/9 DIF-Assyriska FF

UTVECKLINGSSERIEN
17/4 BP-DIF 2-0
6/6 Hammarby IF-DIF 2-0
20/6 DIF-Hammarby IF 0-3
26/6 DIF-AIK 1-0
10/7 Gefle IF-DIF 3-2

JUNIORALLSVENSKAN
21/4 Gefle IF-DIF 1-6
29/4 DIF-Vasalund/Essinge 0-4
5/5 Eskilstuna City FK-DIF 2-2
13/5 DIF-Sirius 3-2
19/5 BP-DIF 3-3
23/5 DIF-AIK 0-2
2/6 Hammarby-DIF 3-1
9/6 DIF-Tyresö FF 9-1
17/6 GIF Sundsvall-DIF 4-0
28/7 DIF-GIF Sundsvall 2-2
5/8 Tyresö FF-DIF 1-0
11/8 DlF-Hammarby 4-0
19/8 AIK-DIF 2-1
25/8 DIF-BP 5-3
1/9 Sirius-DIF 1-1

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 3-1
20/5 BK Kenty-DIF 1-3
3/6 DIF-FoC Farsta 5-1
10/6 Boo FF-DIF 1-4
17/6 Assyriska FF-DIF 0-7
5/8 DIF-Boo FF 2-0
8/8 DIF-Assyriska FF 5-2
12/8 FoC Farsta-DIF 0-0
19/8 DIF-BK Kenty 2-0
26/8 Hammarby-DIF 1-1
1/9 DIF-Enhörna IF 1-0

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-DIF 1-2
27/5 DIF-Ldb FC Malmö 2-0
2/6 K/Göteborg-DIF 3-2
6/6 DIF-Falköpings KIK 4-0
10/6 Umeå IK-DIF 1-2
27/6 DIF-AIK 7-0
1/7 QBIK-DIF 0-3
8/7 DIF-Sunnanå SK 1-1
11/7 Linköpings FC-DIF 2-3
5/8 DIF-Bälinge IF 2-1
9/8 KIF Örebro-DIF 2-1
19/8 DIF-Hammarby 1-0

http://www.dif.se
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Litet silver till DIF
Djurgården hängde in i det sista med i guldstriden 
1975. Till slut blev det tredjeplats, och litet silver, 
för laget som innehöll många egna produkter.

1975 var året Björn Borg vann Wimble
don för första gången. För Djurgårdens 
del startade en annan era i och med 
att Bengt Persson knöts som tränare 
med Olle »Lill-lappen« Hellström som 
lagledare. Denna duo kom att leda laget 
fram till 1978. Efter det följde en mörk 
period i fotbollens historia. DIF Fotboll 
har haft en förmåga att våga satsa 
på unga okända tränare. Exempel är 
Hasse Backe, Tommy Söderberg, Len
nart Wass och inte minst Zoran Lukic 
och Sören Åkeby.

Det var överraskande att etablerade 
Djurgården valde oprövade unge Bengt 
Persson som tränare. Bengt hade inga 
meriter från högre nivåer, varken som 
spelare eller ledare. Som spelare hade 
han spelat i Allsvenskan i handboll.

Många rynkade på näsan och und
rade hur DIF kunde välja den »där 
handbollsliraren«.

Bengt vann dock snabbt spelarnas 
respekt genom sitt kunnande och blev 
väldigt populär.

Vid sin sida hade han Olle »Lill-lap
pen« Hellström som är gammal Svensk 
mästare i DIF och en mycket duktig 
analytiker samt trygg och säker ledare.

En annan profil i ledarstaben var 
massören Putte Asp som kanske var 
Sveriges förste idrottsmassör av rang. 
Styrelsens tävlingskommitté bestod av 

Bo Brattlöf, Rolf Franssson och Olle 
»OllePe« Pettersson. De två sistnämnda 
är fortfarande aktiva inom Djugården 
som ledare för C-laget.

Bengt fick ta över ett lag som hade 
misslyckats 1974. Det fanns alltså 
revanschlusta och Bengts nya idéer fick 
laget att tända till. Som vanligt med 
lag som lyckas hade det en bra mix. 
Rutinerade spelare som Sven Lindman, 
då 35 år (slutade 1979 som 39-åring) 
och Curt Olsberg omgavs av ett antal 
spelare i 20-25 årsåldern som Tommy 
Davidsson, Tommy Berggren, Björn 
Alkeby med flera.

Från IFK Göteborg hade dessutom 
den notoriske målskytten Harry Svens
son anslutit. Notabelt är att höger
back var nuvarande förbundskaptenen 
Roland Andersson som spelade i DIF 
under sin GIH-tid.

MÅNGA VAR EGNA PRODUKTER och tre första
årsseniorer fick debutera detta år. Det 
var 19-åringarna Lars Stenbäck, Ove 
Rubsamen och Sven Krantz. De två 
förstnämnda lät tala om sig i många 
år i Allsvenskan medan dessvärre

Sven Krantz tragiskt avled i en bil
olycka 1977.

Sven var även A-lagspelare i ishock
ey och tvingades välja mellan dessa två 
idrotter. Ganska säkert den sista spela-
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Bilder ur Årsboken 1975

ren som kommer att kvalificera sig för 
A-truppen i dessa två idrotter samtidigt.

Laget var alltså väl balanserat och 
hade kvalité från den lovande mål
vakten Björn Alkeby till skyttekungen 
Harry Svensson som svarade för 11 
mål detta år. Navet i laget var dock 
mittfältet med Curt Olsberg och Sven 
Lindman.

Sven var en otroligt bra spelare som 
inte fick spela så många landskamper 
som han var värd på grund av hård 
konkurrens (lite som Stefan Rehn som 
konkurrerade med Jonas Thern och 
Stefan Swartz).

I Djurgården är han dock den spelare 
som spelat flest Allsvenska matcher med 
312 framträdanden.

som sagt gick säsongen som på räls och 
laget hade guldchans ända tills det var 
tre matcher kvar. Man förlorade då 
mot Malmö FF med 1-4. Djurgården 
saknade en mängd spelare denna match. 
Bland annat var Mittfältsstrategen och 
landslagmannen Curt Olsberg skadad. 
Detsamma gällde för kantspringaren 
och slitvargen Kjell Samuelsson och 
mittbacken Tommy Davidsson.

Med lite mer tur hade det kunnat 
gå hela vägen. Nu slutade det med en 
tredjeplats och lilla silvret.

Publiktappet hade startat i Allsvens
kan 1975. Derbyna hade dock greppet 
kvar. Vad sägs om 40 669 på vårderbyt 
AIK-DIF. (Råsunda tog 52000 innan 
ombyggnaden). Annars låg derbysiffror
na ungefär som idag. De vanliga match
erna på Stadion drog endast 3 000-6000 
åskådare. Konstigt med tanke på att 
Sverige hade gjort ett bra VM 1974.

1975 får dock betecknas som ett bra 
år i Djurgårdens historia./Mats Janson

ALLSVENSKAN 1975
13.4 DIF-MALMÖ 0-0 (0-0)
Publik 3 339
20.4 ÅTVIDABERG - DIF 0-1 (0-0)
Mål 0-1 (85) Curt Olsberg.
Publik 2 692
26.4 DIF-ELFSBORG 2-0 (2-0)
Mål 1-0 (13) Roland Andersson, 2-0 (37)
Curt Olsberg
Publik 3 725
4.5 HALMSTAD-DIF 0-1 (0-1)
Mål 0-1 (29) Håkan Stenbäck
Publik 6 059
11.5 NORRKÖPING-DIF 1-0 (0-0)
Mål 1-0 (78) Leif Andersson
Publik 5 626
14.5 DIF-GAIS 4-0 (3-0)
Mål 1-0 (17) Harry Svensson, 2-0 (20)
Harry Svensson, 3-0 (42) Per Lövfors, 4-0
(53) Harry Svensson
Publik 4 560
22.5 ÖSTER-DIF 2-2 (1-2)
Mål 0-1 (9) Ove Rübsamen, 1-1 (20) Jan
Mattsson, 1-2 (44) Kjell Samuelsson, 2-2
(90) Jan Mattsson, straff
Publik 6 175
25.5 DIF-LANDSKRONA 0-2 (0-0)
Mål 0-1 (67) Bo Augustsson, 0-2 (72) Göran
Pettersson
Publik 5 417
29.5 AIK-DIF 1-2 (0-1)
Mål 0-1 (7) Harry Svensson, 1-1 (57) Ove
Nilsson, 1-2 (65) Håkan Stenbäck
Publik 40 669
8.6 DIF-ÖRGRYTE 3-1 (1-0)
Mål 1-0 (33) Harry Svensson, 2-0 (63) Ro
land Andersson, 3-0 (65) Kjell Samuelsson, 
3-1(71) Stefan Allbäck
Publik 4 163
12.6 HAMMARBY-DIF 1-2 (0-0)
Mål 1-0 (50) Thomas Sjöberg, 1-1 (70)
Håkan Stenbäck, 1-2 (86) Ove Rübsamen
Publik 20 327
16.6 DIF-SUNDSVALL 2-1 (0-0)
Mål 0-1 (60) Anders Wengrud, 1-1 (80)
Birger Jacobsson, 2-1 (81) Harry Svensson
Publik 3 849
24.6 ÖREBRO-DIF 0-0
Publik 7 459
2.7 DIF-ÖREBRO 1-0 (0-0)

Malmö FF 26 18 6 2 53-17 42
Östers IF 26 16 5 5 66-26 37
Djurgårdens IF 26 13 8 5 36-25 34
Landskrona BolS 26 9 12 5 32-32 30
AIK 26 12 5 9 43-30 29
Åtvidabergs FF 26 10 6 10 31-39 26
Örebro SK 26 8 9 9 34-35 25
IFK Norrköping 26 8 7 11 44-49 23
IF Eflsborg 26 8 7 11 35-45 23
Hammarby IF 26 8 6 12 39-44 22
Örgryte IS 26 7 7 12 31-42 21
Halmstads BK 26 5 9 12 28-36 19
Gais 26 6 7 13 24-41 19
GIF Sundsvall 26 4 6 16 21-56 14
Publik totalt 227664, publiksnitt hemma 7940

Antal mål
11 Harry Svensson
4 Kjell Karlsson, Curt Olsberg, Håkan Stenbäck
3 Kjell Samuelsson
2 Roland Andersson, Per Lövfors, Ove Rübsamen
1 Birger Jacobsson, Sven Krantz, Sven Lindman

Mål 1-0 (79) Håkan Stenbäck
Publik 5 174
31.7 DIF-ÖSTER 3-2 (2-1)
Mål 1-0 (3) Per Lövfors, 1-1 (10)
Jan Mattsson, 2-1 (28) Curt Olsberg, straff, 
3-1 (46) Harry Svensson, 3-2 (49) Inge 
Ejderstedt
Publik 8 383
7.8 LANDSKRONA-DIF 1-1 (0-1)
Mål 0-1 (20) Kjell Samuelsson, 1-1 (67)
Tommy Gustavsson
Publik 4 256
18.8 DIF-NORRKÖPING 1-2 (0-1)
Mål 0-1 (37) Pär-Olof Olsson, 0-2 (46)
Pär-Olof Olsson, 1-2 (89) Harry Svensson
Publik 7 873
21.8 GAIS-DIF l-2(l-0)
Mål 1-0 (40) Hans Johansson, 1-1 (66) Kjell
Karlsson, 1-2 (75) Kjell Karlsson
Publik 6 031
28.8 DIF-HAMMARBY 3-2 (2-2)
Mål 0-1 (5) Mats Werner, 0-2 (30) Mats
Werner, 1-2 (42) Kjell Karlsson, 2-2 (45) 
Sven Lindman, 3-2 (55) Sven Krantz
Publik 24 145
7.9 SUNDSVALL-DIF 2-1 (0-1)
Mål 0-1 (14) Kjell Karlsson, 1-1 (47)
Anders Lindahl, 2-1 (49) Anders Lindahl
Publik 3 381
11.9 DIF-AIK 0-0
Publik 28 693
21.9ÖRGRYTE-DIF0-0
Publik 2 908
28.9 DIF-ÅTVIDABERG 2-0 (1-0)
Mål 1-0 (26) självmål, 2-0 (60) Harry
Svensson
Publik 2 339
5.10 MALMÖ-DIF 4-1 (3-1)
Mål 0-1 (12) Harry Svensson, 1-1 (15)
Krister Kristensson, 2-1 (18) Tore Cervin, 
3-1 (40) Roy Andersson, 4-1 (68) Tommy 
Andersson
Publik 14 283
18.10 DIF-HALMSTAD 0-0
Publik 1 565
26.10 ELFSBORG-DIF 2-2 (1-2)
Mål 0-1 (17) Curt Olsberg, 0-2 (25) Harry
Svensson, 1-2 (31) Hans Höglund, 2-2 (57)
Anders Arvhage, straff
Publik 4 573
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5? DIF UNGDOMSFOTBOLL
Hjorthagens IP
Artemisgatan 40 
115 42 Stockholm 
Tel: 08-54515850

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

DIF HANDIKAPPFOTBOLL
Kent Åberg
Tel: 08-6311101
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

DIF BOWLING
Tel: 08-7404434
www.difbowling.com

DIF BOXNING
Tel: 08-6501092
www.difboxning.com

DIF BROTTNING
Tel: 08-386669
Vällingbyhallen
16256 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
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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.difbowling.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
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Emilia, djurgårdare sedan födseln.

Lukas fick en fin välkomsttröja av Farbror Pierre.

Fredrik Windahl tog med matchtröjan till Thailand Micke Hansson i Salou

Vendela, Teodor och Julia.

Uppladdning inför Malmö borta. Från vänster Kjell Gullbjörk, 
Tim Gullbjörk, Tobias Gullbjörk, Annika Gullbjörk, Tuva Gullbjörk, 
Kristin Gullbjörk och Elin Gullbjörk-Santesson.
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Sektion B-kiIlar i Kroatien. Från vänster, Andreas, David och Roger.

Tack för era bilder!

Micke Hansson på Camp Nou,

Har du också bilder med djurgårdstema? 
Skicka dem till tomas@dif.se.
15 oktober är det deadline för årets sista 
nummer av Djurgårdaren.

Sanna och Mats Israelson firade bröllopsdag på Råsunda 13 augusti

Clare Westling i Thailand är lycklig för sin första Djurgårdsstass.

Moa, 10 år, och syster Maja, 7 år.
Mats tog bilden.

Sommar i DIF-mundring.

Miranda&Simon, Upplands-Väsby

Mohlin i DIF-shorts 30 meter under ytan i Hawaii. Fullfartuppåt?

mailto:tomas@dif.se
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Mats Jerrolf
Vilken var din första match du såg med Djurgården?

-Min första Djurgårdsmatch såg jag 1962. Det var en urusel 
match mellan Djurgården och Degerfors som slutade 0-0. Min 
far var AIK:are och han tog mig med flera gånger till Råsunda, 
men till hans stora sorg blev jag på ett tidigt stadium »blåran
dig«. De senaste 45 åren har jag inte missat många Djurgårds
matcher. På 60-talet spelade vi ju de flesta hemmamatcherna 
på Råsunda, men jag minns än i dag hur härligt det var att 
ibland få se DIF spela på Stadion.
Vad är viktigast med ditt supporterskap till Djurgården?

-Det viktigaste med supporterskapet är givetvis att gå på 
matcherna och stödja Djurgården på ett positivt sätt.
Hur påverkar en vinst respektive förlust ditt vardagliga liv?

-En vinst innebär ju med automatik att man svävar på små 
moln flera dagar. Förluster försöker man ju förtränga så gott det 
går, men en derbyförlust svider ju alltid hårt. Jag tror dock att 
vi Djurgårdare har blivit luttrade under 80- och 90-talet och har 
man varit med om kvalförluster mot AIK, Degerfors, Öster och 
Kalmar klarar man alla motgångar. Vi djurgårdare är ett härdat 
släkte, men vi kommer alltid igen.
Vad personifierar en djurgårdare enligt dig?

-En riktig Djurgårdare stöder sitt lag i med och motgång. 
Ibland har jag tyckt att vi haft lite för många medgångssupport
rar som gärna vädrat sitt missnöje i motgång både mot laget 
och mot enskilda spelare. Det kanske har blivit en ändring. Mot 
Kalmar i år fungerade inte mycket i spelet, men det var härligt 
att publiken stöttade laget hela tiden.
Hur märks det hemma att du är djurgårdare?

-Kommer du hem till mig ser du ett antal halsdukar med de

Ibland har jag tyckt att vi haft lite för många 
medgångssupportrar som gärna vädrat 
sitt missnöje i motgång både mot laget och 
mot enskilda spelare. Det kanske har blivit 
en ändring. Mot Kalmar i år fungerade inte 
mycket i spelet, men det var härligt att 
publiken stöttade laget hela tiden.

rätta färgerna. Ett par »guldlöpsedlar« hänger på ett par strate
giska ställen. Tar du en titt i min bokhylla hittar du Djurgårdslit
teratur samt en hel del videos och DVD med DIF.
Varför är Stadion så speciell för oss djurgårdare?

-Hemmaarenan skall vara förknippad med minnen och tradi
tioner. Det osar DlF-anda runt Stadion. Vi minns matcher som 
kvalet -85 mot Gais, från senare tid har vi ju mängder av härliga 
minnen och gemensamma upplevelser. Att gå på Stadion inne
bär också trivsel, man träffar och pratar med andra medlem
mar i Djurgårdsfamiljen. Vi har också lyckats skapa en härlig 
och unik stämning som burit fram vårt lag till tre SM-guld.
När det blir en ny arena för Djurgården hur kommer den tas 
emot bland supportrarna?

-En ny arena är det viktigaste för klubben just nu. Jag tror att 
alla supportrar inser att om vi skall nå våra mål, vinna SM-guld, 
nå Europaspel måste vi driva en egen modern arena. Risken 
finns annars att vi hamnar i bakvattnet på andra lag som Elfs
borg, Malmö och Göteborg. Arenan bör ju helst ligga på Öster
malm. Jag hoppas att ett arenabygge i Djurgårdsland kommer 
igång snarast och att vi supporters får komma med förlag. Men 
visst blir det med vemod när vi lämnar Stadion.
Du var först av alla att köpa den nya boken om »Djurgårdens IF 
Fotboll 1899-2006«.

-Jag tycker om att vara ute i god tid och åkte ut till DIF-dagen 
för att ta en morgonfika. Boken är en höjdare och bör innehas 
av alla Djurgårdare.
Har du någon doldis-spelare som blivit en favorit?

-På 70-talet var det Pär Lövfors som var en mittfältare som 
alltid gav allt gjorde också flera viktiga mål. På 80-talet var det 
Volker Tönsfeldt, en otroligt snabb spelare. Sprang på allt på 
sin högerkant. Fick kanske inte alltid bollen med sig, men han 
sprang upp en fåra längs Lidingösidan. En verklig kultlirare. I 
2000-talets trupp finns väl inga direkta doldisar men jag fram
håller ändå Niclas Rasck. En suverän mittfältare och ytterback 
som med sin spelskicklighet och sina offensiva kvaliteter var 
oerhört viktig för vårt spel.
Något speciellt minne du vill lyfta fram förutom SM-gulden?

-Det finns ju mycket men jag väljer en match i mässcupen 
1964. DIF lottades mot Manchester United som då hade ett 
kanonlag med Bobby Charlton och inte minst George Best som 
på Råsunda gjorde sin första internationella match. Det borde 
ha varit en folkfest, men endast 5 000 åskådare kom dit och såg 
United fullständigt spela ut Djurgården. Best hade lekstuga på 
sin högerkant men DIF lyckades otroligt nog kriga till sig 1-1. 
I returen i Manchester åkte vi dit med 6-1./Tomas af Geijerstam






