






4 SÄSONGSBILJETTER

En djurgårdare kastar inte in 
handduken.
Försäkra dig om en plats på Stadion 2009 
genom att köpa säsongsbiljett. Du har din 
plats på 15 hemmamatcher i Allsvenskan. 
Är du medlem i Djurgården Fotboll är 
säsongsbiljetten subventionerad och du 
får förmånliga medlemserbjudanden 
under hela 2009.

De 3000 första medlemmarna i 
Djurgården Fotboll som betalar sin 
säsongsbiljett får en specialsouvenir i 
samband med biljettutlämningen lörda
gen den 7 och söndagen den 8 mars. Det 
är som alltid stort tryck på de bästa 

platserna så vill du försäkra dig om en bra 
plats på Stadion så är det säsongsbiljett 
som gäller.

• Hade du säsongsbiljett på Stadion 2008 
och vill behålla samma plats 2009 kan du 
betala din säsongsbiljett direkt via dif.se 
med betalkort eller via internetbank. Se 
hemsidan för mer information om hur du 
nu enkelt och smidigt kan betala din 
säsongsbiljett på nätet.

• Information till alla privatpersoner som 
hade säsongsbiljett 2008 skickas ut i 

november/december. Sista betalningsdag 
för att du ska få behålla din plats är 31 
december 2008.

• Alla företagare som hade säsongsbiljett 
2008 kommer också att bli kontaktade via 
brev/telefon innan jul. Har du några frågor 
kring företagsbiljetter, kontakta oss via 
e-post .event@dif.se

•Tisdagen den 9 december släpps 
säsongsbiljetterna till alla som inte haft 
säsongsbiljetter 2008. Du bokar din biljett 
via dif.se.

mailto:event@dif.se
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SÅ SKAFFAR DU DIN SÄSONGSBILJETT
JAG HADE INTE SÄSONGSBILJETT 2008. HUR BESTÄL
LER JAG SÄSONGSBILJETT 2009?
Fyll i bokningsformuläret och betala säsongsbiljetten direkt 
på dif.se från och med tisdagen den 9 december.

HUR BESTÄLLER JAG SÄSONGSBILJETT 2009 
I KLACKEN?
Redan nu kan du betala in 1 800 kronor på BG 5724-6092 
(betalningsmottagare Djurgårdens Elitfotboll AB). Skriv ditt 
namn och din adress samt att du vill ha plats i klacken på 
sektion M och N. Just nu finns det drygt 900 lediga platser 
i klacken utöver de som hade säsongsbiljett 2008. Det går 
givetvis också bra att betala direkt med betalkort eller via 
internetbank på dif.se.

JAG HADE SÄSONGSBILJETT 2008, MEN VILL 
HA EN BÄTTRE PLATS 2009. HUR GÖR JAG?
Betala in för den plats du blir erbjuden så att du inte blir helt 
utan plats. Anmäl dig sedan till vår kölista för medlemmar på 
hemsidan från och med tisdagen den 9 december. Vi kommer 
kontinuerligt att titta i köl istan, när och om det blir lediga 
platser så undersöker vi om det är möjligt att tillgodose just 
dina önskemål. Är du inte nöjd med den slutliga platsen du 
får så betalar vi självklart tillbaka dina pengar. Får du en bättre 
plats, och om du är nöjd med den, betalar du bara in mellan
skillnaden. Du kan också köpa lediga platser från tisdagen den 
9 december direkt på dif.se om det finns platser som mot
svarar dina önskemål.

GLÖM INTE ATT:
•Hade du säsongsbiljett 2008 är sista betalningsdag för att behålla din 
plats onsdagen den 31 december. Betalning görs till BG 5724-6092 
(betalningsmottagare Djurgårdens Elitfotboll AB). Ange plats och namn 
vid betalningen. Eller betala direkt på dif.se.
•Du måste vara medlem i Djurgården Fotboll för att kunna utnyttja förmå
nen att köpa subventionerad säsongsbiljett. Ett medlemskort berättigar 
till köp av en säsongsbiljett till medlemspris.
•Se till att förlänga ditt medlemskap i Djurgården Fotboll senast lörda
gen den 31 januari så du hinner få ditt nya medlemskort innan biljettut
lämningen i mars.
•Medlemmar i Djurgården Fotboll kommer att få olika erbjudanden under 
2009.
•Subventionerade säsongsbiljetter i klacken på sektion M och N kan även 
medlemmar i Järnkaminerna köpa.
•Du som inte är medlem i Djurgården Fotboll kan köpa säsongsbiljett till 
ordinarie pris.
•Säsongsbiljetter för företag bokas via Djurgårdens Fotboll 
Försäljning AB event@dif.se.
•Det kommer att vara onumrerade platser på fondläktaren.
•Från och med tisdagen den 9 december kan du anmäla dig till vår kö
lista på dif.se för medlemmar som vill byta till en bättre plats på Stadion. 
•Säsongsbiljetten kommer inte att skickas till dig. Du måste själv hämta 
den på Stadion lördagen den 7 mars eller söndagen den 8 mars. Mer 
information om utlämningen kommer i februari. Kan du inte hämta sä
songsbiljetten denna helg så kan du hämta ut den i butiken i Klocktornet 
efter tisdagen den 10 mars och ända fram till den allsvenska premiären. 
Mer information kommer på dif.se i februari.
•Ticnet tar ut en serviceavgift på 10-25 kronor/matchbiljett, en service
avgift som Djurgården inte kan påverka.
•Alla biljettpriser är inklusive 6 procent moms.

PRISER

Priserna är inklusive 6 procent moms och Ticnets serviceavgifter.

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

*Det subventionerade priset i klacken gäller även för medlemmar 
i Järnkaminerna och priset 1800 kronor gäller fram till onsdagen 
den 31 december 2008. Därefter kostar platserna i klacken 
2 000 kronor för medlemmar.

VAR SITTER DU PÅ MATCHERNA PÅ RÅSUNDA?
Placering Stadion 
Långsida Sektion A-F 
Långsida Sektion O-P 
Kurvan, Sektion G 
Kurvan, Sektion L 
Klack, Sektion M-N 
Familjeläktaren, Sektion H 
Kurvan, Sektion K 
Fondläktaren, Sektion R, S, T

Råsunda
Östra & Västra 
Östra & Västra 
Östra Nedre 
Östra Nedre 
Södra Nedre 
Södra Övre 
Södra Övre
Södra Övre

PRISKATEGORIER 2009
Säsongsbiljetterna är uppdelade i tre priskategorier: 
medlem Djurgården Fotboll, icke medlem och före
tag. Nedan reder vi ut begreppen.

Medlem. Medlem
mar har ett sub
ventionerat pris 
på säsongsbiljet
ten. Det innebär 
att du ska kunna 
visa upp ett giltigt 
medlemskort vid 
biljettutlämningen. 
Medlemskortet ska 
gälla minst till och 
med april 2009, så 
se till att förlänga 
dit medlemskap 
redan nu om det 
går ut under våren.

Du kan endast köpa 
en subventionerad 
säsongsbiljett per 
medlemskort.
Icke medlem.
Säsongen 2009 kan 
även alla som inte 
är medlemmar i 
Djurgården Fotboll 
köpa säsongs
biljett. Ange ditt 
personnummer vid 
betalningen. Vid 
biljettutlämningen 
ska du kunna legiti
mera dig. Som icke

medlem betalar du 
500 kronor mer än 
vad medlemspriset 
är för din plats.
Företag. Vill du 
köpa säsongsbiljet
ter och hospitality 
mot faktura?
Kontakta Djurgår
dens Fotboll Försälj
ning AB på event@ 
dif.se. Har du haft 
säsongsbiljetten på 
företaget kontaktas 
du av oss i novem- 
ber/december.

LÖSBILJETTER 2009
Preliminärt släpps lösbiljetterna till Allsvenskan måndagen 
den 9 mars via alla våra TicnetOmbud. Du bokar biljetter på 
telefon 077-170 70 70 eller via www.ticnet.se.
Vi har fyra olika prissättningar pä våra allsvenska matcher.

Kategori 1: 50-500 kr Kategori 3: 50-240 kr
Kategori 2: 50-280 kr Kategori 4: 50-200 kr
Vilka matcher som ingår i respektive kategori fastställs när spel
programmet är klart. Dessa priser är inklusive 6 procent moms 
och den serviceavgift Ticnet tar ut på 10-25 kronor.

mailto:event@dif.se
http://www.ticnet.se
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När djurgårdsfamiljen står där samlad 
på Stadshagen lördagen 14 februari med 
drömmar och förhoppningar om en säsong 
i positiv anda gör vi det starkare än någonsin.

En ny säsong har börjat 
ett turbulent år är snart till ända och vi djurgårdare har de senaste månader
na fått slicka såren efter tolfteplaceringen i Allsvenskan. Nu laddar vi om 
batterierna för säsongen 2009. Vi på kansliet står inför en omorganisation 
som ska effektivisera oss och göra ansvarsfördelningen tydligare. Styrelsen 
i Djurgårdens Elitfotboll AB har avslutat kontraktet med tränarna (Siggi 
och Paul) och har tuffa månader framför sig med budgetarbete och organi
satioriska frågor. Valberedningen jobbar redan nu med att ta fram förslag 
till styrelse i Djurgårdens IF Fotbollförening till årsmötet i mars. Quirino är 
i skrivande stund en läkarundersökning från att bli klar för ny klubb. Nya 
tränare ska rekryteras och spelartruppen kommer att förändras under silly 
season. Så vi kan lugnt säga att mycket arbete krävs av alla i och omkring 
Djurgården Fotboll innan den allsvenska premiären 2009.

när djurgårdsfamiljen står där samlad på Stadshagen lördagen 14 februari 
med drömmar och förhoppningar om en säsong i positiv anda gör vi det 
starkare än någonsin. Trots årets skrala resultat så har djurgårdsfamiljen 
nämligen fått närmare 2 000 nya medlemmar. Ett styrkebesked där antalet 
engagerade medlemmar fortsätter öka vilket är betydelsefullt för Djurgår
dens fortsatta utveckling.

Under vintern när vi på fotbollen förbereder oss inför en ny säsong, så är 
det varje djurgårdares plikt att besöka Hovet när Djurgården spelar hockey. 
Resultaten har inte gått hockeykrigarnas väg och vi behövs på läktarna. Om 
alla medlemmar i hockeyn och fotbollen gick på varannan match skulle Hovet 
vara fullsatt varje match. Så jag hoppas att djurgårdsfamiljen sluter upp på 
Hovet där vi kan göra skillnad. Se Djurgårdskalendariet för matchschema.

boken om Djurgårdens IF Fotboll 1899-2006 finns till försäljning och är en 
gjuten julklapp. Medlemspriset är 319 kr och boken tillsammans med andra 
blå-blå julklappar finns att köpa i DIF-butiken i Klocktornet, på Julmarkna
den Sergels Torg, Derbybutiken på Sergelgatan 11 samt via webbshopen på 
dif.se. Se till att inhandla dina blårandiga julklappar i god tid.

Avslutningsvis vill jag, som alltid, tacka hela djurgårdsfamiljen för era 
insatser under året. Även om det varit tungt så känns det alltid bra att inte 
vara ensam i motgång. Jag och alla på kansliet önskar alla i den växande 
djurgårdsfamiljen en riktigt god jul och ett gott nytt år. Vi syns där Djurgår
den spelar!/Tomas af Geijerstam

Djurgårdens IF Fotbollförening kallar alla medlemmar till: 
•Informationsmöte måndagen den 16 februari klockan 18.00 
i Torben Grut salen på Stadion

•Årsmöte tisdagen den 10 mars klockan 18.00 
i Torben Grut salen på Stadion
Välkomna, och glöm att ta med inte giltigt medlemskort. Eventuella ändringar finns på dif.se.

http://www.dif.se
mailto:dif.fotboll@dif.se
http://www.dif.se
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41. Medlemsinformation

4. Säsongsbiljett 2009
6. Avspark med bland annat:

Jonsons avslut, Möt Putte Eklöf, 
Mats Jonsson om säkerhetsarbetet, 
JSM-guld 2003 - vad hände sen? och 
Daniel Sjölund Årets järnkamin

20. Djurgårdspanelen
Pulsen på medlemmar och spelare

22. Fenomenet Philip Hellqvists 
genombrott
17-åringen om debutsäsongen

26. Målgestskola med Jones
28. Resultat september till oktober

26. Målgestskola

32. Finanskris och tuffare transfere
marknad
Djurgården vet vad som väntar 2009

36. Organisation och arenafrågan 
Djurgårdaren berättar vad som händer

41. Medlemsinformation

44. Djurgårdskalendariet vintern
47. Evas jul-ottepredikan

Krönika av Eva af Geijerstam

48. Medlemssidor
Bilder från djurgårdare

50. Souvenirer

1. Tom Agnblad, DIF 
Supporters Club
Djurgårdaren tar pulsen på 
DIF Supporters Clubs 
styrelsesekreterare, Tom 
Agnblad.
Hur märks det att du är 
Djurgårdare?

-Jag har haft och har 
fortfarande säsongskort på 
både hockeyn och fotbol
len. Sedan har jag ett fint 
arbetsrum hemma där det 
hänger åtskilliga Djur
gårdsattiraljer. Klubben 
betyder allt för mig. Jag 
kan exempelvis inte somna 
utan att veta hur det har 
gått i matcher. Innan 
telefon och internet och 
text-tv fanns brukade jag 
ringa till DN:s växel för att 
få reda på resultaten.
Du är också med i DIF 
Supporters Club, vad är 
det för något?

-Ja, jag är med där som 
styrelsesekreterare och har 
varit det sedan 1994. Vi är 
en av Sveriges allra äldsta 
supporterföreningar och vi 
försöker stödja Djurgår
dare inom alla sporter som 
är i behov av det. Vi delar 
ut stipendium via bidrag 
till ledare och idrottare, 
som exempelvis brottare 
och konståkare.
Var kan man läsa mer om 
DIF Supporters Club och 
hur blir man medlem?

-Titta in på vår hemsida 
www.dsclub.nu. Där finner 
du information om vår 
verksamhet och hur du blir 
medlem. Jag hoppas att 
fler djurgårdare vill bli 
medlemmar i DIF Suppor
tersclub och på så sätt 
stödja samtliga Djurgårds
föreningar./Jonathan Broberg

http://www.dsclub.nu
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Foto Örjan Grinndal

2. Höjd status att vara 
Tipselittränare. För 15 år 
sedan initierades ett pro
jekt där alla elitföreningar 
i Sverige skulle ha en hel
tidsanställd tränare för res
pektive förenings juniorlag. 
Svenska Spel tillsammans 
med Svenska Fotbollför
bundet öronmärkte pengar 
till projektet, och idag är 
Lasse Ericson tränare för 
juniorerna i Tipselitlaget 
i Djurgården Fotboll.

Stefan Hjelmberg är 
utbildningskonsulent på 
Svenska Fotbollförbundet 
och har varit med kring 
projektet sedan starten. 
Sedan tre år tillbaka har 
han ansvaret för hela 
projektet.

-Det huvudsakliga syftet 
är naturligtvis att elitfören
ingarna ska kunna utbilda 
sina talanger på bästa 
sätt, menar Stefan.

Han menar också att 
det var ett sätt att höja 
statusen bland tränarna 

för juniorlag i elitföre
ningarna och på så sätt 
ge undomsfotboll en 
skjuts framåt.

-Vi kan enkelt se att 
projektet haft en positiv 
inverkan på ungdomsfot
boll, både inom förening
arna men också vad gäller 
tränares syn på att vara 
ungdomstränare. Statusen 
har höjts och numera kan 
det vara ett givet mål för 
kvalificerade tränare att 
ägna sig åt talangutveck
ling istället för A-lagsfot
boll. Det är vi givetvis 
nöjda med att ha kunnat 
bidra till, berättar Stefan.

Framtiden för projektet 
ser fortsatt ljus ut. Före
ningen Svensk Elitfotboll 
(SEF) har visat intresse för 
att ta över och stötta upp 
det administrativa arbetet 
inom en rimlig framtid, 
vilket i sig kan göra att 
Svenska Fotbollförbundets 
roll minskar i just det 
avseendet.

-Ja, det är en förändring 
som håller på att ske och 
som känns naturlig. För
hoppningsvis kan vi och 
SEF fortsätta koncentrera 
oss på att utveckla fort
bildningsstödet till tränar
na ännu mer, avslutar 
Stefan./Jonathan Broberg

3. Jonsons avslut. Djur
gården Fotboll satsar på 
att öka sin försäljning av 
bland annat biljetter, event 
och reklam till fler företag. 
Målet är att fördubbla 
försäljningen till små och 
medelstora företag för att 
på så sätt öka intäkterna 
till föreningen.

För att klara det har 
Djurgården tagit ett 
modernt grepp och bland 
supportrar rekryterat ett 
säljteam till det nya call 
centret.

Av drygt hundra sökan
den rekryterades sju per
soner till säljteamet. De 

har tillsammans gått en 
kvalificerad säljutbildning 
hos Vendator och är nu i 
full gång. De har redan sålt 
för över miljonen. Säljtea
met sitter i Vendators 
lokaler och arbetar genom 
dess tekniska utrustning. 
Coachning, projektledning, 
systematisering av sälj
arbetet och rapportering 
till Djurgården Fotboll 
sköts också av Vendator.

-Genom rekryteringen 
av engagerade supportrar 
kan vi använda kraften hos 
dem till att få fler företag 
att upptäcka att de kan 
öka sina intäkter genom 
att bli partner till Djurgår
den. För att göra säljarbe
tet mer effektivt försöker 
vi framförallt att identifiera 
och bearbeta djurgårdare 
som finns bland kunderna, 
säger Örjan Grinndal som 
är ett stöd till teamet och 
en av initiativtagarna.

I uppdraget ingår bland 
annat att sälja biljettpaket 
med hospitality till både 
Djurgårdens och landsla
gets matcher, medlemskap 
i Djurgårdens affärsnät
verk, företagsturneringar 
i fotboll och golf, reklam 
på och kring arenan, 
reklam i print, på dif.se 
samt i DIFTV och andra 
evenemang.

På sikt kommer även 
medlemsrekrytering och 
partnersamarbeten med 
Djurgårdens samhällsen
gagemang, Djurgårdsan- 
dan, att ingå i säljarnas 
uppdrag.

För företag och företa
gare är det både attraktivt 
och spännande att med 
kunder eller personal gå 
på Djurgårdens matcher 
eller delta på event och det 
är dessutom en strategisk 
del i marknadsföringen att
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synas tillsammans med 
Djurgården Fotboll.

-Alldeles för många tror 
fortfarande att företag ska 
stödja ett lag i välgören
hetssyfte. Idrott är idag en 
effektiv, men outvecklad 
event- och mediekanal, där 
bland annat attraktiv tv-tid, 
exponering i print, ban
ners, webb-tv och direkt
reklam till definierade mål
grupper erbjuds. Det är 
intressant både för konsu
mentföretag, som vill öka 
sin försäljning genom att 
synas tillsammans med ett 
välkänt varumärke, och för 
företag som vill skapa 
djupare affärsrelationer 
genom affärsnätverk. Vi 
försöker hela tiden hitta 
nya vägar för att få fler nöj
da kunder och öka lönsam
heten för våra partners, 
säger Jenny Furtenbach, 
vd för Djurgårdens Fotboll 
Försäljning AB.

För några veckor sedan 
var Mattias Jonson på 
besök hos säljteamet på 
Vendator i Alvik Strand. 
Han hade med sig match
tröjor till teamet och age
rade både som coach och 

säljare. Besöket var mycket 
uppskattat både av sälj
teamet och av de kunder 
som blev uppringda av 
Mattias. Självklart gick han 
in med 120 procentigt en
gagemang även i denna 
roll och gjorde ett, för en 
fotbollsspelare ovanligt, 
avslut. Ett avslut som 
betydde att teamet senare 
på eftermiddagen nådde 
sin första sålda miljon.

Mattias, som för ett 
par år sedan själv gick 
en affärsutbildning hos 
Vendator, var mycket 
imponerad av säljteamet 
och verksamheten.

-Säljkraften är mycket 
påtaglig och det är ett 
ständigt behagligt »fot
bollssurr« om djurgården, 
framtida resultat, minnes
värda fotbollsupplevelser 
och fotboll i allmänhet när 
djurgårdare ringer andra 
djurgårdare. Tonen är 
hjärtlig och positiv även 
om de sportsliga resulta
ten inte varit de bästa i 
höst. De flesta tänker 
framåt och att det bara 
kan bli bättre, säger 
Mattias./Örjan Grinndal

4. DIF med när Östra 
invigde konstgräs. Det 
börjar så smått att ljusna 
när det gäller forbollspla
ner runt om i Stockholms 
innerstad. Johannes Boll
plan står under byggna
tion, så även Östermalms 
IP. Den 16 oktober var det 
dags, under stort pådrag, 
för invigning av den nya 
konstgräsplanen på Östra 
Reals skolgård. Med under 
invigningsceremonin och 
dagen fanns några av Djur
gårdens A-lagsspelare, 
som bland annat spelade 
match mot och med elever 
från Östra Real.

Daniele Fava, som är 
lärare på Östra Real och 
även sitter med i idrotts
nämnden, har arbetat hårt 
och länge med att få till 
det här bygget. Han var 
mycket nöjd med arrang
emanget och dagen i stort.

-Ja, det har varit mycket 
arbete, men nu känns det 
jättekul och vi är väldigt 
nöjda och stolta över den 
här planen.

Daniele Fava har dess
utom anledning att sträcka 
lite extra på sig. En grupp 
elever på Östra Real har 
nämligen döpt planen, 
mycket passande, till 
Favavallen.

-Haha, det är naturligt

vis väldigt kul och smick
rande, samtidigt som det 
är ett bevis på vad det 
betyder för skolan och 
eleverna att få denna plan, 
menar han.

Även Martin Selin, som 
sitter i föreningsstyrelsen 
i Djurgården Fotboll, har 
legat bakom arbetet med 
Östra Real. Martin tror att 
planen kommer att betyda 
en hel del för Djurgården 
Fotboll och ungdomsfot
bollen inte minst.

-Alla nya konstgräspla
ner i den här delen av stan 
gynnar DIF och är varmt 
efterlängtade. Det innebär 
att det finns fler boknings
bara ytor för vår ungdoms
verksamhet, men även att 
spontanfotboll främjas. 
Det är också väldigt viktigt.

Flera av Djurgårdens A-
lagsspelare fanns på plats. 
En match mellan mixade 
lag bestående av DIF-
spelare och elever från 
skolan spelades. Från 
Djurgården var det Markus 
Johannesson och Mattias 
Jonson som agerade 
coacher för varsitt lag. 
Dembo och Oskar Wahl
ström stod i varsitt mål 
och Quirino, Enrico, Peter 
Magnusson och Jones Kusi 
Asare deltog i matchen. 
Det blev en jämn tillställ
ning men tillslut drog lag 
Jonson det längsta strået.

Peter Magnusson age
rade back i det vinnande 
laget och var nöjd med 
insatsen och dagen.

-Det var kul. Det var 
roligt med så mycket 
publik och sånt kringarr
angemang. Jag tror att den 
här planen kommer att 
betyda mycket framöver 
för Östra Real, menade 
han./Jonathan Broberg
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Trimi Makolli på väg in i Djurgårdens A-lag.

5. Lasse Ericson om 
säsongen. Djurgårdens 
juniorer var på vippen att 
åka ur juniorallsvenskan, 
missade slutspelet och 
hade ett ganska tungt år 
rent resultatmässigt. Trots 
det har truppen fler lands
lagsmän än på mycket 
länge och dessutom är 
Philip HelIqvist och Trimi 
Makolli på väg in i A-laget.

Talangutveckling är en 
balansgång där Djurgården 
valt att främst satsa på 
individens utveckling och 
då kommer lagets enskilda 
resultat ibland i andra 
hand, menar Tipselitträna
ren Lasse Ericson.

Lasse, hur ser du på sä
s o n g e n s o m varit?

-Först och främst har vi 
inte utvärderat den ännu,

men jag tycker att vi har 
fått många svar på det vi 
ställde oss frågande till in
för året. Men i stort såg det 
väldigt bra ut på försäsong
en för oss och vi startade 
ju seriespelet därefter. Men 
en bit in på våren fick vi 
en stor belastning på våra 
spelare, vilket också ökar 
omsättningen på spelare 
i laget. Till exempel har vi 
använt 29 spelare i truppen 
i juniorallsvenskan i år, vil
ket är alldeles för många, 
om du frågar mig.
Vad medförde det konkret 

pen?
-Det vet nog alla som 

håller på med det här, att 
kontinuitet och trygghet 
är väldigt viktiga bitar i ett 
lagbygge. Det fungerar helt 
enkelt inte att gå runt på så 
många spelare.

Hur ser prioriteringsar
betet ut för juniorerna?

-Som sagt är talangut
veckling en balansgång. 
Det har hänt att jag har 
tagit beslut som gynnat 
individen, men inte laget. 
Ungefär som när spelare 
blir uttagna till landslags
samlingar som krockar 
med seriematcher. Men 
jag tror, precis som fören
ingen, att det är rätt väg att 
gå när det gäller talangut
veckling.
Är det förklaringen till att 
vi i år inte nådde slutspel?

-Det är en väldigt bra 
fråga. Både ja och nej, 
skulle jag vilja svara. Ja ef
tersom vi inte till varje pris 
suktar efter trepoängare. 
Nej eftersom jag tycker att 
vi har varit lite för slarviga 
inne i offensiv och defensiv 

box. Vi har släppt in över 75 
procent av våra mål inne i 
boxen och när vi utvärderar 
säsongen måste vi natur
ligtvis, utefter den vetska
pen, se över hur vi arbetar 
med vårt försvarsspel.
Hur ser framtiden ut

-Jag tycker att det ser 
ljust ut. Vi satsar mycket på 
att få fram egna talanger, 
vilket givetvis värmer mig 
om hjärtat. Vi kommer att 
fortsätta arbeta på den 
redan inslagna linjen, där 
individens utveckling står 
ovan lagets. Som en del i 
detta är det intressant att 
veta att junioråldern under 
nästa säsong kommer att 
höjas, men det spelar för 
vår del mindre roll då vi 
arbetar hårt med att slussa 
ut våra 90:or från juniorfot
bollen till seniorfotbollen. 
Vi tycker att det är bättre 
för exempelvis Robbin 
Sellin att spela i ett A-lag 
nästa säsong än med oss, 
även om han skulle göra 
stor nytta för oss.
Vilka spelare har utveck
lats mest under året?

-Det är naturligtvis väl
digt enkelt att säga Philip 
HelIqvist och Trimi Makolli 
eftersom de regelbundet är 
med och spelar i A-laget, 
men sedan har jag fått 
mycket positiv feedback 
från 92-landslaget och 
Adam Outtinens utveck
ling. Han är den som jag 
tycker har gått framåt allra 
mest i år.
Avslutningsvis, vad hän
der för juniorerna just nu?

-Det är vila just nu, 
sedan börjar träningen 
inför 2009. Vi kommer att 
jobba mycket med kondi
tion och styrka så att de 
får god tid på sig att bygga 
upp Sig./Jonathan Broberg



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



Ordna din fest
på Olympiaterrassen
För dig som ska ordna fest eller genomföra ett 
evenemang erbjuder vi en unik lösning i hist
orisk miljö. På Stockholms Stadions terrass kan 
du samla upp till 150 kunder, partners, personal 
eller vänner till fest, bröllop, konferenser, midda
gar eller andra högtider.

Kontakta Djurgården Fotboll/Stadion Event, via 
telefon 0708-13 48 15 eller mail till event@dif.se, 
med din bokningsförfrågan, om du vill ha ytterli
gare information eller för visning.

Är du medlem i Djurgården Fotboll erhåller du 
10 procent rabatt på lokalkostnaden vid bokning 
senast den 31/11 2008.

mailto:event@dif.se
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6. Vad gör Mats Jons
son? Mats Jonsson brinner 
för att Djurgården Fotboll 
ska ha ett bra och trevligt 
matcharrangemang. Am
bitionen är att alla ska få 
en så bra upplevelse som 
möjligt, både publik och 
personal, på arenan. Det är 
naturligtvis inte enbart vad 
som sker på planen som är 
det avgörande för upplevel
sen av att gå på Djurgår
dens matcher, utan även de 
övriga aktiviteterna på och 
kring arenan. Exempelvis 
är ett steg i rätt riktning 
medlemstältet, men även 
det och liknande koncept 
kan utvecklas ytterligare.

Mats Jonsson föddes i 
stort sett som djurgårdare 
1976. Med två storebröder 
och en pappa som var 
djurgårdare hade lillebror 
Mats inget annat val än att 
själv bli djurgårdare. Han 
började gå på både fot
bolls- och hockeymatcher 
när han var runt tio år och 
har därefter varit en trogen 
djurgårdssupporter. När 
Mats var dryga tjugo år 
började han intressera sig 
för supporterfrågor och 
blev invald som ledamot i 
supporterföreningen 
Järnkaminernas styrelse. 
Efter bara ett halvår som 
ledamot tog han 1999 över 
ordförandeklubban, fram 
till år 2005.

-Det var en mycket 
framgångsrik djurgårds
era, med SM-guld både i 
hockey och i fotboll samt 
cupguld, med mera. Det 
var en fantastisk och 
lärorik resa, minns Mats.

Idag arbetar Mats med 
supporterfrågor inom 
Fotbollsalliansen, ett 
samarbetsprojekt mellan 
Fryshuset och de tre 
stockholmsklubbarna

Foto Ulrika Carlsson

(Djurgården, Hammarby 
och AIK), vars syfte är att 
främja ett positivt suppor
terskap.

-Vi arbetar med målet 
att göra oss själva arbets
lösa. Vi arbetar för att de 
klubbar och föreningar 
som är med i Fotbollsal
liansen ska inse vikten av 
att bedriva socialt arbete 
och därigenom skapa sig 
en egen social plattform. 
Vi vill sprida tankesättet 
att varje klubb och 
förening ska ha en egen 
»Djurgårdsanda«.

Fotbollsalliansen arbetar 
på flera plan. Dels mot 
klubbar och föreningar för 
att få dem att inse att de 
kan göra stor skillnad om 
bara viljan finns och dels 
mot ungdomar genom 
föreläsningar på skolor 
runt om i stockholmsom
rådet. Mats menar att ny
rekryteringen till »firmor
na« ser annorlunda ut idag 
än för några år sedan.

Då skedde rekryteringen 
på läktaren där den som 
skrek högst och var stöki
gast rekryterades. Idag 
sker rekryteringen utifrån 
andra kriterier. Det kan 
räcka med att någon kän
ner någon som kan slåss 
så blir han rekryterad.

-Vi måste nå dessa 

ungdomar innan de ställs 
inför det valet, därför 
föreläser vi för ungdomar 
i åldern tolv, tretton år.

Fotbollsalliansens ar
betsmetod är att ta tag 
i destruktiva problem 
med ett positivt synsätt 
och erbjuda lösningar. I 
stället för att gå den enkla 
vägen och bara stänga av 
en supporter som inte be
tett sig önskvärt på arenan 
måste föreningen se till att 
denne får möjlighet att ta 
ansvar för sina handlingar, 
menar Mats. Ett sätt är att 
engagera den som av
stängs i sociala projekt 
inom Djurgården och argu
ment som biter är att på
visa att handlingarna i 
förlängningen skadar före
ningen.

-För varje supporter 
som vi lyckas med, där 
vårt arbete och våra 
argument tar fasta, 
kommer vinsterna för dels 
föreningen, dels suppor
tern själv och inte minst 
samhället i övrigt bli 
enorma, avslutar Mats.

Vid sidan av sitt arbete i 
Fotbollsalliansen är Mats 
också samordnare för 
säkerhetsfrågor inom 
Djurgården Fotboll. Arbetet 
inleddes med uppdraget 
att utreda vad som gick 
snett efter matchen mot 
AIK den 24 april i år, då 
bråk uppstod mellan 
säkerhetspersonal och 
supportrar när de sist
nämnda skulle lämna 
läktarna. Utredningen blev 
både lång och omfattande 
och visar hur komplex 
situationen var och att 
flera länkar brast både i 
säkerhets- och supporter
kedjan.

-Händelsen den 24 april 
belyser det faktum att 

varje länk i en kedja är lika 
viktig. Brister en länk kan 
följderna bli katastrofala. 
Så blev också fallet, och 
förtroendekrisen var ett 
faktum.

Men det är också viktigt 
att komma ihåg att varje 
story har minst två sidor 
och är det något som 
tydliggörs genom rappor
ten så är det just detta. 
Brister har kunnat kon
stateras enligt mig från 
såväl säkerhetssidan som 
från supportrarna som 
även andra aktörer.

Mats berättar vidare att 
arbetet som samordnare 
för säkerhetsfrågorna 
under sommaren och 
hösten 2008, i det korta 
perspektivet, mest har 
handlat om att ta tag i 
de mest akuta problemen 
som Djurgården upplever 
sig ha i relationen mellan 
säkerhetsorganisationen 
och supportrarna. Det 
långsiktiga arbetet handlar 
om att förändra synen på 
publiken.

-Vi måste bli bättre på 
att ta hand om publiken, 
menar Mats.

Publiken ska kunna ta 
med sig en positiv känsla 
från matchen oavsett 
resultatet. Det handlar om 
ett givande och tagande 
mellan organisation och 
supportrar. I grund och 
botten handlar det om 
att hitta ett trivselkoncept.

-Det handlar inte om att 
bli mjukare mot huliganer. 
Det handlar om att vi 
tillsammans måste arbeta 
fram ett arbetssätt på 
matcherna som fungerar 
både för organisation och 
för supportrar. På så sätt 
hoppas vi att det ska vara 
en ren glädje att gå på 
matcherna./Ufrika Carlsson
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7. JSM-guld 2003 - vad 
hände sedan? 2003 var 
ett makalöst fotbollsår för 
Djurgården. A-laget försva
rade SM-guldet från 2002, 
damerna vann guldet i 
Damallsvenskan och junio
rerna tog sig hela vägen 
fram till final där Malmö FF 
besegrades på Skytteholm. 
Vad gör spelarna från det 
laget idag? Djurgårdaren 
gjorde en undersökning 
och fann det här om några 
av spelarna som för fem år 
sedan vann Junior-SM:

PATRICK AM0AH 
Som både anfallare och 
forward gjorde Amoah en 
finfin säsong i juniorlaget 
2003. Med sin fart och 
teknik tog han sig 2004 in 
i A-truppen där han blev 
kvar ytterligare tre 
säsonger. Amoah var med 
och vann cup-guld 2004 
och 2005, samt SM-guld 

2005. På hösten 2005 blev 
han uttagen till U21-lands
laget. Efter säsongen 2007 
förlängdes inte kontraktet 
med DIF varpå Amoah 
valde att söka lyckan i 
spanska division 5 med 
laget Ciudad de Lorqui.

ANDREAS VARNAVA 
Efter guldet med junio
rerna valde Andreas 
Varnava att söka lyckan i 
en cypriotisk klubb. Men 
efter en tid med sol och 
värme lockade nog den 
svenska vintern, för sedan 
ett par säsonger tillbaka 
har Andreas har tillhört 
Vasalund och nästa säsong 
väntar Superettan.

ELDIN KOZICA
Eldin var lagkapten i junio
rerna under guldsäsongen 
och kröntes med en A-lags
plats säsongen 2004.
Eldin fick dock ingen spel
tid i Allsvenskan utan 
lånades ut till Västerås. 
2005 var Eldin tillbaka i 
DIF, men det blev ingen 
speltid nu heller och 2006 
lånades han ut till Väsby.
2007 ingick Eldin åter igen 
i Djurgårdens A-trupp utan 
speltid och för tillfället är 
den stabile backen 
klubblös.

MTAKA SIMBA 
Den äldste av Simba
bröderna är också den i 

familjen med bäst meriter 
hittills. Mtaka har tillhört 
både Enköping och Sirius, 
men har så här långt inte 
blommat fullt ut. Är 
numera 22 år och det ser 
ut att bli antingen Super
ettan eller division 1 för 
mittbacken under 2009.

HENRIK HOLMSTRÖM 
Var nyttig i juniorlaget 
under 2003, och tillhörde 
IK Frej under ett par 
säsonger efter guldet. Han 
har nu flyttat hem till 
Norrtälje och BK Vargarna.

VIKTOR LARSSON 
En speedig spelare som 
var en viktig kantlöpare i 4- 
3-3 uppställningen 2003. 
Ett tag tillhörde Viktor 
Hammarby TFF men 
numera spelar han i IFK 
Malmö där han under 
2008 spelade 21 matcher 
och gjorde sju mål.
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PANAJOTIS 
DIMITRIADIS 
Blev utsedd till årets junior 
2004 och ansågs som en 
av Djurgårdens mest lovan
de talanger. Panos, som 
han kallas, är en elegant 
mittfältare med spelsinnet 
som största adelsmärke, 
något som Vasalund dragit 
nytta av under 2008. 
Panos kommer att spela 
i Superettan 2009.

ADAM SOBKOWIAK 
Den långe målvakten var 
en stor anledning till 
guldet 2003. En mycket 
jämn och trygg målvakt 
som var kvar i juniorlaget 
till 2006. Därefter har han 
tillhört Gamla Uppsala 
som i år vann division 3 
Norra i överlägsen stil.

LINUS SMEDJEGÅRDEN 
Den äldre av bröderna 
Smedjegården blev 2007 
utlånad till Sirius där han 
gjorde fint intryck. Dock 
blev det ingen förlängning 
och 2009 tillhör han Valsta 
Syrianska i division 1.

JSM-FINALEN 2003 
MFF-DIF 1-2 
Målskyttar: Marcus Dode 
MFF(MFF), Panos Dimitria
dis, Andreas Varnava (DIF)

STARTELVAN 
Adam Sobkowiak 
Linus Smedjegården - 
Eldin Kozica - Mtaka 
Simba - Eric Berglund 
Panos Dimitriadis - Henrik 
Holmström - Emre Kaya 
Patrick Amoah - Andreas 
Varnava - Viktor Larsson

RESERVER
Jonathan Halef, Joseph 
Caspillo, Martin Arnbom, 
Simon Senci, Adam 
Kihlman

8. Patrik »Putte« Eklöf 
Putte Eklöf har varit 
anställd i Djurgården 
under några år nu, först 
som assisterande tränare 
till Paul Lindholm i Tips
elitlaget och sedan 2006 
har han haft huvudansva
ret för Djurgårdens Pojk
allsvenska lag.

Putte Eklöf är en fot
bollspassionerad tränare, 
men också en trebarns
pappa med sina rötter i 
Spånga. Han växte upp ett 
stenkast från Spånga IP 
där han tillbringade 
många timmar i elljuset 
från idrottsplatsens strål
kastare.

Det var också i ett 
Spångabaserat lag, Sol
höjden, som Putte började 
sin spelarutbildning för 
att inom kort vandra vida
re till laget som då kalla
des Djurgården Tensta.

Därifrån nådde han hela 
vägen upp till Djurgårdens 
A-lag. 1990 lämnade han 
emellertid blåränderna 
och spenderade sina nio 
kommande år i Spårvägen.

-Det har varit fotboll 
som varit centralpunkten 
i hela mitt liv. Det är det 
jag och min familj brinner 
för.

Tränarkarriären tog fart 

Foto Jonathan Broberg

under Puttes sista år som 
spelare, då han var spelan
de assisterande tränare. 
Efter det visade det sig att 
blåränderna aldrig går ur, 
för Putte ville verkligen 
tillbaka till DIF och fick då 
beskedet om att han skulle 
bli assisterande tränare i 
Tipselit, tillsammans med 
huvudtränare Paul 
Lindholm.

-Det var två givande år 
där jag tycker att jag och 
Pålle lyckades väl utifrån 
de förutsättningar vi då 
hade. Jag fick sedan för
frågan om att ha huvudan
svaret för vårat PojkalI
svenska lag, vilket jag 
kände skulle vara spän
nande och efter det har jag 
blivit kvar.

Att arbeta med talangut
veckling är komplext, det 
håller nog alla som är 
involverade i det arbetet 
med om. För Putte handlar 
talangutveckling lika 
mycket om framsteg för 
spelaren på som utanför 
planen.

-Ja, det är ett svårdefi
nierat begrepp. Men det 
centrala för mig är att få 
individen att förstå att det 
är han själv som styr sin 
egen utveckling. En spelare 
kan ha massor av intres
santa egenskaper på 
planen, men för att förädla 
dessa måste spelaren själv 
inse att det är bara han 
själv som kap få sig att 
utvecklas. Jag kan hjälpa 
utvecklingen framåt, abso
lut, men då måstespelaren 
vilja det fullt ut. Jag har 
verktygslådan med verk
tygen i, men spelaren själv 

måste välja vilket verktyg 
jag ska plocka fram, om 
jag uttrycker det så.

Putte gillar disciplin 
även om lekmomentet 
alltid måste finnas kring 
fotbollen, samtidigt som 
planering och struktur är 
viktiga komponenter i var
dagen och i träningsupp
lägget.

Inför 2009 tror han 
mycket på sitt kommande 
lag och menar att Djurgår
den har bra åldersgrupper 
på ingång. Dessutom mär
ker han redan av ungdoms
satsningens påverkan på 
unga spelares sätt att se 
på DIF.

-Vi får faktiskt fler och 
fler förfrågningar från spe
lare som vill komma till 
DIF. Mycket är säkert ung
domssatsningens fötjänst, 
andra delar kan vara att 
spelare från andra klubbar 
ser att det går att ta sig 
uppåt inom Djurgården. 
De ser Philip Hellqvist, de 
ser Trimi MakolIi och de 
ser Carlos Garcia, det är 
den bästa marknadsfö
ringen vi kan få, avslutar 
Putte./Jonathan Broberg

9. Nya www.jarnkami
. Supporterföre

ningen Järnkaminerna har 
nyligen lanserat sin nya 
hemsida.

nerna.se

Den har fått en ordent
lig ansiktslyftning med 
mycket nytt innehåll.

Här finns allt du behöver 
veta om vår supporterkul
tur och är skön djurgårds
läsning för alla djurgårda
re. Tidigare versioner av 
Järnkaminernas hemsida 
har länge varit ledande 
i supportersverige, men 
denna slår alla tidigare 
rekord./Djurgårdaren

nerna.se
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10. Ungdomssatsningen 
- Vad har hänt under 
året? Det är lite drygt ett 
år sedan Djurgården gick 
ut med information om 
den omfattande ungdoms
satsningen som på sikt ska 
generera fler egna talanger 
till A-laget. Men vad har 
egentligen hänt i projek
tet under året som gått? 
Djurgårdaren har kartlagt 
de tillkommande delarna 
som Göran Aral varit, och 
är, ansvarig för.

ORGANISATION
Detta har hänt: Det är 
ingen hemlighet att organi
sationen kring Djurgårdens 
ungdomsfotboll har vuxit 
under året. Flera perso
nella krafter har knutits till 
föreningen för att arbeta 
mot de mål som satts upp. 
Göran Aral: Det finns flera 
teoribildningar om hur 
utveckling av talanger ska 
göras. Vårt koncept byg
ger på att vi tror att det är 
viktigt att ge våra spelare 
en mer kvalitativ utbildning 
vid tidigare ålder än vad 
som gjorts tidigare. För 
att lyckas med det krävs 
en större organisation. De 
befattningar som vi tillsatt 
är: en rekryteringsansvarig 
(Mats Jansson), en sports
ligt ansvarigför 11-manna
fotbollen (Tommy Davids
son), en sportsligt ansvarig 
för 5-och 7-mannafotbollen 
(Niklas Ribjer) samt en 
utbildningsansvarig (Bosse 
»Bagis-Bosse« Andersson).

SPELFORM
Detta har hänt: En och 
samma spelform för samt
liga elitlag på 11-mannasi- 
dan kommer att efterföljas. 
Spelformen blir 4-3-3.
Göran Aral: Det blir en åter
gång till en utvecklad spel
form mot den som vi drev 
under början av 2000-talet. 
Ansvarig för att detta efter
följs blir Tommy Davidsson 
som kommer att fungera 
som bollplank på fältet för 
våra ungdomsledare.

SPELARUTBILDNING
Detta har hänt: En utred
ning under årets första del 
gav frukt i en spelarutbild
ningsplan som kommer 
att sjösättas i mitten på 
november. Först ska den 
förankras bland samtliga 
ledare för ungdomslag i 
Djurgården Fotboll.
Göran Aral: Det är viktigt 
att veta exakt vilken trä
ningsdos vi ska ge spelare i 
olika åldrar och vilka delar 
i utbildningen som är mest 
angelägna att lära ut till 
de olika åldersgrupperna. 
Vi kommer att träffa alla 
ledare, i mindre grupper, 
och förankra träningsmeto- 

den genom att gå igenom 
grundstrukturerna.

SAMARBETSFÖREN
INGARNA SKELLEFTEÅ
OCH VASALUND
Detta har hänt: Samarbe
ten med olika föreningar 
innebär en längre start
sträcka innan projektet lyf
ter från marken. Väl i luften 
är det viktigt att alla flyger 
åt samma håll. Samarbetet 
med Skellefteå skiljer sig 
en hel del från samarbetet 
med Vasalund.
Göran Aral: När det gäller 
samarbetet med Skellefteå 
är den viktigaste aspekten 
att de ska scouta spelare 
i Norrland åt oss och 
fungera som värt öga i norr. 
Skellefteå ska sedan ta 
till sig dessa spelare och 
utveckla dem vidare. De 
spelare som sedermera 
har förutsättningar för 
det ska vidare till Djurgår
den. Huvudtanken med 
samarbetet med Vasalund 
är att våra mest talangfulla 
juniorer ska kunna få 
A-lagserfarenhet där.

REKRYTERING
Detta har hänt: Mats 
Jansson anställdes som 
rekryteringsansvarig på 
ungdomssidan med upp
gift att se till att de olika 
elittrupperna ska innehålla 
rätt spelarkaraktärer.
Djurgården har som policy 
att inte aktivt rekrytera 
spelare under 13 år.
Göran Aral: Vi tittar mycket 
på hur vi kan balansera 
upp trupperna och krydda 
dem med den kvalitet som 
vi eftersöker, samtidigt 

som vi måste följa utveck
lingen i A-laget med lupp. 
Vid yngre åldrar tittar vi 
mycket på spelarens egen
skaper och utvecklingspo
tential, ju högre upp i åld
rarna vi kommer desto 
mer tittar vi även på vilka 
spelartyper som laget är 
i behov av. Det är viktigt att 
vi är selektiva, tar vi hit en 
spelare ska han vara så 
bra att vi tror att han kan 
gå hela vägen till A-laget.

KOSTNADER
Detta har hänt: Under 
säsongen har ungdoms
sektionen sett över vad det 
kostar för en spelare att 
spela i Djurgården. Under 
2009 kommer ett tak att 
sättas för hur mycket det 
får kosta.
Göran Aral: Det här är gi
vetvis en viktig detalj i ar
betet med att göra före
ningen mer attraktiv. Vår 
ambition är att alla som 
vill, också ska ha möjlighet 
att spela i Djurgården 
Fotboll. Ingen ska behöva 
tacka nej till oss på grund 
av att det är för dyrt.

SOCIALA ASPEKTER
Detta har hänt: Under 
säsongen har Djurgårdens 
ungdomsfotboll och 
Djurgårdsandan haft ett 
nära samarbete och flera 
bra projekt har vuxit fram, 
till exempel Mentorskaps
programmet.
Göran Aral: Den sociala 
biten är en av de viktigaste 
delarna för Djurgården att 
presentera för potentiella 
spelare. Att kunna erbjuda 
ungdomar en bra skol
gång, en trivsam vardag 
samt sociala förutsättning
ar är givetvis viktigt även 
för spelarnas fotbolIsut
veckling./Jonathan Broberg
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11. Årets järnkamin.
Supporterföreningen 
Järnkaminerna delade 
traditionsenligt ut priset till 
»Årets järnkamin« i sam
band med den avslutande 
matchen för säsongen mot 
Trelleborg på Stadion.

Med motiveringen:

En Järnkamin kan inte bara 
ge eller ta smällar på 
planen. En sann Järnkamin 
reser sig alltid upp och 
kommer igen, oavsett hur 
hårda prövningar han eller 
hon ställs inför. Det finns i 
Djurgården en jordnära lirare 
som på grund av sina svåra

skador vid ett flertal tillfällen 
varit helt uträknad från spel. 
Även 2008 har kantats av 
hårda prövningar för denne 
kämpe, men hindrade 
återigen inte honom från att 
resa sig och komma igen.

Det han lärt oss är att ingen 
har förlorat förrän man slutar 
kämpa.

Supporterföreningen 
Järnkaminerna är stolta 
över att gratulera 2008 
års Järnkamin i fotboll 
- Daniel Sjölund!

Foto Hamid Shokatyan

12. Farsan Sandbergs 
pris. I pausen under 
säsongens sista match 
i Allsvenskan mot Trelle
borg delades ett av Djur
gården Fotbolls tyngre 
priser, Farsan Sandbergs 
minnesfond, ut. Priset 
tilldelades säsongen 2008 
juniorernas store lille tek
niker, Robbin Sellin.

Motiveringen lyder:

Robbin är en stor spelare 
i en liten kropp. Han sprider 
glädje och energi till sin 
omgivning och är en bra 
kompis både på och utanför 
planen. Robbin har haft en 
viktig roll i junior-laget, som 
länk mellan spelare och 
ledare, vilket gör honom 
sammantaget till en värdig 
stipendiat.

Stort grattis, Robbin!
/Jonathan Broberg



DECEMBER 2008-MARS 2009 AVSPARK 19

13. Djurgårdsandan 
mot nya mål. Under 
2008 har Djurgårdsandan 
tagit stora steg i utveck
lingen. Projektet ligger i 
bräschen för det sociala 
arbetet, nationellt och in
ternationellt, inom fotboll. 
Projektledare Patrik Asp
lund ser dock fortfarande 
stora utvecklingsmöjlighe
ter under 2009.

Absolut, vi är självklart 
nöjda med vad vi har åstad
kommit, men samtidigt vill 
vi naturligtvis fortsätta att 
utveckla Djurgårdsandan, 
menar han.
Patrik, hur skulle du 
beskriva Djurgårdsandans 
tredje verksamhetsår?

-Det har varit händel
serikt, både turbulent och 
problematiskt, samtidigt 
som projektet hela tiden 

fortsätter att växa. Det har 
varit en del yttre omstän
digheter som ruckat på 
balansen i arbetet, särskilt 
det här med säkerhetsfrå
gan och turbulensen kring 
styrelsen.
Vilka har varit de största 
nyheterna i Djurgårdsan
dan under 2008?

-Vår Drive-in-Fotboll 
har utvecklats enormt och 
visar upp mycket goda 
resultat. Det har betytt 
mycket för oss i föreningen 
och för de områden där 
vi verkar. Jag vill även 
framhålla vårt arbete med 
alternativa avstängningar, 
där vårt mentorskapspro
gram fungerar som länk 

mellan den avstängde 
individen och den avstäng
ande föreningen. Vi höll ett 
internationellt seminarium 
i april och fick då stor 
uppmärksamhet kring vårt 
arbete. Där kunde vi också 
utveckla idéerna kring det 
internationella nätverket 
som vi lanserade förra 
hösten.
Varför tror du att Djur
gårdsandan idag beskrivs 
som ett av de ledande 
projekten i Europa för 
socialt arbete inom fot
bollskulturen?

-Helt enkelt för att vi 
har vågat testa nya grejer, 
vi har inte varit rädda för 
att misslyckas. Det finns 

ingen nytta med att, så 
att säga, uppfinna hjulet 
igen. Genom det interna
tionella nätverket har vi ett 
stort utbyte av idéer och 
arbetsmetoder. Men det 
som Djurgårdsandan och 
Djurgården Fotboll upp
märksammas för i Europa 
är sättet att jobba med 
alternativa avstängningar, 
kontrakt och mentorskap 
för supportrar, killar och 
tjejer. Det är unikt i sitt

I oktober i år lanserades 
European Football Social 
Resonsibility Network, vad 
kan du säga om det?

-Det är alltid skönt 
när bra idéer och tankar 
förverkligas och det här är 
ju något som vi pratat om 
i flera år och något som 
fick fart i och med vårt 
seminarium i våras. Nästa 
år hålls seminariet i Hol
land då PSV Eindhoven är 
värdar, och det ska bli kul 
att träffa djurgårdens förra 
målvakt, Andreas Isaksson, 
igen./Jonathan Broberg
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Djurgårdspanelen 
vintern 08/09

spelare & 
medlemmar

DANIEL SJÖLUND
Spelare i Djurgården 2003 
medlem nummer 6574

JOAKIM WAGNER
Säsongare på sektion E, 
medlem nummer 6 854

MICHAEL TÖRNQVIST
Säsongare på sektion F, 
medlem nummer 10988

1. VAD HAR DU FÖR RAD 
TILL SPELARE SOM PHILIP 
HELLQVIST (FÖDD 21 MAJ 
1991), PETER MAGNUSSON 
(FÖDD 16 JULI 1984) OCH 
SEBASTIAN RAJALAKSO 
(FÖDD 23 SEP 1988)?
VAD SKA DE GÖRA FÖR 
ATT FORTSÄTTA ATT 
UTVECKLAS SOM 
FOTBOLLSSPELARE?

Att inte vara nöjda med att 
vara en del av laget och spela 
någon gång ibland, de ska in i 
startelvan för att prestera och 
utvecklas för att ta ännu större 
kliv i karriären!

Kan låta lite som en klyscha 
med att det är hård träning 
som gäller. Se till att kriga till 
er en plats i startelvan. Det är 
under matcherna som ni får 
visa vad ni går för och det är 
där ni kommer att utvecklas 
som fotbollsspelare.

Jobba i nuet och blicka inte 
framåt för mycket. Det går att 
komma långt på talang men

2. FÖR ATT UTVECKLAS 
SOM FOTBOLLSSPELA
RE MÅSTE DET FINNAS 
TÅLAMOD I SPORT
ORGANISATION OCH 
BLAND SUPPORTRAR. 
FINNS DET UTRYMME 
FÖR LÅNGSIKTIG SATS
NING I SVENSK FOTBOLL 
IDAG? HUR UTTRYCKER 
SIG DET TÅLAMOD SOM 
KRÄVS?

Visst finns det utrymme för 
att långsiktigt få fram flera 
unga talanger än vi gör idag. 
Jag tycker vi borde titta mer 
på storklubbarna i Europa och 
hur de lyckas att få fram unga 
talanger, fast än pressen på 
laget och spelarna är betydligt 
mycket större där än här.

Det finns absolut utrymme 
för långsiktig satsning inom 
svensk fotboll. Så länge en 
spelare ger 110 procent på 
planen kan han räkna med 
fullt stöd från supportrarna 
på läktaren. Organisationen 
skall tydligt visa att den tror 
på sina spelare och att det 
finns en långsiktig plan för 
att nå ett visst mål. Alla inom 
organisationen (ledare, spe
lare, supportrar) skall sträva 
efter att uppnå det uppsatta 
målet. Tålamod från samtliga 
inom föreningen kommer att 
generera framtida resultat!

Det krävs mod att satsa på 
egna talanger samt att ha en 
kontinuitet i spelidén och på 
ledarsidan, vilket tyvärr är 
sällsynt i dagsläget där kravet 
på snabba resultat leder till 
kortsiktighet.

3. FYRA ALLSVENSKA LAG 
FRÅN STOCKHOLM OCH 
FYRA LAG FRÅN GÖTE
BORG, ÄR DET BRA FÖR 
SVENSK FOTBOLL? VILKEN 
STAD BLIR FOTBOLLS- 
HUVUDSTAD 2009 OCH 
VARFÖR?

Stockholms Stolthet kommer 
att ta över Allsvenskan igen 
2009!

De tre revanschsugna lag som 
vill visa att de kan bättre än 
årets säsong. Lagen skall 
tillhöra den övre halvan av 
tabellen. BP kan nog få det 
kämpigt med att förnya sitt 
Allsvenska kontrakt. IFK Gö
teborg lär vara med och kriga 
i toppen, GAIS, Häcken och 
Örgryte tror jag kommer att 
hamna i den nedre halvan av 
tabellen. Summa summarum, 
Stockholm kommer att titulera 
sig som fotbollshuvudstaden 
2009!

Det är inte bra i längden, 
och det visar på att det är för

tanke på den revanschlusta 
som måste finnas så tror jag 
givetvis på Stockholm. Vi är 
ju ändå huvudstaden, i alla
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MARKUS JOHANNESSON
Spelare i Djurgården 2004- 
medlem nummer 9 285

STIG LAGEBRO
Säsongare på sektion G, 
medlem nummer 1 591

MATTIAS JONSON
Spelare i Djurgården 2005- 
medlem nummer 16 368

Träning och ödmjukhet inför 
fortsatta uppgifter naturligtvis, 
men också att de snarast möj
ligt vågar gå in och ta ansvar. 
Med det menar jag att de ska 
ta för sig i situationer både på 
och utanför planen, men fort
farande på ett ödmjukt sätt. 
Även om en kille som Philip 
är väldigt ung så tror jag det 
är viktigt att våga ta små kliv 
i ansvaret. Det är också viktigt 
att vi släpper fram dem som 
vill ta ansvar och inte håller 
tillbaka, då tror jag att de 
växer och även utvecklas 
som spelare

Philip och Sebastian är ju så 
unga, så de ska nog skynda 
långsamt och inte ställa för 
höga och orimliga krav på 
sig själva. Peter, som är lite 
äldre, kan ha högre krav på 
sig. Ödmjukhet tycker jag är 
A och O, lyssna, ta till sig all 
form av kritik från tränarsta
ben, ris som ros som framförs 
på ett sakligt sätt (det gäller 
egentligen alla).

Jag tror att som ung spelare 
är det viktigt att du vågar ta 
för dig, visa att du vill någon
stans, att du har ett konkret 
och realistiskt mål med din 
fotboll och att du tar tillvara 
på din talang. Jag har alltid 
försökt att lyssna på och ta 
intryck från både tränare och 
andra mer erfarna spelare. 
En annan sak som jag tror är 
viktig är att koppla bort ifrån 
fotbollen ibland och sätta 
fokus på något annat en stund, 
speciellt när det går lite tungt.

Träning och öd
mjukhet inför 
fortsatta upp
gifter naturligt
vis, men också 
att de snarast 
möjligt vågar gå 
in och ta ansvar.
MARKUS JOHANNESSON

Här i Stockholm tror jag att vi 
i klubbarna till stor del själva 
skapat det klimat som vi lever 
i idag och som inte alltid är 
sunt. Genom att alltid gå ut 
och säga att vi ska vinna, vinna, 
vinna, trots att vi kanske, rea
listiskt sett, inte har de förut
sättningarna varje säsong. Vi 
kanske måste acceptera en 
mellansäsong då och då. Am
bitionen måste finnas, men 
om vi säger att vi ska vinna två, 
tre, fyra gånger på en tioårs
period kanske kraven lugnar 
sig och möjligheten att satsa 
på yngre talanger blir större.

För svensk fotbolls framtid 
behövs det långsiktig sats
ning, talanger som får chansen 
att utvecklas i sin hemmiljö 
och i samarbetsklubbar. Vi 
supportrar kan inte kräva guld 
varje år, men som storklubb 
bör Djurgården vara topp 4-5. 
Lyft fram lovande spelare 
varsamt utan press, ta inte in 
»dussinspelare« utifrån utan 
plocka in kvalitetspelare som 
är bra förebilder för de yngre 
i laget.

Fotbollens verklighet speglar 
samhället i stort, klimatet 
har blivit tuffare över lag. 
Självklart är det ibland berät
tigat att spelare och ledare 
får utstå kritik men det kan 
aldrig vara ok med hot, något 
som vi har sett mer av på 
senaste tiden. Självklart blir 
det svårare för klubbar och 
föreningar att visa tålamod i 
takt med att kraven blir större 
både från supportrar och 
sponsorer, men vi lever i en 
resultatfokuserad värld, sådan 
är idrotten och det tror jag att 
vi får acceptera.

Så länge en 
spelare ger 
110 procent 
på planen kan 
han räkna med 
fullt stöd från 
supportrarna 
på läktaren.
JOAKIM WAGNER

Stockholm är jag ganska 
säker på. Vi har helt andra 
muskler här och jag tror att 
klubbarna har en stor revan
schlusta efter årets milt sagt 
mediokra resultat. Jag tror 
inte att det är speciellt posi
tivt för någon. Vi i Stockholm 
har helt andra förutsättningar 
att hantera fyra lag än Göte
borg. Publikt och sponsor
mässigt är marknaden mycket 
mindre där.

Det är inte så bra med halva 
Allsvenskan i två städer, tre 
lag från Stockholm och max 
två från Göteborg vore rimligt. 
Stockholm är och förblir 
huvudstad med tre etablerade 
lag där Djurgården återställer 
ordningen nästa säsong.

De lag som spelar i Allsvens
kan idag gör det för att de 
förtjänar det, inte för att de 
kommer från en viss stad. 
Några menar att risken finns 
att klubbarna »missar» talang
er ute i landet. Jag tror att 
är du bara tillräckligt bra så 
kommer du att lyckas ändå, se 
bara på A-landslaget, merpar
ten av spelarna kommer från 
mindre städer. Jag både tror 
och hoppas att Stockholm blir 
nästa års fotbollshuvudstad. 
Vet att vi vill ta revansch och 
jag tror säkert att de andra 
klubbarna känner likadant, 
plus att jag inte orkar se ett 
gäng bonnläppar vinna igen.

Jag orkar inte 
se ett gäng 
bonnläppar 
vinna igen. 
MATTIAS JONSON
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En kall och blöt fredagseftermiddag mötte Djurgårdaren 
A-lagets påläggskalv Philip Hellquist vid Hornstull. Ett år då 

nästan allt varit svart för Djurgården har Philip upplevt sin bästa 
tid i livet som fotbollsspelare. Men han är inte nöjd med att nume

ra kunna titulera sig allsvensk spelare. »Skulle jag vara nöjd kan 
jag lika gärna lägga av«, säger Philip Hellquist allvarsamt.

Av Jonathan Broberg

F
ör Philip har fotboll alltid betytt mycket. Det är vad 
som har präglat uppväxten i Kista och som egentli
gen allt har cirkulerat kring. Mot den bakgrunden 
och med vetskapen om att ett enträget arbete ligger 
bakom är det kanske inte så märkligt att han nu anses som 

Djurgårdens kanske största talang.
Ett bibliotekskort kan ta lång tid att få. Särskilt om du 

har en efterhängande skuld på det förra kortet. Det var 
anledningen till att Philip fick stå och vänta innan intervjun 
med Djurgårdarens reporter kunde börja. Något som i vår 
stressbenägna tidsepok skulle kunnat irritera vem som helst 
- men inte Philip.

Han hälsar och skrattar artigt när en skamsen skribent 
nästan en halvtimme efter utsatt tid dyker upp. Caféet vi valt 
ut för intervjun ligger mitt på Hornstull och det är många 
människor i omlopp. Philip berättar att han längtar till dagen 
då han fyller 18, så han kan ta körkort.

-Det kommer att bli 
så skönt att kunna ta 
bilen till träningen från 
skolan. Att slippa åka 
kommunalt. Inte för att 
jag inte gillar att åka 
kommunalt, men det blir 
mer praktiskt med bil, 
skrattar han.

Sjuttonårige Philip 
är lite av ett idrottsfe
nomen. Nästan allt han 
prövade på och ställde 
upp i som liten blev han 
bra på. Som friidrott. 
Friidrott var länge ett 
sätt för honom att hålla 
igång under vintern och 
han gillade att springa. 
Mycket, långt och fort. 
Bäst blev han på 800-, 
1000- och 1 600 meter.

-Det var ju mest som en kul grej och bra träning när inte 
fotbollen var igång. Ett år hade jag Sveriges femte årsbästa tid 
på 1000 meter för min åldersgrupp. Jag vet egentligen inte 
vad det vill säga, men jag har alltid haft svårt att göra något 
halvdant.

skolan, liksom fotbollen, har också alltid varit viktig för Phi
lip, det har aldrig varit ett alternativ att inte satsa helhjärtat 
på skolan. Mest gillade han givetvis idrott, men även matte 
och geografi var något som Philip var duktig på. I dag går han 
på Djurgårdens idrottsgymnasium Vittra Södermalm, där han 
bland andra delar klass med hockeytalangen Jacob Josefsson 
som gjort succé i Djurgården Hockey under hösten.

-Han är trevlig, en rolig kille och en väldigt bra kompis. 
Vi pratar ofta och mycket även om vi inte hänger tillsammans 
på fritiden.

Fritiden tillbringar Philip helst med familjen eller kompisar 
hemma i Kista. Han har 
aldrig direkt gillat att gå 
på fester, utan föredrar 
hellre att gå och se en film 
på bio. Han tittar mycket 
på film och när frågan om 
favoritfilm kom svarade 
han utan att blinka.

-Gladiator!
Efter lite beslutsångest 

vill han även lägga till 
Rush Hour-filmerna till 
den unika skaran favorit
filmer.

-Jag är absolut ingen 
finsmakare när det gäller 
filmer, men film är helt 
klart något som jag verk
ligen gillar, förklarar han 
med ett brett leende.

Ett smeknamn som 
Philip fått av kompisarna
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»Jag gick in som match
knatte med honom. Det var 
så otroligt stort för mig och 
någonstans där bestämde 
jag mig för att gå hit ut på 
Stadion, som Adde, det 

ville jag göra igen.«

i Kista är »Kistas Kaká«. Han 
skrattar när det kommer på tal.

-Haha, ja, jag vet inte riktigt 
varifrån det kom. Men det har 
varit en del som tycker att min 
spelstil påminner om Kakas. Jag 
gillar, precis som han, att driva 
med bollen. Jag anser att min 
främsta egenskap är just rycket 
med bollen.

Även om Kaká varit en före
bild för Philip har dock den 
stora idolen alltid, något otippat 
kanske, varit holländaren Johan 
Cruyff. Varför just han vet inte 
Philip riktigt. Men när Philip var 
liten och tittade på gamla fot
bollsfilmer tyckte han att Cruyff 
var »cool«. I Djurgården blev den 
stora idolen Andreas Johansson.

-Jag gick in som matchknatte 
med honom. Det var så otroligt 
stort för mig och någonstans där 
bestämde jag mig för att gå hit ut 
på Stadion, som Adde, det ville 
jag göra igen, minns han.

Philip började sin organiserade 
fotbollsresa i ett lag som då kal
lades Djurgården-Kista. Hans pappa, som alltid varit en av de 
viktigaste personerna i Philips liv, skjutsade till träningar och 
matcher, och efter ett tag blev han också tränare för laget som 
Philip spelade i. De delade fotbollsglädje, överkom förlus
ter och fann en gemensam trygghet i fotbollen tillsammans, 
något som än idag betyder mycket för Philip.

-Pappa brukar fortfarande skjutsa mig till träningar och 
han ställer verkligen alltid upp för mig. Han har varit otroligt 
viktig för min fotbollsutveckling, säger han känslosamt.

-Är inte du en Djurgårdare? utbrister plötsligt en man som 
kommit fram till vårt bord.

Mannen står kvar ett tag och småpratar, dels om svunna 
tider men även om framtiden. Philip svarar artigt på mannens 
frågor trots att det är en rätt ny situation för honom.

-Det är ju jättekul att folk börjar känna igen mig och upp
skattar det jag gör, men jag tror det är viktigt för mig att fort
farande inse att jag inte är någon annan än Philip Hellqvist. 
Det gör i sig ingen skillnad att jag nu spelar i Djurgårdens 
A-lag, jag kommer alltid att vara den jag är.

för philip har emellertid utvecklingen gått fort, mycket fort. 
Han plockades upp till A-laget inför det här året, något han 
gärna vill framhålla Paul Lindholm för.

- Han har alltid trott på mig. Ända sedan han tog upp mig 
som fjortonåring i juniorlaget har han varit viktig för mig. 
Det är givetvis skönt för mig att ha »Pålle« i A-laget. Han är 
en bra tränare och vet vad jag går för.

I våras kom så det första framträdandet i den stora blå
randiga A-lagströjan. Philip var med i träningsmatchen mot 

Enköping på Stadshagen där 
han blev målskytt. En match 
som gjorde att Philip växte som 
fotbollsspelare och några veckor 
senare fick han veta att han skulle 
följa med A-laget på träningslä
ger till Portugal.

- Ja du, vad jag tänkte då? Att 
det var oerhört stort och att jag 
ska fanimej ta den här chansen.

Det gjorde Philip och han fick 
beskedet om att ingå i A-lags
truppen under säsongen 2008. 
Genast satte han det personliga 
målet att göra allsvensk debut 
under året. Ett stort steg för en 
sjuttonårig spelare som tidigare 
som mest spelat inför två hundra 
personer, där hälften bestod av 
släkt och vänner.

Men den allsvenska debuten 
skulle komma, även om den 
dröjde ändra fram till sensom
maren, då Elfsborg gästade 
Stadion. Philip blev alldeles varm 
inombords då tränarna vinkade 
honom mot avbytarbänken. Han 
kom in och sprang och sprang

och sprang, men just i den matchen hjälpte det inte. Djur
gården förlorade med 0-2 och helt plötsligt hade hans debut 
blivit lite paradoxal.

-Jag var såklart stolt och glad över att ha fått debutera, 
men jag hatar att förlora och efter matchen mot Elfsborg var 
jag mest förbannad, menar han.

säsongen slutade i moll för Djurgården som blev tolva. För 
Philip har det långa och stora äventyret börjat hårt. Debut
säsongen i Allsvenskan medförde åtta allsvenska framträ
danden på meritlistan och två matcher i Svenska Cupen. 
Men glöm att han är nöjd med det. Nej, Philip vill uppleva 
fler saker, större saker, som SM-guld och Champions League 
och A-landslagsspel.

-Vore jag nöjd nu, kan jag lika gärna lägga av. Är du nöjd 
som fotbollsspelare kommer du aldrig att utvecklas. Jag vill 
hela tiden bli bättre, därför kommer jag nog aldrig bli helt 
nöjd. Det kan låta tufft, men sådan är jag. Jag vill mycket 
mer med mitt fotbollsliv än vad jag har upplevt i år, ler han.

Var Philips karriär landar någonstans ligger i framtidens 
öde. Att tänka sig bort och drömma kan vara förföriskt men 
samtidigt upplyftande.

Philip drömmer inför 2009 om en ordinarie plats på Djur
gårdens mittfält. För att nå dit krävs hårt arbete, målmedve
ten träning och att få vara skadefri.

- Ska jag ta bort flaskan, ska jag ställa den någonstans, 
frågar Philip servitrisen innan vi lämnar caféet?

Det är så han är, Philip Hellqvist. Artig, välvillig och hjälp
samt ödmjuk.
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9. JONES KUSI ASARE
Född: 21 maj 1980
Längd: 178 cm Vikt: 75 kg
Moderklubb: Vasalund
Övriga klubbar: Vasalund, Djurgården, 
Grazer AK, Denilzispor, Landskrona BolS 
Säsonger i DIF: 1999-2001, 2005-?
Kontrakt till: 2008-12-31

1 a. »Jones« (Kör den ofta)

Jones Kusi Asare har gjort 145 seriematcher och 39 
seriemål för Djurgården. Han är en fenomenal boll
mottagare och har varit en publikfavorit hos alla 
djurgårdare. Kanske har han gjort sin sista målgest 
i Djurgården och här visar han prov på några av sina 
favoriter. Oavsett om Jones lämnar Djurgården när 
hans kontrakt går ut, så kommer han definitivt alltid 
ha en plats i många djurgårdshjärtan.

Foto Johanna LundbergJones målgestskola
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. »Brolin«

1 b. »Vanlig« (Kör den ibland)

1 e. »Klinsmann« (Favoriten)

1 d. »Dembo«
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LJUNGSKILE SK 0

DJURGÅRDEN 1

DJURGARDEN 1

JONSON

Ekong

DAVIDSTAUER DAHLBERG

TOURAYTOURAY

DIFS VARNINGARDIFS VARNINGAR
SJÖLUND 
KOMAC 
DAVIDS DIFS BYTEN

DIFS BYTEN

DJURGARDEN 1

DJURGARDEN 1 IFK NORRKÖPING 1

SJÖLUNDTAUER MAGNUSSON MAGNUSSON

TOURAY TOURAY

DIFS VARNINGAR0-1 KUSI ASARE (71) DIFS VARNINGAR
1-1 ENRICO (75)

DIFS BYTEN

damallsvenskan
UMEÅ IK 22 18 .. 3 1 80-17 57
LINKÖPINGS FC 22 17 2 3 54-19 53
LDB FC MALMÖ 22 16 3 3 62-22 51
AIK 22 14 3 5

49-1845

DJURGÅRDEN 22 9 6 7 38-29 33

K. GÖTEBORG 22 10 0 12 45-38 30
KIF ÖREBRO DFF 22 9 3 10 23-31 30
HAMMARBY IF 22 7 4 11 23-41 25
KRISTIANSTADS 22 6 2 14 23-54 20
SUNNANÅ SK 22 5 4 19

UMEÅ SÖDRA FF 22 2 9

BÄLINGE 22 0
5179-675

1-0 OREMO (11)
1-1 JAGNE (91)

KOMAC

KUIVASTO

1-0 WANDERSON (28)
1-1 OREMO (37)
2-1 HEDINSSON (73)

RAJALAKSO
KUIVASTO

Det blev precis så tätt och tufft 
som det anstår ett derby. Det 
som skilde detta åt från andra var 
att det emellanåt spelades riktigt 
bra fotboll. DIF ägde matchen, 
förde spelet och skapade chan
serna. Ändå behövde laget hjälp 
för att få hål på AIK. Oremo högg 
på en bakåtpassning, rundande 
Maanoja och rullade in 1-0. Andra 
halvlek var jämn, men AIK lycka
des kvittera i 91:a minuten.

JONSON
SJÖLUND
RAJALAKSO

Det var en allt annat än rolig all
svensk match; det var lågt tempo, 
stor felprocent i passningsspelet 
och få organiserade anfall av 
dignitet. GAIS bemästrade spelet 
bäst och skapade flest chanser. 
DIF var torftigt och utan udd 
med få klara målchanser. Oremo 
gjorde Djurgårdens mål på en 
målvaktsretur, men Djurgården 
fick inte spelet att stämma och 
GAIS vann rättvist med 2-1.

Mycket boll mot en defensiv 
motståndare, men svårt att 
göra mål, så såg det ut för DIF. 
Men så byttes Kusi Asare in, han 
behövde 5 minuter innan han 
avgjorde matchen med huvudet. 
Tre sköna poäng förde upp DIF 
två placeringar till en åttonde
plats. Noterbart från matchen 
var att talangen Philip Hellquist, 
född 1991, gjorde sin första 
allsvenska match från start.

ALLSVENSKAN OMGÅNG 17
STOCKHOLMS STADION 2/10
PUBLIK 5 332
DOMARE TOBIAS MATTSSON

> RAJALAKSO (46)
<JONSON (46)

> DAHLBERG (63)
< OREMO (63)

> QUIRINO (74)
< ENRICO (74)

ALLSVENSKAN OMGÅNG 23
RÅSUNDA 24/9
PUBLIK 22 312
DOMARE STEFAN JOHANNESSON

ALLSVENSKAN OMGÅNG 22
NYA ULLEVI 15/9
PUBLIK 3 060
DOMARE ÅKE ANDREASSON

ALLSVENSKAN OMGÅNG 24
STARKE ARVID ARENA 28/9
PUBLIK 2 725
DOMARE DANIEL STÅLHAMMAR

DIFS BYTEN

>KUSI ASARE (65)
< HELLQUIST (65)

> ENRICO (73)
< RAJALAKSO (73)

> KOMAC (87)
< QUIRINO (87)

> HAGINGE (46)
<KUSI ASARE (46)

> ENRICO (65)
< KOMAC (65)

> DAVIDS (78)
< HAGINGE (78)

> DAVIDS (46)
< ENRICO (46)

>EKONG (58)
< RAJALAKSO (58)

> QUIRINO (78)
< KOMAC (78)

Stort bollinnehav och många 
anfall räckte bara till oavgjort. 
Redan efter tre minuter hade 
DIF skapat en chans och fått en 
hörna. Men sedan var det tunt 
framför mål. Efter paus ham
nade DIF i underläge när förre 
DIF-spelaren Spong nickade in 
en hörna. Enrico kom in som 
vänsteranfallare och fick in 
kvitteringen efter ett fint inlägg 
från Haginge.

KUSI ASARE QUIRINO OREMORAJALAKSO DAHLBERG QUIRINO

RAJALAKSO OREMO KUSI ASARE KUSI ASARE OREMO

DAHLBERG HAGINGEKUIVASTO HAGINGE

KUIVASTO HAGINGE

HELLQUIST
JOHANNESSON

SJÖLUND MAGNUSSON

ENRICO
SJÖLUND KOMAC

KOMAC
EKONG JOHANNESSON

ALLSVENSKAN
KALMAR FF 30 20 4 6 70-32 64
IF ELFSBORG 30 19 6 5 49-18 63
IFK GÖTEBORG 30 15 9 6 50-26 54
HELSINGBORGS IF 30 16 6 8 54-41 54
AIK 30 12 9 9 36-32 45
MALMÖ FF 30 12 8 10 51-46 44
ÖREBRO 30 11 9 10 36-39 42
HALMSTADS BK 30 11 8 11 41-38 41
HAMMARBY 30 11 8 11 44-51 41
TRELLEBORGS FF 30 9 13 8 33-31 40
GAIS 30 9 11 10 30-36 38

GEFLE IF 30 7 7 16 33-42 28
LJUNGSKILE SK 30 6 6 18 23-52 24

GIF SUNDSVALL 30 5 7 18 26-54 22
IFK NORRKÖPING 30 4 8 18 31-58 20



DECEMBER 2008-MARS 2009 RESULTAT 29

1-0 KOMAC (20)
2-0 RAJALAKSO (43)

3-1 QUIRINO (90)

DIFS VARNINGAR

TAUER

DIFS BYTEN

>EKONG(69)
< SJÖLUND (69)

>HELLQUIST (75)
< KOMAC (75)

> QUIRINO (81)
< OREMO (81)

DIF vann med 3-1 efter riktigt 
trevligt spel trots dåliga förut
sättningar med en sönderregnad 
plan. Vattenpölar här och där och 
besök av ett lag under nedflytt
ningsstrecket gjorde att förvänt
ningarna på dagens match var 
låga. Men det visade sig bli en 
riktigt trevlig match med många 
DIF-anfall.

1-0 ZENGIN (65) 
2-0 DAVIES (67) 
3-0 CHANKO (76)

DIFS BYTEN

>KUSI ASARE (46)
< JONSON (46)

> QUIRINO (72)
< SJÖLUND (72)

> RAJALAKSO (72)

< DAHLBERG (72)

DIFS VARNINGAR

JOHANNESSON 
MAGNUSSON 
HAGINGE

Hammarby inledde matchen klart 
bäst och fick tryck på DIF. Efter 
hand tog sig DIF in i matchen och 
jämnade ut spelet. Dessvärre 
gjorde Zengin ett par finter i 
andra halvlek innan han avlos
sade ett skott som resulterade i 
1-0. Bara minuten senare kunde 
Davies vinkla in 2-0. Det skulle 
även bli 3-0 på Chankos elegant 
skruvade frispark över muren.

DJURGÅRDEN 3

GIF SUNDSVALL 1

ALLSVENSKAN OMGÅNG 25 
STOCKHOLMS STADION 5/10 
PUBLIK 5 012
DOMARE DANIEL STÅLHAMMAR

HAMMARBY 3

DJURGÅRDEN 0

ALLSVENSKAN OMGÅNG 26
RÅSUNDA 20/10
PUBLIK 12 483
DOMARE STEFAN JOHANNESSON

MÅLVAKTER MATCHER INS. MÅL RÄDDNINGAR RÄDD.% ANTAL 0:AN

D. TOURRAY 23 31 100 76% 4

0. WAHLSTRÖM 8 10 36 78% 2

JUNIORALLSVENSKAN - ELIT NORRA
BP 18 10 4 4 48-29 34
HAMMARBY 18 10 4 4 42-28 34
DEGERFORS IF 18 10 2 6 44-26 32
VASALUNDS IF 18 9 4 5 32-28 31
VÄSTERÅS SK 18 8 5 5 36-31 29
AIK 18 7 4 7 37-27 25

ASSYRISKA FF 18 7 4 7 38-41 25
ESKILSTUNA CITY 18 5 4 9 41-53 19
GIF SUNDSVALL 18 0 0 18 11-69 0

FINAL
BP - VASALUNDS IF 3-0

PSM - ÖSTRA SVEALAND
BP 18 13 3 2 72-13 42
AIK 18 13 3 2 59-15 42
VASALUNDS IF 18 11 4 3 60-27 37

HÄSSELBY SK FF 18 7 3 8 39-45 24
BKV NORRTÄLJE 18 7 3 8 30-36 24
UPSALA IF 18 7 2 9 39-39 23
IK SIRIUS FK 18 4 3 11 20-55 15
ÄNGBY IF 18 3 2 13 24-50 11
FC GUTE 18 1 1 16 15-95 4

FINAL
MALMÖ FF - IFK NORRKÖPING 2-3
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IF ELFSBORG 1

DJURGARDEN 0

KALMAR FF 1

KOMAC

HAGINGETAUER DAHLBERG KUIVASTO

TOURAY

DIFS VARNINGAR

HAGINGE
DIFS BYTEN

IFK GÖTEBORG 3

DIURGARDEN 1DJURGÅRDEN 0

RAJALAKSO NÄFVER

JOHANNESSON

SJÖLUNDDAHLBERG DAHLBERG

TOURAY WAHLSTRÖM

DIFS VARNINGAR

KUSI ASARE
1-0 KEANE (49) DIFS VARNINGAR

DIFS BYTEN
2-1 KUSI ASARE (51)

UTVISNING

EKONG

DIFS BYTEN

Det som varit tydligt ett tag blev 
ännu mer uppenbart i Borås. 
2008 är inte ett blårandigt år. 
Det var ett guldtörstande Elfs
borg som satte gasen i botten 
direkt i matchen. Den andra halv
leken var inte mer än tre minuter 
gammal då Nilssons skarv gjorde 
att Dahlberg kom fel i steget mot 
en djupledshuggande James 
Keane som stiligt lyfte in 1-0 
över Dembo.

Det såg inledningsvis trevande 
ut från båda lagen. DIF hade 
stort bollinnehav men chanserna 
var få. Kalmar tog ledningen, på 
övertid av första halvlek. Bollin
nehavet jämnades ut i den andra 
halvleken, chanserna fortsatte 
att vara jämnt fördelade vilket 
betyder att det knappt var några. 
Kalmar vann en match där båda 
lagen visade upp stabila försvar, 
men mindre kraft framåt.

Det var IFK från början till slut 
när DIF var på besök på Ullevi. 
2-0 i halvtid slutade med 3-1 
i full tid. IFK tog kommandot 
och pressade DIF. 1-0 slog 
Wernbloom in efter drygt nio 
minuter. När sedan Alexanders- 
son rutinerat slog in 2-0 efter 22 
minuter kändes matchen avgjord. 
Bästa insatsen stod kanske 
Oskar Wahlström för som räd
dade en straff i slutminuterna.

ALLSVENSKAN OMGÅNG 27 
STOCKHOLMS STADION 25/10 
PUBLIK 7 823 
DOMARE PETER FRÖJDFELDT

ALLSVENSKAN OMGÅNG 29
NYA ULLEVI 3/11
PUBLIK 8 070
DOMARE ÅKE ANDREASSON

ALLSVENSKAN OMGÅNG 28
BORÅS ARENA 29/10
PUBLIK 8 319
DOMARE MARTIN INGVARSSON

DAHLBERG
JOHANNESSON
QUIRINO

KUSI ASARE OREMO

>HELLQUIST (58)
< DAVIDS (58)

> ANDERSSON (73)
< KOMAC (73)

> QUIRINO (78)
<KUSI ASARE (78)

> DAVIDS (62)
< NÄFVER (62)

>RIIHILAHTI (70)
< ANDERSSON (70)

>HELLQUIST (73)
< RAJALAKSO (73)

QUIRINO RAJALAKSO

> QUIRINO (46)
< OREMO (46)

> ANDERSSON (55)
< KOMAC (55)

> DAVIDS (64)
< HELLQUIST (64)

DAHLBERG OREMO RAJALAKSO

MAGNUSSON HAGINGEKUIVASTO HAGINGE

KUSI ASARE
JOHANNESSON

HELLQVIST
KOMAC

KUSI ASARE 
ANDERSSON EKONG

Sebastian Rajalakso avslutar säsongen 
som han började den - som målskytt.

DJURGÅRDEN 1 ALLSVENSKAN OMGÅNG 30
STOCKHOLMS STADION 9/11
PUBLIK 5 336
DOMARE SVEN-MARTIN ÅKESSON

1-0 RAJALAKSO (22)
1-1 BENGTSSON (39)
1-2 THYLANDER (89)
1-3 ANDERSSON (91)

DIFS VARNINGAR

DAVIDS
JOHANNESSON

DIFS BYTEN

> KOMAC (62)
< ANDERSSON (62)

>CEESAY (75)
< DAHLBERG (75)

> HELLQVIST (79)
< RAJALAKSO (79)

I matchens första hälft visade 
DIF upp en vilja för tre poäng och 
den fina avslutning på säsongen 
man så gärna ville ha. Rajalakso 
tryckte skoningslöst in sitt sjunde 
allsvenska mål för säsongen 
men Trelleborg kvitterade innan 
paus. Andra halvlek var inte bra 
och i slutet gjorde Trelleborg två 
snabba mål vilket fick sätta punkt 
för säsongen 2008 som vi djur
gårdare snabbt vill glömma.
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P
å hårt drabbade Island tvingades KR Reykjavik 
och Keflavik sälja sina bästa spelare till Gais för 
reapriser. I England och Italien har toppklubbar 
hamnat i krislägen med sina enorma skulder när 
bankräntorna stigit. Ukraina, som är en av värdarna för 

fotbolls-EM 2012, har sådana likviditetsproblem att det 
blir svårt att fullfölja byggprojekt som bli klara till mäster
skapen. Finanskrisen slår överallt och gör sig även påmind 
på Djurgården Fotbolls kansli på Valhallavägen:

-Givetvis kommer finanskrisen att på olika sätt på
verka såväl riskkapital för spelarinvesteringar som fram
tida sponsring från företag, säger klubbdirektören Bosse 
Andersson.

Idag omsätter den svenska sponsormarknaden över 
fyra miljarder kronor per år. Det är lika mycket som all tv- 
reklam omsätter totalt. För de allsvenska klubbarna ligger 
de rena sponsorintäkterna på 20-40 miljoner kronor per 
klubb och år. Enligt Jenny Furtenbach, vd för Djurgårdens 
Fotboll Försäljning AB, har finanskrisen ännu inte hunnit 
påverka sponsormarknaden så mycket.

-Men det kan bero på att de flesta samarbetsavtal är 
på årsbasis och att avtalen inte har löpt ut ännu. Kanske 
blir det en förändring under 2009, men då har vi snarare 
en möjlighet att ta en större del av den totala marknadsfö
ringskakan där trenden är att traditionell media som print 
och tv-annonsering minskar, förklarar Jenny.

Företagarna har dels ökat sin marknadsföring på Inter
net och dels med så kallad »eventmarketing«, en metod 
som enligt Jenny är nytänkande, kommer närmare kun
derna, är enklare att mäta och ger direktförsäljning.

-Genom samarbete med idrotten kan du direkt nå en 

specifik målgrupp. Målgruppen konsumerar fotboll 
i största passion och befinner du dig som företag mitt 
i denna passion på ett passande och smakligt sätt ger 
det direkt utslag på mätningar i form av försäljning och 
»awareness«, säger Jenny.

Hon påpekar att det krävs en uthållighet för denna 
marknadsföringsform. Ett företag kan inte bara hoppa 
in som samarbetspartner och vara med ett år och sedan 
tro att målgruppen ska uppfatta företaget som en trogen 
partner till Djurgården.

-En fördel för företagen är att vi har en målgrupp som 
enligt undersökningar har en köpbenägenhet på cirka 70 
procent till företag/produkter/tjänster som är kopplade till 
deras lag. Priserna för att annonsera och sälja vid idrot
ten är väldigt prisvärd om du jämför med övriga medier. 
Tyvärr har inte idrotten satt marknadsmässiga priser från 
början utan ligger bara runt 3-5 procent jämfört med vad 
övrig media tar betalt, till exempel dagstidningar, tv och 
Internet.

enligt jenny furtenbach beror det på att det inte har funnits 
tillräcklig stort kunnande hos idrottsklubbarnas säljare. 
De har saknat mediekompetens samtidigt som klubbled
ningarna har fokuserat på idrotten och försummat organi
sationen bakom.

-Det blir dyrare och dyrare att köpa namnkunniga 
spelare samtidigt som kraven från supportrarna och om
givningen ökar och då håller det inte att bygga en klubb 
på förmögna styrelseledamöter bakom. Klubbarna måste 
kunna försörja sig själva genom att sälja sina tjänster och 
produkter till marknaden, och sätta marknadsmässiga pri-

»Tyvärr har inte idrotten satt marknads
mässiga priser från början utan ligger bara 
runt 3-5 procent jämfört med vad övrig 
media tar betalt, till exempel dagstidningar, 
tv och Internet.»
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»Jag tror inte att någon enda spelare 
kommer att gå mellan två allsvenska 
klubbar i vinter. Priserna vid över
gångar inom landet ligger i vissa fall 
över priserna på den internationella 
marknaden.«

ser för detta. Inga intäkter ingen idrott. Där ligger vi efter 
om jämfört med Norge och Danmark.

Djurgården Fotboll erbjuder olika samarbeten till olika 
målgrupper och har tagit många nya grepp. För företag 
som jobbar mot andra företag finns ett attraktivt affärs- 
nätverk och vill du nå privatmarknaden finns det mängder 
av samarbetsformer och kanaler som webb-tv, medlems
tidningen Djurgårdaren, matchprogram, banners på dif. 
se, olika utskick och butikserbjudanden som till exempel 
vip-kvällen på adidas Concept Store.

-Vi lockar fortfarande nya företag som ser att deras 
investering ger en direkt åtgärd. De kan mäta kundnöjd
heten när de har spenderat tid med sina kunder både på 
matcher och på våra nätverksträffar. Vi har omkring 15 
olika träffar per år som är utanför matchdag och ger möj
lighet för företagen att träffas och göra affärer och stärka 
relationerna.

djurgården fotboll har förutom den ekonomiska krisen 
i Sverige också att tampas med sjunkande publiksiffror. 
2008 innebar det lägsta publiksnittet sedan år 2000 då 
laget låg i Superettan och samtidigt minskar fotbollspubli
ken i hela Stockholm. Går att vända trenden?

-Vi måste förnya oss med upplevelser som man inte 
kan upplevas hemma i tv-soffan. Det skulle underlätta med 
arenor som hade bättre ytor, restaurangmöjligheter, toalet
ter och kanske tak. Det känns som att våra politiker, stora 
byggbolag och entreprenörer har lagt allt krut senaste åren 
på de fina, nya shoppingcentrum som underhållningscen
trum och lagt idrotten i ett eget fack utanför.

I Norge har tolv av de fjorton lagen i högsta serien 
en ny eller nyligen ombyggd arena. Ser vi den svenska 
fotbollspubliken som kulturkonsumenter är de vana vid en 
betydlig högre standard än vad svenska fotbollsarenor kan 
erbjuda.

-Men vi ska göra vårt bästa för att få fler besökare att 
komma till vår arena. Vi ska satsa på olika teman och er
bjudanden som är unika för varje match. Det kan vara allt 

från möjligheten att träffa olika profiler, underhållning, 
ansiktsmålning för barn och barnpassning. Vi måste fort
sätta utveckla och jobba för en trivsam och positiv miljö 
på och runt våra arenor. Vi måste se till att behålla och 
stimulera dem som idag är trogna djurgårdare som gått på 
fotboll i tiotals år. Vi måste vara lyhörda både för vad dem 
attraheras av och vad som gör att dem fortsätter komma 
tillbaka. Det gäller också att veta vad våra potentiella nya 
målgrupper önskar.

Självklart påverkas även spelarmarknaden av de bistra 
tiderna. Bosse Andersson skriver under Jennys beskrivning 
av våra nordiska grannländers försprång.

-Jag tror inte att vi kommer att kunna konkurrera 
med de norska och danska toppklubbarna under de när
maste fyra-fem åren. Det har inte bara att göra med deras 
förmånligare skattesystem utan klubbarna har kommit 
mycket länge än oss vad gäller arenorna och publikut
vecklingen. De kan betala mycket mer till sina spelare än 
vad vi klarar av och så kommer det nog att se ut en tid 
framöver.

det är ingen ljus FRAMTIDSPROGNOS som klubbdirektör An
dersson levererar. Och han förutspår ännu hårdare tider 
på den inhemska spelarmarknaden:

-Här hemma är det tuffare än någonsin. Jag tror inte 
att någon enda spelare kommer att gå mellan två all
svenska klubbar i vinter. Ingen spelare, klubb eller agent 
har det som prioritet i alla fall. Priserna vid övergångar 
inom landet ligger i vissa fall över priserna på den interna
tionella marknaden. I stället kommer det att bli vanligare 
att allsvenska klubbar värvar spelare från lägre divisioner, 
från Superettan och ner till division 3.

Fler värvningar a la Martin Andersson och Sebastian 
Rajalakso alltså. Håller värvningarna bara samma klass 
som dem kanske Bosses profetia inte är så dyster trots allt. 
Lyckas Jenny samtidigt med sitt påbörjade arbete för att 
möta marknaden kan Djurgården Fotboll gå stärkt in i 
framtiden.



36 ORGANISATION OCH ARENAFRÅGAN DJURGÅRDAREN



DECEMBER 2008-MARS 2009 ORGANISATION OCH ARENAFRÅGAN 37

Arenafrågan
I Dagens Nyheter gick det den 12 
november att läsa om en snabb vänd
ning i Djurgårdens jakt på en framtida 
arena. Efter att ett otal platser för en ny 
arena har undersökts är man nu tillbaks 
till det första alternativet, ett ombyggt 
Stockholms Stadion.

Bosse Lundquist är mycket nöjd med 
att politikerna klart har slagit fast att 
Stadion är alternativ nummer ett, eller 
helt enkelt det alternativ som gäller, för 
Djurgården Fotboll

-Min vision har hela tiden varit att 
Djurgården skall ha en arena som vi 
själva förfogar och styr över. Vi skall 
inte vara hyresgäster - våra fans och 
medlemmar skall känna att arenan är 
»vår«. Det andra är att jag anser att vi 
skall även fortsättningsvis geografiskt 
finnas i närheten av där vi alltid funnits. 
Ett Stadion anpassat till framtiden har 
därför alltid varit vår prioritet nummer 
ett.

Många har undrat om Djurgården 
tillslut inte ska hamna på en delad 
arena i Solna eller på Söder, men det 
har aldrig varit aktuellt, menar Bosse.

-Det har för mig själv aldrig varit 
ett alternativ, eftersom jag anser att 
en förening som Djurgården, både ur 
en ekonomisk och ur en känslomässig 
synvinkel, skall ha en egen arena.

Bosse känner sig nu övertygad om 
att finna en lösning som innebär att 
Djurgården blir den enda förening i 
Stockholm som kommer att disponera, 
planera och utveckla sin egen arena. 
Ett av problemen har varit stadions 
K-märkning. Fortfarande finns res
trektioner att »hästskon« och den 
yttre strukturen skall finnas kvar, men 
i övrigt finns inte några hinder för att 
utforma Stadion till en arena som i 
framtiden godkänns för spel både i de 
nationella serierna och i Europasam
manhang. Givetvis skall förändringar 
göras så att man tar hänsyn till Stadions 
struktur och tradition. Självklart ska 
beslut om en optimal utformningen fat
tas tillsammans i Djurgården, i ett nära 
samarbete mellan alla intressegrupper 
som klacken, supportrar, äldre, yngre,
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män, kvinnor, barnfamiljer, sponsorer, 
de som arbetar vid matcher, media, 
spelare, ledare och så vidare.

Siktet är inställt på en arena som 
kan ta omkring 20 000 åskådare och 
som uppfyller alla säkerhetsföreskrifter, 
en arena där vi ska kunna spela alla 
matcher.

-Jag bedömer det nu som om att alla 
förhandlingar med olika intressegrupper 
skall vara klara före årsskiftet. Därefter 
kan arbetet med Djurgården Fotbolls 
framtid påbörjas. Jag känner att vi där
med kommer att inta positionen »Steget 
före« i arenafrågan, säger Lundquist.

Kansliorganisation
DEF ABs vd Alf Johansson har, av 
styrelsen i DEF AB, fått i uppdrag att 
ta fram en ny organisationsstruktur i 
Djurgården Fotboll. Djurgården Fotboll 
består i dag av flera parallella organi
sationer med olika chefer, tanken är 
framöver att hela Djurgården Fotboll 
ska fungera som en gemensam organi
sation under ledning av en ansvarig. Alf 
Johansson har presenterat en övergri
pande skiss på en ny organisation för 
styrelsen. Under december ska den nya 
organisationen planeras mer detaljerat.

Sportorganisation
Styrelsen har beslutat att avsluta kon
trakten med nuvarande tränarna Siggi 
Jönsson och Paul Lindholm i förtid. 
Rekryteringen av ny coach och ny indi
viduell utvecklingstränare för A-laget 
har påbörjats.

En ny sportslig strategi, som bland 
annat omfattar långsiktiga mål, delmål, 
spelform och kravprofiler på spelare och 
tränare, har tagits fram av Göran Aral. 
Arbetet med att färdigställa strategin 
pågår och kommer att påverka den 
sportsliga organisationens utseende.

Ny styrelse i DEF AB
Bo Lundquist, Torbjörn Althen och 
Dan Svanell avgick under hösten från 
styrelsen i Djurgårdens Idrottsförening 
(DIF FF). Bosse Lundquist avgick även 
från styrelsen i Djurgårdens Elitfotboll 
AB (DEF AB). Kvar i styrelsen i DIF 
FF sitter Lars-Erik Sjöberg, Yvonne 
Strömberg, Ellinor Persson, Martin 
Selin och Gustav Thörngren. Styrelsen i 
DEF AB bestod efter avhoppen av Ro
nald Aman, Per Bouveng och Torbjörn 
Althén.

Den 27 oktober meddelade styrelsen 
i DIF FF att man tillsatt en ny styrelse 
i DEF AB. Kvar från den tidigare 
styrelsen sitter Ronald Aman och Per 
Bouveng samtidigt som Bo Lundquist 
återvänder till styrelsen som ordföran
de. Nya i styrelsen är Per Darnell som 
vice ordförande samt Johan Skarborg. 
Denna styrelse sitter fram till årsmötet 
2009.

Per Darnell är idag ordförande i 
Djurgårdsalliansen och ordförande i 
Djurgården Damfotboll. Per har en 
bred erfarenhet av lednings- och styrel
searbete och är för närvarande norden
chef för nu-domänen (».nu«). Johan 
Skarborg är styrelseledamot i Djurgår
dens riskkapitalbolag DF AB och är en 
av finansiärerna av Djurgårdens ung
domssatsning. Johan Skarborg är även 

grundare och VD för det snabbväxande 
tjänsteföretaget Academic Work AB.

En av den nya styrelsens i DEF AB 
första uppgifter blir att genomföra 
förändring av den operativa verksam
heten.

Medlemskväll
Lars-Erik Sjöberg var en av fyra repre
sentanter för styrelserna när Djurgår
den ordnade ett möte med medlem
marna i Torben Grut-salen den 12 
november. De övriga representanterna 
på plats var Ronald Aman, Johan Skar
borg och Bosse Lundquist. Omkring 
tvåhundra medlemmar fanns på plats.

Lars-Erik menade att det generellt 
sett är mycket viktigt att ha den här 
typen av möten, framför allt efter den 
turbulens som varit i föreningen. Det är 
många som undrar och bryr sig om vad 
som händer.

-De frågeställningar som diskute
rades mest var de avhopp som vi hade 
i styrelsen, organisationen, bristande 
sportsliga framgångar, arenafrågan och 
säkerhetsfrågan. Jag tycker det var vik
tigt att vi från styrelsen dels fick rensa 
bordet och att vi öppet kunde diskutera 
de här frågorna direkt med medlem
marna.

Han menade att både styrelsen och 
de som arbetar operativt kommer att 
ta med sig kvällens frågeställningar i en 
beredningsprocess.

-Det är medlemmarna som utgör 
själva stommen i en förening och vi 
har väldigt många hårt engagerade 
medlemmar som vi måste ta till vara 
på. Om dessa har synpunkter och idéer 
om förbättringar i verksamheten ska vi 
självklart lyssna på deras åsikter. Enga
gerade medlemmar och supportrar är 
också grunden för en bra atmosfär på 
matcherna och det är tillsammans med 
dem som vi gemensamt kan vända den 
negativa publikutvecklingen.

Lars-Erik bedömer att viktigaste 
frågorna att ta tag i den närmaste fram
tiden är att sätta den operativa och den 
sportsliga organisationen.

-Vi kommer även att analysera 
klubbens ekonomiska utveckling all
tifrån samarbetspartners till nästa års 
tilltänkta publikutveckling så att vi 
får en sund ekonomisk bas att stå på.





PAKETPRIS
PÅ MATCHTRÖJORNA

För endast 999:- får du både hemma- och borta
matchtröjan i ett snyggt paket. För 150:-/tröja får du 
dessutom din favoritspelares namn och nummer 
tryckt på tröjan. Gör din beställning på dif.se/web- 
shop.

Ordinarie pris 1198 kronor. Erbjudandet gäller så 
långt lagret räcker och vid köp av matchtröjspaket 
(art nr. difpaket).

dif.se/web-shop


DECEMBER 2008-MARS 2009 MEDLEMSINFORMATION 41

MEDLEMSINFORMATION

Snart är vi 14 000 medlemmar och antalet ökar ständigt. Vår 
ambition är att vi ska bli fler för varje år och det är glädjande 
att så många vill vara delaktiga i Djurgårdens vardag och 
framtid.

Som medlem i Djurgården Fotboll är du en del av djurgårds
familjen, du bidrar till att vi kan vidareutveckla vår ungdoms
verksamhet och våra matcharrangemang och du har möjlighet 
att påverka djurgårdens framtid.

Oavsett när ditt medlemskap går ut kan du redan nu för
länga det eftersom det är löpande i 12 månader. Medlems
avgiften betalar du enklast via din Internetbank eller genom 
att använda dig av den bifogade talongen. Uppge ditt med
lemsnummer som referens (du hittar det i nedre vänstra 
hörnet på ditt medlemskort).

Är du ny medlem fyller du i alla fält på talongen och betalar in 
avgiften, eller gå in på dif.se/splash/medlem.asp. Här kan du 
även värva en ny medlem.

SOM MEDLEM FÅR DU
•Medlemskort
•Medlemstidningen Djurgårdaren
•Djurgårdsnål att fästa på jackan
•Medlemspris på säsongsbiljetter
•Besöka vår familjedag, DIF-dagen på Kaknäs
•Erbjudanden och rabatter från våra samarbetspartners
•10 procent rabatt på souvenirer du handlar i DIF-butiken 
eller i webbshopen
•Delta på medlemskvällar samt informations- och årsmöte 
•Nyheter och erbjudanden via e-post och sms.

MEDLEMSAVGIFTER 2009
Vuxen: 300 kr
Barn/ungdom under 18 ar samt pensionar: 150 kr
Familj (1-2 vuxna samt barn/ungdomar skrivna på samma 
adress): 500 kr
Ständigt medlemskap: 5000 kr.
Har du frågor gällande ditt medlemskap är du välkommen att 
kontakta mig på telefon 08-20 57 15 eller via e-post till med
lem@dif.se./Robert Kollberg



HUVUDPARTNERS

HUVUDPARTNERS



SAMARBETSPARTNERS

SAMARBETSPARTNERS
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djurgårdskalendarietVINTERN 08/09
Här är matchschema för Djurgården i vinter. Nu är det bara att planera in 
speldagarna i din kalender. Hockeykrigarna spelar på Hovet, handbollen 
och innebandyn spelar hemmamatcher i Eriksdalshallen. Bandyn spelar 
på Spånga IP. Datum, avsparkstid och spelplats kan komma att ändras under 
säsongen. Se till att hålla dig uppdaterad på respektive förenings hemsida.

11/12 19:00 Djurgårdens IF-Luleå HF, hockey
13/12 13:15 Västerås SK Bandy U-Djurgårdens IF, bandy
13/12 14:00 Tyresö-Djurgårdens IF, handboll
13/12 18:30 Brynäs IF-Djurgårdens IF, hockey
20/12 13:45 Djurgårdens IF -IBK Handen, dam innebandy
20/12 17:00 Djurgårdens IF-Stockholm IBK, herr innebandy
21/12 13:15 Djurgårdens IF-Hubbo BK, bandy
21/12 18:30 Djurgårdens IF-Tyresö, handboll
26/12 13:15 AIK-Djurgårdens IF, bandy
26/12 16:00 Djurgårdens IF-Rögle BK, hockey
28/12 13:15 Djurgårdens IF-Norrtelje BF, bandy
28/12 16:00 Färjestads BK-Djurgårdens IF, hockey
30/12 19:00 Djurgårdens IF-Södertälje SK, hockey

3/1 16:00 Djurgårdens IF-HV71, hockey
4/1 13:15 Norrtelje BF-Djurgårdens IF, bandy
5/1 19:00 Luleå HF-Djurgårdens IF, hockey
6/1 13:15 Djurgårdens IF—AIK, bandy
10/1 12:30 Djurgårdens IF-Djurgårdshofs IK, handboll
10/1 16:00 Timrå IK-Djurgårdens IF, hockey
11/1 16:00 Hubbo BK-Djurgårdens IF, bandy
11/1 16:30 Duvbo IK-Djurgårdens IF, dam innebandy
12/1 19:00 Djurgårdens IF-Linköpings HC, hockey
15/1 19:00 Skellefteå AIK-Djurgårdens IF, hockey
17/1 13:15 Djurgårdens IF-Västerås SK Bandy U, bandy
17/1 14:45 Djurgårdens IF-Farsta IBK, dam innebandy
17/1 16:00 Djurgårdens IF-MODO Hockey, hockey
18/1 13:30 Skå IK-Djurgårdens IF, herr innebandy
18/1 16:30 LIF Blå-Djurgårdens IF, handboll
22/1 19:00 Frölunda HC-Djurgårdens IF, hockey

24/1 12:15 Tyresö Trollbäcken IBK-Djurgårdens IF, dam innebandy
24/1 16:00 Djurgårdens IF-Brynäs IF, hockey
25/1 13:15 Uppsala BolS-Djurgårdens IF, bandy
26/1 19:00 Djurgårdens IF-HK Eskil, handboll

26/1 19:00 Linköpings HC-Djurgårdens IF, hockey
29/1 19:00 Rögle BK-Djurgårdens IF, hockey
30/1 20:30 Djurgårdens IF-Väsby IBK, dam innebandy
31/1 13:15 Spillersboda IF-Djurgårdens IF, bandy
31/1 16:00 Djurgårdens IF-HV71, hockey

1/2 18:45 Djurgårdens IF-Offensiv Lidingö, herr innebandy
7/2 16:00 Sikeå SK-Djurgårdens IF, handboll
8/2 12:15 Huddinge IBS-Djurgårdens IF, dam innebandy
8/2 12:30 IK-Stym-Djurgårdens IF, herr innebandy
8/2 14:00 Hornskrokens IF-Djurgårdens IF, handboll
12/2 19:00 Djurgårdens IF-Luleå HF, hockey
14/2 Djurgården-Sirius, fotboll, träningsmatch Stadshagen
14/2 16:00 MODO Hockey-Djurgårdens IF, hockey
15/2 13:15 Västanfors BK-Djurgårdens IF, bandy
16/2 18:00 Informationsmöte, fotboll
17/2 19:00 Djurgårdens IF-Timrå IK, hockey
19/2 19:00 Djurgårdens IF-Färjestads BK, hockey
21/2 BP-Djurgården, fotboll, träningsmatch
21/2 13:00 Djurgårdens IF-SBBK, bandy
21/2 16:00 Brynäs IF-Djurgårdens IF, hockey
23/2 19:00 Djurgårdens IF—IF Swithiod, handboll
24/2 19:00 Djurgårdens IF-Skellefteå AIK, hockey
26/2 19:00 Södertälje SK-Djurgårdens IF, hockey
28/2 Örebro SK-Djurgården, fotboll, träningsmatch
28/2 11:45 Handelshögskolan-Djurgårdens IF, herr innebandy
28/2 12:15 AIK IBF-Djurgårdens IF, dam innebandy
28/2 15:00 Lidingö SK-Djurgårdens IF, handboll
28/2 16:00 Frölunda HC-Djurgårdens IF, hockey

4/3 Vasalund-Djurgården, fotboll, träningsmatch
7/3 Djurgården-GIF Sundsvall, fotboll, träningsmatch 

Stadshagen
7/3 16:15 Djurgårdens IF—IFK Nyköping, handboll
8/3 12:45 Djurgårdens IF-Hässelby SK, dam innebandy
8/3 20:00 Djurgårdens IF-Hässelby IBK, herr innebandy
10/3 18:00 Årsmöte, fotboll
14/3 Djurgården-lnter Åbo, , fotbollträningsmatch 

Stadshagen
14/3 11:00 Djurgårdens IF-Östermalms IBF, herr innebandy
15/3 16:30 Täby FC-Djurgårdens IF, dam innebandy
15/3 20:10 Djurgårdens IF-Skånela, handboll
21/3 14:30 Djurgårdens IF-Mariebergs SK, herr innebandy
22/3 16:15 HK Silwing/Troja-Djurgårdens IF, handboll
31/3 Träningsmatch Stadshagen, fotboll
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BOWLING
Tel: 08-7404434
www.difbowling.com

BOXNING
Tel: 08-6501092
www.difboxning.com

BROTTNING
Tel: 08-386669
Vällingbyhallen
162 56 Vällingby

FÄKTNING
Tel: 08-6641464
www.diffencing.se

GOLF
Tel: 08-51175000
www.djurgardensgolf.se

HANDBOLL
Tel: 08-5953161
www.difhandboll.se

INNEBANDY
www.difinnebandy.net

ISHOCKEY
Tel: 08-6008100
www.difhockey.se

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

DJURGARDENS SUPORTERS CLUB
Tel: 08-7655038
www.dsclub.nu

JÄRNKAMINERNA
Tel: 08-783 7977
www.jarnkaminerna.nu

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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Här kommer min julotte-predikan till mig själv efter 
att vilset ha stått kvar i snålregnet och velat komma 
över tomheten genom att åtminstone tacka för god 
vilja och upplyftande minnesvärda ögonblick.

Evas julotte-predikan
»den här krönikan skulle egentligen handla om fotboll och 
folkfest, men...«

Hur många gånger har inte våra kända krönikörer inlett 
sina spalter just så?

I år kraxar olyckskorparna mer högljutt än vanligt. »Det 
stinker om Stockholmsfotbollen!« trumpetar tidskriften 
Offside. Publiksnittet i Allsvenskan är lägre än på över ett 
decennium, »katastrof!«, ropar rubriker och nattsvarta 
kurvor. De ivrigaste begravningsentreprenörerna fortsätter 
och manar fram en bild av ett slags våldsamt maffiastyre 
som härjar på läktaren och förgiftar föreningssamman
trädena. Till och med att Zlatan får Guldbollen för tredje 
gången tillhör tidens onda tecken och det yttersta beviset 
för hur illa allt står till.

Utan att tillhöra den kyrksamma delen av folket: det är 
ungefär som att med tindrande barnaögon gå på julottan 
och i stället för tända ljus, glädjebudskap och vackra sånger 
bli salvelsefullt utskälld av prästen för att över huvud taget 
ha kommit just då, och inte vid alla andra möjliga och omöj
liga tillfällen.

Jag vill nu på intet sätt förneka den molande värken 
någonstans i hjärttakten efter de blårandiga herrarnas 
ovanligt mediokra säsong. Inte heller det irriterade obehaget 
när några få har burit sig åt som idioter under säsongen och 
dessutom gjort det i alla djurgårdares namn. Eller nästan
tårarna när någon säsongare ifrågasätter sitt nästa år och 
spelarna bara går upp i rök efter förlustmatchen mot Trelle
borg.

Här kommer min julotte-predikan till mig själv efter att 
vilset ha stått kvar i snålregnet och velat komma över tom
heten genom att åtminstone tacka för god vilja och upp
lyftande minnesvärda ögonblick.

• Läsa skriften (då menar jag inte den berömda manualen) 
regelbundet! Det vill säga hemsidan. Nyheter den november
dag detta skrivs och i väntan på fotbollsgalan är dessa fyra 
djurgårdsnomineringar: Nadine Angerer, Sara Thunebro, 
Victoria Svensson och Sebastian Rajalakso. Fyra spelare har

kallats till landslagslägret för 16-åringar: Joakim Alriksson, 
Trimi Markolli, Adam Outinen och Christoffer Matwiejew. 
Sju träningskamper är redan på plats för herrarna, bara i 
februari möten med Sirius, BP och Örebro SK. Snart släpps 
säsongskorten. Satsningen Djurgårdsandan har fått extra
stålar av Svenska Spel.

•Träna konsten i att glädjas åt andras framgångar genom att 
upprepa »Grattis Kalmar!« tills det kan uttalas utan större 
ansträngning.

• Finslipa förklaringarna till att det gick som det gick, så att 
det inte endast handlar om allas allmänna kasshet och ut
mynnar i ropet »Avgå alla!«

•Tänka på att fotboll inte bara handlar om framtiden utan 
om att ta vara på ögonblicken och om vad man minns. 
Försök förtränga långsamt spel, besynnerliga byten, brända 
chanser och övertidsförluster. Minns alla kvartar (längre 
var de knappast) av flyt, fantasi och tempo och skyttekungen 
Rajalaksos vår som också var vår. Om det behövs, gå i 
vinteride med förvissningen om att Djurgården fortfarande 
är 2000-talets mest framgångsrika herrallsvenskar. Sätt 
gärna upp någon valfri guldlöpsedel ovanför sängen, om 
det behövs - alla tre.

• Vara realist: den gyllene tiden kanske - eller antagligen - 
aldrig kommer igen. Men samtidigt erkänna att hoppet och 
drömmen ju är det sista som överger människan.

• Citera upprepade gånger Bob Dylan med variationen: Alla 
kan vara Lionel Messi en del av tiden. En del vill alltid vara 
Lionel Messi. Men bara Lionel Messi kan vara Lionel Messi 
hela tiden.

Vi ses i februari!
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Känner du igen dessa tre legender?

Här kommer bilder på DIF P99 Utvecklingslag och lite bilder från 
DIF dagen vid Kaknäs. Inskickade av Mikaela Myske DIF P99:6 & 9.

Olle, Adam och Herman inför matchen mot Blåvitt. Dom hängde inte allt för 
mycket läpp efter matchen trots resultatet. Inskickad av Björn Söderberg.

Från bussresan till Trondheim! 
Inskickad av Joakim Westman.

Jag grävde fram en skön bild från Portugallägret i mars på mig och Kjell 
Frisk. Inskickad av Linus Sunnervik.

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

mailto:tomas@dif.se
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Bifogar en bild från Georgien och den EU mission som är där och övervakar buffert
zonen mellan Georgien och Sydossetien. Det finns Djurgårdare överallt där det är 
hett. Övervakaren på bilden är ständige medlemmen Jörgen Backlund på sin sjunde 
mission till Georgien. Inskickad av Jörgen Backlund.

Coconut’s Peach Delight 
laddar inför derbyt! 
Foto: Matilda Eriksson 
Inskickad av 10540.

Bilden är tagen i mitt vardagsrum. 
Inskickad av Dan Eriksson, 
medlem 1240.

Bifogar en bild på Melker, snart medlem, som föddes några timmar efter (00.14) 
den mycket tunga förlusten mot bajen. SMS-rapporterna slutade komma till BB 
efter 2-0 men en kväll som slutar med en sådant vackert barn kan man faktiskt 
ta en förlust. Inskickad av Johan Eriksson, medlem 3307.

Jag heter Victor Karlsson, 7 år. Här är min bästa DlF-biId 
tagen på Kaknäs i augusti. Inskickad av Victor Karlsson, 
medlem 17367.








