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Kämpa!
Ingen tröja torr...
Dags att knyta nävarna. 2010 blir glädjens 

år för Stockholms stolthet. Visst älskar vi klack
sparkar, drömmål, smörpassningar och perfekta 
glidtacklingar. Men i år handlar det om en enda 
sak. Om det som finns bakom klubbmärket på 
matchtröjan. Nämligen passionen, spelgläjden 

och gemenskapen. Det sanna DIF-hjärtat.
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Järnkaminerna har sålt fler säsongsbiljetter 
än 2009 så vi kan vänta oss ett bra stöd 
från Sophia stå.

Tålamod är nyckeln
medlemstidningen djurgårdaren lever vidare vilket är mycket glädjande. Vi kom
mer under året att publicera några nummer på hemsidan och några kommer att 
skickas ut till alla medlemmar. Ambitionen är att alla nummer ska skickas ut, men 
det är inget vi kan lova nu.

Djurgården spelar nu sin tionde raka säsong i Allsvenskan och ska nu göra 
en satsning på unga spelare och individuell utveckling. Jag tycker att det ska bli 
oerhört intressant och se hur de närmaste åren blir med Carlos och Lennart som 
tränare. Det känns som en spännande duo och kan vi alla djurgårdare visa tålamod 
så ska det här kunna bli riktigt bra.

Det har sålts 4500 säsongsbiljetter vilket är en bra grund att stå på. Lösbiljet
terna för vårens matcher är släppta och nu har vi också lanserat ett vårpaket med 
de fem hemmamatcherna i april och maj. Vårpaket köper ni via hemsidan. Det 
Djurgården behöver är mycket publik på hemmamatcherna och med över 12000 
medlemmar så hoppas vi på bra uppslutning och god stämning där Blåränderna 
spelar. Järnkaminerna har sålt fler säsongsbiljetter än 2009 så vi kan vänta oss ett 
bra stöd från Sophia stå.

När vi nu kliver in i en ny säsong vill jag passa på att tacka alla ledare, spelare 
och arbetskamrater som har slutat. Jag hoppas att jag får se er på matcherna i 
framtiden.

2010 blir ett år då det är upp till oss djurgårdare att visa hur vi vill ha det på 
och runt våra arrangemang. Vi kan inte låta några få individer få förstöra för oss 
andra. Vi måste tillsammans visa hur vi vill ha det på och runt arenorna där Djur
gården spelar. Annars riskerar vi Djurgården Fotbolls framtid. Ingen av oss vill 
försöka förklara några få individers beteende för arbetskamrater, i skolan eller där 
vi befinner oss i vardagen. Vi djurgårdare får stå till svars för vad andra så kallade 
djurgårdare gör sig skyldiga till. Låt djurgårdsfamiljen sluta leden och visa glädje i 
med och motgång. Tillsammans är vi starka.
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Stöd Djurgården, gå på matcherna
Biljettförsäljningen är igång på allvar. Köp din säsongsbiljett direkt på dif.se och försäljningen 
pågår till 31 mars. Lösbiljetterna är släppta och säljs via Ticnet och inom kort släpps vår
paketet som innehåller de fem hemmamatcherna i april och maj. Köp den biljett som passar 
dig. Vi syns på Stadion.

Säsongsbiljetter
Försäkra dig om en plats på Stadion 2010 genom att köpa säsongsbiljett. Är du medlem i 
Djurgården Fotboll är säsongsbiljetten subventionerad och du som medlem får förmånliga 
erbjudanden under hela 2010. Nu har vi sålt över 4500 säsongsbiljetter och vi siktar på 5000. 
* Nu finns säsongsbiljetterna till försäljning. Du bokar och betalar din biljett direkt via dif.se. 
Därefter kan man hämta ut biljetterna i Klocktornet mer information om öppettider finns på 
hemsidan.

Priskategorier
Säsongsbiljetterna är uppdelade i tre priskategorier: medlem Djurgården Fotboll, ordinarie pris 
och företag. Nedan reder vi ut begreppen.

Medlem Djurgården Fotboll
Medlemmar har ett subventionerat pris på säsongsbiljetten. Det innebär att du ska kunna visa 
upp ett giltigt medlemskort vid biljettutlämningen. Medlemskortet ska gälla minst till och med 
april 2010, så se till att förlänga dit medlemskap redan nu om det går ut under våren. Du kan 
endast köpa en subventionerad säsongsbiljett per medlemskort.

Ordinarie pris
Säsongen 2010 kan även alla som inte är medlemmar i Djurgården Fotboll köpa säsongsbiljett. 
Ange ditt personnummer vid betalningen. Vid biljettutlämningen ska du kunna legitimera dig.

Företag
Vill du köpa säsongsbiljetter med hospitality mot faktura? Kontakta Djurgårdens Fotboll Försälj
ning AB på event@dif.se.

PRISER SÄSONGSBILJETTER

Priserna är inklusive 6 % moms och Ticnets serviceavgifter.

MEDLEM ORDINARIE
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 2 000 kr 2 500 kr
Sektion H, K nedre - Familj 1 000 kr 1 500 kr

Lösbiljetter
Lösbiljetterna till matcherna fram till VM-uppehållet är släppta via alla våra TicnetOmbud.
Du bokar biljetter på telefon 077-170 70 70 eller via www.ticnet.se.

Priser lösbiljetter Allsvenskan
Vi har fyra olika prissättningar på våra allsvenska matcher.
Kategori 1 50-500 kr (AIK)
Kategori 2 50-280 kr (Malmö, Göteborg, Helsingborg, Elfsborg, Kalmar)
Kategori 3 50-240 kr (Halmstad, Örebro, GAIS, Gefle)
Kategori 4 50-200 kr (Trelleborg, Häcken, Mjällby, Åtvidaberg)
Dessa priser är inklusive 6 % moms och den serviceavgift Ticnet tar ut på 10-35 kronor/biljett.

mailto:event@dif.se
http://www.ticnet.se


AVSPARK
Nyheter från Djurgårdsland

Philip Hellquist förlänger
a-laget. Philip Hellquist skriver på ett kontrakt 
med Djurgården på tre år.

Philip Hellquist har spelat i Djurgården från 
knatteskolan och ända upp i A-laget. Från att förra 
året ha spelat några enstaka matcher har han i år 
tagit stora kliv och utmanar på allvar om en plats 
i startelvan. Nu har han dessutom bestämt sig för 
att fortsätta att utvecklas i Djurgården och i 
dagarna skrevs ett nytt kontrakt på tre år. Philips 
tidigare kontrakt gick ut till sommaren, det nya 
kontraktet sträcker sig över säsongen 2012.

-Jag är jättenöjd med att få förlänga med 
Djurgården. Jag tycker att Djurgården är inne i en 
intressant period och jag ser stora möjligheter att 
utvecklas här, säger Philip.

Föreläsning för idrottsföräldrar
ungdomsfotboll. Djurgården 
har hållit två utbildningskvällar 
om hur man som förälder kan 
hjälpa och stötta sina fotbolls
spelande barn.

Hur är vi som idrottsföräl
drar? Stöttar vi våra barn, eller 
utsätter vi dem för onödig 
press? Hur bör vi bete oss för 

att barnen ska få bäst förut
sättningar att lyckas, och att 
ha roligt, med sin idrott?

Det var frågor som Johan 
Fallby, idrottspsykologisk 
utbildare och rådgivare på 
Svenska Fotbollförbundet, 
ställde till föräldrar till 
fotbollsspelande barn i

Djurgården under två föredrag 
i februari.

Djurgården satsar stora 
resurser på ungdomsfotbollen 
och där ingår även föräldraut
bildning. Över hundra föräldrar 
till fotbollsspelande barn i 
Djurgården hade samlats i 
aulan på GIH till den andra av 

två föreläsningar i ämnet och 
förhoppningsvis fick alla med 
sig idéer som gör dem till ännu 
bättre stöd för sina barn. 
Föreläsningen avslutades med 
en intressant frågestund där 
föräldrarna fick möjlighet att 
vädra sina egna tankar.

Utbildningen ingår i ett 
samarbete mellan Djurgården, 
AIK, Hammarby och BP
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Nya tröjnummer. Nu har de nya spelarna fått sina tröjnummer samtidigt som några förändringar gjorts bland befintliga spelare.

2 6 7816 2122
Joona Toivio Jani Lyyski Kennedy Prince Ikpe Kasper Hämäläinen Joel Perovuo Philip Hellquist

Igboananike Ekong

2326272930
Charles Simba André Calisir Adam Outinen Danilo Kuzmanovic Christoffer Matwiejew

Carlos Garcia till Juventus
ungdomsfotboll. Djurgår
dens unga mittback Carlos 
Garcia lämnade Djurgården 
för italienska storklubben 
Juventus.

Djurgårdens mittbacksta
lang Carlos Garcia fyllde 17 
år i januari. Förra säsongen 
spelade han med Djurgår
dens juniorlag och U21-lag, 
men nästa år blir det 
italienska gräsplaner för 
Carlos som skrivit på ett 
kontrakt med Juventus.

-Det är med blandade 
känslor som vi har slutfört 
förhandlingarna med 
Juventus. Vi mister en ung 
och lovande fotbollspelare

som vi gärna hade behållit i 
Djurgården, men samtidigt 
vill vi inte stänga dörren till 
en sådan möjlighet. Vi har 
full förståelse för att Carlos 
vill förverkliga sin dröm att få 
spela för Juventus och vi är 

stolta över att Djurgården har 
bidragit till att drömmen 
blivit verklighet, menader 
Djurgårdens sportchef 
Stefan Alvén när övergången 
var klar.

Djurgården har under de 
senaste åren satsat hårt på 
att utveckla unga spelare, 
något som alltså ger resultat.

-Att vi får fram en egen 
talang som går till en 
storklubb som Juventus är 
ett kvitto på att vår ungdoms
verksamhet är riktigt bra. 
Dessutom är detta ekono
miskt en av våra största 
affärer under de senaste 
åren, menar Alvén.

U21-Allsvenskan 2010 
U21. Två nya lag ingår i 
Djurgårdens serie i U21-AII- 
svenskan 2010.

Precis som förra året spelar 
Djurgården i år i U21-Allsvens
kans norra serie. Alla sju lag 
som spelade i serien 2009 
finns kvar, men två lag har 
dessutom tillkommit, Assyriska 
och GIF Sundsvall.

FÖLJANDE LAG INGÅR 
DÄRMED I DJURGÅRDENS
SERIE
Assyriska FF
Gefle IF FF 
GIF Sundsvall 
IF Brommapojkarna 
IFK Norrköping FK 
Sirius
Syrianska FC 
Åtvidabergs FF

9



AVSPARK
Nyheter från Djurgårdsland

FOTO: DJURGÅRDSANDAN

Mentorskap 
mot destrukt liv
Djurgårdsandan vände Johans liv

DJURGÅRDSANDAN. »Johan«, 
som vi kallar honom, var på 
väg neråt i sin livscykel då han 
kom i kontakt med Djurgårds
andan. I dag två år senare är 
han en helt ny person. Han ler. 
Han är lycklig och sviterna från 
sitt gamla liv har han lagt 
bakom sig.

-Djurgårdsandan räddade 
mig. Jag har fått ett enormt 
stöd från alla håll och jag 
känner mig som en ny person.

Det är dagarna före jul. Snön 
har intagit Stockholm och den 
bistra vintern gör sig påmind 
då Johan lätt frusen om 
kinderna kommer in på caféet 
vid Gullmarsplan. Tillsammans 
har han sin mentor och tillgivne 
vän Danne Fava.

De ler. De skämtar. De är 
glada. Det är en stund i goda 
vänners lag som väntar. Genom 
tiden på Djurgårdsandan har 
Johan och Danne gått igenom 
en hel del ihop. Många saker 
som Johan inte annars hade 

velat prata om. Många saker 
som han kanske inte annars 
hade bearbetat.

Johan har alltid haft ett 
engagerande intresse för 
fotboll i allmänhet, men för 
Djurgården i synnerhet. Han 
började tidigt gå på matcher. 
Men hans engagemang slog 
överstyr, samtidigt som hans 
privatliv präglades av bekym
mer. Johan hade en innebo
ende förnimmelse om att 
komma loss från sina laster. 
Men det krävdes en kraftan
samling för att starta ett nytt 
liv. Men han var beredd att 
göra det.

-När jag först kom i kontakt 
med Djurgårdsandan förstod 
jag inte riktigt vidden av det. 
Jag tog det inte på så stort 
allvar, säger Johan samtidigt 
som hans Danne Fava ler 
instämmande.

-Johan och jag hade absolut 
våra duster. I början tog jag det 
som mentor väldigt personligt. 

Det kändes som att jag inte 
nådde fram till Johan. När jag 
ringde svarade han inte. Jag 
fick heller ingen kontakt via 
mejl och jag började nästan 
tappa hoppet för Johan, menar 
Danne Fava.

Danne Fava, som är en 
målmedveten person med en 
vinnarskalle likt Peter Forsberg, 
fortsatte dock enträget att höra 
av sig till Johan. Oftast utan 
gensvar.

Hela tiden med stöd från 
Djurgårdsandan fortsatte 
Danne Fava att höra av sig till 
Johan. Och när väl kontakten, 
efter många om och frustre
rande men, var förankrad gick 
utvecklingen fort för Johan.

-Ju mer jag pratade med 
Danne, desto mer började jag 
förstå att livet jag levde inte 
gjorde mig något gott.

Med Danne Fava omkring sig 
började de båda så smått att 
skapa en relation till varandra. 
Inte som en myndighet och en 
målsman. Nej, utan mer likt 
vänner. De började umgås.

Johan lyssnade på Danne 
Fava. De gick på matcher 
tillsammans, började spela 
squash, fika på stan och 
ideliga telefonsamtal. Danne 
och Johan utvecklade en allt 
starkare vänskap mellan sig. 
En vänskap som betydde 
otroligt mycket för Johan.

-Till slut kunde vi tala om 

»Ju mer jag pratade med 
Danne, desto mer började 
jag förstå att livet jag levde 
inte gjorde mig något gott.« 
Johan

allt tillsammans. Danne blev 
mer som en nära familjemed
lem för mig, eller en storebror. 
Jag skulle betrakta honom som 
en väldigt god vän idag, 
berättar Johan.

Men när väl kontakten var 
etablerad, när väl vänskaps
banden hade knutits ordent
ligt. Då började Johans tid på 
Djurgårdsandan att lida mot 
sitt slut. Han började tveka lite 
om framtiden. Han kände själv 
att han ännu inte var riktigt 
färdig i sin utvecklingsprocess. 
Tillslut ringde han samtalet 
som möjligen satte än mer 
prägel på hans liv.

-Jag ringde själv till 
Djurgårdsandan och frågade 
om jag kunde få vara kvar ett 
år till.

Svaret från Djurgårdsandan 
var självklart ja.

Johan hade visat på stor 
integritet och ville verkligen inte 
tillbaka till sitt gamla liv. Att 
han själv tog kontakt var bara 
en ytterligare indikation på 
detta. Han hade bestämt sig. 
Nu eller aldrig. Det blev ett år 
till med Danne som mentor på 
Djurgårdsandan. Ett år där 
många pusselbitar i det som 
vilken samhällsanpassad 
individ som helst hade beskrivit 
som »normalt«. Johan skaffade 
sig en trygghet han inte kanske 
haft tidigare. Han fick en stabil 
inkomst på ett bra jobb.

Så när nu Johan och Danne 
Fava entrade caféet leendes vid 
Gullmarsplan var det kanske 
inte så konstigt. Johan är en 
annan person än för några år 
sedan. En varm människa med 

en positiv 
livssyn.

-Jag tror 
att livet 
kommer att le 
mot Johan. 
Han har ett 
driv och en 
målmedveten
het som är få 
förunnat.

Johan ville verkligen bli kvitt sitt 
förra liv och jag är helt säker på 
att han går mot en ljus framtid, 
säger Fava och dricker upp den 
sista klunken av kaffet.

JONATHAN BROBERG
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Kasper Hämäläinen i tränings
matchen mot Sundsvall.

Så många träningsmatcher vann Djurgården på åtta 
träningsmatcher under förra försäsongen. Segern kom 
mot Vasalund. Vad träningsmatcher betyder för den 
riktiga säsongen återstår att se, men i år är facit fem segrar 
på sju matcher.

Två juniorer med till Turkiet
a-laget. Djurgården satsar hårt på att ge 
talanger chansen att utvecklas. När A-laget åkte 
på läger till Turkiet fanns givetvis juniorerna i 
U21-truppen med, men ytterligare två unga 
spelare fick chansen till en vecka med A-laget.

När Djurgården i mars åkte på en veckas läger 
till Turkiet fanns hela sju spelare som ännu inte 
fyllt 20 år. Fem av dessa tränar permanent med 
A-laget, men ytterligare två juniorer, Rtawi 
Mecconen och Joakim Alriksson, fick följa med.

SPELARE UNDER 20 ÅR I TURKIET
Yosif Ayuba -90, André Calisir -90, Rtawi Mecconen 
-91, Philip Hellquist -91, Joakim Alriksson -92, 
Trimi Makolli -92, Danilo Kuzmanovic -92
•Charles Simba fyllde 20 år samma dag som spe
larna åkte till Turkiet.

Två gånger har en spelare i Djurgården tilldelats guldbollen, 
Svenska Fotbollförbundets pris till årets bäste svenske 
fotbollsspelare på herrsidan. 1956 gjorde Gösta Sandberg 
det och 1964 var det Hans Milds tur.

Så många gånger har en spelare i Djurgården vunnit den 
Allsvenska skytteligan. De som gjort det är Hasse Jeppsson 
på 17 mål 1951, Leif Skiöld på 21 mål 1962 och Tommy 
Berggren 1978 då han dundrade in 19 mål.

Så många delade på segern i interna skytteligan 2009. Patrik 
Haginge, Christer Youssef, Sebastian Rajalakso och Hrvoje 
Milic gjorde alla tre mål. Även 1981 delade fyra spelare på 
den interna skytteligatiteln på just 3 mål: Tommy Berggren, Arne 
Erlandsson, Hans Holmqvist och Lasse Stenbäck.

Djurgårdens placering i den allsvenska maratontabellen. 
1 894 poäng har man samlat ihop under 54 allsvenska 
säsonger. Upp till Helsingborg på sjätte plats är det 
243 poäng medan det är 112 poäng ner till åttan Örgryte. 
IFK Göteborg leder på 3015 poäng.

Så många spelare fick matchtid i Djurgården 
i Allsvenskan 2009. Flest matcher, trettio, fick 
som sagt Petter Gustafsson. Trimi Makolli bok
fördes för en match när han hoppade in i hemma
matchen mot BP efter 69 minuter.

Så många matcher spelade Petter Gustafsson 
från start under sin debutsäsong. Samtliga 
matcher, alltså. Denna bedrift delade han med 
12 andra spelare säsongen 2009.

Martin Sundgren individuell tränare 
a-laget. Djurgården tar nya grepp i och med 
anställningen av Martin Sundgren som individu
ell tränare.

Martin har tidigare varit A-lagstränare och 
utbildningsansvarig i IFK Lidingö och senast 
arbetat på Svenska Fotbollsakademin. Han har 
genomgått Svenska Fotbollförbundets tränar
utbildning steg 3. Han kommer organisatoriskt 
att vara helt fristående från A-lagets ledning 
och rapportera direkt till sportchefen Stefan 
Alvén.

Martin kommer att arbeta med så väl A-lag 
som de äldre ungdomslagen. Inledningsvis 
kommer fokus vara på juniorerna i U21-gruppen 
som tränar med A-laget. Förutom individuell 
träning kommer Martin att ansvara för den 
individuella uppföljning som kommer göras av 
spelare i A-laget och de äldre ungdomslagen.

Tipselits organisation 2010
tipselit. Det blir en delvis ny organisation kring 
Djurgårdens Tipselitlag 2010. Ny huvudtränare 
blir Anders Bengtsson.

Lasse Ericsson flyttar tillbaka till Dalarna 
efter tre år som huvudtränare för Djurgårdens 
Tipselitlag, vi ber att få tacka för hans fina 
arbete i föreningen och önskar lycka till med nya 
projekt.

Nya tipselittränare är Anders Bengtsson som 
är oerhört motiverad att göra en stor insats som 
Djurgårdsledare. Han hade själv chansen som 
A-lagspelare i Djurgården 1996, men tog den 
inte. Anders valde att satsa mer på sin GIH-
utbildning och gav sig kanske inte chansen fullt 
ut att ta en ordinarie tröja.
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Grattis Djurgården 119 år 
födelsedag. Djurgårdens Idrottsförening bildades den 12 mars 
1891 på ett kafé i kvarteret Alberget på Djurgården. Initiativta
gare var då 22-årige John Jansson och anledningen var en stor 
idrotts- och gymnastikfest som skulle hållas i Stockholm där det 
krävdes medlemskap i en förening för att delta. Inträdesavgiften 
sattes till 50 öre och månadsavgiften till 10 öre.

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

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

Årsskiftet 1891/1892 hade föreningen fått ihop 29 medlem
mar, men tio av dessa uteslöts på grund av obetalda medlemsav
gifter. I dag, 118 år senare, är medlemsantalet bara i fotbollssek
tionen uppe i över 12 000 och mängder av guldmedaljer har 
vunnits av idrottare iförda den blårandiga dräkten. Fotbollssektio
nen stoltserar själv med 11 mästerskapsmedaljer av den ädlaste 
valören.
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Spelare som lämnat under vintern
Precis som alla säsonger sker det förändringar i truppen inför 
2010. I andra delar av tidningen hittar ni reportage om spelare 
som kommit, men spelare har också lämnat Djurgården.

MARKUS JOHANNESSON kom till 
Djurgården sommaren 2004. 
Sedan 2005 och fram till att 
han slutade var han lagkapten. 
Hela 136 allsvenska match 
blev det för Markus och på de 
matcherna lyckades han få en 
boll i mål, målet kom i 
segermatchen mot Kalmar i 
sista omgången 2009, Markus 
sista allsvenska match i den 
blårandiga tröjan. Ett antal 
matcher i de Europeiska 
cuperna, ett SM-guld och två 
cupguld finns också på 
meritlistan från tiden i 
Djurgården. Markus slutade 
spela fotboll på elitnivå när han 
lämnade Djurgården.

PETER MAGNUSSON kom till 
Djurgården från samarbets
klubben Vasalund sommaren 
2008. Acklimatiseringen till 
Allsvenskan gick snabbt under 
det ett och ett halvt år Peter 
fanns i klubben blev det 24 
allsvenska matcher.

oskar wahlström kom från 
Västerås SK inför säsongen 
2004. När Pa Dembo Touray 
var skadad 2008 kom den 
längst serien matcher i 
Allsvenskan, åtta stycken. Men 
det Oskars har imponerat mest 
med är inte hur många 
matcher han har spelat, totalt 
21 i Allsvenskan, utan hur han 
har agerat som den ständige 
reserven. Alltid fokuserad på 
träningen och aldrig gnäll för 
att åter igen sitta på bänken 
och se Pa Dembo vakta målet. 
Och när det har behövts har 
han ställt sig mellan stolparna 
och gjort det riktigt bra. Allt 
detta ska han givetvis ha en 
eloge för. Oskar spelar 2010 för 
Västerås SK.

MIKAEL DAHLBERG kom infor 
säsongen 2007 och hade gjort 
73 allsvenska matcher och sex 
mål i Djurgården innan han i 
januari lämnade för allsvenska 
konkurrenten Gefle IF. Mikael 
har spelat i anfallet, på 
mittfältet och i backlinjen, allt 
efter hur tränarna har önskat 
och utan att klaga. Han har 
dessutom varit en ledare som 
stått upp när det gått emot.

jan tauer lämnade ingen 
oberörd, med sitt långa 
hårsvall och sin yviga spelstil 
fick den tyska vänsterbacken 
många supportrar under sina 
tre år i Djurgården. För många 
supportrar presenterade han 
sig när han kanonsköt Djurgår
dens fjärde mål i en tränings
match mot Sirius på Stadsha
gen inför säsongen 2007. 
Totalt blev det 57 allsvenska 
matcher och 2 mål, båda 
hemma mot Göteborg 2007 
och 2008. Men Tauer stod även 
för det viktiga första målet i 
årets andra kvalmatch mot 
Assyriska på Stadion, hans 
sista match i Djurgårdströjan. 
Jan spelar 2010 för tyska VfL 
Osnabruck.

FOTO:DJURGÅRDEN

leandro ortiz kom på lån från 
River Plate precis innan 
transferfönstret stängd 
sommaren 2009, han var då 
19 år. Leandro fick dock inte 
debutera i Allsvenskan innan 
han i vintras gick tillbaks till 
River Plate.

toni kuivasto kom till 
Djurgården sommaren 2003 
och tog omedelbart en 
ordinarie plats. Debutmatchen 
var den sköna revanschen på 
Örgryte med 3-0 på Ullevi, 
Djurgården hade veckan innan 
förlorat mot ÖIS på Stadion 
med samma siffror. Säsongen 
kröntes med ett SM-guld och 
Tony var även med och vann 
SM-guld 2005 och cupguld 
2004 och 2005. Totalt blev det 
165 allsvenska matcher och sju 
mål i den blårandiga tröjan, 
femton matcher i Champions 
League och Uefa-cupen, två 
SM-guld och två cupguld finns 
också på listan. Toni lämnade 
Djurgården i december och 
spelar nästa år för finska 
FC Haka.

dan burlin var en oväntad 
värvning när han lånades in 
från samarbetsklubben 
Skellefteå sommaren 2009, 
nästan 29 år och utan allsvens
ka meriter. Men Dan visade att 
han kunde spela fotboll på 
allsvensk nivå och de flesta 
minns säkert kanonmålet borta 
mot BP Totalt blev det nio 
matcher i Djurgården innan 
Dan tyvärr drabbades av en 
korsbandsskada.
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När Lennart Wass ledde Blåränderna till 9-1 mot 
Hammarby 1991 var Carlos Banda 12 år. Nu delar 
de tränarsysslan i Djurgården - och ett uttryck om 
hur matchen ska spelas.
TEXT DAVID BOGERIUS

D
jurgården fotroll har både 
bra och dåliga erfarenheter av 
delat ledarskap för A-laget. 
Lika suveränt som det fungera
de med Zoran Lukic och Sören Åkeby i 

början av 2000-talet, lika illa gick det för 
Lukic och Andrée Jeglertz i fjol. Nu tar 
klubben nya tag med ett nygammalt 
namn och en färsking, Lennart »Lelle« 
Wass och Carlos Banda.

-Hittills har det fungerat bra, säger 
Carlos Banda. Jag och »Lelle« är båda 
prestigelösa och har ett gemensamt mål 
att utveckla varje spelare. Det är vi som 
är kärnan i det hela och vi pratar ihop 
oss mer och mer. Det börjar ta sin form.

31-årige Carlos Banda, som är kusin 
med sin nästan jämngamle namne som 
spelade i DIF på 1990-talet, är färsking
en. För tio år sedan satte en knäskada 
stopp för den egna spelarkarriären. Den 
avslutades i FC Café Opera i division 2 
och ersattes av en tränarkarriär i Brom
mapojkarna. Den fortsatte i Hammarby 
som ungdomstränare i sju år innan Djur
gårdens A-lag blev hans första uppdrag 
på seniornivå.

-Jag har inte tänkt så mycket på det 
men det är klart att det innebär en om
ställning. Jag tycker att jag har klarat av 
det. Skillnaden är att jag nu jobbar med 
färdiga spelare medan jag tidigare tränat 
dem för att bli färdiga. Det innebär inte så 
stora skillnader i träningen men mitt ar

bete blir lättare på så sätt att jag har stör
re resurser än tidigare. Nu jobbar man 
mer på detaljer.

En allsvensk tränare på 31 år hamnar 
lätt i en situation där man ska instruera 
en spelare som är äldre och kanske be
tydligt mer erfaren av fotboll på en högre 
nivå. Carlos Banda säger att han lär sig 
mycket av spelare som Mattias Jonson.

-Ja, det gör jag absolut. Både jag och 
»Lelle« lär oss jättemycket av hur att se 
hur han och de andra tar till sig den in
formation som vi ger dem. Tränings
matcherna på försäsongen har varit väl
digt lärorika.

Banda har en mycket tydlig uppfatt
ning om hur fotboll ska spelas. Passning
arna ska om möjligt gå efter marken, 
spelarna ska vara trygga med bollen och 
laget ska vara spelförande.

-Men jag och »Lelle« har ett uttryck 
som lyder att man ska »spela matchen 
som matchen ska spelas«. Även om vi 
alltid utgår från vår spelidé så är det kan
ske så att regnet öser ner på en leråker till 
plan och det krävs att vi spelar grisfot
boll för att vinna matchen. Då kommer 
vi att lösa uppgiften och göra det. Fot
boll handlar först och främst om att ta 
tre poäng.

CARLOS RANDAS NYE TRÄNARKOLLEGA är ett 
bekant namn för de Djurgårdare som va
rit med ett tag. 56-årige Lennart »Lelle«
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SOM MATCHEN SKA SPELAS
Intervju
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Wass tränade Djurgården under säsong
erna 1990 och -91. Två säsonger som 
bland annat innebar en cuptitel och den 
minnesvärda 9-1-viktorian mot Ham
marby på Råsunda.

-På den tiden omsatte klubben tio 
miljoner kronor på ett år och nu är det 
väl hundra, säger »Lelle« Wass. Då trä
nade vi inte på dagtid som vi gör nu och 
sen fanns inte de här mobiltelefonerna 
som ringer hela tiden, haha.

Vid den förra tränarsejouren var den 
massmediala bevakningen av allsvenskan 
betydligt lugnare än var den är idag. En 
allsvensk tränare intervjuades nästan ald
rig i tv och Wass var i det närmaste okänd 
även för de inbitna supportrarna. När han 
tackade för sig efter två säsonger som A-
lagstränare gick det nästan obemärkt för
bi att han valde att ägna mer tid åt sina 
barn (tre egna plus ett bonusbarn) och 
fortsatte tränarkarriären i mindre omfatt
ning, trots ett anbud från Norge och Mol
de. Innan comebacken i Djurgården var 
han tränare för Stockholms distriktslag 
för pojkar födda 1994 och det seniorlag 
han senast tränade var Café Operas i divi
sion fyra för femton år sedan.

Efter att ha varit tillbaka i hetluften i 
några månader kan han se tillbaka på en 
försäsong som han i stort sett är nöjd 
med även om han beklagar att den störts 
av skador och sjukdomar i truppen. Un
der lägret i Turkiet i slutet av februari/ 
början av mars fick han och Carlos Ban
da matcha laguppställningar med junio
rer i alla lagdelar då dessutom några av 
spelarna saknades på grund av landslags- 
uppdrag.

-Vi har fått inventera truppen ordent
ligt, bland annat i matchen mot Belshina 
(från Vitryssland). Vi gjorde i det stora 
hela en ok match som slutade 1-1 men vi 
uppträdde lite orutinerat. Vår målsättning 
var att vara bolltrygga och spelförande 
men det lyckades inte riktigt. Vi blev stres
sade och saknade variation i spelet.

när blödningar, bristningar och bakte
rier gör sig allt mer påminda sätts trup
pen på prov. Fördelen är att flera unga 
spelare får chansen att visa vad de går 
för. Under träningslägret imponerade 
bland andra 19-årige André Calisir som 
gjorde mål i sin första A-lagsmatch och 
den nye 18-årige vänsterbacken Danilo 
Kuzmanovic.

»De unga spelarna 
har visat rätt inställ
ning även om oru
tinen lyser igenom 
ibland.«
Lennart Wass

»Vi har ett uttryck 
som lyder att man 
ska spela matchen 
som matchen ska 
spelas.«
Carloas Banda

-André är en slitvarg på mittfältet 
som har bra karaktär och även kan spela 
back. Danilo spelar vänsterback och har 
gjort flera bra A-lagsmatcher på försä
songen trots att han ställts han mot 
skickliga motståndare.

Calisir och Kuzmanovic ingår båda i 
Djurgårdens U21-grupp tillsammans med 
Adam Outinen, Trimi Makolli, Philip 
Hellquist, Christoffer Matwiejew (mål
vakt) och Charles Simba. Mot Belshina 
fanns tre av dem med i startelvan medan 
en satt på bänken. Dessutom var talang
erna Rtawi Mecconen och Joakim Alriks
son, födda 1991 respektive -92, med och 
matchades i Turkiet.

-De unga spelarna har visat rätt in
ställning även om orutinen lyser igenom 
ibland. De kör jättehårt och håller abso
lut standarden, och trots att de inte ska 
vara som bäst än så sänker de inte på nå
got sätt träningskvalitén. De är inte så 
högljudda än, jag skulle vilja att det pra
tade mer, men det kommer. Det känns 
som om de har växt av att vara med här 
och jag tror att några av dem har be
stämt sig för att spela i A-laget redan i 
år, jag känner på mig att vi kommer att 
få se dem på planen under säsongen, sä
ger Wass.

FÖRUTOM JUNIORERNAS FRAMÅTANDA gläds 
DIF-tränaren åt de finländska nyförvär
vens insatser. Tyvärr har de missat en del 
träningar på grund av sjukdomar (Joel 
Perovuo) och samlingar med det finländ
ska landslaget mitt under träningslägret, 
men Wass är optimistisk.

-Jani (Lyyski) är en ledare på planen 
och det gäller även Joona (Toivio) även 
om han inte hörs lika mycket som Jani. 
Finnarna är alla duktiga fotbollsspelare 
som är trygga med boll och passar vår 
spelidé. De är ganska storvuxna men 
ändå bollskickliga. Kasper Hämaläinen 
är dessutom snabb och väldigt explo
siv.

»Vem fan är Lennart Wass?« skrev Af
tonbladets fotbollsreporter Robert Laul i 
november förra året. Men han hade i alla 
fall kollat upp att han fanns på Facebook 
(avdelning undersökande journalistik, ty
värr är det en annan Lennart Wass) och 
levererade, som det anstår en göteborga
re, en ordvits Djurgårdaren inte har hjär
ta att undvara er:

Kan Wass vässa Djurgården?
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D
et var under det finska vinter
kriget (1939-40) som ordet 
»sisu« fick spridning i världen. 
Finnarna gjorde trots sitt nu
merära underläge ett närmast omänsk

ligt hårt motstånd mot ryssarna som blev 
varse om att »sisu« står för »kampvilja, 
envis uthållighet och att aldrig ge upp«. 
70 år efter vinterkriget är det hög tid att 
fotbollsallsvenskan får känna på lite sisu 
på allvar. I slutet av förra året presentera
de Djurgården inte mindre än fyra finska 
förstärkningar vid namn Kasper Hä
maläinen, Joel Perovuo, Joona Toivio 
och Jani Lyyski. Djurgårdaren har tittat 
lite närmare på våra nyförvärv från vårt 
grannland i öst.

23-ÅRIGE KASPER HÄMALÄINEN har enligt 
klubbens sportsligt ansvarige »Putte« 
Carlsson »en speed och ett steg som är 
unikt i norden«. Själv beskriver sig Hä
maläinen som en spelare som försöker få 
till de »konstnärliga« passningarna från 
sin position på mittfältet. En av hans

»Jag hade hört mycket 
positivt om DIF och 
klubben var verkligen 
intresserad av att få hit 
mig. Jag blev impone
rad faktiskt.«
Kasper Hämaläinen

framgångsrikare föregångare i klubben, 
Kim Källström, talade gärna om »de in
tressanta passningarna« och förmodli
gen menade han ungefär sam
ma typ av bollar av det 
uppdyrkande slaget.

-Jag hade inte sett så myck
et mer än några matcher på tv 
men jag hade hört mycket po
sitivt om DIF och klubben var 
verkligen intresserad av att få 
hit mig. Jag blev imponerad 
faktiskt, säger Kasper som 
gjort sju år i TPS Åbo, Finlands största 
fotbollsklubb.

Han ser Allsvenskan som ett steg uppåt 
i karriären jämfört med den finska ligan 
och håller med »Putte« om att snabbheten

Kasper Hämäläinen
Född: 8 augusti 1986 i Åbo
Position: Mittfält
Längd/vikt: 187/74 
Proffsklubbar: TPS Åbo 
(2003-2009)
Matcher/mål: 97/9
A-landskamper: 6
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Född: 10 mars 1988 
i Helsingfors
Position: Mittback
Längd/vikt: 186/81 
Proffsklubbar: HJK 
Helsingfors (2005-2006, 
AZ Alkmaar (2007-2008), 
Stormvogels Telstar 
(2008-2009)
Matcher/mål: 49/0 
A-landskamper: 1

är en av hans styrkor liksom det 
redan nämnda passningsspelet.

-Men jag gillar även fysiskt 
spel som att glidtackla men jag 
behöver lite mer styrka, spel
tempo och bättre kondition, 
avslöjade Kasper för DIF TV i 
början av försäsongen. Sedan
dess har det förhoppningsvis redan skett 
förbättringar inom dessa områden.

-Jag är väldigt imponerad av de fyra 
finländska spelarna så här långt. Vi är 
mer än nöjda med vad de visat. De har 
alla bra karaktär och olika spetsegenska
per. Alla utom Joona Toivio pratar bra 
svenska, å andra sidan är hans engelska 
bra, så ja, språket är en stor fördel, sa 
»Putte« Carlsson till Helsingforstidning
en Huvudstadsbladet när deras utsände 
gästade ett träningspass på Bosön.

om det var de bristande svenska språk
kunskaperna som ledde till att Joona Toi
vio enligt »Putte« Carlsson hade en »trö
gare start på säsongen« än de andra 
finländska förvärven får vara osagt. Efter 
tre år i Holland fick 22-åringen höra om 
Djurgårdens intresse och tog chansen.

-Jag är ganska all round som för
svarsspelare och kan lite av varje, berät
tade Toivio för DIF TV när han nyss an
länt till Stockholm.

Han beskrivs som 
en spelskicklig mitt
back - en försvarare 
som hellre slår bollen 
efter marken till en 
mittfältare än bara 
tjongar upp den. Den 
personliga målsätt

ningen är att ta en plats i startelvan och 
bli en viktig spelare för Djurgården. För
sta matchen tillsammans med landsman
nen Jani Lyyski i mittförsvaret slutade 
med en 6-0-seger mot Degerfors.

Efter två säsonger i holländska AZ 
Alkmaar lånades han ut till Stormvogels 
Telstar i näst högsta ligan i Holland i fjol. 
Han var också med i den finska truppen i 
U21-EM i Sverige i somras.

-Joona är är väldigt bra på att behand
la bollen. Det är en mycket intressant spe
lare, en karaktärsspelare som ofta funge
rat som lagkapten i sina lag. Han, säger 
Djurgårdens sportchef Stefan Alvén.

»Jag är ganska all 
round som försvars
spelare och kan lite 
av varje.«
Joona Toivio
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Nyförvärven

MITTBACKSKOLLEGAN JANI LYYSKI är också 
van att bära en bindel på vänsterarmen. 
Faktum är att Lyyski var kapten redan i 
sin första match i blårandigt på 
försäsongen. Sverige och dess 
huvudstad var han bekant med 
efter sin tid på fotbollsgymnasi
um i Stockholm och spel i både 
Brommapojkarna och Spånga i 
början av 2000-talet. För Hu
vudstadsbladet berättade Lyy
ski att det var helheten i Djur
gårdens satsning som lockade.

-Jag tycker att klubben har
en enorm potential. Inom några år kom
mer laget att vara ett topplag i Sverige 
och mer än så, säger Lyyski.

Det mindre lyckade fjolåret där de 
blårandiga fick kvalspela sig kvar i hög-

Jani Lyyski
Född: 16 mars 1983 
i Mariehamn
Position: Mittback
Längd/vikt: 193/92
Proffsklubbar: IFK 
Mariehamn (2005-2008), 
Vaasan Palloseura (2009)
Matcher/mål: 107/9
A-landskamper: 2

»Den finska fotbollen 
börjar närma sig den 
svenska. U21-laget 
visade i somras att 
framtiden är ljus.« 
Jani Lyyski

sta serien avskräckte honom inte:
-Jag är en person som gärna tittar 

framåt och jag gillar den tydlighet som 
klubben visar upp nu. De kommer att 
satsa mycket på individuell utveckling, 
de har en nyanställd individuell tränare 
och det känns som om spelaren och spe
larna ligger i fokus.

Liksom samtliga finländska DIF-spe
lare (Daniel Sjölund givetvis inräknad) är 
han aktuell för spel i landslaget som ham
nade i samma EM-kvalgrupp som Sveri
ge. Skillnaderna mellan finsk och svensk 
fotboll blir allt mindre enligt Lyyski:

-Den finska fotbollen börjar närma 
sig den svenska. U21-laget visade i som
ras att framtiden är ljus för Finland. 
Störst skillnader är det fortfarande vad 
gäller organisationen och publikintres
set, där är Finland långt efter.

Trots det tidiga förtroendet att bära 
kaptensbindeln tar han ingen plats i star
telvan för given.

-Det har funnits väldigt bra spelare 
som fått sitta på Djurgårdens bänk tidi
gare så det är bara hårt jobb som gäller.
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Kennedy Igboananike
Född: 26 februari 1989
Längd: 175 cm
Vikt: 70 kg
Position: Anfallare

Kennedy 
är tillbaka
»Redo för Allsvenskan«
efter två år i vasalund är Kennedy 
Igboananike tillbaks i Djurgården.

Kennedy är en pålitlig måskytt som 
tidigare spelade som junior i Djurgår
den, 2007 gjorde han även två allsvens
ka matcher för föreningen. 2008 
spelade han 25 matcher och gjorde 18 
mål för Vasa lund i division 1, förr a
säsongen innebar 26 matcher och 12 
mål för Vasalund i Superettan.

-Jag är väldigt glad att få komma
tillbaks till Djurgarden. Jag är snabb 
och te knisk, kan skjuta  med båda
fötterna och är bra på att göra mål. Det 
har varit två bra och utvecklande år i
Vasalund, men nu är jag redo för 
Djurgarden och Allsvenskan, menar

Kennedy anslöt till Djurgårdens
trupp i januari och presenterade sig 
som
mot De ge r f or s då  han gjor de  Djur gå r
dens tredje mal i matchen.

Kennedy är ung och har en stor vilja

or 
nytta av med hans snabbhet och 
målfarlighet. Han passar bra in i den 
sportsliga strategi vi lagt, menar 
Djurgårdens sportchef Stefan Alvén.



det skriver nog den 24-årige mittfälta
ren Joel Perovuo, 24, under på. Han 
hoppas att flytten till Djurgården ska öka 
hans chanser till en landslagsplats-

-Det finns så många bra finska spela
re utomlands att det inte räcker att vara 
bra i den finska ligan., sa Perovuo till 
Huvudstadsbladet.

Han har spelat i Honka från Esbo se
dan han var 13 år och hann med fem sä
songer i A-laget. Honka slutade tvåa i 
högsta finska ligan i fjol och Joel gjorde 
fyra mål och fyra assist på 25 matcher 
och blev uttagen i A-landslaget.

-Jag är en innermittfältare som spelat 
både defensivt och offensivt. Jag är en

»Det finns så många 
bra finska spelare 
utomlands att det inte 
räcker att vara bra i 
den finska ligan.«
Joel Perovuo

mångsidig spelare med styrkor i pass
ningsspel och bollbehandling och är även 
ganska snabb och stark, säger Joel.

Sportchefen Stefan Alvén 
verkar hålla med. Han berät
tar att Djurgården följt Perou
vo under en längre period:

-Han har de egenskaper 
som vi är ute efter. Med sin fy
sik tillför han tyngd som ger ba
lans på mittfältet samtidigt som 
hans bollbehandling och teknik 
passar in i sättet vi vill spela. 
Joel är väldigt tydlig med att han vill ut
vecklas och komma vidare i sin karriär.

Joel Perovuo. Kasper Hämaläinen, 
Joona Toivio och Jani Lyyski är fyra spe
lare som kan lyfta Djurgården 2010. Dess
utom finns ju redan Daniel Sjölund i laget. 
Med finsk sisu i kombination med gam
mal hederlig järnkaminsanda finns möj
ligheter för ett riktigt roligt djurgårdsår.

-Vi har gjort bedömningen att den fin
ska fotbollsmarknaden är intressant, sä
ger Stefan Alvén. Den är fortfarande lågt 
värderad och för de finska spelarna är det 
ett steg upp att komma till Sverige och all
svenskan Man kan hitta väldigt prisvärda 
spelare och får mycket för pengarna.

Född: 11 augusti 1985 i
Helsingfors
Position: Mittfält
Längd/vikt: 187/7
Proffsklubbar: FC
Honka(2005-2009)
Matcher/mål: 80/9
A-landskamper: 1
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U21-gruppen minskar steget
»En prioriterad grupp«, säger Stefan Alvén.
fem nya unga spelare får i år chansen i en 
U21-grupp som tillhör och tränar med A- 
laget. Tanken är att minska steget från ju
nior till senior.

Steget från lovande junior till en plats i 
A-laget har alltid varit stort. Trots många 
talanger är det få spelare i Djurgården, och 
även i många andra klubbar, som tar steget 
upp som allsvensk A-lagsspelare. Djurgår
den storsatsar sedan några år på att få 
fram talanger och ett steg i det är den nya 
U21-gruppen. Sex unga spelare, födda 
1990-1993, fick inför säsongen beskedet 
att de permanent ska träna med A-laget. 
En av dessa, Carlos Garcia, lämnade dock 
under vintern Djurgården för italienska Ju
ventus.

Christoffer Matwiejew började i Djurgår

dens knatteskola. Charles Simba och André 
Calisir har tillhört Djurgården sedan de var 
små, även om André spelade för samar
betsklubben Skellefteå FF förra året. Adam 
Outinen har ett par säsonger i Djurgården 
bakom sig och Danilo Kuzmanovic kom 
från serbiska Röda stjärnan under förra 
sommaren.

-Vi vill ge unga spelare de bästa möjlig
heterna för att komma upp i A-laget och vår 
ambition är att gruppen i framtiden ska be
stå av ännu fler spelare. Vi satsar hårt på 
hitta unga utvecklingsbara spelare och att 
sedan ge dem alla möjligheter att lyckas. 
Gruppen ska innehålla spelare upp till 21 
års ålder och vi ser dem som en prioriterad 
grupp, menar Djurgårdens sportchef Ste
fan Alvén.

Nya spelare 
som tillhör 
U21-gruppen

André Calisir
Född: 13 juni 1990
Längd: 180 cm
Vikt: 76 kg
Position: Back/mittfält

Adam Outinen
Född: 15 augusti 1992
Längd: 177 cm
Vikt: 73 kg
Position: Back

Danilo Kuzmanovic
Född: 4 januari 1992
Längd: 174 cm
Vikt: 73 kg
Position: Back

Christoffer Matwiejew
Född: 31 juli 1992
Längd: 194 cm
Vikt: 90 kg
Position: Målvakt

Charles Simba
Född: 25 februari 1990
Längd: 184 cm
Vikt: 78 kg
Position: Anfall
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Historik

Kalle »Köping« Gustafsson är ett okänt namn för 
de flesta blåränder idag. Djurgårdaren berättar 
om en järnkamin långt innan uttrycket fanns.
TEXT PEDER ERNEROT

V
ISSERLIGEN MYNTADES UTTRYCKET 

järnkaminerna först under guld
året 1955 då Djurgården spela
de en stenhård, fysisk fotboll un
der engelsmannens Frank Soos ledning. 

Men inställningen att alltid ge 100 pro
cent och lite till har funnits betydligt läng
re än så. En av de första som verkligen 
förtjänade epitetet var Kalle »Köping« 
Gustafsson - en DIF-profil som när situa
tionen krävde det bytte om till matchställ 
på tåget och sprang från Centralen upp 
till Stadion för att hinna till avspark.

När Mattias Jonsson skriker ut sin 
glädje, efter att Assyriska mot alla odds 

besegrats på Stadion under den hjärtin
farktframkallande upplösningen av kva
let, är järnkamin det första ord som 
omedelbart dyker upp i sinnet. Inställ
ningen att alltid satsa allt och lite till, att 
aldrig vika ner sig och att alltid lojalt 
ställa upp för sitt lag är några av de ka
raktärsdrag som är kännetecknar en 
sann Djurgårdare.

jag och wille bäckström satt i Klocktornet 
och diskuterade historiken bakom järn
kaminsfenomenet under en polarkall dag 
i februari. Wille, som producerar DIF- 
TV, blev genast eld och lågor. Han börja

de rota i lådorna och lyckades till slut 
gräva fram ett band med en opublicerad 
TV-intervju han och Lars-Gunnar Björk
lund hade gjort med Tage Gustafsson, 
son till Djurgårds- och landslagsspelaren 
Kalle »Köping« Gustafsson. En legenda
risk järnkamin som var med och bärgade 
några av DIF:s tidiga SM-titlar 1917 och 
1920.

Vi tankade över filmen på datorn, luta
de oss tillbaka och avnjöt det halv
timmeslånga samtalet, där Tage - som vi
sar sig vara en grymt skön lirare - återger 
anekdoter ur sin farsas rika fotbollsliv.

Tage berättar inledningsvis om hur 
Kalle blev såld på fotbollen: »Engelska 
ingenjörer hade kommit till Köping för 
att praktisera på verkstaden och de hade 
med sig en fotboll. Kalle och hans vänner 
var naturligtvis intresserade av att få vara 
med och sparka på en boll för något så
dant hade ju aldrig hänt förut. Men far-
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Hyllningstelegram till 
Kalle Köping på 50-års- 
dagen från DIF-polaren 
X:et Lindgren.

san ansågs vara för ung för att få vara 
med och det ville sig inte bättre än att han 
låg bakom målet och hämtade bollar. 
Han var den förste som gjorde det och 
därav uppstod namnet bollkalle. Men så 
kom det en förlupen boll och Kalle spar
kade elegant tillbaka den liggandes, med 
en klockren bicycletas, och då tände de 
äldre pojkarna till och ville att Kalle skul
le vara med dem och spela. Så 1903 när 
han var 15 år fick han göra entré i IFK 
Köpings A-lag och där var han i många 
år tills han gick till Djurgården«.

kalle Gustafsson var, som smeknamnet 
antyder, från Köping och intresset för 
Djurgården uppstod i samband med att 
han blev uttagen i Sveriges första fot
bollslandslag som mötte Norge 1908. 
För att ytterligare understryka legendsta
tusen bör det påpekas att han gjorde Sve
riges första landslagsmål när han kvitte

rade till 1-1 i en match som svenskarna 
till slut vann med 11-3. Viktiga fakta att 
känna till när det drar ihop sig till en fot
bolls-quiz med polarna.

Tage fortsätter: »I landslaget träffade 
han en del Djurgårdskillar och de var väl
digt trevliga, speciellt Ragnar »Ragge«

»Efter en vända i England där han 
spelade för Leicester blev det till 
slut Djurgården för Kalle, år 1916 
där han sedan spelade i elva år.«
Tage Gustafsson

Wiksell blev en bra kamrat. De kampera
de ihop i landslaget under flera olympiska 
spel. Efter en vända i England där han 
spelade för Leicester blev det till slut Djur
gården för Kalle, år 1916 tror jag att det 

var, där han sedan spelade i elva år. Detta 
trots att han bodde kvar i Köping.«

Med tanke på dåtidens transportutbud 
och att avståndet är ca 15 mil mellan 
Stockholm och Köping var det ett rätt 
kärvt läge, men Tage återger hur Kalle fick 
till logistiken: »Han pendlade, gick på tå

get vid Köpings station 
och åkte upp till Stock
holms central. Var tåget 
försenat passade han på 
att byta om på tåget. 
Sen sprang han i Djur
gårdsdräkten rakt ige
nom Stockholm upp till 
Stadion. Där stod kom
pisarna och väntade på 

honom, för de visste att han skulle komma 
i alla falk. Som om springturen till match 
inte vore nog blev det dessutom ytterliga
re atletiska övningar i halvtid för järnka
minen Kalle: »Jo, det var nämligen så att
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Personligt 
diplom till 
SM-guldet 
1920. Snäppet 
tyngre än att få 
hålla Lennarts 
pokal i några 
sekunder.

det var en tävling som hette Svenska 
Dagbladets stafettlöpning och då passa
de de på att plocka in farsan på en 
400-meterssträcka när det var halvtid i 
matchen«, berättar Tage med ett leende.

på den här tiden var spelarnas lönekrav 
betydligt beskedligare än nutidens. Över
gångssumman som tog Kalle »Köping« 
Gustafsson till Djurgårdens IF var 0 kr 
och klubblojaliteten gick definitivt före 
plånboken. Han fick inte ens betalt för 
tågresorna, berättar Tage: »Nej jag vet att 
han var tillfrågad 15 år efteråt hur myck
et han hade att fordra av DIF, för då hade 
de lite bättre ekonomi, men då tyckte han 
att hade han klarat sig så här många år då 
klarar jag mig resten av tiden också«. 
Onekligen rätt långt ifrån hur många av 
dagens allsvenska spelare resonerar. Hör
de jag någon viska Sharbel Touma?

Mot slutet av intervjun har Tage verk
ligen fått upp ångan och berättar sköna 
skrönor om en amerikanske landslagsspe
lare som heter Spaulding som hade sådant 
löd i dojan att han kunde sparka bollen 
från mittlinjen, över läktaren på Stadion, 
rakt ut på Valhallavägen. Därefter följer 
en annan story om hur dåtida bossen för 
Svenska Fotbollsförbundet, Anton Johan
son, försökte muta en domare som skulle 
hjälpa Sverige att besegra Holland i en 
viktig match. Problemet var bara att do-

»Jag vet att han var tillfrågad 15 år efteråt hur 
mycket han hade att fordra av DlF, för då hade de 
lite bättre ekonomi, men då tyckte han att hade 
han klarat sig så här många år då klarar jag mig 
resten av tiden också.«
Tage Gustafsson

maren under matchens gång istället kon
sekvent missgynnade Sverige och dömde 
bort ett flertal blågula mål, vilket givetvis 
gjorde de ovetande svenska spelarna 
mycket upprörda. Efteråt visade det sig 
att den inte alltför kompetente domaren, 
till Anton Johansons stora förtret, hade så 
dålig koll att han hade tagit fel på de 
svenska och holländska tröjorna.

Sedan avslutar Tage med att visa upp 
pappa Kalles gigantiska samling av medal
jer, utmärkelser och diplom. Här finns allt 
från det första »Stora Grabbars Märke« 
som tilldelades en svensk fotbollspelare, 
till OS-diplom och rörande hyllningstele
gram från forna DIF-kompisar. Speciellt 
underhållande är en skriftlig inkallelse till 
hans första landskamp där han i doku
mentet ombedes spela centerforward.

Vi tittar imponerat vidare tills intervjun 
avslutas med att Tage önskar Djurgården 
lycka till i framtiden och inom oss bär vi 

med oss bilden av legendaren Kalle »Kö
ping« Gustafsson - en av de riktigt stora 
profilerna inom Djurgårdens IF och svensk 
landslagsfotboll. Men förutom de rent 
sportsliga prestationerna var det också en 
spelare som alltid var lojal mot sin klubb, 
mycket uppskattad av sina lagkamrater 
och som - för att citera en f.d. DIF-tränare 
- alltid var beredd att gå hela vägen in i 
kaklet. Egenskaper som sammanfattnings
vis gjorde honom till en förgrundsfigur för 
det vi idag kallar en riktig järnkamin.

VI LYFTER POSTUMT PÅ HATTEN för dig Kalle 
»Köping« Gustafsson, och hoppas att 
varje DIF-spelare som drar på sig den 
blårandiga tröjan är beredda att följa i 
dina stolta fotspår.

Med stort tack till Lars-Gunnar Björklund 
som gjorde den ursprungliga intervjun 
hemma hos Tage Gustafsson.
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Målkalas mot Degerfors.

DJURGÅRDEN 1

GIF SUNDSVALL 1

TRÄNINGSMATCH 2
BOSÖN 7/2 
PUBLIK: 2163

CEESAY

0-1 SLIPER (48)
1-1 SJÖLUND (54)

JONSON

PEROVOU

KENNEDY

SJÖLUND

TOIVIO

YOUSSEF

HÄMÄLÄINEN

LYYSKI

VAIHO

DIFS BYTEN 
JONSON UT, 
MILIC IN (46) 
TOIVIO UT, 
HAGINGE IN (46) 
PEROVUO UT, 
IKPE EKONG IN (64) 
YOUSSEF UT, 
HELLQUIST IN (79)

KUZMANOVIC

Som helhet var matchens under
hållningsvärde ungefär som man 
kan vänta sig av en försäsongs- 
match. Men den som verkligen 
ville finna skillnader mellan DIF 
i år och ifjol kunde relativt enkelt 
urskilja nya spännande mönster. 
Inte bara nya ansikten.

DJURGÅRDEN 6

DEGERFORS IF 0

TRÄNINGSMATCH 1
BOSÖN 31/1
PUBLIK: OMKRING 200

CEESAY

1-0 JONSON (19)
2-0 GUSTAFSSON (24)
3-0 KENNEDY (36)
4-0 JONSON (53)
5-0 JONSON (54)
6-0 AYUBA (79)

JONSON

PEROVUO

TOIVIO

DIFS BYTEN

KENNEDY YOUSSEF

SJÖLUND
HÄMÄLÄINEN

LYYSKI

TOURAY

JONSON UT, 
AYUBA IN (59) 
GUSTAFSSON UT, 
HAGINGE IN (60) 
SJÖLUND UT, 
HELLQUIST IN (65) 
KENNEDY UT, 
EKLUND IN (80)

DJURGÅRDEN 3

GEFLE IF 2

CEESAY

1-0 YOUSSEF (14)
2-0 JONSON, STR (23)
2-1 LANTTÖ (30)
2-2 BERG (72)
3-2 YOUSSEF (86)

MILIC

PEROVUO

GUSTAFSSON

Djurgården startade säsongen 
på bästa sätt när man slog 
Degerfors med 6-0 efter riktigt 
bra spel. Det blev en match som 
lovade mycket, trots tung träning 
visade Djurgården upp en stor 
rörlighet och tålamod kombinerat 
med ett genomtänkt anfalls- och 
försvarsspel. Mattias Jonson 
visade att gammal är äldst med 
ett hattrick.

TRÄNINGSMATCH 3 
SKYTTEHOLMS IP 14/2 
PUBLIK: 1248

JONSON YOUSSEF

HÄMÄLÄINEN
HELLQUIST

HAGINGE LYYSKI

TOURAY

DIFS BYTEN
JONSON UT, 
KENNEDY IN (52) 
MILIC UT, 
AYUBA IN (78)

GUSTAFSSON

Vid 2-0 såg Djurgården ut att 
gå mot en ganska enkel seger, 
Gefles attacker var lätträknade, 
men när Jonas Lantto mycket 
vackert placerade en frispark i 
ena krysset var det reducerat till 
2-1. Djurgården fortsatte dock 
att spela bra och han även med 
att bränna en straff.



■ RESULTAT
Mars-maj

1-0 ERIKSSON (61)
2-0 RUNNEMO (85)

DIFS BYTEN 
IKPE EKONG UT, 
HELLQUIST IN (64) 
KENNEDY UT, 
AYUBA IN (69) 
YOUSSEF UT, 
HAGINGE IN (69)

Djurgården var spelförande och 
lite bättre än Brommapojkarna, 
men Brommapojkarna kämpade, 
slet och gjorde mål vilket är gan
ska viktigt i fotboll. Djurgården 
fick flera nyttiga insikter och kan 
ta med sig flera erfarenheter från 
matchen, det ser helt klart bra 
ut men finns även en hel del att 
jobba vidare med.

0-1 (27) YOUSSEF
0-2 (70) HELLQUIST

DIFS BYTEN Ryssarna var mycket starka och 
tuffa. Alania hade ett visst över
tag i första halvlek, dock utan att 
skapa några direkta målchanser.
I stället kunde Christer Youssef 
ge Djurgården ledningen efter 27 
minuter. Efter 70 minuter gjorde 
Philip Hellquist 2-0.

TRÄNINGSMATCH 7 
SKYTTEHOLM 7/3 
PUBLIK: OMKRING 800

1 TRÄNINGSMATCH 6
ATELIA SHINE SPORTCENTER 2/3

DJURGÅRDEN 1 DJURGÅRDEN 3

YOUSSEF KENNEDY
PEROVUO

HÄMÄLÄINEN

GUSTAFSSON CEESAY

YOUSSEF
AYUBA

KENNEDY MAKOLLI

TOIVIO KUZMANOVIC

CALISIR
EKONG

TOURAY

0-1 CALISIR (70) DIFS BYTEN Djurgården hade en period på 
tjugo minuter mitt i andra halvlek 
som var riktigt bra och tog led
ningen med 1-0 vid en tilltrass
lad situation efter 72 minuter. 
Men Belshinas tyngd tog ut sin 
rätt på slutet och Djurgården 
pressades ner lite i banan. Kvitt
eringen kom på en frisparksretur.

1-1 (86) TOURAY UT,
VAIHO IN (40) 
MAKOLLI UT, 
MILIC IN (63)
CALISIR UT,
SIMBA IN (86)

CEESAY

AYUBA

HELLQUIST

TOIVIO GUSTAFSSONLYYSKI

VAIHO

0-1 YOUSSEF (19)
0-2 YOUSSEF (25)
0-3 HÄMÄLÄINEN (27)
1-3 TEDLA (55)
2-3 JONSON (81)

DIFS BYTEN 
AYOBA UT, 
MILIC IN (59) 
PEROVUO UT, 
EKONG IN (65) 
CEESAY UT, 
CALISIR IN (76)

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.

DJURGÅRDEN 0 DJURGÅRDEN 2

TRÄNINGSMATCH 5
ATELIA SHINE SPORTCENTER 28/2

TRÄNINGSMATCH 4
BOSÖN 19/2
PUBLIK 100



Vissa saker köper man 
inte. Allt annat kan du 
betala med DIF-kortet.

Genom att skaffa Djurgårdskortet Mastercard stöder du DIF. Både års
avgiften och del av din omsättning går till oss. Kortet ger dig dessutom 
förmånliga erbjudanden från våra företagspartners. Kortet är fristående 
från dina nuvarande banktjänster. Ansök på dif.se/difkortet redan idag.

dif.se/difkortet


AVSLUT
Djurgårdspanelen

Styrelse
& spelare

LARS-ERIK SJÖBERG
Styrelseledamot

GUSTAF TÖRNGREN
Styrelseledamot

JOHAN OREMO
Spelare

Fler och fler lag i Allsvenskan 
får konstgräs på sina 
hemmaarenor. Många tycker 
att Fotboll ska spelas på 
naturgräs, men när säsong
erna blir allt längre blir 
konstgräset allt viktigare för 
att kunna spela tidiga 
matcher. Vad er din syn på 
konstgräs kontra naturgräs?

Djurgården satsat hårt på 
ungdomsfotbollen och har i 
år flyttat upp ett antal unga 
spelare i en talanggrupp som 
tränar med A-laget. Vilka är 
de viktigaste faktorerna för 
att Djurgården ska få upp fler 
egna produkter i A-laget?

2009 blev en otroligt jobbig 
säsong för oss Djurgårdare, 
men avslutningen, med fyra 
vinster på femmatcher och 
räddat kontrakt, skapade 
nästan samma stämning som 
ett SM-guld. Vilka är de 
vikigaste faktorerna för att 
slippa hamna i samma läge 
2010?

När jag svarar på frågan är 
det tio dagar kvar till att 
Allsvenskan startar och 
nära en meter snö på 
tomten i Sollentuna. I takt 
med att säsongerna 
förlängs så blir valet mellan 
dåliga gräsplaner och 
konstgräs och då föredrar 
jag konstgräs. Ska vi bygga 
en egen arena så måste vi 
maximera utnyttjandet av 
arenan för att klara 
ekonomin och då är 
konstgräs oöverträffat.

Detta tar tid och därför är 
det viktigt med en långsik
tig satsning som vi nu har 
genom Ungdomselitsats
ningen. Förutom att ha rätt 
spelare att jobba med så 
behöver vi också kunniga 
ledare och tillgång till 
träningsanläggningar. 
Slutligen måste A-lagsträ
narna ha modet att släppa 
fram dem.

Viljan att vinna fler 
matcher.

Fotboll på konstgräs blir 
annorlunda än på gräs. 
Mindre kamp, glidtackling
ar, och den självuppoff
rande slitvargen, rivjärnet, 
är nog en spelartyp som är 
utrotningshotad i konst
gräsmiljöns nättare spel. 
Personligen tycker jag inte 
fotboll på konstgräs känns 
riktigt på riktigt men då 
säsongerna blir längre och 
klimatet fortfarande är 
nordiskt fortsätter över
gången mot konstgräs.

Dels att ha riktigt bra 
tränare på ungdomssidan. 
Och dels att se till att det 
finns en tydlig röd tråd och 
öppna kanaler mellan 
junior- och A-lagsverksam
het så att ungdomarna är 
väl förberedda och trygga 
den dagen det blir aktuellt 
att kliva in på Stadion. På 
båda punkterna upplever 
jag att Djurgården är på 
rätt väg.

Att vinna mycket fler 
matcher. Och med en 
förstärkt trupp som jobbar 
i en lugnare miljö tror jag 
faktiskt att vi kommer göra 
det.

Det är alltid roligare att 
spela på vanligt gräs, men 
jag har inga problem med 
konstgräs, jag blev van 
med det i Gefle. Med 
konstgräs kan man träna 
året runt, en gräsplan i 
Sverige är inte bra speciellt 
många månader per år. 
Men helst gräs, det är jag 
uppvuxen med.

Att juniorerna får tid att 
utvecklas, man ska inte 
skynda på dem för mycket i 
unga år. Det är lätt att de 
tappar lusten om de 
tvingas, de måste få ha 
roligt, men de måste också 
ges chansen att träna 
mycket om de vill.

Att vi håller oss till det vi 
tränat på och känner en 
trygghet i det vi gör.
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PATRIK HAGINGE
Spelare

PETTER GUSTAFSSON
Spelare

JOHAN SKARRORG
Styrelseledamot

En bra gräsplan finns det ju 
inget som slår, men så här 
års är ju konstgräs det 
enda alternativet. Jag 
föredrar vanligt gräs, men 
förstår att kostgräset 
breder ut sig, det är ju 
lättare att sköta och man 
kan spela på det hur 
mycket som helst.

Gräs är ju bättre att spela 
på när det är bra. Men 
hellre konstgräs än en dålig 
gräsmatta.

Det finns något nästan 
religiöst över att spela 
fotboll på en perfekt 
preparerad naturgräsplan. 
Valet står dock många 
gånger mellan en dålig 
preparerad naturgräsplan 
och konstgräs. Det är inte 
en lätt fråga, men det är 
något som vår sportorgani
sation behöver besluta om.

»Gräs är ju bättre 
att spela på när det 
är bra. Men hellre 
konstgräs än en 
dålig gräsmatta.«
Petter Gustafsson

Jag har ingen koll på 
Djurgårdens ungdomsverk
samhet, men rent generellt 
tycker jag att det viktigaste 
för en talangfull juniors 
utveckling är att han får 
träna och spela mot bättre 
spelare. Man måste flytta 
upp talangerna till svårare 
grupper eller låta dem 
spela med äldre. Är man 
bäst i sin grupp är det svårt 
att utvecklas tillräckligt.

Jag har inte så bra koll på 
Djurgårdens ungdomsfot
boll, men det är bra att 
unga spelare flyttas upp till 
oss, och att de ännu yngre 
får spela i U21. Man 
utvecklas av att spela med 
bättre spelare.

En riktigt bra akademi som 
utvecklar spelare individuellt 
och förbereder dem för 
steget upp till seniorfotboll. 
När vi har dessa spelare 
måste vi ha modet att lyfta 
upp dem. Då kommer unga 
spelare se att Djurgården 
vågar satsa på unga talanger 
och vi kommer attrahera fler 
duktiga juniorer, vilket gör 
det lättare för oss att lyfta 
upp bra spelare.

»Att juniorerna 
får tid att utveck
las, man ska inte 
skynda på dem för 
mycket i unga år.«
Johan Oremo

Det gäller att man kör 
vidare på det man tror på. 
Man bestämmer ett 
spelsystem, och sedan kör 
man på det så mycket som 
möjligt. Klart att man ska 
kunna göra förändringar, 
men det får inte bli så att 
man byter system och 
taktik inför varje match, 
man måste utgå i från det 
man tränat på.

Att vi får kontinuitet, att vi 
följer det vi tror på och det 
som vi tränat på.

Jag har inte haft insyn i hur 
allting fungerade 2009 och 
kan därför inte kommen
tera den säsongen. Några 
saker som är viktiga för att 
ett lag ska fungera är att 
man har harmoni och 
glädje i truppen, man har 
ett spelsystem som är 
lämpligt för spelarmateria
let (och att spelarna tror på 
systemet) och att det finns 
ledare som kan ta extra 
stort ansvar under framför 
allt tyngre perioder.

»Att vinna mycket 
fler matcher. Och 
med en förstärkt 
trupp som jobbar 
i en lugnare miljö 
tror jag faktiskt att 
vi kommer göra 
det.«
Gustaf Törngren
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Medlemsinformation

Värva en medlem
I skrivande stund (5 mars) är vi 11 973 
medlemmar i föreningen och vi är både 
glada och stolta över att så många är 
engagerade i Djurgården Fotboll. Som 
medlem bidrar du till att vi kan vidareut
veckla vår ungdomsverksamhet, våra 
matcharrangemang och du har möjlighet 
att vara med och påverka Djurgården 
Fotbolls framtid. Vår ambition kvarstår 
och målsättningen är fortfarande att nå 
15 000 medlemmar och bli Sveriges 
största förening. Det kan vi bli under 2010 
om alla värvar en medlem. Gör slag i 
saken redan idag och värva en djurgårdare 
nära dig.

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

NY MEDLEM
När du gör din inbetalning ska du fylla i 
namn, adress och personnummer så att vi 
kan registrera dig i medlemsregistret.
Ungefär tre veckor efter att vi mottagit din 
inbetalning får du hem ditt medlemskort.
Medlemsavgifter 2010
Vuxen: 300 kronor.
Barn/ungdom under 18 år: 150 kronor.
Pensionär: 150 kronor.
Familj (1-2 vuxna samt barn och ungdo
mar skrivna på samma adress): 500 
kronor.
Ständigt medlemskap: 5000 kronor.

SOM MEDLEM FÅR DU BLAND ANNAT: 
Medlemskort
Medlemstidningen Djurgårdaren
DIF-nål att fästa på jackan (Nya medlem
mar)
Rabatterat pris på säsongsbiljetten 
Besöka medlemstältet på matchdag (om 
du dessutom är säsongskortsinnehavare 
och över 18 år)
Besöka vår stora familjedag (DIF-dagen) 
på Kaknäs
Erbjudanden och rabatter från våra 
samarbetspartners
Tio procent rabatt på produkter du 
handlar i DIF-butiken i klocktornet och 
webbshopen på dif.se
Delta på informations- samt årsmöte, är 
du över 18 år har du också rösträtt på 
årsmötet
Delta på medlemskvällar
Nyheter och erbjudanden (om du vill) via 
e-post och sms.
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Vi ses i tältet även i år
I februari togs ärendet om Djurgårdens 
medlemstält och alkoholtillstånd upp i 
tillståndsutskottet. Anledningen var att, 
med omedelbar verkan, dra in tillståndet.

Djurgårdsandan, som står bakom 
arrangemanget i medlemstältet och övriga 
arrangemangen i Valhallakurvan, påpe
kade istället den goda stämning och 
trevnad som varit under 2006-2009. 
Medlemstältet är en central punkt för en 
levande arena med flera positiva inslag 
som barnaktiviteter och minikaminerna.

Det har varit ytterst nära att vi fått 
stänga medlemstältet, men glädjande nog 
slutade det inte så. Tillståndsutskottet 
lyssnade och tog del av Djurgårdens 
positiva supporterkultur. Detta var en stark 
bidragande orsak till att vi fick fortsatt 
förtroende under 2010 och vi har lika 
mycket att tacka politikerna som lyssnade 
som våra supportrars goda uppförande.

HÄR ÄR NÅGRA REGLER SOM GÄLLER: 
Åldersgräns 20 år
Max 600 besökare
Uppvisande av medlemskort samt 
säsongskortsbiljetten
(Tillståndet baseras på ett slutet sällskap 
där kriterierna för sällskapet är säsongs
kortsinnehavare och medlem. På din biljett 
står det om den är en säsongsbiljett.)

Det är inte Djurgården Fotboll som sätter 
regelverket för alkoholtillstånd, men det är 
upp till oss att följa det för att kunna ha 
kvar medlemstältet. Medlemstältet är en 
succé och något som vi verkligen vill ha 
kvar och utveckla i framtiden. Nu är det 
upp till oss i Djurgårdsfamiljen att 
fortsätta visa att vi är Sveriges bästa 
supportrar.

Vi syns i medlemstältet.
FOTO: DJURGÅRDEN
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■ AVSLUT
Djurgårdsföreningar

DJURGÅRDEN FOTBOLL
Klocktornet, Stadion 
114 33 Stockholm 
Tel: 08-545 158 00 
www.dif.se

DJURGÅRDEN UNGDOMSFOTBOLL
Hjorthagens IP
Artemisgatan 40 
115 42 Stockholm 
Tel: 08-545 158 50 
www.difungdom.se

DJURGÅRDEN DAMFOTBOLL
Tel: 08-783 59 15 
www.difdam.nu

DJURGÅRDEN HANDIKAPPFOTBOLL
Kent Åberg
Tel: 08-631 11 01 
Se länk från www.dif.se

DJURGÅRDEN ALPINFÖRENING
Per Roald
Tel: 070-564 16 20
www.difalpin.se

DJURGÅRDEN AMERIKANSK FOTBOLL
Joachim Skoogberg
Tel: 0703-445 304
www.dif-af.com

DJURGÅRDEN BANDYFÖRENING
Conny Arnold
Tel: 0708-92 22 11
www.difbandy.se

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

DJURGÅRDEN BORDTENNIS
Tel: 073-632 30 31
www.difbordtennis.com

DJURGÅRDEN BOWLING
Tel: 08-740 44 34
www.difbowling.com

DJURGÅRDEN BOXNING
Tel: 08-650 10 92
www.difboxning.se

DJURGÅRDEN BROTTNING
Tel: 08-386669
Vällinbyhallen
162 56 Vällingby

DJURGÅRDEN FÄKTNING
Tel: 08-664 14 64
www.diffencing.se

DJURGÅRDEN GOLF
Tel: 08-511 750 00
www.djurgardensgolf.se

DJURGÅRDEN HANDBOLL ------------
Tel: 0709-228004
www.difhandboll.se

DJURGÅRDEN INNEBANDY
www.difinnebandy.net

DJURGÅRDEN ISHOCKEY
Tel: 08-600 81 00
www.difhockey.se

DJURGÅRDEN KONSTÅKNING
Marie Westerberg
Tel: 0768-522 777
www.difkonstakning.se

DJURGÅRDENS SUPORTERS CLUB
Tel: 08-765 50 38
www.dsclub.se

JÄRNKAMINERNA
Tel: 08-783 79 77
www.jarnkaminerna.se
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Krönika

Styrelsens uppfattning är att detta är en dom som 
dels bygger på ett mycket märkligt och inkonsekvent 
resonemang kring skuldfrågan.

Orättvis slägga i 
huvudet på Djurgården
N

är den här krönikan skrivs så har de etthundra 
dagarna som man ofta pratar om precis pas
serats. Jag talar naturligtvis om de dagar som 
förflutit sedan jag blev vald till ordförande för 
Djurgården Fotboll och den nya styrelsen tillträdde. Det var 

på kvällen den 11 november som det extra årsmötet avhölls. 
Det går att beskriva de dryga tre månader som gått sedan den 
kvällen på många sätt. Naturligtvis har det varit en hel mängd 
arbete för styrelsen och medarbetarna på kansliet, precis som 
det ska vara.

Det här är ju den viktigaste perioden för både sportorgani
sationen och kanslipersonalen. Det är nu som säsongsbiljetter 
ska marknadsföras och säljas, sponsoravtal ska undertecknas 
och förberedelserna för den kommande säsongen genom
föras när spelartruppen samlas i december efter semestern 
när säsongen är slut. En del jobb kan naturligtvis härledas 
till händelserna efter Assyriska-matchen. Vi vet ännu inte i 
skrivande stund hur den slutgiltiga domen avseende eventuellt 
spel utan publik kommer att bli. Vi har blivit fällda i två in
stanser, disciplinnämnden samt besvärsnämnden (båda inom 
Fotbollsförbundet) och har nu överklagat till sista instans, 
Riksidrottsnämnden.

jag får ofta frågan varför vi inte bara accepterar domen 
och går vidare. Som jag ser det finns det två viktiga skäl för 
det. Det ena skälet är naturligtvis att det handlar om väldigt 
mycket pengar för Djurgården, någonstans mellan 1,5 och 
2 miljoner kronor i uteblivna intäkter. Men det hade vi fått 
acceptera om vi hade ansett domen vara korrekt, vilket vi inte 
gör, skäl nr 2. Styrelsens uppfattning är att detta är en dom 
som dels bygger på ett mycket märkligt och inkonsekvent 
resonemang kring skuldfrågan. Jag ska inte gå in på detaljer 
på denna plats, men i korthet handlar resonemanget om att 

besvärsnämnden anser att även om polisen “intervenerar« i 
matcharrangemanget så är Djurgården ansvarigt. Alltså anser 
man att Djurgården ska tvingas ta större hänsyn till Fotbolls
förbundets regler och bedömningar än till polisens, det vill 
säga Svea Rikes Lag, beslut och anvisningar. Vidare säger 
man att Djurgården borde ha spelat matchen på en säker 
arena. Vilken denna säkra arena är anger man dock, lägligt 
nog, inte. Jag förutsätter att man inte syftar på Råsunda där 
avbrutna matcher i Allsvenskan och inspringande åskådare 
under, av förbundet arrangerade landskamper, bara är en
staka tråkiga exempel på att Råsunda inte är vad man kallar 
en säker arena. Min personliga uppfattning är att förbundet 
efter att (helt rättvist) ha fått utstått massiv kritik, bland an
nat i massmedia, för att vara passiv kring denna problematik 
nu trott sig se en utväg för att skaffa opinionspoäng genom 
att slå »släggan i huvudet« på Djurgården. Politik på hög, 
eller låg nivå.

I grundfrågan är vi från Djurgården tydliga. Vi ska aldrig 
tolerera att enskilda individer ställer till så mycket skada 
för vår förening som den eller de få idioter som attackerade 
Assyriska-spelaren gjorde. Kunde vi så skulle vi ställa honom 
till personligt ansvar för detta. Ett brott är ett brott även om 
det sker på en fotbollsarena. Tyvärr så ser det just nu ut som 
att vi inte kommer att kunna göra det då polisen ännu inte 
gripit någon för dådet. En följd av det inträffade är ändå att 
vi nu tar krafttag för att kunna genomföra så bra match
arrangemang som möjligt i framtiden. Vi har tagit fram en 
konkret åtgärdslista för detta som vi presenterat på dif.se.

nu över till andra, betydligt trevligare, ämnen.
Jag kan bara konstatera att mycket ser väldigt bra ut för 

Djurgården Fotboll inför framtiden. Sådana ord kan vara 
farliga och man kan få äta upp dem många gånger om, om
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utvecklingen inte går som man tror. Men jag tar risken och 
sticker ut hakan av det enkla skälet att jag faktiskt tycker att 
Djurgården Fotboll kan se framtiden an med tillförsikt.

Den kommande säsongen kan bli tuff på många sätt. 
Sportsligt vet vi inte exakt var vi står, även om träningsmat
cherna sett bra ut, och vi har en ekonomi utan några skyd
dande reserver. Men om vi ser bortom denna säsong så kan vi 
se något riktigt stort och roligt där borta.

Det bygger jag på det faktum att vi har en kansliorgani
sation på plats som, med ny energi, gör ett fantastiskt jobb, 
vi har en sportorganisation som är väldigt professionell och 
målmedveten. Och kanske framförallt, vi har över 12000 
engagerade medlemmar som utgör något unikt i Sverige. 
Tillsammans utgör vi det som jag brukar kalla den mäktiga 
Djurgårdsmaskinen. Kan vi samlas och dra åt samma håll kan 
jag inte se någon eller något i Sverige som kan stoppa oss.

en av de absolut viktigaste frågorna på lång sikt för Djurgår
den Fotboll är naturligtvis arenafrågan. Vi vet ju att säsongen 
2013 blir den sista på Stadion då arenan efter den säsongen 
inte är godkänd för allsvenskt spel. Då träder Uefa-reglerna in 
och Stadion, tillsammans med flera andra allsvenska arenor, 
blir inte godkända för spel i Allsvenskan. I dag arbetar vi in
tensivt med att utreda en ny arena på Östermalms IP är möjlig 
att uppföra och driva. Djurgården har i dagarna presenterat 
ekonomiska kalkyler för Stockholms Stad som nu har att 
återkomma i frågan. Det har man aviserat att man skall göra 
under mars månad. Den här frågan är enormt viktig för en 
framtida utveckling för föreningen och engagerar många.

Det för mig in på det som jag tänkte avsluta med. Det 
enorma engagemanget som Djurgården Fotboll väcker. Sedan 
den 11 november har jag, trots att jag arbetat i olika Djur
gårdsstyrelser under tio år, nästan häpnat över detta engage
mang. Överallt vill människor prata fotboll och Djurgården. 
Det, kära medlemmar, supportrar och människor som bryr sig 
om Djurgården, det engagemanget värmer Djurgårdshjärtat.
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Kalendarie

Våren 2010
2/5 16:00 Djurgården-Hammarby IF, Damallsvenskan
2/5 17:00 Djurgården-Enskede IK, Juniorallsvenskan
3/5 17:00 Sirius-Djurgården, U21
6/5 19:00 Djurgården-GAIS, Allsvenskan

Nu är det bara att planera in speldagarna i sin 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. Missa inte Djurgården 
i slutspelet i hockeyn se www.difhockey.se.

8/5 00:00 Syrianska FC-Djurgården, Juniorallsvenskan
9/5 13:00 BK Kenty-Djurgården, Pojkallsvenskan
9/5 13:30 Örebro-Djurgården, Allsvenskan
9/5 16:00 Djurgården-KIF Örebro, Damallsvenskan
10/5 17:00 Djurgården-Åtvidabergs FF, U21
15/5 16:00 Halmstads BK-Djurgården, Allsvenskan

14/3 14:00 BK Häcken-Djurgården, Allsvenskan 16/5 14:00 Djurgården-Vasalunds IF, Juniorallsvenskan
21/3 15:00 Djurgården-Helsingborgs IF, Allsvenskan 17/5 17:00 Syrianska FC-Djurgården, U21
24/3 15:30 IFK Norrköping-Djurgården, U21 19/5 19:00 Linköpings FC-Djurgården, Damallsvenskan
31/3 19:00 Djurgården-IF Brommapojkarna, Allsvenskan 19/5 19:00 Djurgården-Hammarby IF, Pojkallsvenskan

22/5 13:00 Djurgården-IFK Norrköping, Pojkallsvenskan
22/5 16:00 Djurgården-Gefle IF, Allsvenskan

5/4 14:00 Djurgården-Tyresö FF, Damallsvenskan 23/5 14:00 Degerfors IF-Djurgården, Juniorallsvenskan
6/4 19:00 IFK Göteborg-Djurgården, Allsvenskan 23/5 16:00 Djurgården-Kristianstad, Damallsvenskan
10/4 13:00 Gefle IF-Djurgården, Juniorallsvenskan 25/5 17:00 Djurgården-GIF Sundsvall, U21
11/4 14:00 Umeå IK-Djurgården, Damallsvenskan 28/5 19:00 Djurgården-Eskilstuna City, Juniorallsvenskan
12/4 19:00 Djurgården-Trelleborgs FF, Allsvenskan 30/5 15:00 Sunnanå SK-Djurgården, Damallsvenskan
13/4 17:00 Djurgården-Assyriska FF, U21 30/5 15:00 IFK Uddevalla-Djurgården, Pojkallsvenskan
15/4 19:00 IF Elfsborg v Djurgården, Allsvenskan
17/4 15:00 Djurgården-LdB FC Malmö, Damallsvenskan
17/4 16:00 Djurgården-Västra Frölunda IF, Pojkallsvenskan 2/6 19:00 Djurgården-Kopparbergs/Göteborg, Damallsvenskan
18/4 14:00 Djurgården-Västerås SK, Juniorallsvenskan 5/6 14:00 Djurgården-Jönköpings Södra IF, Pojkallsvenskan
20/4 19:00 Djurgården-Åtvidabergs FF, Allsvenskan 5/6 16:00 AIK-Djurgården, Damallsvenskan
21/4 17:00 Gefle IF-Djurgården, U21 6/6 14:00 Djurgården-IFK Norrköping, Juniorallsvenskan
24/4 16:00 Hammarby-Djurgården, Juniorallsvenskan 12/6 15:00 IFK Göteborg-Djurgården, Pojkallsvenskan
25/4 15:00 Jitex BK-Djurgården, Damallsvenskan 13/6 13:00 IF Brommapojkarna-Djurgården, Juniorallsvenskan
25/4 15:00 Sköndals IK-Djurgården, Pojkallsvenskan 17/6 17:00 Djurgården-IF Brommapojkarna, U21
26/4 19:00 Malmö FF-Djurgården, Allsvenskan 19/6 14:00 Djurgården-AIK, Juniorallsvenskan
29/4 19:00 Djurgården-Mjällby AIF, Allsvenskan 20/6 15:00 Djurgården-IF Brommapojkarna, Pojkallsvenskan

23/6 15:00 IF Elfsborg-Djurgården, Pojkallsvenskan
24/6 18:00 AIK-Djurgården, Juniorallsvenskan

1/5 14:00 Djurgården-Skoftebyns IF, Pojkallsvenskan 27/6 16:00 Djurgården-Umeå IK, Damallsvenskan
2/5 12:30 AIK-Djurgården, Allsvenskan 29/6 19:30 IF Brommapojkarna-Djurgården, Pojkallsvenskan

http://www.dif.se
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