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Biljetter 2009
Biljetterna till Djurgårdens sex hemmamatcher i Allsvens

kan under våren finns att köpa via www.ticnet.se. För första
gången släppte Djurgården, AIK och Hammarby lösbiljetterna 
samtidigt till respektive klubbs hemmamatcher. Biljettkam
pen i Stockholm startade i början av mars och nu närmar sig 

premiären. Du har väl köpt biljett?

Biljetter till vårens matcher finns att köpa på www.ticnet.se.
Du kan även ringa och boka biljetter på 077-170 70 70.

Ny biljettlösning på dif.se
I vintras lanserade Djurgarden en ny tjänst 
på www.dif.se där man enkelt kan köpa 
säsongsbiljetter och vårpaket. Har du inte 
varit sett denna lösning så kan vi varmt 
rekommendera er att surfa in och se exakt vilka platser som 
är lediga att köpa som säsongsbiljett och som vårpaket. 
Givetvis jobbar vi pä att de bästa biljetterna alltid ska säljas 
via Djurgårdens hemsida och under aret ska vi fortsätta att 
utveckla denna tjänst.
Priser lösbiljetter
Kategori 1 50-480 kr
Kategori 2 50-280 kr
Kategori 3 50-240 kr

kr
Dessa priser är inklusive 6 % moms och den serviceavgift Ticnet 
tar ut på 10-40 kronor.

Se Djurgården på Stadion för 50 kronor
Du vet väl att ungdomslag kan se allsvensk fotboll med 
Djurgården för endast 50 kronor/person? Samla hela laget 

10 
biljetter och betala 50 kronor per person (spelare/ledare/för- 

od 
tid innan match och skriv lag, åldersklass, lagledare, vilken 
match det gäller och antal biljetter så reserverar vi biljetter åt 
er. Efter beställning kommer ni att få en bekräftelse där det 
står hur ni betalar och var ni kan hämta Era biljetter.

Vi har alltid aktiviteter för barn och ungdomar i anslutning 
till sektion K och L där ni sitter. Och på matchen mot Brom
mapojkarna kommer det att vara extra mycket aktiviteter för 
barn och ungdomar mellan klockan 16-18 på Stadion. Mer 

information kommer på www.dif.se i mitten av april.
Det finns ett begränsat antal lagbiljetter till varje match så det är 
först till kvarn som gäller. Frågor rörande lagbiljetter och 
beställningar skickas till dif.fotboll@dif.se och kontaktperson är 
Tomas af Geijerstam.

Vårens matcher på Stadion
Måndag 6 april 19.00 Djurgården-Örebro
Onsdag 15 april 19.00 Djurgården-Gefle IF
Fredag 24 april 18.00 Djurgården-IF Brommapojkarna
Måndag 4 maj 19.00 Djurgården-GAIS
Tisdag 26 maj 19.00 Djurgården-BK Häcken

Välkomna till Stadion!

http://www.ticnet.se
http://www.dif.se
mailto:dif.fotboll@dif.se
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Om alla medlemmar kommer på premiären 
kommer det att bli lapp på luckan och det vore 
den ultimata starten på säsongen. Biljetter 
köper du via www.dif.se eller www.ticnet.se. 
Du gör skillnaden, kom till Stadion.

DJURGÅRDENS IF FOTBOLLSFÖRENING
Per Darnell, Magnus Forssblad, 
Per-Erik Hasslert, Christer Haglund, 
Ellinor Persson, Johan Qviberg, Douglas Roos, 
Lars-Erik Sjöberg, Gustav Törngren 
Hedersordförande Gunnar Lundqvist 
Hedersledamot Per Kotschack

En ny resa har startat
djurgården här ett nytt TRÄNARPAR och till stora delar en helt ny styrelse. Det känns som 
om vi djurgårdare tillsammans har börjat en ny resa mot nya framgångar. Det känns 
mycket spännande och har vi bara tålamod och jobbar målmedvetet så kan det bli 
riktigt bra. Det finns många unga hungriga spelare i truppen som alla har ambitioner 
att utvecklas både som spelare och människa. Andrée Jeglertz och Zoran Lukic är 
alltså tränarduon som ska inspirera och vägleda spelarna. Båda två har höga ambitio
ner för föreningen, laget och individen. Det ska bli oerhört spännande att följa deras 
arbete live på träningar och matcher.

årets första allsvenska match för blåränderna spelas måndagen den 6 april mot 
Örebro och Djurgården spelar totalt sex hemmamatcher innan uppehållet i juni då 
U21-EM spelas i Sverige.

Något som har debatterats under hösten och vintern är publiktillströmningen till 
de allsvenska arenorna. Djurgården kommer att ha sålt cirka 5 000 säsongsbiljetter 
vilket i mina ögon är en mycket bra grund att jobba vidare med. Djurgården kommer 
givetvis att fortsätta att arbeta med publikrekrytering och målsättningen är att ha 
10000 i snitt på Stadion i år. Om alla medlemmar kommer på premiären kommer det 
att bli lapp på luckan och det vore den ultimata starten på säsongen. Biljetter köper 
du via www.dif.se eller www.ticnet.se. Du gör skillnaden kom till Stadion.

Mats Jonsson är ny evenemangsansvarig och han kommer jobba mycket med att 
fortsätta utveckla matcharrangemanget. Mats tar gärna emot synpunkter på vad 
just du tycker att vi ska bli bättre på för att öka trivseln på de arenor där Djurgården 
spelar.

djurgårdsfamiljen växer och slår nya rekord igen. Det är imponerande att Djurgården 
Fotboll fortsätter att öka medlemsantalet och tänker man på antalet föreningar som 
finns i Djurgårdsfamiljen kan man konstatera att det är en stor familj 118-åringen 
har. Föreningen fortsätter att beröra och engagera tusentals människor.

Vi syns på Stadion!
TOMAS AF GEIJERSTAM

1999: 2285 medlemmar
2000: 2666 medlemmar
2001: 3613 medlemmar
2002: 4511 medlemmar
2003: 6107 medlemmar

2004: 7405 medlemmar
2005: 8105 medlemmar
2006: 12299 medlemmar
2007: 12453 medlemmar
2008: 13759 medlemmar

DJURGÅRDENS ELITFOTBOLL AB
Per Bouveng, Per Darnell, Bo Lundquist, 
Johan Skarborg, Ronald Åman

DJURGÅRDENS FOTBOLL AB
Per Bouveng, Douglas Roos, Johan Skarborg, 
Hans von Uthmann

ADRESS
Valhallavägen 104, 114 41 Stockholm 
Tel: 08-545 158 00, Fax: 08-545 158 01 
www.dif.se, dif.fotboll@dif.se

SOUVENIRER
Klocktornet (Lidingövägen 1), 
Webshop (www.dif.se), 
Derbybutiken (Sergelgatan 11)

KANSLI
Jesper Allestam, Stefan Alvén, Göran Aral, 
Marie Barth-Kron, Henrik Berggren, 
Therese Bringefors, Wille Bäckström, 
Patrik Franzén, Jenny Furtenbach, 
Tomas af Geijerstam, Cecilia Grinndal, 
Jerker Hedenstedt, Alf Johansson, 
Mats Jonsson, Martin Lundgren, Jonas Riedel, 
Mats Sandell, Fredrik Segerblom,
Thomas Seidefors

UNGDOMSKANSLI
Kjell Andersson, Tommy Davidsson, Lasse 
Ericsson, Kerstin Eriksson, Christian Gentile, 
Mats Jansson, Maria Jensen, Mats Lundholm, 
Niklas Ribjer, Dalibor Savic
Tel: 08-545 158 50

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

DJURGÅRDAREN
Djurgårdaren ges ut av Djurgårdens 
Elitfotboll AB

ANSVARIG UTGIVARE
Alf Johansson

REDAKTÖR
Tomas af Geijerstam

GRAFISK FORM
Martin Kindgren

FOTO (OM EJ ANNAT ANGES) 
Bildbyrån

TRYCK
AB Danagårds Grafiska, Quebecor World 
2009
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Milic trivs på kanten
förförvärv. Hrvoje Milic provtränade 
med Djurgården i vintras, och den 5 
mars kontraktet med Djurgården under. 
Kontraktet gäller över fyra år och Hrvoje 
får tröja nummer 19. Samma kväll som 
kontraktet skrevs på spelade Milic från 
start i matchen mot Vasalund.

Hrvoje Milic berättade att han trivs 
bäst på kanten.

-Jag kan spela på kanten på mittfältet 
och i anfallet. Jag är en offensiv spelare 
som gillar att attackera och utmana en 
mot en. Och jag är snabb, menade han.

Hrvoje har spelat tre seriematcher med Hajduk Splits 
A-lag.

-Hrvoje har spetskompetens i sin fina vänsterfot, han 
är en duktig kantspelare som är mycket utvecklingsbar. 
Det är en spelare som vi kommer att ha mycket nytta av, 
menar Djurgårdens tränare Zoran Lukic.

HRVOJE MILIC
Född
890510
Längd/vikt
183/74
Position 
mittfält/anfall
Fot
Vänster
Kommer från
Hajduk Split

AVSPARK
Nyheter från Djurgårdsland



Regeringen besökte 
Drive-In-Fotbollen
Djurgårdens Drive-In-Fotboll i Alby fick fint besök i februari då 
tre politiker, varav två ministrar, spanade in verksamheten.

POLITIKERBESÖK. Dtive-In-
Fotboll, eller organiserad 
spontanfotboll om man så 
vill, har vuxit sig allt starkare 
runtom i Stockholms yt
terområden. Djurgårdsandan 
bedriver Drive-In-Fotboll i 
två verksamhetsområden för 
tillfället. Det ena är Alby och 
det andra är Järvaområdet, 
där verksamheten bedrivs i 
samröre med Spång IS och 
Idrottslyftet.

Dock blev fredagen den 
20: februari inget vanligt 
Drive-In-Fotbollspass i 
Alby. För efter en timme av 
passet, som pågår mellan 
22.00-24.00, dök delar av 
den svenska regering upp 
för att syna verksamheten. 
Kultur- och Idrottsministern 
Lena Adelsohn Liljeroth, 
Integrationsministern Ny
amko Sabuni och Stockholms 
kultur- och idrottsborgarråd 
Madeleine Sjöstedt kom till 
Albyhallen på besök.

Projektledare för Djur
gårdsandan Patrik Asplund

menar att det är både kul och 
bra att de kom.

-Det är ett kvitto på att 
vår regering uppskattar vår 
verksamhet. Drive-In-Fot
bollen ger goda effekter för 
samhället samtidigt som det 
är ett bra sätt för individer 
att växa och få en menings
fylld vardag, säger Patrik.

INTEGRATIONSMINISTER Nyamko 
Sabuni håller med om att 

aktiviteten är ett bra sätt för 
samhället att spara in pengar, 
men också ett sätt för ungdo
mar att växa.

-Det är framför viktigt 
att det finns aktiviteter som 
sysselsätter unga individer. 
Jag tycker det är viktigt att 
ungdomar gör något vettigt 
av sin fritid och Drive-In-
Fotbollen utbildar även 
ungdomar i ledarskap, vilket 
gör att de kan växa som 

individer tillsammans, säger 
hon.

Nyamkos spontana reak
tion då hon på plats besökte 
Drive-In-Fotbollen var att det 
är en bra verksamhet.

-Jag tycker att verksam
heten är jättebra. Jag förstår 
varför Djurgården satsar på 
denna typ av verksamhet 
och när det dessutom finns 
tillgång till hallar och fina 
planer kan man öppna upp 
för ungdomar som istället 
för att bråka inne i stan, kan 
ägna sig åt att spela fotboll. 
Det sparar samhället väldigt 
mycket pengar.

ÄVEN STOCKHOLMS kultur- och 
idrottsborgarråd Madeleine 
Sjöstedt är positivt inställd 
till Djurgårdsandans Drive-
In-Fotboll och menar att 
andra föreningar kan lära 
mycket av projektet.

-Jag tror att Djurgårds
andan har visat en ny typ av 
aktivitet som andra föreningar 
kan lära av. Det är viktigt att 
verksamheterna utvecklas 
så att de erbjuder den typ av 
idrott som medborgarna vill 
ha. Min bild är att Drive-In-
Fotbollen gör en mycket stor 
samhällsnytta just för att den 
engagerar många ungdomar 
på tider när det normalt inte 
finns så mycket att göra. Detta 
är bra både för engagemanget 
i sig och för folkhälsan.

JONATHAN BROBERG

Litografier till försäljning
konst. Nu finns ett fåtal litografier åter till försäljning.
Djurgårdens medlemmar erbjuds att köpa dessa till förmån
ligt pris.

Det gäller dels 100-årslitografin som kom ut 1991 och är 
målad och signerad av konstnär Fibben Hald. Den andra 
litografin är gjord av Charles Sjöholm och föreställer 
träningsanläggningen på Kaknäs. Den kom ut 1993.

Nu säljs de för 2800 kronor styck exklusive eventuell 
frakt. Kontakta Mats Jansson, mats.jansson@dif.se eller 
0768-674 658.
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AVSPARK
Nyheter från Djurgårdsland

Från breddlag till landslag
Calle Björk är en spelare i juniortruppen 
som haft en annorlunda bana till sin 
personliga framgång.

juniorporträtt. För några år 
sedan var det inte alls säkert 
att det var fotboll som skulle 
bli nummer ett. Calle Björk 
tillhörde ett breddlag i Djur
gården, men har tack vare 
enträgen och målmedveten 
träning gått hela vägen från 
breddfotboll till landslagsspel.

-Mycket bra rörelse
schema, Calle! ropar Lasse 
Ericson så att det dundrar i 
Multihallen.

Calle Björk är en säregen 
forward, med en lite an
norlunda bakgrund till sin 
framgång. Vägen till landsla
get och till att bli en forward 
som kommer att bära ett 
tungt lass i årets Tipselit
trupp, har sina rötter i ett av 
Djurgårdens breddlag.

Calle började spela fotboll 
som fyraåring i Tungelsta IF 
och kom till DIF som tolvår
ing. Omställningen var större 
än han hade föreställt sig.

-I Tungelsta låg vi i den 
lägsta divisionen och i Djur
gården fanns ambitioner att 
vinna den högsta serien, så 
det blev ju lite annat fokus 
i både spel och träningar, 
menar han.

då calle kom till blåränderna 
hamnade han först i det som 
då kallades för utvecklingsla
get. Samtidigt spelade han 
i P92:4. Det var ett lag som 
till en början passade Calle, 
eftersom han även spelade 
både innebandy och hand
boll, men när väl beslutet 
togs att det var fotboll som 
han ville satsa på, kände 
han att han ville högre upp 
i hierarkin.

-Ja, jag utvecklades inte 
så mycket i det laget just då. 
Det blev väl ett år till där, 
innan det bildades ett andra- 
lag hos 92:orna. Dit blev jag 
uttagen och gjorde väl så bra

ifrån mig att jag fick stanna 
där.

Det dröjde inte alltför lång 
tid innan Calle även hade 
flyttats upp till förstalaget. 
Han var alltid noga med hur 
han tränade och hade lätt för 
sig att ta till sig tränarnas råd 
och tips.

Längre upp i DIF började 
den pojkallsvenska PSM-
truppen att intressera sig för 
Calle, som nu gjorde mål på 
i stort sett allt. Det blev spel 
med PSM innan säsongen var 
över och till nästkommande 
säsong ingick han som ordi

narie spelare i Putte Eklöfs 
trupp.

Väl där fick Calle stort 
förtroende. Han fortsatte att, 
med sin lite aviga spelstil, 
skapa bekymmer för mot
ståndarnas backlinje och ifjol 
kom belöningen för fram
gången i PSM.

-Lasse Ericson hörde 
av sig och frågade om jag 
ville vara med och träna med 
tipselittruppen, vilket jag gi
vetvis inte kunde säga nej till.

Calle gjorde en stark vår
säsong med tipselittruppen, 
målen fortsatte att komma

Tommy Davidsson svarar på brev
ungdomsfotroll. Det kom ett 
brev från Ronnie Nilsson som 
innehöll frågor och åsikter 
främst angående Djurgårdens 
ungdomsfotboll. Tommy 
Davidsson, ansvarig för ung
domsfotboll, svarade på frågor
na. Vi tyckte att det var så 
intressant att vi vill ge fler möj
lighet att läsa konversationen.

Mentorskap införs för såväl 
tränare som spelare.
Svar: Det finns ingen uttalad 
policy inom ungdomsfotbollen i 

Djurgården att införa mentor
skap för tränare och spelare. 
Däremot finns ett samarbete 
med Djurgårdsandan, som i sin 
tur har ett omfattande samar
bete med Mentor Sverige, där 
ett mentorskapsprogram för 
ungdomsspelare i Djurgården 
infördes under 2008. Då 
programmet endast varit ett 
pilotprojekt under 2008 riktade 
det sig främst till spelare som 
kommit till DIF från andra delar 
av Sverige eller rentav av 
utanför Sveriges gränser.

Mentorskapsprogrammet föll 
väl ut och Djurgårdsandan för 
just nu diskussioner med 
Mentor Sverige om en expande
ring under 2009. Vidare 
utbildar Djurgårdsandan våra 
ungdomslag, såväl spelare som 
ledare, via föreläsningar som 
kallas Djurgårdsandan Fair 
Play-utbildning. Djurgårdsan
dan har också ett samarbete 
med Friends Idrott för att för
ebygga och motverka eventuell 
mobbning och kränkningar 
inom ungdomslagen.

Säkerställa representation i 
alla de högsta serierna i 
distriktet och i Allsvenskan för 
pojkar och juniorer. Det vill 
säga föreningen skall »säker
ställa« - ha som mål - att man 
har ett lag som deltar i alla de 
högsta serierna i distriktet. 
Svar: Djurgården har som 
uttalat mål att alltid vara 
representerat med ett lag i 
högsta ungdomsserien i varje 
åldersgrupp. Det finns dock 
även en fastslagen policy att 
spelarens individuella utveck
ling ska komma före lagets. Det 
innebär att tränare kan hamna 
i ett dilemma i exempelvis
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och Calle blev under vintern 
för första gången uttagen till 
en landslagssamling.

-Det var otroligt roligt. 
Jag var både glad och stolt 
och det var ett bevis på att 
mitt hårda arbete givit resul
tat. Det var också skönt att 
veta att man hänger med de 
bästa spelarna i Sverige i min 
åldersgrupp.

FRAMTIDEN SER CALLE på med 
optimism. Han vet att om 
han ska fortsätta att utveck
las måste han jobba ännu 
hårdare, för det är den enda 
vägen till framgång.

Calle är ett levande bevis 
på att det går att nå toppen 
även om man spelar i ett 
breddlag, så länge man fort
sätter att tro på sig själv och 
tar till sig det som tränaren 
säger finns all möjlig potential 
att utvecklas. Under säsongen 
2009 kommer Calle att ingå 
i Lasse Ericsons Tipselittrupp 
där han troligtvis kommer att 
ha en framskjuten roll. Räkna 
också med att det inte var 
sista gången som Calle Björk 
spelade landslagsfotboll.

Calle har visat att det är 
alldeles förträffligt virke i en 
Björk.

JONATHAN BROBERG

Grattis Djurgården, 118 år!
historik. Anrika Djurgårdens Idrottsförening bildades den 
12 mars 1891 på ett kafé i kvarteret Alberget på Djur 
gården. Initiativtagare var då 22-årige John Jansson och 
anledningen var en stor idrotts- och gymnastikfest som 
skulle hållas i Stockholm där det krävdes medlemskap i en 
förening för att delta. Inträdesavgiften sattes till 50 öre och 
månadsavgiften till 10 öre.

Redan 1889-1890 hade ett första försök att starta före
ningen gjorts av tolv ungdomar från Djurgården. Men organisationen var obefintlig och 
endast en person, kallad Styvben Starke, valdes in i styrelsen. Medlemmarna betalade in 
25 öre var till kassan, men Styvben Starke lade själv beslag på pengarna som han, enligt 
utsago, ska ha supit upp. Försöket att bilda en förening misslyckades, men idén var född 
och blev alltså till veklighet något år senare.

Den första egna idrottstävlingen höll föreningen den 15 mars 1891, endast tre dagar 
efter att föreningen bildats. Det var en skidtävling på Djurgårdsbrunnsvikens is, sex 
friska djurgårdare tävlade på sträckan en engelsk mil. Segrare, och därmed den första 
i en lång rad djurgårdare att vinna en idrottstävling, blev Gustaf Tibell på tiden nio 
minuter och trettio sekunder. Tidtagningen sköttes med en väckarklocka. Gustaf var en 
allsidig talang och vann några dagar senare även en backhoppartävling.

Årsskiftet 1891/1892 hade föreningen fått ihop 29 medlemmar, men tio av dessa 
uteslöts på grund av obetalda medlemsavgifter. I dag, 117 år senare, är medlemsantalet 
endast i fotbollssektionen uppe i nästan 13 000 och mängder av guldmedaljer har vun
nits av idrottare iförda den blårandiga dräkten. Fotbollssektionen stoltserar själv med 
11 mästerskapsmedaljer av den ädlaste valören.

En av dessa 13 000 medlemmar är John »Jompa« Eriksson som passande nog är född 
samma dag som Djurgården, den 12 mars. Jompa har spelat 120 allsvenska matcher för 
Djurgården, gjort 69 mål och vunnit två SM-guld. Året Jompa föddes var dock inte 1891 
utan 1929 vilket gör att han den 12 mars firade sin 80-årsdag. Vi ber att få gratulera!

matchsituationer där beslut 
eventuellt måste fattas som är 
bäst för individens utveckling, 
men inte för lagets. Det medför 
att resultatet i matcher kan bli 
sekundärt, då det primära 
målet snarare är att förse A- 
laget med egna talanger.

Ge möjlighet till »vuxen fotboll 
för alla talanger« oavsett ålder 
och serietillhörighet.
Svar: Det här är ett område 
som egentligen nästan enbart 
omfattar vårt Tipselitlag 
(juniorerna). Det är ytterst 
sällan som en spelare i lägre 
ålder än juniorålder har 

kommit så långt i sin person
liga fotbollsutveckling att 
spelaren skulle kunna utvecklas 
av att spela med seniorer. När 
det gäller Tipselitspelarna är 
filosofin att de ska kunna ges 
erfarenhet av spel mot 
seniormotstånd, vilket lagets 
träningsmatcher de senaste 
åren vittnat om då motståndet 
nästan uteslutande bestått av 
seniorlag. Vi har även möjlighet 
att låna ut spelare till våra 
samarbetsklubbar Skellefteå 
och Vasalund, men även till lag 
som Enskede i division 2.

De av våra egna talanger 
som kommit längst i utveck

lingen ska ges möjligheten att 
träna med A-laget. Det handlar 
om att förbereda spelarna så 
bra som möjligt för att de ska 
vara presumtiva, blårandiga, 
A-lagsspelare och det finns 
således divergerande vägar för 
talangerna att nå dit.

Skapa två alternativa och 
tydliga utvecklingsvägar/ 
karriärvägar för alla ungdomar 
inom DIF, och med avsikt att 
skapa lika förutsättningar för 
personlig utveckling för båda 
dessa grupper.
Svar: Det är viktigt att inte 
breddlagen helt glöms bort i 
föreningen så att det endast 
satsas på elitverksamhet, men 
samtidigt är det en resursfråga 
för föreningen. Det finns just 
nu varken ekonomiska eller 
personella resurser att ge 
breddlagen lika förutsättningar 
som elitlagen.
•Läs mer på dif.se.
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■ AVSPARK

Med A-lagsbussen till Öre
Djurgårdaren följde med bakom kulisserna 
till matchen i Örebro i slutet av februari.

försäsong. Morgonen är kylig. 
Isande vindar sveper in över 
Kaknäs träningsanläggning. 
Solen gör sitt yttersta för att 
ge de få grässtrån som letat 
sig över det tunna snötäcket 
värme. Det är på många sätt 
en lynnig morgonstund, trots 
att inte ett moln går att skym
ta längs horisonten. Tyst och 
stilla, en roingivande atmosfär 
som får själar att bara dyrka 
livets skänk.

Klockan är 08.00 och 
spelartruppen samlas upp. 
Det är en halvtimme kvar 
tills bussen ska rulla iväg mot 

Kajsa Vargs fäste. Djurgår
dens kock Mattias Lönnsäter 
har ordnat med frukost och 
spelarna förser sig. Zoran 
skämtar med allt och alla och 
verkar vara på ett enastå
ende bra humör. Det är fem 
timmar till avspark, vara 
två och en halv kommer att 
tillbringas i en buss.

innan bussen lämnar Kaknäs ser 
Mattias Lönnsäter till att 
frukt och kaffe finns med på 
bussen. Han har även gjort 
smörgåsar som ska mätta vid 
rastplatsen innan Arboga.

Allt är förberett in i minsta 
detalj. När Rotebro pas
seras har det gått ungefär en 
kvart av färden. Redan sover 
Dembo med sina enorma ben 
utsträckta på ett bord. Men 
han väcks ganska snabbt.

-Yes! skriker någon från 
de bakre regionerna av bus
sen.

Det är Jan Tauer som vun
nit över Sebastian Rajalakso 
i kortspel.

-Vadå yes? undrar Se
bastian och reagerar till en 
början rätt förvirrat.

-How could you win? 
fortsätter han.

-Because I´m Tauer! 
skrattar tysken nöjd tillbaka.

Efter kortpartiet anländer 
John Blund till de flesta i bus
sen. Peter Magnusson gäspar 
om vartannat, men ögonen 
verkar inte vilja stängas. Pat
rik Haginge är rutinerad. Han 
har med sig egen kudde och 
sover nog tyngst av samtliga.

Längre fram i bussen 
sovs det emellertid inte. Där 
ritas det löpvägar, diskuteras 
hörnvarianter och mot-
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bro
ståndare. Det är Kjell Frisk 
tillsammans med Andrée 
Jeglertz och Göran Aral som 
delar intressanta tankegångar 
inför matchen.

-Ska vi köra den där 
hörnvarianten från vänster 
om vi får möjlighet till det 
idag? undrar Kjell Frisk.

- Vi kanske ska vänta 
med den till serien? svarar 
Jeglertz.

-Vi har väl flera varian
ter? fyller Göran Aral i.

-Här finns det varianter 
för alla möjliga scenarion, vi 

kommer ha 
en variant 
för varje 
hörna vi får 
under hela 
serien, skrat
tar Jeglertz 
tillbaka.

EFTER ATT HA 

åkt förbi 
det ena lilla 
vackrare stäl
let än det an
dra rullar så 
bussen in på 
rastplatsen 
nära Arboga. 
Zoran som 
åkt bil på 
egen hand 
ansluter till 

den hungriga skaran som nu 
sett att smörgåsarna och kaf
fet åkt fram.

-Hade det här varit en se
riematch hade jag aldrig åkt 
bil ner, då hade jag åkt med 
laget, säger Zoran, som efter 
matchen ska vidare till Göte
borg för att flytta ut saker ur 
sin gamla lägenhet.

Om morgonen var kall, 
har solen nu kommit igång 
ordentligt och det är nästan 
behagligt ute. Fortfarande 

syns inte ett moln och de 
yttre förutsättningarna inför 
matchen blir nära optimala. 
Ett gäng svanar flyger snabbt 
över rastplatsen och en när
mast poetisk förnimmelse ger 
sig till känna. Rastplatsen är 
i sig långt ifrån vacker. Den 
är sådär ocharmigt byggd 
såsom de flesta rastplatser 
längs vägarna ter sig, ändå 
blev den här stunden en av 
resans främsta.

den sista biten in mot Örebro 
sover ingen i bussen. Det 
är tyst och laddat. Även 
om matchens resultat i sig 
endast är av akademiskt 
intresse är spelarna vin
narskallar. Bussen kör förbi 
tågstationen i Örebro, förbi 
köpcentret de kallar Kräma
ren, följer vackra Rudbecks
gatan fram tills Behrn Arena 
är i sikte.

Inne i arenan tilldelas 
laget ett relativt stort om
klädningsrum, men samtliga 
i spelartruppen kliver ut för 
att dels känna på underlaget, 
men också för att beskåda 
träningsmatchen som spelas 
igen. Det är mellan ÖSK 
Ungdom och Frövi. Matchen 
bjuder, likt solen, på glim
tar av värme och samti
digt börjar den där riktiga 
matchstämningen att infinna 
sig när väl Zoran kommer 
och vinkar in spelarna till 
omklädningsrummet för en 
sista genomgång.

dörrarna slås upp. Ut kommer 
elva blårandiga spelare för 
att genomföra årets tredje 
träningsmatch. Ett femtiotal 
Djurgårdssupportrar stäm
mer upp i allsång. »SM-guld, 
SM-guld, SM-guld « ekar 
längs Behrn Arena och även 
om det var kallt ute kändes 
rysningarna längs ryggraden.

Det är nu det sprakas i 
gång igen.

JONATHAN BROBERG

Nya DIF-hörnan på Stadium Sergel
invigning. Tisdagen den 3 mars 
invigdes den nya DIF-hörnan 
på Stadium Sergelgatan.
Äntligen har Djurgården fått en 
möjlighet att synas tillsam
mans med en av sina huvud
partners mitt i city. Hela A- 
laget samt tränare var på plats 
och minglade med nyfikna och 
köpsugna Djurgårdare.

Vi på ungdomssidan är 
mycket glada över DIF-hörnan 
då det ger en möjlighet för våra 
ungdomsspelare att kunna 
köpa delar av vår spelarkollek
tion direkt i butiken.

Succén fortsätter
MEDLEMSTÄLTET 2009. För 
ungefär en månad sedan 
blev det klart från tillstånds- 
utskottet att vi behåller 
medlemstältet under 2009. 
En starkt bidragande orsak 
till att vi får fortsatt 
förtroende under 2009 är 
att det under 2008 har 
fungerat problemfritt både i 
medlemstältet och på 
Stockholms Stadion och vi 
har lika mycket att tacka 
politikerna som lyssnade, 
som våra supportrars goda 
uppförande under 2008.

Alla ungdomsspelare som 
har betalat sin medlemsavgift 
kommer under våren att få ett 
speciellt medlemskort som vi 
har tagit fram och som vid 
uppvisande på Stadium Sergel 
ger dem rätten av att handla 
till DIF-priser. Dessutom 
tillfaller bonusen Djurgården 
Ungdom.

Alla stora lagbeställningar 
skall dock fortfarande skötas 
av Stadium Teamsales i Sickla.

Gör gärna ett besök i den 
nya fräscha Stadiumbutiken.

MARIA JENSEN

Följande regler gäller för entré 
till medlemstältet:
• Åldersgräns 20 år 
• max 600 besökare
• ett ytterstaket med tyg som 
omgärdar serveringsområdet 
• uppvisande av både medlem
skort i Djurgården Fotboll samt 
säsongsbiljett. Tillståndet 
baseras på ett så kallat slutet 
sällskap där kriterierna är att 
du måste vara både sä
songskortsinnehavare och 
medlem. På din biljett står det 
om den är en säsongsbiljett.
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Nyheter från Djurgårdsland

Här fostras morgondagens stjärnor
I Akademiprofilen på Engelbrektsskolan 
kombineras fotbollsträning och skolgång.

utbildning. Att idrott i allmän
het, men kanske fotboll i 
synnerhet, alltmer börjar se ut 
som en yrkesutbildning snara
re än en hobby är ett faktum. 
Det gäller att få en grundlig 
fotbollsutbildning om en 
fotbollsspelare ska kunna 
gå hela vägen till att livnära 
sig som fotbollsspelare. För 
ungdomar är det då viktigt att 
kunna kombinera skolgång 
och träning, och det görs bäst 
i Djurgårdens Akademiprofil 
på Engelbrektsskolan.

Klockan är 15.40. Solen 
börjar så smått skänka 
Stockholm sina sista strålar 
denna tisdagseftermiddag. 
Samtidigt, i skuggan av 
Stadion, ska Akademiprofi
lens träning på GIH just till 
att starta. Träningen startar 
direkt efter skoldagens slut, 
efter att eleven/spelaren bju
dits på mellanmål i skolan.

I dag är spelarna glada. 
Träningen innehåller match
spel i en liten turneringsform 
som ett roligt inslag inför en 
veckas sportlov. Det fram
bringar skratt, men efter ett 

tag kommer vinnarinstinkter
na fram hos spelarna - som 
plockar fram sina främsta 
fotbollskunskaper och sitt 
högsta tempo.

DET ÄR FRAPPERANDE att se så 
pass unga spelare (födda -97) 
vara så positionssäkra, så 
passningsskickliga och med 
sådan individuell teknik. 
Men det är ingen tillfällighet, 
det är en konsekvens av ett 
enträget nötande och resul
tatet av symbiosen mellan 
skolgång och fritidsaktivitet.

I dagens stressiga samhäl
le krävs visioner som ger 
utrymme åt individens fritid. 
Att gå i skolan till mitt på ef
termiddagen (och längre ändå 
för äldre elever), därefter läsa 
läxor för att snabbt kasta i sig 
middagen och rusa iväg till 
en träning som kanske slutar 
vid åtta-nio tiden är normalt 
för en fotbollsintresserad ung
dom med framtidsambitioner.

Djurgårdens Akademipro
fil på Engelbrektsskolan är 
ett sätt för eleven att faktiskt 
kunna kombinera sitt fritids

intresse, integrera det med 
skolgången och på så vis få 
både adekvat utbildning och 
förutsättningar att eventuellt 
kunna spela fotboll på hög 
nivå.

-Vår ambition är att fost
ra morgondagens stjärnor 
både på och utanför planen 
och vi är övertygade om att 
den här inriktningen är en 
ypperlig utvecklingsmöjlighet 
för att på sikt bli just det, 
menar Christian Gentile som 
är ansvarig för Akademipro
filen på Djurgården Fotboll.

det är till slut det röda laget, 
som genom en arbetsinsats 

med finess, plockar flest 
poäng i dagens matchspel. 
Spelarna packar ihop sina 
väskor och lämnar GIH för 
att utanför möta mörkret. 
Konturerna av Stadion syns 
fortfarande tydligt och det 
är inte omöjligt att några av 
spelarna från Akademipro
filen i framtiden kommer att 
få uppleva Stadion från en 
betydligt mer upplyst sida.

Framtiden ligger i deras 
egna fötter- det har Djur
gården och Engelbrektssko
lan tillsammans gett både 
förutsättningar och möjlig
heter till.

JONATHAN BROBERG

Boka 5 september
DIURGÅRDSFEST. Den 
årliga DIF-dagen på 
Kaknäs kan alla 
medlemmar i Djurgår
den Fotboll boka in 
redan nu. Lördagen 
den 5 september 
samlas djurgårdsfa
miljen och blir det 
många aktiviteter på 
träningsanläggningen 
vid Kaknästornet.

A-laget är på plats 
och alla våra ung

domslag spelar 
matcher. Vi kommer 
att försöka samla alla 
föreningar inom 
Djurgården denna 
dag så att djurgårds
familjen kan visa upp 
vilken otrolig bredd 
som finns i alliansför
eningen.

Mer information 
om DIF-dagen 
kommer på dif.se 
i augusti.

Antonio Durån har avlidit
Den tidigare Djurgårdstränaren Antonio Du
rån avled i veckan.

Antonio Durån har avlidit vid en ålder av 
84 år. Antonio tränade Djurgården 1972- 
1974. 1972 förde han Djurgården till seger 
mot Hammarby med 8-1, Djurgårdens dit
tills största vinst i Allsvenskan (1990 slogs 
rekordet med siffrorna 9-1, även då mot 
Hammarby). Bästa allsvenska säsongen totalt 
under Durans ledning var 1973 då Djurgården 
slutade på en tredjeplats.

Djurgården Fotboll beklagar sorgen.
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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




Försäsongen närmar sig sitt slut och runt hörnet väntar 
Allsvenskan. Vägen dit har varit ett långt arbete för att få 
spelet att stämma. Tränarna Jeglertz och Lukic tycker 
att man är på god väg.
AV JONAS RIEDEL

NÄR ANDRÉE JEGLERTZ och Zoran Lukic tog 
över som tränare för Djurgården Fot
boll inför 2009 var det med nyskrivna 
ramar om hur Djurgården skall spela 
fotboll. Spelsystemet var satt till 4-3-3 
och en hel del om vad som skall gälla 
fanns dokumenterat, men penseldragen 
innanför ramen ska de båda tränarna 
själva måla.

-Tränarna ska sköta A-laget vid 
match och träning, jag ser mig mer som 
ett bollplank till dem. Vi har nu gjort ett 
arbete där vi enats om ett sätt att spela, 
en utvecklad form av det vi hade tidiga
re. Det är klart att jag måste vara med 
och initiera det och stödja de blivande 
tränarna i det arbetet, men sedan är det 
tränarna som ska jobba med laget, för
klarar sportchefen Göran Aral.

Den första tiden använde tränarparet 
till att inventera truppen för att se vad 
de hade att bygga med. Resultatet var 
positivt.

-Vi har en bra och utvecklingsbar 
trupp. En av anledningarna till att jag 
tog det här uppdraget var just att jag be

dömde truppens status som mycket 
bättre än vad många andra har gjort och 
gör. Sedan är det alltid viktigt att förbe
reda spelarna mentalt, taktiskt, tekniskt 
och fysiskt inför Allsvenskan så att de 
kommer stärkta dit, säger Zoran Lukic.

försäsongens upplägg har varit lite annor
lunda mot tidigare år, med boll i nästan 
alla pass och väldigt mycket taktiskt 
drillande redan från början.

»En av anledningarna till att jag tog 
det här uppdraget var att jag bedöm
de truppens status som mycket bätt
re än vad många andra har gjort.«
Zoran Lukic

-Under januari och början på febru
ari jobbade vi med det stora spelet och 
att få spelarna att hitta sina positioner 
och grundtrygghet. Sedan har vi börjat 
bryta ner det i mindre detaljer, vi jobbar 

mer med lagdelar och de spelare man 
har runt sig, berättar Andrée Jeglertz.

En viktig detalj som det arbetats myck
et med är att stärka självförtroendet hos 
spelarna både individuellt och även som 
grupp. Ett inte alldeles enkelt uppdrag.

-Våra spelares självförtroende var inte 
på topp i höstas. Det tar ganska lång tid 
att bygga upp det igen, samtidigt som 
självförtroende kan raseras väldigt fort. 
Men vi har beteendevetare som hjälper 

oss med den 
mentala biten 
och sedan gäller 
det ju för mig 
och Andrée att 
få spelarna att 
känna sig sedda 
och bekräftade. 
Vi kommer trä
na mycket på att 

försätta spelare i situationer som kräver 
att de själva tar sig ur dessa och på så sätt 
blir bekräftade och samtidigt får självför
troendet att växa, fortsätter Zoran.

Örebro var det första laget Djurgår-
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Intervju
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»Milic är en mycket intressant 
spelare och konkurrensen 
mellan honom och Youssef
blir intressant att följa.«
Andrée Jeglertz

den mötte som spelar 4-3-3 precis som 
Djurgården. Det är också det lag som 
Djurgården möter i premiären 6 april.

-Örebro har spelat 4-3-3 ett tag och 
är lite tryggare i sina positioner än vad vi 
var när vi möttes. Det var en intressant 
match och vi fick en del kvitton på hur 
de löser olika situationer. Resultatet i de 
träningsmatcherna spelar ingen roll när 
Allsvenskan startar, men vi lär oss myck
et varje match, analyserade Andrée efter 
matchen.

hrvojde milic är ett av Djurgårdens nyför
värv och han gjorde debut i mötet med 
Örebro och han gjorde ett bra intryck på 
tränarna.

-Han är rapp och har en hög ambi
tionsnivå vilket är positivt. Milic är en 
mycket intressant spelare och konkur
rensen mellan honom och Youssef blir 
intressant att följa. Är båda två så bra att 
vi bedömer att båda ska vara i startelvan 
så kan vi lösa det, säger Andrée.

Försäsongen för Djurgårdens del har 
inte innehållit några revolutionerande ny
heter, inte mer än att en ny spelform ska 
nötas in.

-Vi har fokuserat mycket 
på själva fotbollsspelet un
der försäsongen, så att våra 
spelare är fullt medvetna om 
hur vi vill att de ska spela 
under säsongen. Samtidigt 
har vi naturligtvis styrketrä
nat och löptränat också, 
men det är trots allt fotboll 
vi håller på med och då tror 
vi att om merparten av pas
sen är rena fotbollspass 
gynnar det även spelarnas ut
veckling, förklarar Zoran.

Det märks och syns att 
Zoran trivs med att vara 
tillbaka i Djurgården, fören
ingen som enligt honom 
själv ligger allra varmast om 
hjärtat.

-Jag är en lycklig man. 
Jag älskar verkligen den här 
föreningen och jag älskar 
våra supportrar. Då kan 
man inte annat än att vara 
lycklig över att få möjlighe
ten till ett sådant här jobb, 
säger Zoran och ler.

När laget den 16 mars 
åkte till Portugal för årets försäsongsläger 
hade man hunnit med sex träningsmat
cher. En vinst mot Vasalund och en förlust 
mot Örebro SK samt fyra oavgjorda 
matcher är resultatet.

resultatmässigt är det kanske inte så 
mycket att skryta med, men i den sista 
matchen innan lägret, 1-1 mot Inter 
Åbo, gjorde man sin positionsmässigt 
bästa match för året och nu börjar något 
av en spelidé kunna skönjas.

-Mot Åbo ligger vi rätt i positioner
na och då tappar vi inte bollen i farliga 
lägen som vi tidigare gjort. Det gör att vi 
slipper farliga omställningar från mot
ståndarna. I slutet av matchen har vi 
dessutom ett riktigt bra anfallsspel, me
nade Göran Aral.

Nu gäller det att bygga vidare på det 
positionsspel man har skapat grunder 
för, och att sedan vidareutveckla anfalls- 
spelet.

Två träningsmatcher återstår innan 
allvaret börjar. Den 6 april kommer 
Örebro SK till Stockholms Stadion, då 
är det upp till bevis för den nya tränar
duon.

Född: 1972

Spelarkarriär: Husie IF, Malmö FF, IFK Trel
leborg, Umeå FC, IFK Hässleholm, Gimonäs 
CK, totalt 25 allsvenska matcher och 3 U21- 
landskamper
Klubbar som tränare: Gimonäs CK 2003 
(div. 3), Umeå IK 2004-2008 (Damall
svenskan)
Meriter som tränare: SM-guld i Damall
svenskan med Umeå IK 2005, 2006, 2007 
och 2008, Segrare Svenska Cupen med 
Umeå IK 2007 samt Supercupen 2007 och 
2008, Seger i UEFA Women's Cup 2004

Född: 1956
Spelarkarriär: FC Sarajevo, Favorit FC, 
Admira Wacker. 3 A-landskamper för Jugo
slavien
Klubbar som tränare: Djurgården ungdom 
1993-1999, Djurgården A-lag 1999-2004, 
Örgryte IS 2005-2006, Qviding FIF 2006- 

2008
Meriter som tränare: SM-guld med Djurgår
den 2002 och 2003, Segrare Svenska Cupen 
med Djurgården 2002
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Föreningen

Tisdagen den 10 mars höll Djurgårdens IF 
Fotbollförening årsmöte i Torben Grut-salen på 
Stockholms Stadion. 255 medlemmar fanns 
på plats för att påverka Djurgårdens framtid.
AV TOMAS AF GEIJERSTAM FOTO HAMID SHOKATYAN

vd alf johansson inledde mötet med att re
dogöra för ekonomin. Djurgården Fotboll 
gjorde, precis som många andra svenska 
fotbollsföreningar, ett svagt resultat 2008. 
Omsättningen för koncernen låg på 
109 524 211 kronor och resultatet slutade 
på minus 12 516 327 kronor. De största 
minusposterna var uteblivna publikintäk
ter, minskade intäkter från TV-avtal, svårt 
år för försäljningsverksamheten och en
gångskostnader för personal.

Alf Johansson visade vilka åtgärder 
som kommer att vidtas för att komma till 
rätta med den ekonomiska nedgången.

Personalminskning (redan genomförd, 
kostnaderna togs 2008), löner spelar
trupp (flera spelare med höga löner har 
lämnat truppen), kanslikostnader (bespa
ringar och effektiviseringar), säkerhet 
(Djurgården har anställt Mats Jonsson 
vilket minskar behovet att köpa in tjäns
ter), fokus på publikrekrytering (redan 

påbörjat med både interna och externa 
resurser) och fokus på försäljningsverk
samheten var några av de åtgärder som 
vidtagits för att få balans i ekonomin.

vid valet av styrelse för Djurgårdens IF Fot
bollförening 2009 gick årsmötet på 
valberedningens förslag som innebär att 
Per Darnell är ny ordförande och han val
des på ett år. Till ledamöter valdes 
Magnus Forssblad, Per-Erik Hasslert,
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Douglas Roos, Christer Haglund, Lars- 
Erik Sjöberg och Johan Qviberg.

I styrelsen sitter även Ellinor Pers
son och Gustav Törngren som 2008 
valdes in på två år.

Valberedningens förslog även att sty
relsesammansättningen i DEF AB blir 
densamma som i Djurgården Fotboll. 
Martin Selin och Yvonne Strömberg 
lämnade i och med detta sina uppdrag i 
Djurgårdens IF Fotbollförening.

Per Bouveng och Ronald Åman läm
nar vid kommande bolagsstämma sina 
uppdrag i DEF AB.

även vid val av revisorer gick årsmötet 
på valberedningens förslag vilket be
tydde omval av Bengt E Lindbergh 
och Hans Stenberg med Björn Lind
bergh och Torbjörn Westman som 
suppleanter.

Till valberedning för kommande år

medlemmar kom till årsmötet 10 mars.
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VÄLBESÖKT ÅRSMÖTE

valdes Niklas Andrae, Gustav Guggen
heimer, Leif A Nilsson och Jan-Peder 
Norstedt.

Inte mindre än elva motioner inkom 
till årsmötet i Djurgården IF Fotbollföre
ning. På Djurgårdens hemsida kan du 
läsa samtliga motioner i sin helhet till
sammans med styrelsens yttrande och 
årsmötets beslut.

den mest uppmärksammade motionen var 
nog motion 10, angående avsiktligt spel 
av bollen över sid- eller kortlinje vid ska
da på motspelare.

Motionsställaren föreslog årsmötet 
att spelare i Djurgården Fotbolls täv
lingsmatcher på elitnivå, det vill säga 
Allsvenskan, Svenska Cupen och even-

Den mest uppmärk
sammade motionen 
var nog motion 10, 
angående avsiktligt 
spel av bollen över 
sid- eller kortlinje vid 
skada på motspelare.
tuella Europacuper, ej avsiktligt får slå 
ut bollen över sid- eller kortlinje vid 
skada på motspelare.

Styrelsen föreslog i sitt yttrande att 
den nya styrelsen skall verka för att få 
principen att gälla unisont inom svensk 
fotboll. Årsmötet beslutade att bifalla 
motionen.

Nya styrelsen
Årsmötet gick på valberedningens förslag vid 
val av styrelse för Djurgårdens IF FF 2009.

Douglas Roos
Nyval, 2 år

Lars-Erik Sjöberg
Omval, 1 år

Ellinor Persson
Sittande, 1 år kvar

Per-Erik Hasslert
Nyval, 2 år
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Och vinnaren är...
Ett antal traditionsenliga priser delades ut under kvällen.

Per Kotschack (ovan) är hedersleda
mot, och Gunnar Lundqvist (ej med 

på bilden) är hedersordförande.

Årets DIF-insats 
Priset delas ut till 
någon som gjort en 
extra fin insats för 
föreningen. Årets 
pristagare blev Peter
Carlsson, Stig Elenius, Jiri Fiala och 
Anders Toll.
Motivering: Dessa personer har under 
många år gjort ovärderliga insatser i 
samband med Djurgårdens matchar
rangemang, insatser som är en 
förutsättning för Djurgården Fotbolls 
verksamhet. Årets pristagare represen
terar de ideella krafter som de flesta 
aldrig ser, men som ofta är Djurgårdens 
ansikte mot domare, motståndare och 
media och därmed skapar en viktig bild 
av föreningen inom Fotbolls-Sverige.

lohan Björkmans stiftelse 
Priset delades ut till 
flera ungdomsledare 
i form av resebidrag 
och vinnarna blev 
Mathias Kjellberg i
P95:4, Louise Gustavsson i P95:4, Bo 
Wigstrand i P95:4, Johan Sjölin i P96:3 
och Maria Melander i F98.
Motivering: Som ledare i Djurgården 
Fotboll är det viktigt att vara en förebild 
för spelarna, på och utanför planen, 
men även att så väl internt som externt 

vara en god ambassadör för föreningen. 
Vi är säkra på att ni som ledare står för, 
och förmedlar, de budskap Djurgården 
står för: Glädje, Värdighet och Respekt, 
alltid - oavsett. Med Djurgårdsandans 
motto i både ord och handling känner vi 
stolthet och trygghet med att ha er som 
ledare i vår ungdomsverksamhet.

Årets Djurgårdare
Priset delas ut till en 
spelare i A-truppen 
och i år gick 
utmärkelsen till
Andrej Komac.
Motivering: Andrej 
har genom sin kreativitet och förmåga att 
utmana motståndarna visat att han är en 
stor tillgång för laget.

Kurt Hammargrens minnesfond
Priset är ett 
stipendium som 
tilldelas en junior
spelare och årets 
stipendiat blev Axel 
Sjöberg.
Motivering: Axel har under året haft en 
uppseendeväckande utveckling som 
fotbollsspelare. Han personifierar 
verkligen det faktum att utvecklingskur
van som fotbollsspelare är individuell 
och inte förutsägbar.

Johan Qviberg
Nyval, 1 år

Christer Haglund
Nyval, 1 år

Valberedningens föreslog att 
styrelsen i DEF AB blir samma som 
i Djurgårdens IF FF. Martin Selin och 
Yvonne Strömberg lämnar i och med 
det sina uppdrag. Per Bouveng och 
Ronald Åman lämnar vid kommande 

bolagsstämma DEF AB. Bengt E 
Lindbergh och Hans Stenberg 
valdes om som revisorer, med Björn 
Lindbergh och Torbjörn Westman 
som suppleanter. Till valberedning
en för kommande år valdes Niklas 
Andrae, Gustav Guggenheimer, Leif 
A Nilsson och Jan-Peder Norstedt.
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INFOMÖTE I OFFENSIV ANDA
Medlemmar
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Det årliga informationsmötet gick av stapeln den 16 
februari. Det var offensiva tankar från såväl VD Alf 
Johansson som de nya tränarna och spelartruppen.

det finns något inom föreningen som lig
ger och puttrar inför kommande säsong. 
Ingen inne i Torben Grutsalen nämnde 
ordet under det traditionella informa
tionsmötet, men visst lyste det igenom. 
Det finns en revanschlust hos samtliga 
inom Djurgårdsfamiljen.

Men det finns också en genomgående 
positivism inom föreningen som känns 
långt ifrån den turbulenta hösten för 
bara ett par månader sedan. Alf Johans
son inledde informationsmötet med att 
kort tala om den nya organisationsstruk
turen och kom sedermera in på både 

arenafrågan och service- och säkerhets
frågan. Därifrån tog sedan nytillträdande 
evenemangsansvarige Mats Jonsson över 
och berättade om sin syn på det kom
mande uppdraget som inleds i mars.

JENNY FURTENBACH KLARGJORDE för försälj
ning och kundkontakter innan kvällens 
stora fokus tog vid, sporten. Göran Aral 
förklarade helhetssynen på hur A-lags
verksamheten kommer att bedrivas och 
hade till sin hjälp med sig Tommy Da
vidsson från ungdomsfotbollen.

Det kommer att finnas tydliga linjer 

mellan A-lagsverksamhet och ungdoms
verksamheten och Tommy menade att 
DIF har ett stort, men mycket intressant, 
jobb framför sig under kommande år.

De nya tränarna, Andrée Jeglertz och 
Zoran Lukic, talade ingående om hur de 
vill att spelarna ska agera utifrån den 
nya spelform som håller på att nötas in. 
Det finns en klar uppfattning om att spe
la offensivt och det råder inget tvivel om 
att både Zoran och Andrée vill att det 
offensiva spelet prioriteras.

mot slutet av mötet togs spelartruppen, 
som brukligt, upp på scenen och Zoran 
och Andrée fick tillfälle att, på ett eget 
sätt presentera årets spelartrupp, något 
som verkade uppskattat och som locka
de fram skratt i lokalen.

JONATHAN BROBERG

FOTO HAMID SHOKATYAN
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Under maj månad bjuder vi på 
leveransen när du beställer varor från 
dif.se/webshop och betalar med kort 
eller genom din internetbank.

Juni
I juni har vi uppehållsrea, det betyder 
att du får hela 15 procent rabatt på 
alla produkter ur adidassortimentet du 
handlar i webbshopen.

Mors dag 31/5
Solen i ögonen? 
Nya kepsar 
finns i butik nu.

Glöm inte att det är mors dag den 31 
maj, lägligt nog får vi in en laddning 
nya t-shirts redan i april så att du i god 
tid kan köpa mammas present antingen 
i webbshopen eller i butiken/tältet på 
Stadion.

Öppettider
DIF-butiken i klocktornet på Stockholms Stadion är öppen onsdagar 12-18, 
lördagar 11-15 samt matchdagar på Stadion, från och med 3 timmar före avspark.

dif.se/webshop


Petter Gustafsson, Christer Youssef och Trimi 
MakolIi är tre killar som exemplifierar Djur
gårdens nya satsning. De är unga, talangfulla 
spelare som spås en lysande fotbolIsframtid. 
Nu handlar det om hårt arbete för att slå sig in 
i årets startelva.
AV JONATHAN BROBERG

det är tyst i hjärtat av Östermalm, Karla- 
plan. Kanske är det Schalgerfinalen som 
satt sina spår. Kanske är det bara en van
lig söndag i en storstad vars invånare tar 
sista chansen till vila innan en ny arbets
vecka tar fart.

Jag har stämt träff för en intervju med 
två av Djurgårdens nyförvärv utanför 
Fältöverstens ingång. Redan fem minuter 
innan utsatt tid sitter Petter Gustafsson 
på en bänk och väntar. Och snart kom
mer Christer Youssef gåendes över gatan.
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-Tider är något man måste respekte
ra, tycker Petter. Jag försöker att alltid 
vara i tid, det ger ett seriöst intryck.

Vi tar plats på ett café och noterar att 
någon glömt kvar en mössa och en hals
duk vid bordet. Kaffet doftar ljuvligt och 
stämningen är gemytlig.

-Jag är så jävla stolt över att vara i 
Djurgården, utbrister Christer. Jag har 
alltid gillat den typ av fotboll som Djur
gården står för. Den passar både min 
spelstil och är rolig att titta på.

Han avbryter dock sig själv och till
lägger snabbt:

-Fast förra året kan inte ha varit spe
ciellt kul, varken att spela eller att titta 
på, ler han snett.

FÖR CHRISTER HAR FOTROLLSLIVET tagit Or
dentlig fart. Han inledde sin fotbollskarriär 
i FC Inter Orhoy i Tensta där han är upp
vuxen och började tidigt med fotbollen, 
men det var inte förrän han nådde Brom
mapojkarnas u-trupp som han förstod att 

fotboll är hans kall i livet. Landslag börja
de höra av sig och så småningom blev han 
kallad till U21-landslaget.

För Petter har karriären inte gått lika 
spikrakt. Han är nästan en arketyp av en 
norrlänning, lite blyg och tystlåten, men 
utrustad med ett trevligt och artigt sätt. 
En annan stereotyp bild av en sportande 
Skellefteåbo torde vara en hockeyspelare. 
Länge spelade Petter också hockey pa
rallellt med fotbollen.

-Men jag tyckte nog alltid att jag var
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lite bättre på fotboll och att det var roli
gare. Men jag har aldrig, såsom Christer, 
spelat i något landslag eller så. Jag är 
nog bara en vanlig fotbollskrigare, med 
ett stort hjärta, menar han.

Petter inledde sin karriär i IFK An
derstorp och via Sunnanå hamnade han 
tillslut i Skellefteå FF. Hur det kommer 
sig att Petter och Christer helt plötsligt 
blev lagkamrater i en av Sveriges mest 
framgångsrika föreningar förklarar Pet
ter med att det i hans fall hade en hel del 
med tillfälligheter att göra.

-Jo, det var efter att samarbetet mel-

Petter Gustafsson
Född: den 1 januari 1985
Längd: 179 cm
Vikt: 75 kg
Moderklubb: IFK Anderstorp
Övriga klubbar: Skellefteå FF
Kontrakt till: 2011 12 31

»Jag har aldrig tagit ut något 
i förskott, och ibland känns 
det overkligt, men jag är oer
hört glad över att vara här.«

Född: den 1 december 1987
Längd: 176 cm
Vikt: 72 kg
Moderklubb: Bromstens IK
Övriga klubbar: IF Brommapojkarna

Säsonger i DIF: 0
Kontrakt till: 2011-12-31

Petter Gustafsson

lan DIF och Skellefteå tog fart som DIF 
började intressera sig. Jag provtränade 
med DIF förra hösten och blev inbjuden 
till ytterligare ett sådant tillfälle under 
vintern. Jag har aldrig tagit ut något i för
skott, och ibland känns det overkligt, 
men jag är oerhört glad över att vara här.

-Jag är också glad över att vara här, 
inflikar Christer. Glad, men inte nöjd. 
Jag vill uppleva större saker, som SM- 
guld och Champions League, men mitt 
första mål är att spela så mycket som 
möjligt för Djurgården under våren så 
att jag också har chans att slå mig in i 
U21-truppen till EM i sommar. Det vore 
stort att vara med där, ler han.

christer gjorde via en mycket fin fjolårs
säsong i Brommapojkarna sig ett namn 
på den svenska fotbollsmarknaden. I 
media slogs det upp stort att han var på 
väg till AIK.

-AIK visade intresse under förra sä
songen, men när den tog slut hörde de inte 
av sig. Jag hörde också att Malmö och 
Örgryte ville ha mig, men när Djurgården 
kontaktade mig var beslutet väldigt en
kelt. Även om AIK hade hört av sig, hade 
jag valt Djurgården, säger han.

-Jasså det hade du, avbryter en röst. 
Det är Mikael Dahlberg som ställt sig 
framför vårt bord och sträcker sig efter 
den kvarglömda halsduken och mössan.

-Det är min mammas. Vi satt precis 
här innan er. Man skulle kunna säga att 
vi höll platserna åt er, skrattar han och 
lämnar caféet.

Efter att hämtat en påtår börjar Chris
ter och Petter att prata om vad de 
förväntar sig av året. Petter har inte satt 
upp något direkt mål, mer än att han ska 
försöka ge Tauer och Haginge en match 
om ytterbacksplatserna.

-Jag inser att de två är etablerade, duk
tiga spelare. Men om jag inte hade den 
ambitionen, vad gör jag då här? Att tjäna 
pengar och att träna är kanske inte helt 

fel, men jag är inte sådan. Jag 
vill göra skäl för min lön och 
jag vill utvecklas som spelare.

-Detsamma gäller mig. Jag 
även arbetat hårt för att ge nå
got tillbaka till dem som 
stöttat mig. Att sitta på bän
ken är inget att vara stolt över, 
inte om du vill bli en bra spe
lare. Då gäller det att få speltid 

och att ta ansvar för den speltid du får, 
utvecklar han.

Familjerna har varit viktiga för både 
Christers och Petters framgångar. Alltid, 
i vått och torrt, har de visat sitt stöd.

-Ja, det är absolut det viktigaste för 
mig. Utan att farsan hade skjutsat till trä
ningar och utan både hans och de andra i 
familjens stöd hade jag aldrig varit där jag 
är idag. Att det nu går bra för mig är lika 
mycket deras förtjänst, berättar Christer 
Youssef ödmjukt.

Petter håller med och menar att det 
också är en trygghet att familjen är med 
på matcher och träningar, särskilt när 
man är ungdomsspelare.

-Det är svårt att utvecklas om man 
inte får hjälp och stöd och precis som 
Christer har jag fått just det av min familj. 
Det går inte att föreställa sig hur mycket 
det betyder egentligen.

Att tala om fotbollsförebilder är nå
got som alla fotbollsspelare verkar gilla.

-Min förebild är utan tvekan Messi. 
Han och jag spelar oftast på samma posi
tion och jag försöker spela på liknande 
sätt som honom. Han får så mycket fula 
efterslängar mot sig men reser sig bara 
och kör på, det är imponerande, säger 
Christer.

-Mina förebilder har mestadels ock
så varit offensiva, trots att jag är back, 
säger Petter. Men min absoluta favorit
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är Sol Campbell. Han är stor och stark 
och är en otrolig mittback.

Inför årets säsong är det inte bara 
Christer och Petter som är nya i truppen, 
även tränarna Zoran Lukic och Andrée 
Jeglertz är nya. Både Petter och Christer 
menar att tränarna är otroligt bra.

-Zoran är speciell, men oerhört bra, 
menar Christer och ler. Han kan slänga 
ur sig saker som »Jag förstår verkligen 
inte varför vi värvade dig, Christer«, fast 
med glimten i ögat. Han skojar samtidigt 
som han ställer krav. Han vet vad som 
krävs för framgång och har utvecklat 
många duktiga spelare, jag gillar honom.

-Andrée är också oerhört kompetent. 
Han instruerar bra och förklarar hela ti
den hur han vill att vi ska agera. Jag tror 
att kombinationen Zoran och Andrée 
kommer att leda till framgångar. Jag har 
redan lärt mig mycket, säger Petter.

Den allsvenska säsongen närmar sig 
med premiär mot Örebro den 6 april på 
Stadion och det är ett ögonblick som 
både Christer och Petter längtar till.

-Tänk att få springa in på ett fullsatt 
Stadion och vinna i premiären. Det skulle 
vara det största ögonblicket i min karriär, 
säger Christer med tindrande ögon.

-Jag har som mest spelat inför 400- 
500 personer förut, så man kan lätt 
räkna ut vad det skulle betyda att spela 
för ett fullsatt Stadion, lyser Petter upp.

nytt för I år är att Djurgården inte ska 
spela ut bollen om en motståndare ska
das. Man spelar tills domaren blåser, 
helt enkelt. Beslutet röstades fram på 
årsmötet av Djurgårdens medlemmar.

-(skratt) Jag hörde om det där och 
jag tycker det är väldigt bra. Det finns en 
tendens hos spelare att utnyttja situatio

nen till att förstöra spelet och det är 
såklart frustrerande, menar Christer och 
får medhåll av Petter.

-Ett bra och viktigt principbeslut. Vi 
har något att förhålla oss till även om 
det säkert blir en hel del diskussioner om 
Fair Play och annat tror jag faktiskt att 
fotbollen vinner på det i längden. Hur 
fair är det att ligga ned och fejka skada 
för att förhindra ett anfall?

De två timmarna som var bokade för 
intervjun är sedan länge passerade. Kaf
fet är urdrucket. Kvar på caféet finns två 
spelare som står på randen till sin första 
allsvenska säsong i DIF och ett fåtal gäs
ter. En av dem, en äldre man, kommer 
fram och tar spelarna i hand. En enda 
person kände igen dem. Om några må
nader blir det nog garanterat fler som 
vet vilka Christer Youssef och Petter 
Gustafsson är.

För tre år sedan sprang Trimi Makolli runt i Djurgårdens 
92:or och beskrevs ofta som den blårandiga framtiden. 
Nu kan Trimi som 17-åring titulera sig A-lagsspelare.

tiden går fort. Minuter blir till timmar 
som blir dagar och därmed snart nya år. 
För fotbollsspelare tickar klockan stän
digt. Om du är en 33-årig yngling i 
närings- och arbetslivet är du klassad som 
veteran i fotbollens värld. Det gäller att 
utvecklas och göra det relativt snabbt.

Det har Trimi Makolli lyckats med.

»Trimi var en sådan spelare som 
verkligen stack ut ur mängden 
med sin fina teknik och sitt sätt 
att vara på planen.«
Dali Savic, ungdomstränare som haft Trimi i 92:orna

Innan årets försäsong var det kanske 
inte så många som kände till den lille 
teknikern som benämnts som superta
lang. Han spelade för tre år sedan med 
Djurgårdens 92:or och var redan då den 
klarast lysande stjärnan.

Idag, tre år senare, har Trimi spelat 
frekvent med A-laget i träningsmatcher 
och gjort två fina mål. Det finns röster 
som vill se Trimi göra allsvensk debut 
redan i premiären mot Örebro den sjätte 
april, och visst, omöjligt är det inte.

Fjolåret var Trimis kanske bästa hit
tills i fotbollslivet. Han utmärkte sig 

starkt i juniortruppen, 
som förstaårs junior och 
blev inkallad till A-lagets 
träningar. I den miljön ut
vecklades han vidare och 
under hösten förblev han 
en stöttepelare i P16 
landslaget.

Trimi har med sin tek
nik och blick för spelet

lätt att charma åskådare och frågan är 
om han inte redan nu kanske är mogen 
att göra det även på den stora allsvenska 
fotbollsscenen.

Framtiden kommer att ge oss svaret 
på den frågeställningen.

Född: den 2 januari 1992
Position: Mittfält
Längd: 177 cm
Vikt: 70 kg
Kom till DIF: 2003
Prestationsmål för 2009: Att spela så 
många matcher som möjligt och minst en 
allsvensk match
Drömklubb att spela i: Manchester United
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SIRIUS 1

VASALUND 1

Mikael Dahlberg kom 
in i andra halvlek.
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DJURGARDEN 1

DIURGARDEN 1

SJÖLUND EKONG

KONWEAKUIVASTO JOHANNESSON

TOURAY WAHLSTRÖM

ÖREBRO SK 2

DJURGARDEN 1

SJÖLUND

KUIVASTO TAUER

TOURAY

DJURGARDEN 3

MILIC

KOMAC
SJÖLUNDEKONG

TAUER KUIVASTO

WAHLSTRÖM

0-1 DAHLBERG (7)
0-2 KOMAC (49)
1-2 YASAR (57)
1-3 KOMAC (11)

1-0 NÄFVER (12)
2-0 ALMEBÄCK (31)
2-1 OREMO (34)

Efter 1-0 var spelet bra, även om 
DIF i perioder inte vågade gå upp 
i press som det är tänkt. Christer 
Youssef fick igång fötterna och 
hotade ofta på sin kant, vilket 
gav många frisparkar. På mitten 
slet Komac över stora ytor, fint 
uppbackad av Sjölund. Djurgår
den blev lite mindre aggressiva 
i andra halvlek, backlinjen kom 
inte upp som i första och laget 
blev lite långt.

I vissa moment av spelet fanns 
det tendenser till något som kan 
bli riktigt bra. Det spelskickliga 
mittfältet var katalysatorn till 
Djurgårdens anfall. Men efter 
Kristoffer Näfvers mål sjönk 
Djurgården spelmässigt och 
Örebro tog allt mer. Efter 2-0 
orkade DIF resa sig något och 
Oremo nickade snyggt in en 
hörna till 2-1 och var han ytterst 
nära att även kvittera.

Matchen började avvaktande. 
Spelet var till en början mer 
förlagt till offensiv planhalva och 
backlinjen stod högt upp, men 
det var tunt framåt. Sista kvarten 
av första halvleken spelade DIF 
upp sig rejält och satte press på 
BP, dock utan utdelning. Andra 
halvlek startade bra, men i slutet 
av halvleken sjönk intensiteten. 
Några fler mål än straffmålen 
blev det inte.

TRÄNINGSMATCH 4
SKYTTEHOLM 5/3
PUBLIK CA 2300
DOMARE KEIJO HYVÄRINEN

TRÄNINGSMATCH 1 
STADSHAGEN 14/2 
PUBLIK CA 2000 
DOMARE STEFAN JOHANNESSON

TRÄNINGSMATCH 2
BOSÖN 21/2
PUBLIK CA 200
DOMARE STEFAN JOHANNESSON

TRÄNINGSMATCH 3 
BEHRN ARENA 28/2
PUBLIK CA 200 
DOMARE JOHAN HAMLIN

DIF var det bättre laget. 16-årige 
Trimi Makolli startade som offen
siv mittfältare, och gjorde årets 
första mål. Sirius mål kom på la
gets enda chans. Allt efter det att 
spelare byttes in andra halvlek 
och orken tröt i båda lagen sjönk 
spelkvalitén. Qvidingbacken Kyle 
Konwea spelade hela matchen, 
han var glad över erfarenheten 
men menade att det behövs lite 
tid att komma in i spelet.

> MILIC (46)
< YOUSSEF (46)

> EKONG (52)
< ANDERSSON (52)

> HAGINGE (57)
< GUSTAFSSON (57)

> MAGNUSSON (63)
< CEESAY (63)

> DAHLBERG (70)
< KOMAC (70)

JOHANNESSON HAGINGE

> RAJALAKSO (46)
< YOUSSEF (46)

> MAGNUSSON (72)
< TAUER (72)

>HELLQUIST (72)
< EKONG (72)

GUASTFSSON CEESAY

RAJALAKSO DAHLBERG YOUSSEF

DAHLBERG YOUSSEF

RAJALAKSO OREMO YOUSSEF

RAJALAKSO OREMO YOUSSEF

RESULTAT
Träningsmatcherna

GUSTAFSSON CEESAY

1-0 PERSSON (27) DIFS BYTEN
1-1 KOMAC (64) > MAGNUSSON (46)

< JOHANNESSON (46)

>HELLQUIST (46)
< ANDERSSON (46)

>OREMO (66)
< DAHLBERG (66)

>TAUER (66)
< HAGINGE (66)

> MAKOLLI (75)
< YOUSSEF (75)

MAKOLLI
ANDERSSON

KOMAC
ANDERSSON

HAGINGE CEESAY

1-0 MAKOLLI (24) DIFS BYTEN
1-1 HOCH (40) > JOHANNESSON (46)

< KUIVASTO (46)

> GUSTAFSSON (46)
< HAGINGE (46)

> EKONG (60)
< ANDERSSON (60)

> DAHLBERG (60)
< OREMO (60)

>HELLQUIST (72)
.< MAKOLLI (72)

BP 1
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Träningsmatcherna

DJURGARDEN 1DJURGÅRDEN 2

IFK NORRKÖPING 2

RAJALAKSO

SJÖLUND

HAGINGE CEESAYTAUER CEESAY

WAHLSTRÖM

0-1 FURUHOLM (55)
1-1 MAKOLLI (85)

TRÄNINGSMATCH 6 
ROSVALLA IP 14/3 
PUBLIK CA 300

TRÄNINGSMATCH 5 
STADSHAGEN 8/3 
PUBLIK CA 2000 
DOMARE MAGNUS AHLSÉN

DIFS BYTEN

>YOUSSEF (55)
<OREMO (55)

> MAKOLLI (80)
< MILIC (80)

Djurgården startade stabilt och 
positionsspelet såg bättre ut än 
tidigare. Det bidrog till att Djur
gården slapp de omställningar 
man ofta tidigare fått emot sig. 
Framåt skapades inte så mycket, 
och efter målet sjönk Djurgården 
ner i banan. Men sista 20-25 
minuterna lyfte man sig rejäl. 
Anfallsspelet började fungera allt 
bättre och Trimi Makolli kvittera 
på ett överraskande skott.

DAHLBERG YOUSSEF RAJALAKSO OREMO MILIC

KUIVASTO MAGNUSSON KUIVASTO GUASTAFSSON

KOMAC
ANDERSSON

KOMAC
SJÖLUND DAHLBERG

TOURAY

0-1 CAKIC (29) DIFS BYTEN Inledningsvis saknade båda
1-1 DAHLBERG (34) > MILIC (46) lagen rörlighet och ett distinkt
2-1 YOUSSEF (76) < KOMAC (46) passningsspel och tålamod.
2-2 RACU (81) > HAGINGE (46)

<TAUER (46)

>HELLQUIST (60)
< SJÖLUND (60)

>EKONG (76)
< ANDERSSON (76)

> JOHANNESSON (80)
< RAJALAKSO (80)

Efter Norrköpings ledningsmål 
hade DIF en hel del boll runt 
Norrköpings straffområde, men 
utan att tränga igenom. Dahlberg 
nickade snyggt in kvitteringen för 
blåränderna. Sista kvarten blev 
det äntligen fart i anfallen och 
resulterade i ledningsmål. Nu 
räckte det inte till vinst.
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Intervju

1995 lämnade Daniel Martinez Djurgården för ett nytt 
fotbolIsäventyr i Spanien. 14 år och nio spanska klubbar 
senare har Dani Olsson, som han kallade sig i Spanien, 
lagt skorna på hyllan.
AV HENRIK MANNINEN

I dag bor daniel martinez i Afrika och har 
inga tankar på att flytta till Sverige.

-Jag har rest väldigt mycket i Spanien 
så det känns bra att lugna ned sig lite, 
fast målet så småningom är att flytta till
baka till det spanska fastlandet, säger 
Martinez.

Han spelade för Rácing Ferrol, Elche, 
Guadix, Universidad Las Palmas, Ceuta, 
Torredonjimeno, Serrallo, Linense och 
Puerto Real under sin långa aktiva karri
är i Spanien. Som högst nådde han den 
näst högsta serien, Segunda A, där han 
säsongen 2000/2001 spelade mot klub
bar som Sevilla, Real Betis och Atlético 
Madrid.

Det var skilda världar från när han en 
gång i tiden som knatte började sparka 
boll för IFK Lidingö. Favoritlagen då 
som nu var Djurgården och Real Mad
rid, men innan chansen kom att spela för 
sina lokala favoriter tillbringade han två

år i AIK med bland annat Magnus Hed
man som lagkamrat.

-Jag var 14 och spelade i IFK Lidingö 
när AIK ringde och man var ju ung och 
ville utvecklas. Men att komma till Djur
gården som 16-åring är fortfarande ett av 
mina favoritminnen från karriären, be
rättar Martinez.

Daniel Martinez debuterade för Djur
gården som 19-åring hemma mot GAIS. 
Genombrottet kom 1994 när han spela
de 25 matcher och gjorde fem mål för ett 
målglatt Djurgården, som under Anders 
Grönhagens ledning i överlägsen stil 
marcherade genom Division 1 Norra och 
upp i Allsvenskan. Bo Andersson och 
Nebojca Novakovic gjorde tillsammans 
43 av klubbens 71 mål det året och fick 
de stora rubrikerna, men i skymundan 
hade fyra unga spelare från Stockholms
området, Daniel Martinez, Magnus 
Pehrsson, Johan Andersson och Fred
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1998 kom Daniel Martinez tillbaka till 
Djurgården. Även om det bara blev ett 
halvår i Stockholm hann han vara med om 
att ta upp Djurgården till Allsvenskan för 
andra gången.
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Persson, fått mycket speltid och gjort bra 
ifrån sig. Efter några magra år började 
det åter igen se ljust ut för blåränderna.

Comebacken i Allsvenskan 1995 blev 
också den lyckosam för Djurgården. 
Länge var laget med i den absoluta topp
striden innan en svag avslutning gav en 
slutlig sjätteplats. För Daniel Martinez 
hade det gått desto tyngre.

-Jag spelade de första matcherna, se
dan blev det bänken och till slut läktaren.

»Lag som Sevilla, Real Betis 
och Atlético Madrid gjorde att 
det var mycket hög klass på 
andraligan det året.«
Men det var inga problem med Anders 
Grönhagen, utan jag var ju mest besvi
ken på mig själv eftersom jag var ung 
och ville spela.

Efter elva matcher i Allsvenskan 1995, 
chansade han i slutet av året med att pro
va lyckan i Spanien. Med hjälp av en agent 
hamnade han efter provspel hos Logroñés 
till slut i Rácing Ferrol, en klubb i den 
spanska tredjeligan, Segunda B.

-Trots att det inte var högsta nivån 
så var det en ny utmaning. Jag stack inn
an Bosmandomen kom och på den tiden 
var det fortfarande rätt få som flyttade 
utomlands. Jag hade dubbla medborgar
skap eftersom pappa är från Spanien och 
språket förstod jag redan innan jag kom 
ned, säger Martinez.

efter två säsonger i Rácing Ferrol flyttan
de han vidare till Elche vid Costa Blanca 
och senare söderut till andalusiska Gua
dix. Men när sedan en gammal lagkamrat 
ringde från Stockholm 1998 krävdes det 
inte mycket för att locka honom tillbaka 
till sin födelsestad.

-Det var Bosse Andersson som kon
taktade mig och undrade om jag ville 
komma och spela i Djurgården som låg i 
ettan då. Jag åkte över och spelade ett 
halvår när vi gick upp till Allsvenskan, 
så jag har åtminstone varit med om att 
gå upp med klubben två gånger.

Men trots 14 matcher och ett mål i 
djurgårdströjan erbjöds han inget nytt 
kontrakt. Istället flyttande han ned till 
Grand Canaria, där han spelade tre sä

songer och fick förutom varma vintrar 
även möta ett antal anrika klubbar i se
riespelet.

-2000/2001 spelade jag med Univer
sidad Las Palmas i Segunda A vilket är 
ett av mina favoritminnen. Lag som Se
villa, Real Betis och Atlético Madrid 
gjorde att det var mycket hög klass på 
andraligan det året. Där mötte jag bland 
annat spelare som Joaquín i Real Betis 
och Kiko i Atlético Madrid, säger Marti

nez.
Efter Las Palmas bar det 

av till Ceuta, en spansk auto
nom stad på den afrikanska 
sidan av Gibraltar sund där 
han även träffade sin blivan
de fru. Sedan fortsatte hans 
fotbollsresa tillbaka till det 
spanska fastlandet och spel i

klubbarna Torredonjimeno, Serrallo, Li
nense och Puerto Real innan han i slutet 
på säsongen 2007/2008 hängde upp skor
na för gott.

Han tillbringade större delen av sin 
karriär i den spanska tredjedivisionen, 
Segunda B, där han spelade under nam
net Dani Olsson för att sticka ut lite från 
mängden.

-På de spanska-ID korten används 
bägge efternamnen så jag tog mammas 
som var lite annorlunda - och eftersom 
artistnamn är vanliga här nere så blev 
det Dani Olsson.

Nyligen har Daniel tillsammans med 
sin fru och son flyttat tillbaka till Ceuta i 
norra Afrika. Trots avslutad spelarkarriär 
är han i allra högsta grad fortfarande verk
sam inom fotbollen.

- Jag är idag hjälptränare för den loka
la klubben här, Ceuta, som ligger i 
Segunda B. Men jag tog också min licens 
som FIFA-agent för drygt tre år sedan och 
jobbar även med det, säger Martinez.

Djurgården har han inte sett spela se
dan har senast var över och spelade själv. 
Men han håller fortfarande kontakten 
med sina gamla lagkamrater, främst Fred 
Persson och Kristoffer Kindbom som 
han känt sedan tonåren.

Nu till sommaren hoppas han besöka 
Sverige och då samtidigt gå och se Djur
gården på Stadion.

Slutligen, hur känner han sig efter alla 
dessa år utomlands. Spansk eller svensk?

-Varken eller, mer europé, avslutar 
Martinez.

Publikfavorit i DIF
Daniel Martinez kom från AIK som junior. 
Blev direkt med i A-truppen och snabbt 
publikfavorit eftersom han alltid gav 100 
procent. En stor kämpe, med en känslig 
vänsterfot. Bidrog mycket till Djurgårdens 
avancemang till Allsvenskan 1994. Kla
rade inte riktigt av den allsvenska miljön. 
Spelade i Spaniens lägre divisioner under 
två och ett halvt år och kom därefter till
baka till Djurgården 1998.Numera rotad 
i Spanien, där han förekommer i lägre 
serier under namnet Dani Olsson.

MATCHER/MÅL I DIF

1992 4 0
1993 11 1
1994 25 5
1995 11 1
1998 14 1

Daniel Martinez

36





HUVUDPARTNERS

HUVUDPARTNERS



SAMARBETSPARTNERS STOCKHOLMS STOLTHET

SAMARBETSPARTNERS STOCKHOLMS STOLTHET



Djurgårdspanelen

Spelare
& styrelse

PER DARNELL
styrelseordförande DIF FF, 
medlem nummer 3922

MAGNUS FORSSBLAD 
styrelseledamot DIF FF, 
medlem nummer 2175

JOHAN QVIBERG 
styrelseledamot DIF FF, 
medlem nummer 18422

1. ÖVER 5 000 SÄSONGS
BILJETTER ÄR SÅLDA OCH 
MÅLSÄTTNINGEN ÄR ATT 
HA ETT PUBLIKSNITT PÅ 
10 000 ÅSKÅDARE PÅ 
STADION UNDER SÄSONG
EN 2009. HUR VIKTIG ÄR 
PUBLIKEN OCH STÖDET 
FRÅN LÄKTAREN?

Publiken är väldigt viktig, något 
man verkligen känner av med 
över 10000 åskådare. Spelet 
mellan ståplats och sektion F, 
klackens ramsor och sånger 
och humorn från ståplats när 
något hänt på planen är fantas
tisk. När publiken och laget är 
ett är man oövervinnlig! Vi som 
publik måste se till att få med 
många kompisar till match
erna om vi ska hjälpa laget till 
framgång.

Givetvis är stödet från läktaren 
otroligt viktigt för seger och 
framgång, och kan vara skill
naden mellan vinst och förlust. 
Och framför allt är det mycket 
roligare med fullsatta läktare.

Publiken betyder fantastiskt 
mycket. Djurgården har ju inte 
för inte kallats Järnkaminerna 
och publikens stöd har många 
gånger hjälpt oss att vinna 
matcher i slutminuterna. Vi är 
en förening med vinnarkultur 
och med fansen hjälp finns 
förutsättningarna att fortsätta 
att vinna titlar.

2. DJURGÅRDEN HAR PÅ
BÖRJAT EN NY RESA MED 
NYA TRÄNARE OCH DELVIS 
NY STYRELSE. VAD ÄR DIN 
AMBITION KORTSIKTIGT 
OCH LÅNGSIKTIGT I DIN 
ROLL INOM DJURGÅRDEN?

Kortsiktigt har vi ett hårt jobb 
med att hitta tillbaka till vår 
föreningskänsla. Jag vet att 
tränarna har i fokus att få 
spelarna att förstå den fina 
sköld de spelar för och den 
fantastiska historia DIF har. 
Det har avgörande betydelse 
för våra framgångar. Men vi 
måste arbeta lika hårt med alla 
delar. Långsiktigt ska vi bygga 
ett lag som alltid är med och 
fajtas om SM guld. Och nästan 
hälften av truppen ska vara 
egna produkter, vilket gör att 
talangutvecklingen är viktigare 
än någonsin.

Kortsiktigt att få ordning på 
ekonomi och sportslig stabilitet 
vilket redan i år innebär att 
vi ska vara bäst i Stockholm, 
på längre sikt ska DIF vara en 
etablerad storklubb i Europa.

Min uppfattning är att styrelsen 
i huvudsak skall arbeta lång
siktigt. Styrelsens viktigaste 
uppgift är att skapa maximala 
förutsättningar för den sports
liga verksamheten. Receptet 
för att uppnå detta bygger på 
att skapa dragningskraft kring 
varumärket Djurgården.

3. FOTBOLL KAN VARA 
ENKELT OCH IBLAND BLIR 
DET VÄLDIGT KOMPLICE
RAT. VAD ÄR DET SOM ÄR 
SÅ ROLIGT MED ATT SE PÅ 
OCH SPELA FOTBOLL?

Alla har någon relation till 
fotboll. Världens största sport, 
mest växande och billigast 
att utöva. När man spelar och 
när man tittar får jag samma 
känsla av laget. Det är en äkta 
lagidrott där alla delar bidrar. 
Ibland kan det vara irriterande 
att det är så. Till exempel när 
det går dåligt. Då är det ingen 
som vill ha bollen, alla gömmer 
sig. Men när det går som bäst 
är det som ett fiskstim - alla 
gör saker rätt och finns på 
rätt plats i rätt tid. Det känns 
nästan som om alla läser 
varandras tankar. Det är då som 
fotboll är som bäst!

Att alla har, tillåts och vågar 
föra fram sina åsikter om vilken 
som är den bästa taktiken och 
vet hur DIF ska spela för att 
vinna. Det är dessutom aldrig 
fel att träffa sina kompisar 
vare sig det är som publik på 
ett soligt Stadion eller som 
spelare i en division åttamatch 
på Stadshagen.

Jag är av uppfattningen att 
glädje är den viktigaste ingre
diensen är en grundförutsätt
ning för att kunna spela riktigt 
bra fotboll. Glädje hos spelarna 
går ofta hand i hand med bra 
spel och härlig stämning på 
läktarna. Jag spelar själv i 
Handelskamraterna i division 
sex och jag har svårt att komma 
på något roligare än när vi får 
vårt spel att fungera. Då är 
fotboll roligt.
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MIKAEL DAHLBERG 
spelare i Djurgården 2007-, 
medlem nummer 17763

JOHAN ORENO
spelare i Djurgården 2008-, 
medlem nummer 20604

MARTIN ANDERSSON 
spelare i Djurgården 2008-, 
medlem nummer 16371

Det är mycket viktigt, publiken 
är de som gör det till en fest 
och att det är roligt att spela 
matcher. Vi står och faller till
sammans med publiken, jag 
hoppas att de verkligen kom
mer i år.

Jätteviktig, det är mycket roli
gare att spela när läktarna är 
fullsatta. Det vore kul om folk 
verkligen kommer i år och vi får 
visa upp en nystart efter den 
dåliga hösten.

Det är väldigt viktigt, det är 
en jätteskillnad att spela när 
det är fullsatt mot när det är 
halvtomt. Publiken är väldigt 
betydelsefull för oss.

Vi står och faller 
tillsammans med 
publiken, jag 
hoppas att de 
verkligen kommer 
i år.
Mikael Dahlberg

Min roll är att hjälpa laget att 
uppfylla de mål vi sätter upp. 
Att göra Djurgården till ett 
framgångsrikt lag.

Min ambition är självklart att 
utvecklas som spelare och att 
hjälpa till så att Djurgården får 
en framgångsrik säsong.

Att utveckla mig själv som 
fotbollsspelare, att känna mig 
delaktig och kriga på för laget 
för att vi ska nå våra interna 
målsättningar.

Jag vet att tränar
na har i fokus att 
få spelarna att för
stå den fina sköld 
de spelar för och 
den fantastiska 
historia DIF har.
Per Darnell

Det är roligt att se för att det 
inte finns några givna matcher, 
allt kan hända. Roligt att spela 
är det när allt flyter och att det 
man har tränat på fungerar.

Det är kul att se hur skickliga 
spelarna på den högsta nivån 
verkligen är, hur de vet var de 
har varandra och att se hur 
exempelvis Messi använder sin 
snabbhet. Att spela, det är helt 
enkelt roligt att få göra det man 
alltid drömt om.

När man har kontroll och har 
känslan att allt flyter på, när 
touchen sitter och när vi läser 
av varandra, då är det en fröjd.

När man har kon
troll och har käns
lan att allt flyter 
på, när touchen 
sitter och när vi 
läser av varandra, 
då är det en fröjd 
igen.
Martin Andersson
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Medan arkitekterna gnuggar händerna över en väntande 
uppgift rasar fri idrotten mot att frågan ens ställts om 
löparbanorna kan tas bort till förmån för ett i allt väsentligt 
bevarat, fortsatt levande och för stockholmarna.

Ombyggt Stadion 
optimalt för fotbollen
det mullrar ur friidrottens startgropar. Tanken på en föränd
ring av Stockholms Stadions inre utseende och funktion är så 
till den grad anstötlig att bara en utredning av saken lett till 
rop om skandal, till namnlistor och upprop.

Man skulle kunna tro att det gällde dödsstöten mot samt
liga rikets blivande Gunder Häggar intill sjätte led, ja mot 
själva friidrotten som idé och dess stolta historia.

Märk väl: det handlar inte ens om att riva Olympiastadion, 
som en gång tanken var med Jan Wils vackra motsvarighet i 
Amsterdam från 1928. Hans bygge tog hem arkitekturpriset 
då, på den tid man ännu tävlade också i sådana grenar. På 80- 
talet kom rivning på tal när staden behövde bygga bostäder. 
Efter att ha stått tomt och öde i många år vidtog till sist ett 
omsorgsfullt renoveringsarbete som bland annat innebar att 
man tog bort en övre läktarring som byggts till på 30-talet. Ar 
2000 återinvigdes Amsterdams olympiastadion.

Men nu gäller det alltså Stockholms Olympiastadion och 
möjligheten att öka publikkapaciteten och användbarheten 
för dess trägnaste och dyrt betalande hyresgäst Djurgården 
Fotboll - vilket här inte endast betyder dess allsvenska herr
lag utan även damfotbollen. (Och fotbollslandslaget, kan 
tilläggas...)

I en jämförelse är dn-galan och målgången för Stockholm Ma
raton två små och måttligt närande potatisar. Inte ens Svenska 
flaggans dag, numera upphöjt till nationaldag, har firats på 
Stadion på snart femtio år. SM-finalen i bandy har flyttats 
i stort sett sen konstisens inträde. (Men konserter kommer 
även fortsättningsvis kunna hållas, kanske till och med fler...)

Medan arkitekterna gnuggar händerna över en väntande 
uppgift rasar friidrotten mot att frågan ens ställts om löpar
banorna kan tas bort till förmån för ett i allt väsentligt beva

rat, fortsatt levande och för stockholmarna rimligt kostbart 
Stadion.

Själv är jag måttligt övertygad om att ett ombyggt Stock
holms Stadion är det optimala alternativet för fotbollen. Allra 
bäst hade varit ett nytt fotbollsstadion på Storängsbottens el
ler i Frihamnens asfaltöknar. Samma centrala och lättillgäng
liga Stockholmsläge och med större möjligheter att planera in 
allmänna nyttigheter med förebild i Charlton Athletics The 
Valley. Charlton är en av de fotbollsklubbar som jämte DIF 
ingår i det europeiska nätverket för socialt ansvar.

Det är något att drömma om.
Men det hade krävt större framsynthet än vad både vissa 

sportredaktörer och kunglig djurgårdsförvaltning tycks 
besitta.

för att återvända till amsterdam en stund: där revs Ajax klas
siska och centrumnära De Meer på grund av för liten pu
blikkapacitet. I stället byggdes Amsterdam Arena långt ute 
i periferin och blev en i mina ögon hemsk och totalt själlös 
anläggning, byggd för fotboll förvisso, men framför allt för 
hejdlös konsumtion med den egna valutan A-pengen och allt.

Det verkar som om det är vad löparbanornas hårdnackade 
och fotbollsföraktande försvarare helst av allt önskar med nä
san i rekordböckerna: bort med fotbollen till något glesbygds- 
gärde, så långt bort som möjligt.

Vad som i så fall skulle hända med Stockholms Stadion, 
vem som ska använda arenan och betala för den står skrivet 
i friidrottsstjärnorna.

Nu ser vi med spänning fram emot arkitekternas förslag 
och politikernas beslut.
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Medlemsinformation

Mot 15 000 medlemmar
I skrivande stund (11 mars 2009) är vi 12 
768 medlemmar i föreningen och vi är 
både glada och stolta över att så många är 
engagerade i och vill vara delaktiga i 
Djurgården Fotbolls vardag och framtid. 
Som medlem bidrar du till att vi kan 
vidareutveckla vår ungdomsverksamhet, 
våra matcharrangemang och du har 
möjlighet att vara med och påverka 
Djurgården Fotbolls framtid. Vår ambition 
från 2008 kvarstår och målsättningen är 
fortfarande att nå 15 000 medlemmar och 
bli Sveriges största förening.

MEDLEMSKAP
Går ditt medlemskap ut under kommande 
månad, har det redan gått ut, eller vill du 
redan nu förlänga ditt medlemskap? 
Enklast betalar du in avgiften till BankGiro 
5752-6410, ange ditt medlemsnummer 
som referens. Medlemsnumret hittar du i 
det nedre, högra hörnet på ditt medlem
skort. Medlemskapet löper i 12 månader 
från det att vi mottagit din betalning 
därför kan du förlänga det redan nu, även 
om det inte går ut förrän senare under 
året.

NY MEDLEM
När du gör din inbetalning ska du 
samtidigt fylla i namn, adress och 
personnummer på inbetalningen så att vi 
kan registrera dig i medlemsregistret. 
Ungefär tre veckor efter att vi mottagit din 
inbetalning får du hem ditt medlemskort.

MEDLEMSAVGIFTER 2009
Vuxen: 300 kronor.
Barn/ungdom under 18 år: 150 kronor.
Pensionär: 150 kronor.
Familj (1-2 vuxna samt barn och ungdo
mar skrivna på samma adress): 500 
kronor.
Ständigt medlemskap: 5000 kronor.
Som medlem får du:
•Medlemskort

•Medlemstidningen Djurgårdaren

•DIF-nål att fästa på jackan

•Rabatterat pris på säsongsbiljetten

•Besöka medlemstältet på matchdag 
(om du dessutom är säsongskortsinne
havare och över 18 år)

•Besöka vår stora familjedag (DIF- 
dagen) på Kaknäs

•Erbjudanden och rabatter från våra 
samarbetspartners

•Tio procent rabatt på produkter du 
handlar i DIF-butiken i klocktornet och 
webbshopen på dif.se

•Delta på informations- samt årsmöte, är 
du över 18 år har du också rösträtt på 
årsmötet

•Delta på medlemskvällar

•Nyheter och erbjudanden (om du vill) 
via e-post och sms.

MÅNADENS MEDLEM
December: nr 13721, Egil Särman, 
Stockholm
Det var en sprudlande glad 10-årig Egil 
Särman som blev månadens medlem i 
december. En stort leende Egil hämtade 
sin signerade matchtröja, som han inte är 
riktigt säker på vad han ska göra med. 
Kanske åker den upp på väggen? Men hur 
som helst fick nog Egil en riktigt fin, tidig 
julklapp.

Januari: nr 14422, Felix Segerstedt 
Grahn, Lidingö
2009 års första månadens medlem fick 
komma till Klocktornet för att hämta sin 
signerade matchtröja. Felix själv var 
naturligtvis nöjd med utmärkelsen 
månadens medlem.

-Det var jättekul när jag förstod att jag 
hade vunnit. Nu ska jag bara bestämma 
mig för vad jag ska göra med tröjan. 
Antingen har jag den på mig på matchda
gar, eller så hänger jag upp den på väggen 
hemma, konstaterar han.

Februari: nr 1205, Daniella Pettersson, 
Huddinge
Daniella Pettersson blev månadens 
medlem i februari och kunde med ett brett 
leende hämta ut den exklusiva, signerade 
matchtröjan. Hon menade, när hon 
hämtade sitt pris, att hon nog kommer att 
använda tröjan flitigt.

-En sådan fin sak ska man visa upp, 
menade hon.
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AVSLUT
Kalendarie & DIF-sektioner

Våren 2009
Här är matchschema för Djurgården i vår. Nu är det bara att planera in 12/5 18:00 IFK Norrköping-Djurgården, U21 Norra
speldagarna i sin kalender. Datum, avsparkstid och spelplats kan komma 12/5 19:00 LdB FC Malmö-Djurgården, Damallsvenskan

att ändras under säsongen. Se till att hålla dig uppdaterad på www.dif.se 13/5 Svenska Cupen omgång 4, Allsvenskan
och www.svenskfotboll.se. 15/5 19:00 Djurgården-Nyköpings BIS, Pojkallsv. Södra Svealand

16/5 14:00 Åtvidabergs FF-Djurgården, Juniorallsv Elit, Norra
17/5 17:00 Djurgården-Linköpings FC, Damallsvenskan
18/5 20:00 Djurgården-AIK, Allsvenskan

13/3 18:00 Djurgården-Åtvidabergs FF, Folksam U21 Norra 19/5 18:30 Åtvidabergs FF-Djurgården, U21 Norra
21/5
21/5

15:00
17:00

Hammarby-Djurgården, Juniorallsv. Elit, Norra 
Trelleborgs FF-Djurgården, Allsvenskan

1/4 18:00 IF Brommapojkarna-Djurgården, U21 Norra 23/5 12:00 Sköndals IK-Djurgården, Pojkallsv. Södra Svealand
1/4 18:30 Stattena IF-Djurgården, Damallsvenskan 26/5 19:00 Djurgården-BK Häcken, Allsvenskan
4/4 16:00 Djurgården-Piteå IF, Damallsvenskan 27/5 19:00 Djurgården-Västerås SK, Juniorallsv. Elit, Norra
6/4 19:00 Djurgården-Örebro SK, Allsvenskan 30/5 14:00 Dagsbergs IF-Djurgården, Pojkallsv. Södra Svealand
11/4 14:00 IFK Göteborg-Djurgården, Allsvenskan 31/5 15:00 Djurgården-Sunnanå SK, Damallsvenskan
13/4 16:00 Kristianstads DFF-Djurgården, Damallsvenskan 31/5 17:00 Örgryte IS-Djurgården, Allsvenskan
15/4 19:00 Djurgården-Gefle IF, Allsvenskan
18/4 13:00 Djurgården-IFK Norrköping, Juniorallsv. Elit, Norra
18/4 14:00 Spårvägens FF-Djurgården, Pojkallsv. Södra Svealand 3/6 19:00 Djurgården-Hammarby IF, Pojkallsv. Södra Svealand
20/4 20:00 Hammarby-Djurgården, Allsvenskan 4/6 19:00 Djurgården-Gefle IF, Juniorallsv. Elit, Norra
21/4 19:00 Djurgården-Umeå IK, Damallsvenskan 6/6 15:00 Kopparbergs/Göteborg-Djurgården, Damallsvenskan
22/4 18:00 Djurgården-Vasalunds IF, Juniorallsv. Elit, Norra 7/6 12:00 AIK-Djurgården, Juniorallsv. Elit, Norra
24/4 18:00 Djurgården-IF Brommapojkarna, Allsvenskan 7/6 12:00 Älvsjö AIK-Djurgården, Pojkallsv. Södra Svealand
25/4 13:00 Djurgården-Sirius, U21 Norra 9/6 18:00 Sirius-Djurgården, U21 Norra
26/4 Svenska Cupen omgång 3, Allsvenskan 13/6 14:00 Djurgården-BP, Juniorallsv. Elit, Norra
26/4 14:00 Enskede IK-Djurgården, Pojkallsv. Södra Svealand 14/6 15:00 Djurgården-Hammarby IF, Damallsvenskan
29/4 19.00 Halmstads BK-Djurgården, Allsvenskan 17/6 19:00 Djurgården-Enskede IK, Pojkallsv. Södra Svealand
30/4 14:00 Gefle IF-Djurgården, U21 Norra 17/6 19:00 IFK Eskilstuna-Djurgården, Juniorallsv. Elit, Norra

18/6 18:30 Djurgården-Stattena IF, Damallsvenskan
23/6 17:00 Syrianska FC-Djurgården, U21 Norra

1/5 15:00 Djurgården-AIK, Damallsvenskan 24/6 19:00 Djurgården-Spårvägens FF, Pojkallsv. Södra Svealand
2/5 14:30 Assyriska FF-Djurgården, Juniorallsv. Elit, Norra 25/6 19:00 Piteå IF-Djurgården. Damallsvenskan
3/5 16:00 IFK Norrköping-Djurgården, Pojkallsv. Södra Svealand 26/6 16:00 Västerås SK-Djurgården, Juniorallsv. Elit, Norra
4/5 19:00 Djurgården-GAIS, Allsvenskan 30/6 18:00 Djurgården-Gefle IF, U21 Norra
5/5 19:00 Djurgården-Syrianska FC, U21 Norra
9/5 15:00 Djurgården-Enskede IK, Juniorallsv. Elit, Norra
10/5 13:00 Djurgården-BK Kenty, Pojkallsv. Södra Svealand
10/5 14:30 Malmö FF-Djurgården, Allsvenskan
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Övriga djurgårdsföreningar
BOWLING

Tel: 08-7404434
www.difbowling.com

BOXNING
Tel: 08-6501092
www.difboxning.com

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

HANDIKAPPFOTBOLL
Kent Åberg
Tel: 08-6311101
Se länk från www.dif.se

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

AMERIKANSK FOTBOLL
Joakim Skoogberg 
Tel: 0703-44 5304 
www.dif-af.se

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

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

BORDTENNIS
Tel: 0736-323031
www.difbordtenms.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: 0768-5227 77
www.difkonstakning.se

Supporterföreningar
DJURGÅRDENS 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.difdam.se
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http://www.difinnebandy.net
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http://www.jarnkaminerna.nu


Medlemsbilder

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

Mitt bidrag föreställer vår 
pappa (medlem och hängi
ven Djurgårdare...) Sören 
Bergström, när han var på 
en galopptävling (!) i Alpa 
Corral - en bergsby i södra 
Cordoba, Argentina - decem
ber 2008. Iklädd djurgårds
shorts, poserar han framför 
en hästtransport som målats 
(lite lagom begåvat) i Boca 
Juniors färger med klubbens 
emblem. Lite Sverige möter 
Argentina, fotbollsklubbar, 
hästar, världen är liten... 
Jaja, hur som håll till godo! 
Jessica Ortiz Bergström
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Right to left. Mark Hatchett 
(USA supporter), Niklas Hat
chett (junior USA supporter), 
Olle Tiderman (long-time 
supporter from Sweden).

Kolla vilket fint pepparkakshus min son har 
byggt i år! Han är en hängiven supporter trots 
att vi bor i Karlskrona.
Hälsningar
Tobbe & Liselotte

Bild från halloween 2008. Alla 
andra klädde ut sig, utom jag 
som visade min rätta sida.

t par bilder från mitt bröllop 
nd 2007. Jag heter Stefan 
n och min fru heter Susanne 
n. Underbar tårta va!!!?

Så fort jag fick reda på 
att min flickvän (som är 
från Malmö by the way) 
var gravid så var jag 
bara tvungen att trycka 
upp denna body. Det 
var det första plagget 
han hade på sig och 
efter att han vuxit ur 
den så ramades den 
in och hängdes upp på 
hans blå-blåa vägg i 
barnrumet! Han är fyra 
månader nu och ska gå 
på sin första match den 
6/4 mot Örebro! Häls
ningar från en trogen 
Djurgårdare!
Gabriel Orellana, Täby

Var bara tvungen 
att skicka iväg 
en bild på våra 
två barn med 
Stadion som 
pepparkakshus. 
Barnen heter 
Emma och Viktor 
Karlberg och 
initiativtagaren 
till den unika 
skapelsen heter 
Peter Sjödin. 
Hur gräset blivit 
grönt? Marsi
pan...
Med vänliga 
hälsningar 
Conny & Nina 
Karlberg

Neo 8 månader med 
livstids medlemskap 
i DIF.
Mathias Andersson

Ovan: Min kompis 
Fredrik innan match 
på en uteservering, 
taggad och glad - som 
alla Djurgårdare alltid 
bör vara!
Vänster: Juni 2008, 
då jag och några kom
pisar var på Grinda i 
Stockholms skärgård. 
Självklart var det 
djurgårdströja som 
gällde! Tyvärr syns 
inte så mycket av mig, 
men man ser ju det 
viktigaste.
Kimmy Bohlin
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AUKTION
Sedan ett par veckor tillbaka auktionerar vi ut A-lagets representationströjor från 
2008. Buden haglar in och intresset för att få tag i sin favoritspelares tröja är stort, 
i första vändan var Aki Riihilahtis tröja en av de mest populära. Just nu pågår andra 
rundan av tre och det gäller att ligga på om du vill bli ägare till en tröja.

Lägg ett bud på din favoritspelares tröja på dif.se.




