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Ledare & innehåll

Underbar avslutning
den 19 oktober förlorade djurgården på Rambergsvallen mot Häcken. Efter den matchen 
återstod tre omgångar och det var inte många djurgårdare som trodde på allsvenskt spel 
2010. Laget ville annorlunda och efter en kraftsamling tog Djurgården tre raka trepoängare. 
Det gav en kvalplats där många trodde att Assyriska skulle bli en munsbit efter den starka 
avslutningen i Allsvenskan. Assyriska chockade dock Blåränderna på Södertälje Arena i den 
första matchen och vann med 2-0. Återigen såg det mycket svårt ut att säkra det allsvenska 
kontraktet. Den 8 november utspelade sig en magisk afton för oss djurgårdare och 2-0 efter 
full tid innebar förlängning. Mattias Jonsson avgjorde sedan matchen när fyra minuter åter
stod av förlängningen. Det innebär att Djurgården spelar sin tionde raka säsong i Allsvens
kan 2010.

Den 12 november valdes en ny styrelse i Djurgården Fotboll. 630 röstberättigade medlem
mar närvarade på mötet där valberedningens förslag till ny styrelse fick en klar majoritet. 
Tommy Jacobson och den nya styrelsen kommer att återkomma på dif.se med information om 
de förändringar som sker under vintern i Djurgården Fotboll. En sportslig organisation ska 
sjösättas, samt en organisation för den övriga verksamheten.

Säsongen 2010 är redan igång och vi uppmanar alla djurgårdare att redan nu stödja 
föreningen på bästa sätt. Detta gör man bland annat genom att bli medlem, besöka butiken 
i Klocktornet och julmarknaden på Sergels Torg för att införskaffa blå-blåa julklappar. Samt 
sist men inte minst, se till att köpa säsongsbiljett för 2010. All information finns i medlems
tidningen samt på dif.se.

Medlemstidningen Djurgårdarens framtid är oviss. Vår ambition är att fortsätta ge ut 
medlemstidningen även 2010, men det kanske inte går att genomföra på grund av ekonomin. 
Vi håller i skrivande stund på med budgeten för 2010 och i och med ny styrelse och omorga
nisationen vi står inför så kan vi inte ge mer information om Djurgårdarens framtid just nu. 
Vi ber att få återkomma på dif.se med mer information i januari/februari.

Boken om Djurgårdens IF Fotboll 1899-2006 finns till försäljning och är en given jul
klapp. Boken och andra blå-blå julklappar finns att köpa i butiken i Klocktornet, på Julmark
naden Sergels Torg, Derbybutiken på Sergelgatan 11 samt via webshopen på dif.se. Se till att 
inhandla dina blårandiga julklappar i god tid så att de inte tar slut.
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SÄSONGSBILJETTER 2010
Försäkra dig om en plats på Stadion 2010 genom att köpa säsongsbiljett. Du har din plats 
pä 15 hemmamatcher i Allsvenskan. Är du medlem i Djurgården Fotboll är säsongsbiljetten 
subventionerad och du som medlem får förmänliga erbjudanden under hela 2010.

AVSPARK
Biljetter

Det är som alltid stort tryck på de bästa platserna sä vill du försäkra 
dig om en bra plats pä Stadion sä är det säsongsbiljett som gäller. 
De 3000 första medlemmarna i Djurgärden Fotboll som betalar 
sin säsongsbiljett får en specialsouvenir i samband med biljett
utlämningen i februari. Nu finns säsongsbiljetterna till försäljning. 
Du bokar och betalar din biljett direkt via dif.se.

Hade du säsongsbiljett pä Stadion 2009 och vill behålla samma 
plats 2010 kan du betala din säsongsbiljett direkt via dif.se med 
betalkort eller via Internetbank. Det går givetvis även bra att betala 
säsongsbiljetten pä BG 5724-6092 (betalningsmottagare Djurgär
dens Elitfotboll AB). Information till alla privatpersoner som hade 
säsongsbiljett 2009 skickas ut i december. Sista betalningsdag för 
att du ska få behålla din plats är 31 december 2009.

Alla företagare som hade säsongsbiljett 2009 kommer också att 
bli kontaktade via brev/telefon innan jul. Har du några frågor kring 
företagsbiljetter med hospitaIity, kontakta oss via event@dif.se.

Priskategorier 2010
Säsongsbiljetterna är uppdelade i tre priskategorier: medlem 
Djurgården Fotboll, icke medlem och företag.

MEDLEM DJURGARDEN FOTBOLL
Medlemmar har ett subventionerat pris pä säsongsbiljetten. Det 
innebär att du ska kunna visa upp ett giltigt medlemskort vid bil
jettutlämningen. Medlemskortet ska gälla minst till och med april 
2010, så se till att förlänga dit medlemskap redan nu om det gar ut 
under våren. Du kan endast köpa en subventionerad säsongsbiljett 
per medlemskort.

ICKE MEDLEM
Även alla som inte är medlemmar i Djurgården Fotboll köpa sä
songsbiljett. Ange ditt personnummer vid betalningen. Vid biljett
utlämningen ska du kunna legitimera dig. Som icke medlem betalar 
du 500 kronor mer än vad medlemspriset är för din plats.

FÖRETAG
Vill du köpa säsongsbiljetter med hospitality mot faktura? Kontakta 
Djurgårdens Fotboll Försäljning AB på event@dif.se. Har du tidigare 
år haft säsongsbiljetten på företaget kontaktas du av oss i novem- 
ber/december.

PRISER SÄSONGSBILJETTER 2010
MEDLEM ICKE MEDLEM

Sektion B, E, 0 3 400 kr 3 900 kr
Sektion A-F + O-P 3 200 kr 3 700 kr
Sektion A, F, P 2 700 kr 3 200 kr
Sektion G, L, K övre 2 000 kr 2 500 kr
Sektion M-N - Klack 1 600 kr* 2 500 kr
Sektion H, K nedre - Familj 1 000 kr 1 500 kr

Priserna är inklusive 6 procent moms och Ticnets serviceavgifter.

*Det subventionerade priset i klacken gäller även för medlemmar i Järnkaminerna 
och priset 1600 kronor gäller fram till och med torsdagen den 31 december 2009. 
Därefter kostar platserna i klacken 2000 kronor för medlemmar.

Så här skaffar du säsongsbiljett 2010
JAG HADE INTE SÄSONGSBILJETT 2009. HUR BESTÄLLER JAG 
SÄSONGSBILJETT 2010?
Fyll i bokningsformuläret och betala säsongsbiljetten på hemsidan.

HUR BESTÄLLER JAG SÄSONGSBILJETT 2010 I KLACKEN?
Redan nu kan du betala in 1600 kronor pä BG 5724-6092 (betal
ningsmottagare Djurgårdens Elitfotboll AB). Skriv namn och adress 
samt att du vill ha plats i klacken pä sektion M och N. Just nu finns 
det 1000 lediga platser i klacken utöver de som hade säsongsbiljett 
2009. Det går givetvis också bra att betala direkt med betalkort eller 
via Internetbank pä dif.se. Tänk pä att säsongsbiljetten i klacken är 
billigare om du köper innan den 31 december 2009.

JAG HADE SÄSONGSBILJETT 2009, MEN VILL HA EN BÄTTRE 
PLATS. HUR GÖR JAG?
Du kan köpa lediga platser direkt pä hemsidan om det finns lediga 
platser som du hellre vill ha. Annars rekommenderar vi att du 
betalar in för den plats du hade 2009. Sedan när vi släpper obetalda 
platser i januari går du in och köper en plats så krediterar vi den 
tidigare platsen du betalat för.

GLÖM INTE ATT:
Hade du säsongsbiljett 2009 är sista betalningsdag för att behålla 
din plats torsdag 31 december. Betalning görs till BG 5724-6092 
(betalningsmottagare Djurgårdens Elitfotboll AB). Ange plats och 
namn vid betalningen. Du kan också betala din plats direkt pä dif. 
se från 27 november. Du maste vara medlem i Djurgården Fotboll 
för att kunna utnyttja förmånen att köpa subventionerad säsongs
biljett. Ett medlemskort berättigar till köp av en säsongsbiljett till 
medlemspris. Se till att förlänga ditt medlemskap senast sönda
gen den 31 januari så att du hinner fa ditt nya medlemskort innan 
biljettutlämningen i februari. Subventionerade säsongsbiljetter i 
klacken pä sektion M och N kan även medlemmar i Järnkaminerna 
köpa. Säsongsbiljetter för företag bokas via Djurgårdens Fotboll 
Försäljning AB pä event@dif.se. 2010 säljer vi inga säsongsbiljetter 
på fondläktaren utan hänvisar till sektion H och K nedre. Säsongs
biljetten kommer inte att skickas hem till dig. Du måste själv hämta 
den på Stadion i slutet av februari. Mer information om utlämningen 
kommer i början av februari pä hemsidan. Kan du inte hämta 
säsongsbiljetten under utlämningshelgen sä kan du hämta ut den 
i butiken i Klocktornet efter onsdag 3 mars och ända fram till den 
allsvenska premiären. Ticnet tar ut en serviceavgift på 10-35 
kronor/matchbiljett, en serviceavgift som Djurgården inte kan 
påverka. Alla biljettpriser är inklusive 6 procent moms.

Lösbiljetter 2010
Preliminärt släpps lösbiljetterna till Allsvenskan mandagen den 22 
februari via alla våra TicnetOmbud. Du bokar biljetter på telefon 
077-170 70 70 eller via www.ticnet.se

PRISER LÖSBILJETTER ALLSVENSKAN 2010
Vi har fyra olika prissättningar på vara allsvenska matcher.

Kategori 1 50-500 kr Kategori 3 50-240 kr 
Kategori 2 50-280 kr Kategori 4 50-200 kr

Vilka matcher som ingår i respektive kategori fastställs när spel
programmet är klart. Dessa priser är inklusive 6 procent moms 
och den serviceavgift Ticnet tar ut på 10-35 kronor/biljett.
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Ny styrelse

Jacobson vill samla föreningen
Djurgårdens nya ordföranden 
Tommy Jacobson berättar om 
vad som händer i föreningen.

Först och främst vill jag rikta 
ett tack till alla medlemmar, 
över 600 stycken, som kom 
till den extra föreningsstäm
man. Det visar på en stor styr
ka och ett engagemang inom 
föreningen. En styrka och ett 
engagemang som kommer bli 
avgörande till vår fördel under 
arbetet de närmaste åren.

Nu återstår för mig, och 
för mina kollegor i styrelsen, 
att försöka att svara upp till 
det förtroende som ni visat 
oss. Men som jag sa på mö
tet vill vi också försöka vinna 
förtroende från de medlem
mar som hade önskat en an
nan utgångs. För det tycker 
jag inte är någonting att för
söka dölja. Djurgården har 
haft en turbulent och slitsam 
tid de senaste 18 månaderna, 
och jag hoppas och tror att vi 
nu successivt ska kunna samla 
oss och gemensamt gå vidare.

De första dagarna som ord
förande har handlat mycket 
om att svara på frågor om tre 
saker. Sporten (»vilka spelare 
har ni på ingång«), organisa
tion och ekonomi (»kommer 
pengarna att räcka«) och de 
problem som vi hade i efter
spelet till kvalmatchen mot 
Assyriska (»hur ska du lösa 
huliganproblemen«).

Låt mig börja med den sis-

»Nu återstår för mig, 
och för mina kollegor 
i styrelsen, att försöka 
att svara upp till det för
troende som ni visat oss.«

ta punkten. Jag vill gärna med 
egna ord kort försöka att be
skriva hur jag ser på saken. Vi 
har en stor och helt fantastisk 
publik och supporterkultur. 
Den är en avgörande faktor 
för föreningen och jag högak
tar dessa människor enormt 
mycket.

UTAN DESSA MÄNNISKOR som 
kommer på matcherna och 
skapar den magiska stäm
ningen som vi skall älska och 
som våra motståndare skall 
frukta är vi svagare. Det finns 
också människor som lägger 
ner ett stort arbete före och 
efter matcherna för att vi alla 
skall få uppleva detta. Jag kan 
bara säga tack till alla er.

Tyvärr har vi också vid 
olika tillfällen upplevt grova 
övertramp som enbart skadar 
Djurgården. De enskilda in
divider som förstör kommer 
konsekvent att identifieras och 

kommer att få ta konsekven
serna av sina handlingar. Den 
som skadar Djurgården måste 
få ta det fulla ansvaret för sina 
gärningar. De kostnader som 
de orsakar för Djurgården 
måste de själva stå för, och vi 
måste hjälpas åt att identifiera 
dem, vi har inte råd med att 
detta upprepas igen.

Det här är inget som vi kan 
välja att ta itu med, eller inte 
ta itu med. Vi har kommit till 
en punkt där andra kommer 
att lösa problemet om inte vi 
gör det. Med nät, galler och 
kanske burar runt arenan som 
följd. Det vore tragiskt och 
förnedrande för alla parter 
om vi måste komma dithän.

Vi måste lösa problemet nu, 
tillsammans! Min förhoppning 
är att vi ska göra det gemen
samt. För Djurgårdens bästa.

Vi har Mats Jonsson och 
hans gäng som arbetar med 
förebyggande åtgärder, vi har 

organisation. Med klar 
majoritet röstade stämman ja 
till valberedningens förslag av 
ny styrelse vilket betyder att 
Djurgården fotboll nu har 
en ny styrelse.

Ny ordförande i Djurgården 
Fotboll är Tommy Jacobson. 
Övriga styrelseledamöter 
är Ingvar »Putte« Carlsson, 
Johan Skarborg, Lars-Erik 
Sjöberg och Ellinor Persson. 
Gustav Törngren är suppleant.

Djurgårdsandan som arbetar 
med de unga individerna i 
dessa riskgrupper på ett soci
alt plan med framgång.

Djurgården kommer att 
i fortsättningen arbeta hårt 
med detta. Dessutom finns 
det hundratals andra som 
lägger ner ett stort jobb. Vi 
måste alla hjälpa till som i en 
familj med detta problem som 
verkligen slår hårt mot fören
ingen.

Nog om detta nu.

vad gäller den sportsliga or
ganisationen så räknar vi med 
att Putte skall presentera ett 
förslag till styrelsen. Övrig 
organisation, som inte berör 
den sportsliga, kommer san
nolikt att ta ytterligare några 
veckor att fastställa. Vi går 
naturligtvis ut på dif.se så fort 
vi i styrelsen har mer informa
tion till alla djurgårdare.

AV TOMMY JACOBSON
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Slutet gott
* Säsongen 2009 var inget för 

den hjärtsvage. Arbetet med 
säsongen 2010 har redan 
kommit långt. Djurgårdaren 
summerar och berättar 
om framtiden.

Dembo firar får med en supporter efter att 
kvalplatsen säkrats mot Kalmar.

11



PÅ PLANEN 2009-10
Ny sportorganisation

Nya Djurgården satsar på
I Putte Carlssons nya plan får ungdomslagen och 
individuell träning mer plats.

D
irekt under djurgården Fotbolls 
styrelse sitter nya sportchefen 
Stefan Alvén som ansvarig för 
allt sportsligt inom Djurgården Fotboll.

Helt nytt är att en enhet för individu
ell utveckling skapas. Bo Augustsson är 
tänkt att bli ansvarig, han är inte helt klar 
men en principöverenskommelse med 
Djurgården finns. Enheten är helt fri
stående och ska arbeta med så väl A-lag 
som med de äldre ungdomslagen. För
utom individuell träning kommer Bo att 
ansvara för den individuella uppföljning 
som kommer göras av spelare i A-laget 
och de äldre ungdomslagen. Dessa upp
följningar kommer även att användas av 
riskkapitalbolaget DFAB och presenteras 
för bolagets investerare.

Framöver kommer en 
manager med ansvar för 
A-lagsverksamheten an
ställas men i dagsläget är 
posten vakant.

Tommy Davidsson, 
i dag chef för DIF ung
dom, får en mycket viktig 
roll som Akademichef för 
Djurgårdens ungdomsaka
demi och ansvarar därmed 
för hela elitungdomsverk
samheten.

Nytt tränarpar för A-laget blir Andrée 
Jeglertz och Lennart Wass som kommer 
att ha ett delat ansvar. Andrée Jeglertz 
har ansvarat för A-laget under 2009. 
Lennart jobbar i dag bland annat som 
ansvarig för Stockholms distriktslag för 
pojkar -94. Han var tränare för Djurgår
dens A-lag 1990-1991 och ledde laget till 
den historiska segern med 9-1 över Ham
marby i augusti 1990.

ETT ARBETSUTSKOTT BESTÅENDE av Putte 
Carlsson, Stefan Alvén, Lennart Wass, 
Andrée Jeglertz, Bo Augustsson och Tom
my Davidsson kommer att arbeta med de 
långsiktiga sportsliga frågorna.

A-laget kommer nästa år att bestå 
av 17 utespelare och två 
målvakter samt 6-8 ung
domsspelare. Organisa
tionen kompletteras med 
en friskvårdsenhet och 
materialenhet som är ge
mensam för A-lag och de 
äldre ungdomslagen.

Hela fotbollsverksam
heten kommer att place
ras i Djurgårdens Ung
doms nuvarande lokaler 
på Hjorthagen.

AV JONAS RIEDEL

»Fördel att ha 
spelat i klubben«
DIURGÅRDENS NYA SPORTCHEF heter 
Stefan Alvén. Beslutet togs på styrelse
mötet den 20 november och Stefan 
börjar omedelbart sitt nya arbete.

-Det är en stor ära att få jobba som 
sportchef i en så anrik förening som 
Djurgården. Det jag kommer att jobba 
allra hårdast med är att se till att de 
spelare som kommer till Djurgården 
utvecklas så mycket som det bara är 
möjligt. Allt vi kan göra för att spelare 
ska utvecklas i Djurgården ska vi göra, 
säger Stefan själv.

Stefan spelade i Djurgården säsong
erna 1995 till 1999, främst som 
ytterback, men även som mittback. 
Totalt blev det 122 allsvenska matcher 
och två mål. Samtidigt med sin spelar- 
karriär läste han till jurist. 2005 satt 
Stefan i Djurgårdens styrelse som 
juridiskt sakkunnig och de senaste åren 
har han arbetat med juridiska frågor åt 
föreningen.

-Det är en fördel att ha spelat i 
klubben och veta vilka krav som finns 
från supportrar och folk runt omkring 
laget. Genom att ha jobbat i föreningen 
de senaste åren har jag även lärt mig 
klubben inifrån, det tror jag att jag 
kommer ha stor nytta av, menar Stefan.

AV JONAS RIEDEL

DJURGÅRDENS ALLSVENSKA STATISTIK 2009

Petter Gustafsson 
startade 30 matcher 
under sin första 
säsong i Djurgården. 
Försvarskollegan 
Toni Kuivasto var 
näst bäst med 29.

9435
Djurgårdens publiksnitt på 
hemmaplan var 9435, och på 
bortaplan 9473. Det totala all
svenska snittet var 7952, vilket 
är en ökning från 2008.

Mattias Jonson gjorde 3-0 mot As
syriska i 117:e minuten och räddade 
därmed kvar Djurgården i Allsvenskan.

Fem spelare 
gjorde 3 mål var: 
Sjölund, Youssef, 
Haginge, Milic 
och Rajalakso.

Markus Johannesson 
blev varnad 9 gånger. 
Han toppade varnings- 
ligan tillsammans med 
ÖIS Sebastian Larsson.
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individuell utveckling
Så organiserar sig Djurgården

SPORTSLIG PLAN

ARBETSUTSKOTT

MANAGER A-LAG

FRISKVARDSENHET

MATERIAL

INDIVIDUELL 
UTVECKLINGSENHET 

Bo Augustsson

STYRELSE

SPORTCHEF
Stefan Alvén

AKADEMICHEF 
UNGDOMSAKADEMIE 

Tommy Davidsson

FOTBOLLSVERKSAMHET 
SENIOR

Lennart Wass 
Andrée Jeglerz

FOTBOLLSVERKSAMHET 
JUNIOR 

Anders Bengtsson 
Anders Johansson

2009.07.05 Omgång 13

DIF-Helsingborgs IF 2-1
Publik: 8527
1-0 (13) Patrik Haginge
2-0 (31) Sebastian Rajalakso
2-1 (61) Rasmus Jönsson

2009.07.11 Omgång 14

Kalmar FF-DIF 6-1
Publik: 6812
1-0 (9) Rasmus Elm
1-1 (36) Mattias Jonson
2-1 (53) Rasmus Elm
3-1 (56) Tobias Eriksson
4-1 (63) David Elm
5-1 (87) Tobias Eriksson
6-1 (89) Abiola Dauda

2009.07.19 Omgång 15

DIF—IF Elfsborg 1-2
Publik: 7497
0-1 (18) Emir Bajrami

1-1 (55) Kebba Ceesay
1-2 (81) Teddy Lucic

2009.07.26 Omgång 16

IF Elfsborg-DIF 3-1
Publik: 10471
0-1 (40) Daniel Sjölund, str
1-1 (79) Denni Avdic
2-1 (80) Daniel Nordmark
3-1 (90) Självmål

2009.08.03 Omgång 17

Gefle IF—DIF 2-0
Publik: 6287
1-0 (5) Jonas Lantto
2-0(12) Daniel Westlin

2009.08.09 Omgång 18

DIF-Hammarby IF 0-1
Publik: 16374
0-1 (20) Självmål

2009.08.17 Omgång 19

Örebro SK-DIF 2-0
Publik: 9094
1-0 (4) Fredrik Nordback, str 
2-0 (86) Per Johansson

2009.08.24 Omgång 20

DIF-IFK Göteborg 0-0
Publik: 7535
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Markus Johannesson

En kämpe tackar för stödet
Efter fem och en halv säsong, varav fem som kapten, 
slutar Markus Johannesson i Djurgården.

M
arkus kom till Djurgården 
från Örgryte sommaren 
2004. I mars 2005 utsågs 
han till lagkapten och det har han 

varit sedan dess. När han kom var 
det som defensiv mittfältare, men 
sedan har Markus bytt mellan den 
positionen och mittback.

Debuten skedde mot Halmstads 
BK den 7 juli 2004 och totalt har 
det blivit 136 allsvenska matcher 
och 13 matcher i Champions League 
och Uefa-cupen. Totalt fem mål har 
Markus gjort i Djurgården, men det 
första och enda i en tävlingsmatch 
kom i den sista allsvenska matchen 
mot Kalmar FF på Stockholms Sta
dion den 1 november i år.

-Tiden i Djurgården har bjudit på 
både med- och motgång, men fram
för allt har det varit en fantastisk 
och lärorik tid som har gett massor 
med minnen för livet. Jag vill fram
för allt tacka alla för den avslutning 
som blev. Det sportsliga har varit 
tufft under hösten, men hela tiden så 
har vi haft ett fantastiskt stöd från 
alla runt omkring oss, när vi som mest 
behövt det. Det kommer jag alltid att 
minnas, menar Markus.

Markus har alltid stått upp för Djurgår

med sin starka vilja visat vägen när 
det gått tungt. Markus karaktär och 
ledaregenskaper har förmodligen va-

den och sina lagkamrater och aldrig varit 
rädd för att smälla på motståndare när det 
behövts. I år betydde det nio varningar 
vilket var flest i Allsvenskan, men det har 
också betytt att Markus har varit den som

rit lika viktig som hans fotbollskun
skaper under hans år i Djurgården.

Djurgården Fotboll ber att få tacka 
Markus för hans tid i Djurgården.

AV JONAS RIEDEL

2009.08.31 Omgång 21

GAIS-DIF 1-1
Publik: 4782
1-0 (16) Richard Spong
1-1 (21) Daniel Sjölund

2009.09.14 Omgång 22

DIF-Malmö FF 1-2
Publik: 7970
1-0 (21) Christer Youssef
1-1 (39) Edward Ofere
1-2 (56) Edward Ofere

2009.09.20 Omgång 23

BP-DIF 1-4
Publik: 4747
0-1 (30) Hrvoje Milic

0-2 (48) Christer Youssef
0-3 (63) Christer Youssef
0-4 (65) Dan Burlin
1-4 (75) Joakim Runnemo

2009.09.24 Omgång 24

DIF-Halmstads BK 0-2
Publik: 6422
0-1 (57) Marcus Olsson

0-2 (60) Marcus Olsson
2009.09.28 Omgång 25

AIK-D1F 2-0
Publik: 26241
1-0 (15) Antonio Flavio
2-0 (59) Antonio Flavio

2009.10.03 Omgång 26

DIF-Trelleborgs FF 0-0
Publik: 6212

2009.10.19 Omgång 27

BK Häcken-DIF 2-1
Publik: 1845
0-1 (40) Hrvoje Milic
1-1 (74) Vinicius Lopes Souto
2-1 (78) John Chibuike

2009.10.24 Omgång 28

DIF-Örgryte IS 2-1
Publik: 6196
1-0 (31) Patrik Haginge
1-1 (53) Alexander Mellquist
2-1 (61) Hrvoje Milic, str

2009.10.28 Omgång 29

Helsingborgs IF-DIF
0-2
Publik: 11671
0-1 (36) Yosif Ayuba
0-2 (69) Prince Ikpe Ekong
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Mattias Jonson kvar 2010
mattias jonson har skrivit kontrakt med Djurgården över 
säsongen 2010.

I kvalet mot Assyriska såg hans bakhuvud till att Djurgår
den spelar allsvensk fotboll även 2010. Nu är det klart att han 
själv finns med i laget även då. Ett kontrakt mellan Djurgår
den och Mattias Jonsons är nu underskrivet och det är mycket 
glädjande att Mattias spelar i Djurgården även under nästa 
säsong.

-Jag är jätteglad att få fortsätta med Djurgården ett år till. 
Jag vill bidra med mycket mer och inte avsluta med en säsong 
med bara åtta allsvenska match, säger Mattias själv.

AV JONAS RIEDEL

FINALFÖRLUST FÖR P96
Djurgården och Brommapoj
karna spelade inte helt oväntat 
final i S:t Erikscupen för pojkar 
13 år. Det var en härlig 
inramning runt finalerna på 
Skytteholm och det var bara 
solen som lyste med sin 
frånvaro. Tyvärr blev det förlust 
för Djurgården med 2-1 efter 
ett sent segermål då endast 
fyra minuter återstod av 
matchen. Trots förlusten var 
laget ändå nöjda med insatsen 
under säsongen.

PSM-FÖRLUST I KVARTEN
Djurgårdens P16-lag i pojk-SM 
förlorade kvartsfinalen mot 
Brommapojkarna med 0-1. 
Kvartsfinalen spelades på 
anrika Stockholms Stadion och 
BP stod för motståndet. Tyvärr 
lyckades Djurgården inte ta 
vara på de chanser man 
skapade medan BP avgjorde 
matchen med ett hörnmål och 
gick därmed vidare till 
semifinal. PSM-laget har trots 
förlusten gjort en fin säsong 
med en andraplats i serien och 
seger mot Västerås SK i 
åttondelsfinalen. Laget 
innehåller många duktiga och 
lovande spelare som vi önskar 
lycka till framöver. Förhopp
ningsvis får vi med tiden se 
några i A-laget.

DJURGÅRDSANDAN PRISAS 
Djurgården fick 100000 kr till 
Djurgårdsandans projekt 
Drive-ln-Fotbollen när Svenska 
Spels Samhällspris delades ut i 
samband med Fotbollsgalan i 
Malmö i november. Samman
lagt delades 800000 kronor ut. 
Priset är möjligt att söka för 
klubbar i Allsvenskan och Supe
rettan och en jury bestående av 
Ola Rydén från Föreningen 
Svensk Elitfotboll, (SEF), Johan 
Lindvall och Erik Kotschack 
från Svenska Spel har bedömt 
de inkomna ansökningarna och 
tittat speciellt på jämställdhet 
och jämlikhet, barn- och 
ungdomars hälsa och förebyg
gande arbete mot huliganism 
samt integration.

Johan Wilny som är ansvarig 
för Drive-ln-Fotbollen är förstås 
glad över priset.

-Det här är ett bevis på att 
det vi arbetar med är bra och 
ett erkännande för alla oss som 
jobbar med Drive-ln-Fotbollen.

DJURGÅRDARE I 
P93-LANDSLAGET
Djurgården har två spelare 
med när P93-landslaget hade 
samling på Bosön i slutet av 
november. 66 spelare var 
inbjudna och två av dessa, 
Carlos Garcia och Simon 
Strand, kom från Djurgården.

2009.11.01 Omgång 30

DIF-Kalmar FF 2-0
Publik: 10630
1-0 (27) Patrik Haginge
2-0 (56) Markus Johannesson

spel. vun. oav. förl. +mål -mål diff. poäng
1 AIK 30 18 7 5 36 20 16 61
2 IFK Göteborg 30 17 6 7 53 24 29 57
3 IF Elfsborg 30 15 10 5 43 34 9 55
4 Kalmar FF 30 14 8 8 53 39 14 50
5 BK Häcken 30 13 9 8 43 30 13 48
6 Örebro 30 12 9 9 33 32 1 45
7 Malmö FF 30 11 10 9 40 25 15 43
8 Helsingborgs IF 30 13 4 13 39 39 0 43
9 Trelleborgs FF 30 11 8 11 41 34 7 41
10 Gefle IF 30 10 9 11 28 38 -10 39
11 GAIS 30 8 11 11 41 38 3 35
12 BP 30 9 7 14 32 46 -14 34
13 Halmstads BK 30 8 8 14 29 43 -14 32

Djurgården 24 49 -25
15 Örgryte 30 6 7 17 27 49 -22

___
25

16 Hammarby 30 6 4 20 22 44 -22 22

2009.11.04 Kval match 1

Assyriska—DIF 2-0
Publik: 7131
1-0 (38) Dennis Östlundh
2-0 (47) Göran Marklund

2009.11.08 Kval match 2

DIF-Assyriska 3-0
Publik: 10458
1-0 (52) Jan Tauer
2-0 (60) Christer Youssef
3-0 (117) Mattias Jonson
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Souvenirer

julklappar 
MATCHTRÖJA 
En matchtröja är 
aldrig fel och den 

blir den perfekta julklappen. 
Både hemma och bortaställ 
finns i lång- och kortärmat. 
Pris från 419 kr.

HALSDUKAR OCH MÖSSOR
En hel del nya mössor och 
halsdukar finns nu till försälj
ning. Se till att värma dig med 
nya blå-blåa souvenirer i vinter.

JULGRANSKULOR
Succén från fjolåret fortsätter! 
Förra året sålde julgranskulor
na slut långt innan julafton så 
i år gäller det att vara ute i tid.

Försäljnings
platser
BUTIKEN I KLOCKTORNET 
(1 december-23 december) 
Måndag- fredag 10.00-18.00 
Lördag 11.00-15.00 
Söndag stängt.

JULMARKNAD PÅ SERGELS 
TORG (27 november-23 
december)
Måndag-fredag 10.00-18.00 
Lördag-söndag 11.00-17.00

WEBSHOPEN (året runt) 
Beställ senast den 18 decem
ber om du vill ha souvenirerna 
innan julafton 
www.dif.se/webshop 
Öppet dygnet runt

TOMTEN ÄR DJURGÅRDARE
Julen närmar sig och här är 
information för alla er som vill 
handla julklappar från Djurgår
den Fotboll. Nu kan du handla 
Djurgårdssouvenirer på flera 
olika ställen, vi rekommende
rar dock ett par ställen lite 
extra för att vi ska kunna 
garantera det bästa utbudet av 
våra souvenirer.

Vår butik i Klocktornet 
erbjuder vårt fullständiga 
sortiment, vi utökar också 

öppettiderna fram till julafton.
Webshopen erbjuder 

självklart också ett fullständigt 
sortiment, här bör du tänka på 
att beställa senast den 18 
december för att få hem 
klapparna i tid före julafton. Att 
handla via webshopen är ett 
bekvämt sätt om du vill slippa 
stressen ute på stan eller om 
du inte bor i Stockholm.

Är du i city i Stockholm 
rekommenderar vi att du beger 

dig till Segels Torgs julmark
nad där vi som vanligt finns 
varje dag fram till Julafton.

Varje dag på hemsidan 
presenteras »Dagens vara« 
som säljs till ett extra förmån
ligt pris just den aktuella 
dagen i butiken Klocktornet 
och på julmarknaden på 
Sergels Torg.

Varmt välkommen att 
handla där det passar dig 
bäst!

Souvenirer 
vi minns
1977 kom denna klassiska 
handduk med budskapet som 
lever vidare än idag: »En 
djurgårdare kastar aldrig in 
handduken«. Det gjorde inte 
Djurgården efter 2-0 förlusten 
i den första kvalmatchen mot 
Assyriska. 3-0 efter förläng
ningen på Stadion gör att 
Djurgården 
spelar i Allsvens
kan 2010. Vill du 
se mer klassiska 
souvenirer gå in 
på www.difarki
vet.se. Saknar du 
något i arkivet så 
kontakta info@ 
difarkivet.se.

http://www.difarki-vet.se
difarkivet.se








Krönika

Ingen-utom möjligen den anmärkningsvärde holländaren 
Guus Hiddink-motsvarar alltid de krav som ställs på dem- 
i synnerhet från läktarhåll.

Vad är en bra tränare?
R

esultat! ropar alla.
Inte bara - inte nu längre.
För lite sen frågade radioprogrammet »Godmorgon 

världen« om jag ville kommentera tränarnas nyvunna status som 
fotbollens verkliga superstjärnor. Det var just när en stor majo
ritet svenskar (nåja, i alla fall de som svarar på sportbilagornas 
enkäter) av för mig outgrundliga skäl önskade se Sven-Göran 
Eriksson som ny förbundskapten. De kan inte bara ha sett till 
resultaten, för Svennis prestationer har faktiskt varit - så där.

I ungefär samma veva hade Hammarby bytt tränare utan 
framgång. Örgryte hade redan under sommaren kallat in Age 
Hareide för att till sist ändå snubbla på mållinjen. Att DIF var 
nära att söka tränartillskott med bara några få omgångar kvar, 
vet vi. Likaså att Andrée Jeglertz och spelarna utan extrainkallat 
bistånd med en gemensam kraftansträngning - och trots en del 
egendomliga publikbanderoller - närmast mirakulöst lyckades 
hålla DIF kvar i Allsvenskan.

Jag hade inte möjlighet att prata i radion just då det var dags, 
men började givetvis tänka på vad jag skulle ha sagt.

Visst är tränarna numera enormt viktiga, inte minst i de in
ternationella sammanhang där resultat vuxit ihop med intäkter. 
Men också hos oss, när framgång kan vara i stort detsamma som 
ekonomisk överlevnad.

Men framför allt exponeras alla tränare (inklusive storfrä
sarna) så mycket mer nu än för bara ett decennium sen. Varenda 
kastad hårtork, varje kostymbyte, varenda spelarskifte och utta
lande syns och hörs via TV, noteras, kommenteras och förmedlas 
före, under och efter match.

Visst finns en liten kader av i och för sig mycket skickliga trä
nare som byter jobb med varandra bland de största och rikaste - 
förutom Alex Ferguson (bilden) som tränat Manchester United 
sedan 1986 (tjugofyra år!). Men den gruppen är strängt 
taget lika liten som direktörerna i näringslivets storföretag 
som gärna byter plats med varandra.

Men ingen - utom möjligen den anmärkningsvärde 
holländaren Guus Hiddink - motsvarar alltid de krav 
som ställs på dem - i synnerhet från läktarhåll. Tränar
na ska numera vara publiktillvända, medietillvända, 
fansflörtande, välklädda och framgångsrika i ungefär 
den ordningen. Och de ska vara mångkonstnärer. Osenti
mentala kirurger och samtidigt transplanterare och friskvår
dare i förhållande till spelarna i sitt lagbygge. Lyhörda an
ställda och direktörer i sitt förhållande till klubbledningen.

Alldeles oavsett vilka förutsättningar de har i spelar

trupp, omgivande klubborganisation och träningsvillkor. 
Det ska fan vara allsvensk fotbollstränare.
Därför beundrar jag omåttligt en svensk tränare som Tom 

Prahl, som lämnade feta MFF för Trelleborg och i all tysthet 
förändrade en spelstil och utvecklade alla nya, nygamla och av 
andra ratade spelare. Vångavallen är under hans tid inte längre 
Tjångavallen. Eller Nanne Bergstrand, som visserligen inte tog 
guld i år igen, men inte är en sämre tränare för det.

Som sagt, det ska fan vara allsvensk fotbollstränare.
En del i Sverige verkar gärna vilja tro att vi är annat än små

företagare med krav på utbildning och erfarenhet, inte bara på 
kredit hos Armani.

Jag är övertygad om att en del trodde att en Guus Hiddink 
skulle kunna värvas om inte till DIF så åtminstone till det svens
ka landslaget. Jag tror helt enkelt att vi har en förryckt självbild 
och idé om tränarens roll, dessvärre inte bara på läktarna.

Berti Vogts, i åtta framgångsrika år Tysklands förbundskap
ten och sen dess på samma post i Kuwait, Skottland, Nigeria och 
Azerbajdzjan uttryckte det så här: »Om jag så gick på vattnet 
skulle de som skyller allt på mig säga att jag gjorde det för att jag 
inte kan simma«.

I Sverige talar vi ofta om nödvändigheten av tålamod när det 
gäller spelare, men har fått allt svårare att leva upp till den goda 
idén. Också med tränare har tålamodet blivit mindre.

Dock kommer det aldrig bli så kort som Leeds med Brian 
Clough på 70-talet. Han fick 44 dagar, allt skildrat i den utmärk
ta, lärorika och träffsäkert tidstypiska spelfilmen »The Damned 
United«, aktuell på bio just nu. Ja, det är samme Brian Clough - 
»den bästa landslagstränare England aldrig haft« - som efter den 
dryga månaden hos Leeds under nästan två decennier gjorde

Nottingham Forest så framgångsrikt. Och som besegrade 
Malmö FF i Europacup-finalen 1979. Han var älskad och 
frispråkig och svarar för några av fotbollens mest bevingade 
ord. Apropå behovet av spel utefter marken: »Om Gud hade 
velat att vi spelade fotboll i himlen, hade han lagt gräs där 
uppe«. Och om en klubbledning som köper äldre namnkun
niga spelare: »om man skaffar en halvdöd spelare blir alla 
utanför planen glada. Men på planen blir det problem«.

Bäst gillar jag ändå ett uttalande från Johan Cruyff, att 
komma ihåg i styrelserum, på läktare och bland spelare och 

deras tränare: »Skillnaden mellan rätt och fel är sällan mer än 
fem centimeter«.
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Eva af Geijerstam






