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Under hösten fick vi se hur mycket som finns 
i det här laget, vem minns inte matcherna mot 
AIK, Örebro och Malmö FF?

Tålamod ger resultat
rubriken till denna text i årets första nummer, som kom ut innan säsongsstarten, 
var »Tålamod är nyckeln«. Det var i det läget en förhoppning i dubbel bemärkelse. 
En förhoppning om att alla, spelare, ledare, medlemmar och så vidare, skulle ha 
tålamod med det nya lagbygge som är på väg att ta form, den resa som är startad. 
Men så här i efterhand kan man väl även säga att det, efter ett magert 2009, var en 
förhoppning om att detta tålamod faktiskt skulle leda någonstans. Det gjorde det. 
Målsättningen var att hamna bland de tio bästa i serien, det klarades visserligen 
precis, men det hade inte krävts mycket till för att det skulle bli klart bättre än så. 
Och under hösten fick vi se hur mycket som finns i det här laget, vem minns inte 
matcherna mot AIK, Örebro och Malmö FF? Tålamodet som alla har visat upp har 
verkligen gett resultat och nu känns det riktigt roligt att tänka på nästa säsong.

Något som varit riktigt glädjande denna säsong är att se hur ungdomssats
ningen bär frukt. Juniorerna tog sig ända till SM-final där man knappt förlorade 
mot Malmö FF. Fyra spelare från ungdomsverksamheten, Tommi Vaiho, Joakim 
Alriksson, André Calisir och Danilo Kuzmanovic, har i år debuterat i Allsvenskan, 
medan Philip Hellquist på allvar etablerat sig i laget. Att bygga laget på egna spe
lare är en uttalad strategi som verkar fungera.

I detta nummer tittar vi självklart på vad som hänt under året, det finns både 
sammanställningar av resultat, tränarintervjuer och supportrars syn på säsongen. 
Men fokus ligger på framtiden. Försäsongen har redan satt igång och säsongsbil
jetterna, »min plats på stadion«, säljs för fulla muggar. Joel Riddez ansluter till 
truppen i januari och självklart kan du läsa en intervju med honom, liksom med 
hemvändaren Magnus Pehrsson som tar över som manager 2012. Resan är igång, 
Djurgården är på väg och första stationen, 2010, klarades av på ett riktigt bra 
sätt. Välkomna till årets sista nummer av medlemstidningen Djurgårdaren och den 
fortsatta resan mot framgång.
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Säsongsbiljetter 2011
Försäkra dig om »Din plats på arenan« 2011 genom att köpa säsongsbiljett. Du har din fasta plats 
på hemmamatcherna i Allsvenskan. Är du medlem i Djurgården Fotboll är säsongsbiljetten 
subventionerad och du får även förmånliga erbjudanden under hela 2011.

biljetter. Det är som alltid stort tryck på de bästa platserna så 
vill du försäkra dig om en bra plats på Stadion så är det säsongs
biljett som gäller. De 3000 första medlemmarna i Djurgården 
Fotboll som betalar sin säsongsbiljett får en specialsouvenir i 
samband med biljettutlämningen lördag 19 mars på Stadion. 
Biljetterna bokar du direkt på dif.se

Hade du säsongsbiljett 2010 och vill behålla samma plats 2011 
kan du betala din säsongsbiljett direkt via dif.se med betalkort 
eller via Internetbank. Det går givetvis även bra att betala sä
songsbiljetten på BG 5724-6092 (betalningsmottagare Djurgår
dens Elitfotboll AB).
Information till alla privatpersoner som hade säsongsbiljett 
2010 skickas ut i december. Sista betalningsdag för att du ska få 
behålla din plats är 31 december 2010.
Alla företagare som hade säsongsbiljett 2010 kommer också 
att bli kontaktade via brev/telefon. Har du några frågor kring 
företagsbiljetter med hospitaIity, kontakta oss via e-post event@ 
dif.se.

Priskategorier 2011
Säsongsbiljetterna är uppdelade i tre priskategorier: medlem 
Djurgården Fotboll, icke medlem (ordinarie pris) och företag. 
Nedan reder vi ut begreppen.

MEDLEM DJURGARDEN 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 2011, 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 2011 kan de som inte är medlemmar i Djurgården 
Fotboll köpa säsongsbiljett till ordinarie pris. Ange ditt person
nummer vid betalningen. Vid biljettutlämningen ska du kunna 
legitimera dig. Som icke medlem betalar du det ordinarie priset 
som är 600 kronor mer än vad medlemspriset är för din plats.

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

Priser säsongsbiljetter 2011
MEDLEM ORDINARIE
Sektion B, E, O 3 800 kr 4 400 kr
Sektion A-F + O-P 3 400 kr 4 000 kr

mailto:event@dif.se


Sektion A, F, P 
Sektion G, L, K övre 
Sektion M-N - Klack 
Sektion H, K nedre

2 900 kr
2 200 kr
1 800 kr*
1 200 kr

3 500 kr
2 800 kr
2 600 kr
1 800 kr

Priserna är inklusive 6 % moms och Ticnets serviceavgifter.
*Det subventionerade priset i klacken gäller även för medlemmar i Järnkami
nerna och priset 1800 kronor gäller fram till och med torsdag den 31 decem
ber 2010. Därefter kostar platserna i klacken 2000 kronor för medlemmar.

VAR SITTER DU PÅ MATCHERNA PÅ RÅSUNDA?
Stadion
Långsida Sektion A-F & O-P
Kurvan, Sektion G, H, K, L 
Klack, Sektion M-N

Råsunda
Östra & Västra
Östra Nedre
Södra Nedre

Så här skaffar du säsongsbiljett 2011
Jag hade inte säsongsbiljett 2010. Hur beställer jag säsongs
biljett 2011?
Fyll i bokningsformuläret och betala säsongsbiljetten direkt 
på dif.se.

Hur beställer jag säsongsbiljett 2011 i klacken?
Betala in 1 800 kronor på BG 5724-6092 (betalningsmottagare 
Djurgårdens Elitfotboll AB) senast 31 december 2010. Skriv 
namn och adress samt att du vill ha plats i klacken på sektion M 
och N. Just nu finns det drygt 500 lediga platser i klacken utöver 
de som hade säsongsbiljett 2010. Det går givetvis också bra att 
betala direkt med betalkort eller via Internetbank på dif.se.

Jag hade säsongsbiljett 2010, men vill ha en bättre plats.
Hur gör jag?
Du kan köpa lediga platser direkt på hemsidan om det finns 
lediga platser som du hellre vill ha. Annars rekommenderar vi 
att du betalar in för den plats du hade 2010. Du anmäler dig 

sedan till vår kölista och i januari när vi gått igenom alla betal
ningar ser vi om vi kan tillgodose dina önskemål. När vi gått ige
nom kölistan i januari släpper vi obetalda platser till försäljning. 
Har vi inte kunnat tillgodose dina önskemål i kölistan och du 
ändå inte finner platser du hellre vill ha så köper dem, därefter 
kontaktar du oss, så krediterar vi det belopp du tidigare betalat.

Glöm inte att:
• Hade du säsongsbiljett 2010 är sista betalningsdag för att 
behålla din plats fredagen den 31 december. Betalning görs till 
BG 5724-6092 (betalningsmottagare Djurgårdens Elitfotboll 
AB). Ange plats och namn vid betalningen. Du kan också betala 
din plats direkt på dif.se från den 25 november.
• Du måste vara medlem i Djurgården Fotboll för att kunna 
utnyttja förmånen att köpa subventionerad säsongsbiljett. Ett 
medlemskort berättigar till köp av en säsongsbiljett till med
lemspris.
•Se till att förlänga ditt medlemskap i Djurgården Fotboll senast 
måndagen den 31 januari så att du hinner få ditt nya medlem
skort innan biljettutlämningen i mars.
•Subventionerade säsongsbiljetter i klacken på sektion M och N 
kan även medlemmar i Järnkaminerna köpa.
• Säsongsbiljetter för företag bokas via Djurgårdens Fotboll 
Försäljning AB på .event@dif.se
• 2011 säljer vi inga säsongsbiljetter på fondläktaren utan hänvi
sar till sektion H och K nedre.
•Säsongsbiljetten kommer inte att skickas hem till dig. Du mås
te själv hämta den på Stadion den 19 mars. Mer information 
om utlämningen kommer i februari på hemsidan. • Ticnet tar ut 
en serviceavgift på 10-35 kronor/matchbiljett, en serviceavgift 
som Djurgården inte kan påverka.
• Alla biljettpriser är inklusive 6 % moms.
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Kolla DIFTV i mobilen
diftv. Djurgården var en av de första allsvenska klubbarna 
att lansera en applikation för smartphones i våras i 
samarbete med Solid Tango. I september kom en uppda
tering som innebär att du nu kan titta på DIFTV direkt i 
din iPhone eller Android-telefon för att på så sätt alltid 
ha koll på de senaste DIF-nyheterna. Har du ännu inte 
skaffat appen - eller uppdaterat din befintliga - kan du 
göra det gratis i App Store eller Android Market.

Under året har Djurgården satsat hårt på utveck
lingen av DIFTV och vi på redaktionen är givetvis 
mycket glada för den stora mängden positiv feedback 
som har kommit in. Men det finns ingen anledning att 
vila på lagrarna utan i vår strävan att bli ännu bättre vill 
vi gärna ha mer feedback på vad vi kan förbättra och vad ni vill se 
mer av. Skicka ett mejl till diftv@dif.se så läser vi och begrundar.

PEDER ERNEROT

Träningssug hos spelarna
a-laget. Djurgårdens A-lagsspelare hade semester i november, 
men enligt flera av spelarna var det inte bara njutbart.

-Efter några dagar kände man sig rastlös och ville komma 
igång, säger Kebba Ceesay.

Philip Hellquist och André Calisir tillbringade två av de 
träningslediga veckorna i Thailand, men hade med sig bollen till 
stranden varje dag.

-Efter några dagar kände man sig otroligt lätt i benen. Det var 
som att man kunde göra vad som helst med bollen. Man fick 
verkligen tillbaka suget, säger André.

DAVID BOGERIUS

Kasper Hämäläinen - Årets guldrand 
utmärkelse. Guldränderna - Djurgården supporterlag i 
samarbete med Norrlands Guld - vill med priset »Årets 
guldrand« premiera en spelare i A-laget med som har tagit i 
lite extra och visat rätt attityd på och utanför planen. I år gick 
priset till Kasper Hämäläinen som förutom den ärofulla 
tituleringen även fick en signerad Guldrandströja.
PEDER ERNEROT

Kimmen blev årets junior 
genombrott. Stefan Rehn, Kennedy 
Igboananike och Philip Hellquist har 
vunnit det tidigare och i år var det Joakim 
»Kimmen« Alrikssons tur att ta emot 
priset som årets junior. Kimmen är född 
1992 och har haft en fantastisk utveckling 
under året. Han var en starkt bidragande 
orsak till att DIF tog sig till SM-final i junio
rallsvenskan och har har även varit uttagen 
i A-truppen i ett par allsvenska matcher i 
år - vilket sedan kröntes med ett bejublat 
inhopp i sista hemmamatchen mot 
Halmstad på Stadion. Vi säger grattis till 
Kimmen och hoppas på flera allsvenska 
matcher för hans del nästa år.

PEDER ERNEROT
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Dembo i topp med
rekord. När Pa Dembo Touray spelade mot 
Halmstad i allsvenskans sista omgång hade 

han gjort 165 allsvenska matcher för 
Djurgården, precis som Toni Kuivas
to. Så många matcher har ingen 
annan gjort på tvåtusentalet.

Pa Dembo Touray kom till Djurgår
den år 2000 och debuterade den 

26 februari samma år i en 
träningsmatch mot Brage 

som Djurgården vann med 
4-1.

-Jag kommer ihåg 
matchen, det var häftigt att 

spela första matchen med

Djurgården. Och så vann vi, det gav en bra 
känsla, berättar Dembo.

Men det blev inte så många matcher för 
Dembo, det året var Rami Shaaban 
förstamålvakt och 2001 anslöt Andreas 
Isaksson. Så Dembo lånades ut till först 
Assyriska och sedan norska Vålerengen. 
Den allsvenska debuten fick vänta till 2004, 
Dembo stod borta mot Halmstad den 7 juli 
när Djurgården spelade 2-2.

-Den minns jag så klart. Det var lite 
nervöst, men jag hade ju spelat en del i 
Vålerengen så det var inte helt nytt för mig. 
Efter matchen sa Zoran Lukic till mig att 
»Dembo, du gjorde en mycket bra match
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Toni Kuivasto
i dag, jag är mycket imponerad«, det 
minns jag.

Sedan dess har det varit Dembo i mål 
i nästan varje match och efter matchen 
mot Halmstad i sista omgången är han 
uppe i 165 allsvenska matcher för 
Djurgården. Tidigare mittbacken Toni 
Kuivasto gjorde precis 165 allsvenska 
matcher för Djurgården innan han förra 
säsongen lämnade laget.

-Det känns mycket bra, jag har ju sagt 
att jag har hjärtat i Djurgården och det 
känns fantastiskt att få ha spelat så 
många matcher för laget. Och nästa år 
ska jag slå Toni.

Bland de spelare som fortfarande finns 
med i truppen finns det bara en som är 
i närheten av Dembo, Daniel Sjölund som 
är uppe i 150 allsvenska matcher. Ingen 
annan har kommit över 100 matcher.

Bland spelare som har slutat kan 
nämnas Markus Johannesson med 136 
allsvenska matcher, Niclas Rasck 127 (23 
av dessa 1999) och Markus Karlsson 124 
(varav många på 90-talet).

Noterbart är att de två kvalmat
cherna mot Assyriska 2009 inte är 
inräknade i Dembos eller 
Kuivastos statistik.

JONAS RIEDEL

163 
matcher kvar för Jonny 
trogen. En större DIF-supporter 
än Jonny Lundin är förmodligen 
omöjlig att hitta. Hans match
svit i fotboll är intakt, hemma 
som borta, sedan augusti 
1998. Hade det inte varit för 
några dåliga kräftor som 
slog ut honom i magsjuka 
hade sviten varit obruten 
sedan 1995.

-Mitt mål är 500 
raka matcher. Det ska 
inte vara omöjligt. 
Nu ligger jag 
på 337.
JONAS 
RIEDEL
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Kebba i DN-elvan 
a-laget. Kebba Ceesay tog en 
plats som högerback i årets 
allsvenska DN-elva. Säsongens 
elva baseras på hur många 
gånger man varit med i 
veckans lag i Dagens Nyheter. 
Kebba hade sällskap av 
Samuel Wowoah (ÖSK), Daniel 
Andersson (MFF) och Walid 
Atta (AIK) i backlinjen. Ken
nedy Igboananike tog en plats 
på bänken.

Redaktionens val: årets mål
höjdpunkter. Säsongen 2010 var onekligen dynamisk i sin karaktär. Derbydubblar och dröminsat
ser hemma mot Malmö FF och Örebro SK varvades med ett bortaspel vi helst omedelbart vill 
förtränga. Det gjordes en hel del mål också och redaktionen på dif.se hade tydliga åsikter om vilket 
som var det mest minnesvärda.

Kriterierna för det här valet kan variera. Det kan handla om det snyggaste målet rent fotbollses
tetiskt, det kan vara det mål som har haft mest känslomässig betydelse för en personligen eller 
kanske ett mål som har gjorts under någon speciell omständighet som gör att det etsar sig fast i 
minnet. Vi på redaktionen har efter idogt funderande kommit fram till följande val av årets mål, 
med tillhörande motivering:

Peder Ernerot: »Oremos 2-1 mot AIK«
När Johan Oremo gjorde 2-1 mot AIK på Råsunda var lyckan 
total. Efter att jag ensam stått upp och levererat ett euforiskt 
150 decibels-vrål på Råsundas pressläktare, med tillhörande 
barsk tillsägelse från »vän av ordning«, sjönk tanken sakta in att 
det här kan sluta med seger. Det var kanske inte årets snyggaste 
mål, (även om det var ett klassmål), men definitivt det skönaste 
med tanke på hur derbystatistiken sett ut året innan.

DAVID BOGERIUS

David Bogerius: »Rajalaksos 1-0 mot BP«
Sebastian Rajalaksos 1-0-rekyl i 85:e minuten mot BP på Grimsta, som 
enligt mig även var ett av allsvenskans snyggaste mål i år. Rent estetiskt var 
denna fullträff snudd på fulländad och dessutom det mål som drog upp 
Djurgården ur bottenträsket.

Jonas Riedel: »Joona Toivios 2-1 mot ÖSK«
Om Sebastian Rajalaksos mål mot BP var starten så var Joona 
Toivios 2-1 mot ÖSK på Stadion kronan på en fantastisk 
period. Djurgården hade tre raka segrar och var på väg att helt 
lämna bottenstriden för kampen om betydligt roligare 
placeringar när man tog emot topplaget Örebro i vilket som 
kändes som ett examensprov. Spelmässigt såg det riktigt 
bra ut, men det var med stor besvikelse som vi kunde se

Örebro ta ledningen. Djurgården gav dock inte upp utan skulle 
bara vända på resultatet. Efter Toumas kvittering satte Joona Toivio 
segermålet med panna, ett mål som kanske inte var det vackraste 
men som visade på kamp och en oerhörd vilja, ett mål som kändes så 
rättvist. I den sekunden var Djurgården oövervinnliga, laget som 
aldrig ger upp, som alltid gör allt tills domaren blåser av matchen. I 
alla fall i mitt huvud.

CL-slutspel påverkar 
spelschemat 
speldagar. Enligt nya 
direktiv från UEFA får 
matcher i allsvenskan och 
superettan inte spelas 
samma dagar som det är 
spel i Europacuperna. Det 
här gäller från och med 
2012 och det handlar om 
matcher under vårsäsongen 
från kvartsfinal och framåt i 
Champions League och 
Europa League. Således 
inga DIF-matcher på 
tisdagar, onsdagar och 
torsdagar under vissa 
veckor i april-maj.

PEDER ERNEROT

Wille Bäckström: »Oremos 2-1 mot AIK«
Jag håller med Peder. Visst har det funnits mål 
som kanske varit snyggare rent fotbollsmässigt 
(Hej Sebastian Rajalakso) men Johans mål var inte bara 
snyggt utan det var så oerhört skönt också. Tränare och 
spelare brukar alltid yra om att det bara är tre poäng 
som står på spel även om det är ett derby, men vi vet ju 
alla att de har helt fel i sitt resonemang. Jag njuter 
fortfarande över dubbelsegrarna mot AIK och man kan 
inte kalla en säsong för annat än mycket lyckad om man 
slagit dem dubbelt. Jag längtar redan till nästa säsong 
och det är till stor del Johan Oremos förtjänst tack vare 
det målet.
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Supportermakt växer med AS
Då och då kallas det till öppna ASK- 
möten via Djurgårdens och Järnkami
nernas hemsidor. Med tanke på hur få 
deltagare som dyker upp på mötena är 
det stor sannolikhet att du inte känner 
till vad ASK gör. Mats Jonsson, 
evenemangsansvarig i Djurgården, 
är den som håller i mötena.

Mats, vad är Arrangemangs och supporter
kommittén?

-Det är ett öppet forum där frågor 
rörande våra arrangemang och olika 
supporterfrågor lyfts fram och diskute
ras. Man får komma dit och ställa vilka 
frågor som helst, och det är inget med
lemskrav om man vill delta på mötena, 
vi behandlar ju frågor som rör arrang
emangen och supportar i all
mänhet, och det

berör alla som är supportrar eller besö
kare oavsett om man är medlem i Djur
gården eller ej. Syftet med ASK är att ge 
våra supportrar en inblick i vad Djurgår
den gör och framförallt varför vi gör som 
vi gör i olika frågor, vilka priciper vi har 
och hur vi agerar i olika centrala organ. 
Vi försöker se till att vi fattar beslut som 
besökarna står bakom, vi gör ju våra ar
rangemang för deras skull.

Vilka frågor tar ni upp?
-Det är upp till mötesdeltagarna att 

fråga vad de vill, men vi brukar informera 
regelverket i SvFF, vi har ju en supporter
kultur som i bland har inslag av saker som 
genererar böter och bestraffningar, och då 
gäller det att förklara vilka konsekvenser 

vissa ageranden får och dessut
om kan supportrarna förklara

varför de agerar 
som de gör. Det 
blir mycket prin
cipdiskussioner, 
där vi får förkla
ra Djurgårdens 
ståndpunkt och 
hur Djurgården 
jobbar i de här 
frågorna.

-Vi tar också upp aktuella avstäng
ningsärenden, vi går igenom specifika 
fall och visar varför vi gjort vissa be
dömningar och förklarar hur processen 
gått från det att handlingen begicks till 
det att straffet delades ut.

Hur hjälper mötena dig att genomföra 
bättre arrangemang på våra matcher?

-För mig är mötena en stor hjälp, de

14
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K-möten
blir en kanal rakt in i supporterkultu
ren, jag blir ju bara äldre och äldre, och 
det är viktigt att lyssna på fler genera
tioner än min egen. Dessutom möts jag 
av många bra argument och förslag så 
jag tror att vi får stor hjälp av mötes
deltagarna. Senast diskuterades en flytt 
av klacksektionerna, och när jag hade 
hört mötesdeltagarna argument hade 
jag helt svängt i frågan, och förstod att 
det ur ett supportermässigt perspektiv 
var bättre att ha kvar klacken på dagens 
sektioner än att flytta dem åt sidan till en 
större sektion med lite billigare biljetter. 
Tyvärr har uppslutningen inte varit den 
bästa på alla mötena men jag hoppas att 
alla förstår att vi tar folks åsikter på allvar 
och att man är välkommen oavsett ålder 
eller var man sitter eller står på Stadion.

WILLE BÄCKSTRÖM

Gunnar Lundqvist har avlidit
Djurgården Fotbolls hedersordförande Gunnar Lundqvist avled tisdagen 
den 31 augusti vid en ålder av 90 år.

O

Å
ret var 1946 när Gunnar Lundqvist inledde sitt framgångsrika 
arbete i Djurgårdens som kassör i styrelsen och som lagledare. I 
början av 1970-talet valdes han till ordförande, en post han läm
nade 1977 för att bli hedersordförande. Fram till för ett par år sedan del
tog Gunnar ofta på styrelsemöten och syntes även i sällskap med andra 

styrelsemedlemmar i samband med både hemma- och bortamatcher.
Under Gunnars dryga 30 år som Djurgårdsledare tog Blåränderna 

hem 15 SM-medaljer, varav fyra guld (1955, 1959, 1964 och 1966).
-Gunnar är en legendarisk ledare i fotbollssammanhang, Hans popu

laritet beror bland annat på att han är en lysande talare. Han är utomor
dentligt underhållande och roar människor, även under de senaste åren, 
sa Berndt Banfors, sekreterare i Djurgårdens alliansförening, på Gunnars 
födelsedag tidigare i år.

Under 2000-talet har Gunnar Lundqvist även hunnit med ordförande
posten i Sällskapet Gamla Djurgårdare, varit styrelseledamot för Djur
gårdens alliansförening och ordförande i stiftelsen DIF Support för 
träningsanläggningen på Kaknäs.

Ett större djurgårdshjärta än Gunnar Lundqvists är svårt att hitta och 
det är med stor sorg vi mottog beskedet om Gunnars bortgång. Våra 
tankar går till släkt och vänner.

DJURGÅRDENS IF FOTBOLL
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Julmarknaden har julklapparna
FOTO: JONAS RIEDEL

Den 26 november startade den årliga 
och mycket uppskattade julmarknaden 
på Sergels Torg. Där kan du träffa 
Djurgårdsprofiler och köp julklappar.

Djurgården Fotbolls julmarknad på Sergels 
Torg är i full gång och håller på varje dag 
fram till 23 december. Vi har öppet varje 
dag och både spelare och personal från 
Djurgården finns på plats. Missa inte 
heller dagens vara, en souvenir som säljs 

till ett alldeles extra bra pris just den 
dagen.

Helgen 11-12/12 är det medlemshelg 
med fina medlemserbjudanden och då 
kommer Järnkaninen på besök.

Så passa på att besök julmarknaden på 
Sergels Torg och köp dina blåblå julklap
par, få några autografer och passa på att 
träffa andra djurgårdare.

För dig som inte har möjlighet att 
komma förbi Sergels Torg rekommenderar 

vi vår webbshop, den hittar du på: 
www.difshop.se. Mer info om dagens vara, 
vad som händer och vilka som finns på 
plats på julmarknaden finns på dif.se.

JONAS RIEDEL

Öppettider fram till 17 december
Måndag till fredag klockan 10:00-18:00 
Lördag och söndag klockan 10:00-16:00

Öppettider 18 december-23 december 
Måndag till fredag klockan 10:00-19:00 
Lördag och söndag klockan 10:00-18:00
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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


Säsongen 2010 startade 
nervöst men när den 
sista omgången spelats 
var Blåränderna bäst 
i stan och på säker mark 
i tabellen.

Djurgårdaren summerar 
säsongen med intervjuer 
och statistik och blickar 
fram mot 2011. Möt 
några av personerna 
som kommer göra avtryck 
i Djurgården framöver.
En ny resa mot toppen är 



vju

Djurgårdens tränarduo har lagt sin första säsong bakom sig. 
Derbydubblar och dröminsatser mot Malmö FF och 
på Stadion har varvats med ett mindre upplyf
tande bortaspel och cupfiasko mot Ljungskile. 
Ett minst sagt dynamiskt år för vår dynamiska 
duo, som under en lunch fick berätta om det 
som varit, det som är och det som kommer.

K
lockan är över två och lunch
krogarna har stängt men på 
restaurang Ballbreakers vid 
Frihamnen serveras det i alla 
fall mat. Carlos och Lelle (som Lennart 

Wass kallas internt) beställer in varsin 
hamburgertallrik - till ett pris som skulle 
få vilken gatuköksinnehavare som helst 
att rodna - under ett försenat lunchbreak 
från de pågående, intensiva planerings
mötena inför det kommande året.

För även om den allsvenska säsongen 
2010 nyss är avslutad ges det ingen tid för 
vila. Direkt efter avslutningen åkte båda 
två ner på ett studiebesök i Valencia för 
att hämta inspiration och dra lärdomar.

-Upplägget där nere var lite som att 

sitta på skolbänken. Vi träffade en träna
re och en fystränare på La Liga-nivå, 
samt även Valencias akademichef som 
visade hur deras organisation ser ut på 
ungdomssidan och hur de jobbar rent 
praktiskt. Vi såg även tre träningar och 
fem matcher, allt från pojklag till La 
Liga, berättar Carlos.

-Framför allt blev det mycket teori. 
Det var bra att få se träningar och match
er på olika nivåer, där man kunde se en 
röd tråd i hur de jobbade. Hur de tänker 
fotboll och hur de tänker att man ska 
träna fotboll också. De ligger ett antal år 
före oss men jag gillar deras idé - som vi 
också jobbar mycket med i DIF - att 
koppla ihop alla delar som det handlar

SÄSONGEN 2010 I SIFFROR

Antalet gånger 
Djurgården slog 
AIK 2010.

Så många matcher 
gjorde målvakten Chris
toffer Matwiejew i P92- 
landslaget 2010.

Antalet 
varningar 
Kebba
Ceesay drog 
på sig 2010, 
flest i laget.

7
Djurgårdens bortasnitt 2010.
Tredje bästa snittet i serien efter 
IFK Göteborg och Malmö FF

Antalet mål i en av årets mest underhål
lande allsvenska matcher, DIF-Elfsborg.
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om i fotboll: teknik, taktik, fysik och det 
mentala. Det är något som jag drivs av 
även om de naturligtvis har kommit läng
re än oss, fortsätter han.

lärdomar och inspiration som säkert 
kommer att kunna implementeras under 
det andra året i den sportsliga treårspla
nen. För det är 2011 som vi verkligen ska 
etablera oss i den övre halvan av tabellen 
och slåss om Europaplatser. Så hur går 
då tankarna inför den kommande sä
songen?

-Vi ska ta ett steg i vår utveckling och 
utveckla det som vi påbörjat. Dels att bli 
ett ännu mer bolltryggt lag som vågar 
föra spelet, vilket är nödvändigt att ut

veckla. Men framför allt att så måste vi 
bli ett stabilare lag och då kommer vi in 
på bortaspelet, där det finns saker i spelet 
som gör att vi producerar alldeles för få 
mål och släpper in alldeles för många. 
Det är nog de viktigaste sakerna att för
bättra, konstaterar Lennart.

Onekligen svårt att inte hålla med Lel
le i detta. Alla vi som t.ex. såg den fantas
tiska matchen mot Örebro på Stadion 
hade svårt att förstå att samma lag kun
de gå ut och bli krossade av Trelleborg 
på Vångavallen. Högt och lågt om vart
annat, som sagt. Således ett bra läge för 
att be Lennart och Carlos lista de tre sa
ker som gjorde dem gladast respektive 
mest besvikna under årets säsong:

Arets 
supersub 
Kennedy 
Igboananike 
blev inbytt 
så många 
gånger.

Antal minuter 
Joakim Alriks-
son fick i sin
Allsvenska 

debut mot Halmstad. Det 
lär bli fler i Allsvenskan 
nästa år.

Procent ökad 
plantillgång för 
ungdoms- och 
breddfotboll i 
DIF:s arenaplaner.

Antalet spelare Djurgården 
totalt använde i Allsvenskan 
2010.

Så många 
spelare i 
Djurgården 
gjorde mål i 
Allsvenskan 
2010.
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Så »många« mål 
gjorde AIK på 30 
matcher, bara två 
lag var sämre.

Brommapojkarnas hemmansitt. Djurgården 
höjde ensamt snittet med 200 personer.



TRÄNARNA
Intervju

-Den sociala delen av gruppen har va
rit glädjande. Trots att vi hade en tung 
start och nytt ledarskap har vi hela tiden 
haft ett glatt gäng. Det har inte varit så 
mycket negativt spill utåt, säger Lennart.

-Glädjeämne nummer två skulle jag 
nog säga är hemmaspelet när vi varit som 
bäst mot Örebro och Malmö. Som num
mer tre väljer jag att vissa unga spelare 
har tagit väldigt stora kliv framåt den här 
säsongen. Till exempel Philip Hellquist 
och André Calisir, fortsätter han.

Och beträffande besvikelserna under 
2010 ser Lennarts lista ut på följande 
sätt.

-Det här med bortaspelet är givetvis 
inte bra. Att slå laget som ligger etta i se
rien och sedan åka iväg med samma man
skap för att spela med samma boll och 
underprestera så pass mycket... ja då vill 
man nästan gråta lite grann.

-Sedan finns det vissa träningar där 
vår lägstanivå måste höjas. Vi har haft 
mindre maxinsatser på träning än till ex
empel lagen vi såg nere i Spanien. Svårt 

att komma på en tredje, men vi skulle 
nog kunna optimera reseupplägget inför 
matcherna mer, avslutar han.

Frågan om glädjeämnen och besvikel
ser går över till Carlos som är inne på lik
nande spår som Lennart, men som även 
är mycket mån om att haussa den stora 
glädjen i de dubbla derbysegrarna.

-Jag har ju aldrig förut fått uppleva 
att stå mitt på plan efter en derbyseger 
och höra trycket från alla dessa tusentals 
euforiska djurgårdare. Det var helt fan
tastsikt, speciellt som det skedde i båda 
matcherna.

-Sedan vill jag precis som Lelle lyfta 
fram Örebromatchen hemma. Den in
ramningen som var i den matchen slår 
nästan Malmösegern. Även om matchen 

mot MFF var spelmässigt bättre så var 
det en sådan fantastisk match, där vi 
hamnar i underläge och lyckas vända och 
verkligen spela ut Örebro i andra halv
lek, avslutar Carlos.

ONEKLIGEN SKÖNA MINNEN och förhopp
ningsvis kommer vi att få uppleva lik
nande uppvisningar under nästa år. Blick
ar vi sedan fram till 2012 - året då vi ska 
vara med och slåss om guldet - kommer 
även en del förändringar att äga rum. En 
gammal bekanting i form av Magnus 
Pehrsson kommer tillbaka för att bli ma
nager och Carlos och Lennart får en ny 
samarbetspartner på Kaknäs.

-Jag känner honom inte men har hört 
mycket gott om honom. Han har ju lite 
mer internationell erfarenhet, för danska 
ligan är ju ändå ett snäpp högre än den 
svenska, säger Carlos som dock poängte
rar att fokus som sagt ligger fast förank
rat på 2011.

Ett år då DIF ska ta nästa kliv och bli 
ett etablerat topplag i allsvenskan och 

Carlos, Lelles och givetvis även 
vår individuelle tränare Martin 
Sundgrens idoga arbete på 
Kaknäs ska bära ytterligare 
frukt.

-Det vi vet är att 2011 kom
mer att se ut som 2010 beträf
fande arbetssättet. Men jag 
tycker att vi under vårt första 
år har lyckats sätta en prägel 
på spelet och även om resulta
tet kunde varit lite bättre tror 
jag att vi kommer att ta ett re
jält kliv framåt nästa år, avslu

tar Lennart Wass och tar sig sedan med 
glädje an en efterlängtad lunch för en 
hårt jobbande tränare.

PEDER ERNEROT

Premiär 2011

Efter ett uppehåll och lite välbehövlig 
semester startade Djurgården träningen 
inför nästa säsong den 29 november. 
Fram till den 17 december håller man 
på innan det blir juIledigt och sedan 
startar träningen på allvar den 10 
januari. Första matchen blir preliminärt 
mot Vasalund på Skytteholm helgen den 
4-5 februari.

En mer solklar vinnare 
i kategorin »Årets 
hemvändare«än 
Magnus Pehrsson 
är svår att hitta.

V
år före detta mittfältsmotor 
kommer tillbaka till DIF för att 
bli manager, men MP inleder 
med ett sabbatsår från fotbol
len innan han påbörjar jobbet 2012.

Om några av våra yngre läsare inte är 
bekanta med Magnus Pehrsson bör det 
påpekas att han är en av de riktigt stora 
DIF-profilerna. Den Lidingöfödde bollta
langen regerade det blårandiga mittfältet 
i Djurgården med sin drivande, kreativa 
spelstil mellan 1994-2003, undantaget en 
ettårig sejour i Bradford City 1996 och 
två år i IFK Göteborg 1997-98.

nu kommer han tillbaka som manager, 
men ett år får vi ge oss till tåls innan Mag
nus Pehrsson kan ta vid. Detta på grund 
av att han är kontraktsmässigt bunden till 
Ålborg under 2011 - även om han inte 
kommer att vara aktiv som tränare i den 
danska klubben under den perioden. En 
lösning som Magnus är nöjd med.

-Det är vissa omständigheter som har 
gjort att det har blivit den här lösningen 
och jag tycker att den känns väldigt bra. 
Jag har fortfarande ett kontrakt som gäl
ler i Ålborg och vi är inte riktigt överens 
hur vi ska avsluta det. Därför är jag bo
ende i Danmark och kan inte flytta däri
från, säger Magnus angående upplägget.

Tillträdet i Djurgården sker som sagt 
först 2012 och tills dess kommer MP att 
kunna disponera sin tid efter eget behov. 
Något utav ett sabbatsår helt enkelt.

-Jag ser det som en möjlighet och det 
känns inte helt fel att få ett ordentligt av
stamp. Jag har även lyssnat på kollegor 
som till exempel Nanne Bergstrand som 
också tog ett friår från fotbollen och kon
staterade, »att få den här tiden har varit
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det bland det bästa jag gjort i karriären«. 
Så känns det för mig också; en möjlighet 
att förkovra sig och sedan vara ännu mer 
säker när jag väl kommer in i DIF.

I sina tidigare klubbar under ledarkar
riären har Magnus varit tränare och nu 
går han in i en renodlad managerroll. 
Något han verkligen ser fram emot.

-Det känns fantastiskt. Det är 
det som jag alltid haft som mål
sättning under min tid som ledare 
efter spelarkarriären. Jag är väl
digt intresserad av helhetssynen 
och även om jag också tycker att 
det är kul att vara på plan och 
coacha och träna, så är det ändå 
hur helheten hänger ihop och 
framför allt rekryteringen som jag 
brinner mest för. Det är inom det 
som jag tror att jag har mina bästa 
egenskaper - att kunna se helhe
ten och ta ett stort ansvar. Sedan 
är det också otroligt viktigt att ha 
medarbetare som man fungerar 
bra ihop med och som får ut det 
bästa av laget. Så jag ser verkligen fram 
emot att få göra detta och speciellt att 
göra det i Djurgården.

ett drömjobb för magnus som naturligt
vis är mycket nöjd över att få återvända 
till sin gamla klubb.

-Det har gått ganska snabbt. För nå
got år sedan trodde jag att jag skulle stan
na utomlands några år innan det var dags 
att komma hem till Djurgården. Men sen 
blev det ett avslut i Ålborg och det har 
varit en väldigt bra erfarenhet att vara 
där, även om det kanske inte blev precis 
som jag hade hoppats på när jag kom dit. 
Så när den här chansen dök upp och 
Djurgården visade intresse så var det helt 
självklart. Skulle jag hem till Sverige så 
var det DIF som gällde. Jag hade inte 
stått här som ledare idag om inte Djur
gården hade gett mig den möjligheten 
när jag slutade, så det ska bli härligt att 
få ge tillbaka.

Sköna ord från MP och att han skulle 
komma tillbaka har mest känts som att 
det varit en tidsfråga. Styrelseledamoten 

Ingvar »Putte« Carlsson har varit något 
av en mentor för Magnus och en hårt dri
vande kraft för att få tillbaka MP.

-Djurgården satsade på Magnus 2005 
i dåvarande samarbetsklubben Åtvida
berg - först som assisterande och därefter 
som huvudtränare - och sedan har han 
utbildat sig steg för steg. Det är väl många 
som har förväntat sig att han ska komma 
tillbaka till Djurgården, men sedan måste 
tillfället vara rätt valt också, att han pas
sar in. Tanken var ju att han skulle kom
ma tillbaka till DIF och nu löste det sig på 
det här positiva sättet, konstaterar Putte.

Organisatoriskt för detta med sig att 
MP tar över nuvarande managerroll från 
och med 2012, medan Stefan Alvén kom
mer att bli sportchef. Detta innebär i 
praktiken att Stefan kommer att ha ett 
övergripande ansvar för fullföljandet och 
utvecklingen av den sportsliga strategin, 
medan Magnus managerroll innefattar 
ansvaret för den rent konkreta verksam
heten runt A-laget som till exempel uttag
ningar, matchning, träningsmetodik samt 
även scoutande och rekrytering av spela
re inom ramarna för den budget som

»Jag hade inte stått här som ledare 
idag om inte Djurgården hade gett 
mig den möjligheten när jag slutade.«

sportchefen har fastslagit. Beslut han kan 
ta själv men som i praktiken kommer att 
fattas i samråd med Banda/Wass.

-Magnus och Stefan kommer att 
kampera ihop, det har pratat ihop sig om 
en bra samarbetsform som styrelsen har 
accepterat. Jag tror att han och Stefan 
kommer att jobba väldigt bra tillsam
mans. Sedan är det många som har gått 
ut och spekulerat att det här kommer att 
drabba Carlos och Lelle (nuvarande trä
narduon Banda & Wass), men det finns 
ju inga sådana tankar.

putte är - i likhet med många supportrar 
-- mycket glad över att Magnus kommer 
tillbaka. Men han får en tuff start, 2012 
är det år då vi ska var med och slåss om 
guldet enligt den fastslagna treårsplanen.

-Jag och Magnus har haft en dialog 
hela resan under hans tid som ledare. 
Från Åtvidaberg, via Sirius och Gais fram 
till Ålborg under de sex år som har varit. 
Så självklart är jag mycket nöjd med att 
ha honom här. Men det är klart, i slutän
dan är det bara resultatet som räknas.

PEDER ERNEROT
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DJURGARDEN 2

IGBOANANIKE JONSON

LUCHO LYYSKI TOIVIO GUSTAFSSON

TOURAY

0-1 K PAVEY, STR (8) DIFS BYTEN
1-1 K IGBOANANIKE (41)
2-1 S TOUMA (46)

TOUMA UT, 
HELLQUIST IN (77) 
SJÖLUND UT, 
PEROVUO IN (81) 
IGBOANANIKE UT, 
CALISIR IN (93)

Djurgården fick en olycklig start 
när Kenny Pavey tidigt gav AIK 
ledningen på straff. Det blev 
lite oroligt ett tag, men efter 
20 minuter tog Djurgården över. 
1-1-målet ordnade Kennedy 
Igboananike innan paus och folk 
hade knappt hunnit bänka sig 
för andra halvlek när Sharbel 
Touma avgjorde med en snygg 
lobb. AIK jagade en kvittering 
på slutet men kom aldrig ikapp.

ALLSVENSKAN OMGÅNG 26 
RÅSUNDA 3 OKTOBER 2010 
PUBLIK: 18511
DOMARE: STEFAN JOHANNESSON

RAJALAKSO SJÖLUND HÄMÄLÄINEN TOUMA



SÄSONGEN 2010
Resultat

Djurgårdaren nr 4 • 2010

IGBOANANIKE

HÄMÄLÄINEN JONSONRAJALAKSO HELLQUIST

LUCHO CEESAY TOIVIO

TOURAY

1-0 F JENSEN (18)
2-0 M PODE (61)
3-0 F JENSEN (64)
3-1 C YOUSSEF (84)

ALLSVENSKAN OMGÅNG 27
VÅNGA VALLEN 17 OKTOBER 2010
PUBLIK: 2195
DOMARE: MARTIN STRÖMBERGSSON

DIFS BYTEN 
TOURAY UT, 
VAIHO IN (23) 
LUCHO UT, 
OREMO IN (65) 
PEROVUO UT, 
YOUSSEF IN (72)

PEROVUO

GUTAFSSON

IGBOANANIKE

LUCHO

DJURGÅRDEN 2

RAJALAKSO SJÖLUND

TOIVIO

Djurgården fick omgående pro
blem med passningsspelet. Vid 
hemmalagets ledningsmål serve
rades Magnus Andersson bollen 
från Djurgårdens backlinje och 
kunde frispela Fredrik Jensen. 
Försök med högre press var nära 
att ge resultat i andra halvlek, 
men i stället gjorde TFF 2-0 på 
kontring. Tre minuter senare 
ökade Fredrik Jensen på till 3-0. 
1-3, prickades in av Youssef.

1-0 P EKONG (13)
1-1 SJÄLVMÅL (30)
1-2 S ISHIZAKI (49)
2-2 K IGBOANANIKE (60)
2-3 A JAWO (62)
3-3 P GUSTAFSSON (72)
3-4 D AVDIC (74)
4-4 K IGBOANANIKE (92)

ALLSVENSKAN OMGÅNG 29 
STRÖMVALLEN 31 OKTOBER 2010 
PUBLIK: 5093
DOMARE: STEFAN JOHANNESSON

IGBOANANIKE

RAJALAKSO HÄMÄLÄINEN SJÖLUND TOUMA

YOUSSEF

CEESAY

HALMSTAD 2

GUSTAFSSON EKONG TOIVIO

VAIHO

0-1 C YOUSSEF (7)
1-1 J ORLOV (53)
1-2 K IGBOANANIKE (73)
2-2 SJÄLVMÅL (90)

DIFS BYTEN 
TOUMA UT, 
LYYSKI IN (65) 
YOUSSEF UT, 
JONSON IN (65) 
CEESAY UT, 
CALISIR IN (83)

Djurgården tog ledningen med 
både 1-0 och 2-1. Gästrikarna 
som var i akut poängbehov i den 
allsvenska bottenstriden satsade 
allt på inlägg in i Djurgårdens 
straffområde i slutet av matchen. 
Blåränderna höll dock emot och 
såg ut att få med sig tre poäng 
men i den sista övertidsminuten 
ställde Prince Ikpe Ekong Pa 
Dembo Touray med en bakåtnick 
in i eget mål.

YOUSSEF

HÄMÄLÄINEN TOUMA
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TOURAY

DIFS BYTEN 
LUCHO UT, 
CEESAY IN (72)

EKONG

Efter halvtidsvilan startade 
målkavalkaden med påhittigt 
anfallsspel och generös de
fensiv. Tre gånger tog Elfsborg 
ledningen. Igboananike nickade 
in båda sina mål som betydde 
2-4 och 4-4. Däremellan hann 
Petter Gustafsson med att göra 
sitt första allsvenska mål i DlF-
tröjan som betydde 3-3.

0-1 M GÖRLITZ (41)
0-2 J SISE (65)

DIFS BYTEN 
TOIVIO UT, 
CALISIR IN (46) 
RAJALAKSO UT, 
JONSON IN (57) 
TOUMA UT, 
ALRIKSSON IN (68)

Under så gott som hela matchen 
var det Djurgården som ägde, rul
lade och behandlade bollen. Runt 
Halmstads straffområde väntade 
en kompakt mur av helvita spe
lare på bollar att känga iväg.
Strax innan paus lurade Michael 
Görlitz Djurgårdens högerback 
Petter Gustafsson och prickade 
in ledningsmålet. När sedan Joe 
Sise bröt igenom och kontrade in 
tvåan var matchen avgjord.

DIURGÅRDEN 1

DIURGÅRDEN 4
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D
en 11 november 2009 blev det 
extrainsatta medlemsmötet på 
Stadion 40 minuter försenat 
på grund av det stora intres
set. Över 600 medlemmar köade för att 

få komma in i Torben Grut-salen och 
rösta fram en ny ordförande i DIF Fot
boll. I dag kan Tommy Jacobson se till
baka på sitt första år vid posten.

-Sportsligt sett så får det väl sägas 
vara OK. A-laget nådde ju precis den 
målsättning som vi hade för säsongen. 
Roligast var väl att vårt juniorlag nådde 
ända till SM-final, säger Jacobson.

-Juniorspelarnas framgång har inte 
heller gått obemärkt förbi A-truppen. 
Det är länge sedan den innehöll så många 
egna produkter, vilket glädjer DIF-ordfö
randen:

-Jag hoppas och tror att vår ung
domssatsning börjar ge resultat nu. Det 
är otroligt viktigt ur flera aspekter att ha 
egna produkter i A-laget. Naturligtvis ur 
ett ekonomiskt perspektiv då vi i Sverige 
inte har råd att köpa de bästa spelarna, 
men jag tror också att det är viktigt att 
fans och publik känner igen många spe
lare som »våra spelare« som gått igenom 
ungdomsverksamheten upp i A-laget.

Förutom de unga stjärnskotten är all
svenskans största profiler hemvändare 
som Anders Svensson, Erik Edman och 
Mattias Jonson. De har gjort sina år som 
utlandsproffs men har kvar sin stjärnsta
tus i Sverige. Tommy Jacobson är kritisk 
till hur kontakten med ex-djurgårdare 
har skötts.

-Det är ett område där vi kunde gjort

Tommy Jakobson om höjdpunkterna och lågvattenmärkena 
2010, året som han själv kallar ett överlevnadsår.

27



Djurgårdaren nr 4* 2010
Intervju

ett bättre jobb. Nu tycker jag att vi har 
en bättre kontakt med Kim (Källström) 
och de andra ute i Europa. Det är otro
ligt viktigt ur många aspekter att vi upp
träder professionellt i denna fråga.

årets sansade målsättning för represen
tationslaget, sämst tia i allsvenskan, visa
de sig vara fullt realistisk. Det blev myck
et riktigt en tiondeplats efter insatser av 
väldigt skiftande nivå där toppmatcher 
mot Malmö och Örebro varvades med 
rejäla bottennapp mot Åtvidaberg och 
Mjällby. Den rekordtidiga allsvenska sä
songsstarten, med dåliga planer och ned
kylda läktare, passade verken spelare el
ler publik.

-Det var delvis därför som publiksiff
rorna sjönk, den tidiga starten var ju ett 
kapitalt misslyckande. Sedan tror jag att 
vi måste ta det vikande intresset för all
svensk fotboll på stort allvar och jobba 
mer med att göra matchinramningen 
bättre och skapa ett intresse kring match
en. Sedan är ju spelet i slutändan den 
kanske viktigaste komponenten. Men 
här måste vi jobba hårdare och bättre, 
anser Tommy Jacobson.

-Ett sätt är att marknadsföra laget 
och matcherna i de egna kanalerna. Un
der 2010 producerade DIFTV-redaktio
nen egna programserier som »Full Fart 
Framåt« och »Dagen Efter« på internet.

Högt och lågt. JSM-final och premiären inför tomma läktare.

Liksom alla texter och intervjuer kan de 
ses i moderna mobiltelefoner.

-De så kallade nya medierna är en 
viktig del om vi ska nå ut till alla med
lemmar och »allmänna« djurgårdare. 
Det visar inte minst det faktum att vår 
Facebook-sida nu passerat 55 000 med
lemmar, säger Jacobson.

Inför det extrainsatta årsmötet i fjol lo
vade han att ordna fram 25 miljoner åt 
Djurgården Fotboll. Pengar som framför 
allt använts till en ny marknadsavdelning.

-Men det fanns många hål att stoppa 
dem i. Vi har ju haft en del poster som 
gått åt fel håll, till exempel publikintäkter. 
Den »berömda« Helsingborgsmatchen 
har kostat Djurgården orimliga en och en 

halv miljon kronor. Investeringen av upp
byggnaden av marknadsavdelningen, som 
inkluderar DIF Media, kommer att börja 
visa resultat på intäktssidan under 2011. 
Det känns väldigt bra just nu.

JSM-silver och dubbla derbysegrar mot 
AIK. 2010 har inneburit flera framgång
ar för Djurgården och Tommy Jacobson. 
I slutet av sommaren presenterade han 
dessutom planerna för Nya Östermalms 
IP, vilket ledde till ett efterlängtat genom
brott för arenafrågan under hösten.

-Jag är inte överraskad, men väldigt 
glad. Det är långt kvar att gå, men sedan 
ett tag tillbaka känns det som att varje li
tet steg går åt rätt håll.

DAVID BOGERIUS

»Tack för ett fantastiskt jobb«
Tommy Jacobson till alla medlemmar i Djurgården Fotboll
2010 är ett år som på förhand milt uttryckt såg ut som en utmaning för Djurgården Fotboll. 
Så här i efterhand var det nästan en gudomlig symbolik i det faktum att den s k Disciplin
nämnden tvingade oss att spela första matchen mot Helsingborg utan publik. Sporten utsat
tes framförallt under våren för hård press när resultaten uteblev, eller i vart fall var svaga.

Vi har också kämpat med en ansträngd ekonomi under året.
Vi sa tidigt att 2010 skulle bli ett överlevnadsår, där vi skulle börja bygga på något som 

inom 3 år ska bli något riktigt bra.
Och som hela föreningen, anställda, medlemmar och alla supportrar, har byggt.
Nu går vi in i 2011 med en vind i ryggen som i alla fall inte jag kunde drömma om i 

januari.
Jag vill med dessa rader tacka alla medlemmar i Djurgården Fotboll för ett fantastiskt 

jobb under 2010!
Tillsammans ska vi ta Djurgården vidare under 2011.
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Johan Ahlborg ska se till att Djurgårdens intäkter 
ökar. Han spelar därmed en av huvudrollerna 
i föreningens målsättning att bli bäst i Norden.

P
Å MEDLEMSMÖTET för ett 
par veckor presenterades 
Johan Ahlborg, ny styrel
seordförande i Djurgår
den Fotboll Försäljning AB.

Johan, innan vi går in på vem du är så 
ska du kort få berätta vad du har för 
roll i Djurgården?

-Rent formellt kommer jag att få 
titeln styrelseordförande i Djurgår
den Fotboll Försäljning AB, vilket i 
praktiken innebär att jag har det yt
tersta ansvaret för intäktssidan i den 
kommersiella delen av Djurgården. 
Styrelsen i föreningen har lagt fast 
en ny vision: Nordens bästa fot
bollsklubb, och det blir man inte 
utan en stark ekonomi. Inom den 
kommersiella delen arbetar vi för 
att ge sporten de ekonomiska förutsätt
ningarna för att lyckas med sin satsning.

johan är uppväxt med Djurgården, och 
som så många andra har han en far som 
fick in honom på rätt spår i livet. I början 
på 80-talet, närmare bestämt säsongen 
81-82 där Djurgården fick kvala för att 
behålla sin elitserieplats i ishockeyn, bör
jade Johan att gå på matcherna. Han har 
inte kunnat se alla matcher på plats ge
nom åren, men så många som han hunnit 
med trots småbarn, egna företag, och an
nat som tagit en stor del av hans tid. I år,

FOTO: DIF

när han varit mer involverad i klubben, 
har han med något undantag lyckats se 
alla hemmamatcher på plats och även 
hunnit med någon bortamatch.

-Så det är givet att jag går i gång på 
styrelsens vision. Tänk att en dag få se 
Djurgården i ett gruppspel i Champions 
League! Men vi står inför stora utma
ningar, många klubbar, inte bara i Sveri
ge, har stora ekonomiska problem. Pro
dukten allsvensk fotboll är inte lika 
attraktiv som den var för ett par år se
dan, så det är med stor ödmjukhet och 
respekt jag tar mig an den här uppgiften. 

Samtidigt kan man inte skylla allt på om
världen. Klubbarna har generellt varit 
dåliga på att utveckla de värden som 
finns och att kommersialisera verksam
heten på ett bra sätt, utan att sälja ut 
hjärtat i klubben. Man kan idag inte för

lita sig bara på sportsliga fram
gångar, utan man måste skapa åter
kommande intäkter som kommer 
oaktat resultaten.

JOHAN ÄR NY I FÖRENINGEN och han 
har heller inte jobbat i idrottens 
värld tidigare, något som han tror 
kan vara bra. Han tror att han be
sitter en del kunskaper som saknas 
i Djurgården, och det han saknar 
rent erfarenhetsmässigt från 
idrottsrörelsen täcks upp av andra 
inom klubben som har stor erfa
renhet av de frågorna. Och han vet 
vad som krävs om vi ska bli den le
dande klubben i Norden.

-Vi måste lyfta oss rejält i alla 
frågor. I framtiden hoppas jag de

andra klubbarna sneglar på oss och stu
dera hur vi i Djurgården arbetar. Det gäl
ler allt ifrån hur vi utvecklat våra erbju
danden till publik, medlemmar och 
samarbetspartners, till vårt samhällsen
gagemang inom Djurgårdsandan. Vi 
måste också prioritera ungdomssatsning
en och framförallt måste Djurgården få 
sin egen arena på ÖIP. Då skapar vi för
utsättningar för en långsiktigt hållbar ut
veckling med avseende på ekonomi, vär
deringar och självklart sportsliga 
resultat.

WILLE BÄCKSTRÖM
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Krönika

Samtidigt som DlF firar hela 120 år så kommer 2011 att 
vara ett enda långt 30-årsfirande för oss som supporter
förening. Året 1981 bildades Blue Saints, som mot slutet 
av nittiotalet bytte namn till nuvarande Järnkaminerna.

Järnkaminerna 
står inför förnyelse
S

äsongen 2010 är till ända. Den berikade oss inte med i 
närheten av samma laddade och känslosamma 
avslutning som föregående år. Men många av oss är 
rätt tacksamma över att ha fått slippa ännu en episk 
streck- och kvalstrid så nära inpå den förra. Det vi istället tar 

med oss från den gångna säsongen är främst två segrar över 
våra antagonister från Solna, det var första gången under 
Järnkaminernas livstid och mottogs såklart hjärtligt av oss 
inom supporterföreningen. Men utöver de två derbysegrarna 
så kommer nog 2010 i ärlighetens namn inte att sticka ut 
nämnvärt ur historieböckerna.

Vid en snabb tillbakablick på en säsong som blev ett typiskt 
mellanår, hittar åtminstone inte jag så många fler sportsliga 
ljusglimtar. Inte heller på läktarna har 2010 varit en speciellt 
munter resa. Atmosfären och stämningen på Stadion har varit 
långt ifrån optimal för att bära laget mot framgång. Sett till 
publiksnittet så har Djurgårdarnas närvarograd inte heller levt 
upp till tidigare år. Vi kan så mycket bättre, vi vill så mycket 
mer. Det finns också en ganska bred medvetenhet över anled
ningarna till den nedgång vi sett. Men istället för att älta det 
som nu är passé så gör vi alla bäst i att rikta blickarna framåt. 
Planeringen inför nästa fotbollsäsong är redan i full gång och 
vi har goda förutsättningar att göra en ordentlig uppryckning 
nästa år.

om man ska lyfta fram den kanske viktigaste insatsen som 
gjordes från supporterhåll 2010, så var det en bit ifrån 
Stadion, strax innan en match mitt i semestertider. Manifesta
tionen för nya Djurgårdsarenan som genomfördes av 
Järnkaminerna/DPA radade upp blocköverskridande repre
sentation av politiska talare samt tusentals Djurgårdare, alla 
samlade för att göra sin åsikt hörd; JA TILL ÖIP!

Framtiden ser allt ljusare ut för DIF. Vi har ett arenaprojekt 
som känns mer konkret och realistiskt än någonsin. Om allt 

går enligt plan så ska Djurgårdsarenan stå klar inom några år. 
Många är vi som länge dagdrömt om den stunden, när den 
första avsparken sker på vår alldeles egna arena. Tyvärr kan vi 
inte leva hela våra liv på eller i en dröm, vi måste i första hand 
ha vårt fotfäste i nuet. Vår vackra borg, Stockholms Stadion 
är fortfarande vårt hem och kommer så förbli i flera år 
framöver även om arenaplanerna skulle gå i lås. Vi måste göra 
vårt bästa av de Stadionår vi har kvar. För hur vi än vrider och 
vänder på det så kommer vi också snart att tvingas lämna en 
stadion som ryker av historia och tradition.

djurgårdens if är en anrik förening och kommer att bära upp 
sin idrottshistoria på egna ben även i en modern anläggning, 
detsamma gäller oss medlemmar och supportrar som utgör 
föreningen. Samtidigt som DIF firar hela 120 år så kommer 
2011 att vara ett enda långt 30-årsfirande för oss som suppor
terförening. Året 1981 bildades Blue Saints, som mot slutet av 
nittiotalet bytte namn till nuvarande Järnkaminerna. Det är 
såklart långt ifrån alla Djurgårdare som är aktiva medlemmar 
i vår supporterförening. Men den står monument för vår 
supporterkulturs historia och berör på ett eller annat sätt alla 
besökare på våra matcher.

Det finns många anledningar att reflektera över Järnkami- 
nerna/Blue Saints historia och framtid. Samtidigt som vi står 
bekväma i såväl vårt negativa som positiva delar av vårt 
förflutna så står föreningen inför stora förändringar framöver. 
Efter årsmötet 2011 så kommer stora delar av styrelsen att ha 
förnyats på bara ett par år. Det innebär att många erfarna 
namn inom supporterföreningen antingen redan har trätt åt 
sidan eller kommer så att göra inom några månader. Själv 
kommer jag också att lämna min post som ordförande.

Inget av detta är såklart varken ovanligt eller på något sätt il
lavarslande. Det är det helt naturligt att de som arbetat flera år 
sida vid sida också avslutar sin resa tillsammans. Det är heller
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inte på något sätt negativt att nya krafter får ta vid. Förnyelse 
är sällan negativt och valberedningen arbetar redan nu med att 
utforma förslag till ny styrelse. Alla Djurgårdare kan såklart 
uppmärksamma dem på lämpliga kandidater och det är något 
vi från vår sida verkligen uppmuntrar. Åsikterna om Järnkami
nerna är många och väldigt olika. Men det är bara genom att 
engagera sig som man kan påverka hur inriktningen blir 
framöver. Det gäller för både Djurgårdens IF och Järnkaminer
na. Ingen förening är annat än summan av sina medlemmar.

Det är nyttigt att dra lärdom av tidigare år och eventuella 
snedsteg, men det är lika viktigt att blicka framåt. Det Djurgår
den som går in i 2011 känns verklighetsförankrat, utan högtfly
gande mål och orimliga krav. Det kan tyckas tråkigt, men det är 
vad som skapar trygghet i längden och jag välkomnar en sådan, 
sansad inställning. När man tittar på DIF Fotbolls nuvarande 
situation så är det inte svårt att dra paralleller med hockeyns 
tidigare läge och hur uppsvinget en gång började. Skillnaden är 
att en uppryckning inom fotbollen har potential att gå bra 
mycket fortare, dessutom är dalen inte i närheten lika djup.

publik- och stämningstappet kan vi enkelt ta oss ur om alla 
drar sitt strå till stacken. Vi har en spännande fotbollsäsong 
att se fram emot och 2011 är ett år som har stor potential på 
många sätt. Allt blir vad vi själva gör det till, men när vi gör 
det med blickarna riktade mot samma mål blir det så ändlöst 
mycket bättre.

FOTO: DIFTV
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I Joel Riddez fall kan man verkligen tala om comeback. Efter tio år är 
30-åringen tillbaka i den blårandiga tröjan. Han lämnade DIF som ung 
och lovande yttermittfältare och återvänder som rutinerat lagkaptens- 
ämne och vänsterback.

FOTO: JONAS RIEDEL

D
et är en annan spelare som 
kommer tillbaka. Det är det 
helt klart, säger Joel Riddez.

Han står i en röra av flytt- 
kartonger och barn som ännu inte börjat 
på sitt nya dagis. Till jul är det nyinköpta 
huset i Stuvsta inflyttningsklart, men 
fram till dess blir det till att campa hos 
förstående föräldrar för tvåbarnsfamil
jen Riddez. De tre åren i norska Ströms
godset är över och avslutades på bästa 
tänkbara sätt:

-Vi vann cupfinalen mot Follo. Det

var en riktigt fin avslutning för cupen är 
verkligen stor i Norge. Det är en väldig 
skillnad jämfört med cupens status i Sve
rige.

Treårskontraktet med Djurgården 
skrevs på redan i somras, men framgång
arna har inte fått Joel att ångra sitt beslut 
att återvända.

-Nej, tvärtom så känns det lite som 
att det inte kan bli så mycket bättre i 
Strömsgodset för vi gjorde en bra säsong 
i ligan också. Jag är i glad att jag fick av
sluta mina tre år i Norge på det sättet 

men nu är jag väldigt sugen på att spela 
för Djurgården igen.

I samband med att övergången blev klar 
var Djurgården inne i en tung period 
med hemmaförluster mot både Häcken 
och Kalmar och Riddez erkänner att 
han blev lite orolig.

-Det var precis efter att jag hade skri
vit på. Jag tänkte »vad är det här nu då?«, 
men sen ordnade det till sig. Jag har haft 
full koll på DIF hela tiden och det såg ju 
riktigt bra ut ett tag under hösten.
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många år kvar«
Den extremt vänsterfotade talangen 

var 18 år när han kom till Djurgården 
från Spårvägen inför säsongen 1999.

-Det var lite upp och ner för min del. 
Jag gjorde ändå tio-tolv allsvenska 
matcher första året som 19-åring men 
sen fick jag en del problem med skador. 
Jag var inte tillräckligt bra helt enkelt 
och hade heller inte det tålamod som 
man behöver. Jag blev stressad och insåg 
inte att jag var ung och hade en lång kar
riär framför mig, säger Riddez.

Efter vårsäsongen 2001 lånades han 
ut till Assyriska som sedan köpte loss ho
nom. Det blev 59 matcher och tio mål i 
Södertäljeklubben innan Örebro SK 
lockade med allsvenskt spel 2004. Rid
dez skolades om till vänsterback och 
gjorde succé.

-I början tänkte jag att »hur fasen ska 
det gå?« och i de första matcherna fun
kade det inte defensivt. Det tog väl ett 
halvår innan det började kännas natur
ligt. Nu har jag spelat vänsterback de 
fyra senaste åren, förutom några inhopp 
som mittback.

riddez var ÖSK:S lagkapten i två säsong
er innan han gick till Strömsgodset och 
är medveten om att DIF-ledningen 
räknar med hans ledaregenskaper.

-Självklart måste jag ta det ansvaret

Joel Riddez
Född: 21 maj 1980
Familj: Frun Gabriella och barnen Oliver och 
Cornelia.
Bor: Stuvsta
Klubbar: Spårvägen, Djurgården, Assyriska, 
Örebro, Strömsgodset
Längd/Vikt: 181/74
Seriematcher/mål i DIF: 37/1
Landskamper: 11 J, 13 P 

nu med den rutinen och erfarenheten 
som jag har. Man har förhoppningsvis 
lärt sig en hel del under de här åren.

Trots att tio år har gått lär flera ansik
ten på Kaknäs vara bekanta. Riddez har 
bland annat spelat med målvaktsträna
ren Kjell Frisk i Spårvägen, målvakten Pa 
Dembo Touray i Assyriska, sportchefen 
Stefan Alvén i Djurgården och backen 
Patrik Haginge i Örebro.

-De flesta som jag har spelat med har 
blivit tränare nu. Det är bara att inse att 
man börjar bli gammal. Det är mest folk 
på kansliet som man känner igen, haha.

30-årige Riddez egen eventuella trä
narkarriär får dock vänta. Får han själv 
välja så dröjer den ett bra tag.

-Jag hoppas att jag har ganska många 
år kvar att spela i Djurgården. Det beror 
ju mycket på om man får vara fri från 
skador eller inte. Jag känner mig fortfa
rande ganska lätt i kroppen.

FLYTTEN HEM TILL STOCKHOLM innebär 
även en återkomst till allsvenskan efter 
tre säsonger i Tippeligan. Joel Riddez 
förväntar sig ett annat spel i många 
matcher.

-Det går fortare i Norge på något sätt 
och det är fler genombrott. Det är bara 
att titta på Strömsgodset, vi kunde vinna 
med 5-1 och sen förlora med 1-4 i nästa 
match. Vi släppte in en massa mål ibland 
men det var bara att köra på och försöka 
göra ännu fler framåt.

Generellt sett är svenska lag fegare än 
norska, enligt Riddez:

-De dåliga planerna i Sverige bidrar 
till det. Många lag tjänar på att skicka 
bollen åt helsike så fort de får chansen, 
men på sikt förlorar man på det. Fotboll 
är trots allt en publikidrott.

Joel Riddez förra allsvenska klubb, 
Örebro, är ett positivt undantag. Under 
tränaren Sören Boströms ledning har la
gets tråkstämpel försvunnit.

-Det blev bättre när jag försvann, 
haha. Nej, men Sören har alltid haft en 
egen filosofi. ÖSK vill vinna matcherna 
på egen förmåga och det tror jag är fram
tidens melodi.

DAVID BOGERIUS

Sagt om Joel Riddez
STEFAN ALVÉN:

-En värvning vi är mycket nöjda med. 
Det är en spelare med förflutet i DIF 
och i Stockholm och som vet vad det 
innebär att spela i Djurgården. Joel 
är en mycket duktig vänsterback.

INGVAR »PUTTE« CARLSSON:
-Jag har personligen alltid gillat 

honom. Han var bra i Örebro och nu har 
han gjort riktigt bra i från sig i Norge. 
Och så är han vänsterfotad, vilket känns 
extra bra.

»ABBE« BARSOM:
-När han tog steget från Spårvägen 

till Djurgården 1998. var han en av 
Sveriges mest lovande vänsteryttrar. 
Han var framtidens Jesper Blomqvist.

ANDERS SVENSSON, 
NERIKES ALLEHANDA:

-Under sin sista säsong i ÖSK, 2007, 
var han lagkapten. Han blev även 
utsedd till säsongens bäste spelare.

LENNART SJÖGREN, 
SPORTCHEF, ÖSK:

-Joel är en fantastisk spelare och 
människa.

MARTIN FRANSSON, DN:
-Timingen i brytningarna, de fina 

dribblingarna och passningarna med 
vänsterfoten har gjort honom till en 
fansfavorit.

JOSTEIN FLO, SPORTCHEF, 
STRÖMSGODSET:

-Det är trist att Joel flyttar. Vi hade 
gärna behållit honom och planerade 
att ge honom ett bra kontraktsförslag. 
Samtidigt har vi förståelse för att han 
ville hemåt.

MAGNE J. NILSEN, 
DRAMMENS TIDNING:

-Joel var en av de mest sympati 
ska spelarna i Strömsgodset. Han 
var sällan sur och tog sig alltid tid att 
prata fotboll med folk. Det var en av 
anledningarna till att han var så populär 
bland fansen.
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När jag fick uppdraget att intervjua en gammal 
Djurgårdsprofil behövde jag ingen betänketid, för 
vem har hört ett ord om vad den gamle hjälten Peo 
gör i dag?

Peo, hur lever livet?
-Tack, förutom att jag lagt på mig ett 

par kilon för mycket så är det bara bra. 
Vi är ett gäng grabbar som lirar tennis, 
och vi vägde oss i helgen, och det var 
ingen lek att se vad som stod på vågen 
Men å andra sidan har jag sett gamla 
lagkompisar (som också slutat spela) 
på tv som lagt på sig bra mycket mer, 
så det är ingen större fara svarar Peo 
med sitt vanliga skratt.

Han bor och jobbar i Sundsvall. 
Peo hade först en egen snickerifir
ma, sen blev det butiksjobb på ett 
byggvaruhus som innesäljare och 
nu har han gått över till att vara 
utesäljare på en byggfirma.

-Det blir mycket fotbollssnack 
när jag är ute, det blir det. Men i 
Sundsvall är det mest Timrå som det 
snackas om. På jobbet så snackar de 
om hockeyn hela tiden, och direkt ef
ter en match så börjar de snacka om 
nästa hemmamatch och ju närmare 
match man kommer desto mer snackas 
det. Det är riktigt kul att uppleva den 
andra sidan, alltså åskådarnas, nu märker



PATRIK ERIKSSON-OHLSSON
DIF-profil

jag av förväntningarna hos alla intressera
de innan matcherna på ett helt annat sätt 
än när man spelade.

Men på slutet har det diskuterats en 
hel del fotboll uppe i norr, när vi pratas 
vid har Sundsvall precis förlorat kvalet 
mot Gefle.

-Gefle var den tuffaste motståndaren 

»När jag skulle lämna Djurgården 
fanns det intresse för Danmark, och 
så här i efterhand har jag ångrat att 
jag inte nappade på det.«
de kunde få i kvalet. De hade haft en bra 
chans mot Åtvidaberg eller AIK, men Ge
fle är för svåra. De kan ju sin grej, de kör 
sin defensiva uppställning, och det krävs 
mycket skicklighet för att få hål på dem. 
Så jag är inte förvånad över utgången, 
men tråkigt är det.

peo har verkligen gått från spelare till 
en tvättäkta supporter. Givetvis en blå
randig sådan.

-Jag ser alla matcher, det ska vara nå
got riktigt viktig som dyker upp för att jag 
ska missa en match. Tyvärr har det bara 
blivit tv-matcher i år, jag hade planerat att 
åka ner på det sista derbyt, men jag fick 
inte ihop det. Men nästa år, då ska jag ner.

Framför tv:n uppför han sig som en 
supporter, även om spelargenen finns 
kvar.

-Precis när någon gör något riktigt 
dåligt på planen, eller om vi förlorar, då 
säger jag nog ett par mindre bra saker 
från soffan. Man är så inne i det, men ef
ter ett tag brukar polletten trilla ner, och

Bor i dag med sin familj i Sundsvall, staden 
han växte upp i.
Kom till Djurgården från Västerås inför 
säsongen 1999.

Lämnade Djurgården för spel i GIF Sundsvall 
sommaren 2003.

Avslutade fotbollskarriären 2007.
Spelade 96 seriematcher för DIF, varav 71 i 
allsvenskan.

Svensk Mästare med DIF 2002.
Cupmästare med DIF 2002.
Utsågs till Årets Järnkamin av Järnkaminer
nas medlemmar 1999.

jag inser att det förmodligen finns förkla
ringar till varför spelet ser ut som det gör. 
Det kan bero på träningsupplägg, själv
förtroende, skador och massa andra sa
ker, det vet jag ju innerst inne, men det 
bortser man lätt från när man är mitt 
inne i matchen, ja, inne i matchen fram
för tv menar jag... Men det bästa med 

att inte spela är att 
man njuter så 
mycket mer 
efter segrar
na, det kunde 
man inte göra 
som spelare. 
Då var det di
rekt fokus på 

nästa match och man hade inte 
tid att gå runt att glädjas efter 
vinsterna. Jag insåg inte det när 
jag spelade, men så här i efter
hand upptäcker jag hur vi bara 
gick vidare, att vi inte njöt till
räckligt.

Någon kontakt med gamla lag
kompisar har han inte, han har 
fastnat i det vanliga ekorrhjulet 
tillsammans med 95 procent av 
befolkningen, man jobbar, träffar 
familjen och sina närmaste. Och 
så jobbar man lite till. Men till vå
ren ska det bli av, då ska vi åter få njuta av 
Peo på Stadion.

FOTBOLLEN HAR HAN också släppt, han 
ställde upp i ett division 5-lag ett par 
matcher men det var inte någon höjdare. 
Är man van att spela med riktigt bra med
spelare så är det svårt att få ut någonting 
av spel där en tjongboll alltid går före en 
passning. Sista riktigt fotbollen spelade 
Peo i Giffarna Sundsvall, något som grä
mer honom en hel del.

-När jag skulle lämna Djurgården 
fanns det intresse för Danmark 
och så här i efterhand har jag ång
rat att jag inte nappade på det. 
Det skulle varit riktigt kul att ha 
prövat en vända i utlandet, inte 
bara för pengarna, även om de 
självklart är viktiga, mer för även
tyrets skull och för att testa sig. 
Men samtidigt var det dags att 
tänka på familjen, och min fotboll 
hade alltid styrt oss. Så egentligen 
var det inget att snacka om.

WILLE BÄCKSTRÖM
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Sagt om Peo
NICKLAS RASCK:

-Peo och jag kom ju till 
Djurgården samtidigt, så det 
blev naturligt att vi hängde 
mycket tillsammans. Vi delade 
alltid rum när vi var ute på resor 
och det var mycket garvande 
inne hos oss. Han är en riktigt 
glad prick, med mycket glimt i 
ögat. Fotbollsmässigt var han 
en riktigt bra spelare, men 
framförallt hade han en 
fantastisk inställning, oavsett 
om det var match eller träning, 
vilket gjorde honom till en stor 
pådrivare i laget. Man önskar 
att alla spelare hade samma 
inställning, eller i alla fall i 
närheten av det. En rolig grej 
var att han ofta ville upp i 
anfallet, han såg sig själv som 
en perfekt target, och han var ju 
stor och stark. Men han hade 
inte direkt Geert den Oudens 
målfarlighet, så han gjorde sig 
trots allt bäst i backlinjen.«

BOSSE ANDERSSON:
-Han utvecklades enormt 

mycket som fotbollsspelare när 
han var i Djurgården, och allt 
det berodde på hans tränings- 
vilja. Han hade en fantastisk 
inställning, och han satte en 
standard i gruppen för vad som 
var ok eller inte när det gällde 
träning. Och hans egen 
utveckling noterades av de 
andra spelarna också, och de 
förstod snabbt att hård träning 
lönar sig. På sidan av planen 
var han väldigt enkel att ha att 
göra med och hade alltid nära 
till ett skratt. En riktigt bra 
djurgårdare helt enkelt.
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Djurgårdspanelen

Krönikörer 
& styrelse

JOHAN SKARBORG
Styrelseledamot

Djurgården Fotboll har i år 
startat en ny resa, vart är den 
på väg?

Det är en lång resa, men vi 
skall bli Nordens bästa 
fotbollsklubb! Sedan 
kommer vi att ta några 
riktigt roliga skalper längs 
vägen såsom sköna 
derbyvinster och SM guld.

Vad är de viktigaste fakto
rerna för Djurgårdens 
utveckling nu och de kom
mande åren?

Attrahera de skickligaste 
medarbetarna, tränarna, 
spelarna etc! Få alla att 
trivas och stanna länge. En 
kultur som driver oss alla 
att hela tiden vilja bli lite 
bättre. Det finns inget 
starkare än att man 
kontinuerligt utvecklas lite 
snabbare än konkurren
terna!

Starka hemma, men svårt 
borta, vad är anledningen och 
vad är receptet för att plocka 
fler poäng i bortamatcherna?

Det grymt fina spelet i 
några matcher visar ju att 
kvaliteten finns! Exakt 
varför vi inte lyckas plocka 
fram det i alla matcher är 
nog en kombination av 
självförtroende, inställning 
& motståndarnas taktik.

GUSTAF TÖRNGREN
Styrelseledamot

Genom att skapa goda 
strukturer och arbetsmeto
der för samtliga delar av 
organisationen så hoppas 
jag att vi kan bli ett stabilt 
topplag i Allsvenskan som 
varje år spelar i de europe
iska cuperna och siktar 
mot att vara bäst i Norden. 
Ett annat svar är att vi 
hoppas att resan är på väg 
ca 50 meter norrut till 
Östermalms IP.

Vi måste ha en ekonomi i 
balans, öka intäkterna 
genom att förbättra vårt 
erbjudande, skörda 
frukterna av ungdomsarbe
tet. Anstränga oss ännu 
mer i kommunikationen 
med alla som skapar 
stämningen på Stadion så 
att de blir fler och mer 
motiverade. Fanatism med 
hänsyn till hela Familjen.

Jag tror det problemet 
löser sig självt genom att 
laget »sätter sig«. Ansvar, 
roller och rutiner blir 
tydligare. Tränarna och 
ungefär halva startelvan 
bestod oftast av spelare 
som var nya för säsongen 
och jag tror vi kommer få 
se ett mera jämnbra DIF 
nästa säsong.

SIMON BANK
Aftonbladet

Magnus Pehrsson är en 
perfekt rekrytering, 
tveksamheten handlar om 
hur det kommer att fungera 
så länge som bara hans 
skugga hänger över Kaknäs. 
Utöver det ser jag en trupp 
som mått bra av en lugn 
höst, en av seriens roligaste 
anfallare (Kennedy) och en 
av allsvenskans bästa 
strateger (Kappe). Det 
skulle förvåna mig om det 
inte räcker till en plats på 
övre halvan 2011.

Det går ju att prata om 
taktisk tydlighet, om 
behovet att behålla 
nyckelspelare, om en 
fungerande ledarstab ... 
men allt det där ligger ett, 
två och tre steg efter 
arenafrågan. Man kan 
tycka vad man vill om det, 
men om DIF vill vara en 
spelare på sikt i Sverige så 
måste man hitta en lösning 
på den utmaningen.

Trygga lag kan spela 
överallt, och man kan säga 
mycket om Djurgården 
2010, men något särskilt 
tryggt lag var det inte. 
Skador, spelsystemshaveri, 
flera rutinerade borta långa 
perioder, många unga och 
väldigt många nya spelare. 
Som DIF såg ut, med de 
kvalitéer de hade i laget, 
borde de till exempel vara 
oerhört starka på konst
gräs - de vann bara en av 
fem på det underlaget.
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LARS GRIMLUND
Dagens Nyheter

MATHIAS LÜHR
Expressen

Har ingen aning. Djurgår
den har svajat rejält under 
2000-talet, allt från 
SM-guld till nerviga 
kvalmatcher gör att man 
inte riktigt vet om man kan 
lita på reseledarna. För 
tillfället ser det ljust ut, det 
var klokt att inte gå ut med 
för stora förhoppningar 
under 2010 och kan man 
ta ett par steg framåt även 
2011 så kanske Magnus 
Pehrsson kan lyfta klubben 
ytterligare.

Det känns ännu inte klart. 
Men jag tycker nog att trots 
en bister avslutning så blev 
2010 ett hyggligt år för 
»nya« Djurgården. Men 
visst finns det frågetecken 
som kvarstår. Hur smälter 
Magnus Pehrsson in i 
organisationen? Kommer 
laget att hitta fler ledare 
som vill och kan axla 
ansvar? Tar Kasper 
Hämäläinen och Daniel 
Sjölund över mittfältet på 
allvar?

»Ett annat svar är att vi hoppas att 
resan är på väg ca 50 meter norrut till 
Östermalms IP.«
Gustaf Törngren

En stabil organisation som 
tål motgång och dessutom 
är stark mot fansen sam
tidigt som man förstår att 
det är supportrarna som är 
Djurgården. Ge spelare från 
Stockholmsområdet 
chansen. Nya arenan är 
superviktig, starka 
samarbetspartners är ett 
måste och på sikt måste 
klubben upp i topp och ut 
i Europa för att utvecklas.

Svaret är det som ingen 
08-klubb kunnat åstad
komma över en längre tid 
på mycket länge. Dvs, 
bibehålla en kontinuitet i 
föreningen - behålla de 
bästa spelarna och addera 
de nödvändiga pusselbi
tarna för att nå ända fram 
till SM-guld.

»Trygga lag kan spela överallt, och 
man kan säga mycket om Djurgården 
2010, men något särskilt tryggt lag 
var det inte.«
Simon Bank

Hade jag ett bra svar så 
satt jag inte på DN-sporten. 
Men tanken att spela »sitt 
eget spel« även på borta
plan, givetvis med viss 
defensiv modifikation, är 
kanske lite väl optimistiskt. 
Det gick under guldåren då 
man hade spelare av allra 
högsta klass men i 
dagsläget är modellen inte 
gångbar. Fråga Lasse 
Lagerbäck, han vet hur 
man gör för att ta poäng 
även om man är borta.

Även om det är mysigt med 
att vilja spela offensivt så 
tvingas nog begränsade lag 
som Djurgården att spela 
mer cyniskt på bortaplan 
för att ta poäng.
Ja, det gäller alla lag i 
allsvenskan, inte minst 
storsatsande Elfsborg.

»Fråga Lasse Lagerbäck, han vet hur 
man gör för att ta poäng även om man 
är borta.«
Lars Grimlund
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Medlemsinformation

Adam Rosenqvist 
blev medlemscoach
Lördagen den 6 november gjorde tio 
finalister upp om den ärorika titeln 
att vara medlemscoach mot Halmstad 
Vinnare fick en spännande helg 
med laget.
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F
ör att delta i tävlingen Med
lemscoachen skulle man bli 
medlem eller förnya sitt med
lemskap i Djurgården Fotboll 
under hösten 2010. Det gjorde hela 858 

personer, varav 217 helt nya medlem
mar, och bland dessa plockades tio 
finalister ut som i en straffsparkstävling 
fick göra upp om de fina priserna. Som 
tävlingsnamnet antyder fick vinnaren 
vara med som medlemscoach inför och 
under matchen mot Halmstad.

De tio finalisterna samlades på Kak
näs kvart i tio på lördagen för att avgöra 
tävlingen. Tommi Vaiho vaktade målet. 
Stämningen inför tävlingen var uppslup
pen men spänd. Hur svårt kunde det 
vara att sätta en straff på en allsvensk 
målvakt? En av de tävlande var Owe 
Mårtensson.

-Jag har betalt in medlemsavgiften 
just nu för att få vara med här och det är 
klart att jag är ute efter att vinna. Men 
det är kul också, jag har inte räknat med 
att vinna. Fast så säger man ju. Taktiken 
är att lägga den lågt i målvaktens högra 

hörn, sedan får vi se. Och vinner jag så 
har jag absolut några tips till tränarna 
inför matchen mot Halmstad, berättade 
Owe.

Adam Rosenqvist fanns också på 
plats. Han hade förnyat sitt medlemskap 
i Djurgården Fotboll och dessutom kom
mit ända till finalen. Det blev en 37 mils 
resa från Småland för att kunna delta.

-Vi åkte i går och så är det tävling i 
dag, men hur det än går så stannar jag 
och min dotter till i morgon och ser 
matchen. Jag ska i alla fall försöka vara 
med på övre halvan och slåss om priser
na. Nu har jag ju åkt rätt långt för detta 
och då vill man ju gärna vara med där 
framme, men straffar är ju alltid lite av 
ett lotteri, berättade Adam.

Det krävdes fyra omgångar för att 
kora segraren, i den sista omgången 
var det bara Adam Rosenqvist och To
bias Holm kvar. Och det blev smålän
ningen Adam som var kyligast och satte 
sin tredje av fyra straffar på en hjälplös 
Tommi Vaiho och tog hem tävlingen. 
Tvåan Tobias Holm belönades med ett 

säsongskort för 2011 och en signerad 
matchtröja, men just efter strafflägg
ningen var han givetvis lite besviken.

-När vi var två kvar tänkte jag att jag 
hade ju 50 procents chans. Det är klart 
man är lite besviken, men det sitter fint 
med ett säsongskort som plåster på så
ren. Och det har varit jättekul, berättade 
tvåan Tobias.

desto gladare var segraren Adam som 
nu hade att hjälpa Banda och Wass att få 
laget i form till söndagens match. Men 
vad hade han då att komma med?

Det är en bra fråga. Jag spelar ju fot
boll själv så lite kanske man kan komma 
med. Men det ska bli mycket roligt och 
nu känns inte 37 mil så långt att åka för 
det här.

Även dottern Emilia, som följt med 
pappa till Stockholm över helgen, var 
glad.

-Pappa har varit lite nervös de senas
te dagarna, han har pratat en del om det 
här. Jättekul att han vann, sa Emilia.

Efter tävlingen var det dags för Adam
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att klä om till tränarkläder, ha en snabb 
genomgång med först Carlos Banda och 
sedan med hela truppen, sedan ut på grä
set och en timmes träning. Sedan fortsat
te det med lunch med ledare och spelare 
innan det var dags att bege sig tillbaks till 
hotellet.

PÅ SÖNDAGEN VAR DET SAMLING på Kaknäs 
9:30 för värmning och laddning, lunch 
och taktiksnack

-Jag samåkte med Carlos till Kaknäs, 
han kom och hämtade mig utanför ho
tellet. Vi hade först en liten sittning med 
tränarna där de berättade om plane
ringen för dagen, hur de hade tänkt sig 
och det lät vettigt. Det var intressant att 
få vara med bakom kulisserna och höra 
hur det låter, menade Adam.

Startelvan för dagen föll dessutom 
Adam i smaken och han var rätt över
tygad om att det skulle bli en bra match 
mot Halmstad.

-Det var nog i stort som jag hade 
ställt upp laget. Det känns som om kil
larna är inställda på att göra en bra av
slutning. Jag tippar ett riktigt fint boll
rull och 3-0 i dag.

Sedan bar det av till dagens stora hän
delse, matchen mot Halmstad på Stock

holms Stadion. Bussen med spelare, leda
re och Adam anlände till arenan en och 
en halv timme innan matchstart. Bland 
de som steg av bussen först fanns träna
ren Carlos Banda som menade att Adam 
snabbt kommit in i gruppen.

-Det har varit som han varit här ett 
år. Han är ju fotbollskille så han är lätt 
att ha att göra med och han ställer en 
del kluriga frågor ibland, det är kul att 

»Matchen var extra kul när man 
visste hur tankegångarna gick 
och hur de ville spela.«
Adam Rosenqvist

han är delaktig. Jag tror att det är bra 
för spelarna att han är med och visar hur 
mycket fotboll och Djurgården engage
rar folk, menade Carlos.

det blev en snabb tur in i omklädnings
rummet innan Adam lät spelarna klä om 
och ladda för sig. Adam tog i stället en 
rundtur i delar av Stadion som de flesta 
normalt inte har tillgång till. Med tio 
minuter kvar till matchstart ställde han 
upp med de båda lagen i spelargången 

för utmarsch och sedan var det bara att 
vandra in till publikens jubel.

själva matchen kanske vi ska glömma, 
det blev inte riktigt 3-0 som Adam hade 
tippat och det var självklart en besvi
kelse. Men Adam var ändå riktigt nöjd 
med helgen som innebar många nya in
tryck och en rejäl inblick i hur det fung
erar bakom kulisserna på en allsvensk 

match.
-Matchen var extra 

kul när man visste hur 
tankegångarna gick och 
hur de ville spela, även 
om det gick lite sisådär. 
Men bara att ha träffat 
spelarna och lärt känna

dem lite gav en annan känsla än när man 
bara ser dem på tv. Det er en upplevelse 
som ligger högt upp på fotbollslistan. 
Det var riktigt roligt och bemötandet 
under hela helgen var fantastiskt, alla 
var verkligen öppna och trevliga, me
nade Adam.

Efter matchen blev det bil de 37 mi
len hem till Småland, en resa som säkert 
innehöll en hel del snack med dottern 
om helgens upplevelser.

JONAS RIEDEL
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Pristagarna i Medlemscoachen
Vinnare och årets medlemscoach
Adam Rosenqvist
2:a pris - 3:e pris, säsongsbiljett 2011 
och en signerad matchtröja:
Tobias Holm och Tobias Johansson
4:e pris - 10:e pris, historieboken »Djur
gårdens IF Fotboll 1899-2006« och en 
signerad matchtröja:
Lars Ahlström, Daniel Ekström, Carl 
Boija, Eric Stussare, Jonas Wahlberg, 
Fredrik Johansson och Owe Mårtensson
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»Pike« ständigt på medlemsjakt
Robert »Pike« Kollberg 
är medlemsansvarig i 
Djurgården Fotboll och 
ständigt på jakt efter 
nya medlemmar.

Robert, varför ska man vara 
medlem i Djurgården Fotboll?

-Först och främst handlar 
det om delaktighet, att vara 
medlem i sin favoritförening 
borde vara en självklarhet för 
alla med ett stort djurgårds
hjärta. Medlemmarna är 
ryggraden i föreningen och 
som medlem har man möjlig
het att vara med och påverka 
föreningens framtid genom att 
till exempel rösta på förening
ens årsmöten Dessutom finns 
det en hel del förmåner kopplat
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till medlemskortet, som den 
här medlemstidningen, rabatt 
med 10 procent på alla 
souvenirer i webbshopen och 
en riktigt bra rabatt på 
säsongskorten, »Din plats på 
arenan«. Så det är enkelt att 
snabbt tjäna in hela avgiften. 
Efter en stadig uppgång under 

många år så hade Djurgården 
nästan 15000 medlemmar, men 
nu ligger det stabilt på drygt 
12000. Är du nöjd med det?

-Nej, det är jag inte. Vi har 
till exempel över 59000 
medlemmar på vår facebook
sida så det är klart att vi ska 
kunna vara fler än 12000 
medlemmar i Djurgården 
Fotboll. Vi jobbar ständigt för 
att göra medlemskapet 
attraktivt och för att få fler 
Djurgårdare att visa sitt 
Djurgårdshjärta genom att bli 
medlem. Sportsligt har vi en 
spännande resa framför oss 
och ska man vara med på den 
så är det självklart att man ska 
vara medlem.
Vad kommer du att göra nästa 

år för att öka antalet 
medlemmar?

-Vi började redan i år med 
att försöka få tillbaks alla 
tidigare medlemmar, och det 
kommer vi att jobba vidare 
med. Under 2010 har vi gått 
igenom alla ungdomsspelare 
och sett till att alla de verkligen 
är medlemmar i Djurgården, 
som de ska vara. Dessutom 
hade vi tävlingen Medlems
coach som var både uppskat
tad och som gav nya medlem
mar. Vi ska fortsätta med 
liknande aktiviteter under 
2011, men även jobba vidare 
med att fylla medlemskortet 
med bra saker som gör att allt 
fler vill bli medlemmar.

JONAS RIEDEL



lika

Redan nu har det i supporterkretsar viskats om en 
rejäl nytändning nästa år och det ryktas om att runt 
150 personer redan har delbetalat en eventuell 
tågresa i Järnkaminernas regi till borta premiären.

Alla på Stadion 2011!
S

äsongen 2010 är över och ska summeras. Jag gör det 
med blandade känslor. Med en infriad målsättning ska 
man väl egentligen inte känna sig besviken, speciellt 
inte som att det redan i september stod klart att det 
inte lär bli tal om någon nedflyttningsstrid likt 2009. Men 

ändå kan i alla fall inte jag låta bli att känna mig lite besviken. 
Efter årets andra derbyseger mot bottengänget från Solna och 
fyra matcher kvar att spela kändes topp sex som rimligt och 
en medalj inte som någon utopi.

Men sen blev det bara bajs, som Kjell Jonevret förmod
ligen skulle ha sagt, med endast två inspelade poäng och 
målsättningen om topp tio blev just bara en tionde plats. Just 
avslutningen av säsongen är något som dagarna efter avslut
ningsmatchen fick mig att känna lite oro inför nästa säsong. 
Min teori är att spelarna var, jag ska inte säga mätta, men 
kanske innerst inne ganska nöjda med att kontraktet var säk
rat och målsättningen uppnådd, så att de inte lyckades krama 
fram de där sista procenten som krävs för att vinna matcher 
i allsvenskan. Det skulle i alla fall vara ett bättre svar än nej 
på frågan som jag, och säkert många andra ställt oss efter den 
bedrövliga avslutningen - är vi inte bättre än så här?

Ja, hur bra var egentligen Djurgården anno 2010? I sina 
bästa stunder skulle jag vilja påstå att blåränderna var ett av 
Allsvenskans allra bästa lag och sina sämsta ett av de sämre. 
Tyvärr var det lite för många sämsta stunder både i inled
ningen och i slutet, då är DIF inte bättre än bäst i stan och 
tydligen finns det i Sverige åtta andra städer som har lag som 
är bättre på att spela fotboll. Och tänk om vi hade lyckats 
behålla skärpan i de sista fyra matcherna så kanske fjärde
platsen varit vår och vi hade fått spela i Europa nästa år. Ett 
annat sätt att nå spel i Europa hade ju givetvis varit att vinna 
Svenska cupen och för att ta sig till final 2010 krävdes uppen
barligen inget vidare vasst lag vilket föreningen utan vinnar
mentalitet från stans södra delar tydligt bevisade. Men som 

brukligt de senaste åren när det gäller Svenska Cupen så åkte 
DIF ut i ett tidigt skede, den här gången mot Superettanlaget 
Ljungskile. Vågar man hoppas på en rejäl satsning på Svenska 
Cupen nästa år? Det är förmodligen enklare att vinna den än 
att komma topp fyra i Allsvenskan och då bör man supporter 
kunna kräva full satsning även på cupen.

med det sagt kommer säkert en del att se mig som en gnällspik 
som inte kan vara helt nöjd med att laget faktiskt nådde mål
sättningen, och jo, det är ju såklart bra men jag hävdar med 
tanke på spelet under juli till september att vi borde ha kom
mit åtminstone på övre halvan. Vad som däremot har varit 
väldigt kul att se under 2010 är den positiva och bollhållande 
fotboll som laget hela tiden har försökt att spela. Med så 
många nya i föreningen tog det några månader att hitta rätt 
balans i laget men när tränarduon väl gjort det såg man klart 
och tydligt att det finns stor potential i den här truppen.

Jag tror att om laget bara får fortsätta att utvecklas till
sammans - kryddat med några spännande nyförvärv - kan vi 
se fram emot 2011 med tillförsikt. Men för det krävs förstås 
att vi börjar vinna lite oftare utanför länsgränsen. Spelar
mässigt måste jag ändå passa på att framhålla Kennedy som 
under sin första riktiga allsvenska säsong skottade in nio kas
sar, en sådan målskytt av rang är inget vi Djurgårdare varit 
bortskämda med de senaste säsongerna. Jag tycker också att 
man i Daja och Kasper har hittat ett mittfältsnav som håller 
toppklass och att Joona Toivio överraskade positivt och var 
den som höll ihop försvaret.

Jag har redan varit inne på att 2011 kan bli ett roligt år 
sett med djurgårdsögon. Personligen har jag fler förhopp
ningar än att laget kvalificerar sig för spel i Europa 2012. Jag 
hoppas verkligen att lagledningen fortsätter att ge våra duk
tiga ungdomar förtroende och speltid i Allsvenskan. Junior
laget gjorde en riktigt bra säsong som ledde ända fram till en
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SM-final mot Malmö FF som tyvärr förlorades trots att DIF 
var det något bättre laget i den matchen. Att så många spelare 
från ungdomsverksamheten representerade DIF i Allsvenskan, 
på planen eller på bänken, under 2010 är hur bra som helst 
och ett bevis på att den långsiktiga ungdomssatsning som DIF 
genomför bär frukt.

Jag hoppas också att publiken åter hittar tillbaka till Sta
dion. Publikmässigt var ju 2010 milt sagt ingen höjdare med ett 
halvtomt Stadion alldeles för många gånger. Det finns säkert en 
mängd logiska och känslomässiga förklaringar till att folk stan
nat hemma men samtidigt ska man komma ihåg att det är vi, 
alla Djurgårdare, som är ryggraden i Djurgårdens IF. Utan oss 
är föreningen ingenting. Och jag är övertygad om att laget pre
sterar bättre med en stor hemmapublik i ryggen och dessutom 
är publikintäkter en stor inkomstkälla för DIF som förening.

jag är optimist och säger redan nu att publiksnittet 2011 
kommer att bli bättre än 2010 (matchen inför tomma läktare 
borträknad). Redan nu har det i supporterkretsar viskats om 
en rejäl nytändning nästa år och det ryktas om att runt 150 
personer redan har delbetalat en eventuell tågresa i Järn
kaminernas regi till bortapremiären och det utan att spel
programmet har kommit ut. Alla kan förstås inte åka på en 
bortapremiär men alla kan i alla fall alltid försöka att komma 
till Stadion när Djurgården spelar boll. Så kom igen! Alla på 
Stadion 2011!

FOTO: DANIEL JOHANSSON
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Tack för 
era bilder!
Har du också bilder 
med djurgårdstema? 
Skicka dem till: 
dif.fotboll@dif.se.

Inför varje hemmamatch har 
Gustav, 8, sin egen ritual; 
under uppvärmningen går 
han ned till räcket och 
skriker »Hej, Dembo!« (som 
alltid hejar tillbaks!). Här 
mot Malmö tillsammans 
med hockeykompisen Ben 
från Kanada.
Foto: Patrik Brissman

Efter Häcken (0-3).
Foto: Staffan Lenneby
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En bild från Djurgårdens sommar
läger i Bergkvara i juni. Förutom 
Dembo syns Bergkvara AIF:s mål
vakt Martin Johansson.
Foto: Johan Blomqvist

Pekings största 
Djurgårdare laddar 
upp inför DIF match! 
God Jul & Gott Nytt 
DIF År
Crille Zäta




