
nr 2 juni–september 2010 djurgårdens if fotbollförenings medlemstidning

sommarmatcher, nyförvärvens vår, 
full fart framåt-tv, med mera.

DjurgårDens sportchef om vårens 
ljuspunkter och besvikelser.

från gambia via borlänge till  
stockholm stadion. ’’

om vi tillsammans kan klara det här 
året, sportsligt och ekonomiskt, så  
är det här början på något riktigt bra 
och riktigt stort. 
tommy jacobson

Vårens höjdpunkter
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innehåll #2

djurgårdens iF Fotbollsförening
djurgårdens elitfotboll ab
ordförande tommy jacobson
ledamöter ingvar »putte« carlsson,  
ellinor persson, lars-erik sjöberg,  
johan skarborg
suppleant gustaf  törngren.
hedersordförande gunnar lundqvist.
hedersledamot per kotschack.

dif invest ab
bo lundquist, lars-erik sjöberg, per bouveng, 
hans stenberg

kansli
stefan Alvén, patrik Asplund,  
henrik berggren, David bogerius,  
Wille bäckström, tommy Davidsson,  
peder ernerot, tomas af  geijerstam,  
jerker hedenstedt, mats jansson, maria jensen, 
Alf  johansson, mats jonsson, robert kollberg, 
linda langermo, mats lundholm, niklas ribjer,  
jonas riedel, fredrik segerblom, johan Wilny, 
Daniel granqvist, johan lindström.

adress
klocktornet stadion, 114 33 stockholm
tel: 08-545 158 00, fax: 08-545 158 01
www.dif.se, dif.fotboll@dif.se

ungdomskansli
hjorthagens ip
tel: 08-545 158 50

souvenirer
klocktornet (lidingövägen 1) 
Webshop (www.difshop.se) 
Derbybutiken (sergelgatan 11)

djurgårdaren
Djurgårdaren ges ut av Djurgårdens elitfotboll Ab

ansvarig utgivare
Alf  johansson

redaktör
jonas riedel

grafisk form
martin kindgren

foto
bildbyrån (om ej annat anges)

omslagsfoto
adidas

tryck
litografia Alfaprint

”
efter vm startar Allsvenskan igen och innan 
dess kan vi se fram emot ett par spännande 
träningsmatcher mot riktigt bra motstånd.

Ladda batterierna  
så kör vi den 18 juli

Djurgårdaren nr 2 • 2010

  4. vårens nyheter
sommarmatcher, nyförvärvens vår, full fart 
framåt-tv med mera.

 8. ordförande har ordet

10. carlos banda om spelidé och spelform
ena halva av Djurgårdenstränar duo summerar.

14. stefan alvén 
Djurgårdens sportchef  om vårensa ljuspunkter 
och besvikelser.

16. kebba har kommit långt och vill längre
från gambia via borlänge till stockholm 
stadion.

20. andré calisir
vårens mest oväntade debutant.

24. djurgårdspanelen

26. krönika
pierre matteoni om vänsterns betydelse.

Välkommen till årets andra nummer av medlemstidningen Djurgårdaren. Den här 
gången kommer programmet ut i en digital upplaga som du givetvis kan skriva ut 
och ha liggande där du brukar ha din medlemstidning. Två nummer till kommer ut 
under året, en i digital form och en i pappersform.

Som vanligt har vi försökt att hitta spännande frågor och personer och gått lite 
mer på djupet än vad vi normalt gör på hemsidan. Carlos Banda får till exempel 
berätta om varför Djurgården spelar som de gör, hur det är att byta spelsystem och 
vad spelidén egentligen handlar om. Kebba Ceesay berättar om en spännande fot-
bollsbakgrund med utgångspunkt Gambia. I Sverige drillas fotbollsspelande pojkar 
och flickor riktigt seriöst från allt tidigare åldrar, Kebba gick en helt annan väg.

Vi summerar våren, men tittar samtidigt framåt på den spännande resa som 
Djurgården just startat. Efter VM startar Allsvenskan igen och innan dess kan vi se 
fram emot ett par spännande träningsmatcher mot riktigt bra motstånd. Det, och 
en hel del mer, finns att läsa i detta nummer av medlemmarnas egen tidning.

Spelarna i A-truppen har redan haft sin sommarsemester. Själv går jag på en 
liten semester och laddar batterierna när det här numret är klart. Det hoppas jag 
att ni också hinner med, kanske med ett utskrivet exemplar av medlemstidningen i 
hängmattan eller på stranden. Den 18 juli startar Allsvenskan igen med att Djur-
gården tar emot Kalmar FF, jag hoppas att vi ses då på Stockholms Stadion. Till 
dess önskar jag er en riktigt skön sommar.
 jonas riedel, redaktör
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avspark
vårens nyheter

Fina träningsmatcher under sommaren
a-laget. Djurgården möter flera intressanta lag i trä-
ningsmatcher under sommaren. Den 2 juli kommer 
spartak moskva till stockholms stadion. spartak ligger 
på en sjunde plats efter tio omgångar av den ryska 
högsta ligan. 

Den 10 juni åker Djurgården till köpenhamn för att 
möta danska storlaget bröndby if. bröndby kom trea i 
den nyss avslutade sAs-ligan i Danmark och i laget 
spelar fyra svenska spelare: max von schlebrügge, 
samuel holmén, mikael nilsson och Alexander farnerud.

Den 12 juni står rcD mallorca, femma i årets la liga, 
för motståndet i en match som spelas i eskilstuna.

djurgårdens träningsmatcher i juli
2 juli, djurgården–spartak moskva,  
stockholms stadion klockan 14:00

10 juli, bröndby–djurgården,  
bröndby stadion klockan 16:00

12 juli, djurgården–rcd mallorca,  
tunavallen i eskilstuna klockan 20:00

supporterkultur. Alla de 
okunniga, och tyvärr ibland 
opinionsbildande, människor som 
lever i villfarelsen att det är 
»farligt att gå på fotboll« borde ha 
varit med på minikaminernas 
dag. Arrangemanget skedde i 
samband med matchen 
Djurgården-gefle den 22 maj på 
stadion och det var mycket 
glädjande att se det stora antal 
familjer som  roade sig med de 
olika aktiviteterna som erbjöds. 
på plats fanns även ett flertal 
inbjudna idrottsföreningar samt 
barn från de barnsjukhus som 
Djurgården samarbetar med. 

eftersom arrangemanget blev 
så pass lyckat kommer vi att 
ordna en liknande tillställning 
under hösten, så håll utkik på dif.
se så har du koll på när nästa 
stora familjefest på stadion äger 
rum.

 peder ernerot

arenaarbetet 
i »intensitv läge« 
ny arena. Arbetet för en ny 
djurgårdsarena på Östermalms ip 
stannar inte av i sommarvärmen. 
Djurgården fotbolls vd Alf  
johans son har haft fullt upp med 
siffror och kalkyler under hela 
våren. 

– vi befinner oss just nu i ett 
väldigt intensivt läge. efter förra 
mötet med stockholms stad 
bestämdes att staden skulle 
arbeta vidare med planförutsätt-
ningarna för en arena på Öster-
malms ip, berättar Alf  johansson.

Djurgården arbetar nu bland 
annat med att säkerställa 
byggkostnader samt specificera 
finansieringslösningar. 

– vidare utreder vi tillsammans 
med idrottsförvaltningen var 
befintlig verksamhet på Öster-
malms ip skall finnas i framtiden, 
säger johansson.

nästa möte i stadshuset 
beräknas äga rum i månadsskiftet 
juni/juli.

 david bogerius

succé för  minikaminerna
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Joona toiVio, född 1988, kom från telstar, 
holland. Den unge mittbacken har spelat 
samtliga minuter i samtliga matcher, och 
gjort det riktigt bra. blev nyligen uttagen i 
finska landslaget men avstod då han 
kände sig sliten.

kasper Hämäläinen, född 1986, kom från 
tps åbo. har startat i samtliga matcher, 
men på olika positioner. en spännande 
spelare med stor rörelse, skapar ytor åt 
medspelarna och har även gjort två mål. 
har spelat centralt och på kanten i 
mittfältet samt högeranfallare.

Joel peroVuo, född 1985, kom från fc 
honka. har deltagit i samtliga matcher. 
visade tidigt en hög nivå som balansspe-
lare. hade en liten svacka men kom 
tillbaks starkt på slutet.

kennedy igboananike, född 1989, kom 
från vasalund. två mål hittills, men den 
irrationelle anfallaren har all möjlighet att 
utvecklas till en pålitlig målskytt. hotar 
ofta i djupled och hugger på allt.

Jani lyyski, född 1983, kom från vaasan 
palloseura. jani tog omedelbart en plats i 
startelvan, men drabbades av en bristning 
och stod över de sista vårmatcherna. en 
kraftfull mittback som styr och ställer med 
backlinjen.

tommi VaiHo, född 1988, egen produkt. 
efter många år på tillväxt fick tommi i år 
göra allsvensk debut när pa Dembo touray 
blev skadad. 8 matcher har det blivit och 
tommi har visat att han absolut är redo för 
Allsvenskan.

andré Calisir , född 1990, egen produkt. 
efter ett år i skellefteå är André tillbaks i 
Djurgården. Debuterade i Allsvenskan med 
ett inhopp som blev så bra att han fick 
spela följande två matcher från start. 

sHarbel touma , född 1979, kom från 
iraklis. sharbel touma var inte fulltränad 
när han kom men formkurvan har hela 
tiden varit stigande. touma har ofta varit 
en av de bästa spelarna på planen.

nyförvärvens vårsäsong
i år har åtta nya spelare visat upp sig i djurgårdströjan. 
sex av dessa kommer utifrån medan två kommer från 
egna led. så här har det gått under vårsäsongen.



avspark
vårens nyheter

Behöver du, ditt företag, din
skola eller din förening en
buss? Ange koden DIF vid
prisförfrågan. Välkommen!

Tel: 08-55668800
www.travellerbuss.se

traveller buss
Stolt bussleverantör till Djurgården Fotboll

tV. vilken av våra tränare 
dyrkar maradona? varför 
tränade Dif på att spänna 
anus förra säsongen? hur 
bygger man den perfekta 
gruppdynamiken i ett fotbolls-
lag? för er som vill ha svar på 
följande frågor samt inhämta 
en mängd andra högintres-
santa fakta rörandes Djurgår-
dens fotbollslag rekommende-
rar vi en titt på det nya 
webb-tv-magasinet full fart 
framåt.

under våren har Djurgården 
utökat sin mediesatsning med 
ett nytt webb-tv-program vid 
namn full fart framåt. ett 
halvtimmeslångt magasin som 
varvar aktuella reportage med 
ingående samtal där våra 

studiogäster får gott om tid att 
utveckla sina resonemang och 
tala till punkt.

vi har hittills producerat  
två program och haft tommy 
jacobsson, mattias jonsson, 

lennart Wass och carlos 
banda på plats i studion.

i inslagen presenteras 
om skakande sanningar från 
den frispråkige patrik haginge  
i »hagges hörna«, tips om 
taktiska finesser i »carlos 
fot bollsskola«, djupgående 

supporterintervjuer av läktar-
profiler i »i huvudet på en 
Djurgårdare«, samt mycket 
annat.

full fart framåt hittar du på 
dif.se under Diftv och 

efter som vi alltid vill bli bättre 
är vi tacksamma för feedback 
och synpunkter. mejla gärna till 
diftv@dif.se så ska vi läsa och 
begrunda.

mycket nöje framför datorn.
peder ernerot,  

redaktionsansvarig fff

missa inte Full Fart Framåt

guldränderna jagar 
förstärkningar
korpen. vid sidan av de 
välklippta allsvenska 
gräsmattorna spelas det 
som bekant fotboll på lite 
mindre glamorösa underlag 
som t.ex. grus. guldrän-
derna är sådant lag – ett 
skönt korpgäng som lägger 
lika stor vikt vid vinnarskalle 
och fotbollskunnande som 
att ha rätt attityd vid sidan 
av planen.

laget, som är ett 
supporterlag för Djurgård-
are i samarbete med 
norrlands guld, har trots 
den strålande inledningen 
på säsongen med serie-
ledning i korpens div 9  
sett vissa orosmoln segla 
upp på den guldrandiga 
himlen. skador m.m. har 
decimerat truppen som 
behöver förstärkas inför 
säsongens stora händelse: 
grushjältar cup som  
spelas den 4 september.  
så eftersom du som läser 
detta garanterat är 
Djurgårdare handlar det 
bara om att ha hyfsade 
fotbollskunskaper, rätt 
inställning och att gilla 
skönt umgänge med en öl 
efter match, för att du ska 
vara rätt man för en plats i 
truppen.

kontakta peder.ernerot@
dif.se om du är intresserad 
av att vara med så får du 
komma på provspel.

 peder ernerot

i inslagen presenteras omskakande 
sanningar från den frispråkige  
patrik haginge i »hagges hörna«

patrik haginge och censur är inte förenliga.

programledaren peder ernerot har roligt med 
tommy jacobsson och mattias jonson.

mentala djupdykningar i huvudet 
på en djurgårdare.

carlos banda har 
sitt eget universum.
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Vilket land vinner Vm?
de kan spela fotboll men kan djurgårds-
spelarna tippa?

»italien … nej, nej, brasilien!«
philip hellquist

»Jag håller på argentina.«
sharbel touma

»Jag hoppas att england vinner.«
tommi vaiho

»det gör spanien.«
petter gustafsson

»Jag vet inte, jag har ingen aning.«
joona toivio

»Jag hoppas på en final mellan brasi-
lien och spanien, det vore kul, sen får 
vi se vem som vinner. och för lasse 
lagerbäcks skull vore det kul om nigeria 

i alla fall kunde gå vidare.«
mattias jonson

»Jag ska satsa på brasilien.«
pa dembo touray

»Jag tror att nigeria vinner, och då blir det 
ju lite sverige också.«
prince ikpe ekong

»Jag hoppas på argentina. Jag tror att 
messi har chansen att bli den störste ge-
nom tiderna om han vinner Vm.«
christer youssef

»portugal, de har den bästa spelaren, ro-
naldo.«
trimi makolli

»polen. nej jag skojar, jag tror att det blir ett afri-
kanskt lag. kanske elfenbenskusten.«
christoffer »polski« matwiejew

»Jag har ingen aning. Jag tror väl 
på spanien men eftersom de vann 
em så... nej jag vet inte. spanien.«
patrik haginge

?
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avspark
krönika

 Det är en lite märklig känsla att konstatera att All-
svenskan nu gör ett längre uppehåll när äntligen 
solen, värmen och planerna till slut börjar upp-
träda som de ska när domaren blåser igång en 

allsvensk match. Detta har dock diskuterats så mycket i olika 
forum att det inte är någon mening att fortsätta att älta. Vi får 
istället försöka undvika att detta upprepas i framtida uppla-
gor av Allsvenskan.

Om vi ska göra en summering av säsongen så här i halvtid 
så är det kanske tre områden som vi bör beröra, den sportsli-
ga prestationen, den ekonomiska och administrativa organi-
sationen och så naturligtvis arenafrågan.

Sett endast till tabellplaceringen så har vi presterat ungefär 
i paritet med de målsättningar som vi kände var realistiska 
innan säsongen började. Det här är ju första året av tre på den 
resa tillbaka till toppen som vi just har påbörjat. Nu tycker 
jag ändå inte att det känns som att vi ska vara riktigt nöjda. 
Min bestämda känsla är att vi nog skulle kunnat ha krigat till 
oss ytterligare poäng i några matcher. 

Å andra sidan så hade vi naturligtvis inte kunnat förutse 
att några av de spelare som vi såg som nyckelspelare i det nya 
lagbygget skulle tvingas att följa flera matcher från sidan. 
Daniel Sjölund, Mattias Jonsson, Pa Dembo Touray och Jaani 
Lyski för att nämna några namn. Det är ju också tveklöst en 
väldigt positiv känsla att vi har potential i truppen att klättra 
i tabellen när serien startar igen den 18 juli. Med flera av de 

skadade spelarna tillbaka i träning igen nu efter den korta le-
digheten så blir också kvalitén och konkurrensen på träning-
arna ute på Kaknäs bättre.

Jag är oCkså imponerad och glad över den inställning som den 
sportsliga ledningen med Stefan, Lelle och Carlos i spetsen vi-
sar. Efter att ha suttit med och lyssnat på deras genomgångar 
före och efter matcherna så kan jag lova att de är långt ifrån 
nöjda med utdelningen såhär långt.

Det är ju naturligt att fokus riktas mot laget och den 
sportsliga organisationen i en elitförening. Men vi har sett 
många exempel på hur viktig den administrativa, ekonomiska 
och försäljningsorganisationen är för att att skapa förutsätt-
ningar för sportslig framgång. Därför är jag väldigt glad att 
kunna konstatera att det jobb som görs i Klocktornet och på 
Hjorthagen har precis samma mål som de vi har satt upp som 
sportslig målsättning. Vi ska tillbaka till toppen även här. Och 
här, precis som på Kaknäs, måste devisen »ingen tröja torr« 
gälla. Och det gör den.

Vi har lyckats skapa en entreprenörsanda i hela fören-
ingen, med mängder av människor som arbetar i olika projekt 
i syfte att föra ett starkare och bättre Djurgården framåt. 
Jag blir ofta förundrad över det engagemang och den hand-
lingskraft som finns i och runt den här föreningen. Och den 
här, nästan nybyggarandan, måste vi vara väldigt rädda om. 
För den är grunden till något som kan bli riktigt riktigt bra. 

Ett nyckelår  
för Djurgården

”
nu tycker jag ändå inte att det känns som att vi ska vara 
riktigt nöjda. min bestämda känsla är att vi nog skulle 
kunnat ha krigat till oss ytterligare poäng i några matcher. 
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Ett nyckelår  
för Djurgården

Tommy Jacobson,  
ordförande  

Djurgårdens IF

Och då måste vi acceptera att det kan bli lite fel ibland. Ac-
ceptera, lära oss, kanske till och med le åt det, och gå vidare. 
Jag tycker att uttrycket, »det är bara den som inget gör som 
aldrig gör något fel« är så oerhört mycket mer än en klyscha. 
Det är en sanning.

Det här året är ett nyckelår för föreningen. Om vi tillsam-
mans kan klara det här året, sportsligt och ekonomiskt, så är 
det här början på något riktigt bra och riktigt stort.

Då är vi snart tillbaka där vi alltid hör hemma. 
Bland de bästa.

aVslutningsVis några ord om vår långsiktigt viktigaste fråga. 
Arenafrågan. Som vi löpande har rapporterat så för vi diskus-
sioner med bland annat Stockholms Stad med en tydligt mål-
sättning att få bygga en arena på nuvarande Östermalms IP. 
Det är vår absoluta ambition att gå iland med det projektet.

Jag vill be alla medlemmar att visa sitt engagemang för 
denna fråga genom att komma till höstens hemmamatcher 
och tydligt visa alla runt omkring Djurgården hur viktigt det 
är att Djurgården får möjlighet att bygga en arena där vi kan 
spela våra matcher även efter 2013.

Vi kommer att göra en större presentation av hela arena-
projektet inom de närmaste veckorna. En presentation som 
jag tror tilltalar inte bara de mest hängivna Djurgårdssup-
portrarna. Håll utkik på dif.se för information

Jag önskar alla djurgårdare en bra sommar så ses vi den  
18 juli kl 18.00.
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a
-laget Har semester, men trä-
naren Carlos Banda sitter en-
sam på Kaknäs och väntar på 
ett planeringsmöte med Stefan 

Alvén. Solen skiner utanför, sommaren är 
här och den första delen av Allsvenskan 
är avklarad. Det har varit upp och det har 
varit ner, men vad som intresserar mig för 
dagen är de taktiska bitarna. Vad är lagets 
spelidé, hur har det varit att byta spelsys-
tem och hur har det fungerat rent taktiskt. 
Men vi börjar från början, i vintras när 
planerna för året togs fram.

– Lennart Wass och jag fick en upp-
gift att ta fram en spelidé som skulle 
kunna ge framgång 
både långsiktigt och 
kortsiktigt, en iden-
titet hur Djurgården 
skulle spela fotboll. 
Det fanns en del in-
gredienser som att det 
skulle vara passnings-
orienterat, ha mycket fart och även vara 
underhållande. Det ska vara kul att titta 
på Djurgården, man ska kunna känna 
sig trygg men ändå bli överraskad. Så 
gick tankarna, menar Carlos.

så långt spelidén, men sedan skulle en 
spelform till. Det kanske vanligaste i All-
svenskan i dag är 4-2-3-1, men Carlos och 
Lennart var inne på ett gammalt fram-
gångsrikt djurgårdsrecept i ny tappning.

– Vi tog över ett lag som inte hade  

så bra självförtroende och som själva 
inte tyckte att man hade spelat bra,  
att spelet varit väldigt stereotyp. Vi  
ville ha en spelform där man är gan-
ska bollförande och då föll det ganska 
naturligt att pröva 4-3-3. Det en spel-
form som är lite utmanande för spelar-
na vilket passade bra. Dessutom hade  
vi ganska många anfallare och färre 
mittfältare när vi startade, det talade 
också för 4-3-3.

Frågar man en tränare om spelidén pra-
tas det ofta om att man vill ha ett bra 
passningsspel och inte massor av lång-

bollar. Är det allt kan man fråga sig och 
är det i så fall även Djurgården melodi? 

– Nja, vi vill även ha långa passningar, 
men vad det handlar om är att ha en låg 
risk, att inte riskera att bli av med bol-
len. Spelar man många längre bollar är 
det lätt att ofta tappa boll. Vi pratade 
mycket om att ha ett bollinnehav, att 
styra passningstempot och ha ett kon-
trollerat passningsspel så vi inte blir av 
med bollen så lätt. Dessutom kan vi då få 
med fler spelare i anfallen. Det tycker jag 

också att vi har fått, men där har vi en bit 
kvar med att även skapa målchanser.

Under en lång försäsong övade man 
in den nya spelidén och spelformen. Man 
startade Allsvenskan så, för att plötsligt 
byta spelform. Men Carlos menar att 

underhållande, fartfyllt och passningsorienterat.  
så vill tränarna att Djurgården ska spela. carlos 
banda berättar mer.
 text jonas riedel

banda om spelidé och spelform

»vad det handlar om är att ha en 
låg risk, att inte riskera att bli av 
med bollen.«
carlos banda
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banda om spelidé och spelform

det inte var så märkvärdigt, spelidén var 
fortsatt den samma.

– Spelidén är inte alls kopplad till nå-
gon spelform utan vi ha enkelt kunnat 
gå över till att spela 4-4-2. Dessutom 
hade vi en bättre balans i laget för det i 

och med att vi fått fler mittfältare under 
försäsongen. Men när vi bytt system så 
blir det en del skillnader, till exempel blir 
det lite andra uppspel när vi bara har 
två spelare i mitten, det är inte lika lätt 
att hitta en ledig innermittfältare då. Nu 

har vi ibland spelat förbi mittfältet och 
sedan spelat tillbaks till dem och på så 
sätt försökt få bollen till rättvända mitt-
fältare och kunna etablera spel på mot-
ståndarnas planhalva. 

Med nytt spelsystem var det plötsligt 
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två spelare på innermitten mot 
tidigare tre. Det gjorde att man 
fick tänka om lite i det defensiva 
spelet.

– I en del matcher har vi pratat 
om att därför styra spelet ut på 
kanterna. Det funkade riktigt bra 
borta mot Göteborg då vi styrde 
tydligt utåt för att deras uppspel 
skulle komma på en felvänd mitt-
fältare. Det tvingades att slå långa 
bollar från en ytterback i stället 
för från en mittback och då är det 
svårare med vinklarna och att nå 
en rättvänd spelare. Samtidigt har 
vi lite lättare att stänga uppspelen 
centralt med två anfallare. 

en del Justeringar alltså, men 
inget större problem med bytet 
av spelform. Vilken spelform ska 
man då fortsätta med? Eller kan 
man kanske byta spelfor lite bero-
ende på motståndet?

– Vi känner nog att vi skulle 
kunna variera, men med tanke på 
hur vi ligger i serien och att vi har 
en bit kvar med spelidén så tror 
jag att det är bra om man inriktar 
sig på ett spelsystem och då har 
Stefan, Lennart och jag en idé om 
att ligga kvar på 4-4-2. Det beror 
framför allt på konstellationen i 
truppen, vi kanske får ut mer av 
den trupp vi har så. Men framöver 
kanske man går över till 4-3-3 för 
att man tycker att det passar trup-
pen bättre.

4-4-2 har använts i många år och 
används ofta väldigt tydligt, lite ste-
reotypt. Lag som Gefle, och tidigare 
Kalmar, är exempel på det. Men Carlos 
menar att med rätt spelidé behöver det 
inte alls bli så.

– Vi vill jobba på ett annat sätt, med 
positionsbyten och stor rörlighet. Myck-
et handlar om att varje spelare ska få ta 
egna initiativ och inte vara så styrd av sin 
position och en hel del av våra mål har 
kommit när spelare har avslutat i lägen 
där de inte är i sina naturliga zoner. Phi-
lip Hellquists mål mot Göteborg, när han 
som balansspelare kommer i en höger yt-
terposition, är ett exempel på det. Vi har 
pratat mycket om att yttermittfältarna 
ska kunna vara rörliga och ha korslöp-
ningar, så vi ligger inte alltid 4-4-2 utan 

vi kan ofta ligga flera linjer med en hög 
position på yttrarna och en droppande 
anfallare. De gånger vi spelar som sämst 
är ofta när vi faller tillbaks i mer fasta 
positioner och blir stillastående, när vi 
inte byter ytor, tar korslöpningar och så 
vidare.

4-2-2-1-1, nu börJar det väl bli väl snur-
rigt?

– Vad det handlar om, oavsett spelsys-
tem, är att vi vill ha många linjer, inte en 
backlinje, ett mittfält och ett anfall. Det 
passar allra bäst när vi möter typ Gefle, 
lag som är väldigt raka och zonorien-
terade. Om vi har fler linjer i vårt spel 
och får igång rörligheten blir det ganska 
svårt för dem. En försäsongsmatch när 
vi verkligen lyckades med det var just 
mot Gefle hemma när vi förstörde deras 

zonspel med vår rörlighet, vi hade hela 
tiden spelare mellan deras linjer. Samti-
dig, möter man ett lag som Elfsborg som 
har lite samma tänk som oss men kom-
mit lite längre så måste man kanske ha 
fler spelare på mitten för att stänga fler 
ytor. Men vi utgår alltid från vad vi ska 
göra och gör bara små justeringar bero-
ende på motstånd, vi har ett nytt lag som 
är på väg någonstans och då tror jag att 
man måste koncentrera sig på vad vi 
själva ska göra. Det tror jag långsiktigt 
kommer att vara lyckosamt.

nu Väntar ett riktigt långt uppehåll. 14 
omgångar av Allsvenskan är avklarade 
och tränarna har givetvis fått många 
svar på vad som fungerar bättre och vad 
som fungerar sämre. Uppehållet kom-
mer att utnyttjas till att ta ytterligare 
stig, men även att titta på saker som inte 
fungerat riktigt bra.

– Vi kommer främst jobba med för-
svarsspelet, identifiera vilka situationer 
vi behöver bli skickligare i och jobba 
med det. Det är till exempel våra över-
flyttningar vid crossbollar eller spel-

vändningar där vi blir 
lite ivriga och inte 
flyttar över kollek-
tivt. Det slutar med 
att en ytterback kan 
bli väldigt ensam mot 
två, kanske tre spe-
lare. Sedan måste vi 
bli skickligare på att 
försvara egen box. 

Vi måste hitta mer kollektiva rörelser i 
försvarsspelet, när motståndarna slår en 
passning ska vi ha elva spelare som rör 
sig i förhållande till den passnigen. Det 
har vi inte gjort, vi har mer reagerat än 
agerat.

Men även offensivt ser Carlos möjlig-
heter till utveckling.

– I offensiven ska vi behålla tron på 
att vi kan passa upp bollen och ha stor 
rörlighet, men där har vi sista tredjede-
len där vi måste bli ännu mer effektiva. I 
många matcher på Stadion har motstån-
darna backlinjen i straffområdet och 
mittfältet precis utanför och på så sätt 
8-9 spelare på rätt sida om bollen, där 
måste vi hitta nycklar för att låsa upp 
det. Det får inte bli ett självändamål att 
ha ett stort bollinnehav, vi måste även 
lyckas skapa chanser. d

»i offensiven ska vi behålla tron på att  
vi kan passa upp bollen och ha stor  
rörlighet, men där har vi sista tredjede-
len där vi måste bli ännu mer effektiva.«
carlos banda
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Vi på Stadium fi nns med er hela säsongen.
Med den bästa servicen, det bästa sortimentet
och de bästa priserna. Så att ni kan fokusera
på det vi alla älskar – fotbollen. Lycka till!

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 fi nns bakom klubbmärket på

matchtröjan. Nämligen passionen, spelgläjden
och gemenskapen. Det sanna DIF-hjärtat.

Stadium_DIF_Programblad_210x280.indd   1 10-02-26   16.02.32
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allsvenskan
2010-03-14
bk häcken–djurgårdens if 2–1 
1–0 (21) paulo josé de oliviera
1–1 (55) kennedy igboananike
2–1 (62) mattias östberg
arena: borås arena
publik: 2412
domare: martin ingvarsson

2010-03-21
dif–helsingborgs if 0–1
0–1 (2) rasmus jönsson
arena: stockholms stadion
publik: 0
domare: martin hansson

2010-03-31
dif – if brommapojkarna 0–0
arena: stockholms stadion
publik: 7190
domare: michael lerjéus

2010-04-06
ifk göteborg–djurgårdens if 1–1
0–1 (16) philip hellquist
1–1 (56) jakob johansson
arena: gamla ullevi
publik: 10384
domare: markus strömbergsson

2010-04-12
dif – trelleborgs ff 3–0
1–0 (37) johan oremo
2–0 (62) prince ikpe ekong
3–0 (81) sharbel touma
arena: stockholms stadion
publik: 5375
domare: tobias mattsson

2010-04-15
if elfsborg – djurgårdens if 3–1
0–1 (4) johan oremo
1–1 (17) denni avdic
2–1 (38) denni avdic
3–1 (56) martin ericsson
arena: borås arena

publik: 6 851
domare: martin ingvarsson

2010-04-20
dif–åtvidabergs ff 2–1
0–1 (35) haris radetinac
1–1 (45) självmål
2–1 (61) självmål
arena: stockholms stadion
publik: 5 403
domare: jonas eriksson

2010-04-26
malmö ff–djurgårdens if 2–1
1–0 (11) daniel larsson
2–0 (63) daniel larsson

hur skulle du vilja summera våren?
– Mot bakgrund av att det är väldigt 

många nya människor i såväl styrel-
sen, och sportorganisationen som i lag-
ledningen och laget tycker jag att den  
har varit godkänd. Det tar alltid lite 
tid innan man har lärt känna varandra 
och alla bitar är på plats. Men det finns 
detaljer och delar av matcher som inte  
har varit bra och som vi vill förbättra.  
Till exempel så hade vi stora ambitioner 
för svenska cupen men åkte ut direkt  
och det var en stor besvikelse. 
i november förra året tillträdde du som 
sportchef. har jobbet motsvarat dina för-
väntningar?

– Ja, det måste jag säga. Första tiden 
var väldigt intensiv med tränarbyte och 
många spelare som lämnade och värva-
des. Telefonen har gått varm sedan jag 
tillträdde som sportchef men mitt jobb 
har underlättats av att vi är många i 
sportorganisationen som hjälper till och 
tar ansvar för helheten.
vad har du för förhoppningar inför höst-
säsongen?

– Jag tror vi går mot en bättre höst än 
vår. Vår fotboll gynnas av bättre planer 
och förhoppningsvis får vi tillbaka spe-
lare som vi saknat under våren som är 
friska och fräscha. 
många anser att det saknas en ledare i la-
get. håller du med?

– Jag tror att det finns ledare i trup-

pen och tycker mig ha sett tendenser hos 
flera spelare som kan utveckla ledar-
egenskaper. Sen är det också olyckligt 
att vi haft spelare som Jani Lyyski, Mat-
tias Jonson och Daniel Sjölund skadade 
samtidigt eftersom de alla är ledare, även 
om Jonson och Sjölund kanske främst är 
det genom sitt sätt att spela och visa vä-
gen för de andra. 
hur ska truppen bli mindre skadedrabbad i 
fortsättningen?

– Jag har ställt samma fråga till vårt 
medicinska team men faktum är att vi 
statistiskt sett ligger på en normal nivå 
vad gäller skador, men under våren har 
det varit så tätt mellan matcherna att det 
inte funnits tid för återhämtning. När A-

laget körde igång efter sommaruppehål-
let den 11 juni var det fystränaren Pal-
mar Hreinsson som var ytterst ansvarig 
för träningen. Det var för att spelarna 
ska vara bra rustade för hösten och för 
att ge en signal både intern och externt 

att det skedde en nystart. Men för att 
återgå till frågan så är ett sätt att mini-
mera skadorna att ha kontinuitet i för-
eningen även vad gäller det medicinska 
teamet.
du har efterlyst lite mer »kaxighet« hos spe-
larna. går den att frambringa?

– Jag vet kanske inte om kaxighet är 
rätt ord men de måste våga ta mer plats. 
Det är lättare sagt än gjort och det hand-
lar så klart mycket om självförtroende. 
När vi ledde med ett par mål i matchen 
mot Trelleborg var det flera spelare som 
började springa betydligt mer än annars. 
Några segrar i början av hösten skulle ge 
oss det självförtroendet, det handlar om 
att vinna matcherna helt enkelt. 

hur har ditt arbete för-
ändrats sedan mitten av 
maj då du även fick rollen 
som manager? 

– Det är ingen större 
skillnad mer än att jag 
har tagit ytterligare ett 
steg närmare verksam-
heten runt laget. Det 
finns en poäng med att 
den som är ansvarig för 

spelarköpen även är ansvarig för laget, 
annars finns det alltid någon annan att 
skylla på, haha. I en förening krävs det 
att det finns någon med kraften att tän-
ka långsiktigt. Annars är det lätt att det 
kortsiktiga tänkandet tar över. d  

sju frågor om vårsäsongen till stefan Alvén, manager i Djurgården.
text david bogerius

resultat våren 2010

»stor besvikelse att åka ur cupen«

»jag tror att det finns ledare  
i truppen och tycker mig ha sett 
tendenser hos flera spelare som 
kan utveckla ledaregenskaper.«
stefan alvén
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diF-debut 1995
Född 1968 i asmundtorp en mil 
utanför landskrona. började som 
mycket lovande 16-åring i 
landskrona bois och debuterade 
redan ett år senare i A-laget i 
division i. värvades till malmö ff 
av tränaren bob houghton inför 
säsongen 1991 och höll en 
ordinarie plats som back under 
tre säsonger i himmelsblått. 

när rolf  Zetterlund kom till 
klubben som tränare 1994 var 
dock Alvéns plats i startelvan över 
och strax gick flytten till stock-
holm för spel i Djurgården och 
juridikstudier. Alvéns första år i 
blårandigt, 1995, blev en spel-
mässig succé och den mest 
lyckosamma av fem säsonger som 
bland annat innehöll två degrade-
ringar från högsta serien. när 
Djurgården slutade näst sist i 
1999 år allsvenska tackade 
lagkapten Alvén för sig och skrev 
på för ifk norrköping. 

2005 var han emellertid 
tillbaka på stockholms stadion 
och valdes in som styrelseledamot 
i Djurgårdens if fotboll på ett år. i 
februari 2006 fick han rollen som 
sekreterare åt styrelsen och kunde 
hjälpa till i juridiska frågor för 
bland annat spelaravtal. Alvén 
hade då öppnat advokatbyrån 
sportlex som enbart inriktade sig 
på idrottsrelaterade frågor. Den 
20 november 2009 presenterades 
han som Djurgårdens nya 
sportchef  och sedan den 9 maj i 
år är han även klubbens manager.

2–1 (86) kasper hämäläinen
arena: swedbank stadion
publik: 13028
domare: michael lerjéus

2010-04-29
dif–mjällby aif 1–0
1–0 (84) kennedy igboananike
arena: stockholms stadion
publik: 5 263
domare: magnus ahlsén

2010-05-02
aik–djurgårdens if 1–2
1–0 (2) antnio flávio
1–1 (38) joel perovuo

1–2 (72) johan oremo
arena: råsunda stadion
publik: 21 181
domare: stefan johannesson

2010-05-06
dif–gais 1–1
1–0 (15) kasper hämäläinen
1–1 (48) wanderson do carmo
arena: stockholms stadion
publik: 6905
domare: tobias mattsson
2010-05-09

örebro sk–djurgårdens if 1–0
1–0 (49) självmål
arena: behrn arena
publik: 8656
domare: sven–martin åkesson
2010–05–15
halmstads bk – djurgårdens if 2–0
1–0 (11) anselmo
2–0 (88) anselmo
arena: örjans vall
publik: 4 147
domare: markus strömbergsson

2010-05-22
dif–gefle if 1–1
1–0 (79) christer youssef

1–1 (90) jacob orlov
arena: stockholms stadion
publik: 9 282
domare: stefan johannesson

svenska cupen
2010-05-18
ljungskile sk–djurgårdens if 2–0
1–0 (45) gabriel altemark-vanneryr 
2–0 (74) johan friberg da cruz
arena: starke arvid arena
publik: 666
domare: antti kanerva

»stor besvikelse att åka ur cupen«
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kebba har gått långt  
och vill gå längre
kebba ceesay har gått en lång väg. från gambia via borlänge till  
stockholms stadion, med en i nuläget cementerad plats i Djurgårdens 
backlinje. men det har inte varit någon bekymmersfri resa. en tuff   
anpassning från lekfull kompisfotboll till lagerbäckskt system tänkande 
och en debut i Allsvenskan som blev en omskakande nervpärs.
text peder ernerot

d
et är en utVilad kebba Ceesay 
som slår sig ner för en prat-
sund när vi träffas på Kaknäs 
en regnig junidag. En skön 

Greklandssemester med flickvännen har 
gett den välbehövliga batteriladdning 
som krävs för att han ska förhålla sig 
obekymrad till de två veckor av hård 
fysträning som väntar. Kebba har helt 
enkelt den där rätta järnkaminsinställ-
ningen och konstaterar med ett leende 
att det är »bara att köra på«. För har 
man som han klarat att ta det krävande 
steget från lekfull kompisfotboll i Gam-
bia till stram, välorganiserad svensk för-
eningsfotboll, är sådana saker som 14 
dagars fysmangling utan boll inga pro-
blem.

Men det har som sagt varit en lång 
resa och Kebba, som är en talför kille, 
summerar snabbt och koncist sin histo-
rik när bandspelaren åker på.

– Jag är född i Bakau Newtown, Gam-
bia 1987 och bodde där tills jag var 12 
år och sedan blev det Borlänge dit farsan 
hade flyttat tidigare. Så jag, morsan och 

min lillasyster följde efter. Efter några 
månader så startade jag skolan och bör-
jade även spela med Brage i deras junior-
lag. Sommaren 2005 blev jag uppflyttad 
till Brages A-lag där jag spelade i ett och 
ett halvt år och sedan kom jag till Djur-
gården.

Fotbollen kom in tidigt i livet men 
matcherna som spelades höll sig på ett 
mycket långt avstånd ifrån 
svensk knattefotboll med för-
eningstänkande, struktur och 
St:Erikscupspel.

– Efter skolan samlade vi 
ihop ett gäng och spelade, men 
det var aldrig organiserat. Vi 
körde bara för att det var ro-
ligt, helt enkelt. Det var först 
när jag kom till Borlänge som 
jag började spela i ett lag, så i början 
hade jag väldigt svårt med positionsspe-
let. Tränarna skrek: »Du måste över till 
andra sidan!« och »Du måste stå här!« 
och jag tänkte: »Vad fan pratar de om«. 
Så det var väldigt nytt och ställde till 

en del problem i början, men sen blev 
det bättre och bättre. Men det var nyt-
tiga lärdomar och jag förstod snabbt hur 
mycket tid, kraft och energi som fanns 
att vinna på att positionera sig rätt.
För en välfärdsmättad svensk som läser 
om Gambia låter landets historik med 
militärkuppen 1994 som ett tecken på 
att en uppväxt under den här perioden 
kan ha varit ganska turbulent. Men 

enligt Kebba som var 7 år gammal när 
maktövertagandet skedde var det inget 
som skapade några större problem.

– Det var ett stabilt läge. Precis innan 
presidenten (Yahya Jammeh) tog över 
var det lite rörigt, men det har aldrig va-

»tränarna skrek: ›Du måste 
över till andra sidan!‹ och ›Du 
måste stå här!‹ och jag tänkte: 
›vad fan pratar de om‹.«
kebba ceesay
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rit något krig eller så; även om det ibland 
förekommit demonstrationer. Så det var 
en rätt lugn uppväxt.

Pojkdrömmar fanns givetvis men de 
var inte speciellt fokuserade på ett liv 
som fotbollsproffs i en storklubb.

– Jag var intresserad av fotboll så-
klart men de där proffsdrömmarna kom 
lite senare. När jag kom till Sverige ville 
jag ha något att göra så jag prövade 
friidrott, som jag höll på en del med i 
Gambia. Men det blev inget med det 
och istället valde jag fotbollen. Sedan 
efter två år började jag satsa på allvar 
och då kom också drömmarna om en 
fotbollskarriär. Men jag tänkte aldrig så 
mycket på att komma ut och bli proffs i 
Europa och det kanske är lika bra. Som 
ung spelare kan man ju drömma, men 
det är viktigt att man lever i nuet och 
även njuter av det. Det är också viktigt 
att utveckla sig så mycket som möjligt 
för att kunna ta steget och 
inte tappa fokus genom att 
drömma sig bort.

när kebba oCH Hans mamma 
och syster kom hit fanns 
pappa redan på plats i Bor-
länge. Tanken med flytten 
var att barnen skulle få en 
bra utbildning. Medicin 
och juridikstudier brukar 
ju ofta vara uppskattade 
val bland föräldrar, betyd-
ligt mer populära än en 
satsning på den osäkra och 
hårda tillvaron som fot-
bollsproffs.

– Pappa kom till Sverige 
för att han ville att vi skulle 
få en bättre utbildning och 
större möjligheter att läsa vidare. Sedan 
när jag började spela fotboll var det inte 
så att han direkt pushade mig till det, 
utan det var mitt eget val. Men när jag 
väl började spela så var han där och stöt-
tade mig, även om han först och främst 
ville att jag skulle gå ut skolan ordentligt 
och skaffa mig en bra utbildning. Han sa 
alltid att »har du en bra utbildning kan 
ingen ta den ifrån dig«, vilket jag tycker 
är klokt.

Så Kebba slutförde sin skolgång or-
dentligt enligt föräldrarnas rekommen-
dationer – även om fotbollsspelandet 
i Brage tog mycket tid i anspråk. Men 

positionsmässigt var 
han långt ifrån själv-
skriven som back vid 
den tiden.

– I juniorlaget spe-
lade jag överallt förutom målvakt. Se-
dan när jag kom upp till A-laget blev 
jag mittback. När jag därefter kom till 
Djurgården flyttade jag allt mer ut som 
ytterback.

Valet av DIF som klubb var inte nå-
gon självklarhet. Ett stort antal klubbar 
kom med kontraktsförslag men i slutän-
dan sållades alternativen ner till två: 
Gefle och Djurgården. Båda klubbarna 
erbjöd bra möjligheter, men valet föll på 
DIF.

– Jag gick mest på magkänsla, men 
Djurgården hade även blivit mitt favo-
ritlag sedan jag kom till Sverige.

Kebba är ju som bekant landsman 
med Pa Dembo Touray som spelat i DIF 
sedan 2000. Det blev en inte helt oviktig 
faktor i det avgörande beslutet. 

– När jag var liten i Gambia visste jag 
precis vem han var. Men när jag kom 
till Sverige hade jag ingen kontakt med 
honom. Den uppstod först när jag kom 
hit och provtränade i oktober 2006. Så 
visst, det är klart att det bidrog till valet 
av Djurgården att han fanns i klubben.

Första tiden i diF fick Kebba kämpa hårt 
för en plats i laget. Han bet ihop och trä-
nade på och till slut blev det också dags 
för allsvensk debut. Dock under omstän-
digheter som kunde ha varit lättare – 
han åkte rakt in i hetluften i derbyt mot 
Hammarby på Råsunda hösten 2007.

– Jag hade gått skadad innan och 

kebba Ceesay
född: 14 november 1987  
i bakau newtown, gambia
position: högerback alt. 
mittback.
klubbar: brage 2005–2006, 
Djurgården 2006–
civilstånd: sambo.
intressen: många, men främst 
att umgås med nära och kära.
framtidsplaner: testa min 
kapacitet och sedan ta steget 
ut i europa.
styrkor: snabb, följsam och 
bra en mot en – både offensivt 
och defensivt. bra i luften.
svagheter: De håller jag för 
mig själv, inget som mot-
ståndarna ska veta. men jag 
är aldrig nöjd, jag vill alltid 
utveckla allt.
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hunnit träna ett par veckor och så kom 
Siggi och sa att jag skulle starta. Först 
trodde jag att han skämtade så jag bara 
skrattade åt det, men till slut insåg jag 
att han menade allvar. Jag har nog ald-
rig varit så nervös som under första 
halvlek. I ett sådant läge tänker man lite 
för mycket och gör det onödigt svårt för 
sig, men i andra halvlek släppte det lite. 
Men när jag ser tillbaks på det idag tän-
ker jag att jag kunde ha njutit mer av 
stunden.

En vågad coachning av dåvarande 
tränarparet Siggi Jònsson och Paul Lind-
holm som dock gick hem. Seger med 1–0 
och ett clean sheet för Kebba.

– Micke Dahlberg avgjorde och efter 
matchen var det en riktigt, riktig skön 
känsla. Det var 28 000 på läktaren och 
jag fick kramp på slutet, jag kommer 

ihåg den matchen som om det vore igår. 
Derbymatcher är alltid speciella.

Sen dess har utvecklingskurvan pekat 
rakt uppåt för Kebba som nu är grund-
ligt etablerad i laget och tar för sig mer 
och mer på planen.

– Jag har höga krav på mig själv och 
hade hoppats att ta en fast plats i laget 
2008, men det var en del skador och då 

blev jag utlånad till Vasalund som jag 
var med och tog upp till Superettan. Men 
från och med 2009 har jag fått starta de 
flesta matcherna och nu känns det som 
att allt går åt rätt håll.

HögerbaCksplatsen i startelVan är nu-
mera vikt för Kebba även om han gärna 
spelar centralt om han själv får välja.

– Helst skulle jag vilja spela mittback, 
men det är självklart tränarna som be-
stämmer. Att sedan flyttas runt är inget 
problem, men det ska inte vara för 
mycket. Några gånger är det helt okej, 
men gör man det för ofta kan det skapa 
en osäkerhet. Men lagets bästa går alltid 
i första hand.

Hans snabbhet kommer dock verkli-
gen till pass för offensiva räder på hö-
gerkanten, även om det ibland känns 
som att Kebba ibland har det defensiva 
medvetandet närvarande; vilket kan-
ske skapar en viss tvekan. Hur offensiv 
kan egentligen en ytterback i DIF 2010 
vara?

– Vi ska vara offensiva, men vi får 
bara gå med en back. Sticker någon ska 
övriga tre stanna. Men jag tycker att 
jag kan utnyttja min snabbhet på kan-
ten mera. Ibland känns det som att jag 
funderar för mycket eller söker ett pass-
ningsalternativ istället för att bara köra 
på och utmana.

– Det blir ofta så att när jag väl kom-
mit upp en bit i banan, så tänker jag att 
jag inte får tappa bollen. För om hela la-
get är på väg upp och jag tappar bollen i 

min position får vi en kontring emot oss 
som blir riktigt jobbig. Så det defensiva 
tänkandet finns alltid med. Men i höst 
ska jag verkligen försöka komma framåt 
mer och utnyttja min speed i offensiven 
så mycket jag kan.

Förhoppningsvis får vi se Kebba i 
DIF-tröjan en lång tid framöver. Men 
det kommer förmodligen att dyka upp 

förfrågningar från ut-
landet. Förra året blev 
det ett besök i England 
och provspel med stor-
satsande Notts Coun-
ty. En vistelse som 
dock inte kändes helt 
hundraprocentig.

– De visade intresse 
förra sommaren och 
Tord Grip ringde och 

var väldigt på. Det var mycket skriverier 
om klubben i tidningarna då, med Sven-
nis och så, och jag hade ingen riktig koll 
på vad det var för lag. Så efter säsongen 
ville jag åka dit och se med egna ögon 
vad de hade på gång. Jag spelade en test-
match och det gick helt okej, jag gjorde 
till och med mål. Men det kändes ändå 
som att det inte var självklart att flytta 
över bara för att Sven-Göran Eriksson 
var tränare, man måste också tänka på 
vad som händer sedan. Om han lämnar, 
vilket han också gjorde, så sitter man 
fast. Men jag ville som sagt mest kolla 
vad de hade på gång och när jag kom 
hem så ville Djurgården förlänga och då 
var det inget snack. Jag tog det direkt.

kebba berättar att han inte lägger allt-
för mycket tid på tankar om utlandet 
utan istället fokuserar han stenhårt på 
DIF. Han har dock varit i kontakt med 
det gambianska landslaget, även om det 
hittills inte lett till någon speltid.

– De har hört av sig men jag har inte 
kunnat åka. Nu senast tyckte Djurgår-
dens klubbledning att det var bättre att 
jag vilade upp mig men nästa gång de 
ringer kanske jag åker. Det kan vara bra 
att vara med i en träningsmatch och kän-
na på hur det är. Sedan får jag ju också 
ta ett beslut om jag vill stänga dörren till 
en eventuell framtida svensk landslags-
plats, man vet aldrig hur det blir framö-
ver. Men i nuläget är det bara Allsvens-
kan som gäller och full koncentration på 
att ta Djurgården uppåt i tabellen. d

»ibland känns det som att jag 
funderar för mycket eller söker ett 
passningsalternativ istället för att 
bara köra på och utmana.«
kebba ceesay



blårand från barnsben

blåranD Från barnsben
Intervju



21

Djurgårdaren nr 2 • 2010

k
arriären börJade i kista när 
Andrés pappa tackade ja till 
att bli knattetränare i DIF 
Kista, Djurgårdens eget lag i 

norrförorten. André var 5 år gammal när 
laget startade, så man kan lugnt säga att 
han är en egen produkt. Philip Hellquist, 
som är ett år yngre än André var ofta 
med och spelade med laget när de var 
kort om folk. Förutom Philip och André 
var också Tommi Vaiho med när de li-
rade fotboll på planerna där de bodde.

När han var 12 blev han placerad i 
utvecklingslaget inne på Hjorthagen och 
han tar snabbt upp hur coolt det kändes 
att sitta med sin Djurgårdsväska och åka 
tunnelbana in till stan. De var 3-4 styck-
en från Kista som lyftes över till utveck-
lingslaget, i Philips lag kom 6-7 stycken 
från Kista. Helt klart förtjänar det en un-
dersökning varför Kista lyckades fostra 
så många bra spelare, vare sig Philip eller 
André har något bra svar på frågan.

Som så många andra bollbegåvningar 
höll André på med flera sporter samti-
digt, men efter ett par år i utvecklingsla-
get la han ner den sista konkurrenten till 
fotbollen, då han avslutade sin hockey-
karriär i Kista. Han började sent med 
hockeyn, men var talangfull enlig ho-
nom själv. (Har man träffat den mycket 
ödmjuke André så förstår man att han 
måste varit mycket talangfull, annars 
hade han aldrig använt ett så positivt 
laddat ord om sig själv. ) Trots en sen 
start med hockeyn var han snabbt ikapp 
sina lagkamrater som spelat i flera år. 
Men sedan gick det inte mer, träningar 
och matcher krockade allt för mycket 
med varandra och då föll valet att satsa 
på fotbollen, mycket beroende på att han 
spelade i ett elitlag i fotbollen, medan 
hockeylaget inte var så hårt satsande.

i Höstas kom andré tillbaka till Djurgår-
den efter en ettårig utlåning till samar-
betsklubben Skellefteå FF . Alla vet att 
Philip kommer från de egna leden, men 
André är mer av en doldis för de flesta 
Djurgårdare och det är inte samma hype 
kring honom som runt Philip. Han tror 
själv att det hänger ihop med utlåningen 
till Skellefteå. Men varför valde han att 
flytta till Norrland?

–Jag var inte tillräckligt bra för att ta 
klivet direkt från Juniortruppen till a-la-
get och då är det klart att man funderar 

han har spelat i Djurgården sedan  
han var fem år. under våren har André 
calisir tagot klivit in i startelvan.
text wille bäckström

blårand från barnsben
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huvudpartners

Vi utför schakt
och anläggning av:

på olika alternativ. Jag provspelade med 
olika division 2 klubbar här i Stockholm, 
men så tipsade Robbin Sellin (Robbin 
spelade tidigare i DIF, numera återfinns 
han i Brage) mig om Skellefteå. Division 
1 lockade mer än division 2 och efter-
som de hade ett samarbete med Djurgår-
den så blev jag intresserad. Jag visste att 
DIF skulle ha koll på mig om jag spelade 
där, samtidigt som steget till division 1 
också kändes mer attraktivt. 

– I Skellefteå var det också en bra sak 
att ha i bakhuvudet när jag tränade, att 
jag åkte dit för att spela mig tillbaka till 
Djurgården. Lasse Ericsson, som var ju-
niortränare i DIF ringde då och då och 
kollade hur det var med mig, det gör han 
faktiskt fortfarande trots att han nu bytt 
klubb, och Aral och några andra från 
Djurgården var uppe och tittade på oss 
och då blev jag än mer beslutsam att 
lyckas.
hur var det att flytta från stockholm till 
skellefteå?

– Haha, det var faktiskt så fördoms-
fullt som det kan bli när jag reste dit. 
Det var hur mycket snö som helst när 
jag landade, på väg till stan var det bara 
skog och så såg vi givetvis en älg på vä-
gen också. Jag trivdes verkligen jättebra, 
jag blev bra bemött av alla. Jag märk-
te inte av någon attityd mot mig som 
Stockholmare, men visst märkte jag att 
de hade sina fördomar om 08:or. Men 
de var nog snarare glada över att någon 
flyttade från Stockholm till Skellefteå, 
annars brukar det mest vara tvärtom.

– Fotbollsmässigt var det också helt 
rätt. Jag fick spela med rutinerade spe-
lare, det var nyttigt för min utveckling. Vi 
hade ett bra lag, men vi var hårt drabba-
de av skador vilket gjorde att resultaten 

inte blev de bästa.  Jag kom dit som back, 
men de testade mig som defensiv mittfäl-
tare, och de fungerade bra så det var den 
positionen som jag fick spela på där uppe.  
Så här i efterhand kan jag också säga att 
det var perfekt att gå till division 1, den 
vägen kan jag verkligen rekommendera.

hur tänkte du när du skulle komma tillbaka 
till djurgården. vad var din plan?

– Först och främst så är det viktigt 
att känna att man är en i laget, både på 
och utanför fotbollsplanen. Det är något 
man måste jobba med själv, det kommer 
ju inte av sig självt. Sedan är det bara att 
träna och göra sitt bästa hela tiden. Jag 
kände mig inte pressad av att inte räcka 
till när jag kom tillbaka, jag visste att 
jag inte skulle förstöra träningarna, så 
långt efter låg jag inte. Jag hade satt upp 
målsättningar med min fotboll också, så 
förutom att känna mig delaktig i laget 

skulle jag få hoppa in i höst också. Men 
nu har det ju gått fortare än så, jag har 
ju redan fått spela från start i allsvenska 
under våren, så nu har jag fått ändra på 
målen, nu gäller det att få spela så myck-
et som möjligt under hösten. Jag tror 
att det är viktigt att sätta upp mål, både 
rimliga och drömmål.
hur ser drömmålet ut?

– Det är att flytta till Spanien och spela 
i Barcelona. Det är mitt favoritlag, men 
jag är inte så där vansinnigt intresserad 
av att titta på fotboll, det är inte ofta som 
jag kollar på fotboll på tv.
nu när det gått så bra då, hur tar lagkompi-
sarna det, ni konkurrerar ju med varandra?

– Visst konkurrerar vi om platserna, 
men jag har bara känt att alla varit glada 

för min skull. Vi är nog 
en riktigt bra grupp för 
unga spelare, man kän-
ner att Djurgården sat-
sar på oss, Putte Carls-
son är ute på Kaknäs 
och kollar läget och 
uppmuntrar oss, trä-
narna är sociala och de 
äldre spelarna är bra på 

att säga till oss också, både på och utan-
för planen.
hur ser på er insats i första halvan av 
allsvenskan?

– Det har väl gått okey, vi har spelat 
bra emellanåt, har haft mycket boll och 
det har varit en positiv känsla. Men re-
sultatmässigt har det varit tyngre, sär-
skilt på bortaplan där det inte fungerat 
bra alls. Men jag tror och hoppas att det 
kommer, både för oss i laget och för alla 
runt omkring. Man märker ju hur myck-
et många bryr sig så man vill ju gärna 
vinna för deras skull. d

»Att flytta till spanien och spela  
i barcelona. Det är mitt favoritlag, 
men jag är inte så där vansinnigt 
intresserad av att titta på fotboll.«
andré calisir
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mats Jonsson 
evenemangsansvarig

premiären är det roligaste 
som hänt den här säsong-
en. 1 200 Djurgårdare var 
på plats i borås och de visar 
verkligen att supporterkul-
turen lever i allra högsta 
grad. sen var det kul med 
den publika hemmapremiär 
mot bp där publiken 
ordnade en underbar 
inramning.

Det finns flera orsaker, men 
framför allt så har vi inte 
den kvaliteten på Allsvens-
kan att den lockar när 
vädret inte är fotbollsmäs-
sigt. snö i kombination med 
blåst hör inte hemma på 
fotboll.

personligen får hammarby 
gärna fortsätta i superettan 
för rent känslomässigt är 
det alltid skönt att ha dem 
en division under. men i ett 
större perspektiv vill jag ha 
dem tillbaka, det är bra ur 
många synvinklar både för 
oss och svensk fotboll i 
stort. Allsvenskan behöver 
de stora publiklagen. men 
det ser onekligen nattsvart 
ut för bajen om man ser på 
deras tabellplacering och 
prestation i superettan.

vad har varit roligast under 
säsongen?

varför sviker publiken?

vill du ha tillbaka bajen i 
allsvenskan, och hur ska det 
gå till?

spelare 
& kansli

sebastian raJalakso 
anfallare

Det är inte helt lätt att hitta 
något roligt när man varit 
skadad så mycket, som jag 
varit under säsongen men 
derbyvinsten satt inte helt 
fel.

Det var vinter när Allsvens-
kan började, vem vill gå på 
fotboll då? Dessutom hade vi 
svårt att konkurrera med 
hockeyn och så var nog fjolår-
ets resultat något som 
påverkade publiken inled-
ningsvis.

för derbynas skull vore det ju 
kul, men det är ju helt 
riskfritt att de kommer 
tillbaka med tanke på hur det 
går för dem. De är verkligen 
iskalla just nu.

JoHan Wilny 
djurgårdsandan

mitt hjärta brinner för 
ungdomsfotbollen, det är ju 
där jag varit verksam, så jag 
svarar att philip hellquists 
utveckling. han har 
verkligen gjort ett par 
imponerande insatser i år 
och det är kul att se 
skillnaden från förra året. 
egentligen vill jag lyfta fram 
alla unga spelare i a-laget, 
jag har ju jobbat med 
allihopa när de var juniorer, 
men ska jag nämna en så 
blir det philip.

jag tror att det handlar 
mycket om att det varit 
röigt i klubben, att folk  
har tappat lusten. men  
det är bara en av många 
anledningar.

jag hoppas att de kommer 
tillbaka. men jag tror inte 
på gud, och jag tror inte på 
trollkonster, så frågan är 
hur det ska gå till. Det är 
kul med rivaliteten, den där 
hatkärleken är härlig.
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tommi VaiHo 
målvakt 

givetvis var min allsvenska 
debut roligast, det var 
riktigt stort för mig som 
spelat i klubben så länge.

Det gick inte så bra för oss 
förra året, jag tror att det 
gör att vi inte är lika heta i 
år. Dessutom tror jag att 
hockeyns framgång 
påverkade publiksiffrorna i 
början av serien.

jag skulle vilja ha tillbaka 
dem, men jag tror inte att 
de kommer upp på ett bra 
tag. De är helt enkelt inte 
tillräckligt bra.

petter gustaFsson 
back

Derbyvinsten. jag har ett 
stort minus i derbystatisti-
ken, jag har aldrig vunnit ett 
derby tidigare så det här var 
riktigt stort. visserligen 
spelade jag inte, men det 
saknade betydelse för 
glädjen.

jag vet inte riktigt, men jag 
tror att hockeyns framgång-
ar påverkade publiken då 
det var lite mycket Djur-
gårdsmatcher i inledningen 
av Allsvenskan. sen har vi 
kanske inte bjudit på 
tillräckligt bra fotboll. man 
ska heller inte glömma att 
vi startade Allsvenskan med 
spel på vintern också, det 
kanske inte lockade folk så 
mycket.

jo, det får gärna komma 
tillbaka. hur det ska gå till? 
Det vet jag verkligen inte, de 
tar nog ett par år innan de 
lyckas med det med tanke 
på hur instabilt allt verkar 
vara i bajen. nu har de ju 
ett väldigt ungt lag också, 
de behöver nog stå på 
tillväxt innan de är redo för 
en högre serie.

»Jag har ett stort 
minus i derbysta-
tistiken, jag har 
aldrig vunnit ett 
derby tidigare så 
det här var riktigt 
stort.« 
petter gustafsson

»Hockeyns fram-
gång påverkade 
publiksiffrorna i 
början av serien..«
robert kollberg

» allsvenskan 
behöver de stora 
publiklagen. men 
det ser onekligen 
nattsvart ut för 
bajen.«
mats jansson

robert kollberg 
medlemsanvarig

Derbysegern, att vi vann 
mot gnaget för första 
gången på tre säsonger var 
lätt det roligaste jag upplevt 
under vårsäsongen.

jag tror att hockeyns 
framgång gjorde att många 
valde bort fotbollen av 
ekonomiska skäl. Att vi fick 
spela vår hemmapremiär 
mot helsingborg utan 
publik ställde också till det. 
premiären är alltid en 
folkfest som lockar mycket 
folk och en bra premiär gör 
också att folk kommer på 
nästa match. och nästa.

jag vill att alla tre stock- 
holmslagen ska ligga i 
Allsvenskan. Det är kul just 
när de åker ut, men sedan 
saknar men dem. hur det 
ska gå till för hammarby att 
gå upp vet jag inte, jag har 
ingen koll på superettan.
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 En respektabel fotbollsup-
porter av idag vill till leda 
gärna förklara hur tufft det 
är att vara just fotbollsup-

porter. Men ärligt talat hur svårt 
är det? Svårt är det att förstå sig 
på eländet i delar av världen långt 
från Stockholm Stadion. Hur fan BP 
kan låta oljan rinna ut i havet (och 
visserligen också hur de oftast tar 
poäng av oss) och hur någon faktiskt 
gick ut och skröt om att det var just 
han som är mannen som skapat 
vuvuzelan.

Svårmod är förvisso vackert – 
och utan tvekan förbannat mycket 
svensk höstkväll och strålkastarljus. 
Och självklart beror det på vilket 
lag man håller på och vilka förvänt-
ningar man har.

Men jag undrar egentligen – hur 
bra kan jag ha det? Varje dag gör 
jag en bugning framför spegeln och 
trycker tillbaka en tår för att jag 
är så evigt tacksam att Malcolm 
»Super-Mac« McDonald och Anders Grönhagen spelade i 
Djurgården 1979 och att min kusin som jag såg upp till höll 
på Djurgården och att Mats Waltin spelade hockey för klub-
ben. Annars hade jag varit Hammarbyare precis som resten 
av min familj. De mår efter omständigheterna bra men har 
inte kunnat jubla över 9–1-seger i derby, tre SM-guld, ett par 
silver, några andra medaljer, det där magiska strålkastarljuset 
över Stadion, att dessutom kunna känna att jag bidragit lite 
under några sportsligt hårda år, otaliga cupsegrar och framför 
allt en närmast legendarisk vänsterbackshistoria. 

För när det blåser snålt på Stadion – och inte minst på 

bortaarenor – så gäller det att laget 
och supportrar agerar som de flesta av 
de vänsterbackar jag sett i Djurgården 
sedan 70-talet. Att ta kampen. Att 
springa åt något håll. Att inte stå still. 
Att försöka. Att inte tänka för mycket. 
Att inte skylla på någon annan. Att 
inte deppa för länge. Att inte jubla för 
länge. Att bara tänka – »Jag är vänster-
back«. Tillsammans fixar vi det här.«

är du VänsterbaCk har du alldeles 
säkert startat på en annan plats i laget 
när du var ungdomsspelare. Du har 
haft drömmar om något annat. Men 
om du väl accepterat uppgiften så vet 
du att det bara finns ett läge – att gå in 
och göra ditt jobb. Du har haft långa 
diskussioner med en tränare som nu 
förlitar sig extra mycket på dig. Du vet 
att det kanske inte är så förbaskat kul 
alla gånger men det är en utmaning 
som du kan klara – och om du gör det 
så kommer de där supportrarna att 
älska dig.

Den första vänsterbacken jag följde var Gary Williams. 
Eftersom jag var åtta år så vet jag egentligen inte alls om  
han gjorde allt för laget men han hade coolt namn och grym 
frisyr och såg alltid bestämd ut. Han sprang i alla  
fal inte runt och lallade. Dessutom gjorde han det som jag 
alltid gör för Djurgården. Han kom tillbaka. Efter en sejour 
i England i början av 80-talet drog han åter på sig Djur-
gårdströjan 1985. Som ni antingen minns – eller förstår – så 
slog han in en av straffarna i kvaldramat mot Gais sent den 
hösten. Han funderade inte.

Efter Williams dubbla tid i Djurgården har jag på Djurgår-

Enkelt val i höst – minns 
vad vänstern har gjort”

i fjol såg jag både janne tauer hålla oss kvar i allsvenskan  
med sitt kvalmål medan hans konkurrent petter gustafsson 
spelade sitt livs fotboll på platsen.
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Enkelt val i höst – minns 
vad vänstern har gjort

Tommy Jacobson,  
ordförande  

Djurgårdens IF

dens vänsterbacksplats fått se legendaren Markus Karlsson, 
som ju spelade över allt som han blev tillsagd, anföra laget. 
Jag har fått se Mikael Dorsin slita livet ur sig för laget och 
hans ersättare Fredrik Stenman visa hjärta för klubben efter 
en halvlek. Jag har fått se Stefan Alvén briljera på platsen – 
och som alla vet nu även komma tillbaka och försöka lyfta 
klubben efter sin spelarkarriär. I fjol såg jag både Janne Tauer 
hålla oss kvar i Allsvenskan med sitt kvalmål medan hans 
konkurrent Petter Gustafsson spelade sitt livs fotboll på plat-
sen. Jag har sett Leffe Nilsson – som inte gjorde många mål 
för Djurgården –  men med ett drömmål hösten 1987 se till 
att vi kom tillbaka till Allsvenskan. 

Mycket kan sägas om de här spelarna men ingen av dem 
underpresterade. Alla verkade förstå – att om jag gör mitt 
bästa, ser möjligheterna och hjälper laget så kommer det här 
att gå bra. Gör alla i laget, klubben, träningsanläggningen 
och inte minst fansen som de nämnda vänsterbackarna så kan 
jag inte utlova ett gäng titlar – men ett grymt lag.

En vänsterback tycker inte att det är svårt – han ser möjlig-
heterna.

Att vara supporter och se möjligheter är inte alltid så lätt. 
De kan vara möjligheten att hitta lösningen. Jag minns en 
anfallare som missade en del chanser i en match. Eller om jag 
ska vara ärlig – i väldigt många matcher. Ja, om jag inte miss-
minner mig så missade han i stort sett allt. En i publiken såg 
möjligheten när spelaren i fråga skulle ta ett inkast vid västra 

läktaren – och förklarade med hög och nästan gråtfärdig röst 
att »spelaren« borde bli klar med sina studier och därefter 
åka hem till den sydliga stad han var ifrån.

men det Här Var länge sedan. Och varken målsumparen eller 
killen i publiken är några typiska vänsterbackar.

Och strunt i det. Det är framåt vi ska. Jag ser fram emot 
allt i höst. Och alla andra säonger också såklart. Till och med 
gubben bakom mig på Stadion. Bakom mig sitter en man som 
dök upp från ingenstans den här säsongen. Jag har aldrig sett 
honom under tidigare år. Han kanske har varit bortrest? Han 
kanske har bytt lag? Han tycker i alla fall att Djurgården bör 
vinna matcherna busenkelt. Hans analyser är helt enkelt att 
gör en spelare ett felpass så är det lika med uselt. Spelarna 
borde passa rätt tycker gubben. Själv vet han inte vad som 
är offside men jag lovar att jag 
ska muntra upp honom om han 
frågar mig om något.

Jag ska agera lite vänster-
back. Att bara komma in, göra 
jobbet, göra tummen upp, slå 
en ryggdunk, se framåt och 
förstå att det är laget som är det 
viktiga.

 pierre matteoni

 fotbollskanalen.se



Egentligen började årets
allsvenska matcher för 15 år sedan.
På hundratals grusplaner runtom i Sverige.

Det främsta målet med vår fotbollssponsring är förstås inte att alla 
ska bli elitspelare.

Viktigast för oss är alla de tusentals tjejer och killar som varje vecka 
träffas, tränar och har skoj runtom i landet. Många av dem med 
reklam från sin ICA-butik på dräkten.

För även om ICA-märket ofta syns på kända svenska lag är det fram-
för allt ungdomsidrotten vi stöttar. Det är ett av våra sätt att bidra 
till ett gott samhälle.

Om vi också har bidragit till att några knattar har blivit elitspelare, 
är vi självklart mycket glada för det.

Handla hos ICA, en bra affär...och betala med ICA-kundkort.
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