


ALLSVENSKAN 2008
30/3 IFK Norrköping-DIF 
5/4 DIF-Malmö FF 
9/4 Gefle IF-DIF 
13/4 DIF-Halmstads BK 
16/4 Örebro SK-DIF 
21/4 DIF-GAIS 
24/4 AIK-DIF
28/4 DIF-Ljungskile SK 
4/5 GIF Sundsvall-DIF
7/5 DIF-Hammarby IF 
10/5 Kalmar FF-DIF 
2/7 DIF-IF Elfsborg 
6/7 Trelleborgs FF-DIF 

12/7 DIF-lFK-Göteborg 
21/7 Helsingborgs IF-DIF 
27/7 DIF-Helsingborgs IF 
5/8 DIF-IFK Norrköping 
10/8 Malmö FF-DIF 
17/8 DIF-Gefle IF 
24/8 Halmstads BK-DIF 
1/9 DIF-Örebro SK 
15/9 GAIS-DIF
24/9 DIF-AIK
28/9 Ljungskile SK-DIF 
5/10 DIF-GIF Sundsvall 
20/10 Hammarby IF-DIF 
26/10 DIF-Kalmar FF 
29/10 IF Elfsborg-DIF 
1/11 lFK Göteborg-DIF 
9/11 DIF-Trelleborgs FF
(Programmet kan ändras under säsongen)
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Om vi har tid 
över innan vi 
drar tillbaks 
till Bosön, 
blir det oftast 
kaffe med 
tidning eller 
att slå Tauer 
i poker. Tysk
arna har ju 
ingen aning 
om att bluffa.

Jag hatar måndagar. Jag behöver minst två 
koppar kaffe innan jag ens kan tänka mig 
att se den lilla isländska fystränaren, som 
kommer igen för att bestämma hur mitt liv 
och kropp kommer att känna sig hela veckan. 
Sådan är preseason, och även om det är tungt 
nu så kommer vi tacka denna Paul Scholes-
lookalike många gånger senare på säsongen 
efter det hårda och bra jobb han har gjort 
med oss.

Första gruppen innebär hobbits och unga spe
lare och de börjar klockan 9 på Bosön. Jag är 
i heavyweights och grannies klockan 10. Det 
betyder att jag behöver vara där senast 9 för 
att vara klar med uppvärmning, stretching, 
tejp, behandling och alla andra rutiner innan 
träning. Det blir en och halv timmes styrke
pass med några isländska specialiteter. Sedan 
äter vi lunch på Kaknäs och byter kläder. Om 
vi har tid över innan vi drar tillbaks till Bo

sön, blir det oftast kaffe med tidning eller att 
slå Tauer i poker. Tyskarna har ju ingen aning 
om att bluffa.

Eftermiddag blir det fotbollspass med intensiv 
uppvärmning, passningsövningar och många 
olika spelövningar. I år har tränarna introdu
cerat Winner of the month-tävlingen, så det 
gäller alltid att vinna, det gillar jag. Stretching 
och nedjogg är viktigt, det har varit en tung 
dag.

Vi äter igen på Kaknäs och jag kommer hem 
litet efter 18. Telefonen ringer hela tiden men 
jag är för trött att svara. Jag fortsatt att göra 
min rehab hemma i 45 minuter liksom jag har 
gjort varje kväll de sista 29 månaderna. Jag 
lägger mig tidigt och vet att det bara kan bli 
lättare efter måndag.



Jag kan inte längre minnas den tiden när det 
inte gjorde ont att vakna på morgonen. Nu 
ser jag mig runt innan löpträningen och det 
finns tio år fräschare ben som är sugna att 
köra på. Vi gör 800 meter sprinter i skogen, 
det är helt vilt. I England hade jag aldrig varit 
bara näst bäst, men skadorna och ålder har 
gjort sitt och nu kan jag bara se Sebbes och 
Pers ryggar. Det känns tufft men jag kommer 
i mål topp fem i varje runda och vi springer 
fem. Men jag klarar inte att snacka mycket 
efteråt, så det måste vara väldig tufft då.
Vi fortsätter med brottning och jag har ett 
jämnt finskt mästerskap mot Toni, som kan
ske är starkare men snällare.

Vi har idrottspsykolog Johan Fallby mellan 
träningarna. Vi snackar om hur vi kan bidra 
mer och vad för slags målsättningar vi bör ha 
för oss. De här mötena hade vi mycket fram
gång av i fjol också.

Första gången i år börjar vi med taktiska 
träningen. Det är viktigt på grund av att 
vi har nya spelare och alla måste förstå vad 
vi gör och snacka samma språk på planen. 
Små detaljer och klara grundregler kommer 
att bli avgörande i serien. Man måste finna 
och vinna varje procent för att bli mästare. 
Vi började att jobba gott med det här redan 
i fjol, men det finns otroligt mycket detaljer 
vi kan och måste vara bättre på.

Djurgården är en familj och vi vill stötta 
ishockeylaget och möta våra supportrar 
på Hovet på kvällen. Jag njuter av hock
eykampen men det är inte lätt att försöka 
förklara regler till Enrico. Vi vinner en vik
tig och spännande match mot Södertälje, 
klarar oss till playoff med god prestation. 
Skönt också att se min god vän Ossi 
Väänänen spela bra för Järnkaminerna.

Vi fortsätter 
med brottning 
och jag har ett 
jämnt finskt 
mästerskap 
mot Toni, 
som kanske 
är starkare 
men snällare.



Svenska sam
fundet måste 
vara världs
mästare på 
möten. Jag 
har haft 
möten här 
där man 
diskuterar 
vad som var 
bra på sista 
mötet.

Man lever med sina styrkor. Och svagheter 
sätter gränser på vilken nivå man kan spela. 
Om jag spelar eller tränar helt likt med 
Dembo eller Sebbe - eller dem som mig 
- kommer jag se ut som en guldfisk i Sahara. 
Vi är olika, positionerna är olika och egen
skaperna man behöver för att bidra med 
är olika - så man måste träna individuella 
saker också. Jag älskar onsdagar. Alla lag
delar tränar för sig själva och i slutet har 
man lite eget tid. Jag tycker den dagen är 
viktigast för mig. Jag behöver repetitioner 
i långa passningar och spelvändningar. I dag 
är temat också första touch. Jag ville träna 
med nyförvärvet Martin, på grund av att jag 
inte har haft chans tidigare att spela med ho
nom. Vi hade några touch of a rapist i början 
men i slutet kom bollarna där dem bör.

Tungt styrka igen, jag har nu i sex månader 
i Sverige tränat med laget mer styrkepass 
än under sju år i England och Tyskland 
tillsammans. Det finns olika sätt att genom
föra preseason, och med Sveriges framgång 
jämfört med nordiska landets potential, man 
kan inte ha för många frågetecken till svenska 
träningsmetoder.

Jag har ett individuell målsättningsmöte med 
Siggi. Vi snackar om hur jag kan bidra och 
vad jag ska koncentrera mig på för att få ut 
min potential på bästa sätt för laget.

• Fortsätta att planera och genomföra fys
träning och rehab varje dag i detalj.
• Ta ansvar att organisera laget defensivt 
i alla tider.
• Att vara förbered att vinna varje kamp, 
duell, andra och lös boll.
• Komma tillbaka till landslaget.
• Hjälpa alla att vara goda professionella.

Svenska samfundet måste vara en världs
mästare på möten. Jag har haft möten här 
där man diskuterar vad som var bra på sista 
mötet. Demokrati och konsensus är värde
fulla och fina saker, men herre gud att jag 
vill av och till bara göra något i stället för 
att diskutera. Heldigvis det är kort i dag 
även om vi bara har en träning. Bra fart, 
kvalitet och koncentration i fotbollen även 
om det har varit en hård vecka igen. Vi slutar 
med cross-avslut konkurrens parvis, jag är 
säkert det inte behövs säga vilken position 
jag och Jonson tar i den. Bra planerad och 
genomförd träningsvecka igen, ser fram 
emot morgondagens kamp.

•Aki skadade sig tidigt i matchen mot Örebro 
och missar inledningen av säsongen. Dagboken 
återkommer förhoppningsvis i kommande num
mer av Djurgårdaren när Aki kommit tillbaka från 
skadan.
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DJURGÅRDENS IF FOTBOLLSFÖRENING
Ordförande: Bo Lundquist
Torbjörn Althén, Wille Bäckström, Lars Erbom, 
Ellinor Persson, Martin Selin, Dan Svanell, 
Lars-Erik Sjöberg, Petra Wester 
Hedersordförande: Gunnar Lundqvist 
Hedersledamot: Per Kotschack 
Föreningschef: Johan Werner

DJURGÅRDENS ELITFOTBOLL AB
Ordförande: Bo Lundquist
Torbjörn Althén, Per Bouveng, Tommy Jacobson, 
Ronald Åman
VD: Alf Johansson

DJURGARDENS FOTBOLL AB
Ordförande: Tommy Jacobson 
Per Bouveng, Douglas Roos, 
Hans von Uthmann

DJURGÅRDENS FOTBOLL FÖRSÄLJNING AB
VD: Jenny Furtenbach

KANSLI
Thomas Alexanderson, Jesper Allestam, Stefan 
Alvén, Bosse Andersson, Göran Aral, Marie Barth-
Kron, Henrik Berggren, Johnny Brenemark, Therese 
Bringefors, Wille Bäckström, Patrik Franzén, Jenny 
Furtenbach, Tomas af Geijerstam, Johan Harvey, 
Jerker Hedenstedt, Alf Johansson, Johan Lind
ström, Martin Lundgren, Jonas Riedel, Fredrik 
Segerblom, Thomas Seidefors, Johan Werner

ADRESS
Valhallavägen 104, 11441 Stockholm 
Tel: 08-54515800 Fax: 08-54515801 
www.dif.se, dif.fotboll@dif.se

Säsongen 2008 är igång
efter en tuff försäsong drar fotbollssäsongen äntligen igång på allvar. All
svenskan 2008 med 16 lag är kanske mer oviss än på länge. Många lag aspi
rerar på att i november kalla sig Svenska mästare. Vill man vara med gäller 
det att vara på tårna i de inledande elva omgångarna innan Allsvenskan gör 
ett långt uppehåll för EM. Under uppehållet gäller det att samla krafter och 
utvärdera sina insatser på våren och kliva in i försäsong två.

2008 är ett viktigt år med UEFA-kval i sommar som höjdpunkt. Då ska 
djurgårdsfamiljen kraftsamla och se till att sluta upp på Råsunda. Första 
hemmamatchen i Uefacupen ingår i säsongsbiljetten så vi siktar på över 
10 000 åskådare som ska visa vägen mot gruppspel. Det vore oerhört roligt 
att ta det steget och Helsingborg visade att det inte är omöjligt att ta sig till 
gruppspel. Sluter supportrarna upp så förbättras chanserna för laget att ta 
sig vidare.

Matchbiljetterna till säsongens hemmamatcher är släppta och finns till 
försäljning hos våra återförsäljare och via www.ticnet.se. Biljetter till säsong
ens bortamatcher kommer att säljas av Järnkaminerna och mer information 
om när biljetterna släpps finns på www.jarnkaminerna.nu. Reseklubben som 
är ett samarbete mellan Djurgårdens IF Fotboll och Järnkaminerna kommer 
att fortsätta att arrangera resor till samtliga bortamatcher under 2008. Det 
blir några tågresor under säsongen som Reseklubben satsar extra resurser på 
och du anmäler dig till resorna i Järnkaminernas butik på Jakobsgatan 26.

Den årliga DIF-dagen på Kaknäs kan alla medlemmar i Djurgården Fot
boll boka in redan nu. Lördagen den 6 september samlas djurgårdsfamiljen 
och blir det många aktiviteter på träningsanläggningen vid Kaknästornet. 
A-laget är på plats och alla våra ungdomslag spelar matcher. Mer informa
tion kommer på www.dif.se.

UNGDOMSKANSLI
Lasse Ericsson, Kerstin Eriksson,
Christian Gentile, Maria Jensen, Mats Lundholm 
Tel: 08-545 158 50

DJURGÅRDSANDAN
Patrik Asplund, Jonas Hellerup, Robert Kollberg, 
Mats Lundholm, Michael Roast

SOUVENIRER
Derbybutiken (Sergelg. 11), Klocktornet (Stadion),
Webshop www.dif.se

DJURGÅRDAREN
Ansvarig utgivare: Alf Johansson
Djurgårdaren ges av Djurgårdens Elitfotboll AB

REDAKTÖR
Tomas af Geijerstam

Jesper allestam är ett efterlängtat nyförvärv på kansliet. Han ska jobba 
bland annat med tekniken kring vår hemsida och vi hoppas att alla djurgår
dare ska känna att hemsidan utvecklas under året. DIF TV, ett samarbete 
mellan Djurgården Fotbollen och Hockey är något som Jesper arbetar med 
tillsammans med Wille Bäckström och Jerker Dammbro. Vi hoppas att DIF 
TV ska bli ett positivt inslag på vår hemsida.

Boken om Djurgårdens IF Fotboll 1899-2006 finns till försäljning. Med
lemspriset är 319 kr och boken tillsammans med andra souvenirer finns att 
köpa i Derbybutiken på Sergelgatan 11, i butiken i Klocktornet och i Järnka
minernas butik på Jakobsgatan 26 samt via webbshopen på dif.se.

Jag, och alla på kansliet, hoppas att vi syns där Blåränderna spelar under 
2008./Tomas af Geijerstam

GRAFISK FORM
Martin Kindgren

FOTO (OM EJ ANNAT ANGES)
Bildbyrån

OMSLAGSILLUSTRATION
Patrik Zachrisson

TRYCK
AB Danagårds Grafiska, Quebecor World 2008

4. Akis träningsdagbok, del 1
En vecka under försäsongen

8. Avspark med bland annat:
Tröjfest på Sture, Johan Werner, Stadions 
gräs, Sven Tumbas fond, Djurgårdsandan 
och ny fystränare

22. Resultat från träningsmatcherna

26. Stadionguiden
Sektion för sektion

28. Per, Martin & Sebastian
Intervju med nyförvärven

35. I längtan efter allsvensk avspark
Krönika av Eva af Geijerstam

36. En skotsk järnkamin
Djurgårdaren har träffat Chic Charnley

40. Souvenirer
43. Djurgårdskalendariet våren 2008
44. Historik

1994: Seriesegern aldrig i fara

48. Medlemssidor
Bilder från djurgårdare

50. Mitt liv som djurgårdare
Richard Lööf

http://www.dif.se
mailto:dif.fotboll@dif.se
http://www.ticnet.se
http://www.jarnkaminerna.nu
p%25c3%25a5www.dif.se
http://www.dif.se
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Stadions gräs i toppform 
gräs. Jonny Costmar som ansvarar för driften av Stockholms Stadion kan 
lugnt lutå sig tillbaks, den milda vintern har gjort att gräsmattan på Stadion 
ser ut att bli klar i god tid till premiären.
Jonny, den milda vintern måste göra livet lättare för dig som ansvarig för 
Stadions gräsmatta?

-Ja, så här bra har det aldrig sett ut vid den här tiden på året under något 
av mina år på Stadion. Vi kommer att börja så nytt gräs i mattan i morgon, 
vilket är en månad tidigare än normalt. Det ser ruskigt bra ut.
Om vädret fortsätter, hur kommer mattan att se ut vid premiären mot Malmö?

-Blir det ingen köldknäpp innan dess så kommer mattan att vara grym 
redan då. Den kommer att vara stark och klara hela året.
Och om det blir en lång köldperiod?

-Då kommer den givetvis inte se lika bra ut. Men vi täcker den med plast 
nu och då klarar vi rätt mycket kyla. Det värsta som kan hända är att det blir 
kallt och massor av snö, men som prognosen ser ut nu ska det inte hända. 
Vad betyder det här för Djurgården Forboll?

-Det betyder att de kan rulla bollen bra och spela ett snabbt spel.
Vad tror du om året då?

-Nu börjar man längta till säsongsstarten. Jag tror att det kommer att bli 
ett väldigt bra år.
För Djurgården eller för gräset?

-För båda./Jonas Riedel

Alliansen
fotbollsalliansen. Den 10 januari 
2006 möttes representanter för 
de tre stora Stockholmsklubbarna 
på Fryshuset och bildade Fotbolls
alliansen.

Tanken var att tillsammans ar
beta på bred front för en positiv 
läktar- och supporterkultur, och 
att skapa en plattform i respektive 
klubb för att bättre möta de prob
lem som skapas av våldsamma 
supportrar. Pengar söktes från All
männa Arvsfonden.

allt fler ungdomar knyter sina 
identiteter till företeelser som 
sport och musik. Politiska åsikter 
eller tillhörighet till samhällsklass 
har fått lämna plats till musikstilar 
och klubbfärger. Det innebär att 
klubbarna har en möjlighet och 
skyldighet att som en del av sam
hället påverka ungdomar till posi
tiva val.

En del av denna skyldighet består 
av fotbollsalliansens verksamhet. Vi 
har under två år genomfört drygt 75 
föreläsningar på bland annat skolor 
runt om i stor-Stockholm där även 
spelare från klubbarna har deltagit.

fotbollsalliansen har även genom- 
fört vissa supportergemensamma 
projekt såsom Julmarknaden på 
Sergels Torg samt Supportermäs
san. Supportermässan 2007 hade 
över 900 besökare. Fotbollsallian
sens arbete har mottagits mycket 
väl av både supportrar och klubbar, 
men även av myndigheter.

Under 2008 kommer Fotbollsal
liansen att expandera mot Skåne 
och Göteborg. Tanken är att alla 
vinner på att samarbeta och utbyta 
idéer med varandra.

Initiativtagare: Johan Segui, AIK, 
Patrik Asplund, Djurgårdens IF, 
Ulric Jansson, Hammarby IF 
(projektledare) och Anders Carl
berg, Fryshuset./Jonathan Broberg



Använd dina fotbollskunskaper och tippa hur många mål Djurgården Fotboll gör i Allsvenskan 
2008. Vinnaren blir årets Målkung och kommer att behandlas kungligt med egen guldsits på 
Stockholms Stadion, ståndsmässigt ekipage genom att förfoga över Målkungs-Audin under ett år 
och mycket mer därtill. Gå in på www.dif.se, men raska på - snart ljuder slutsignalen för anmälan.

Ditt deltagande gör dessutom att Djurgården Fotboll kan lyckas ännu bättre i framtiden. Intäkterna 
går nämligen oavkortat till vår ungdomsverksamhet och vårt sociala projekt Djurgårdsandan.

Din insats skapar stjärnor på planen och föredömmen utanför. Tack för ditt stöd och lycka till!

Vi stöder Djurgården Fotbolls ungdomsverksamhet och Djurgårdsandan genom Målkungen:

http://www.dif.se
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Drive-In-Fotboll rullar vidare
Foto Jonathan Broberg

drive-in-fotboll. Djurgårdsandans sat
sning på »organiserad spontanfotboll«, 
Drive-In-FotbolI, har pågått i Alby under 
fyra månader. Det har inneburit tränings
pass, nya ansikten och många skratt. För 
det är egentligen vad det handlar om - att 
ha roligt.

I oktober förra året startade projektet 
Drive-In-FotbolI med Alby i Botkyrka kom
mun som pilotområde. Från kommunens, 
skolans och fritidensförvaltningens sida 
efterlystes ett förebyggande arbete med 
fokus på integration och samverkan. Det 
fanns många föreningar och individer 
som ville väl, men det var svårt att hitta 
ett gemensamt arbetssätt.

Djurgården Fotboll kom in som en 
oberoende, neutral part och nätverket 
Albyandan bildades.

djurgårdens bidrag var att med fotbollen 
som verktyg skapa en mötesplats för 
barn/ungdomar och vuxna. Med special
utbildade ledare, vissa med anknytning 
till området, som deltar i fotbollspassen 
och som förebilder har engagemanget. 
Nu efter fyra månader börjat ge resultat. 
Sedan första passet i oktober har nära 
2000 barn och ungdomar dykt upp.

-Det om något tyder på att det vi gjort 
har varit efterlängtat, menar projektledare 
Jonas Hellerup.

Nätverket Albyandan växer sig starkare 
för varje dag. Och i takt med detta har 
utomstående intressenter fått upp ögonen 
för Djurgårdsandans arbete i Alby.

FRAMTIDEN FÖR PROJEKTET Ser Ijus ut. Djur
gårdsandan tittar nu på ett antal områden 
för att starta upp Drive-In-FotbolI under 
2008. Ett nytt område är i stort sett redan 
klart. Drive-ln-Fotbollen rullar med andra 
ord vidare.

-Folk börjar få upp ögonen för arbetet, 
nätverket Albyandan växer och intresse 
för satsningen har visats från bland annat 
Svenska Fotboll Förbundet. Det känns jät
tekul och inspirerande att fortsätta ut
veckla projektet, menar Jonas Hellerup.

Agata Kinski, Föreningskonsulent, 
Botkyrka kommun skriver:

»Genom att ha en del av aktiviteterna 
i skolan, Alby sporthall/Alby idrottsplats 
samt samarbete med fritidsgården har 
man skapat en kontinuitet i barnens fri
tidsvardag. Detta skapar också förtroende 
för aktiviteten hos barnens föräldrar, 
vilket tydligt visar sig i att aktiviteten är 
välbesökt. Inom skolan har man märkt 
att det är mindre klotter, skadegörelse 
och vandalisering. Det är en kombination 
av Albyandan, nolltolerans mot brottsliga 
aktiviteter och ökat samarbete med 
polisen«./Mats Lundholm

Pojklandslagsman till DIF 
tipselit. Djurgården Fotbolls 
Tipselitlag går en ljus säsong 
tillmötes. Åtminstone om vi ska 
tro landlagsuttagningar, för inte 
mindre än sju sprlare har blivit 
uttagna till olika pojklandslag. 
Däribland nyförvärvet från Arvi
ka, sextonårige Marco Rönning.

Marco hade anbud från bland 
annat IFK Göteborg innan valet 
föll på Stockholm och Djurgården 
Fotboll. En stor omställning för 
en sextonåring som är van vid 
mammas mat hemma i trygga 
Arvika. Marco har nu bott i 
Stockholm i två månader. Han 
bor på Lidingö nära till Bosön 
där laget tränar. Det är även 
Marcos sista termin i grundsko
lan som han kommer att fullgöra 
i Djurgårdens fotbolIsprofiI på 
Engelbrektsskolan.

-Det är ett stort steg, men det 
är å andra sidan alltid svårt att 
komma till nya ställen och en ny 
skola med nya kamrater, säger 
Marco.

Han beskriver sig själv som 
en defensiv mittfältare med goda 
offensiva kvaliteter och kanske 
är det just i offensiven vi kommer 
att få se honom mest.

-Marco är en intressant spe
lartyp, förståndig, fysiskt stark 
och bra på huvudet. Jag ser 
honom främst som en play
maker, säger tipselittränaren 
Lasse Ericson./Jonathan Broberg

Sommarkollo 2008 - Fotboll och värderingar i skärgårdsmiljö 
djurgårdsandan. Nu har ditt barn möjlighet att i Djurgårdens regi i trivsam skär
gårdsmiljö få delta i en rolig och utvecklande vecka. Djurgårdsandan/Djurgården 
Fotboll anordnar tillsammans med sina samarbetspartners ett sommarkollo på 
Rådmansö i natursköna Roslagen. Vi håller till på Björkövallen.

I trivsam skärgårdsmiljö på Rådmansö får barnen chansen att under lättsamma 
former spela fotboll och prata värderingar. Fotbollsspelande pojkar och flickor födda 
1993-1998 är välkomna. Det finns två kolloveckor att välja på, vecka 31 eller vecka 
32. Sommarkollot är inte elitinriktat och alla barn inom årskullsramarna är välkom
na. Priset är 1995 kronor per person och vecka. Utöver mat, logi, fotbolIsträning, 
skratt och nya vänner får barnen t-tröja, vattenflaska, fotboll samt matchbiljett till 
DIF-Gefle söndagen den 17 augusti. Kolloveckorna startar måndag morgon och 
håller på fram till lunch på lördagen samma vecka. 100 platser finns till kollot 
uppdelat på 50 platser per vecka.
•Anmälan görs genom att fylla i formulär på www.dif.se. För information, kontakta 
Mats Lundholm, mats.lundholm@dif.se, 08-54515858, 0736-222265

•Tipselit inleder seriespelet 
hemma på Hjorthagen den 25 
april mot Hammarby.

http://www.dif.se
mailto:mats.lundholm@dif.se
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»Öppen dialog med alla i djurgårdsfamiljen«
Patrik Asplund svarar på frågor om Djurgårdsandan, som 2008 går in på sitt tredje år
djurgårdsandan. Djurgårdsandan är 
Djurgården Fotbolls projekt för att ta 
ett större samhällsansvar. Syftet är att 
motverka kränkningar, mobbning, våld 
och skadegörelse. Projektet går nu in 
på sitt tredje verksamhetsår.

-Grunden till att det ska fortsätta att 
fungera är att ha en öppen dialog och 
kommunikation med alla i djurgårds
familjen, vilket vi har, menar projekt
ledare Patrik Asplund.
Patrik, om vi tittar bakåt till 2007, hur 
skulle du beskriva det året utifrån Djur
gårdsandans perspektiv?

-Förra året var ett år då våra verksam
heter belystes ännu mer, vi såg vilka av 
våra aktiviteter som fungerade och som 
är värda att satsa vidare på. Vissa akti
viteter som vi startade under 2007 fyllde 
ett stort tomrum. Dessa har vi nu kunnat 
analysera och bestämt om de ska till
höra projektets linjära verksamheter 
eller inte. Som helhet var förra året ett 
bevis på att det arbete vi lade ner fakt
iskt också fungerade. Vår kontraktskriv
ning med supportrar, medlemstältet och 
stämningen överlag på Stadion, allt har 
egentligen fungerat klockrent.
Hur ska det förebyggande arbetet utveck
las ytterligare under 2008?

- Det är svårt att svara på eftersom vi 
inte riktigt vet hur säsongen utkristallise
rar sig. Men grundförutsättningen för att 
det ska fungera är att vi fortsätter att ha 
en öppen dialog och utökad kommunika
tion med alla i Djurgårdsfamiljen. 
Genom vilka kanaler bildas den här goda 
kommunikationen?

-En oerhört viktig part i att det ska 
fungera är givetvis Järnkaminerna som 
vi i klubben har en mycket bra dialog 
med och relation till dem. Vi fortsätter 
även med möten i supporterkommittén 
som fungerade utmärkt under 2007. 
Supporterkommittén är ett forum för 
diskussion och en viktig detalj är att 
mötena protokollförs, protokollen 
skickas skickas vidare till styrelsen. 
En annan kanal som vi använder är 
medlemskvällarna med utfrågning 

i Klocktornet, som kommer att finnas 
kvar. Det viktigast är att vi som förening 
hela tiden öppnar upp och har en tanke 
med hur och vad vi kommunicerar.
Vilka aktiviteter var nyheter 2007 och blir 
kvar även 2008?

-Medlemstältet var en succé, det var 
sammantaget en fantastisk stämning 
under hela året där. Vår kontraktsskriv
ning med supportrar kommer att finnas 
kvar. Supporterkommittén som jag 
nämnt tidigare. Egentligen blir de flesta 
aktiviteterna kvar, eftersom det mesta 
har fungerat på ett mycket bra sätt.
I slutet av december var Djurgårdsandan 
i Stadshuset och träffade idrottsborgar
rådet Madeleine Sjöstedt, hur upplevde 
du det mötet?

-Bara positivt. Vi inom Djurgårdsan
dan har arbetat aktivt under två års tid 
med att få verksamheten att fungera, 
utan att vi egentligen har försökt mark
nadsföra projektet. Vi vill verka istället 
för att snacka och vi har nått väldigt fina 
resultat med vårt arbete. Vi fick en bra 
kontakt med idrottsborgarrådet. Vi har 
även träffat Djurgården Fotbolls huvud
sponsorer. Under 2008 kommer vi att 
träffa många fler för att informera om 
vår verksamhet.
Varför ska Djurgårdsandan marknads
föras nu?

-Dels för att vi har varit övertygade 
om att det är bättre, rent kommunikativt, 
att visa vad vi har åstadkommit istället 
för att marknadsföra något som vi vill 
göra. Men vi marknadsför oss även för 
att vi 2009 kommer vara i ett större 
behov av externa finansiärer. Så det är 
också en stor del i 
planeringen inför det här 
året. Vi har redan från 
starten planerat att vi 
2008 ska börja marknads
föra Djurgårdsandan.
Vilka blir Djurgårdsandans 
centrala delar 2008?

-Vi har valt att dela 
in de centrala delarna i 
tre kategorier. Den

första är positiv supporterkultur som 
innefattar närheten till supportrarna och 
att vi stöder positiva krafter som finns 
kring supporterkulturen. Samtidigt 
arbetar vi mot våld och skadegörelse i 
förebyggande syfte. Den andra kategorin 
är förebyggande arbete samt vägledning 
med aktiviteter och projekt som skolbo
ken, föreläsningar och Djurgården 
Fotbolls sommarkollo. Den tredje 
centrala kategorin är vårt interna arbete 
för Djurgården Fotbolls ungdomsverk
samheter där vi kommer att jobba med 
värderingar och budskap utifrån vår 
devis; glädje, värdighet och respekt - 
alltid, oavsett.
Djurgårdsandan gör stora insatser för 
ungdomsfotbollen?

-Ja och vi kommer ha ett fortsatt 
samarbete med Friends Idrott och 
Mentor Sverige. Mentorskapet kommer 
i år se lite annorlunda ut. Tanken är att 
mentorerna ska vara ett stöd för våra 
unga spelare som till exempel värvats 
från någon mindre stad. Djurgårdsandan 
kommer under 2008 att ha sin logotyp 
tryck på ungdomslagens matchtröjor. 
Detta är en del i att försöka få lagen att 
leva upp till de värdegrunder som finns 
i föreningens sätt att arbeta.
Djurgårdsandan är ett känslomässigt 
begrepp som projektet anammat, hur 
tycker du att projektet lever upp till 
begreppet?

-Spegelbilden är att vi har försökt 
att öppna upp både kommunikativt och 
praktiskt. Säsongen 2007 öppnade vi 
upp alla sektioner på Stadion, medlem
stältet, Klocktornet och Minikaminerna.

Vi har många aktiviteter och verksam
heter som ligger till grund för vilken 
känsla du som person har till Djurgår
den Fotboll. För mig är allt kring klub
ben ett samspel. Inom djurgårdsfa
miljen håller vi ihop och vi har en bra 

dialog. Det gör att vi står enade 
som klubb på ett mycket vik

tigt sätt. Det är också en 
del av Djurgårdsandan.
/Jonathan Broberg
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Djurgården Fotbolls nytt avtal med Stadium 
PARTNERS. Stadium och Djurgården Fotboll förlänger 
sitt samarbetsavtal med ytterligare tre år, för säsongerna 
2008, 2009 och 2010. För Stadium innebär avtalet ett 
större engagemang, mer exponering och fler aktiviteter 
tillsammans med klubben. För Djurgården är avtalet en 
fortsättning på strategin att öka antalet långsiktiga och 
strategiska företagspartners. Avtalet är värt cirka 6 milj
oner kronor.

-Vi fortsätter vårt engagemang därför att Djurgården 
är ett av Sveriges mest framgångsrika herrlag under 2000- 
talet och ett av de starkaste varumärkena inom svensk 
idrott. Som marknadsledande inom sport- och detaljhan
deln vill vi jobba med ledande sport- och idrottsföreningar 
i Sverige, säger Ulf Eklöf, vd för Stadium.

Stadium och Djurgården Fotboll har samarbetat i fem 
år och med det nya avtalet fördjupas samarbetet med 
större engagemang, mer exponering och fler gemensamma 
aktiviteter. 1 samarbetet ingår bland annat medlemskvällar 
i butikerna och Stadiums logotyp på matchtröjorna.

-Vi planerar att växla upp vårt långsiktiga samarbete 
ytterligare med fler gemensamma aktiviteter både i sam
band med matcherna då Stadium »flyttar in« på Stadion 
och i butikerna då djurgårdsspelarna kommer på besök och 
träffar kunderna, säger Jenny Furtenbach, vd för Djur
gårdens Fotboll Försäljning AB.

Enligt Xtremes omfattande undersökning visades Sta
diums logotyp (på Djurgårdens matchtröjor) i svensk tv 
under 3 timmar och 19 minuter för totalt 35 915 000 tittare 
under säsongen 2007./Jonas Riedel

Lyckad satsning kvar under säsongen 2008
medlemstältet. Den 7 februari togs ärendet om Djurgården 
Fotbolls medlemstält och alkoholtillstånd upp i tillstånds
utskottet. Anledningen var att, med omedelbar verkan, dra 
in tillståndet för 2008 på grund av ett antal brister i arrange
manget. Bland annat har medlemskort skickats ut genom 
avspärrningarna.

Djurgårdsandan, som står bakom arrangemanget i med
lemstältet och övriga arrangemang i Valhallakurvan, på
pekade istället den goda stämning och trevnad som varit 
under 2007. Medlemstältet var en central punkt för en levan
de arena med flera positiva inslag som barnaktiviteter och 
minikaminerna.

Det har varit ytterst nära att vi fått stänga medlemstältet, 
men glädjande nog slutade det inte så utan med en varning. 
Tillståndsutskottet lyssnade och tog del av Djurgårdens 
positiva supporterkultur och av våra supportrars fina upp
förande under 2007 på Stockholms Stadion. Detta var en 
stark bidragande orsak till att vi fick fortsatt förtroende 

under 2008 och vi har lika mycket att tacka politikerna som 
lyssnade som våra supportrars goda uppförande.

Följande åtgärder och regler måste dock införas och 
följas:

• Åldersgräns 20 år
• Max 600 besökare
• Ett ytterstaket med tyg som omgärdar serveringsområdet
• Uppvisande av medlemskort samt säsongskortsbiljetten 
(tillståndet baseras på ett slutet sällskap där kriterierna 
för sällskapet är säsongskortsinnehavare och medlem)

Det är inte Djurgården Fotboll som sätter regelverket för 
alkoholtillstånd, men det är upp till oss att följa det för att 
kunna ha kvar medlemstältet i nuvarande form. Medlemstäl
tet har varit en succé och något som vi verkligen vill ha kvar 
och utveckla under 2008. Nu är det upp till oss i djurgårds
familjen att fortsätta visa att vi är Sveriges bästa supportrar.

Vi syns i medlemstältet./Patrik Asplund
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»Vi kommer vara starkast«
fysträning. Palmár Hreinsson är ny 
fystränare i Djurgården Fotboll och 
ansvarar för att A-truppens spelare 
är i fysisk topptrim. Palmar har stora 
förhoppningar inför året.

Precis som namnet skvallrar om 
kommer Djurgårdens nya fystränare 
Palmar Hreinsson från Island. Där 
har han spelat fotboll med Valur och 
HK Kópavogs, bland annat i högsta 
serien. Dessutom skaffade han sig 
en högskoleutbildning.

-Jag läste arbets- och idrottsfysio
logi på Island. Sedan läste jag även 
på GIH här i Sverige förra året, 
berättar han.

Efter studierna åkte han tillbaks 
till Island och jobbade, förra året 
med HK som då för första gången 
tog steget upp i isländska Premier 
League.

-Det var mitt första jobb med ett 
seniorlag. Jag förstod tidigt att jag 
inte skulle bli väldigt bra på fotboll 
och då har jag velat göra det här i 
stället.

Själv är han mycket vältränad och 
har under många år tävlat i fitness.

-Det är en tävling som kombinerar 
styrka och uthållighet. Det handlar 
om roddmaskin, löpning, chins, dips 
och liknande träningsmoment. Jag 
har vunnit isländska mästerskapen 
sex gånger. Som fotbollsspelare var 
jag väl inte så teknisk, men jag har 
alltid tänkt på att hålla den fysiska 
statusen, både som fotbollspelare 
och i de här tävlingarna.

Att hålla den fysiska statusen är 
just hans uppdrag i Djurgården, fast 
nu handlar det inte om honom själv 
utan om spelarna i A-laget.

-Vi kommer att köra hårt och få 
spelarna att göra sitt bästa. Spe
larna är olika, några har snabbheten 
och andra har uthålligheten eller 
styrkan och så vidare, nu måste vi 
hitta de styrkor och svagheter som 
är viktiga i olika positioner. Det är 
det roliga med fotboll, det finns 
ingen modell eller kravprofil för hur 

en spelare ska se ut. Alla spelare har 
olika styrkor som de utnyttjar, menar 
Palmar.

Några stora skillnader mot 
tidigare tror han inte att det kommer 
att handla om när han tar ansvaret 
för spelarnas fysik, men en del 
Hrenissonska avtryck på upplägget 
kommer givetvis att kunna hittas.

-Vi har en periodisering i fysträ
ningen och inom varje period så har 
vi en pulsering så att spelarna får 
vila och återhämta sig när det 
behövs. Som tidigare kommer vi att 
köra fysträningen med boll så 
mycket som möjligt. Under de första 
åtta veckorna är det viktigast med 
uthålligheten, senare kommer vi att 
fokusera mer på snabbheten.

Palmar kommer även att jobba 
som individuell tränare och på så 
sätt hjälpa Paul och Siggi när 
träningarna är mer inriktade på 
fotboll.

-Vi kommer tillsammans att 
titta på vad som är det viktigaste 
för spelarna att utveckla, både 
vad gäller den fysiska delen och 
den tekniska delen. Det kan 
vara att köra inlägg med en 
grupp, eller att köra långa 
passningar med mittbackar 
och liknande saker.
Kominer Djurgården att vara 
bäst tränade i Allsvenskan?

-Jag tror att vi kommer 
att vara det. Testerna vi gjort 
nu vid starten ser dessutom ut 
att vara positiva, även om jag 
inte är färdig med sammanställ
ningen än./Jonas Riedel

Dembo - ännu starkare 2008

»Spelarna är olika, några har 
snabbheten och andra har ut
hålligheten eller styrkan och 
så vidare, nu måste vi hitta de 
styrkor och svagheter som är 
viktiga i olika positioner.«





16 AVSPARK DJURGÅRDAREN

»Det skulle glädja mig och många 
andra om någon av våra lovande 

juniorer, exempelvis Robbin 
Sellin, Philip Hellqvist (bilden) 

eller Trimi Makolli, får 
chansen i någon av 
A-lagets tävlings

matcher under året.«
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»Fostrandet av unga avgörande för framtiden«
Johan Werner om elitungdomssatsningen som kommer att ta upp en stor del av hans 2008

Foto Jonathan Broberg
föreningen. Hur har ditt första år 
på Djurgården Fotboll varit, Johan?

-Det har varit ett roligt år med 
varierande arbetsuppgifter. Gläd
jeämnena har varit de sportsliga 
framgångarna med fler serieseg
rar i S:t Erikscupen än på länge. 
SM-finalen i pojkallsvenskan gav 
mersmak, trots förlusten. Våra 
arrangemang har blivit snäppet 
bättre och med fler deltagare. Jag 
tänker framför allt på sommarfot
bollskolan, kollot på Rådmansö 
och DlF-dagen.

-Även våra anläggningsfrågor 
har upptagit en hel del tid. Slut
resultatet får ses som positivt,
med ombyggnaden av Östermalm till 
konstgräs och en långsiktig lösning för 
Hjorthagen med flera konstgräsplaner 
som blir verklighet om ett par år. Vårt 
samhällsprojekt, Djurgårdsandan, har 
utvecklats mycket positivt med goda 
resultat. Framförallt i det förebyggande 
arbetet kring våld och skadegörelse. 
Jag ser även en stor utvecklingspotential 
i vårt nystartade projekt, Drive-In-Fotboll, 
i Alby. Detta med tanke på rekryteringen 
av spelare och supportrar, men framför 
allt de goda effekterna som projektet ger 
för ungdomar i Alby.
Utifrån ser det nästan ut som om du vore 
en samordnare?

-Ja, nästan (skratt). Men en av mina 
huvuduppgifter är egentligen att försöka 
få ihop helheten, något som föreningen 
tidigare kanske saknat i takt med att nya 
bolag bildats och så vidare. Det kräver 
att allt vi gör i Djurgården Fotboll har en 
långsiktig utveckling. Exempelvis ska det 
ge uttryck i uthållighet och trovädrighet 
vid spelarrekrytering, talangutveckling 
och samhällsengagemang.
Hur ser en arbetsdag ut för Johan 
Werner?

-Det roliga med mitt arbete är att 
ingen dag är den andra lik. Arbetet 
varierar från stora projekt till små, 
det är något som är säkert. Jag har 
förmånen att ha ett arbete som är 

kopplat till mina största intressen, 
fotboll och människor. I arbetet ingår 
allt från att träffa politiker och tjänste
män angående anläggningsfrågor till 
att vara med på ett ungdomslags för
äldramöte. Det gäller att se helheten 
i stort och litet samt i långsiktiga och 
kortsiktiga perspektiv.
Hur har debatten kring elitungdomssats
ningen påverkat ditt arbete?

-Den har varit uppfriskande eftersom 
det har skett en parallell debatt i media 
om elitsatsning bland barn och ungdo
mar. Vi har inventerat vår verksamhet 
och börjat analysera på djupet för att 
ta beslut om vår riktning. Till en början 
tycker jag att elitbegreppet har, av oss 
själva, hanterats vårdslöst. Vi ska endast 
betrakta vårt A-lag som elitverksamhet 
eftersom de lever på sitt yrke - allt vi gör 
är egentligen fotbolIsutbiIdning. Vi har 
levt lite i skuggan av satsande föreningar 
både nationellt och internationellt en 
längre tid. Nu har vi verkligen fått möjlig
het att försöka ändra på det.
Hur ska det gå till?

-Vi tror att värdet av att fostra egna 
spelare hela vägen till A-laget är avgö
rande för Djurgården Fotbolls framtid. 
Det närmaste året kommer denna 
satsning att ta en konkret form med 
Göran Aral som manager. Det kapital 
som vi har fått till förfogande ger oss 

möjlighet att skapa grunder 
för en bra talang-utveckling. 
Hur ser Djurgården Fotboll 
på att aktivt värva ungdoms
spelare?

-Vår policy är att från 
13-års ålder, inte tidigare, 
erbjuda duktiga och lovande 
spelare i Stockholm en fot
bolIsutbiIdning knuten till 
Djurgården Fotboll. Om goda 
förutsättningar finns för indi
viden att stanna och spela 
kvar i sin hemmiljö kan vi 
inleda ett samarbete med 
dennes förening. Spelaren 
är kvar i sin förening och 

deltar i vissa
av våra träningar för att senare ta steget 
över till Djurgården Fotboll. Vår ambition 
är att ha en så attraktiv verksamhet att 
spelare själva söker sig till föreningen. 
Vad anser du vara en lämplig tränings- 
mängd för barn och ungdomar?

-Jag läste någonstans att för att bli 
elitidrottare i världsklass krävs ungefär 
10000 timmar av kvalitativ träning. Det 
innebär tre timmars träning om dagen 
i tio års tid. I Djurgården Fotboll har vi 
rekommendationer för träningsdoser, 
men det viktigaste är att vi tar hänsyn 
till vad den enskilda individen mår bra 
av. Om han eller hon mår bra av att träna 
lite eller mycket måste han/hon själv 
bedömma utifrån sin ambitionsnivå.
Avslutningsvis, hur går det för Djurgården 
Fotboll 2008?

-Jag är övertygad om att föreningens 
vägval inom både det sociala engage
manget och utbildningssatsningen vi 
gör är sunt. Vi måste ta ett större sam
hällsansvar och vi måste utveckla fler 
egna talanger till A-laget. Jag tror att vi 
på alla fronter går ett mycket trevligt 
2008 till mötes. Det skulle glädja mig 
och många andra om någon av våra 
lovande juniorer, exempelvis Robbin 
Sellin, Philip HelIqvist eller Trimi MakolIi, 
får chansen i någon av A-lagets tävlings
matcher under året./Jonathan Broberg



18 AVSPARK DJURGÅRDAREN

Djurgården Fotboll stöttar Tumbas projekt
SVEN TUMBA EDUCATION FUND. Alla djur
gårdare har säkert uppmärksammat 
att allas vår Tumba fick den finaste 
utmärkelsen en icke aktiv idrottare 
kan få i Sverige, Idrottsgalans Heders
pris. Grattis Tumba, en av Sveriges och 
Djurgårdens allra största idrottsmän 
genom tiderna! Men Tumba lever inte 
bara på gamla meriter utan driver just 
nu sitt kanske viktigaste projekt någon
sin, ett projekt Djurgården Fotboll be
slutat sig för att delta i.

För drygt ett år sedan tog Tumba 
kontakt med Djurgården och berättade 
om »sitt livs viktigaste match«.

-Det är ett projekt som syftar till att 
använda idrott som katalysator för att 
ge barn i skolor och utvecklingsländer 
en bättre utbildning och stärkt själv
känsla. Det är en förutsättning för 
kampen mot fattigdom, HIV/AIDS 
med mera, berättar Djurgårdens ord
förande Bosse Lundquist.

Tumba hade därför startat en stiftel
se, Sven Tumba Education Fund, i sam
arbete med Astra Zeneca och med stöd 
av FN. Arbetet börjar i Sydafrika.
- I Djurgården Fotboll beslöt vi oss 

redan från starten att gå med i projek
tet med ett mindre belopp. Sedan dess 
har vi följt Sven Tumba Education Funds 
utveckling och haft nära kontakt med 
Tumba själv. I samband med att han 
fick sitt hederspris har vi från Djurgår
den beslutat oss att som första klubb 
i landet gå djupare in i projektet och 
adoptera en skola i Durban där ett 
pilotprojekt genomförts med mycket 
goda resultat under 2006, säger 
Bosse Lundquist.

Lundquist pekar främst på tre skäl 
för Djurgårdens deltagande:

1) För att stödja Tumba, en av våra 
största Djurgårdare
2) Djurgården Fotboll är idag mycket 
aktiva inom olika samhällsprojekt, det 
ingår som en mycket väsentligt del 
verksamheten.

kronor per år på. Verksamheten syftar 
till att tidigt förebygga våld, rasism, 
skadegörelse, drogmissbruk, mobbning 
med mera. Här har vi en ledande ställ
ning i landet och faktiskt också interna
tionellt. Vår stora ungdomsverksamhet 
bedrivs också med stark inriktning mot 
sociala frågor, säger Bosse Lundquist.

-Ett exempel är Djurgårdsandan, den 
verksamhet som vi, genom bidrag från 
två familjestiftelser, satsar sex miljoner 

3) Djurgården har under 2000-talet, 
främst genom klubbdirektören Bosse 
Anderssons arbete, byggt upp ett nätverk 
i Sydafrika. I dag finns även sydafrikanen 
Lance Davids i Djurgårdens A-lag.

-Vi har varit på träningsläger i Syd
afrika och fått kontakt med många stor
klubbar. I samband med träningslägret 
för två år sedan fick vi också - helt obe
roende av Tumbas projekt - nära kon
takt med ungdomsverksamhet i Durban
området, berättar Bosse Lundquist.

När Sven Tumba Education Fund 
presenterade sin idé var det alltså helt 
i linje med Djurgårdens arbete under 
de senaste åren.

-Vi ser mycket fram mot detta 
samarbete, konstaterar Bosse Lund
quist./Jonas Riedel
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Tröjfest
Releasefesten för den nya matchtröjan blev en 
succé. Nära fyrahundra glada och förväntansfulla 
supportrar fanns på plats på Sturecompagniet för 
att fira.

nya matchtröjan. Det var trångt men mycket trevligt när 
Djurgården Fotboll hade releaseparty i slutet av februari 
för årets nya matchtröja. Många var glada över att ses 
och alla var nyfikna på hur tröjorna skulle se ut. Innan 
spelarna visade upp de nya tröjorna minglade med 
supportrar på plats. Siggi och Paul gick också runt och 
fick svara på massor av frågor och hela upplägget var 
uppskattat både av spelare, ledare och supportrar.

När spelarna väl kom in på scenen med tröjorna på sig 
verkade det som att de allra flesta var mycket nöjda och 
djurgårdssångerna fick nästan taket på Sturecompagniet 
att flyga av.

En mycket lyckad och trevlig kväll blev det, ett stort 
tack till alla er som var där och hjälpte till att göra kvällen 
till ett riktigt trevligt minne. Förhoppningsvis blir det en 
återkommande tradition.

Text Tomas af Geijerstam Foto Hamid Shokatyan

»Arets matchtröja har tagits 
emot med öppna armar hos 
hela djurgårdsfamiljen. För
säljningen de första veckorna 
gör att jag tror på rekord
försäljning.«
Thomas Seidefors, souveniransvarig
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STRÖMVALLEN 1/3

PUBLIK ?

TRÄNINGSMATCHDJURGÅRDENS IF 3

DAVIDS

1-0 ENRICO (63)

2-0 DAHLBERG (77)

1-0 LUNDMARK (21)

1-1 RAJALAKSO (29)

2-1 JALLOW (75)

0-1 BATAN (21)

0-2 DAHLBERG (54)
1-2 NÄFVER (82)

0-1 DAHLBERG (17)

0-2 DAHLBERG (30)

1-2 LANTTO (46)

2-2 STOLPA (75)

2-3 KUSI ASARE (77)

DIFS BYTEN

RIIHILAHTI> < KOMAC (18)

JOHANNESSON> < ASKLING (52) 

CEESAY > < MARJANOVIC (55) 

TAUER > < JOHANSSON (57) 

ANDERSSON > < ENRICO (62) 

DAHLBERG > < RAJALAKSO (65)

BATAN > < HELLQVIST (75)

22 RESULTAT

Seger på ett kylslaget Stads
hagen. Det var en tuff match, i 
synnerhet på mittfältet. I den 
andra halvleken blev Djurgårdens 
spel rappare. Tempot höjdes och 
passningsspelet intensifierades. 
Till slut fick BP problem med 
att hänga med och allra tydligast 
personifierade nyförvärvet Raja
lakso, Djurgårdens tempoväxling. 
Under andra halvleks sista hälft 
byttes det flitigt i DIF.

DIFS BYTEN

JOHANSSON > < BATAN (20) 

TOURAY> < VAIHO (46)

KUIVASTO> < MAGNUSSON (46) 

JONSON > < KUSI ASARE (46) 

RAJALAKSO > < HELLQVIST (46) 

DAVIDS > < MARJANOVIC (60) 

ENRICO> < SELLIN (74)

Efter drygt tio minuter vak
nade Sirius till samtidigt som 
Djurgården slarvade i uppspels
faserna. Det straffade sig och 
efter 21 minuter kunde Sirius ta 
ledningen. Rajalakso kvitterade 
och Djurgården spelade tidvis 
ganska bra. Den andra halvleken 
såg ut som flera andra denna vår, 
många byten gjorde att spelet 
blev sämre. Dahlberg missade en 
straff med fem minuter kvar.

DIFS BYTEN

TOURAY> < VAIHO (46)

DAHLBERG> <DIMITRIADIS (46)

DAVIDS > < RAJALAKSO (60)

MAGNUSSON > < MARJANOVIC (71) 
SJÖLUND > < HELLQVIST (79) 

KOMAC> < SELLIN (79)

Med bra positionsspel skapade 
Djurgården i första halvleken en 
säker defensiv. Framåt skapade 
man en del och efter 21 minuter 
kunde Stefan Batan göra led
ningsmålet efter fint förarbete 
av Jones Kusi Asare och Mattias 
Jonson. I andra halvleken blev 
det sex byten och det gav avtryck 
på matchbilden. Dahlberg gjorde 
2-0, men med åtta minuter kvar 
reducerade Örebro.

Det var relativt högt tempo och 
chanser åt båda håll. Djurgården 
var spelmässigt och målmässigt 
snäppet vassare än Gefle under 
första halvleken. I andra halv
leken kom Gefle tillbaka. Djur
gården reste sig bara två minuter 
efter Gefles 2-2 och avgjorde, 
sedan Stefan Batan slagit ett 
fint inlägg som Kuivasto nickade 
och på returen stötte Jones Kusi 
Asare in segermålet, 2-3.

»Detta var Djurgårdens fjärde 
seger på sex träningsmatcher. 
Djurgården tog ett klart grepp 
redan från första avspark och 
Enköpingsanfallen var sälI
synta och sporadiska.«

1-0 KUSI ASARE (45)

2-0 Y CEESAY (54)

3-0 HELLQVIST (89)

DIFS BYTEN

TAUER > < JOHANSSON (46)

DAVIDS > < K CEESAY (65)

KOMAC > < BATAN (65)

RAJALAKSO > < HELLQVIST (72)

Detta var Djurgårdens fjärde 
seger på sex träningsmatcher. 
Djurgården tog ett klart grepp 
redan från första avspark och En
köpingsanfallen var sällsynta och 
sporadiska. Djurgården spelade 
emellanåt med ett snabbt och 
kreativt passningsspel. Rivige 
junioren Philip Hellqvist höll sig 
framme på passning från Jones 
Kusi Asare och prickade in sitt 
första A-lagsmål i Djurgården.

DJURGÅRDENS IF 2 STADSHAGEN 9/2 

PUBLIK CIRKA 2000 

TRÄNINGSMATCH

KUSI ASARE JONSON

ENRICO
BATAN

KOMAC
RAJALAKSO

TAUER OTTESEN KUIVASTO CEESAY

VAIHO

DJURGARDENS IF 1

BEHRN ARENA 23/2

PUBLIK 2114 
TRÄNINGSMATCH

IK SIRIUS 2

DJURGÅRDENS IF 1

ÅRSTA IP 27/2

PUBLIK 725 

TRÄNINGSMATCH

DJURGARDENS IF 3

ENKÖPINGS SK O

STADSHAGEN 9/3 

PUBLIK CA 1000 
TRÄNINGSMATCH
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Kappa

DJURGÅRDENS IF 1

FC KÖPENHAMN 4

SÖDERTÄLJE 16/2

PUBLIK 1345

TRÄNINGSMATCH

0-1 SI0NK0 (44)

0-2 AILTON (47)

0-3 JUNIOR (50)

1-3 KUSI ASARE (86)

1-4 AILTON (87)

DIFS BYTEN

OTTESEN> < TAUER (46)

JONSON > < KUSI ASARE (46)
SJÖLUND > < DIMITRIADIS (57)
ANDERSSON > < MARJANOVIC (57)

ENICO> <HELLQV1ST (60)

RAJALAKSO > < SELLIN (67)
KUIVASTO> <ASKUNG (75)

DAHLBERG> < BATAN (77)

Djurgården spelade i perioder 
riktigt fint passningsspel på mitt
fältet. FCK gjorde tre mål efter 
mindre lyckade ingripanden från 
Djurgårdens sida. Djurgårdens 
spelare tröttnade i andra halvlek, 
något som kan förklaras med att 
danska ligan startar tidigare och 
FCK därmed ligger före i försä
songsträningen. I andra halvleken 
bytte Djurgården in ätta spelare, 
mestadels juniorer. Flera gjorde 
bra insatser, men hade det givet
vis tungt mot så duktiga spelare 
som FCK förfogar över.
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o
På O blandas fint folk av alla de slag. 
Här återfinns såväl samarbetspartners 
som gammalt klackfolk som sökt sitt
plats men tyckt att stämningen på 
Lidingö-sidan (E & F) är för solig.

p
På P sitter bland annat Djurgårdens 
ungdomsledare och samarbetspartners. 
Likt sektion A ett lugnare alternativ till 
sektionerna där det lätt blir ståplats när 
det vankas målchans för Blåränderna.

RSTUV
Här finns en hel del ungdomslag från 
S:t Erikscupen som för endast 50 kronor 
per person kan se allsvensk fotboll på 
Stadion.

MN
Klacken Järnkaminerna. Dessa sektioner 
utgör Stadions stämningsmässiga 
motor. Ett enormt engagemang håller 
sången igång även vid tillfällen då E och 
F somnat till. Klacken på Sofialäktaren 
är också centrum för Fabrikens Tifon.

L
Alternativ för klackpubliken som inte 
längre orkar stå. Här finns det platser 
kvar under tak utan pelare som skym
mer sikten. På L är det nära till sång 
eftersom klacken aldrig är tyst.

K
»Fläska på - Curva K« var budskapet 
på en av det senaste decenniets mest 
lysande banderoller. Idag har K intagits 
av Minikaminerna och stämningen är 
alltid hög. Inte minst då Järnkaninen 
närmar sig.

Stadionguiden
Minikanin, styrelseledamot eller tifokille - din sektion berättar vem du är
Text Gustav Törngren Foto Marcus Stork



MARS-JUNI 2008 STADIONSGUIDEN 27

XYZ
En mycket anonym sektion för borta
lagens supportrar. I de fall publik syns 
till på denna sektion så ser den lantligt 
bortkommen ut och hörs ytterst sällan.

Närmast Klocktornet sitter bland annat 
spelarfamiljer och kanslipersonal. Med 
Stadionmått råder en relativt tillbaka
lutad stämning på A.

B
B som i blandad publik med de fryntliga 
musikanterna med samma namn som 
sektionen som galjonsfigurer. På heders- 
läktaren finner vi styrelsefolket och här 
råder en distingerat behärskad stämning 
och känsloutbrotten begränsas oftast 
till ökad handsvett vid riktigt spännande 
situationer. Uppskattade brott mot den
na kod begås dock regelbundet av en 
finansiär med fighterhjärta samt en 
före detta landshövding. Här finns också 
pressläktaren där kritiska ögon granskar 
de båda lagen.

E
Här sitter publiken sällan men sjunger 
desto oftare. Stadions populäraste 
sektion med idel säsongskortsinne
havare och ett stort engagemang. En 
plats under tak utan pelare på denna 
sektion kommer du förmodligen aldrig 
att få tag på om du inte skaffade dig en 
plats här 1999.

H
Familjeläktare där gamla och unga 
samlas. Har på senare år även dragit 
igång sång när övriga Stadion tystnat.

G
Följer i E och F:s fotspår och har börjat 
ta sig ton de senaste säsongerna. Här 
sitter publiken gärna i solen och upp
muntrar Djurgårdens hörnläggare lite 
extra.

F
Sektion F är ett begrepp i fotbollssverige 
och har tillsammans med E satt standar
den för hur en sittplatspublik kan te sig. 
Sång och humor dirigeras av de lugg
slitna genierna ovanför ingången till E 
Sektion F:arna drar gärna igång sektion 
M och N när matchen inte bjuder upp 
till sång.
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Av Djurgården Fotbolls tre nyförvärv kom mer två från Enköping och en var 
egentligen järnkamin redan förra året. I Djurgårdaren berättar de om sina 
förhoppningar för säsongen, landslagsspel och inkilning. Per Johansson, 
Martin Andersson och Sebastian Rajalakso ser fram emot premiären.
Text David Bogerius Foto Jonas Riedel

»Per har tagit stora steg 
under året. Han har farten, 
är stark, har ett mycket fint 
tillslag med vänsterfoten 
och jobbar väldigt hårt.«

Om du håller till på vänsterkanten är 
chansen stor att du träffar på 18-årige 
Per Johansson. Djurgårdens vänster- 
fotade nyförvärv från Karlslund har 
spelat både vänsterback, vänstermitt
fältare och vänsterforward.

-Jag trivs där, säger Per, som värva
des för ett år sedan men var utlånad till 
BK Forward i division I förra säsongen.

Han hoppades att Örebro-sejouren 
bara skulle bli ettårig och idag är han 
tillbaka och krigar om en plats i Djur
gårdens startelva.

-Jag hade rätt mycket träningsvärk 
i början men det hade många av de äld
re spelarna också. Jag är väl inte helt 
hundra i kroppen, men ändå inte alls 
lika seg som under de första två veckor
na på försäsongen.

Under fjolåret var Per ordinarie 
i Forwards startelva och spelade även 
i sveriges p18-landslag. Bland annat 
gjorde han två bra matcher i dubbel
landskamperna mot Belgien. I den för
sta, som slutade 1-1, spelade han på 
mittfältet hela matchen och blev vald 
till bäste svensk.

Lasse Ericson, elitkoordinator på 
Djurgården Fotbolls ungdomssida, såg 
matcherna på plats och imponerades.

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

Foto Emil Dahlström
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Den andra matchen mot Belgien 
slutade med en 5-1-seger. Per startade 
som vänsterback men flyttades upp 
som mittfältare och avslutade som 
anfallare.

-Per är en stor talang och spelar 
väldigt moget för sin ålder. Det kom
mer att bli spännande att följa hans 
utveckling, säger Djurgården Fotbolls 
klubbdirektör Bosse Andersson.

Tillsammans med bland andra en 
annan landslagsman, Sebastian Raja
lakso, tillhör han spelargänget som 
bor på Gärdet.

-Vi bor till och med i samma port
uppgång. Det är bra, då behöver man 
inte sitta själv så mycket. I början trä
nade vi så ofta att jag knappt gjorde 
något annat än att träna och sova men 
nu har det varit lite mindre så jag har 
kunnat få se något av stan.
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För Djurgården Fotbolls nyförvärv 
Martin Andersson 25 år, var det är hög 
tid att lämna Enavallen i Enköping och 
pröva vingarna i Allsvenskan.

-Ja, det är bara att slappna av och 
köra, det sämsta jag kan göra är nog 
att tänka för mycke. Det är en lång 
säsong med många matcher och för
hoppningsvis får jag en chans att visa 
upp mig.

Den defensiva mittfältaren gjorde en 
strålande vårsäsong i Superettan i fjol 
men fick problem med skador under 
sommaren. När han bytte upp sig till 
Djurgården trodde han på ett tufft be
mötande från sina nya lagkamrater.

-Men det var ingenting sånt. Det var 
faktiskt mycket mildare än jag trodde. 
Jag hade nog föreställt mig mer av en 
arbetssituation där alla i laget vet sin 
plats, tränar och sen åker hem. Men 
vi ses mycket mellan träningspassen.

Det hörs på Martin att den gamla 
favoritsysselsättningen, att fika inne 
i stan, lever vidare i Stockholm och 
Djurgårdens A-trupp. Han berättar att 
de kan bli sittande på ett kafé till sju, 
halv åtta på kvällen.

-Det har gått fort att komma in 
i laget och träningen. Visst hänger jag 
lite mer med vissa men så är det ju 
alltid. Ofta är det roligare att sitta ett 
gäng än att bara sitta själv hemma och 
vila efter träningen.

Vid tiden för intervjun är det bara 
några dagar till avresan till Portugal 
och vårens träningsläger men Martin 
räds ingen inkilning.

-I Enköping var det inte bara junio
rerna som inkilades utan även nyför-



MARS-JUNI 2008 PER, MARTIN & SEBASTIAN 31

värven. Jag vet inte hur det är i Djur
gården men än har inte något hänt. 
Rent generellt tror jag att man börjar 
tycka att sånt där är mer löjligt än kul. 
Själv tycker jag bara att det är fjantigt.

Tränaren Siggi Jónsson hade bilden 
av Martin klart för sig redan i höstas:

-Martin har mycket bra spelför
ståelse och jag tror att han är redo för 
nästa steg i sin karriär. Han kommer 
att konkurrera om en plats 2008.

Trots problem med ömmande ljum
skar började Martin tidigt att längta 
till premiären i Norrköping.

-Det var när jag hörde om det 
stora intresset från supportrarna. Det 
är väldigt inspirerande. Jag har för
stått att det kommer att vara nästan 
som en hemmamatch trots att vi 
spelar på bortaplan och det är väldigt 
roligt att folk bryr sig så mycket. De 
som har varit med tidigare har berät
tat om derbymatcherna mot AIK och 
säger att det är helt galet.
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»Jag är jätteglad att Sebas
tian har valt oss, han är 
utan tvekan en stor talang. 
Sebastian är stark och 
snabb och kommer redan 
i ar att utmana om en plats 
i startelvan.<<
Orden kommer från A-lagets tränare 
Siggi Jónsson och han talar om Seba
stian Rajalakso, Djurgården Fotbolls 
19-åriga nyförvärv från Enköping. I 
början av januari anslöt Sebastian till 
truppens försäsongsträning och han 
har överlevt de första månaderna.

-Jag älskar att träna. Vi tränade 
mycket i Enköping också men då var 
en del av passen lugnare. Här är det 
tio pass i veckan som alla är stenhår
da och det är den stora skillnaden, 
men jag tycker att det har gått bra. 
Jag tränade mycket på egen hand 
förra året och känner mig stark. Det 
är klart att det är ett stort steg att gå
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Foto Hamid Shokatyan

till Allsvenskan, men jag ska ge allt så 
får vi se hur långt det räcker.

Några veckor efter första passet 
i Djurgården fick han debutera i U21-
landslaget mot Ukraina (1-0). Han fick 
godkänt av U21-landslagets förbunds
kapten Benny Lennartsson, men var 
inte så belåten själv:

-Det gick sådär. Det kändes som 
att jag inte hade någon riktig ork.

Sebastians krav på sig själv är höga 
och han har förhoppningar om all
svensk speltid redan i vår.

-Jag hoppas givetvis att jag får 
spela, annars hade jag inte gått hit. 
Det stärker att höra vad Siggi säger, 
det ger mig fortsatt energi att kämpa 
på. Vi får se vad som händer, men 
förhoppningsvis får jag visa upp 
mig under året. Det gick bra förra 
året i Superettan, det startade bra 
och sedan rullade det på och blev 
även en del mål.

Med sig från Enköping har han 
25-årige mittfältaren Martin Anders
son. Martin beskriver Sebastian som 
en mycket mångsidig spelare.

-Han är väldigt stark med bra 
teknik och ett bra skott. Dessutom 
tar han sig fram överallt och är mycket 
duktig när han kommer rättvänd 
med bollen.

Själv beskriver sig Sebastian som 
löpstark och energisk.

-Jag spelade mycket på högerkan
ten förra året och det gick bra, men 
jag gillar också att spela centralt eller 
i anfallet. Det ska bli skönt att få spela 
på riktigt gräs också, under försä
songen var det bara konstgräs tills 
vi åkte på läger till Portugal i mitten 
av mars.

Efter några månader i lägenheten 
på Gärdet i Stockholm kan han inte 
komma på något som han saknar från 
Enköping.

-Nej, det kan jag faktiskt inte. 
Skulle det vara något så vägs det upp 
av allt positivt. Vi är ett liten gäng 
i laget som bor väldigt nära varand
ra och det är kul. Jag var mycket 
i Stockholm även när jag bodde 
i Enköping och hittar därför nästan 
överallt.

Ingen lär behöva visa honom vägen 
till Stockholms Stadion heller. Det har 
redan blivit ett antal besök i borgen.

-Ja, Djurgården har varit mitt favo
ritlag sedan länge. Jag vet inte riktigt 
hur det kom sig faktiskt men Stock
holm ligger ju inte så långt från 
Enköping. Det kom sig rätt naturligt 
att åka till Stockholm för att se mat
cherna. Jag tänkte ofta på hur roligt 
det skulle vara att spela i Djurgården 
och därför är det så kul att få chansen. 
Det är ett perfekt nästa steg för mig - 
det kändes som att det var dags nu.

Djurgårdens klubbdirektör Bosse 
Andersson har följt Sebastian sedan 
hösten 2006. Han har även haft hjälp 
med scoutingen tillsammans med 
Peter Carlsson.

-Vi var tidigt ute med att visa 
vårt intresse, säger Bosse Andersson. 
Sebastian har utvecklats enormt och 
kommer att bli en av de mest intres
santa spelarna att följa i Allsvenskan. 
Med sin snabbhet, teknik och mål
medvetenhet kan han med lite tåla
mod gå hur långt som helst.



Nya DIF-kortet i samarbete med SEB-kort och MasterCard

Vi har skaffat kortet. Har du?
Årsavgift samt del av det du handlar för går till Djurgården Fotboll & Djurgården Hockey. Mer info på dif.se
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Men framför allt brinner de och vi av undran och förväntningar inför hur 
det ska gå för de nya - och för de gamla. Med tanke på alla de fantastiska 
spelare som hittills har passerat genom 2000-talets Djurgården Fotboll 
och där tillåtits förfina sina talanger, hoppas man på stort tålamod 
i utvecklingsarbetet och uppmuntrande klokhet på läktaren.

I längtan efter allsvensk avspark
När detta skrivs vräker regnet ner. Stockholm är grått och 
tungt genomblött som en borttappad yllesocka. Det är helt 
enkelt som så många gånger tidigare denna egendomliga 
vinter och vår. Dag ut. Dag in. Det känns som ständiga, 
månadslånga, samma regnsplatter över taken. Vad kan man 
då sysselsätta sig med i sin längtan efter allsvensk avspark? 
Sluka träningsmatchernas resultat. Oroas av skaderapporter. 
Fundera över arenabyggen och lokalpolitikens tillförlitlighet.

Men också exempelvis låta ögonen surfa genom oceanen 
av fotbollsbloggar och hemsidor. Pröva gärna själva: 
http://trehornorstraff.bloggspot.com eller www.svenskafans. 
com, exempelvis, vid sidan av vår egen hemsida förstås.

Lusten att tala, diskutera och skriva fotboll verkar det inte 
vara något fel på oavsett säsong. Kanske rentav tvärtom. Så 
länge den svenska säsongen är »den förra« blir varje besvi
kelse, skitmatch eller jubelföreställning minnesvärd. Lättna
den är alltså stor över att inte bara medierna utan också blog
garna för ett tag släppt gnället över allsvenskans låga kvalitet 
så länge de europeiska ligorna och Champions League går på 
högvarv.

Och så usel kan Allsvenskan inte vara (om frågan över 
huvud taget är värd att diskuteras) tänker man, medan Kim 
Källström ångar fram på Lyons Stade de Gerland. Så länge 
Johan Elmander börjat löpa ikapp förra årets otroliga säsong 
i Toulouse och våra gamla blonda 
vänsterbackar gör sitt: Mikael Dorsin 
numera i Cluj och Fredrik Stenman 
i holländska Groningen. Ingen av

dem gick ju precis direkt från sandlådan till ett genombrott 
i mer prestigefyllda ligor än Allsvenskan.

Och tankarna går till dagens allsvenska spelare. Visserligen 
sliter de också hemma i modden inför säsongen, men får nu
mera andra och mer välbehövliga klimatförändringar söder
ut. Men framför allt brinner de och vi av undran och förvänt
ningar inför hur det ska gå för de nya - och för de gamla. 
Med tanke på alla de fantastiska spelare som hittills har pas
serat genom 2000-talets Djurgården Fotboll och där tillåtits 
förfina sina talanger, hoppas man på stort tålamod i utveck
lingsarbetet och uppmuntrande klokhet på läktaren.

Man kan ju aldrig vara riktigt säker på att den som knap
past någonsin gjort mål inte plötsligt kan kliva fram som 
DIF:s egen Javier Zanetti och avgöra hela säsongen. Och 
jag säger bara Quirino!

För att påminna om en annan gammal DIF-spelare. I SBV 
Excelsior i holländska Eeredivisie spelar fortfarande en viss 
Geert den Ouden. Efter de guldkantade säsongerna i DIF 
gick han först till ADO den Haag. ADO står för Alles Door 
Oefening: Allt genom träning (eller »övning ger färdighet« 
som vi brukar säga på svenska...)

Kanske inte precis Geert den Oudens absolut främsta 
paroll. »Allt« är en överdrift för de flesta, men jag tycker 
det låter ganska bra ändå.

http://trehornorstraff.bloggspot.com
http://www.svenskafans
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En skotsk järnkamin 
En arrogant skitstövel som inte ens bör tas i med tång, eller en spelare som 
hade fört Djurgården Fotboll direkt tillbaka till Allsvenskan? 1993 spelade 
skotten Chic Charnley en halv säsong i klubben, vilket räckte gott och väl 
för att än idag väcka starka reaktioner hos dåtidens klubbledning.
Av Henrik Manninen

säsongen 1992 blev en total missräkning 
för Djurgården Fotboll. En allsvensk 
sjundeplats under våren belönades på 
den tiden med en höst i kvalsvenskan 
och exotiska bortaresor till Domnars
vallen och Ruddalen. Men det förvän
tade segertåget uteblev och säsongen 
slutade tvärt när den allsvenska platsen 
förlorades i ett direktkval mot Deger
fors.

För att begränsa tillvaron i division 
1 norra till en ettårig plåga, krävdes nytt 
blod för att ersätta flyktade spelare och 
genom en kontakt i Storbritannien hör
de nya ordföranden Bo G T Peterson 
talas om en vänsterfotad skotte i behov 
av miljöombyte.

James Callaghan Charnley, sedan 
barnsben kallad Chic, var en 29-årig 
hårdförd och kreativ mittfältare med 
gedigen erfarenhet från högsta ligan i 
Skottland. Problem utanför planen hade 
begränsat hans speltid på senare tid och 
parterna enades snabbt om ett korttids
kontrakt.

Mats Jansson, dåvarande klubbdirek
tör i Djurgården Fotboll minns sitt för
sta intryck av skotten.

-Vi var i Danmark på försäsongs- 
läger. Chic var väldigt dåligt tränad och 
satt i bubbelpoolen hela tiden.

Skotten anlände till Stockholm till
sammans med fru och två barn. Men 
väskorna hann knappt ställas ned innan 
det var dags att flytta igen.

-Klubben hade ordnat en lägenhet 
i Hammarbyhöjden, men den dög inte, 
så de bodde på Sergel Plaza fram tills 
att en villa i Hässelby skaffades fram, 
säger Mats.

Familjen Charnley stortrivdes i deras 
nya bostad, som för övrigt var utrustad 

med bubbelpool. När säsongen sedan 
sparkade igång förändrades Mats 
intryck av mittfältaren.

-Ju längre säsongen led desto bättre 
blev han. Han visade sig vara en väldigt 
bra framspelare och jag tror att han 
assisterade till nästan alla mål som 
Neboja Novakovic gjorde den våren. 
Chic blev även snabbt en stor publikfa
vorit. Jag kommer ihåg när han gjorde 
tunnel på en spelare, så pekade han på 
huvudet för att markera vad han tyckte 
om motståndaren.

chic charnley är idag 44 år gammal och 
äger puben The Thistle i västra Glas
gow. Mannen som under sin professio
nella fotbollskarriär samlade ihop 17 
röda kort bär fortfarande med sig goda 
minnen från tiden i Sverige.

-Jag kände mig väldigt välkommen 
från allra första stund, fick faktiskt inte 
en endaste varning och gjorde förmodli
gen mitt bästa mål i karriären, säger 
Chic.

Målet han fortfarande minns var ett 
långskott mot Assyriska och kom vid en 
tidpunkt då han börjat vänja sig vid 
huvudstadslivet. Inledningsvis fanns det 
dock kontraster från proffslivet hemma 
i Glasgow.

»Inför min första match i
Sverige dök jag upp i kostym 
och slips och såg mina nya 
lagkamrater sitta och vänta 
i jeans, t-shirt eller i tränings
overall. Något som vore helt 
otänkbart i Skottland.»

-Inför min första match i Sverige 
dök jag upp i kostym och slips och såg 
mina nya lagkamrater sitta och vänta 
i jeans, t-shirt eller i träningsoverall. 
Något som vore helt otänkbart i Skott
land, säger Chic.

Men om han inte var imponerad av 
klubbkamraternas klädval, så fanns det 
andra saker han försökte ta lärdom av.

-Jag minns hur hälsosamt spelarna 
levde och hur nyttigt de åt, något som vi 
i Glasgow inte är alltför kända för. Jag 
beundrade även att de flesta av spelarna 
hade jobb vid sidan om men ändå lycka
des prestera så bra under både träning 
och match.

Även spelet på planen var en positiv 
överraskning, om än annorlunda.

-Den stora skillnaden jämfört med 
Skottland var tempot. I Sverige hade jag 
mycket mer tid med bollen och spelet 
var mindre fysiskt, men kvaliteten var 
mycket hög och jag hade många bra 
spelare vid min sida, säger Chic.

Och med lite hjälp kommer Chic till 
och med ihåg några av sina gamla lag
kamrater.

-Han den långa blonda mittfältaren 
Thomas (Lundmark). Novakovic, fan
tastisk spelare, från Bosnien va? En av 
anfallarna, den mörkhåriga, Thomas 
(Johansson) samt målvakten som var 
väldigt duktig, (Kjell) Frisk.

trots noll varningar, drömmål och kult
status hos supportrarna så tog Chics 
Sverigevistelse abrupt slut under som
maruppehållet.

-Jag kom väldigt bra överens med 
tränaren (Bosse Petersson), som älskade 
fotboll, men ordföranden tyckte inte alls 
om mig. Jag ville stanna men jag märke
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redan innan sommaren att det inte 
fanns någon chans, berättar Chic.

Han åkte över till England och 
provspelade för Huddersfield Town 
innan han återvände till Stockholm för 
att packa väskorna och flytta tillbaka 
till familjens hus i Glasgow.

Beslutet att skicka hem Chic togs 
av samma man som bara några måna
der tidigare legat bakom värvningen, 
dåvarande ordföranden Bo G T Peter
son.

-Chic Charnley var populär bland 
supportrarna, men hade ingen ambi
tion. Han blev aldrig bra tränad, och 
det var för hög nivå för honom. Han 
hade nått sitt zenit som spelare och var 
nu ute efter att tjäna lite pengar, säger 
Bo G T.

Trots att det var 15 år sedan, så är Bo 
G T väldigt kritisk i sitt slutliga om
döme om den skotska mittfältaren.

-Det var en misslyckad värvning 
som var allmänt kaxig och hade dålig 
attityd. Han var helt enkelt en arrogant 

»Det går inte en dag då jag 
inte tänker på vad jag kunde 
ha åstadkommit om jag bara 
haft mer disciplin.«

skitstövel som jag inte ens skulle ta 
i med tång idag.

Mats Jansson håller dock inte med.
-Att släppa honom var ett av de 

största misstagen som gjorts inom 
Djurgården Fotboll. Hade vi behållit 
honom hade Djurgården gått upp i 
Allsvenskan istället för Hammarby. 
Istället fick vi vänta ett år till.

Chic har inte återvänt till Sverige 
sedan sommaren 1993, men hoppas 
kunna åka över en dag och se hur det 
går för hans gamla klubb. Han tycker 
själv att han skötte sig exemplariskt i 
Sverige, men erkänner samtidigt att han 
är fullt medveten om varför han aldrig 
riktigt blommade ut som fotbollspelare.

-Disciplinen, säger han. Det går

inte en dag då jag inte tänker på vad jag 
kunde ha åstadkommit om jag bara haft 
mer disciplin, avslutar Chic.

hur gick det sedan? Djurgården slutade 
trea i division 1 norra efter att floppen 
Vitomir Stavljanin ersatt Chic som 
flyttade hem för spel i Partick Thistle.

Året efter hörde hans älskade Celtic 
av sig och ville ha med honom i en 
jubileumsmatch tillägnad Manchester 
Uniteds centertank Mark Hughes. Chic 
åkte till Manchester med polarna istället 
för i spelarbussen, vandrade in på Old 
Trafford med fotbollsskorna i en plast
påse, och slog där sedan tunnel på Eric 
Cantona. Han lämnade Manchester 
med ett löfte om att bli inbjuden till 
Celtics försäsongsläger, ett löfte som 
dåvarande managern Lou Macari aldrig 
kom att hålla.

För ytterligare anekdoter välkomnar 
Chic alla besökande djurgårdare till 
hans pub The Thistle på 94-98 Maryhill 
Road i Glasgow.



ANNONS

MEDLEMSKAMPANJ 15K
Värva medlemmar och delta i värvningskampanjen 15K.

Hjälp Djurgårdens IF Fotboll att bli störst i Sverige genom att värva nya 
medlemmar. Vi är i dagsläget cirka 13 000 medlemmar men siktar på att 
bli över 15 000.

Värva en ny medlem eller uppgradera ditt medlemskap till ett familje
medlemskap (du lämnar uppgifter om familjemedlemmarna och betalar in 
200 kr). Kampanjen 15K pågår fram till den 7 maj.

Värvar du medlemmar har du en chans att vinna ett fint pris. För att 
delta i tävlingen måste du även skicka in en slogan i ämnet ”Djurgården”.

Vecka 19 utses vinnaren som tillsammans med en vän får åka till 
England och se en utvald match i årets sista omgång av Premier League 
(spelas 10-12 maj). Vinstresan ordnas i samarbete med Tailor Event

Juryns beslut går ej att överklaga.

Hur gör jag?
Allt du behöver göra är att fylla i den värvade medlemmen/medlemmar- 
nas personuppgifter på www.dif.se under medlemskampanjen, glöm inte 
att uppge ditt medlemsnummer (medlemsnumret är tryckt på kuvertet 
ovanför adressen). Det går även bra att betala in via Plusgiro 54921-2, DIF 
Fotboll men glöm inte att lämna all information om den nya medlemmen 
och skriva ditt medlemsnummer i meddelandefältet. DIF-slogan skickas 
via mejl till pike@dif.se tillsammans med ditt medlemsnummer.

FULL FART FRAMÅT!
Robert ”Pike” Kollberg, medlemsansvarig.
pike@dif.se
08-20 57 15

DET HÄR FÅR DU SOM MEDLEM
•Medlemskort
•Fyra nummer av den uppskattade medlemstidningen Djurgårdaren, om 
du ska skaffa säsongskort 2008 - teckna medlemskap nu så får du köpa 
till medlemspris,
•Fullständig åtkomst till HELA vår hemsida,
•Inbjudan till den trevliga DIF-dagen på Kaknäs,
•Mycket förmånliga rabatter på biljetter till matcher som inte ingår i 
säsongskortet,
•Möjlighet att utnyttja medlemserbjudanden på matchdagar - t.ex. vårt 
populära medlemstält,
•Inbjudan till evenemang tillsammans med våra sponsorer där medlem
mar får rabatt,
•10 procent rabatt på souvenirer du handlar via webbshopen eller i 
butiken i Klocktornet,
•Rabatter i butiker som du hittar i våra Blå/blå sidor,
•Erbjudanden via e-post och SMS,
•Delta i våra medlemsaktiviteter i Klocktornet,
och självklart rätt att delta på informations- och årsmöten och vara med 
och bestämma om Djurgårdens framtid.

MEDLEMSAVGIFTER
Vuxen - 300 kr.
Ungdom under 18 år - 150 kr.
Pensionär - 150 kr.
Familj (1-2 vuxna + barn/ungdomar under 18 år boende på samma 
adress) - 500 kr.
Uppgradering från vuxen till familjmedlemskap - 200 kr.
Ständigt medlemskap - 5000 kr.

http://www.dif.se
mailto:pike@dif.se
mailto:pike@dif.se
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NYHETER FRÅN ADIDAS
som de flesta av er vet har det kommit 
nya matchtröjor från adidas, det många 
inte tänker på är att även de flesta andra 
kläder vi har från adidas också säljs i 
tvåårscykler. Träningskläder, vattenflaskor, 
kepsar, halsdukar, svettband och allt annat 
som kan förknippas med sporten tas fram 
så att de ska kunna säljas under två hela 
år. Detta är självklart både på gott och ont, 
det är alltid skönt att noga kunna planera 
och veta att det kommer gälla under en 
längre tid, sen så är det alltid kul med 
nyheter och därför kan två år ibland känns 
som en evighet.

Tillsammans med adidas jobbar vi 
under en lång förberedelseperiod med att 
hitta den design som både vi och adidas 
känner oss nöjda med. Det finns redan 

från början ett bestämt sortiment som vi 
ska förhålla oss till och sedan gäller det 
att komma överens om vad som blir bäst 
med Djurgårdens supportrar för ögonen.

VI ska komma ihåg att alla tycker olika och 
därför är det oerhört svårt att hitta pro
dukter som alla ska gilla. Vi försöker hitta 
produkter som ska passa så många som 
möjligt och i år tror vi att vi lyckats extra 
bra. Andra mer vardagliga kläder från 
adidas har vi valt att köpa in från deras in
linesortiment, som är allt från pikétröjor 
och wct-jackor till skor och väskor.

Vanligtvis väljer vi att »branda« pro
dukterna på något sätt, antingen med 
klubbmärket eller med något annat som 
är Djurgårdeninspirerat.

Vårt primära mål är att sälja djurgårds
produkter och kläder, men utrymme finns 
att bredda sortimentet lite så det ska 
passa fler. Och visst känns adidas som 
Djurgården Fotboll!

Nu finns det en sko med härlig Djur
gårdskänsla från adidas. Först nu som vi 
känner att vi hittat helt rätt. Det blir en 
mörkblå sko med ljusblå adidasränder 
och andra fina detaljer, sulan är i mörkt 
gummi.

Ett begränsat antal kommer att finns till 
försäljning och vi har inte möjligheten att 
köpa in fler som det ser ut nu. Därför blir 
det speciellt att äga ett par av dessa skor, 
exklusivt rent ut sagt./Thomas Seidefors

•Håll koll på www.dif.se om när och var de finns 
till försäljning.

souvenirer vi minns. Till säsongen 
2008 har Djurgården Fotboll återigen 
en vit borta matchtröja. 1997 hade 
man en vit/svart tröja med budskapet 
»Nej till våld och droger« på.
•Vill du se fler klassiska souvenirer gå 
in på www.difarkivet.se.

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

Välkommen till

Butiken i Klocktornet

http://www.dif.se
http://www.difarkivet.se
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Matchtröja Hemma 2008 SS 
Storlek: 128-176, S-XXL 
Pris: 499 kr barn/599 kr 
vuxen

-Matchtröjorna är en viktig 
del av vår identitet. Därför 
har de nya tröjorna utvecklats 
i nära samarbete mellan oss 
och adidas för att få fram rätt 
känsla och ett klassiskt Djur
gårdsutseende, säger Jenny 
Furtenbach, vd för Djurgårdens 

Fotboll Försäljning AB.

Matchtröja Borta 2008 SS 
Storlek: 128-176, S-XXL 
Pris: 499 kr barn/599 kr vuxen

-Utgångspunkten för oss i ut
vecklingsarbetet med det nya 
matchstället har kort och gott 
varit tradition möter funktion. 
Att helt enkelt skapa en tröja 
som både spelare och suppor
trar kan känna sig stolta över 
att bära - utan att för den skull 
göra avkall på funktionaliteten, 
säger Jonas Carlström, svensk 
sponsringschef på adidas.

Matchtröjspaket 2008
Både hemma- och bortamatch
tröjan i samma paket till ett 
rabatterat pris.
Storlek: 128-176, S-XXL 
Pris: 999 kr vuxen

-I år kan du passa på att köpa 
båda tröjorna samtidigt, du får 
dem då dessutom till ett rabatte
rat pris, säger Thomas Seidefors, 
souveniransvarig hos Djurgården 
Fotboll.

•Detta paket finns i en begrän
sad upplaga.
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MAJ

Här är speldagarna fram till sommaren så det är bara att planera in i sin egna 
kalender. Datum, avsparkstid och spelplats kan komma att ändras under 
säsongen. Se till att hålla dig uppdaterad på www.dif.se.

MARS
25/3 Djurgårdens IF-Degerfors IF, U21, Bosön 18:00
30/3 IFK Norrköping-Djurgårdens IF, A-Laget, Idrottsparken 14:30

1/5 Eskilstuna City FK-Djurgårdens IF, Junior
4/5 GIF Sundsvall-Djurgårdens IF, A-Laget, Norrporten Arena 17:00
4/5 Vasalunds IF-Djurgårdens IF, PSM
7/5 Djurgårdens IF-Hammarby, A-Laget, Råsunda Stadion 20:00
10/5 Kalmar FF-Djurgårdens IF, A-Laget, Fredriksskans 16:00
11/5 IK Sirius FK-Djurgårdens IF, PSM
11/5 Djurgårdens IF-Sunnanå SK, Damlaget, Kristinebergs IP 16:00
14/5 Djurgårdens IF-Västerås SK, Junior
15/5 Umeå Södra FF-Djurgårdens IF, Damlaget, 19:00
17/5 GIF Sundsvall-Djurgårdens IF, Junior
17/5 Djurgårdens IF-Ängby IF, PSM
20/5 GIF Sundsvall-Djurgårdens IF, U21, Norrporten Arena 18:00
22/5 Djurgårdens IF-AIK, Junior
24/5 Djurgårdens IF-Linköpings FC, Damlaget, Kristinebergs IP 16:00

APRIL

5/4 Djurgårdens IF-Malmö FF, A-Laget, Stockholms Stadion 16:00
7/4 Djurgårdens IF-Assyriska, U21, Hjorthagens IP 17:00
9/4 Gefle IF-Djurgårdens IF, A-Laget, Strömvallen 19:00
10/4 Djurgårdens IF—IK Sirius, U21, Hjorthagens IP 18:00
12/4 Djurgårdens IF—AIK, Damlaget, Kristinebergs IP 16:00
13/4 Djurgårdens IF-Halmstads BK, A-Laget, Stockholms Stadion 15:00
14/4 IF Brommapojkarna-Djurgårdens IF, U21, Grimsta IP 18:00
16/4 Örebro SK-Djurgårdens IF, A-Laget, Behrn Arena 19:00
16/4 Hammarby-Djurgårdens IF, Damlaget, Kanalplan 19:00
17/4 Örebro SK-Djurgårdens IF, U21, Behrn Arena 18:00
20/4 Djurgårdens IF-BKV Norrtälje, PSM
20/4 Djurgårdens IF-K/Göteborg, Damlaget, Kristinebergs IP 16:00
21/4 Djurgårdens IF-GAIS, A-Laget, Stockholms Stadion 19:00
24/4 AIK-Djurgårdens IF, A-Laget, Råsunda Stadion 20:00
25/4 Djurgårdens IF-Hammarby, Junior
27/4 Djurgårdens IF-FC Gute, PSM
28/4 Djurgårdens IF-Ljungskile SK, A-Laget, Stockholms Stadion 19:00

JUNI
1/6 IF Brommapojkarna-Djurgårdens IF, Junior
1/6 Uppsala IF-Djurgårdens IF, PSM
1/6 KIF Örebro-Djurgårdens IF, Damlaget, Behrns Arena 17:00
2/6 Enköpings SK-Djurgårdens IF, U21, Enavallen 18:00
4/6 LdB FC Malmö-Djurgårdens IF, Damlaget, Malmö IP 19:00
6/6 Djurgårdens IF-Degerfors IF, Junior
7/6 Djurgårdens IF-AIK, PSM
7/6 Djurgårdens IF-Umeå IK, Damlaget, Kristinebergs IP 13:00
11/6 Djurgårdens IF—IFK Norrköping, U21, Hjorthagens IP 18:00
13/6 Assyriska FF-Djurgårdens IF, Junior
14/6 Bälinge IF-Djurgårdens IF, Damlaget, Studenternas 14:00
16/6 IF Brommapojkarna-Djurgårdens IF, PSM
18/6 Djurgårdens IF-Vasalunds IF, Junior
19/6 Djurgårdens IF-Kristianstads DFF, Damlaget, Kristinebergs IP 18:00
25/6 Djurgårdens IF-Hässelby SK, PSM

http://www.dif.se
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Seriesegern aldrig
Djurgården rensade i spelartruppen och prome
nerade hem Norrettan enkelt. Bosse Andersson
visade vägen med sina 24 mål.

1994 var året då hela Sverige blev fot
bollsfrälst av framgångarna i fotbolls 
VM i USA. För oss redan fotbollsfräl
sta djurgårdare fanns en annan uppgift, 
nämligen att ta klivet upp i Allsvens
kan. Djurgården hade 1993 misslyckats 
att ta steget upp i Allsvenskan. Målsätt
ningen för säsongen 1994 var givetvis 
att vinna division 1 Norra.

Norrmannen Thor André Olsen och 
Kaj Eskelinen värvades från Brann. Då 
18-årige Magnus Pehrsson kom från 
Brommapojkarna och Zoran Stojcevski 
kom från Göteborg. Från Vasalund 
värvades den blivande skyttekungen 
Bosse Andersson. Bland nyförvärven 
fanns även ungdomarna Martin Åslund 
Kenneth Marón och Johan Bergström.

thor andré olsen vaktade målet och 
gjorde det riktigt bra. Endast vid två 
tillfällen lät han Kjell Frisk stå mellan 
stolparna. Inte mindre än elva gånger 
nollade Djurgården motståndarna. 
Djurgården spelade trevlig fotboll och 
matcherna var ofta målrika. Zoran 
»Zorro« Stojcevski dominerade 
mittfältet tillsammans med Kaj Eskeli
nen, Magnus Pehrsson, Darko Mavrak 
och Daniel Martinez. Tyvärr missade

Pehrsson de sista elva omgångarna 
eftersom han slet av korsbandet. Back
linjen hölls oftast ihop av Kenneth 
Bergqvist och Johan Andersson. Fred 
Persson, Peter Langemar och Mikael 
Nilson turades om att komplettera 
backlinjen under säsongen.

Djurgården inledde säsongen 
lysande och förlorade sin första match 
först i omgång 12. Brage chockade 
Djurgården på Stadion och med två 
spelare utvisade förlorade Djurgården 
med 4-1. I den efterföljande omgången 
vann Umeå över Blåränderna. Då 
började jag bli orolig, men Anders 
Grönhagens mannar fortsatte att ta 
poäng.

ALLSVENSKAN GJORDE FÖRSTÅS Uppehåll 
under sommaren, men vi djurgårdare 
fick se division 1 norra rulla vidare 
medan landslaget skrev historia på 
andra sidan Atlanten. Istället för 
Martin Dahlin och Kenneth Andersson 
hade vi Bosse Andersson och Nebojsa 
Novakovic att glädjas åt. Djurgården 
gjorde hela 71 mål. Så många gånger 
har Djurgården inte nätat under en 
säsong sedan 1961 då laget gjorde 77 
mål.
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Foto ur Årets Fotboll 1995

i fara
I snitt såg 2248 åskådare Djurgården 

på Stadion. Den bästa publiksiffran 
hemma var i derbyt mot Vasalund i den 
tionde omgången där Djurgården vände 
0-2 underläge till seger med 4-2. Då 
kom 3 546 åskådare till Stadion. Det 
blev flera derbyn under året eftersom 
Spårvägen, Spånga, BP och Vasalund 
höll till i Norrettan.

Säsongen bjöd på många minnes
värda matcher. 3-1 segern på Gotland i 
början av juni mot Visby Gute inför 
4 719 åskådare var en bra start på 
sommaren både för supportrar och för 
laget. 5-0 segrarna mot GIF Sundsvall, 
Kiruna och Vasalund önskar jag hade 
haft fler åskådare.

med sex omgångar kvar säkrade Blårän
derna uppflyttningen till Allsvenskan i 
och med 4-1 segern över Spånga. När 
säsongen summeras så kan man kon
statera att vi djurgårdare hade ett 
mycket trevligt år och träningsanlägg
ningen på Kaknäs var säkert en bidra
gande orsak till framgångarna. Endast 
tre förluster och 27 insläppta mål blev 
det under säsongen 1994.

»Det här är en av de sämsta 
norrettorna under mina 15 
år som spelare och ledare.» 
Kjell Jonevret, andretränare i Vasalund, sum
merade säsongen 1994.

1994 DIVISON 1 NORRA
24.4 Sundsvall-Djurgården 0-5 (0-2) 
Mål Bo Andersson 4, Nebojsa Novakovic. 
Publik 2 343.

3.5 Djurgården-Gefle 2-0 (1-0)
Mål 1-0 (18) Bo Andersson, 2-0 (86 Nebojsa 
Novakovic.
Publik 3 010.

9.5 Djurgården-Västerås 4-0 (1-0)
Mål 1-0 (7) Nebojsa Novakovic, 2-0 (72) 
Zoran Stojcevski, 3-0 (82) Kaj Eskelinen, 4-0 
(90) Bo Andersson.
Publik 2 575.

16.5 Brommapojkarna-Djurgården 2-3 (1-1) 
Mål 1-0 (30) Tomas Johansson, 1-1 (35) 
Johan Andersson, 1-2 (55) Bo Andersson, 
1-3 (58) Nebojsa Novakovic, 2-3 (74) Jonas 
Bodin.
Publik 2 662.

24.5 Djurgården-Spårvägen 0-0 
Publik 2 519.

29.6 Kiruna-Djurgården 1-3 (1-2)
Mål 0-1 (17) Zoran Stojvecski, 0-2 (29) 
Nebojsa Novakovic, 1-2 (44) Kjell Norman, 
1-3 (68) Bo Andersson.
Publik 536.

1.6 Visby Gute-Djurgården 1-3 (1-2)
Mål 0-1 (23) Magnus Pehrsson, 0-2 (27) 
Zoran Stojcevski, 1-2 (43) Andres Gripne, 
1-3 (60) Nebojsa Novakovic.
Publik 4 719.

6.6 Djurgården-Luleå 4-0 (2-0)
Mål 1-0 (34) Nebojsa Novakovic, 2-0 (43) 
Zoran Stojcevski, 3-0 (66) Bo Andersson, 
4-0 (80) Zoran Stojcevski.
Publik 2 308.

13.6 Sirius-Djurgården 1-3 (0-2)
Mål 0-1 (5) Zoran Stojcevski, 0-2 (17) Bo 
Andersson, 0-3 (58) Nebojsa Novakovic, 1-3 
(78) Lars Pettersson.
Publik 3 542.

16.6 Djurgården-Vasalund 4-2 (1-2)
Mål 0-1 (8) Peter Lundberg, 0-2 (13) Peter 
Lundberg, 1-2 (16) Johan Andersson, 2-2 
(50) Nebojsa Novakovic, straff, 3-2 (62) Dan
iel Martinez, 4-2 (81) Daniel Martinez.
Publik 3 546.

20.6 Spånga-Djurgården 0-1 (0-0) 
Mål 0-1 (84) Bo Andersson.
Publik 1 750.

19.7 Djurgården-Brage 1-4 (0-1)
Mål 0-1 (14) Bernhard Brcic, 0-2 (49) Olle 
P Wahlström, straff, 1-2 (50) Bo Andersson, 
1-3 (77) Peter Vought, 1-4 (90) Peter Vought. 
Publik 2 418.

24.7 Umeå-Djurgården 3-0 (1-0)
Mål 1-0 (20) Urban Westerberg, 2-0 (60) 
Andreas Hermansson, straff, 3-0 (79) Jörgen 
Sundström.
Publik 3 098.

4.8 Djurgården-Umeå 3-0 (1-0)
Mål 1-0 (23) Bo Andersson, 2-0 (61) Bo 
Andersson, 3-0 (90) Bo Andersson.
Publik 2 827.

8.8 Djurgården-Kiruna 5-0 (1-0)
Mål 1-0 (22) Nebojsa Novakovic, 2-0 (49) 
Nebojsa Novakoivc, 3-0 (66) Kenneth 
Bergqvist, 4-0 (75) Kaj Eskelinen, 5-0 (86) 
Nebojsa Novakovic.
Publik 2 066.

14.8 Spårvägen-Djurgården 2-2 (1-0) 
Mål 1-0 (14) Peter Karlsson, 1-1 (55) Bo 
Andersson, 1-2 (75) Nebojsa Noovakovic, 
2-2 (85) Robert Eriksson.
Publik 2 135 (rekord).

21.8 Djurgården-Sirius 1-1 (0-0)
Mål 1-0 (48) Nebojsa Novakovic, straff, 1-1 
(64) Einar Brekkan.
Publik 1 911.

24.8 Vasalund-Djurgården 0-5 (0-1)
Mål 0-1 (22) Nebojsa Novakovic, 0-2 (46) Kaj 
Eskelinen, 0-3 (57) Kaj Eskleinen, 0-4 (76) 
Johan Andersson, 0-5 (87) Daniel Martinez. 
Publik 2 091.

30.8 Västerås-Djurgården 2-3 (0-3) 
Mål 0-1 (17) Zoran Stojcevski, 0-2 (19) Bo 
Andersson, 0-3 (22) Nebojsa Novakovic, 
straff, 1-3 (59) Jonny Rödlund, 2-3 (85) 
Niklas Larsson.
Publik 4 728.

4.9 Djurgården-Brommapojkarna 6-0 (2-0) 
Mål 1-0 (3) Kaj Eskelinen, 2-0 (15) Nebojsa 
Novakovic, straff, 3-0 (51) Bo Andersson, 4-0 
(65) Kaj Eskelinen, 5-0 (73) Kaj Eskelinen, 
6-0 (88) Kaj Eskelinen, straff.
Publik 1 607.

13.9 Djurgården-Spånga 4-1 (2-1)
Mål 1-0 (2) Bo Andersson, 2-0 (28) Ken
neth Bergqvist, 2-1 (36) Stefan Fältén, 3-1 
(50) Nebojsa Novakovic, straff, 4-1 (89) Kaj 
Eskelinen.
Publik 2 326.

18.9 Brage-Djurgården 2-1 (0-0)
Mål 1-0 Mattias Jones, 2-0 Fredrik Söder
ström, 2-1 Bo Andersson.
Publik 1 636.

27.9 Djurgården-Sundsvall 4-3 (2-2)
Mål, Djurgården Bo Andersson 3, Nebojsa 
Novakovic, straff. Sundsvall Christer Berg
kvist, Jens Svensson, Mattias Thorsell.
Publik 615.

4.10 Gefle-Djurgården 1-2 (0-0)
Mål, Gefle 0-1 (53) Bo Andersson, 0-2 (59) 
Daniel Martinez, 1-2 (83) Jonas Stark.
Publik 969.

9.10 Djurgården-Visby Gute 1-0 (1-0) 
Mål 1-0 Daniel Martinez.
Publik 1 500.

15.10 Luleå-Djurgården 1-1 (0-0)
Mål 0-1 (69) Peter Langemar, 1-1 (88) Kris
ter Lundgren, straff.
Publik 1 049.
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Säsongen i siffror
Djurgårdens IF 26 19 4 3 71-27 61 Publik totalt 60 486.

Publiksnitt hemma 2 248.

Antal mål
24 Bo Andersson.
19 Nebojsa Novakovic.
9 Kaj Eskelinen.
7 Zoran Stojcevski.
5 Daniel Martinez.
3 Johan Andersson
2 Kenneth Bergqvist.
1 Peter Langemar, Magnus Pehrsson.

Antal matcher
26 Zoran Stojcevski.
25 Bo Andersson, Daniel Martinez, Thor André 
Olsen.
24 Johan Andersson, Nebojsa Novakovic.
23 Kenneth Bergqvist.
22 Mikael Nilsson.
21 Darko Mavrak.
20 Kaj Eskelinen, Peter Langemar, Fred Persson.
15 Magnus Pehrsson.
13 Kristoffer Kindbom.
9 Kenneth Maron.
2 Johan Bergström, Kjell Frisk, Daniel Hesser.

Umeå FC 26 15 2 9 55-33 47
IFK Luleå 26 12 9 5 44-30 45
Vasalunds IF 26 13 49 9 57-49 43
Gefle IF 26 12 5 9 38-28 41
IK Brage 26 12 4 10 41-34 40
GIF Sundsvall 26 10 3 13 35-47 33
IF Brommapojkarna 26 8 8 10 39-37 32
IK Sirius 26 8 8 10 35-45 32
Västerås SK 26 9 5 12 39-53 32
Visby IF Gute 26 8 7 11 37-47 31
Spånga IS 26 6 6 14 24-38 24
Kiruna FF 26 5 8 13 30-68 23
Spårvägens FF 26 5 7 14 43-52 22
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ÖVRIGA DJURGÅRDSFÖRENINGAR

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 RoaId
Tel: 0705-641620 
www.difalpin.se

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

DIF BANDYFÖRENING
Conny Arnold
Tel: 0708-92 2211 
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
162 56 Vällingby

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

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

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

DIF INNEBANDY
www.difinnebandy.net

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

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

DJURGÅRDENS SUPORTERS CLUB
Tel: 08-765 5038
www.dsclub.nu

JÄRNKAMINERNA
Tel: 08-7837977
www.jarnkaminerna.nu

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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Bilder på mitt fina Djurgårds rum, hälsningar Hampus jansson l,5år trogen medlem med nummer 15260

Här har ni en kanonbild från vietnam i 30-gradig värme. Till vänster en glad 
före detta Djurgårdsspelare (Peter Skoog) poserande tillsammans med min 
bror Ulf och våra döttrar Olivia och Josefine./Peter Skoog

Här sover Neo tryggt på pappa Nicos bröst på 
Sachska Neonatal Avdelning!

Jag (Putte) tog med Matilda min systerdotter 
lår på sin första Djurgårdsmatch. Det var 
mot Helsingborg hemma 2007. Inskickad av 
Patrik Bodén

Från Göteborg hemma.
Målfirande mot Gefle borta. Inskickade av Olov Hamilton

Tack för era bilder!
Har du också bilder med djurgårdstema? 
Skicka dem till tomas@dif.se.

mailto:tomas@dif.se
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Ett lag i Kenya

Här har jag en bild på mig Alex Holm

Bilden föreställer en ny liten djurgårdare, 
Frida 4 månader. Bilden är tagen av pappa 
Thomas Holmqvist. Medlemsnummer 1064

En bild på Stefan Batan i matchen mot BP 
på Stadshagen.
Inskickad av Fredrik Lundberg

Måste visa min dotterdotter som är 6 månader och 
medlem i Djurgården. Hon heter Willow Matthews 
och bor med Karin (min dotter) och pappa Stax i 
England. Insänt av morfar, medlem 4686.
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Jåg kommer fortfarande ihåg glädjen 
när jag var nere på Ryavallen i Borås 
den sista omgången med min pappa 
och lillebror. Det var dock lite svårt att 
se matchen då alla stod upp och min 
lillebror hade ockuperat platsen på 
pappas axlar.

Foto Tomas af Geijerstam

Richard Lööfs liv som djurgårdare
Vad heter du?

-Richard Lööf
Vad gör du?

-Går i Internationella Engelska Skolan i Täby (8:e klass) 
Vilken var den första matchen du såg med Djurgården?

-Kommer inte riktigt ihåg vilken. Gick med pappa på någon 
match i Superettan när jag var 7 år. Det kan kanske ha varit 
mot Assyriska.
Vad tycker du om Järnkaninen?

-Jag tyckte bättre om Järnkaninen när jag yngre, men det är 
alltid trevligt med en maskot på arenan.
Idrottar du?

-Ja, jag spelar fotboll i Täby IS P-93
Vad är viktigast med att heja på Djurgården?

-Att man verkligen hejar på Djurgården hela tiden, inte att 
man bara hejar på laget och går på matcherna när det går bra 
utan att man även stöttar laget i motgångar.
Vad känner du när Djurgården vinner eller förlorar?

-Jag känner mig alltid glad när Djurgården vinner och ledsen 
när de förlorar. Andra känslor som kan variera beroende på hur 
matchen har varit är lättnad vid vinst eller oavgjort och besvi
kelse vid förlust.
Vad gör du för speciellt när det är matchdag och du ska gå och 
se Djurgården?

-Jag läser igenom sporttidningarna och tittar på dif.se för att 
få reda på förutsättningarna.
Hur märks det hemma att du är djurgårdare?

-Jag talar alltid om Djurgårdens matcher och andra »ny
heten när det ges en chans och nu på vintern så är det alltid 
djurgårdsmössa eller halsduk på.
Vad tycker du om Stadion?

-Det är en fin och klassisk arena som jag har många fina 
minnen ifrån men den börjar dessvärre bli lite väl omodern. 
Vilken spelare har blivit en favorit för dig?

-Många, men just nu så är det Mattias Jonson för att han 
alltid kämpar när han är på planen.
Något speciellt djurgårdsminne du har?

-SM-guldet 2002 för att det var första guldet på lång tid för 
laget och det första SM-guldet som jag fick vara med om. Jag 
kommer fortfarande ihåg glädjen när jag var nere på Ryavallen i 
Borås den sista omgången med min pappa och lillebror. Det var 
dock lite svårt att se matchen då alla stod upp och min lillebror 
hade ockuperat platsen på pappas axlar.
Vad tycker du om spelarna i laget?

-Jag tycker att vi har en bra och ganska bred trupp inför 
säsongen. Jag tycker inte att vi har någon riktig stjärna som 
sticker ut, men jag tror att det kan gå hela vägen ändå om laget 
spelar som en enda stor järnkamin./Tomas af Geijerstam






