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Biljetter sommar och höst
Publiken har slutit upp på Stadion under våren och Djurgården hoppas att ännu fler kommer och 
stöttar laget på plats. Allsvenskan startar igen söndag 5 juli 18.00 med hemmamatch mot Helsing
borg på Stadion. Nu har du chansen att köpa förmånliga biljettpaket. Köp det paket som passar dig 
bäst eller se till att köpa biljett i god tid till matcherna. Du gör skillnad!

Stadionpaketet - 7 matcher
Nu har du som köpte vårpaketet chansen att se sju allsvenska hemmamatcher på Stadion för 
endast 500-1400 kronor. Det finns även ett begränsat antal platser i klacken för dig som inte köpte 
vårpaketet och det är först till kvarn som gäller.

MATCHERNA I STADIONPAKETET
DIF- Helsingborgs IF, söndag 5 juli 18.00
DIF- IF Elfsborg, söndag 19 juli 18.00 
DIF- Malmö FF, måndag 14 sep 19.00
DIF-Halmstads BK, torsdag 24 sep 19.00 
DIF-Trelleborgs FF, lördag 3 okt 13.00 
DIF-Örgryte, lördag 24 okt 16.00
DIF- Kalmar FF, söndag 1 nov 15.00

PRISER
Sektion A-F och O-P
Sektion G och K-L
Sektion M och N
Sektion H och R-T

1400 kr
900 kr
900 kr
500 kr

Sommarpaketet - 3 matcher
Klacken är oerhört viktig för stämningen på arenan och nu lanserar vi ett sommarpaket för dig som 
vill stå i klacken. Paketet innehåller tre matcher.

MATCHERNA I SOMMARPAKETET
DIF- Helsingborgs IF, söndag 5 juli 18.00
DIF- IF Elfsborg, söndag 19 juli 18.00
DIF- Hammarby söndag 9 augusti 16.00

Kombikortet - 8 matcher

PRIS
Sektion M/N 400 kronor

Se fyra fotbollsmatcher och fyra hockeymatcher i höst till ett kraftigt rabatterat pris.

FOTBOLL
DIF-Halmstad 24/9 19.00
DIF-Trelleborg 3/10 13.00
DIF-Örgryte 24/10 16.00
DIF-Kalmar 1/11 15.00

HOCKEY
DlF—Linköping 6/10
DIF-Rögle 15/10
DIF-SSK 22/10
DlF—Skellefteå 26/10

PRIS
Ståplats 600 kronor
Sittplats 800 kronor

Heldagspaket - 2 matcher
Lördag den 3 oktober spelar både Djurgården Fotboll 
och Djurgården Hockey hemma. Dagen inleds med 
fotboll klockan 13.00 på Stadion mot Trelleborg och 
fortsätter med hockey på Hovet klockan 16:00 mot Brynäs.

ALLA BILJETTPAKETET KÖPER DU VIA DIF.SE

PRIS
Ståplats 120 kronor
Sittplats 160 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 och gör en ordentlig lagaktivitet. Köp minst 10 biljetter och betala 50 kronor 
per person (spelare/ledare/föräldrar). Skicka beställningen till dif.fotboll@dif.se i god tid innan 
match och skriv lag, åldersklass, lagledare, vilken match det gäller och antal biljetter så reserverar 
vi biljetter åt er. Efter beställningen 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 Örgryte kommer det att vara extra mycket aktiviteter för barn och ungdomar mellan 
klockan 14-16 på Stadion. Mer information kommer på www.dif.se i mitten av september.

Det finns ett begränsat antal lagbiljetter till varje match så det är först till kvarn som gäller. Lösbil
jetter till resterande matcher finns att köpa via dif.se. Frågor rörande biljettpaket, lagbiljetter, lös
biljetter och beställningar skickas till dif.fotboll@dif.se och kontaktperson är Tomas af Geijerstam.

Välkomna!

mailto:dif.fotboll@dif.se
http://www.dif.se
mailto:dif.fotboll@dif.se
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Det absolut enklaste sättet för alla att stötta 
Djurgården, det är att gå på matcherna.

Du behövs på Stadion
näst sist i allsvenskan, svåra ekonomiska tider och trots det har stämningen varit 
bra på läktarna och det värmer mitt djurgårdshjärta. Ingen är dock nöjd med 
läget och det är nu vi måste hålla ihop djurgårdsfamiljen för att vända det här. Det 
absolut enklaste sättet för dig att stötta Djurgården, det är att gå på matcherna. 
Det är inte bara viktigt för ekonomin utan också viktigt för att vi ska kunna stötta 
varandra och laget. Att vi djurgårdare samlas i samband med matcherna är kanske 
det viktigaste just nu. Var positiv mot bänkgrannen och fortsätt sjunga på läktarna 
så ska vi i djurgårdsfamiljen tillsammans ta oss igenom det här och hänga kvar i 
Allsvenskan.

zoran lukic har lämnat tränarrollen i Djurgården, men Djurgården har inte lämnat 
Zoran. Det jag menar är att Zoran alltid kommer att följa hur det går för Djurgår
den, som har varit och är, en del av Zorans liv. Jag önskar Zoran lycka till oavsett vad 
han tar sig ann i framtiden.

Allsvenskan drar igång söndagen 5 juli med match mot Helsingborg på Stadion 
klockan 18.00. Köp biljett tidigt och glöm inte att sommaren är den perfekta tiden att 
visa dina färger. Varför inte köpa nya souvenirer redan nu i juni? Då är det nämligen 
15 procent rabatt på alla adidasprodukter i webshopen. Det finns inget som stärker 
och värmer ett djurgårdshjärta så mycket som när vi visar våra färger även fast det 
går motigt. Att bära blårandiga souvenirer under semestern och i samband med våra 
hemmamatcher är något du kan göra för att stärka djurgårdsfamiljen. Klä dig blå blå 
i sommar.

alla matcher är viktiga, men en match som sticker ut i sommar är matchen mot 
Hammarby söndag 9 augusti 16.00 på Råsunda. Det är det första derbyt på en helg 
på mycket länge och det öppnar upp för att göra matchen till en familjefest där du kan 
ta med dig hela familjen. Matchen är lite speciell också eftersom det var nästan två år 
sedan Djurgården slog Hammarby i Allsvenskan. Vill du bidra till en bra publiksiffra 
och en bra stämning? Köp biljett redan nu. På den södra läktaren kommer Järnkami
nerna göra allt för att skapa en inramning som ger laget den energi som behövs för att 
ta tre poäng. Vill du stå på den södra läktaren rekommenderar vi att du köper som
marpaketet via hemsidan. Du får tre sommarmatcher i klacken för endast 400 kronor.

Vi på kansliet önskar alla en bra sommar och vi syns där Djurgården spelar!
TOMAS AF GEIJERSTAM

Medlemmar i Djurgårdens IF FF
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 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
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Tommy Jacobson, Bo Lundquist, 
Lars-Erik Sjöberg, Johan Skarborg
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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, Fredrik Segerblom, 
Thomas Seidefors

UNGDOMSKANSLI
Tommy Davidsson, Lasse Ericsson, 
Kerstin Eriksson, Christian Gentile, 
Mats Jansson, Maria Jensen, 
Mats Lundholm, Niklas Ribjer 
Tel: 08-545 158 50
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Robert Kollberg, Johan Wilny
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Djurgården först i rymden?
rymdäventyr. Torsdag 6 
augusti ger sig rymdfärjan 
Atlantis ut pä rymduppdrag. 
Med på färjan finns svenske 
astronauten Christer Fugle
sang, och en Djurgårdsflagga. 
Djurgården ser därmed ut att 
bli världens första fotbollsför
ening i rymden.

När Djurgården tog emot 
IFK Göteborg 2007 på Stadion 
landade en helikopter pä 
gräsmattan precis före 
matchstart. Ur helikoptern 
klev den svenske astronauten

Christer Fuglesang med 
matchbollen i handen. 
Christer, som varit Djurgårdare 
i hela livet, fick som tack ett 
ständigt medlemskap i 
Djurgården och en stor flagga 
som han ombads ta med sig 
på nästa rymdfärd.

Den 6 augusti är det åter 
dags för Christer att lämna 
jorden, ombord på rymdfärjan 
Atlantis ska han upp i rymden 
och snurra ett antal varv runt 
jorden. Givetvis har han 
Djurgårdsflaggan med sig.

-För det mesta försöker jag 
vara neutral, men man måste 
ju ha rätt att hålla på sitt lag! 
Så länge jag kan minnas så har 
jag hållit på Djurgården, 
skriver Christer på Rymdstyrel
sens hemsida.

Vad vi erfar blir Djurgården 
därmed första fotbollsförening 
i världen med en flagga i 
rymden, men så har ju 
Djurgården allt som oftast varit 
steget före. Hur mycket 
Christer kan påverka Atlantis 
resa är svårt att säga, men nog 

lär han göra vad han kan för 
att färjan ska passera över 
Råsunda söndag 9 augusti 
mellan klockan 16.00 och 
17.45 för att se derbyt mellan 
Djurgården och Hammarby. 
Om du ser du ett litet rymd
skepp med en Djurgårdsflagga 
efter sig passera över Råsunda 
under matchen mot Hammarby 
är det bara att vinka och ropa 
»Hej Christer« till vår ständige 
medlem och representant i 
rymden, Christer Fuglesang.

JONAS RIEDEL
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Ny vd i DFAB 
organisation. Djurgårdens 
riskkapitalbolag, DF AB, har 
vid ett styrelsemöte utsett 
Patrik Asplund till ny vd.

Patrik efterträder Alf 
Johansson som har verkat som 
vd i riskkapitalbolaget, vid 
sidan av huvudsysslan som vd 
för Djurgården Elitfotboll AB.

Vid DF AB:s ordinarie 
årsstämma den 15 april valdes 
Tommy Jacobson, Bo Lund
quist, Johan Skarborg och 
Lars-Erik Sjöberg till ordinarie 
styrelseledamöter. Tommy 
Jacobson valdes vid det 
konstituerande styrelsemötet 
till styrelsens ordförande.

DF AB har nyligen tecknat 
ett avtal med Ingvar »Putte« 
Carlsson som innebär att Putte 
blir bolagets sportsliga 
rådgivare. Putte skall bland 
annat verka som rådgivare till 
DF AB:s styrelse i frågor 
rörande spelarinvesteringar.

JONAS RIEDEL

Tack Andre j
Andrej Komacs kontrakt går ut 
sista juni, men Andrej lämnade 
DIF redan i början av juni.

Andrej kom till DIF från 
slovenska ND Gorican 2006. 
Sedan dess har han i princip 
varit ordinarie i laget. Det har 
blivit 71 allsvenska matcher 
och 4 mål, Andrej har repre
senterat Djurgården i både 
Champions League och i UEFA-
cupen och totalt gjort 111 
matcher för Djurgårdens A-lag.

Djurgården Fotboll tackar 
Andrej för hans tid i föreningen.

Zoran Lukic lämnar DIF
a-laget. Zoran Lukic lämnar 
sitt uppdrag inom Djurgården 
Fotboll, Andrée Jeglertz blir 
ensam ansvarig tränare för 
A-laget. Den 3 juni meddelade 
Zoran att han lämnar sitt 
uppdrag.

Zoran kom till Djurgården 
1992 som ungdomstränare, 
mellan 1999 och 2004 var 
han ansvarig för Djurgårdens 
A-lag, först tillsammans med 
Sören Åkerby och sedan på 
egen hand. Inför säsongen 
2009 kom Zoran tillbaks som 
A-lagstränare i Djurgården, 
nu tillsammans med Andrée 
Jeglertz. Men tiden i Djurgår
den blev inte riktigt som det 
var tänkt. Så väl tränare som 
ledning och styrelse har varit 
av uppfattningen att det 
delade ledarskapet inte har 
varit optimalt och 
Zoran Lukic har i och 
med detta själv valt 
att avsluta sitt 
uppdrag.

-Jag känner att jag 
inte har tillfört det 
som behövts för lagets 
och individernas 
utveckling och därför 
väljer jag att säga upp 
mitt avtal med Djurgår
den, säger Zoran.

Det betyder att Andrée 
Jeglertz tar över som 
ensam ansvarig tränare. 
Andrées första uppgift 
blir att, tillsammans med 
Göran Aral, forma 
organisationen runt 
sig själv och A- 
laget.

-Det delade 
ledarskapet har 
inte fungerat 
riktigt som vi 
vill, det har 
varit svårt att 
förena olika 
viljor. Själv
klart är det

som hänt inte positivt, men vi 
är övertygade om att vi nu har 
en mycket bra lösning med 
Andrée som ensam ansvarig 
tränare, menar Göran Aral.

Andrées första tid som
ensam ansvarig startar med 
några dagars semester, men 
mycket snabbt måste arbetet 
med den nya organisationen 
komma igång.

-Det som hänt är tråkigt,

»Jag känner att jag 
inte har tillfört det 
som behövts för la
gets och individernas 
utveckling och därför 
väljer jag att säga 
upp mitt avtal.«

men samtidigt känner jag att 
jag har mycket att tillföra det 
här laget. Jag ser mycket 
fram emot att få starta upp 
igen efter uppehållet. Visst 
blir det ett stort ansvar att 
vara ensam ansvarig, men 
samtidigt har jag väldigt 
kunnigt folk runt om kring 
mig, menar Andrée Jeglertz.

Djurgården Fotbolls 
styrelse, som har tagit 
beslutet att Andrée nu ensam 
tar över, har stort förtroende 
för honom.

-Vi har diskuterat tränar
frågan i styrelsen och har 
tänkt oss ett entränarsystem 
och under de diskussionerna 
har Zoran valt att hoppa av. 
Nu blir Andrée ensam 
ansvarig och det är han i allra 
högsta grad mogen för. Han 
har spelat i Allsvenskan, gått 
alla tränarutbildningar och 
haft fantastiska framgångar 
med Umeås damer. Jämför 
med Magnus Haglund som 
var helt okänd när han tog 
över Elfsborg och som nu har 
gjort sig ett stort namn, jag 
är övertygad om att Andrée 
kommer att gå samma väg, 
menar Christer Haglund i 
Djurgårdens styrelse.

JONAS RIEDEL

Tack för den här 
gången, Zoran.
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AVSPARK
Nyheter från Djurgårdsland

Blårandiga datortillbehör
samarbete. IT-bolaget Deltaco 
har skrivit avtal med fotbolIs
klubbarna AIK, Hammarby 
och Djurgården. Avtalet är det 
första i sitt slag och ger 
Deltaco rätt att sälja datortill
behör profilerade med 
klubbarnas färger och logoty
per samt exponeras i samband 
med de tre lagens hemmamat
cher i Allsvenskan.

-Avtalet ger oss möjlighet 
att marknadsföra några av 
våra bästsäljare med annor
lunda och roliga utseenden 
och därigenom kan vi nå ännu 
fler kunder. Sponsringen ger 
oss dessutom möjlighet till 
exponering av vår logotyp i 
anslutning till Allsvenskans 
populära matcher. Att synas på 
arenorna känns naturligt för 
oss, då vi tror att en stor del av 
publiken redan känner till 
Deltacos produkter. Dynami
ken, spänningen och 
tävlingsandan 
gör att vi känner 
oss riktigt 
hemma på 
fotbollsarenor, 
säger Siamak 
Alian, vd på 
Deltaco AB.

Inlednings
vis gäller 
avtalet i ett år. 
Eventuell 
förlängning 
kommer att 
diskuteras

innan avtalet löper ut.
-Många företag ser ett stort 

värde och intresse för att 
samarbeta med Stockholms 
fotbolIsklubbar och Djurgården 
i synnerhet. Genom klubböver
skridande samarbeten når 
företagen 900000 stockhol
mare som sympatiserar med 
våra klubbar. Samarbetet med 
Deltaco är ytterligare steg från 
den gamla skolans arbetssätt, 
där sponsring var samma sak 
som välgörenhet. Vårt samar
bete blir i stället en effektiv 
marknadsförings- och försälj
ningskanal för Deltaco, där 
associationsrättigheter, 
exponering och aktivering 
kring arenorna ökar deras 
intäkter, säger Jenny Furten
bach, vd för Djurgårdens 
Fotboll Försäljning AB.

JONAS RIEDEL

USB-minne finns 
att köpa i web
shoppen på dif.se

Vill du coacha Djurgården?
tävling. Vill du bli vår nya 
coach? Ta chansen att visa att 
det är just du som har bäst koll 
på Djurgården. Klubbcoachen 
är en ny tävling som vi och 
övriga Allsvenska klubbar står 
bakom. Du skall försöka pricka 

in så många spelare som 
möjligt i Djurgårdens startelva 
inför varje match. Med rätt 
fingertoppskänsla kan du 
också öka dina poäng genom 
att ställa in olika händelser för 
respektive spelare. För dig som
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Guldränderna satsar

inte litar på tur utan försöker 
bli så insatt som möjligt är 
ett bra tips att följa allt om 
Djurgården på dif.se under 
säsongen. Som coach för vårt 
A-lag vill vi i föreningen hjälpa 
dig med så mycket underlag 
som möjligt i form av nyheter 
och statistik. Vilka spelare 
startar flest matcher, vilka 
brukar få spela 90 minuter 
och vem får flest gula kort i 
laget? Detta är information 
som är viktig för dig som 
spelar Klubbcoachen.

Vinnande coach blir 
klubbmästare och kan bland 
annat vinna en exklusiv 
fotbollsresa. Gå vidare till 
www.klubbcoachen.com och 
läs mer om regler, priser och 
vinster. Lycka till!

JONAS RIEDEL 

korpfotboll. På en presskon
ferens tidigare i år offentlig
gjordes att vi tillsammans med 
Norrlands Guld förlänger 
guldkontraktet med korplaget 
Guldränderna.

Laget, som består av 
supportrar till Djurgården, 
avancerade förra året från 
division 17 söder i Korpen 
Stockholm till division 16. 
Årets korplag togs ut av 
Djurgårdens chefsscout, Mats 
Jansson, på en kall och 
regntung grusplan i februari.

-Vi satsar naturligtvis främst 
på elitspelarna och på nya 
talanger. Men genom samarbe
tet med Norrlands Guld kan vi 
öka satsningen på support
rarna, de riktiga entusiasterna 
som älskar fotboll och som är 
en viktig del av Djurgårdens 
framgångar, säger Jenny 
Furtenbach, vd för Djurgårdens 
Fotboll Försäljning AB.

Guldkontraktet innebär att 
korplaget Guldränderna vid ett 
tillfälle blir tränade av Djurgår
dens A-lagstränare, får VIP-
platser på hemmamatcher och 
matchställ. Norrlands Guld är 
officiell huvudsponsor för 
Allsvenskan och Superettan. 
Totalt sponsrar Norrlands Guld 
fem korplag i Sverige.

-Vi gillar den avslappnade

Sommarkollo 2009
kollo. Nu har ditt barn 
möjlighet att, i Djurgårdens 
regi, få ett par roliga och 
utvecklande dagar på som
markollo. För fjärde året i rad 
anordnar Djurgårdsandan och 
Djurgården Fotboll tillsam
mans med sina samarbets
partners vårt populära 
sommarkollo på Rådmansö i 
Roslagen.

Vi håller till på Björkövallen/

FOTO:DJURGÅRDEN

gemenskapen som finns runt 
korplag. Glädjen och entusias
men ska vara på högsta nivå 
även om fotbollen kanske inte 
alltid är det, säger Erik Jarnsjö 
marknadschef på Spendrups.

Djurgårdens supportrar är 
en viktig del i lagets framgång
ar och deras entusiasm är 
något Djurgården värdesätter 
mycket. Genom ett gemen
samt engagemang i ett korplag 
får föreningen en naturligare 
och fördjupad relation med 
supportrarna.

-Att Djurgården vill enga
gera sig i ett korplag visar att 
de förstår att fansen är en 
viktig del av föreningen och

Rådmansö Schakt Arena. 
I trivsam skärgårdsmiljö får 
barn chansen att under 
lättsamma former spela 
fotboll och prata värderingar. 
Fotbollsspelande pojkar och 
flickor födda 1994-1999 är 
välkomna.
Sommarkollot är vecka 32 och 
det finns 40 platser. Kollot är 
inte elitinriktat, alla barn inom 
årskullsramarna är välkomna. 

fotbollen, säger Anders 
Nettelbladt, chefredaktör på 
Svenska Fans, som kommer 
hårdbevaka Guldränderna 
under hela säsongen.

Bilder och videoklipp från 
lagets matcher, träningar och 
presskonferensen finns på 
www.svenskafans.com.

-Vi hade otroligt roligt förra 
året och känner oss stolta att 
det blir en fortsättning i år. 
Eftersom vi är Djurgårdssup
porters känns det speciellt att 
Djurgården lägger energi på att 
hjälpa ett gäng glada amatörer 
som oss, säger Jan Hedberg, 
lagkapten för Guldränderna.

MARTIN LUNDGREN

Priset per person och vecka är 
2500 kronor.

Kollot startar måndag 
morgon och håller på fram till 
lunch på lördagen.

Läs mer om Sommarkollot 
och gör Din anmälan på www. 
dif.se/sommarkollo.

För ytterligare information, 
kontakta Mats Lundholm, 
mats.lundholm@dif.se eller 
08-54515858, 0736-222265.
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»Viktigare än många tror«
Johan Wilny blir ny projektledare för Djur
gårdsandan. Därmed utökas hans engage
mang i projektet han tror mycket på.
DJURGÅRDSANDAN. -Otroligt 
inspirerande att få vara med 
på en sådan resa, säger han.

Djurgårdsandan är inne på 
sitt fjärde verksamhetsår. 
Projektet har utvecklats till ett 
föredöme för fotbolIssocialt 
arbete, inte bara i Sverige utan 
även i Europa. I förra veckan 
blev det klart att Patrik 
Asplund lämnar uppdraget 
som projektledare, men hans 
efterträdare är utsedd. Det blir 
Johan Wilny, före detta 
sportchef i Djurgårdens 
ungdomsfotboll och även 
utbildad idrottskonsulent vid 
Bosön, som tar sig an 
uppgiften.

-Det ska bli oerhört

inspirerande att få vara med 
på en sådan här resa. Självfal
let är det stimulerande 
samtidigt som jag har en 
spänd förväntan på framtiden. 
Det är en viktig roll inom 
Idrotts-Sverige och jag hoppas 
att mitt arbete leder till att vi 
ännu mer ska stärka banden 
med samhället och med 
föreningar inom Djurgården.

JOHAN WILNY ÄR UTBILDAD 

idrottskonsulent via Bosön och 
har inom sitt aktiva yrkesliv 
arbetat större delen som 
fotbollsledare, mest med 
inriktning på elit men även på 
ett mer socialt plan.

-Jag har arbetat som 

fotbollstränare i 16 år och 
under de senaste åtta åren har 
jag haft det som heltidssyssel
sättning. Men jag har resonerat 
som så att antingen satsar jag 
fullt ut på den vägen eller så 
riktar jag mig mer åt fotbollens 
värdegrund och det känner jag 
att Djurgårdsandan verkligen 
står för, utvecklar han.
Vad tror du att Djurgårdsandan 
har för betydelse?

-Jag är helt övertygad om 
att Djurgårdsandan har större 
betydelse än vad många tror. 
Djurgårdsandan ligger långt 
fram i Europa när det gäller de 
här bitarna och det måste vi ta 
till vara på och vidareutveckla. 
Vad har du för andra ambitioner 
med Djurgårdsandan?

-Framför allt att få verksam
heten att vidare utvecklas och 
att hitta former för att Djur
gårdsandan kan vara den part 

som fungerar som samman
hållande inom hela Djurgår
den. Jag vill att Djurgårdsan
dan inte enbart ska vara 
synonymt med Djurgården 
Fotboll utan även kunna vara 
ett verktyg för Djurgården Inne
bandy eller Djurgården 
Konståkning och så vidare.

Att Johan har många tankar 
och idéer är något som ter sig 
vitalt i ett projekt så diverge
rande som Djurgårdsandan. 
Visioner och drömmar ger 
upphov till målmedveten 
satsning, något som Johan 
förstår vidden av.

-Absolut. Min vision är att 
Djurgårdsandan om tio år ska 
vara den självklara och mest 
berikade parten gentemot 
samhället i stort med idrotten 
som fokus för detta. Det vore 
enormt häftigt, avslutar han.

JONATHAN BROBERG
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Hatten av för Eindhoven
Djurgårdsandan, Charlton Athletic och PSV Eindhoven är initia
tivtagarna till European FSR-Network som bildades 2008. Där
med även initiativtagare till seminariet Football and Society som 
hölls i Eindhoven mellan den 12-13 maj.

DJURGÅRDSANDAN. I dagsläget 
ingår sju medlemmar och ett 
tiotal stora som små klubbar 
är intresserade av att ansluta 
till European FSR-Network 
under hösten 2009.

Nätverkets grundidé är att 

sprida goda exempel där 
fotbollen är ett verktyg för ett 
aktivt socialt ansvarstagande, 
som Djurgården Fotboll gör 
genom aktiviteter som 
exempelvis alternativa avstäng
ningar, eller Drive-In-FotbolI.

Ett årligt seminarium kommer 
att hållas i ett Europeiskt land 
som ett återkommande tema 
där vi, Djurgården Fotboll och 
Djurgårdsandan höll det första 
årliga seminariet i april 2008 
förra året. Det andra semina

riet hölls i Eindhoven 12-13 
maj 2009, där värdarna PSV 
Eindhoven hade gjort ett 
fantastiskt jobb som organisa
törer. De två seminariedagarna 
innehöll många intressanta 
presentationer vilka vi redovi
sar längre ner i artikeln.

Vi träffade även representan
ter från många olika organisa
tioner som exempelvis UEFA, 
Holländska Fotbollsförbundet, 
och många andra vilka ingår 
som partners i EFSR-nätverket.

12



Djurgårdaren nr 2 • 2009

FOTO: EUROPEAN FSR-NETWORK

EFSR-NÄTVERKETS 
MÅL FÖR 2009/2010
Skapa nätverkets kommuni
kations plattform (hemsida).

Organisation (anställningar 
och rollfördelning).

Ett gemensamt paneurope
iskt projekt som förslagsvis 
blir Drive-ln-Fotboll (Friday 
night football) i tio euro
peiska städer och länder 
2010-2011.

Finansiering.

Lika imponerad av PSV:s 
värdskap och organisation blev 
vi när PSV:s barnklubb 
PhoxyCIub hade sin årliga 
sammankomst på Philips 
Stadium. Vi har ju själva under 
Djurgårdsandan startat 
Minikaminerna, Djurgården 
Fotbolls barnklubb, men kan 
avundsjukt konstatera att 
maskoten Phoxy och PSV:s 
smarta marknadsföring 
lockade 22000 besökare till 
arenan.

Besökarna deltog i straff
läggningar, sång, olika upp
visningar, men bidrog framför 
allt till en insamling för holI-

ländska cancerfonden. Denna 
insamling inbringade cirka 
80000-90000 euro, mycket 
imponerande!

VI SOM FOTBOLLSFÖRENING 

har mycket att lära i dessa 
sammanhang, men det har 
även våra politiker. Detta var 
ett lysande exempel på hur 
en arena, och en fotbolIsklubb 
kan ses som en investering 
för staden och en social 
kraft.

Bredvid följer en redovisning 
av programmet och ett par 
korta kommentarer.

PATRIK ASPLUND

OPENING-MAYOR OF EINDHOVEN
Mr. Van Gijzel
Kommentar: Att staden Eindhoven tar PSV:s engagemang för 
staden märktes och påpekades vid ett flertal tillfällen.

EFSR-NETWORK, HISTORY, 
PRESENTATION
Mr Per Schött, Djurgården Football, Djurgårdsandan. 
Kommentar: Vi har en central roll i nätverket, därför berättade 
vi kortfattat om Djurgårdsandan och om hur vi tillsammans 
med Charlton Athletic och PSV Eindhoven initierade nätverket.

EUROPEAN GAY AND
LESBIAN SPORT FEDERATION
Mrs. Tanja Waltther-Ahrens
Kommentar: En förkämpe i Tyskland för allas lika värde och 
rättigheter i sportens värld som nu blivit ordförande för denna 
Europeiska organisation.

ROYAL DUTCH ARMY
Major Mr. Arno Storm
Kommentar: Man undrade i början varför den Holländska 
armén skulle ställa upp i detta sammanhang. Men efter 
föreläsningen så var det egentligen inte så konstigt utan 
snarare en självklarhet för armen med huvudändamål att 
bevara fred i krigshärjade områden, att välja en plattform som 
exempelvis fotboll för att träffa och skapa nätverk bland 
befolkningen.

GLOBAL UNITED FC
Mr. Lutz Pfannenstiel
Kommentar: Berättade om fotbollens globala funktion samt 
miljöaspekter.

UEFA - EAT FOR GOALS AND SOCIAL RESPONSIBILITY 
EURO 2008
Mrs. Iris Hugo-Bouvier
Kommentar: Berättade om UEFA:s kampanj mot Rasism och 
kampanjen för bättre hälsa.

STREET VIOLENCE RUIN LIVES - CHARLTON ATHLETIC 
Mr. J Jason
Kommentar: Beskrev ett antivåldsprojekt i följd av ett mord på 
en ung pojke i London. Hur samhället och klubben arbetade 
för att få ut ett antivåldsbudskap.

MORE THAN FOOTBALL FOUNDATION-DUTCH FA 
Mr. Onno Mulder, Dutch Cander Foundation
Kommentar: Grymt imponerad av denna man och den 
organisationen som han representerar. Kort och gott hjälper 
de holländska lag att starta en CSR-profil och projekt som 
exempelvis Djurgårdsandan.

PSV PHOXY CLUB - MANAGER MARKETING & MEDIA 
Mr. Peter Kentie
Kommentar: Detta var den mest imponerade föreläsningen av 
alla. Hur PSV målmedvetet bakade ihop deras sociala engage
mang med supporterskapet. Något som resulterade i det som 
jag beskrev tidigare. Över 22000 besökare i ett arrangemang 
som avslutade de två seminariedagarna på ett fantastiskt sätt.
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Underskott tvingar 
DIF till förändringar
Minskade intäkter gör att Djurgården Fot
boll tvingas titta över alla kostnader. I höst 
kommer en ny organisation vara på plats.

ekonomi. I början av juni be
rättade vi på dif.se att Djurgår
den Fotboll måste vidta åtgär
der för att få balans i budgeten. 
En översyn för att både öka 
intäkter och minska kostnader 
inleds och personalminskning
ar är en av åtgärderna. Alf 
Johansson, vd för Djurgårdens 
Elitfotboll AB, berättar vad 
detta egentligen innebär.

Alf, varför tvingas Djurgården 
Fotboll till dessa åtgärder?

-Främst handlar det om tre 
delar där vi ser fallande 
intäkter. Det är en minskad 
publiktillströmning på våra 
matcher, det är minskade 
intäkter från tv-avtalen på 
grund av minskad exponering 
och det är vikande intäkter för 
försäljningsbolaget på grund 

av det rådande ekonomiska 
läget på marknaden i stort. 
Vad innebär detta konkret?

-Det betyder att vi tittar 
över alla kostnader och värde
rar vad som måste göras nu 
och vad som eventuellt kan 
skjutas på framtiden. Samti
digt gör vi en organisations
översyn och tyvärr kommer vi 
att tvingas gå ner i antalet 
medarbetare.
Hur går ni tillväga?

-Precis som på vilket annat 
företag som helst, vi kallar till 
fackliga förhandlingar och vi 

diskuterar detta på alla nivåer 
inom Djurgården för att hitta 
lösningar. Utifrån detta får vi 
ta beslut. Normalt tar denna 
process ett par månader och 
under hösten kommer vi att 
ha en ny organisation på 
plats.
Hur orolig ska man vara för 
Djurgårdens ekonomi?

-Det är många klubbar i 
Sverige som känner av det 
finansiella läget. Vi måste 
snabbt få ordning på vårt 
rörelseresultat, det går inte att 
driva en verksamhet med ett 
underskott, men vi har trots 
allt en ganska stark balansräk
ning. Vi gör detta för att det 
inte ska bli någon kris och 
meningen är att vi efter dessa 
åtgärder ska ha en stark 
ekonomi i Djurgården Fotboll.

JONAS RIEDEL

FOTO:DJURGÅRDEN

14





MOT AVGÖRANDET
Arenafrågan

Lösningen på arenafrågan närmar sig. Här följer 
information från Stockholms Stad samt Djurgårdens 
svar som lämnades in i april. Nu väntar vi med 
spänning på beslutet.

S
tockholms städ kallade i slutet av mars till presskon
ferens för att visa förslag på en ombyggnation av 
Stockholms Stadion. Sex stycken grundförslag för ett 
ombyggt Stadion, tre med kombinerad fotbolls-/friidrottsare- 

na och tre med en renodlad fotbollsarena, presenterades i 
Stockholms Stadshus.

Förslagen gick till remiss den 20 april och ett principbeslut 
skall fattas innan sommaren.

Alternativ 1
Planen i samma nivå. De nedre raderna i hästskon byggs om, 
löparbanorna blir kvar, fondläktaren byggs om med en eller 
två nya nivåer.

Alternativ 2
Plannivån höjs 1,2 meter, fondläktaren byggs om med två nya 
nivåer.

Alternativ 3
Plannivån höjs 1,2 meter, Sophialäktaren tillbyggs med en 
övre läktarterrass, en ny nivå på fondläktaren byggs.

Renodlad fotbollsarena
Alternativ 1
Löparbanorna tas bort, de nedre raderna i hästskon byggs 
om och blir brantare, en ny fondläktare byggs närmre planen.

Alternativ 2:
Planen sänks ned 1 meter, de nedre läktarna i hästskon 
byggs om, fondläktaren byggs på eller byggs ny.

Alternativ 3:
Planen sänks ned 4 meter, de nedre läktarna byggs ut, ny 
fondläktare närmre spelplanen. Mot Valhallakurvan byggs en 
planare läktare som sträcker sig fram mot planen.

Stadion
Remissvar från Djurgården Fotboll - ombyggnad av Stadion. 
Djurgården Fotbolls utgångspunkter för vår framtida fotbolls
arena.

Styrelsen i Djurgården Fotboll har fastslagit tre grundläg
gande utgångspunkter för att kunna erbjuda vår publik och 
våra supportrar en fullgod fotbollsarena i framtiden. Våra ut
gångspunkter fungerar som riktlinjer och skall styra våra 
vägval i vårt arenaarbete:

A. Framtidens Djurgården skall spela på en renodlad fot
bollsarena. Därför är det inte aktuellt att spela på en arena 
med löparbanor. En renodlad fotbollsarena ökar fotbolls- 
upplevelsen mångfalt och vi anser att detta är en mycket 
avgörande faktor huruvida publiken väljer att se matchen 
live eller hemma i tv-soffan. Eller i värsta fall, inte ser match
en alls.

För att kunna behålla karaktären av ett svenskt storlag 
även i framtiden, och kanske på riktigt ta steget ut i Europa, 
behöver vi en arena som erbjuder runt 20000 personer en rik
tig fotbollsupplevelse. Kanske är tak ett krav.

B. Djurgården måste ha full tillgång till de kommersiella rättig
heterna på arenan. Detta innebär att vi skall kunna tjäna 
pengar på försäljning, restauranger, marknadsföring, events, 
och så vidare. De klubbar i Sverige som har full tillgång till de 
kommersiella rättigheterna har idag en avgörande kommersiell 
fördel gentemot de som inte har dessa rättigheter.

Mycket goda exempel finns inom både hockeyn och fotbol
len i Sverige men kanske framförallt i USA där kringservicen är 
lika ekonomiskt viktigt som övrig verksamhet.

C. Arenan måste vara kommersiellt gångbar. Detta innebär till 
exempel att det måste finnas mycket goda möjligheter till för
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sälj ning, restauranger, toaletter, parkering, 
t-bana, eventuellt tak över arenan, UEFA-
krav, VIP-loger med arenans attraktivaste 
placering, eventuellt kommersiella loka
ler och så vidare.

Om arenan inte är kommersiellt gång
bar så spelar det ingen roll om vi har full 
tillgång till de kommersiella rättigheter
na på arenan.

Preseatation Stadshuset
Den 25 mars 2009 fick vi en mycket po
sitiv presentation av Stadshuset gällande 
olika ombyggnadsalternativ för Stock
holms Stadion.

Vi vill här ta tillfället i akt och fram
föra vårt stora tack till Stadshuset för det 
digra och solida arbete de lagt ner på 
denna mycket svåra fråga.

Löparbanor eller inte?
Det är ett faktum att Stockholms Stadi
on med löparbanor inte alls fungerar 
som en riktig fotbollsarena. Djurgården 
kan idag erbjuda 4000-6000 personer 
acceptabla sittplatser på Stadion, övriga 
platser är undermåliga och skälet därtill 
är att löparbanorna tar bort fotbollsupplevelsen på grund av 
det stora avstånd som föreligger mellan publik och fotbolls
match.

Idag är det mellan 3 50 000 och 500 000 personer som följer 
Djurgården Fotboll. Att vi inte har ett bättre publiksnitt på 
Stadion beror mycket på att vi inte kan erbjuda våra support
rar ett tillräckligt stort antal attraktiva platser på arenan.

De klubbar i Sverige som har full tillgång till de 
kommersiella rättigheterna har idagen avgöran
de kommersiell fördel gentemot de som inte har 
dessa rättigheter.

Publik  - idrott
Om statistik studeras för de senaste åren på Stockholm Stadi
on så är det realistiskt att anta att cirka 250000 åskådare per 
år besöker Djurgården Fotbolls hemmamatcher (15 allsvenska 
matcher - inklusive derbymatcher - samt några matcher i 
Svenska Cupen och internationella matcher). Vidare så har 
Djurgården en välutvecklad social verksamhet och vår framti-
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Arenafrågan

da arena kommer att fungera som dess 
nav.

Stadionfrågan handlar i mångt och 
mycket om man vill att Stockholms Sta
dion skall vara en samlingspunkt för 
Stockholmare eller övergå till ett muse
um med endast sporadisk användning.

Om framtida användning av Stadion 
skall vara möjlig att använda för eliti
drott måste i första hand fastställda 
regler och övriga villkor uppfyllas för 
fotboll (SvFF och UEFA). Om inget görs 
åt dagens Stockholms Stadion, kan Djur
gården Fotboll spela kvar där till 
säsongen 2013. Därefter får vi inte enligt 
gällande UEFA-regler spela på den are
nan.

Vid studier av de alternativ som arkitek
terna utarbetat kan det konstateras att 
kombinationsarena för friidrott och fot
boll inte blir ändamålsenlig för fotboll. 
Dessa förslag, det vill säga huvudalter
nativ 1, går i huvudsak ut på att bygga 
till ett större antal tusen platser på de 
områden på Stockholms Stadion som 
idag erbjuder sämst idrottsupplevelser 
för publiken. I kombination med att lö
parbanorna är kvar på arenan innebär 
detta att Stadion inte är en lämplig hem
maarena för en svensk storklubb i 
Sveriges huvudstad.

Djurgården Fotboll tackar därför nej till de alternativen 
som sorterar under huvudalternativ 1, det vill säga en kombine
rad friidrotts- och fotbollsarena.

Vad gäller huvudalternativ två, en renodlad fotbollsarena, 
så tackar Djurgården Fotboll nej till de förslag som inte inne
bär att vi gräver ner planen med 4 meter. Däremot är vi 
positiva till det förslag som i stora drag går ut på att sänka 
planen med 4 meter.

Våra motiv är följande: de första förslagen innebär, med 
olika variationer, att tillbyggnationerna inte i tillräckligt stor 
utsträckning skapar ett större antal attraktiva sittplatser för 
vår publik. Med vissa variationer vill man öka antalet åskåda
re för den norra läktaren och därmed skapa ett större antal 
dåliga platser. Kostnaden för detta är diger och utfallet är 
mycket magert.

Vad gäller det alternativ som innebär att man sänker planni
vån med 4 meter, så sker det däremot positiva förändringar på 
de södra och norra läktarna i det att man använder ytorna när
mast planen till att öka antalet sittplatser. Vidare så tillkommer 
det, precis som i övriga förslag under detta huvudalternativ, 
attraktiva platser längs med långsidorna. Vidare skall det till
läggas att det är för oss ett krav att den norra läktaren helt

Alternativ 2b, fotbollsarena

Vad gäller det alternativ som innebär att man 
sänker plannivån med 4 meter, så sker det däre
mot positiva förändringar på de södra och norra 
läktarna i det att man använder ytorna närmast 
planen till att öka antalet sittplatser.

byggs om eftersom möjligheter att skapa viktiga kommersiella 
lokaler då erbjuds.

Om nuvarande norra läktare behålls, så kommer cirka 50 
procent av arenans kapacitet (10000 personer) att hamna på 
undermåliga platser.

Övriga önskemål - drift och finansiering. Det är en utgångs
punkt för Djurgården Fotboll att vi får driva arenan 
kommersiellt varför detta givetvis är ett önskemål från vår 
sida. Vi arbetar även under förutsättningen att Staden står för 
kostnader kring ombyggnationen.

Förankring
Ovanstående remissvar är antaget av styrelserna i Djurgårdens 
IF Fotbollförening och Djurgårdens Elitfotboll AB och väl för
ankrat bland medlemmar, supportrar och övriga intressenter i 
Djurgården Fotboll.

Slutsatser Djurgården Fotbolls remissvar
Djurgården Fotboll förordar att Stockholms Stad antar det 
förslag som innebär att Stockholms Stadion byggs om till en 
renodlad fotbollsarena där man sänker planen med 4 meter 
samt ger Djurgården Fotboll full tillgång till de kommersiella 
rättigheterna på Stockholms Stadion.
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 BOYD MWILA
Intervju

D
et är en tryckande sommarvär
me som omger ett grönskade 
Kaknäs denna dag och ett par 
dagar kvar till vårsäsongsavslutningen 

mot Örgryte. Det som för några säsong
er sedan betraktades som ett toppmöte 
är denna gång en ren bottenmatch. Boyd 
Mwila har varit med om toppmatcher 
mot DIF i ÖIS, nu ska han således göra 
sin första bottenmatch i DIF - mot ÖIS.

Efter en hård träning där avslut och 
smålagsspel varit det centrala upplägget 
kommer en märkbart utpumpad Boyd 
Mwila och sätter sig mittemot. Det 
märks direkt att Mwila har en tillbaka
dragen personlighet och han erkänner 
att han är lite blyg och att han inte gärna 
vill prata om sig själv.

Men efter ett tag skiner han upp, bris
ter ut i skratt och sedan utväxlar han 
några ord med Prince Ikpe Ekong.

- Sluta ljug, säg sanningen nu Boyd! 
skämtar Prince.

- Han är galen. En fantastiskt rolig 
människa, kommenterar Boyd Prince på 
en härligt brytande svensk-afrikanska 
kryddat med en Göteborgsaccent och 
några engelska fraser.

Sedan skrattar han igen.
Boyd Mwila har alltid älskat att spela 

fotboll. Det var i stort sett det enda han 
gjorde som ungdom i Zambia. Hans 
kompisar hade börjat spela i Chiparam
pa, som med sin starka anknytning till 
Sverige via The Chiparampa Foundation 
sedermera blev den avgörande faktorn 
till att Boyd hamnade i Sverige.

- Jag spelade mycket fotboll och för
sta gången jag spelade organiserat var i 
en turnering i Zambia. Mitt lag slutade 
tvåa och jag gjorde många mål. Efter det 
ville mina kompisar att jag skulle börja 
träna med deras lag och så blev det, sä
ger han.

örgryte IS hade vid den här tiden startat 
en insamling där fotbollskläder och fot
bollsskor skickades till Zambia och 
Chiparampa. Samtidigt fick Chiparam
pa också möjlighet att delta i Gothia 
Cup. Så när turen kom för Boyds ålders
grupp att åka till Göteborg kom också 
en möjlighet till att ordentligt visa upp 
sig för fotbollsvärlden.

- Jag var jättespänd på att åka till 
Sverige. Jag ville visa vad jag kunde och 
efter Gothia Cup blev jag snabbt kon

taktad av Örgryte som ville ha kvar mig, 
berättar Boyd.

Så blev det.
Boyd och hans lagkompis Edwin Phi

ri, som numera spelar i Ljungskile, 
flyttade efter den sommaren till Sverige 
permanent. Både Boyd och Phiri ansågs 
vara jättetalanger. Med bra fart och fin 
teknik blev det snart uppflyttade i Ör
grytes A-trupp. 2003 gjorde Boyd Mwila 
Allsvensk debut. Det blev ytterligare 
fyra matcher det året och allteftersom 
började han betraktas som en Allsvensk 
spelare.

Tränare för Örgryte vid den här tiden 

var Zoran Lukic, en person som betytt 
oerhört mycket för Boyd Mwilas utveck
ling.

- Zoran är en otrolig person. Han 
sade tidigt till mig att »Boyd, du ska 
göra det du är bra på. Du ska dribbla 
och utmana och använda din snabbhet, 
utan det är du ingen speciell fotbollsspe
lare. Utveckla det du redan är unik på«. 
Jag tog till mig hans ord och försökte 
hela tiden att ta mig förbi mina motstån
dare.

Boyd blev ordinarie spelare under 
Zorans befäl. Och han utvecklade det 
han älskar, nämligen att dribbla. Men
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Fritidsintresse: Softa hemma och spela tv- 
spel med kompisar.
Svensk favoritmat: Köttbullar med potatis
mos.
Musiksmak: Hiphop och r’n’b.
Stockholm: Tunnelbana, för mycket folk. 
Djurgårdens IF: Bra klubb, med karaktär 
och underbara fans.



2006 åkte Örgryte ur Allsvenskan. Phiri 
lämnade klubben, men Boyd stannade 
kvar.

- Jag trivdes bra i Örgryte, samtidigt 
hade vi alla varit med och spelat ner 
klubben och jag ville vara med och spela 
upp den igen, förklarar han.

SÄSONGEN 2009 BLEV ÖRGRYTE åter en All
svensk klubb. Och laget stor satsade på 
forwards sidan genom att under somma
ren 2008 först plocka hem Markus 
Allbäck och sedan till årets säsong värva 
Alvar Santos.

Med dessa herrar i anfallet trodde

»Jag var jättespänd på att åka till 
Sverige. Jag ville visa vad jag kun
de och efter Gothia Cup blev jag 
snabbt kontaktad av Örgryte.«

Mwila att hans egen speltid skulle begrän
sas, samtidigt ryckte Zoran i honom.

- När DIF hörde av sig blev jag först 
glad. Jag kände också att jag hade gjort 
nio säsonger i Örgryte och skulle jag läm
na var det ett bra tillfälle. Djurgården är 
en stor förening med många supportrar 

och härlig stämning 
runt matcherna, det 
ville jag uppleva, säger 
han och ler.

Första tiden i Djur
gården blev emellertid 
inte riktigt vad han 
hoppats på. Även om 
Göteborg är en stor 

stad var Stockholm betydligt större än 
vad Boyd hade trott. Spårvagn byttes 
mot tunnelbana och lägenhet byttes mot 
hotell.

- Det blev en stor omställning, jag 
fick ändra många vanor i livet och det är
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egentligen först nu jag börjar hitta rätt 
här, medger han.

Även i spelet på planen hade Boyd till 
en början svårt att hitta rätt. Hans inten
tioner förstods inte alltid av medspelarna 
och det kunde i många situationer se väl
digt otajmat ut. Men Boyd är underfundig 
till sin natur och han och medspelarna 
har funnit varandra betydligt 
bättre under slutet av vårsä
songen.

- Det känns så. Jag trivs 
med sättet vi spelar på och 
vi har ett mycket bättre lag 
än vad tabellplaceringen vi
sar.

Inför matchen mot Ör
gryte är Boyd Mwila något 
kluven som person och fot
bollsspelare. Även om det är Djurgården 
han nu tillhör och även fast han är profes
sionell tycker han att det ska bli speciellt 
att möta Örgryte, klubben som betytt så 
mycket för honom.

- Egentligen vill jag inte bli påmind om 
det, säger han och sjunker ned med huvu
det. Samtidigt som det ska bli kul med 
match med DIF, så blir det ju speciellt att 
möta Örgryte. Och särskilt när det gäller 
så mycket. Det blir helt klart speciellt.

Boyd vill egentligen också bara glöm
ma Djurgårdens vårsäsong. Istället sneglar 
han gärna fram mot hösten, som han tror 
blir betydligt mer glädjefull för alla blå
ränder.

- Fortsätter vi som vi ändå avslutat 
våren kommer vi att ta många fler po-

Skicklig en-mot-en
Andrée Jeglertz om Boyd Mwila:
»Som person är Boyd lite blyg och försiktig. 
Jag skulle vilja att han tar för sig lite mer ut
anför planen och lite blommar ut. Som spela
re är han precis en sådan spelartyp vi annars 
hade saknat i truppen. Han är trygg med boll, 
skicklig på små ytor och bra en-mot-en. Han 
behöver lära sig skjuta med båda fötterna. 
Många undrar om han ger oss tränare gråa 
hår - det gör han verkligen inte. Han bidrar 
med att kunna hålla i boll om vi blir 
tillbakapressade, vilket gör att vi 
får utrymme att lyfta laget. Boyd 
har varit viktig för oss hittills och 
vi kommer ha stor nytta 
av honom under 
hösten med«.

äng. Det finns inga genvägar till att vända 
detta utan vi måste alla kämpa ännu hår
dare och göra allting extremt noggrant, 
då kommer det att vända för oss. För 
kvalitet i truppen finns, påstår han.

När det gäller den egna utveckling är 
Boyd lika tystsam som han är till sin per
sonlighet. Hans förebild i fotbollen är

»Det där med att vinna skytte
ligan i Spanien kanske inte är 
realistiskt, men att tro att jag 
någon gång hamnar i den ligan 
är nog fulIt möjligt.«

Ronaldo och att göra som honom, spela 
i Spanien och vinna skytteligan, det är 
något han drömt om som liten.

- Hahaha, det där med att vinna skyt
teligan i Spanien kanske inte är realistiskt, 
men att tro att jag någon gång kanske 
hamnar i den ligan är nog fullt möjligt. 
Jag måste i alla fall ha viljan att nå dit, 
annars utvecklas jag inte som spelare. 
Jag har tittat mycket på Ronaldo och på 
det sätt som han utmanar spelare, sär
skilt när han var som bäst, och det är nog 
få spelare i historien som varit bättre på 
det än honom. Där har jag lite att lära, 
ler han.

VAD HAN SPECIFIKT BEHÖVER Utveckla för 
att nå dit, det vet han själv.

- Allt. Jag behöver utveckla allt för 
att nå dit. Det kan låta hårt och tufft, 
men det är sanningen. Jag behöver skju
ta mer, kanske inte alltid göra allt så 
snyggt men det är så otroligt kul att göra 
en snygg dribbling. Jag behöver vara lite 
rakare i mitt spel, utnyttja min snabbhet 
och teknik mer effektivt, så att säga.

Boyd blickar ut över det soldränkta 
Kaknäs. Han upplever sig själv lyckligt 
lottad som får vara en del av Djurgården. 
Även om han, liksom många andra fot
bollsspelare i detta land, ser Allsvenskan 
som en mellanlandning mot någon av Eu
ropas andra lockelser finns det saker han 
vill uppleva med DIF innan dess.

- Att få vara med om ett SM-guld 
vore häftigt. Men först och främst ska vi 
se till att få ordning på spelet, säger han 
och skrattar igen.
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Petter Gustavsson, Trimi Makolli, Kjell Lundqvist, Prince Ikpe Ekong, Christer Youssef, Hrv 

Stefan Tanda, Patrik Haginge, Johan Oremo, Per Olerud, Sebastian Rajalakso, Jan Tauer, Pet 

Andrej Komac, Tommi Vaiho, Zoran Lukic, Daniel Sjölund, Pa Dembo Touray, Mattias Jonson 



je Milic, Kebba Ceesay, Martin Andersson, Palmar Hreinsson, Boyd Mwila, Philip Hellquist. 

er Magnusson, Mikael Dahlberg, Kjell Frisk, Carlos Garcia, Joakim Heuer.

, Andrée Jeglertz, Oskar Wahlström, Toni Kuivasto.



SOUVENIRER
DIF-butiken på Stadion
I butiken i klocktornet på Stockholms Stadion hittar du många produkter ur vårt sortiment. Butiken är öppen på onsdagar mellan 12 och 18 och på lördagar mellan 11 och 15. Självklart har vi även öppet på matchdagar. Vi öppnar då alltid tre timmar före matchstart.

Välkommen till butiken!

dif.se/webshop
I webbshoppen hittar du alla våra produkter. Du handlar enkelt och bekvämt när du själv vill och får varorna levererade hem. Klicka dig in till webbshopen redan idag och ta del av våra fina erbjudanden. Under hela juni får du till exempel 15 procent rabatt på alla produkter ur adidassortimentet som du handlar via webbshoppen.

dif.se/webshop


RESULTAT
Mars-maj

Djurgårdaren nr 2 • 2009

PORTIMONENSE 2 TRÄNINGSMATCH 7 
BROWNS CLUB 19/3

DIURGÅRDEN 2

0-1 HELLQUIST (23)
0-2 HELLQUIST (26)
1-2 HOLMQVIST (49)
2-2 HOLMQVIST (50)

1-0 (19)
1-1 DAHLBERG (26)
2-1 (62)
2-2 KUIVASTO (68)

DIFS BYTEN

>TAUER (46)
< HAGINGE (46)

>JOHANNESSON (55)
< KOMAC (55)

>MILIC (60)
< OREMO (60)

>MAKOLLI (65)
< YOUSSEF (65)

Matchen inleddes ganska försik
tigt, men allt eftersom blev det 
intensivare och tuffare. Djurgår
den låg säkert i positionerna och 
hade en del fina kombinationer 
i anfallsväg mot ett tekniskt 
Portimonense som hade ett 
större bollinnehav. Portimonense 
använde under slutet av matchen 
sin bollskicklighet och tryckte på 
en del, Djurgården fick jaga och 
laget blev lite långt.

ALLSVENSKAN OMGÅNG 1 
STOCKHOLMS STADION 6/4 
PUBLIK 11641

KOMAC

KUIVASTO

RAJALAKSO OREMO YOUSSEF

SJÖLUND

DJURGARDEN 1

ÖREBRO SK O

DAHLBERG

TAUER CEESAY

DIFS VARNINGAR

TAUER 
DAHLBERG

1-0 SJÖLUND (78)

DIFS BYTEN

> MILIC (58)
< YOUSSEF (58)

> MWILA (73)
< RAJALAKSO (73)

> HAGINGE (87)
< GUSTAFSSON (87)

Daniel Sjölund chippar 
in 1-0 på straff.

TOURAY

DIF satte full fart framåt, 
påeldade av publiken. Anfalls- 
spelet var kreativt. Inspel från 
kanter, skott utifrån och en farlig 
frispark i ribban av Rajalakso 
var några av chanserna. Inbytte 
Mwila drog på ett skott som tog 
på en Örebroförsvarare och ham
nade hos Oremo som i skottö
gonblicket drogs ner. Domaren 
pekade på straffpunkten och 
Sjölund chippade i mål.

OREMO

IFK GÖTEBORG 6 ALLSVENSKAN OMGÅNG 2
GAMLA ULLEVI 11/4
PUBLIK 18 276

DJURGÅRDEN 0

RAJALAKSO YOUSSEF

SJÖLUND
EKONGDAHLBERG

DJURGÅRDEN O

MILIC

SJÖLUND
DAHLBERG KOMAC

OREMO RAJALAKSO

ALLSVENSKAN OMGÅNG 3 
STOCKHOLMS STADION 15/4 
PUBLIK 7283

CEESAY GUSTAFSSONKUIVASTO GUSTAFSSON CEESAY KUIVASTO
TOURAY TOURAY

1-0 SELAKOVIC (3)
2-0 SÖDER (6)
3-0 HYSÉN (28)
4-0 HYSÉN (42)
5-0 SIGURDSSON (84)
6-0 WERNBLOOM (88)

DIFS VARNINGAR

TAUER
YOUSSEF
MILIC

DIFS BYTEN

> HAGINGE (32)
< TAUER (32)

> MILIC (54)
< YOUSSEF (54)
>MWILA (67)
< EKONG (67)

Det var inte Djurgårdens dag. 
Fem minuter in i matchen hade 
IFK tagit ledningen med 2-0 och 
efter det kunde Djurgården inte 
resa sig. När slutsignalen ljöd 
hade siffrorna ökats till 6-0. Det 
bästa med dagen var publiken, 
nästan 2000 djurgårdare fanns 
på plats på nya Gamla Ullevi. 
Tyvärr hann de knappt avsluta 
första sången innan Djurgården 
hade hamnat i brygga.

DIFS VARNINGAR

DAHLBERG

DIFS BYTEN

>MWILA (46)
< RAJALAKSO (46)

> MILIC (74)
< YOUSSEF (74)

DIF startade bra och ägde mycket 
boll, men hade svårt att komma 
till avslut. Fina bollar ut på kan
terna blev till inspel, men ingen 
mötte i boxen. I stället var det 
Gefle som var närmast, framför 
allt när Berggren efter 18 minu
ter kom fri med Dembo som dock 
gjorde sig mycket stor och räd
dade. 1 minut 23 slog Dahlén ett 
inlägg från högerkanten, Ceesay 
rensade till hörna.

DIFS BYTEN

>MAKOLLI (71)
< GUSTAFSSON (71)

>GARCIA (84)
< MAGNUSSON (84)

Genrepet på Olympia slutade 
oavgjort. DIFs båda mål kom i 
första halvlek genom Hellquist. 
Många spelare på landslagsupp
drag fick tränarna Lukic/Jeglertz 
att stuva om rejält. En som fick 
en ny position var sjuttonårige 
Hellquist som fick en central 
anfallsroll och gjorde två mål. 
Andra halvlek startade olyckligt, 
redan efter fyra minuter hade HIF 
både reducerat och kvitterat.

TRÄNINGSMATCH 8 
OLYMPIA 30/3



RESULTAT
Mars-maj

HÄSSLEHOLM O

DJURGÅRDEN 2

GUASTAFSSON TAUER MAGNUSSON JOHANNESSON HAGINGECEESAY

WAHLSTRÖMTOURAY

DIFS VARNINGAR
MAGUNSSON

DIFS BYTEN DIFS BYTEN

GUSTAFSSON (46)
HAGINGE (46)

>RIIHILAHTI (60)
EKONG (60)

>MAKOLLI (81)
ANDERSSON (81)

Publiken sjöng, stöttade och ska
pade en härlig atmosfär. Det tog 
bara sekunder innan BP tog led
ningen, men på läkaren fortsatte 
sången oavbrutet. Det blev 0-1, 
men läktarna gungade till »Sjung 
för gamla Djurgården«. Och så 
fortsatte det i nittio minuter. DIF 
jobbade och förde spelet, men 
målen kom inte. I stället var det 
BP som utökade till 0-2 i mitten 
av andra halvlek.

ALLSVENSKAN OMGÅNG 5
STOCKHOLMS STADION 24/4
PUBLIK 9115

Djurgården vann bortamatchen 
mot IFK Hässleholm i Svenska 
Cupen. Djurgården hade mycket 
boll under hela matchen, men 
lyckades inte få in något mål i 
den första halvleken. Målen kom 
i stället i den andra halvleken, 
först frispelade Hrvoje Milic Phi
lip Hellquist som enkelt slog in 
ledningsmålet, lite senare gjorde 
Milic själv det andra målet.

>RAJALAKSO (46)
< MILIC (46)

> KOMAC (59)
<ANDERSSON (59)

>MAKOLLI (69)
<YOUSSEF (69)

0-1 HELLQUIST (54)
0-2 MILIC (88)

SVENSKA CUPEN OMGÅNG 3
ÖSTERÅS IP 26/4
PUBLIK 872

OREMO YOUSSEF

HAGINGE

SJÖLUND
DAHLBERG ANDERSSON

RAJALAKSO MWILA
HELLQUIST ANDERSSON

EKONG

DIFS VARNINGAR
CEESAY

DJURGÅRDEN 0

JOHANNESSON

0-1 RUNEMO (1)
0-2 HAGLUND (70)

HAMMARBY IF 3

DJURGÅRDEN 1

ALLSVENSKAN OMGÅNG 4 
RÅSUNDA 20/4 
PUBLIK 16238

0-1 KUIVASTO (12)
1-1 JOHANSSON (30)
2-1 DAVIES (66)
3-1 SÖDERSTRÖM (81)

DIFS VARNINGAR

KOMAC 
HAGINGE

DIFS BYTEN

> RAJALAKSO (67)
< KOMAC (67)

> MWILA (81)
< MILIC (81)

0-1 av Kuivasto som blev över
lycklig och för första gången un
der säsongen kunde man urskilja 
linjer i anfallsspelet. Matchens 
karaktärssvängning kändes 
därför märklig. På en omställning 
fick hemmalaget ett numerärt 
överläge och Johanssons skott 
överraskade Dembo. Inte ens en 
bollvinnande och kopiöst arbe
tande Dahlberg kunde hindra att 
DIF till slut förlorade med 3-1.

Målskytten Toni Kuivasto 
hinner före Lolo Chanko.



Ordna ditt evenemang 
på härliga Stadionterrassen!
Med utsikt över anrika Stockholms Stadion finns två lokaler du kan boka till ditt evenemang. Här kan du samla upp till 150 kunder, partners, personal eller vänner till fester, konferenser eller liknande. Dekorera, inred och möblera efter egen smak, eller ta hjälp med arrangemanget av vår fantastiska startelva som står redo att ta tag i planering, inredning och catering till ditt evenemang.
Välkommen med din bokningsförfrågan.
Stadion Event & Catering och Djurgården Fotboll.Ken Börjesson, 0708-13 48 15, info@stadionevent.seFredrik Segerblom, 08-545 158 12, event@dif.se

mailto:info@stadionevent.se
mailto:event@dif.se


DIF-DAGEN
5 SEPTEMBER 10-16 PÅ KAKNÄS



Djurgårdaren nr 2 • 2009 RESULTAT
Mars-maj

HALMSTADS BK 3 ALLSVENSKAN OMGÅNG 6 
ÖRJANS VALL 29/4 
PUBLIK 5478

DJURGÅRDEN 0

MWILA

KOMAC

GUSTAFSSONCEESAY CEESAYKUIVASTO KUIVASTO MAGNUSSON

TOURAY

RAJALAKSO OREMO

HELLQUIST
JOHANNESSON

GAIS 1

1-0 JOHANSSON (23)
2-0 KUJOVIC (82)
3-0 KUJOVIC (88)

DIFS VARNINGAR

OREMO

CEESAY

DIFS BYTEN

> HELLQUIST (60)
<SJÖLUND (60)

> MILIC (72)
< OREMO (72)

>HAGINGE (79)
< ANDERSSON (79)

DJURGÅRDEN 2 ALLSVENSKAN OMGÅNG 7 
STOCKHOLMS STADION 4/5 
PUBLIK 7218

1-0 RAJALAKSO (11)
2-0 MWILA (32)
2-1 WANDERSON (37)

DIFS VARNINGAR
DAHLBERG 
RAJALAKSO 
JOHANNESSON

DIFS BYTEN

>YOUSSEF (82)
<RAJALAKSO (82) 

> MAGNUSSON (90) 
<TAUER (90)

ALLSVENSKAN OMGÅNG 8 
SWEDBANK STADION 10/5 
PUBLIK 14054

SVENSKA CUPEN OMGÅNG 4
STRÖMVALLEN 13/5
PUBLIK 1231

DJURGÅRDEN 0

MILIC OREMO
DAHLBERG YOUSSEF

ANDERSSON

TAUER

DJURGÅRDEN 1

DIFS VARNINGAR

MILIC
TAUER

DIFS BYTEN

> KOMAC (38)
< DAHLBERG (38)

>MAKOLLI (66)
< MILIC (66)

> HELLQUIST (77)
< ANDERSSON (77)

Gefle startade bra och skapade 
en hel del. Djurgården fick rensa 
och bjöd på hörna efter hörna, på 
en av dessa lyckades Gefle göra 
dagens enda mål. Djurgården 
försökte och fick ett större bollin
nehav, men chanserna var ytterst 
få. Andra halvlek bestod av lång
bollar på en felvänd och ensam 
Johan Oremo som hade det svårt 
mot ett försvarsinställt Gefle som 
krympte ytorna effektivt.

Matchen började trevande, men 
Halmstad tog ledningen. DIF 
spelade upp sig och skapade en 
del chanser, men hade förtvivlat 
svårt att träffa målet. Oremo, 
Sjölund och Milic hade alla skott 
utanför målramen. I andra halv
lek skapade Halmstad chanserna 
och Djurgården hade svårt att 
stå emot. Efter 82 minuter kom 
utdelningen och där dog matchen 
helt för Djurgården.

Det syntes från start att DIF ville 
visa att man kan och vill vinna. 
Efter 11 minuter kom lednings
målet av Rajalakso. Därefter 
tilläts GAIS sticka upp med flera 
farligheter, DIF redde dock ut 
anstormningen och Mwila kunde 
öka på ledningen. Fem minuter 
senare kom GAIS reducering. 
Andra halvlek var böljande, spän
nande och intensiv men fler mål 
blev det inte.

WAHLSTRÖM

1-0 HARBUZI (6)
1-1 RAJALAKSO (40)
2-1 FIGUEIREDO (68)

DIFS VARNINGAR 
KOMAC 
JOHANNESSON 
TAUER

DIFS BYTEN

> MAGNUSSON (46) 
< GUSTAFSSON (46) 

>YOUSSEF (76)
< HELLQUIST (76)

> MILIC (88)
< RAJALAKSO (88)

Det blev en jobbig start, både 
spel- och målmässigt. Malmö tog 
ledningen och dominerade. Men 
DIF arbetade sig in i matchen och 
kunde reducera. Andra halvlek 
är Malmös, man dominerar inte 
men har flest chanser. På en av 
dessa får W. Figueiredo chansen 
och avgör matchen. DIF försökte 
få till en kvittering, men det var 
snarare Malmö som var närmre 
att utöka ledningen.

Markus Johannesson och domare 
Jonas Eriksson i diskussion.

1-0 HANSSON (14)



Djurgårdaren nr 2 • 2009RESULTAT
Mars-maj

ALLSVENSKAN OMGÄNG 11 
STOCKHOLMS STADION 26/5 
PUBLIK 7031

0-1 OBOLO (8) DIFS VARNINGAR

KOMAC 
MAGNUSSON
RAJALAKSO

DIFS BYTEN
> YOUSSEF (64)
< KOMAC (64)

>MILIC (86)
< RAJALAKSO (86)

AIK förde spelet och Obolo gjorde 
1-0. DIF jobbade sig in i matchen. 
Längst fram hade Mwilas snabba 
fötter stundtals lekstuga med 
AlK-försvaret. DIF etablerade i 
andra halvlek längre spelsek
venser mycket tack vare ett tätt 
försvarsspel där man krympte 
ytorna och gick in ordentligt i 
närkamperna. Rätt så ofta kom 
man till avslut men skotten satt 
på försvarare eller utanför mål.

DIFS VARNINGAR

JOHANNESSON
OREMO
YOUSSEF

DIFS BYTEN

>MILIC (68)
< MWILA (68)

> ANDERSSON (76)
< SJÖLUND (76)

> EKONG (84)
< OREMO (84)

Trelleborg startade matchen bäst 
och Djurgården hängde inte alls 
med, men vaknade till och tog 
mitt i halvleken över, lyfte upp 
laget och skapade chanser. Trel
leborg gjorde 1-0 därefter hade 
Djurgården kvitteringsmöjlighe
ter, men det blev ingen kvittering, 
i stället utökade Trelleborg sin 
ledning och under slutminuterna 
kunde Trelleborg utöka ledningen 
till 3-0.

GUSTAFSSON

DAHLBERG EKONG

MWILA

DJURGÅRDEN 1

SJÖLUND RAJALAKSO

OREMO

KUIVASTO MAGNUSSON

TOURAY

1-0 MWILA (41) DIFS VARNINGAR

MWILA

DIFS BYTEN

> YOUSSEF (81)
< EKONG (81)

DIF spelade 4-4-2 och både 
målchanser och matchens enda 
mål skapades. Dembo slog en 
lång boll till Mwila som gjorde 
1-0. Försvarsmässigt gör DIF sin 
bästa match, anfallsmässigt var 
framför allt första halvlek bra. 
Drygt 7000 kom till Stadion och 
bevisade att bra stämning inte är 
beroende av fullsatta läktare, DIF 
fick ett enormt stöd, publiken en 
efterlängtad belöning.

Allsvenskan vid uppehållet

DIFS VARNINGAR

JOHANNESSON
MWILA
CEESAY

DIFS BYTEN

>YOUSSEF (46)
< OREMO (46)

>MILIC (67)
<JOHANNESSON(67)

DIF jobbade bäst i värmen, hade 
hand om spelet, skapade chan
ser och fick med sig en poäng ef
ter 0-0 mot Örgryte. Det innebar 
att DIF avslutar med fyra poäng 
på de sista två omgångarna och 
håller nollan för andra matchen 
i rad. Både försvars- och anfalls- 
spelet har blivit bättre och nu 
väntar vi bara på att målen ska 
börja trilla in.

IFK Göteborg 12 9 0 3 24-8 27
IF Elfsborg 12 6 6 0 16-6 24
Helsingborgs IF 12 7 1 4 19-14 22
AIK 12 7 1 4 10-8 22
Trelleborgs FF 12 5 4 3 15-10 19
Gefle IF FF 12 5 4 3 13-11 19
Kalmar FF 12 5 3 4 17-12 18
Örebro 12 5 3 4 12-9 18
Malmö FF 12 4 4 4 10-9 16
Halmstads BK 12 4 4 4 13-14 16
BK Häcken 12 4 2 6 13-15 14
BP 12 3 4 5 13-18 13
Hammarby 12 3 3 6 10-15
GAIS 12 ‘ 5 5 17-20

11

Örgryte 12 0 2 10 5-23 2
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DJURGÅRDEN 0

AIK 1

ALLSVENSKAN OMGÅNG 9 
RÅSUNDA 18/5 
PUBLIK 21884

TRELLEBORGS FF 3

DJURGÅRDEN 0

ALLSVENSKAN OMGÅNG 10
VÅNGAVALLEN 21/5
PUBLIK 3 060

ÖRGRYTE IS 0

DJURGÅRDEN O

ALLSVENSKAN OMGÅNG 12
GAMLA ULLVI 31/5
PUBLIK 3051



14000
Medlemssiffran talar sitt tydliga språk och 
visar på det enorma engagemang som finns 
i Djurgården Fotboll. Bland ledare, spelare, 
föräldrar och supportrar, som känner som 
vi och brinner för fotboll. För klacksparkar, 
snygga mål, smörpassningar och perfekta 
glidtacklingar. Och för gemenskap, förenings
anda och sann glädje. En glädje som vi vill 
uppmuntra och stödja, genom att erbjuda 
det bästa för föreningen i form av sortiment, 
pris och service. Så att ni kan fortsätta att 
fokusera på det som vi alla älskar - fotbollen!
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Djurgårdspanelen

Medlemmar
& styrelse

TORBJÖRN WIKSTRÖM
Medlemnr 10649

DOUGLAS ROOS
Styrelseledamot Djurgården 
Fotboll, medlemnr 3729

PETTER RIEDEL
Spelare DIF P94, medlemnr 
6780

1. VEM ÄR DIN DRÖMVÄRV
NING UNDER SOMMAREN?
NÄMN BÅDE EN REALIS
TISK OCH EN OREALISTISK.

En orealistisk är Kaká, en 
världsspelare som vore härlig 
att ha i Djurgården. Mer realis
tiskt skulle jag vilja ha en riktig 
järnkamin på mittfältet, en som 
satte ner foten och visade var 
skåpet ska stå. Fast egentligen 
vore min drömvärvning att få 
tillbaks Mattias Jonson frisk 
och i spel.

Min drömvärmning, som 
kanske är orealistisk i dag men 
inte i framtiden, det är Kim 
Källström. Han fick sitt riktiga 
genombrott i Djurgården och 
hjälpte oss till framgångar 
och är i dag kanske ännu mer 
den spelartyp vi behöver. Jag 
har inget namn på en realis
tisk värvning, men en Kim 
Källström-typ är som sagt vad 
vi behöver.

Fàbregas, han är en bra spel
fördelare och en bra bollvin
nare. Dessutom är han ung. 
Annars skulle jag vilja ha en 
anfallare som gjorde många 
mål, vi har gjort alldeles för få 
mål hittills.

2. DET ÄR TUFFA TIDER NU 
FÖR DJURGÅRDEN BÅDE 
PÅ OCH VID SIDAN AV 
PLANEN. VAD ÄR NYCKELN 
TILL ATT VÄNDA TRENDEN?

Att vi fortsätter på det sätt vi 
har börjat, med bra stämning, 
att vi håller ihop Djurgårds
familjen och knyter näven i 
fickan, då kommer vändningen.

Hårt arbete. Att komma tillbaks 
till våra riktiga Djurgårdenröt
ter. Vi måste skrapa bort allt 
som är onödigt och rikta in oss 
på det som är rätt och viktigt, vi 
kan inte springa på alla bollar. 
Samma sak gäller väl även på 
planen. Något jag dessutom 
saknat är att få se oss vara 
starkare än alla andra lag sista 
kvarten.

Jag tycker att vi ska fortsätta 
spela 4-4-2 och sedan måste 
vi börja spela ett enklare spel. 
Hittills har de gjort det för 
svårt för sig, vi skulle behöva 
spela lite rakare bollar. Och så 
måste man nog förstärka på en 
del positioner.

3. SPEL PÅ ETT NYBYGGT 
STOCKHOLMS STADION 
MED LÖPARBANORNA 
KVAR ELLER SPEL PÅ NYA 
ARENAN SÖDER OM SÖDER 
ALTERNATIVT NYA NATIO
NALARENAN. VAD VÄLJER 
DU OCH VARFÖR?

Stockholms Stadion, alla dagar 
i veckan, även om det skulle 
pågå speedwaytävlingar under 
matcherna. Djurgården är en 
innerstadsklubb och det finns 
inget bättre än samlingarna 
i stan och att få gå upp för 
Sturegatan mot Stadion en 
matchdag. Det är Stadion som 
gäller för Djurgården.

Ingetdera, jag säger i stället 
Östermalms IP. Det är min 
förstaprioritet just nu. Vi ska 
skaka liv i den frågan igen och 
försöka få kungen och hans 
kompisar att förstå hur viktigt 
det är att Djurgården spelar i 
innerstaden, precis som vi har 
gjort så länge.

Vi ska spela på Stadion så 
klart, där har vi alltid spelat 
och det känns som Djurgården 
när man kommer till den.
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CHRISTER HAGLUND
Styrelseledamot Djurgården 
Fotboll, medlemnr 3913

OWE WAHLBERG
Medlemnr 20041

PER-ERIK HASSLERT
Styrelseledamot Djurgården 
Fotboll, medlemnr 2505

Att få hem Kim Källström igen 
(tyvärr orealistiskt), att Micke 
Dahlberg skriver på ett nytt 5- 
års kontrakt. Runt honom ska vi 
bygga vårt framtida storlag.

En fantastisk men orealistisk 
vore Kim Källström, han skulle 
tillföra mycket på mittfältet 
genom att hålla i bollen och för
dela bollar. Annars tror jag att 
vi behöver en stabil mittback 
som kan hålla ihop försvaret, 
en som kan få de andra att haka 
på och lyfta sig, men jag har 
inget direkt namn.

Realistiskt alternativ: En spel
skicklig etablerad mittfältare 
på U21-landslagsnivå. Orealis
tiskt alternativ: Steven Gerrard

Runt Micke Dahl
berg ska vi bygga 
vårt framtida 
storlag.
Christer Haglund

Nyckeln på planen är ett bra 
ledarskap och en »en-för-
alla-alla-för-en-mentalitet« i 
spelartruppen. Glädje är nyck
elordet. Vid sidan av planen; 
ledarskap även där, vi måste få 
upp effektiviteten i organisa
tionen, att alla förstår allvaret 
och att vi tillsammans knyter 
näven i fickan och visar lite 
Djurgårdsanda. Lite nya idéer 
»outside-the-box« kommer 
också att behövas. Självklart 
också att klacken fortsätter att 
stötta laget lika fantastiskt som 
de gjort under våren.

På planen gäller det att få lite 
medgång, stolpe in i stället för 
stolpe ut, så att vi får självför
troende i laget. Sedan tror jag 
man måste bestämma sig hur 
man ska jobba, man kanske 
måste spela lite grisfotboll, 
satsa lite på kontringar och få 
lite viktiga poäng, som det är 
nu får man jaga hela tiden. Att 
få några poäng vore så viktigt. 

För att uppnå resultat både 
sportsligt och organisatoriskt 
krävs bland annat följande 
åtgärder: Förstärkning av 
spelartruppen med några bra 
nyförvärv. Att uppnå sportsliga 
framgångar är av oerhört stor 
betydelse både för föreningens 
utveckling och ekonomi. Fort
satt stöd från våra supportrar 
och partners. Lite tur. Att vi 
omedelbar vidtager kraftfulla 
åtgärder för att förbättra fören
ingens ekonomi.

Jag tycker att vi 
ska fortsätta spela 
4-4-2 och sedan 
måste vi börja 
spela ett enklare 
spel.
Petter Riedel

Jag gillar egentligen inte något 
av alternativen. Arenan på sö
der om jag måste välja en (tror 
jag). Jag vill helst se en egen 
Djurgårdsborg vid Östermalms 
IP eller varför inte ute i Täby? 
Där det finns många Djurgår
dare, vakna politiker, duktiga 
ungdommar och säkerligen den 
mark som behövs. Kan lagen 
i England, Frankrike, Italien, 
Tyskland och Spanien ta sig till 
sina arenor utanför city så kan 
också djurgårdare göra det. 
Jag ser Östermalm, Lidingö, 
Djursholm, Täby, Åkersberga 
och ända ut till Norrtälje som 
framtida Djurgårdsland. Rein
feldt är Djurgårdare så det är 
bara att sätta igång.

Stockholms Stadion, det är 
tradition. Bara man bygger ut 
den så att man får in lite mer 
publik, om man nu får lov att 
bygga om där. Men Djurgården 
är förknippat med Stadion 
sedan så länge så det är bara 
Stadion som gäller.

För att uppnå rätt stämning vill 
vi spela på en arena anpassad 
för fotboll. För att uppnå rätt 
känsla och ekonomi vill vi ha en 
arena som är Djurgårdens egen 
arena. För att uppnå hemkänsla 
bör arenan geografiskt finnas i 
vårt närområde. Tyvärr är inte 
Stadion med löparbanor ett 
långsiktigt intressant alternativ 
ur publiksynpunkt och de öv
riga alternativen faller på grund 
av övriga skäl.

Stockholms 
Stadion, det 
är tradition.
Owe Wahlberg
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Och handen på hjärtat: vem har inte någon gång 
slumrat till framför TV:n, trots att det var exempelvis 
Arsenal och Chelsea som spelade?

Hellre Kristineberg 
än Champions League
S

å långt tillbaka jag kan minnas - i det närmaste - kan 
jag inte passera en plats eller en plan där det spelas 
fotboll. Obönhörligt blir jag kvar med ögonen på spelet 
om så bara för en liten stund. Det är alldeles omöjligt att 

låtsas som om man inte bryr sig, som om det regnar även om 
det nu råkar göra det. Det spelar ingen roll vilka det är som 
spelar, småglin eller lönnfeta gubbs, glädjepipande tjejer eller 
vuxna morrande män. Ljudet av en fot som möter en boll får 
mig alltid att spana in varifrån det kommer och pila dit.

Samma sak med min säsongskortskamrat på Stadion 
sen över ett par decennier tillbaka, även om han just nu är 
begåvad med ett sladdbarn och med automatik tar plats vid 
sidlinjen när hon spelar. Men vi ses ändå alltid när det är 
dags. Så är det att ha följts åt genom sejourer i tvåan, även 
sen den upphöjdes till Superettan och vi aldrig mer kan skan
dera »division två, Djurgår’n ändå«. Förresten, det kanske jag 
borde låta vara osagt.

Min långvarige kompanjon har blivit en lika oundgänglig 
del av »min« fotboll som spelarna, resultaten, tabellen. Inte 
för att vi snackar så mycket på plats, men vi tänker tillsam
mans och pratar sen. Att gå på Stadion (eller på Kristineberg 
för den delen) har aldrig känts som en plikt, även om det 
varit en sen oktobermatch i svinkyla tillsammans med 800 
andra.

ibland kan man undra om dagens publik blivit bortskämd och 
fått allt svårare att släpa sig ut i den allt överlägsna verklighe
ten, fotboll IRL. Det är ett bedövande överbud på högklassig 
fotboll i TV. (Lika bedövande är förresten expertisen som 
sätter en i skolbänken under varenda paus). Men det kamera

team finns inte i sinnevärlden som kan slå den egna överblick
en på plats. Och handen på hjärtat: vem har inte någon gång 
slumrat till framför TV:n, trots att det var exempelvis Arsenal 
och Chelsea som spelade? Visst är i synnerhet de engelska 
matchproduktionerna extremt skickliga i sitt dramatiserande 
växelbruk mellan närbilder, helbilder, publikbilder och repri
ser. Men de kan aldrig fånga tillstymmelsen av det man ser, 
hör och uppfattar på plats: hela planen med fritt valt fokus, 
udda men talande speldetaljer, domarbeteende, träffsäkra 
kommentarer, liv, väder, vänner...

De italienska sändningarna ligger långt efter och bär en 
stor skuld till att Serie A framstår som sämre än vad den i 
själva verket är. Och jämför bara de stendöda kommentato
rerna om de sitter hemma eller är där det händer. Ögat och 
örat kan luras, men aldrig på plats! Och hur mycket jag än 
älskar Barcelona och segern mot Manchester United; Iniestas 
briljans och Messi som en slangbella i luften för den slutgil
tiga triumfen.

ett ännu större minne i alla sina detaljer kommer ändå alltid 
att vara de två Champions League-finaler jag har haft förmå
nen att vara med om på ort och ställe. Milans oförglömliga 
seger över Barcelona i Aten 1994 och Juventus triumf över 
Ajax i Rom 1996 är så mycket mer av människor, möten och 
känslor än match och resultat. Samma sak kommer alltid att 
gälla Djurgården eller vilket lag som helst man har lyckan att 
kunna se spela i verkliga livet.
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Sommar 2009
Här är matchschema för Djurgården i sommar. Nu är det bara att planera in 
speldagarna i din kalender. Datum, avsparkstid och spelplats kan komma 
att ändras under säsongen. Se till att hålla dig uppdaterad på www.dif.se 
och www.svenskfotboll.se.

AUGUSTI
1/8 14:00 Djurgården-Hammarby, Juniorallsv. Elit, Norra
3/8 19:00 Gefle-Djurgården, Allsvenskan
7/8 19:00 Djurgården-IFK Eskilstuna, Juniorallsv. Elit, Norra
9/8 16:00 Djurgården-Hammarby, Allsvenskan
9/8 16:00 BK Kenty-Djurgården, Pojkallsv. Södra Svealand
12/8 18:00 BP-Djurgården, Juniorallsv. Elit, Norra
13/8 18:00 Djurgården-Sirius, U21 Norra
15/8 14:00 Djurgården-AIK, Juniorallsv. Elit, Norra
17/8 19:00 Örebro SK-Djurgården, Allsvenskan
17/8 19:30 Djurgården-IFK Norrköping, Pojkallsv. Södra Svealand
18/8 17:00 Gefle IF-Djurgården, U21 Norra
22/8 13:00 Djurgården-Sköndals IK, Pojkallsv. Södra Svealand
22/8 14:00 Gefle IF-Djurgården, Juniorallsv. Elit, Norra
23-24/8 00:00 Djurgården-IFK Göteborg, Allsvenskan
25/8 18:00 Djurgården-Syrianska FC, U21 Norra
30/8 14:00 Djurgården-Åtvidabergs FF, Juniorallsv. Elit, Norra
30/8 14:00 Nyköpings BIS-Djurgården, Pojkallsv. Södra Svealand
31/8 19:00 GAIS-Djurgården, Allsvenskan

SEPTEMBER
1/9 18:00 IFK Norrköping-Djurgården, U21 Norra
3/9 18:00 Djurgården-IF Brommapojkarna, U21 Norra
6/9 13:00 Hammarby-Djurgården, Pojkallsv. Södra Svealand
6/9 17:00 Enskede IK-Djurgården, Juniorallsv. Elit, Norra
12/9 14:00 Djurgården-Assyriska FF, Juniorallsv. Elit, Norra
13/9 13:00 Djurgården-Älvsjö AIK, Pojkallsv. Södra Svealand
14/9 19:00 Djurgården-Malmö FF, Allsvenskan
20/9 12:30 IF Brommapojkarna-Djurgården, Allsvenskan
20/9 13:00 Vasalunds IF-Djurgården, Juniorallsv. Elit, Norra
20/9 14:00 Djurgården-Dagsbergs IF, Pojkallsv. Södra Svealand
24/9 19:00 Djurgården-Halmstads BK, Allsvenskan
26/9 16:00 Djurgården-MODO, Elitserien
27/9 12:00 IFK Norrköping-Djurgården, Juniorallsv. Elit, Norra
28/9 19:00 AIK-Djurgården, Allsvenskan
28/9 19:00 Djurgården-LdB FC Malmö, Damallsvenskan

23/6 17:00 Syrianska FC-Djurgården, U21 Norra
24/6 19:00 Djurgården-Spårvägens FF, Pojkallsv. Södra Svealand
25/6 19:00 Piteå IF-Djurgården, Damallsvenskan
26/6 16:00 Västerås SK-Djurgården, Juniorallsv. Elit, Norra
30/6 18:00 Djurgården-Gefle IF, U21 Norra

3/7 18:30 Djurgården-Kristianstads DFF, Damallsvenskan
5/7 18:00 Djurgården-Helsingborg, Allsvenskan
8/7 19:00 Umeå IK-Djurgården, Damallsvenskan
11/7 16:00 Kalmar FF-Djurgården, Allsvenskan
14/7 18:00 Djurgården-IFK Norrköping, U21 Norra
19/7 18:00 Djurgården-Elfsborg, Allsvenskan
21/7 18:00 Djurgården-Åtvidabergs FF, U21 Norra
26/7 18:00 Elfsborg-Djurgården, Allsvenskan
27/7 18:00 IF Brommapojkarna-Djurgården, U21 Norra
27/7 19:00 AIK-Djurgården, Damallsvenskan

http://www.dif.se
http://www.svenskfotboll.se
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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

BROTTNING
Tel: 08-386669
VälIingbyhallen 
162 56 Vällingby

FÄKTNING
Tel: 08-6641464
www.diffencing.se

DJURGARDENS IF HANDIKAPP
FOTBOLLSFÖRENING

Kent Åberg
Tel: 070-631 53 01
www.sportnik.com/difhf

GOLF
Tel: 08-51175000
www.djurgardensgolf.se

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

HANDBOLL
Tel: 08-5953161
www.difhandboll.se

INNEBANDY
www.difinnebandy.net

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

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

ISHOCKEY
Tel: 08-6008100
www.difhockey.se

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

BOULEFÖRENING
Sture Öhman
Prylvägen 7 
141 30 Huddinge
Se länk från www.dif.se

Supporterföreningar
DJURGÅRDENS SUPORTERS CLUB

Tel: 08-765 5038
www.dsclub.nu

BORDTENNIS
Tel: 0736-323031
www.difbordtennis.com

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

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


NÄR
VI BEHÖVS

SOM MEST
DIF börjar om Allsvenskan den 5 juli mot Helsingborg hemma på Stadion. Våra grabbar på planen har 
haft det motigt under våren och Blåränderna placerar sig näst sist i den allsvenska tabellen. Det är nu 
vi behövs som mest. Det är nu som vår kära förening behöver ett enormt stöd av oss medlemmar. 
Tillsammans börjar vi om allsvenskan med att färga hela Stockholms Stadion med våra färger - 
Mot Helsingborg är det matchtröja på som gäller!

Trots sportslig kräftgång har det ändå hänt något på våra Läktare denna säsong. Vi ska inte fördjupa 
oss i vad det beror på men Djurgårdspubliken har verkligen stått upp för sitt Lag under den tunga 
vårsäsongen. Det har sjungits och stöttats på såväl hemma- som bortaplan när resultaten inte gått 
vår väg.

Detta har gjort oss som står kvar när det blåser hungrigare, mer sammansvetsade och stolta över att 
kalla oss Djurgårdare. Vi känner nu allt mer glädje på våra fotbollsläktare. Denna glädje vill vi ska 
svämma ner över Stadions gräsmatta när DIF lirar. Något som under en lång tid symboliserat hur vi 
Järnkaminer och Djurgårdare fortsatt ställa upp för DIF är vår blårandiga, kära matchtröja. Det 
symboliserar sammanhållningen som alltid varit vårt signum. Vi vill inte bara välkomna vårt lag 
ljudligt, mot Helsingborg ska spelarna mötas av en blå vägg när de kommer in på Stadion!

Vi ska hålla fast vid den återfunna glädjen på våra matcher och göra hela Stadion till en blårandig 
manifestation i Djurgårdskärlek. Se till att plocka fram den gamla eller nya matchtröjan till omstarten 
mot Helsingborg, bär den med stolthet och visa dina färger. Det finns inget vackrare än en läktar
sektion full med blårandiga matchtröjor.

1. DIF - Helsingborg 5/7
2. Matchtröja på!
3. Älska Djurgårn!

MEDLEM I JÄRNKAMINERNA?
Glöm inte att bli medlem i Järkaminerna 2009! JK Behöver ditt stöd! Du kan bli medlem på följande 
sätt direkt via vår hemsida eller i vårt souvenirstånd på Stockholm Stadion i samband med match. 
Medlemskap kostar 100 kr. Läs mer på www.jarnkaminerna.se

http://www.jarnkaminerna.se




MEDLEMSINFO
Prenumerera på nyhetsbrevet!
Som prenumerant på nyhetsbrevet får du fina erbjudanden 
före alla andra, både från oss och från våra partners. Vi håller 
dig uppdaterad om vad som är på gång inom Djurgården och 
du blir inbjuden till våra medlemsaktiviteter.

Anmäl dig via dif.se genom att klicka på ”Prenumerera på 
nyhetsbrevet”.

Dags att förlänga ditt medlemskap?
Gör det enklast genom att betala in avgiften till 
BankGiro 5752-6410, ange ditt medlemsnummer 
som referens.

Uppgradera till familjemedlemskap!
Är ni fler i familjen som är Djurgårdare kan ni upp
gradera till ett familjemedlemskap från 200 kronor. 
Familjemedlemskapet gäller samtliga familjemed
lemmar som bor på samma adress och kostar 500 
kronor per år. Uppgradera enklast genom att klicka 
in på dif.se/blimedlem.

Stämmer dina uppgifter?
Har du kanske flyttat under året, eller är på väg att 
flytta? Glöm inte att adressändra även hos oss. Enk
last gör du det genom att logga in på dif.se. För att 
kunna logga in behöver du ett lösenord (om du inte 
har ett fungerande sedan tidigare). Lösenordet får 
du genom att först registrera din mejladress och där
efter kan du generera ett lösenord - som då skickas 
till den mejladress du angivit.

ERBJUDANDEN FRÅN VÅRA PARTNERS

MABI HYRBILAR
Hyr bil av vår partner Mabi Hyrbilar och 
spara en slant när du ska iväg och följa 
Djurgården på bortaplan! Dessutom går en 
del av pengarna oavkortat går till DIF.

Boka via Mabi Hyrbilar, 08-612 60 90, 
och uppge koden ”Djurgårdare”. Se även 
mabihyrbilar.se.

AUDI
Audi fyller i år 100 år och firar det med X-
edition. Gå in till din närmaste Audi Stock

holm återförsäljare och tala om att du är 
Djurgårdare så får du mer information.

fashionisland.se
Djurgården samarbetar med Sveriges le
dande webbshop för herrmode. Djurgår
dare får 10 % rabatt och dessutom går 10 
% av ditt köp direkt till DIF! Skriv in koden 
”järnkamin” när du registrerar dig som 
medlem.

Låt oss förstärka vårt rykte som Sveriges 
bäst klädda supportar, gå in på fashionis- 

land.se!

TOP SWEDE/WORKWEARS
Nu har du som är partner och/eller suppor
ter till oss chansen att visa att Djurgården 
är laget du stöder - genom att ha DIF-mär
ket på arbetskläderna. Workwears erbju
der även företagsprofilering med egen 
märkning, samt skor, glasögon och hand
skar utan märkning. Gå in på workwears. 
se/shop/.

dif.se/blimedlem
mabihyrbilar.se
fashionisland.se
land.se


Samt några bilder när Felicia fyllde 2 år. Hon fick 
massor av presenter som öppnades och lades ner 
direkt, Djurgårdsdressen skulle bara tas på omedel 
bart, hon vägrade ta av sig den på kvällen utan 
fick sova i den! Dieter Schröder

Östra station. Martin Lotsander

AVSLUT
Medlemsbilder

Var ute och gick med min 
son och råkade plåta den 
här bilden. Tänkte att den 
rätt väl symboliserar DIF: 

s allsvenska resa den här 
säsongen... Hans Norén

Oliver 9 år när vi var 
på Djurgården-Gais 
den 4 maj. Dieter 
Schröder



som en del av kam
panjen » Du behövs 
på Stadion<<, delade 
Calle, Elsa och Elliot 
ut drygt 700 flyers i 
Täby Centrum. Lars 
Grahn

Här kommer en hälsning från ett 
av DIF:s yngsta fan, Felix Drakfors 
6 månader! Ina & Joakim Drakfors

Min son Ruben; en äkta 
Djurgårdare sedan föd
seln! Robert Westerberg

Min man och son är inbitna Djurgårdare och när vi var på 
semester i Bulgarien 2008 så var givetvis DIF-tröjor ner 
packade i resväskan. Nina Karlsson

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

mailto:tomas@dif.se


Representera DIF på semestern och 
på Stadion. Köp matchtröjan nu! 
Under hela juni får du 15 procent rabatt 
om du handlar matchtröjan på dif.se/ 
webshop. Erbjudandet kan ej kombineras 
med andra rabatter.

dif.se/


DU BEHÖVS
I BLÅRANDIG!




