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Styrka, kontinuitet och trygghet. Djurgårdens affärsnätverk skapar 
grunden för en långsiktig satsning. SIDAN36

Välkommen till nya Djurgårdaren
DET HÄNDER MYCKET nytt i Djurgården, både inom sporten och organisationen. Resan är 
just påbörjad, men i detta extra tjocka nummer vill vi berätta om vad som är på gång. Givet
vis tar vi en titt på sporten, vad som händer i år och vilka spelare som är på gång. Premiären 
mot AIK är bara veckor bort och självklart är siktet inställt på att vara bäst i stan i år igen. 
Men det händer mycket bakom kulisserna som vi tycker är viktigt att lyfta fram, saker som 
skapar långsiktiga möjligheter för Djurgården. Det handlar om affärsnätverk, om sociala 
projekt, om förändringar och förbättringar av matcharrangemanget och mycket mer.

För att få med så mycket som möjligt, och för att visa vilken nystart som sker, har vi gjort 
en både tjockare och rejält uppfräschad tidning som vi hoppas att ni ska gilla.

Välkommen till årets första Djurgårdaren. Jonas Riedel, redaktör

6. Tommy Jacobson
Att Djurgården ska nå toppen är ett kon
kret mål, skriver Djurgården ordförande.

12. Carlos Banda
Med ett års erfarenhet av Allsvenskan 
och laget vill han höja lägstanivån.

16. Derbyfobi
18. Kasper Hämäläinen
Redan under sitt första år blev han en 
av de viktigaste kuggarna i laget. Nu vill 
Kasper ta nästa steg.

22. Produktionsutveckling
24. Joakim Alriksson
Debuten kom i förra årets sista match. 
»Kimmen« är ett bevis på att det går att 
fostra egna spelare.

26. Tommy Davidsson
Tommy är ansvarig för Djurgårdens ung
domselitprojekt som i dag förmodligen 
ligger längst fram i Sverige.

30. Stefan Alven
Att välja spelare som andra inte vill ha är 
inte Djurgårdens väg.

32.P96-3
Fotboll är inte bara elit och Allsvenskan. 
För de allra flesta handlar det om kam
ratskap och glädje.

34. Djurgårdsandan
I Djurgårdens sociala projekt är värde
ringar och en meningsfull fritid i centrum.

42.CSR
Långsiktigt ansvarstagande. CSR är ett 
sätt att bredda ambitionen och att bli en 
mer öppen förening.

45. Efter Stadion
År 2014 är Stockholms Stadion inte 
längre ett alternativ för Djurgården. Vad 
händer då?

48. Biljetter 2011 
49 Klubbtv
50 Järnkaminerna
54 Tifo
Om några veckor är det seriepremiär och 
derby. För Djurgårdens tifogrupp Fabri
ken pågår planeringen sedan länge.
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Tommy Jacobson, ordförande i Djurgårdens IF FF foto: John Scarisbrick och Hamid Shokatyan

Ett nytt 
Djurgården
Djurgården ska tillbaka till toppen - och ännu längre.
Vi vet att det krävs ett oerhört hårt och brett arbete för 
att nå dit. Och det arbetet har redan satts igång, i alla 
led, skriver Djurgårdens ordförande Tommy Jacobson.

D
jurgården ska bli Nordens bästa 
fotbollsklubb 2015. Djurgården 
ska uthålligt vara ett av de 
tre topplagen i Sverige, med Europa

spel som en direkt konsekvens av detta. 
Djurgården ska bli Stockholms och 
Sveriges stolthet inom toppfotbollen.

Har ni hört den förut? Att en 
fotbollsklubb ska bli bäst, dominera i 
Allsvenskan och ta sig ut i Europa? Det 
har sagts förut av både mig och många 
andra inom Djurgården och i andra för
eningar. Men det är inte en önskan och 
det är inte tomma ord. Tvärtom är det 
ett konkret mål som Djurgården Fotboll 
redan har påbörjat konkreta åtgärder 
och satt upp tydliga strategier för att nå. 
Och vi ska nå dit.

1998 påbörjade Djurgården en 
fantastisk resa som tog oss till tre 
SM-guld och som i mångt och 
mycket ritade om den svenska 
fotbollskartan. Vi blev bäst, vi domine
rade Allsvenskan och vi var oerhört

nära att ta oss ut i Europa. Men
vi höll inte hela vägen. Djurgårds
modellen den gången räckte för att 
dominera i Sverige, men inte för att 
komma ut i Europa - vi lyckades hel
ler inte bygga på våra framgångar och 
det kom grus i maskineriet i mitten av 

2000-talet. Idag har vi lärt oss av både 
våra framgångar och, kanske ännu vik
tigare, av våra misstag från den resan. 
En av dessa lärdomar är att vi måste 
bygga bredare än bara runt A-truppen, 
en väl utvecklad ungdomselitverksam
het är avgörande för framtida segrar.

V
i bygger nu ett nytt Djurgården 
Fotboll från grunden, på alla 
plan, på bredden och på djupet.

Vi har den här gången en klar och tyd
lig - och hittills väldigt framgångsrik 
- ungdomssatsning, en satsning på en 
egenägd arena och en tydlig strategi för 
vårt samhällsengagemang och våra vär
deringar. Och - inte minst viktigt - vi 
håller redan på att bygga ett ekonomiskt 
och försäljningsmässigt starkt Djurgår
den, med ett nytt affärsnätverk som blir 
en garant för att det finns en finansiell 
och kompetensmässig uthållighet i 
föreningen, oavsett vad som händer på 
planen.
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Men Djurgårdens framtida storhet 
kommer inte att byggas i en handvänd
ning. Framgångar i Allsvenskan och Eu
ropa inte kommer till av en slump. Fram
gångar baseras alltid på ett mycket brett 
engagemang, som sträcker sig hela ledet 
från barn och ungdomar till supportrar, 
finansiärer och samarbetspartners.

Vi vet att det krävs ett oerhört hårt 
och brett arbete för att komma dit vi 
vill. Och det arbetet har redan satts 
igång, i alla led.

Jag själv har varit ordförande i lite 
mer än ett år, och varit verksam 
i olika roller inom Djurgården 

Fotboll sedan slutet på 1990-talet. Det 
är ingen överdrift när jag säger att jag 
under den här tiden aldrig upplevt ett så 
brett engagemang från så många män
niskor som jag gör idag.

Det är ett go runt Djurgården Fot
boll som jag inte upplevt tidigare.

Allt detta gör det omöjligt att inte

»Vi bygger nu ett nytt Djurgården Fotboll från grunden, på alla plan, på bredden och på djupet.«
se positivt på framtiden för vårt kära 
Djurgården.

Det här numret av Djurgårdaren är 
lite speciellt - det är ett jubileumsnum
mer för Sveriges starkaste och finaste 
120-åring. I det här numret presenterar 
vi också de olika satsningar som Djurgår
den Fotboll gör för att ta oss ut på denna 
spännande resa. Resan som ska göra oss 
till Nordens ledande fotbollsklubb 2015.

Men vi måste börja någonstans och 
göra den här resan steg för steg. 2011 

är vår sportsliga målsättning att komma 
bland de sex bästa i Allsvenskan. Vi 
vet att vi kan slåss med och slå de bästa 
lagen i Allsvenskan i år, och vi är redo 
att ta ett nytt kliv framåt. Ett första 
steg - och ett väldigt viktigt sådant - är 
premiärmatchen i Allsvenskan 2011: 
Derbyt mot AIK måndag 4 april. Det 
är så oerhört viktigt att alla Djurgår
dare köper biljett och kommer. Börjar vi 
säsongen med fullsatta, kokande och pas
sionerade läktare och ett starkt, vinnande 
lag på planen står Djurgården enormt 
starka inför fortsättningen av 2011. Missa 
för allt i världen inte denna match!

Fotboll handlar om engagemang, 
spel, lek och tävlan. Men fotboll handlar 
kanske mer än något annat om hjärta. 
Utan Djurgårdshjärtan, inget Djurgår
den Fotboll. Djurgårdshjärtat är stort, 
brinnande och engagerat. Jag ser fram 
mot att utveckla ett nytt Djurgården 
Fotboll tillsammans med dig och alla 
andra med Djurgårdshjärta.
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PÄ PLANEN

Philip Hellquist och 
konsten att lyckas
Tydliga mål, hård träning och en vilja att hela tiden utvecklas 
har tagit 19-årige Philip Hellquist från ungdomsleden till en 
plats i A-laget. Nu vill han ännu längre.
text: Wille Bäckström foto: Bildbyrån

S
å enkelt låter det när Philip svarar 
på frågan varför han nu blivit ut
tagen i U21-landslaget, varför just 
han har lyckats. Livet verkar precis så 

lätt när man träffar Philip, han är alltid 
glad, alltid positiv. Men det är varken 
flyt eller tillfälligheter som tagit honom 
hit, från knattefotboll i DIF till det 

svenska U21-landslaget och, framförallt, 
hela vägen till Djurgårdens A-lag.

-Jag vet inte om min vilja har varit 
större än andras under karriären, det är
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PÄ PLANEN

I matchhjältens roll. Philip Hellquist avgjorde 
den svåra bortamatchen mot Kalmar med 
matchens enda mål den 25 juli 2010.

inget som jag funderat över. Men jag har 
sett många som fuskat med till exempel 
konditionsträning. För mig har det aldrig 
varit ett alternativ, jag tror inte att jag 
någonsin ens tänkt tanken på att göra 
det. Jag har redan från tidig ålder varit 
100 procent fokuserad på träningarna 
och många andra har kanske inte varit 
lika fokuserade, där tror jag att en av 
förklaringarna finns varför andra inte 
har lyckats. Men sedan är det givetvis 
många andra saker som spelar in, till 
exempel har jag tränat mycket extra. 
Men den stora fördelen som jag har haft 
är uppbackningen från min familj. De 
insåg nog ganska tidigt att jag kunde bli 
bra i fotboll, och de har gjort sitt yttersta 
för att jag ska få bra förutsättningar för 
att lyckas. Hjälpen och stödet från dem 
har varit oerhört betydelsefullt för mig.

Det har aldrig varit frågan om press eller 
måsten, bara om uppbackning.
Det har varit naturligt för dig att sköta 
träningen, men hur har det fungerat med 
allt annat som måste skötas, till exempel 
mat och sömn?

-Man lär känna sin kropp oerhört 
väl om man idrottar på elitnivå, jag vet 
precis hur många timmars sömn jag 
behöver och jag vet vilken kost som krävs 
för att jag ska kunna prestera som bäst. 
Hade jag inte skött kroppen så hade jag 
inte varit där jag är idag, då hade jag 
garanterat inte orkat med träningen och 
jag hade heller inte kunnat bygga upp 
de nödvändiga musklerna, utan kroppen 
skulle i stället ha brutits ner av träningen. 
Kosten och sömnen är oerhört viktigt, 
och man lär sig hela tiden mer och mer 
om hur man själv fungerar.
Men fester och sådana saker? Du måste ju 
ha missat många saker som andra provar 
på i tonåren?

-Det är klart att jag missat saker, 
men jag kan inte påstå att jag gjort 
uppoffringar. Alla mina kompisar 
har ett stort fotbollsintresse, vi har 
aldrig sprungit runt ute på kvällarna 
och festat och sådana saker, vi har i 
stället lirat fotboll, varit hemma hos 
varandra, spelat FIFA och andra spel. 
Visst har jag tackat nej till fester och 
saker, men jag har helt enkelt inte det 
intresset. Det har aldrig varit något 
som jag tänkt på.
Din tre år äldre bror har ju ett förflutet som 
elitfotbollsspelare i bland annat Åtvida
berg, vad har han betytt för din karriär?

—Massor, det har hela min familj 
gjort. Jag fick alltid följa med honom 
när han spelade med sina kompisar, 
även om han inte alltid var så sugen på 
det så lät han mig vara med. Jag var så 
mycket mindre än han och hans kom
pisar, så jag fick kämpa riktigt hårt för 
att hänga med i spelet. Det var givetvis 
enormt utvecklande att spela med äldre 
killar. Sen följde jag alltid med och kol
lade på hans matcher och även på hans 
träningar, jag kollade vilka övningar de 
gjorde och så försökte jag härma dem 
på egen hand när jag kom hem. Jag för
sökte göra finterna som jag sett och till 
slut satt de där. Jag har alltid drivits av 
att lära mig mer, och att ha tre år äldre 
killar att lära sig av när man var liten var 
oerhört bra för mig.
Vad är det då som driver dig?

-Jag vill se hur bra jag kan bli som 
fotbollsspelare, jag vill bevisa för mig 
själv att jag kan lyckas, att alla som 
någon gång har sagt att jag inte kommer 
att gå hela vägen hade fel. Men sen 
drivs jag nog också av att kunna lyckas»Jag tror faktiskt att Djurgården är bättre än övriga allsvenska lag på ungdomssidan.«
så pass bra att jag kan ge någonting 
tillbaka till min familj som har gjort 
så mycket för mig och min utveckling. 
Jag vill helt enkelt se hur långt jag kan 
komma. Jag har alltid haft Djurgården 
som favoritlag i Sverige, utomlands är 
det Milan som gäller sedan barnsben, 
så det får bli målet, att ta en tröja där 
och sedan återvända hem till DIF.
Men jag har inte bråttom dit, jag lever 
här och nu och försöker fokusera på 
att utvecklas varje dag. Först ska jag 
bli bäst i Djurgården, sen får vi se vad 
som händer.
Du har ju slagit igenom i Djurgården, och 
många andra egna produkter bankar på 
dörren för att ta en plats i laget. Har du 
någon förklaring till varför DIF helt 
plötsligt lyckas få fram egna spelare?

- En förklaring är att steget från 
junior till senior inte är lika stort som 
det var för ett par år sedan. Nu när vi 
startat en U21-grupp så är steget betyd
ligt mindre, och jag tycker verkligen att 
Djurgården har gjort rätt, det är en stor 
framgång för föreningen att ha gjort 
en så bra satsning. Att som ung spelare 
få chansen att regelbundet träna med 
A-laget kommer att betyda jättemycket 
för de unga. Nu behöver de inte känna 
samma press och respekt som tidigare, 
de kan gå till träningarna och vara sig 
själva och köra sin egen grej. De måste 
inte lyckas på de första passen.

-Generellt tror jag att svenska fören
ingar har gått framåt, men jag tror fak
tiskt att Djurgården är bättre än övriga 
allsvenska lag på ungdomssidan just nu. 
Vi har i alla fall fått fram väldigt många 
unga spelare från de egna leden på slutet, 
vi ligger steget före...
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PÄ PLANEN

Ett sista farväl
Det var fullsatt i Duvbo 
kyrka när det var dags att ta 
ett sista farväl av Kjell »Lun
kan« Lundkvist som avled i 
mitten av december 2010.

»Det känns som en riktig 
manifestation« sa ansva
riga för begravningen av 
Kjell Lundkvist. 180 perso
ner fanns på plats för att 
ta farväl av Djurgårdens 
tidigare materialförvaltare 
och kyrkan var fylld med 
blommor och kransar. 
Nuvarande och tidigare 
spelare och ledare från 
Djurgården fanns givetvis 
på plats för att hedra och 
ta farväl. André Jeglertz, 
Steve Galloway, Geert den 
Ouden, Stefan Rehn, Mikael 
Dahlberg, Abgar Barsom, 
Johan Arneng och Anders 
Grönhagen var några av de 
DIF-profiler som fanns på 
plats under en mycket vär
dig och fin akt som avsluta
des med en minnesstund på 
Stockholms Stadion.
text: Jonas Riedel

Ett nytt amerikanskt mittlås

text Peder Ernerot

Han kom till DIF med amerikanska lands
lagsinsatser på meritlistan och efter ett 
antal veckors provspel var saken klar - den 
19-årige mittbacken Gale Agbossoumonde 
skrev på ett halvårslångt låneavtal och 
spelar blårandigt under våren.

Gale är ursprungligen född i Togo men 
flyttade till USA som åttaåring. Där börja
de han spela fotboll och inledde en karriär 
som ledde fram till ett kontrakt med Miami 
FC och som även inneburit att han fått 
bära den amerikanska landslagströjan. En 
insats i A-landslaget och 16 matcher i U20- 
landslaget, har det blivit totalt. Men nu är

det Djurgården som gäller och Gale 
anser att den blårandiga spelstilen 
är lik den amerikanska:

-Jag tycker inte att det är så 
stor skillnad. Den typ av fotboll 
med fokus på uppspel via mittfält 
som vi kör på träningarna med 
Djurgården är ganska likt det spel 
som vi har kört i amerikanska 
landslaget. Fast om man ser till 
själva formeringen så är det 
4-4-2 som gäller här jämfört 
med 4-3-3 som vi kör i USA.

»Nu har jag haft två år med 
juniorerna och även om 
det känns vemodigt att 
behöva lämna dem så är 
det jättekul att få ta klivet 
upp och utvecklas vidare.«

Christian Andersson
Efter två år med juniorerna tar naprapaten 
steget upp i A-laget. Där kommer han att med 
hjälp av Stefan Tanda och Palmar Hreinsson 
att ansvara för att DIF-spelarna förblir friska 
och krya under 2011.

Gott om nya blårandiga 
landslagsmän. Under 
2011 har vi hittills fått se 
fyra blårandiga lands
lagsdebuter. Philip 
Hellquist gjorde sitt 
första inhopp i U21- 
landslaget mot Portu
gal i februari, Joakim 
»Kimmen« Alriksson 
blev målskytt och Calle 
Björk stod för en stark 
insats under deras res
pektive debutmatcher i 
U19-landslaget medan 
Joona Toivio spelade 
sina första 90 minuter 
för finska A-landslaget 
när Finland spelade 1-1 
i en träningslandskamp 
mot Belgien.

This is Grimsta. Reservarenor
Nu är det klart vilka arenor 
som blir Djurgårdens reserva
renor säsongen 2011.

Varje lag i Allsvenskan måste 
namnge två reservarenor för 
den ordinarie arenan. Rekom
mendationen är att de olika 
arenorna ska ha olika underlag.

Förstaval för Djurgården 
2011 är Råsunda då Djurgår
dens derby mot AIK ändå kom
mer att spelas där. Andraval är 
Grimsta IP som till skillnad mot 
Råsunda har konstgräs som 
underlag.

Även Söderstadion har 
diskuterats som ett alternativ, 
men arenan kräver stora för
ändringar och arbetsinsatser 
vad gäller reklam med mera.
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PÄ PLANEN

Tränartalangen 
laddar om för 2011
I fjol var han ett oprövat kort. Med ett händelserikt års erfarenhet 
från Allsvenskan och Djurgården känner sig Carlos Banda, 32, redo 
att höja siktet. »Jag är en bättre tränare idag än när jag kom. Nu 
ska vi höja lägstanivån«, säger han.
text: David Bogerius foto: John Scarisbrick och Bildbyrån

D
et är en vanlig dag i djurgårds
tränarens Carlos Bandas liv 
och den börjar med en timme 
och en kvart i bilkö. Tankarna mellan 

Tyresö och Kaknäs kretsar som alltid 
mest kring fotboll.

-Min familj och nära vänner brukar 
skoja och säga att jag är halvautistisk 
för att jag går i mina egna tankar och 
funderar. Det blir lätt så att jag tänker på 
fotboll hela tiden, men jag har faktiskt 
blivit bättre på att koppla bort det under 
de senaste åren. Jag tror att det är bra och 
att det ger mig mer ork och energi när 
det väl gäller. Jag har också blivit bättre 
på att planera, säger Carlos Banda.

När han äntligen passerat Kaknäs
tornet och kan svänga in på parkeringen 
vid träningsanläggningen finns det 
fortfarande gott om platser att ställa 
bilen på. Det blir hyfsat nybryggt kaffe 
vid runda bordet och en första avstäm
ning av läget tillsammans med tränar- 
kollegan Lennart »Lelle« Wass och 
Christian Andersson som har koll på 
spelartruppens krämpor och skavanker. 
Carlos och »Lelle« putsar till några små 
detaljer inför dagens träningspass.

-Träningsupplägget är klart sedan ti
digare men det blir alltid lite finsnickeri. 
Det kan handla om uppdelning av lagen 
eller något annat som kan vara viktigt. 
När vi går ut på planen så ska alla förstå 
syftet med det vi ska göra.

En halvtimme innan träningsstart är 
det morgonmöte för A-laget och då har 
även spelarna brett ut sig i den lilla mat
salen. En del av dem har redan hunnit 
med en fika i lugn och ro medan andra 
fixar till det sista på utrustningen.

- På morgonmötet presenterar vi 
dagens träningspass och de övningar vi 
ska göra men vi kan också gå igenom 
taktiska saker inför kommande matcher.

Spelarna går ut och värmer upp»Min familj och nära vänner brukar skoja och säga att jag är halvautistisk för att jag går i mina egna tankar och funderar.«
medan Carlos flyttar mål och sätter upp 
koner i gräset. Kjell Frisk tar hand om 
målvakterna på sitt håll medan övning
arna avlöser varandra i högt tempo och 
avslutas med tvåmålsspel på liten plan. 
Carlos ser djupt koncentrerad ut medan 
han delar ut instruktioner till spelarna 
som vilar vid sidan av planen.

-Jag försöker att ge spelarna lite mer 
individuell feedback efter träningarna.

Jag tycker att det blir bäst om man tar 
dem lite åt sidan och har ett mer per
sonligt samtal.

Carlos Banda spelade själv fotboll till 
han var 21 år. Han tillhörde Café Operas 
A-lag i division 2 när en stressfaktur i 
ljumsken tvingade honom till ett längre 
uppehåll. Där tog spelarkarriären slut.

-Jag tappade sugen för fotbollen 
trots att den hade varit allt för mig. Jag 
kommer från en kultur där fotbollen är 
nummer 1.

carlos ÄR född i chile men har bott i 
princip hela sitt liv i Sverige, men som 
16-åring tillbringade han över ett år i 
Chile och tog till sig den sydamerikan
ska fotbollskulturen. Matcherna i Copa 
Libertadores kan jämföras med Cham
pions League och hör till Carlos bästa 
fotbollsupplevelser. Han reste även till 
Argentina och såg derbymatcher mellan 
River Plate och Boca Juniors.

-Det var fantastiskt och det har gett 
mig en lite bredare syn på fotbollen som 
jag alltid har med mig.

När ljumsken satte stopp för proffs
drömmarna inleddes en ny karriär 
- som ungdomstränare i Brommapoj
karna, där han tidigare spelat.

-Jag halkade in på det mest av en 
slump men det var som att en hel ny 
värld öppnade sig för mig. Jag blev 
enormt nyfiken på metodik, taktik och
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gruppledarskap. Ju mer jag läste desto 
mer insåg jag hur mycket jag kunde 
lära mig. Jag var intresserad redan som 
spelare men då började jag se fotboll i 
ett helhetsperspektiv.

»Hungern för ledarskapet«, som 
Carlos själv uttrycker det, skrinlade alla 
eventuella planer på en comeback på 
planen trots att han bara var 21 år gam
mal. Några år senare blev han tränare för 
Hammarbys pojkallsvenska lag och tre 
år senare tog han steget upp till klubbens 
juniorlag. Inför säsongen 2010 uppgrade
rades han till A-lagstränare och skrev på 
ett ettårskontrakt med Djurgården som 
nyligen förlängdes till och med 2012.

-Jag är en bättre tränare idag än 
vad jag var för ett år sedan och jag kan 
Djurgården mycket bättre. Det har inte 
skett några stora förändringar i mitt 
tränarskap, men jag har en känsla för 
vad som är viktigt för klubben och för 
DIF-publiken. Förra året var allt nytt - 
ny klubb, nya spelare och ny serie.

det första året som DIF-tränare var 
ingen dans på rosor varken för Banda 
eller Wass. Trots en låg målsättning 

blev vårsäsongen en besvikelse både 
poäng- och spelmässigt, men på hösten 
föll flera bitar på plats även om insat
serna var ojämna.

-Det är en klyscha men vi jobbar»Det är en klyscha men vi jobbar med att höja lägstanivån. Det måste vi göra för den var på tok för låg i fjol jämfört med högstanivån.«
med att höja lägstanivån. Det måste 
vi göra för den var på tok för låg i fjol 
jämfört med högstanivån. De flesta av 
spelarna var med då och det är en för
hoppning att de nu känner varandra och 
oss ledare och vet hur vi ska spela. Sam
tidigt utvecklar vi spelarna individuellt 
och det utvecklas även gruppen av.

Träningen på Kaknäs lider mot sitt 
slut. Några av spelarna skjuter frisparkar 
på Tommi Vaiho i målet medan andra 
stretchar. Svettiga västar och tränings
kläder lämnas till lagledaren Inge Lind
ström och tvättmaskinerna. »Bettan« 
i köket är i full gång med lunchen och 
spelarnas favoritfiskrätt medan Carlos 
åter sammanstrålar med övriga tränare 
för en utvärdering.

-Det blir lite osorterat snack om 
sådant som kunde ha gjorts annorlunda 
och annat som funkade bättre och man 
kan ta med sig till nästa träningspass.

efter dusch och lunch är det dags att 
planera nästa sammankomst. Riktlinjer 
inför morgondagens aktiviteter ska dras 
och med det delade ledarskapet ska allt 
göras tillsammans.

-Det går inte att sitta hemma på 
kammaren och fatta beslut så vi försöker 
att göra klart så mycket som möjligt 
på Kaknäs. Det blir mycket samtal och 
möten så det är sällan jag åker därifrån 
föra halv fyra på dagarna.

Då väntar nya bilköer på Carlos. Och 
gott om tid att fundera - på fotboll.
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Derbyfobi - en ny folk
Hjärtklappning, känslor av andnöd, extrem nervositet 
och spänningar i magen. »Derbyfobi« kan drabba alla 
- åtminstone alla djurgårdare. Peder Ernerot tar en 
beteendevetare till hjälp för att förklara fenomenet. 
text: Peder Ernerot foto: Bildbyrån och John John Scarisbrick

E
n av mina kompisar som jag 
brukar kolla DIF-matcher 
med tillhör den inlevelsefulla 
kategorin supportrar. Denne vanligtvis 

samlade och kloke samhällsmedbor
gare - vi kan kalla honom G - låter sig 
fullständigt absorberas av Djurgården 
i samband med match. Aldrig på ett 
aggressivt eller ilsket sätt, utan snarare 
handlar det om en total identifikation 
med lagets jakt på seger.

Innan en vanlig hemmamatch på 
Stadion yttrar sig hans inlevelse oftast 
i långa analytiska haranger, som på ett 
teoretiskt sätt ska försäkra honom om 
att DIF kommer att vinna matchen. 
Längden på dessa utläggningar styrs 
ofta av mängden malthaltiga drycker 
innan match, men han ser alltid till att 
vara helt klar i skallen och när domaren 
väl blåser igång är han fullständigt upp
slukad av blårändernas intensiva kamp 
på planen.

Vid ett derby ändras dock premisser
na radikalt för G - och det är inte till det 
bättre. De första tecknen på oro dyker 
upp några dagar innan och ju närmare 
matchdag desto värre yttrar sig sympto
men. Klagomål på spänningar i magen 
brukar infinna sig dagen innan och 
sedan kulminerar det i utebliven natt
sömn, hjärtklappning och koncentra
tionssvårigheter. Timmar innan match 
brukar han oftast drabbas av någon slags 
andnöd och eftersom han nuförtiden har 
övergett betablockerarna är det endast 
ett par malthaltiga i rent medicinskt 
syfte som kan lindra förloppet.

Skärskådar man symptomen så är 
reaktionen närmast att likna vid ett 
sjukdomsliknande tillstånd; kanske 
handlar det rent utav om en ny folksjuk
dom? Jag tog kontakt med beteende
vetaren Andreas Claeson för att reda ut 
begreppen:

-Det är naturligtvis svårt för mig att 
göra en helt korrekt utvärdering, med 
tanke på den ringa mängden informa
tion. Men vi kör ändå och i så fall skulle 
en diagnos kunna vara att det handlar 
om ett ångestsyndrom. Vill man sedan 

vara ännu mer tydlig så handlar det 
ju om något som är kopplat enbart till 
förluster av derbymatcher och i så fall 
rör det sig om en specifik fobi, liknande 
ormfobi eller flygrädsla. En derbyfobi, 
helt enkelt, konstaterar Andreas.
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sjukdom
Jo, han brukar ofta beskriva känslan av en 
derbyförlust som apokalyptisk. Men varför 
drabbas vissa personer av det här?

-Det är ett inlärt beteende. Din 
kompis har en gång initialt upplevt det 
här som jobbigt och har sedan börjat 
tolka reaktionerna som ett bevis på att 
det här är något farligt. Reaktionen på 
det här blir sedan fysiska symptom som 
skapar känslor, vilket i förlängningen 
leder till att din kompis reagerar unge
fär på samma sätt som om man möter 
ett lejon på savannen - när han i själva 
verket bara ska se ett derby. Folk brukar 

ha svårt att förstå det där med att »han 
vet ju att det inte är farligt«, men hans 
känsloliv säger något annat till honom. 
Diagnoskriteriet är som sagt att han 
ändå rent intellektuellt vet att det inte 
är farligt, då kan man börja prata om 
specifik fobi.
Så vad kan man göra för att lindra 
besvären?

-Första frågan han bör ställa sig är 
hur mycket det påverkar hans liv. Det är 
derby två gånger om året (kanske för ett 
bra tag framåt), kan han leva med det? 
Men att självmedicinera med betablock
erare och alkohol är bara kontrapro
duktivt. Det vidmakthåller problemet 
och det är också ett beteende som kan 
sprida sig till andra områden. Istället»Att självmedicinera med betablockerare och alkohol är bara kontraproduktivt.« 
Andreas Claeson, beteendevetare

handlar det om att opåverkad lära sig att 
konfrontera det som skrämmer honom - 
så kallad gradvis exponering enligt kog
nitiv terapi - och sedan fortsätta med 
det tills han till slut kommer att kunna 
gå och se ett derby och bara uppleva en 
vanlig, hälsosam spänning. Då är han 
botad, avslutar Andreas.

Kanske kan dessa råd hjälpa G och 
göra hans derbyfobi mer hanterbar. 
Vi får hoppas det med tanke på att 
allsvenskan inleds mot AIK den 4 april 
och kombinationen av premiär och 
derby kommer garanterat att sända 
chockvågor genom hans redan hårt 
prövade kropp.

Men jag ska stötta honom och det 
finns faktiskt en mycket stor fördel i 
hans presumtiva ångest inför matchen. 
Min egen lightversion av derbyfobi 
kommer inte att märkas av så mycket, 
utan istället kommer jag att framstå 
som avslappnad och kolugn supporter 
i jämförelse med G - i alla fall till 
det yttre.

Wass derbycoach.

»Micke Martinsson var en sådan som älskade det där. Han blev heltsvart i ögonen.«
■

Lennart Wass, derbykung.

i modern tid är Lennart Wass Djur
gårdens framgångsrikaste tränare i 
derbymatcher. Inte ens Zoran Lukic 
och Sören Åkeby kan matcha Wass 
resultat mot AIK med fem vinster 
och en oavgjord på åtta matcher 
under åren 1990-91 och 2010.

- Det är bra siffror, men det är 
nog mest tillfälligheter. Under min 
första sejour i klubben hade vi 
spelare som Micke Martinsson och 
Stephan Kullberg som var de stora 
matchernas män precis som Daniel 
Sjölund och Mattias Jonson är det i 
dagens Djurgården, säger Wass.

Till Lennart Wass imponerande 
derbyfacit kan han även lägga 
9-1-segern över Hammarby för 
20 år sedan, vilket är Djurgårdens 
största seger någonsin i allsvens
kan. I fjol blev Wass dessutom 
förste DIF-tränare på över 40 år 
att leda laget till dubbla segrar mot 
AIK i allsvenskan. Den 4 april är det 
dags igen då årets allsvenska inleds 
mot de svartgula på Råsunda.

-Det är verkligen stimulerande 
att inleda allsvenskan med ett 
derby, säger Lennart Wass. Det blir 
en stor utmaning för oss.
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ven om café Mocco på Nybroga
tan inte ser ut som något klassiskt 
hangout för fotbollsspelare så bru
kar Zlatan & Co ofta sippa latte 
här när svenska landslaget befinner 
sig i kungliga huvudstaden. Såle

des ett passande ställe för en lunch med Djurgårdens 
mittfältshjälte Kasper Hämäläinen, som dock spelar 
sina landslagsmatcher i de blåvita färgerna. Vi bestäl
ler in mat och konstaterar att det är tråkigt för Erik 
Hamrén, men ett ofrånkomligt faktum med tanke 
på att Kasper föddes 1986 som tredje barnet till två 
mycket idrottsintresserade föräldrar i den lilla finska 
byn Masko, 16 kilometer utanför Abo. En uppväxt
miljö som ledde spikrakt in i idrottens värld.

-Det har alltid varit mycket sportande i vår 
familj. Min pappa, som jobbar som fysioterapeut, var 
400-meterslöpare och sprang även 100 och 200 meter. 
Han deltog bland annat i finnkampen och mamma 
höll på med simning. Jag och brorsan började spela 
fotboll tillsammans när jag var fem år och jag kommer 
ihåg den första träningen väldigt väl. Det var utan
för skolan som vi tränade, på en grusplan. Det flög 
enorma moln av damm överallt, men vi var så unga 
och entusiastiska så det bekymrade oss inte, berättar 
Kasper.

-Sedan kom ishockeyn in i bilden, som den ofta 
gör i Finland. Det kanske räcker med att nämna 4-1 
i Globen 1995, haha. Men till slut blev det för mycket 
med både fotboll, ishockey och även golf och friidrott, 
som jag också höll på med när jag var 13 år, och då 
föll valet på fotbollen.

Grät vid förlust
Ett val som många DIF-supportrar är tacksamma för 
i dagsläget, med tanke på att »Kappe« håller på att 
etablera sig som en av lagets viktigaste kuggar.

-Fotboll var ändå det jag var bäst på och som ung var 
jag riktigt bra. Vi vann nästan alla matcher och det var 
rätt oväntat att det kom så många duktiga spelare från 
en så liten kommun. Vi var 16-17 stycken som var rik
tigt bra, men så småningom började några flytta till Abo 
för att spela där och när jag var 14 år gjorde även jag det.

Ett naturligt utvecklingssteg för Kasper som 
hängde med föräldrarna när de jobbpendlade mel

lan Åbo och Masko. Men i Åbo blev det lite tuffare 
konkurrens än tidigare.

-Jag var ju inte van att förlora när jag spelade med 
Masko och vi grät alltid de få gånger vi förlorade, som 
riktiga småpojkar. Nu blev det plötsligt en del nederlag 
när vi kom till Åbo, så det var en nyttig erfarenhet.

Åbo-Rom tur och retur
När sedan Kasper började spela för TPS Åbo gick 
utvecklingskurvan rejält uppåt. Något som gav eko 
utomlands och ledde till en tripp till Italien.

-Vid årsskiftet 2003-2004 var jag nere och 
provspelade med Roma i två veckor, det var häftigt. 
Jag bodde med en italienare som var agent och kunde 
snacka finska. Vi for ut till Trigori, deras träningsan
läggning, där det alltid var tung polisbevakning och 
sedan tränade vi faktiskt med Cassano och Totti. För 
en ung kille som jag var då kändes det väldigt stort.

-En höjdpunkt var när jag snodde bollen från 
Emerson och tacklade honom rätt hårt. Han trillade 
ihop och blev liggande på gräset. Först blev jag lite 
orolig för att jag hade skadat honom - vilket inte hade 
varit så smart för en ung provspelare - men han kom 
upp på fötterna till slut, så det var lugnt.

Provspelet ledde dock inte till något kontrakt, och 
om Emerson hade ett ord med i laget låter jag vara 
osagt. Kasper hann även med en sväng till Udinese, 
som ville skriva kontrakt med honom, men TPS Åbo 
var inte nöjda med uppgörelsen så det blev en resa hem.

-Det är business, bara business. Självklart var jag 
inte nöjd med att det inte blev något kontrakt, men jag 
var ung och visste att det skulle komma fler chanser.

Oflytet fortsatte i och med att Kasper kort därefter 
skadade sig rejält och fick stappla runt på kryckor.

-I slutet av maj 2005 bröt jag benet och läkarna 
sa att om 6-8 veckor så är det klart. Så jag tänkte att 
det var lugnt, men jag blev borta hela den säsongen 
eftersom benet inte ville läka ordentligt. Sedan på 
vintern bröt jag även foten och då blev det operation. 
När man får en sådan här skada leder det ofta till 
andra problem också, som till exempel ryggskador, så 
det blev nästan två år av skador totalt.

-Jag var väldigt nedstämd och hade inget självför
troende då. Skadorna tog mig riktigt till botten och det 
var många gånger som jag funderade på att lägga av. 
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Men Kasper bet ihop och kämpade sig tillbaka och 
drog lärdomar av det som hade varit. Han är numera 
väl förtrogen med vikten av det mentala inom fotbol
len; att ha bra självförtroende. Men han påpekar det 
viktiga i att det aldrig får tippa över till kaxighet, 
vilket försämrar prestationen.

Tiden i Djurgården börjar
Kappe hann med ett nytt provspel i Italien med Siena 
och Lazio under 2007, men i slutändan blev det en 
förlängning med TPS Åbo året därpå, då han även 
debuterade i finska A-landslaget. Fotbollslivet flöt på 
fint under 2009 och Kaspers insatser i finska U21-
landslaget och TPS gick inte obemärkt förbi hos 
DIF:s sportsliga ledning som såg till att han anslöt till 
Djurgården den 30 december.

-Jag är en sådan person som är lite tyst i början, 
men så fort jag lärt känna folk så börjar jag snacka. Så 
den sociala processen gick ganska fort för mig och jag 
blev snabbt bekväm i omklädningsrummet på Kaknäs.

Kasper kom till DIF tillsammans med Joona Toivio, 
Jani Lyyski och Joel Perouvo och den finska kvartetten 
hänger fortfarande ihop, både på och utanför planen. 
Sedan finns ju även Daniel Sjölund, Tommi Vaiho och 
Sebastian Rajalakso i laget som alla har varierande 
grad av finskt påbrå.

-Vi har ju »finska matbordet« och vi snackar 
mycket finska också. Sen kan det ju bli lite roligt med 
till exempel Christer (Youssef) som inte gillar att han 
inte förstår vad vi säger när han sitter bredvid. Han är 
övertygad om att vi pratar illa om honom, haha. Han 
hör att vi säger fula ord på finska och då är han på oss 
direkt och säger åt oss att prata svenska.

-Men egentligen är vi fyra inte en speciellt homo
gen grupp. Jag och Jani är rätt lika medan Joel och 
Joona har lätt för att hitta varandra, speciellt när de 
pratar fotboll. De är mer direkta; om något går dåligt 
så säger de det medan jag och Jani är mer sådana som 
bara kör på. Vi två pratar rätt mycket och Jani är näs
tan som en psykolog för mig ibland. Det kan bli långa 
och tunga samtal i bilen från Bosön till Kaknäs, säger 
Kasper och skrattar.

Det var mycket som var nytt förra året och Kasper 
medger att det inte finns något att skylla på beträf
fande den saken i år. Laget är samspelt och tränarna 
och den sportsliga ledningen har hunnit dra upp 
sina riktlinjer. Det skylldes också en del på ojämna 
planerna men DIF tog de facto bara 4 av 18 poäng på 
konstgräs förra året.

-Vi har inga ursäkter nu, det är bara att köra. Sedan 
är det märkligt det där med konstgräset, det borde 
passa oss. Men vissa av de där förlusterna, som mot
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Åtvidaberg till exempel, kom sig nog av att vi satsade 
lite för offensivt. Vi blev frustrerade när vi inte bröt 
igenom och sedan fick vi första målet emot oss och 
då sjönk vårt självförtroende. Ibland kändes det som 
att vi blev för fixerade vid att rulla boll, när vi i själva 
verket skulle parkerat bussen själva och börjat slå 
längre bollar. Mera forcering helt enkelt. Vi har pratat 
mycket om det här och att bortaspelet överlag måste 
bli bättre i år.

-Nu är det också andra året för mig personligen 
och då måste jag ta ännu mer ansvar. Säga vad jag 
tycker på träningar och matcher och komma med 
förslag på förbättringar. Tränarna gillar när vi gör det 
och vi har högt i tak.

Allsvenska starten avgör
Bara att instämma och efter en stunds återgång till 
analyserandet av tänkbara orsaker till »åksjukan« 
släpper vi det och konstaterar att det inte gärna kan bli 
sämre i år i alla fall. Målsättningen är ju som bekant 
att komma topp 6 i år för att sedan ta en Europaplats 
under 2012. Den naturliga följdfrågan är om vi har 
resurserna som krävs i nuläget?

det är jag beredd på. Känslan för Djurgården har växt 
med tiden. Förra året när jag kom till kansliet för 
första gången hade jag ingen riktig koll på vem som 
var vem i klubben, men nu känner jag väldigt starkt 
för klubben.

Det finns ju dessutom en stor publik som har höga 
krav på framgångar, speciellt efter det framgångsrika 
00-talet då DIF var Sveriges ledande fotbollsförening. 
Vilket också märks på planen.

-Publiken påverkar väldigt mycket. De är en 
fantastisk tillgång, men det är svårt när vi har tappat 
bollen 3-4 gånger och publiken börjar att bua. Jag 
förstår reaktionen, men vi spelar inte bättre för att 
de buar. Man får börja bygga upp det igen med lätta 
passningar och sedan så småningom kan man våga sig 
på lite svårare grejer.

-Men förra året började jag faktiskt tänka mer skit 
samma. Det är för ofta som finska fotbollsspelare tän
ker: »jag har bollen, vad gör jag nu när jag tappar den«. 
Så jag har försökt ändra på det där och tänka: »jag tar 
mig förbi honom, vad ska jag göra sedan?«. Carlos och 
Lelle uppmuntrar oss också till det tänkandet, så i år 
ska jag utmana mycket, avrundar Kasper.

»Det jag saknar från Finland är bastu
kvällarna med laget. Vi har bara haft det en 
gång sen jag kom och det är inte godkänt.«

-Det är viktigt att få en bra start. AIK, Kalmar 
borta och Malmö är inga enkla matcher men om vi 
lyckas med det så tror jag att ingen kan stoppa oss. 
Det handlar om att få upp självförtroendet och att 
jobba hårt, då kan det gå hela vägen. Men skulle det 
bli en dålig start som förra året vet alla i laget vid det 
här laget vad som gäller för att ta oss upp igen.

-Rent personligen har jag dessutom bättre koll 
på motståndarna än förra året, så de kommer att bli 
lättare att läsa av. Jag följer allsvenskan noga på TV 
för att ha koll på motståndarlagen - jag kollar väldigt 
mycket fotboll överlag - men jag brukar speciellt följa 
andra allsvenska spelare som spelar på samma position 
som jag för att se vad de brukar göra. Sedan blir det 
en del Barcelona också med Xavi och Iniesta, men det 
är inte helt lätt att kopiera deras grejer, säger Kasper 
och ler.

Ett tröjnummer som förpliktigar
Barcas mittfält kanske är svårt att mäta sig med men 
sett till allsvenskan är Kasper Hämäläinen på väg att 
bli en de stora profilerna 2011. Kanske är han rent 
utav redo att axla rollen som Djurgårdens stora af
fischnamn? Tröja nummer 16 förpliktigar onekligen.

-Jag är redo för att bli stjärna. Det krävs lite 
kaxighet och att det sägs rätt saker i tidningarna, men

Hundar och bastubad
Intervjun får ett naturligt avslut eftersom Kasper 
måste hem och rasta sin hund Molly. Hundar har han 
alltid varit intresserad av och det är något som han 
lägger mycket tid på vid sidan av fotbollen. I övrigt 
är lever han ett lugnt Stockholmsliv tillsammans med 
sin flickvän och ligger lågt med kroglivet. Stenhårda 
fyspass och Stureplanshäng till fem på morgonen är 
ingen lyckad kombination, konstaterar han.

-Det jag saknar från Finland är bastukvällarna 
med laget. Vi har bara haft det en gång sen jag kom 
och det är inte godkänt. Det blir bättre lagkänsla om 
man gör grejer tillsammans, så det behövs mer sådant. 
Jag ska säga till Daja (Daniel Sjölund) och de andra 
att vi får skärpa oss.

Med tanke på veckans nio träningar inser man 
dock att de trots allt hinner ses en hel del och 
beträffande Daja lär det bli en hel del umgänge med 
honom på mittfältet framöver. Förra året bildade de 
två ett effektivt inre mittfält med fokus på teknik, 
passningsskicklighet och löpstyrka och i år hoppas 
vi på ännu mer dominans från den finsktalande 
duon. Även om det kanske är Kaspers tur att ta 
över rubrikmakandet från Daniel Sjölund i år och 
bli årets stora profil i DIF. Kappe bär ju som bekant 
tröja nummer 16.
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Jakten på
grammen
Golfspelarna slår längre och mer exakt genom 
förbättrad utrustning, carvingskidorna får mediokra 
slalomåkare att glänsa och till och med Roger 
Federer skulle förmodligen ha svårt att hävda 
sig med Björn Borgs gamla Donnay-racketar. Hur 
ser det ut med produktutvecklingen inom fotboll? 
text: Peder Ernerot foto: Adidas

M
ycket har hänt och mer 

kommer att hända inom
fotbollsrelaterade produk

ter. Vi har sett benskydden förändras 
från riddarrustningsliknande plast
schabrak till minimala syntetfodrade 
modeller med flexibla skenor. Vi minns 
syreupptagingsförbättrande näsplås
ter från EM i Portugal 2004 och de 
flesta kommer säkert ihåg snacket om 
de wobblande bollarna senast under

Sydafrika-VM, (något som för övrigt 
får stöd av Nasas forskare som talar om 
en knuckle-ball effect som uppstår vid 
72-80 km/h).

SÅ VAD KAN VI FÖRVÄNTA oss av framti
dens fotbollsteknik och hur pass stor roll 
spelar den? Vi kollade av med Aubrey 
Dolan på Adidas, som är expert på 
området och innehar den meriterande 
titeln Global Senior Product Manager, 

om vad som varit och vad han tror ska 
komma.

- Fotbollen utvecklas ständigt med 
nya spelstilar, rörelser och sätt att träna 
på som dyker upp runt om i världen. Vi 
på Adidas håller oss alltid a jour med 
det som sker så att vi kan utveckla och 
anpassa våra produkter efter de behov 
som uppstår. Att göm produkterna 
lättare och smidigare har varit, och 
kommer att vara, en tydlig trend och



»Många av spelarna idag är mer material- och designintresserade och vill att skon ska kännas som en integrerad del av kroppen, en slags andra hud.« 
Aubrey Dolan, Adidas

under 2010 tog vi stora kliv Framåt 
när vi lanserade vår sko F50 adiZero. 
Fotbollsskor gjordes ju ursprungligen 
i läder men idag blandar man ofta in 
andra material, som t.ex. mikrofiber
syntet för att få ner vikten.

-Många av spelarna idag är mer ma
terial- och designintresserade och vill 
att skon ska kännas som en integrerad 
del av kroppen, en slags andra hud. 
Men det många spelare anser viktigast

är att om de ska gå ut och köra maxi
malt i 90 minuter vill de ha så lite ex
travikt på sig som möjligt i form av skor 
och även benskydd. Varje gram kan 
vara avgörande, konstaterar Aubrey, 
Hur pass nära samarbetar ni med spelarna 
för att optimera produkterna?

-Det finns så att säga inbyggd i vårt 
DNA, ända Sedan Adi Dassler star
tade Adidas. Att vi ska samarbeta så 
nära idrottarna som det går och göra

grundliga analyser för att förstå vilka 
specifika behov de har. Det kan vara 
behov som finns för stunden eller för
slag på förbättringar som vi presenterar 
för dem som skulle kunna optimera 
deras prestationer. För fotbollsspelare 
kan det till exempel ofta handla om 
att öka accelerationen och stabiliteten. 
När vi utvecklade F50-skon arbetade vi 
mycket nära Lionel Messi för att få det 
bästa resultatet, men vi var även mycket 
uppe i Skandinavien och testade skon 
med bland annat er klubb Djurgården 
och Rosenborg för att se att materialet 
stod pall för lite hårdare klimat.

-Fördelen med att jobba med pro
fessionella spelare är också att de inte är 
rädda för att säga vad de tycker och kan 
komma med väldigt tydlig kritik om de 
inte tycker att något håller måttet. Vi 
har haft idéer som de verkligen gillar, 
men också kommit med förslag som 
spelarna avfärdat direkt och inte sett 
några poänger alls med. De har helt 
enkelt väldigt höga krav eftersom det 
har är deras arbetsredskap - precis som 
en byggare vill ha den bästa hammaren 
- vilket ju sedan även kommer kon
sumenterna till godo när vi utvecklar 
produkterna, avslutar Aubrey.

tydliga ord från Aubrey och lätt, lätta
re, lättast verkar onekligen vara ledor
det för tillverkarna av fotbollsrelaterade 
produkter. Och om jag i tanken jämför 
mina egna rödvita, plastdobbsförsedda 
Adidasdojor -som jag för övrigt av ren 
stolthet även hade på mig i skolan när 
jag fick dem på födelsedagen 1977 - så 
är det onekligen en viss skillnad i vikt, 
finish och prestanda. Alltid något att 
skylla på när man summerar den have
rerade fotbollskarriären i Djurgårdens 
67:or. Men förmodligen hade det nog 
blivit avbytarbänken för mig ändå, även 
om jag hade haft ett par 150 grams Leo 
Messi-Utvecklade high tech-dojor på 
fötterna.
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Nästan framme
Efter fina insatser i U21-laget fick Joakim »Kimmen« 
Alriksson kröna säsongen 2010 med en debut i Allsvenskan. 
I år siktar han på betydligt mer speltid i A-laget.

I
den 69:e minuten i den sista omgången 2010 byttes han
in. Trots att Halmstad ledde med 2-0 på Stadion lyckades
18-årige Joakim Alriksson sprida glädje över Djurgårdens 

säsongsavslutning med sitt respektlösa spel.
- Det var jätteviktigt för mig att få göra det där inhoppet. Jag 

hade suttit på bänken i fem allsvenska matcher innan dess så det var 
skönt att få komma in och visa att jag klarade av det, säger »Kim
men« som han kallas på Kaknäs.

När han var 15 år tog han fotbollsskorna och tv-spelet under armen 
och flyttade hemifrån lilla Heby i Uppland till en etta på Gärdet. Ett 
nytt liv väntade med ny skola, nya kamrater och ett nytt lag.

- Det gick lite trevande för »Kimmen« till en början. Det tog väl 
ett tag att acklimatisera sig och det faktum att han var ganska liten 
låg honom i fatet, säger Anders Bengtsson som tränar Djurgårdens 
U19-lag och hade hand om U21-laget i fjol.

Det var då det hände. »Kimmen« hade växt till sig, åtminstone 
till 173 cm och 65 kg, och mognat efter några tunga år. Plötsligt 
var han given på mittfältet i U21-laget och i sommarens Gothia 
Cup var han turneringens bäste spelare tillsammans med Elfs
borgs Oskar Liljemark som nu spelar i U21-landslaget. Alriks
son själv nämner Bengtsson som en stor anledning till lyftet.

-Han trodde på mig och det gav självförtroende. Nu trivs 
jag väldigt bra i Djurgården oavsett om jag spelar med juni
orlaget, U21- eller A-laget. Jag tror att det är en av anledning
arna till att jag har utvecklats. Det måste vara roligt och jag 
försöker att alltid ha kul på planen.

I hyreshuset på Värtavägen behöver han inte känna sig 
särskilt ensam i sin etta. I samma hus bor juniorspelarna 
Marco Rönning, Markus Brolund och Niklas Pentilä. 
Liksom »Kimmen« tar de tunnelbanan till Vittragymna
siet på morgnarna. Gymnasiet, som ligger vid Slussen, 
har ett samarbete med Djurgården vilket möjliggör 
fotbollsträning på skoltid.

-Det är ett bra koncept som Djurgården har. Spe
larna stöttar varandra och fick dessutom tillgång till 
mentorer som inte kommer från fotbollsvärlden, 
säger Anders Bengtsson.

I februari blev »Kimmen« och lagkamraten 
Calle Björk uttagen till La Manga-turneringen 
med det svenska U19-landslaget. Bengtsson 
blev inte förvånad:

-Nej, »Kimmen« har visat att han är redo 
för det och har samma drivkraft som 
Philip Hellquist. De har båda en positiv 
inställning till att träna hårt. Den 
drivkraften är nästan viktigare 
än något annat, att alltid ge 
hundra procent. ■ 
text David Bogerius 
foto Bildbyrån
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Han formar nya 
A-lagsspelare
Tommy Davidsson gick en gång i tiden via Djurgårdens ungdomslag 
upp i A-laget. Sedan 2009 är han tillbaks i Djurgården, nu med ansvar 
att själv lotsa upp talanger i A-laget. Hans verktyg heter ungdoms
elitprojektet. »Vi har idag ett fyrtiotal ungdomsspelare av mycket 
god kvalitet«, säger Tommy.
text: Jonas Riedel foto: Hamid Shokatyan

runden till ungdomselitprojektet 
består av pengar. Det handlar 
om 75 miljoner kronor, var av 60 

miljoner kommer från externa finansiä
rer. Från början var dessa menade för 
U17-laget och U19-laget, men i dag finns 
även nyskapade U21-laget inom projek
tet. Och övriga elvamannalag, ända ner 
till 13 års ålder, berörs på olika sätt.

Huvudmålet är att senast 2014 ska 
minst fyrtio procent av spelarna i A- 
laget komma från den egna ungdoms

verksamheten. Ett delmål är dessutom 
att Djurgården ska vara den mest 
attraktiva föreningen i Stockholm, och 
med tiden i Norden, för både spelare 
och ledare som vill utvecklas. Tuffa mål 
om man ser hur talangutvecklingen i 
Stockholm har sett ut under en ganska 
lång tid.

-Jag sa från början att det är nästan 
omöjligt att vända ett skepp på så kort 
tid. Samtidigt hade jag inte kunnat 
drömma om att vi redan nu skulle ha 

kommit så långt som vi har gjort. Förra 
året debuterade till exempel fyra egna 
spelare i Allsvenskan.

Tommy menar att det han såg när 
han kom var samma problem som i de 
flesta föreningar. Det såg väldigt olika 
ut från lag till lag, ett gemensamt tänk 
och själva Djurgårdskänslan saknades. 
Därför, menar han, är det viktigt med 
väldigt tydliga ramar.

-Det första arbetet var att styra upp 
verksamheten. Nästa steg var utbildning.
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Tränare syns nästan bara när de håller på 
att åka ur en serie, eller när en förälder 
ringer och klagar. Jag vill att våra träna
re ska bli sedda och omtyckta hela tiden, 
men även få frågan varför de gör som de 
gör. Vår verksamhet ska hålla en mycket 
hög nivå på fotbollsutbildningen, men 
det ska ske med humanism och glädje. 
Dit är vi på väg och inte en elitspelare 
har lämna oss inför 2011.

Kontinuiteten är viktig och ett arbete 
har varit att dokumentera verksamheten 

så att den under alla omständigheter ska 
kunna leva vidare. Tommy har fått hjälp 
av Bosse »Bagis« Andersson som har 
gjort ett gediget arbete för att se till att 
allt finns strukturerat och dokumenterat 
för framtiden.

hur långt har man då kommit? Gör 
man en resultatmässig koll kan man se 
att 2008 klarade sig U19-laget kvar i 
juniorallsvenskan på målskillnad, 2009 
missade man precis slutspel och 2010

»Jag tror inte att man kan ha bättre förutsättningar.« 
Philip Sparrdal, en av de spelare från 
ungdomselit som knackar på porten 
till A-laget.

MITTBACKEN Philip Sparrdal Man
tilla kom till Djurgården för två år 
sedan. På dessa två år har han gått 
från U17-laget till U21-laget, och 
nu börjar spekulationerna om när 
A-lagsdebuten ska komma.

-Jag började spela i Djurgår
den när jag var fem år, så det var 
ganska naturligt att återvända hit 
efter några år i Hammarby och BP. 
Jag visste att Djurgården hade en 
bra ungdomsverksamhet, men hur 
stora resurser det fanns kände jag 
inte till då. Utvecklingen av ung
domsverksamheten i Djurgården 
har gått snabbt sedan dess och i 
dag har vi fantastiska förutsätt
ningar.
Vad är det då som gör Djurgårdens 
ungdomssatsning så bra?

-Vi har fantastiska tränare som 
verkligen kan sina saker. Och all 
uppbackning runt omkring med 
duktiga sjukgymnaster, fystränare 
som gör att allt funkar väldigt bra. 
På vintern tränar vi inomhus på 
Bosön, det är det inte många som 
gör. Dessutom går jag på Djurgår
dens Fotbollsgymnasium på Vittra 
där Djurgården har personal som 
syr ihop skolan och fotbollen så att 
man klarar av båda två. Jag tror 
faktiskt inte att man kan ha bättre 
förutsättningar och det märks på 
utvecklingen jag har haft de här 
åren.
Det låter som om det blir 
raka vägen upp i A- 
laget för dig och flera 
andra ungdomsspe
lare i Djurgården?

-Förutsättning
arna finns, det 
handlar bara 
om att 
jobba och 
visa upp 
sig.
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► var laget i final mot Malmö FF. Men 
Tommy pratar hellre om kvalitet och 
om spelarnas individuella utveckling.

-Jag tittande när U17, U19 och U21- 
truppen tränade samtidigt på Bosön och 
där finns ett fyrtiotal spelare av mycket 
hög kvalité. För två år sedan tog vi i 
princip emot alla spelare som sökte sig 
till oss, spelare som inte tog plats i andra 
lag. I dag står det spelare på kö och vi 
tvingas säga nej till duktiga spelare.

Tommy har kunnat bygga upp en 
stab av riktigt duktiga tränare, men 
även med sjukgymnaster, fystränare och 
så vidare. Självklart lockar det spelare 
utifrån, men Tommy menar att det finns 
fler saker som lockar.

-Det sätt som vi vill få Djurgårdens 
ungdomar att spela fotboll på, anfalls- 
glatt, tekniskt och passningsorienterat. 
Och hur vi tänker prestationsorienterat 
i stället för resultatinriktat, vi vill få 
både spelare och föräldrar att tänka 
långsiktig på utvecklingen. För de som 
förstår vikten av det tror jag att Djur
gården lockar oerhört. Och förutom en 
fantastisk fotbollsutbildning tror jag att 
vi står för både glädje och humanism, 
även inom elitverksamheten.

men arbetet slutar inte där, Tommy är 
noga med att påpeka att man inte slår 
sig till ro utan hela tiden strävar efter att 
ytterligare förbättra verksamheten.

-Den uppbackning som våra tränare 
får tror jag är unik. Alla utbildnings- 
träffar, besök på träningar och alla 
matcher som vi ansvariga ser. Två 

gånger om året tittar vi på ett lags alla 
träningar och matcher under en vecka, 
vi analyserar både innehåll och ledar
skap för att sedan göra en uppföljning 
med tränarna. Det är en kvalitets
säkring som jag inte tror finns i någon 
annan klubb i Sverige.

Integrationen mellan lagen är en an
nan viktig punkt. Det finns en utbild
ningsstege där det är tydligt och klart 
vad man ska lära sig i en viss ålder och 
vad man behöver för att gå vidare till 
nästa steg. Men för att spelare enkelt 
ska kunna flyttas mellan olika nivåer 
krävs ett stort samarbete över laggrän
serna.

-Jag tror att vi är unika med alla 
broar som finns mellan lagen. Som alla 
utbildningsträffar vi har med lagens le
dare där vi träffas, diskuterar och byter 
erfarenheter. Och så skolverksamheten 
där spelarna från olika åldersgrupper 
och lag lär känna varandra, det gör att 
avstånden mellan lagen minskar. Så det 
finns en stor närhet mellan lagen, från 
P13 ända upp till A-laget.

Ett väloljat maskineri, Sveriges bästa 
utbildning för unga fotbollspelare. Får 
vi då se A-laget fyllas med egna talanger 
under de kommande åren?

-Vi har jättefina spelare i alla åldrar, 
spelare som absolut kan bli A-lagsspelare 
med tiden. Nu har vi även den verksam
het som behövs för att det också ska bli 
så. De kullar som kommer upp är otro
ligt bra och det finns riktigt spännande 
spelare i varje ålderskull. Det är långt 
ifrån hur det var för några år sedan.

Fakta | Ungdomselit
• Huvudansvarig är Tommy Davids- 
son.
• Projektet initierades år 2008, verk
samheten startade på allvar 2009.
• Ekonomi: 75 miljoner, varav 60 
miljoner från externa investerare, 
under 5 år, men räcker i praktiken 
längre än så.
• Spelare från ungdomselitprojektet 
som debuterade i Allsvenskan 2010: 
Tommi Vaiho, André Calisir, Danilo 
Kuzmanovic, Joakim Alriksson.
• Spelare från ungdomselitprojektet 
som under 2010 varit uttagna till 
landslag eller landslagsläger:
- P90-landslaget: André Calisir och 
Philip Hellquist.
- P92-landslaget: Christoffer Matwie
jew, Zak Eklund, Calle Björk, Joakim 
Alriksson och Trimi Makolli.
- P93-landslaget: Emil Bergström, 
Philip Sparrdal Mantilla, Simon 
Strand.
- P94-landslaget: Douglas Landvik. 
- P95-landslaget: Carl-Johan Ågren 
och Petter Riedel.

»Många faktorer avgör om de går hela vägen.«
Anders Johansson, ungdomstränare.
TRÄNARE FÖR DJURGÅRDENS U17 
och U21-lag är Anders Johansson. 
Med meriter från både Herr- och 
Damallsvenskan är hans långsiktiga 
uppdrag är att få fram spelare till 
Djurgårdens A-lag.

Han menar att ungdomselitpro
jektet ger honom perfekta möjlig
heter för att utveckla morgonda
gens A-lagsspelare.

-Jag har en heltidstjänst som 
tränare vilket inte är vanligt inom 
ungdomsfotbollen. Vi har en 
sjukgymnast på plats flera gånger 
i veckan, en mycket duktig och 
välutbildad assisterande tränare, en 
målvaktstränare och en fystränare 
kopplade till U17-laget. Dessutom 
har vi möjlighet att träna inomhus 
på Bosön under vintern. Allt detta 
utan att behöva ta ut någon hutlös 
avgift från spelarna.

Med så många specialister runt 
laget kan tränarna fokusera på det 
de är anställda för, att ge spelarna 
den fotbollsutbildning de behöver.

-Dessutom kan vi ha ett otroligt 
bra samarbete mellan lagen, ända 
upp till A-laget. Titta på Sasa Matic 
som spelade i U17 för ett halvår 
sedan och som debuterade med 
A-laget i träningsmatchen mot 
Vasalund. Det hade aldrig hänt om 
vi inte hade haft så nära kontakt 
mellan lagen.
Hur är det då med råmaterialet, 
spelare i åldrarna 15-18 år som har 
kapacitet att nå A-laget?

-Det har vi absolut, men det är j 
många faktorer som avgör om de 
går hela vägen. Man ska till ex
empel orka med att träna kanske 
trehundra dagar per år. Här får vi 
ett otroligt viktigt stöd av staben 
runt spelarna som hela tiden kollar 
av dem. Det ökar chanserna för att 
de orkar hela vägen rejält och kan 
vara avgörande för att de tillslut når 
A-laget.
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U17-truppen. De ska ta Djurgården till slutspel i Pojkallsvenskan
MÅLVAKTER
Erik Dahlgren (född -94, lång, 
reaktionsnabb)
Adem Tirpan (född-94, reak
tionssnabb)
Anton Möller (född -95, reak
tionsnabb)

BACKAR
Frej Ersa Engberg (född -95, 
fin vänsterfot, bra passnings- 
spel)
Petter Riedel (född -95, bra 
spelförståelse, bra huvudspel)
Christoffer Folkesson (född
- 94, tuff, brytsäker, läser spelet 
bra)
Patrik Österblom (född -94,

tuff, stark i närkamp)
Jesper Elenby (född -95, bra 
passningsspel, bra spelförstå
else)
Filip Sköldfors (född -95, tuff, 
brytsäker)
Fredrik Martinsen (född -95, fin 
vänsterfot, bra passningsspel

MITTFÄLT
Carl Johan Ågren (född -95, fin 
teknik, bra speluppfattning)
Nasri Ibrahim (född -94, fin 
teknik)
David Enström (född -95, job
bar hårt, bra passningsspel)
Jakob Glasberg (född -95, bra 

djupledsspel, fin teknik)
Adam El Mallah (född -94, 
jobbar hårt, bra huvudspel)
Casper Ehrenborg (född -95, 
fin teknik, bra passningsspel)
Lukas Brikell (född -95, bra 
tillslag, bra speluppfattning)

ANFALL
Simon Berg (född -94, bra 
vänsterfot, jobbar hårt)
Daniel Hagbo (född-94, tuff, 
jobbar hårt, målfarlig)
Mladen Djordjevic (född -94, 
teknisk, målfarlig)
Bastien Lacomb (född -94, 
teknisk, bra speluppfattning)

Moe Aljojah (född -95, teknisk, 
snabb)
Simon Håkansson (född -94, 
snabb, bra skott)
Simon Enström (född -95, 
snabb, bra skott

LEDARTEAMET
Anders Johansson (huvud
tränare)
Dali Savic (tränare)
Erik Tugetam (lagledare)
Peter Reiman (målvakts-
tränare)
Mikael Söderman (fystränare)
Anna Kellerman(sjukgymnast)
Jasmin Söderlund (naprapat)

U19-truppen: De ska försvara JSM-silvret
Förra året tog juniorlaget hem 
ett mycket meriterande SM- 
silver. Här är laget som ska för
svara Djurgårdens färger 2011.

MÅLVAKTER
Philip Grabert (född -93, kvar 
från 2010, skadad en stor del av 
säsongen)
Paul Lindqvist (född -93, kvar 
från 2010, växte rejält från Go
thia cup och framåt)

MITTBACKAR
Nemanja Bacic (född -93, kvar 
från 2010, spelade både mycket 
och bra ifjol)
Oliver Broström (född -94, ny 
från Enskede, stadslagsspelare 
med god karaktär)
Sebastian Helgesson (född -93, 
ny från Bagarmossen, erfaren

het från seniorspel, tillför inte 
minst tuffhet)

YTTERBACKAR
Simon Strand -93, kvar från 
2010, landslagsmässig)
Tony Asfar (född -93, ny från 
Pojkallsvenska laget, frejdig 
ytterback)
Markus Brolund (född-92, kvar 
från 2010, omskolad ytterfor
ward som spelade sin första 
säsong som back 2010)

DEFENSIVA MITTFÄLTARE
Marco Rönning (född -92, kvar 
från 2010, kapten som visar 
övriga vägen)
Douglas Landvik (född -94, 
ny från Pojkallsvenska laget, 
landslagskille)

Jesper Strömbäck (född -93, 
ny från Pojkallsvenska laget, 
slog igenom i Gothia cup i fjol)

OFFENSIVA MITTFÄLTARE
Adam Martinez (född -92, kvar 
från 2010, allround, tuff spelare.
Sasa Matic (född -93, ny från 
Pojkallsvenska laget, bra spel
uppfattning)

YTTERANFALLARE
Adam Kasa (född -93, ny från 
Pojkallsvenska laget, teknisk 
ytter)
Kristjan Cosic (född -94, ny 
från Pojkallsvenska laget, slog 
igenom i Gothia cup ifjol)
Filip Grundströmer (född -93, 
ny från Pojkallsvenska laget, 
irrationell)

CENTRALA ANFALLARE
Zak Eklund (född -92, kvar från 
2010, teknisk och irrationell, 
träningsmatcher med A-laget 
2010)
David Cederström (född -93, 
kvar från 2010, teknisk center.

LEDARTEAMET
Anders Bengtsson (huvud
tränare)
Bosse Wester (tränare)
Peter Reiman (målvakts
tränare)
Palmar Hreinsson (fystränare)
Jonas Kull (lagledare)
Stefan Tanda (naprapat)

U21-truppen: De knackar på dörren till A-laget
Förra året fanns en U21-grupp 
med unga spelare som kon
stant tränade med A-laget. I år 
blir gruppen mer självständig 
och får en egen tränare, Anders 
Johansson, som även tränar 
Djurgårdens U17-trupp.

Spelarna kommer att utgöra 
stommen till laget i U21-all- 

svenskan och truppen tränar 
både enskilt och tillsammans 
med A-laget. Tre av spelarna, 
Trimi Makolli, Danilo Kuzmano
vic och Joakim Alriksson, har 
redan debuterat i Allsvenskan. 
Hur många debutanter får vi 
se i år?

Rtawi Mecconen (född -91, 
ytterback)
Christoffer Matwiejew (född
- 92, målvakt)
Trimi Makolli (född -92, mitt
fältare)
Danilo Kuzmanovic (född -92, 
vänsterback)

Joakim Alriksson (född -92, 
mittfältare)
Daniel Jarl (född -92, mittback)
Carl Björk (född -92, anfallare)
Philip Sparrdal Mantilla (född
- 93, mittback)
Emil Bergström (född -93, 
mittback)

Landslagsdebut för Joakim 
Alriksson och Calle Björk 
DJURGÅRDENS JOAKIM alriksson och Calle Björk fick båda 
debutera i landslaget i februari under P92-landslagets minitur
nering på La Manga. Först ut var Calle Björk som startade mot 
Norge, två dagar senare stod Joakim Alriksson på planen när 
domaren blåste igång matchen mot Slovakien. I avslutnings
matchen mot Portugal spelade så Joakim åter från start medan 
Calle fick göra ett inhopp.
text: Jonas Riedel

foto: Lars Helmersson, SvFF
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»Allt går åt rätt håll«
Att själva utveckla spelare är strategiskt och ekonomiskt 
viktigt. Djurgårdens sportchef Stefan Alvén berättar om 
tankarna kring mångmiljonssatsningen.
text: Jonas Riedel foto: John Scarisbrick

Djurgården Fotboll gjorde år 
2007 ett strategiskt vägval när 
man bestämde sig för att lägga 

ner stora resurser på att utveckla egna 
spelare. Projektnamnet blev Ungdoms
elit målet är att fyrtio procent av 
spelarna i A-truppen 2014 skall komma 
från den egna ungdomsverksamheten.

-Vi var i ett läge då vi letade efter 
spelare utomlands. Gör man det får man 
spelare som andra klubbar inte vill ha, 
annars hade de självklart stannat och 
tagit de betydligt högre löner som finns 
där. Att vi sedan ska komma ut i Europa 
med dessa spelare och försöka slå de lag 
som fått välja spelare först såg föreningen 
som ett feltänk, förklarar Stefan Alvén.

Stefan är övertygad om att vi kan 
fostra bättre spelare själva, men påpekar 
att det finns fler fördelar. Har man varit 
i verksamheten i flera år vet man hur 
föreningen fungerar och vilka värderingar 
och krav som finns. Dessutom får fören
ingen en betydligt bättre bild av spelaren.

-Vi vet mycket väl vilka de är, vilken 
karaktär och vilka styrkor och svagheter 
de har. Så bra kan vi aldrig scouta en 
spelare utifrån.

stora pengar sätts in i projektet, för
modligen mer pengar än någon annan 
klubb i Sverige satsar på sin ungdoms
verksamhet. Så hur används pengarna?

-Pengarna läggs inte på löner till 
unga spelar, utan ska in i verksamheten. 
Vi ska försöka ha de bästa tränarna med 
den högsta utbildningen. Vi ser till att 
det finns en bra uppbackning med till 
exempel naprapater, sjukgymnaster, 
individuell tränare och fystränare. Det 
gör att de spelare som kommer till oss 
utbildas på absolut bästa sätt.

Integrationen mellan ungdoms
sidan och A-laget är viktig, steget från 
junior till senior har alltid varit stort 

och svårt att ta. Under de senaste åren 
har samarbetsklubbarna Skellefteå och 
Vasalund använts som ett mellansteg. 
Ett exempel är André Calisir som efter 
ett år i Skellefteå förra året kom tillbaks 
och debuterade i Allsvenskan. Men 
Stefan ser värdet i att ha kvar spelarna i 
den egna verksamheten med de resurser 
som elitungdomsprojektet ger. Därför 
har den nya U21-gruppen, med egna 
tränaren Anders Johansson, bildats i år.

-De lärdomar som vi har dragit är»Kriteriet för att vara med i U21-gruppen är att vi bedömer att spelaren har kapacitet att i framtiden spela i vårt A-lag.«
att de spelare som kommer direkt upp 
i A-laget inte blir tillräckligt sedda. Nu 
har de en tränare som ser dem varje dag 
och som kan skräddarsy träningspro
gram för dem så att de till exempel kan 
kombinera träningen med skolan. De 
tränar ibland med A-laget, ibland med 
U19-laget och ibland själva. Hur de 
tränar är individuellt och de spelare som 
utvecklas snabbare än övriga kan börja 
träna mer med A-laget.

Så, trappstegen upp till A-laget 
finns och de bästa tränarresurserna 
är på plats. Finns det då spelare som 
med hjälp av detta kan ta steget upp i 
A-laget?

-Kriteriet för att vara med i U21- 
gruppen är att vi bedömer att spelaren 
har kapacitet att i framtiden spela i vårt 
A-lag. Joakim Alriksson, som redan de

buterat, och mittbacken Philip Sparrdal 
Manilla är de spelare som vi bedömer 
ligger närmast att spela i A-laget under 
våren. Men det kan skifta snabbt, spe
lare i den åldern utvecklas ofta stötvis 
och om en månad kan det vara en annan 
spelare som vi bedömer har förutsätt
ningar för A-lagsspel.

stefan utstrålar både trygghet och 
glädje när han berättar om förutsätt
ningarna. Samtidigt påpekar han att 
resurser inte är allt utan att man även 
måste ha en tydlig kravbild på spelarna.

-Vi lägger ner mycket tid och kraft 
och ger spelarna resurser, men vi kan 
bara ge dem förutsättningar, till sist 
är det spelarens egna inställning som 
avgör om de går ända till vårt A-lag. De 
måste ha ett inre driv och därför tittar 
vi mycket på spelarnas karaktär. Det 
är inte säkert att spelaren med de bästa 
tekniska förutsättningarna går längst, 
har man inte det rätta drivet så kom
mer man inte att klara det. Vi värderar 
inställningen väldigt högt.

När spelare lyfts upp till A-laget bör 
det självklart finnas andra att lyfta upp 
till U21 och i sin tur till U19 och så 
vidare, en ständig ström av nya spelare 
underifrån.

-Egentligen är ungdomsprojektets 
pengar reserverade för U21, U19 och 
U17. Men det är viktigt att de spelare 
som kommer underifrån är tillräck
ligt bra och då har vi sagt att vi måste 
avsätta tid och resurser för hela vår 
verksamhet. Det finns personer som är 
anställda för att lägga tid på de yngre, 
elitförberedande lagen, och vi ger även 
ekonomiska resurser till dem för att se 
till att de har riktigt bra tränare. Det 
startar egentligen redan vid 8 års ålder. 
Vi har en bra verksamhet i alla åldrar 
och allt går åt rätt håll.
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Glädje och sammanhållning 
viktigare än Allsvenskan
I lag P96-3, ett av föreningens många breddlag, finns flera spelare 
med höga ambitioner - men i centrum står sammanhållningen och 
kärleken till fotboll.
text: Jonas Riedel foto: Hamid Shokatyan

D
et finns lite vårkänsla i luften 
den här lördagen, men det är 
inte bara på skridskobanan ut
anför planen som isen ligger kvar, hela 

konstgräsplanen på Essinge IP glittrar 
av iskristaller när Djurgårdens P96-3 
har en av veckans fyra träningar. Det 
ser ofta dråpligt ut, i bland till och med 
riktigt farligt, när killarna spelar tvåmål 
och ständigt glider på det hala under
laget. Men ingen klagar, trots en och 
annan vurpa, och det syns att killarna i 
laget älskar sin fotboll.

Kent Jardemark är till vardags fors
kare och lärare på Karolinska Institutet, 
men i dag är han en ordentligt påpälsad 
fotbollstränare. Precis som så många 
andra dagar och kvällar och helger. På 

håll studerar han och tränarkollegan Jan 
Wiksell killarnas agerande på planen.

-Vi försöker i möjligaste mån att 
utbilda dem till fotbollsspelare. Nu har 
de spelat elvamanna i två år, men de har 
mycket kvar att lära sig, menar Kent.

laget började som ett kompisgäng 
för 7-8 år sedan, men under åren har 
spelare kommit och gått. Många spelare 
är från innerstaden, men det finns även 
spelare från ytterområden som Hud
dinge och Sollentuna som spelar eller 
som vill börja i laget. Blandningen gör 
att de sociala bitarna, att få ihop grupp
känslan, är viktig.

-Vi försöker att få med alla killar, 
alla ska känna sig delaktiga och att vi 

tror på dem. Vi har mycket kontakt med 
killarna på individuell nivå. Blir det 
någon form av konflikt i laget så går vi 
väldigt snabbt in och tar hand om den, 
pratar med dem och bryter det. Och så 
åker vi på många cuper varje säsong, just 
för att få ihop det sociala.

Att sammanhållningen är bra bevisas 
kanske allra bäst av att det inte bara 
är djurgårdare som söker sig till laget. 
Casper Nilsson-Ebers står och pustar ut 
efter träningen, trött men glad.

-Jag är egentligen hammarbyare 
men jag gick hit till Djurgården i alla 
fall. Alla i laget är schyssta och det är 
väldigt kul i laget. Och det är kul att vi 
ska åka på så många turneringar, menar 
han.

Andra killar i laget är övertygade 
djurgårdare och visst dras många till 
laget på grund av klubbtröjan. Även om 
man inte spelar i förstalaget så är det 
speciellt att få spela i den blårandiga 
tröjan, för Djurgården.
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FRAMTIDENS DJURGÄRDEN»Jag spelar fotboll varje dag och jag skulle gärna satsa och bli väldigt duktig, men jag har ju även skolan att tänka på.« 
Hugo Åström (till höger)

-Djurgården drar, helt klart, menar 
göteborgaren och lagledaren Birger 
Kristiansson.

ÅRETS PLANERADE CUPRESOR går till 
Nyköping i mars, Vasa i Finland i juli, 
och så storturneringen Gothia Cup i 
Göteborg. Där var man med redan förra 
året och även om laget inte gick så långt 
i turneringen pratar alla med glädje om 
resan. Och en av matcherna i turne
ringen har alla bevarat i minnet.

-Vi gick inte vidare i gruppspelet 
utan hamnade i B-slutspelet. Men i 
första matchen i B-slutspelet hade vi en 
jätterolig match mot Lerum, vi låg un
der med 0-3 och hämtade in det till 3-3 
och sedan vann vi på straffar. Det lyfte 
hela turneringen. Sedan fick vi spela 
mot ett brasilianskt lag, det var också 
väldigt kul även om vi förlorade knappt, 
berättar Kent.

Hugo Aström spelade i matchen mot 
Lerum och fyller i.

-Det var en skön match, den kom
mer jag ihåg. Ett skott i krysset och en 
frispark direkt i mål från halva planen. 
Det var lite tur men samtidigt spelade vi 
väldigt bra i andra halvlek.

Precis som alla ideella ledare lägger 
Kent ner en hel del av sin fritid på fot
bollen och laget.

-Vi har fem aktiviteter i veckan, fyra 
träningar och en match. Det är också 
ett sätt att få ihop det sociala i laget, att 
träffas mycket. Det finns inga pengar i 
det här för oss ledare utan jag gör det för 
att det är så otroligt roligt, jag brinner för 
fotbollen. Och så har jag min son i laget 
och det här är ett bra sätt att umgås på.

Birger Kristiansson, lagledare till
sammans med Carina From, har precis 
som Kent sonen i laget. Fast i dag är det 
bara pappa Birger som finns på plats på 
träningen.

-Det är tack vare sonen som jag är 
här, men i dag ligger han hemma och 
är sjuk. Det här är jättekul och varje år 
som sonen spelar är jag glad. Det är en 
bra sammanhållning i laget och bra för 
fysiken att spela fotboll, men framför 
allt väldigt roligt. Kommer någon av 
spelarna här till Allsvenskan så vore 
det jättekul, men det är inte det som är 
målet, menar Birger.

P96-3 har två lag över sig i åldersgrup
pen och är just nu inte de som ligger 
närmst att en dag få springa in på 
Stockholms Stadion inför åskådarmas
sorna. Men Kent påpekar hur olika man 
utvecklas i den här åldern och att vill 
man dit måste man ha tålamod. Om nu 
det är målet.

-Det är väldigt blandat, en del av 
killarna siktar absolut på att bli fotbolls
spelare medan andra spelar just för att 
det är så kul. Det handlar även om det 
sociala, att få träffas, umgås och göra 
något kul tillsammans. Men en dröm 
finns det hos många och man vet aldrig 
hur de utvecklas.

en av dem som har högt ställda förvänt
ningar på sin fotboll är Hugo Åström.

-Jag har spelat fotboll sedan jag var 
fem år och det är jättekul. Jag spelar fot
boll varje dag och jag skulle gärna satsa 
och bli väldigt duktig, men jag har ju 
även skolan att tänka på, menar Hugo.

I april väntar en ny säsong i Sankt 
Erikscupen. Förra året klarade man sig 
med nöd och näppe kvar i division 3, 
men i år är siktet högre inställt.

-Jag tror att vi har utvecklats under 
vintern, menar Casper.

Och ska man döma efter vinterns spel 
i träningsturneringen Snöbollen i Sollen
tuna har han rätt. Tre segrar och en 
oavgjord på fyra matcher lovar gott inför 
säsongen, även om Hugo har ytterligare 
en förklaring till framgångarna.

-Vårt lag har anpassat sig, vi är bra 
på att spela på sådana här isiga planer 
och lärt oss att utnyttja det eftersom vi 
nästan alltid tränar på sådana planer. ■
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»Vi tror på fotbollens 
glädje och kraft. Kan inte
ungdomarna ta sig till
fotbollen, måste fotbollen
ta sig till ungdomarna.»

Djurgårdsandan. Djurgården är och ska 
vara mer än en klubb; Djurgården är hjärta och 
engagemang. Vi var först i Sverige med att bedriva 
en social verksamhet och sociala projekt vid sidan 
om fotbollen. Även om vi alltid vill slå AIK och 
Hammarby på fotbollsplanen så känner vi ingen 
rivalitet när det gäller våra sociala projekt, skriver 
Johan Wilny, projektledare för Djurgårdsandan.
FOTO: DIFTV och Hamid Shokatyan
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V
i tror att det är värderingarna som 
vinner titlar. Djurgårdsandan är 
vårt sätt att aktivt arbeta för att en
gagera fler och samtidigt skapa ett 
positivt samhällsengagemang kring 
fotboll. Vi gör det genom samver

kan, delaktighet och vägledning. Djurgårdsandan är 
det aktiva arbetet för att sprida värderingarna inom 
föreningen och vidare utanför fotbollen och Stadion. 
Djurgården har en tydlig vision - att bli Nordens 
bästa fotbollsklubb. Om det ska bli verklighet måste 
organisationen, medlemmarna, spelarna och sponso
rerna spela tillsammans och samarbeta. Djurgårdsan
dan gäller inte bara på matchdagar. Vi är Djurgårdare 
varje dag.

Djurgårdsandan har många ansikten och finns i 
hela verksamheten. Från elitspelarnas uppmuntrande 
besök på barnsjukhus, till den lokala ungdomsledarens 
engagemang. Idag är Djurgårdsandan ett högpriori
terat projekt för föreningen. Det är Djurgårdsandan 
som gör att vi kan bredda och utveckla verksamheten, 
fortsätta framåt och vidare.

I vår förening finns idoler, ungdomar och enga
gemang. Det som föreningen gör påverkar dagligen 
tusentals människor. Personer från olika bakgrunder 
hittar en gemenskap i föreningen och på läktaren. Det 
är genom kärleken till Djurgården som vi kan fånga 
den positiva andan och utveckla vår framtid.

En mer positiv supporterkultur genom dialog
Vi ska skapa en positiv fotbollsupplevelse för alla våra 
supportrar. Djurgården vill ha en arena för alla. Våra 
supportrar skall kunna gå på fotboll i en trygg och 
professionell miljö. Om det skall vara möjligt måste vi 
arbeta med attityder och utveckla aktiviteterna både 
före, under och innan match. Vi har idag en nolltole
rans mot det som skadar föreningen och jobbar aktivt 
med en positiv supporterkultur. Djurgårdsandan ar
betar för att skapa en trygg arena genom dialog. Våra 
läktarvärdar fungerar som en personlig kontakt och 
ett ansikte som skapar en personlig relation med sup
portrarna. Vi kommer samtidigt att arbeta vidare med 
våra barnaktiviteter genom Minikaminerna och öppna 
två sektioner med inriktning speciellt på familjer.

En plantskola för värderingar
Djurgården IF arbetar aktivt för att skapa de bästa 
förutsättningarna för att utveckla spelare till en elit
nivå samtidigt som vi vill vara en plantskola för sunda 

värderingar. Då vi har ett stort antal engagerande 
ungdomar i föreningen är det naturligt för oss att ar
beta med värderingar. Vi vill att ungdomarna ska bära 
med sig Glädje, Värdighet och Respekt - att de skall 
spela med glädje, uppträda med värdighet och visa 
respekt i alla lägen. De mjuka värdena ställer krav på 
att tränarna inte bara ska fungera som fotbollstränare 
utan även som verkliga ledare och förebilder.

Om värderingarna skall spridas i föreningen måste 
våra ledare ha en gemensam grund att stå på. I ett nytt 
projekt tillsammans med Friends använder vi oss av 
tre olika märken. Märkena blir belöningen och beviset 
för att våra ungdomsspelare inte bara nått sportsliga 
mål, utan också stärkt föreningens värderingar. Spe
lare i åldern sex till tio år kommer att få möjligheten 
att ta olika märken. Gult för god laganda, rött som 
visar att spelaren aktivt jobbar för gemenskap och 
mot mobbing samt ett blått märke som visar spelarens 
tekniska färdigheter utifrån ålder.

Under fyra år har vi drivit ett sommarkollo där våra 
ungdomar fått möjligheten att åka ut till Rådmansö i 
Stockholms skärgård under sommaren. Kolloverksam
heten har varit och är ytterligare ett tillfälle att koppla 
positiva händelser och minnen till starka värderingar.

Drive-in-fotboll skapar lekfull integration
Vi tror på fotbollens glädje och kraft. Kan inte ung
domarna ta sig till fotbollen, måste fotbollen ta sig till 
ungdomarna. Saknas det lokala mötesplatser och fö
rebilder måste de skapas. Målet med Djurgårdsandans 
Drive-In-Fotboll är att öppna upp idrottshallar, utbil-
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»Det märks att det är genomtänkt. Det 
bedrivs på helger, då behovet är som störst.«

Lars Ohly

da ledare och engagera ungdomar i utsatta områden. 
Vi vill genom organiserad spontanidrott föra samman 
ungdomar från olika bakgrund och förebygga problem 
med skadegörelse och våld. Vi vill skapa en ny slags 
laganda och integration genom lagidrott.

Verksamheten har pågått i tre år i Stockholms 
förorter. På platser som Tensta, Botkyrka och Rin
keby deltar över fyrahundra personer i veckan under 
fredags- och lördagskvällar. Djurgårdsoverallen som 
tränarna bär ger en trygghet och Drive-In-Fotbollen 
skapar 30000 deltagartillfällen om året. Genom att

samarbeta lokalt med ungdomar och föreningar har 
vi väckt ett intresse och slussat in många i den lokala 
föreningsverksamheten. Ungdomar från drive-in-
fotbollen har även möjlighet att få stipendier till vårt 
sommarkollo.

Resultaten talar för sig själva, fler ungdomar har 
engagerats och problemen med skadegörelse har tyd
ligt minskat; enligt närpolisen med upp till fyrtio pro
cent i vissa områden. Därigenom ses Djurgårdandans 
Drive-In-Fotboll som en viktig och central del i att 
skapa en positiv samhällsutveckling i närförorterna. 
Djurgården ses som en föregångare och har inspirerat 
föreningar runt om i landet till att själva starta upp 
drive-in-fotboll.

Fotboll för ensamkommande flyktingbarn
För dem som kommer från uppryckta familjer och 
svåra förhållanden kan fotbollen bli ett sätt att komma 
tillbaka till livet och livsglädjen. Vi har genom ett 
pilotprojekt utvecklat Drive-in-fotbollen att också 
omfatta dessa ungdomar. Ensamkommande flykting
barn är de som söker asyl utan vårdnadshavare, det är 
barn i stort behov av en fast punkt och ett samman
hang. Meningen med projektet är att, i samarbete med 
Mentor Sverige, ge de ensamkommande barnen en 
nödvändig kontakt med samhället.

Djurgårdsandan 5 år
Bollen må vara rund, men vår motivation är skriven i 
sten. I Djurgården finns ett driv och en positiv rast
löshet. Djurgårdsandan vill hela tiden ligga steget före 
och komma vidare. Djurgårdsandan är ett långsiktigt 
arbete, ett sätt att inte bara prata om socialt ansvar, 
utan faktiskt ta det. Vi vet att det går att förändra med 
fotboll.
• Vill du vara med kontakta Johan Wilny på johan.wilny@dif.se?

mailto:johan.wilny@dif.se
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Nätverket bakom 
Djurgårdens satsning
Ska Djurgården klara den tuffa målsättningen - att bli Nordens ledande 
fotbollsklubb, såväl sportsligt som ekonomiskt - så måste alla goda 
krafter samlas. Möt Tom Davidson och Alexander af Jochnick, två 
initiativtagare till det nystartade Affärsnätverket, och Malin Speace, 
som arbetar med Djurgården i CSR-frågor.
text: Anton Wigbrand och Carl Henrik Nordin foto: John Scarisbrick

S
edan förra hösten har ett nytt 
affärsnätverk växt fram bakom 
Djurgården Fotboll. Nätverket 
är en del av satsningen på att skapa 

ett nytt, starkare Djurgården som ska 
bli Nordens ledande fotbollsklubb såväl 
sportsligt som ekonomiskt. Vi lät Tom 
Davidson, en av initiativtagarna till 
affärsnätverket, beskriva vad det är och 
vilken nytta det har för Djurgården 
Fotboll.
Varför har Djurgården skapat ett nytt af
färsnätverk?

-Vi vill se till att det finns en 
ekonomisk uthållighet i föreningen, 
även om de sportsliga framgångarna 
uteblir vissa år. Nätverket arbetar för att 
skapa styrka, kontinuitet och trygghet 
i klubben, något som är oerhört viktigt 
om Djurgården ska kunna bli ledande 
i Norden. Men också för att göra det 
roligare att engagera sig finansiellt i 
Djurgården Fotboll.
Vad är den främsta styrkan i att skapa 
nätverk?

-Att sammanföra olika typer av 
kompetenser och personligheter skapar 
gemensamma, starka krafter som kan 
uppnå stordåd och exempelvis göra en 
samhällsinsats tillsammans. Det finns 
flera bra exempel på detta. Jag ser det 
exempelvis själv dagligen i The Stock
holm 2020 Initiative som jag är grun
dare till och som syftar till att skapa ett 
attraktivare Stockholm. Ett engagemang 
i Djurgården är också ett bra exempel 
på en samhällsinsats. Djurgården gör 
enormt mycket gott i samhället idag, 

som vore omöjligt om föreningen inte 
fick stöd ekonomiskt och kompetens
mässigt. Djurgårdens nya affärsnätverk 
bidrar i allra högsta grad till detta.
Varför ska man gå med i affärsnätverket?

-Man får närhet till allt som händer 
i föreningen och får träffa spelare, 
styrelse och ledning. Man får dessutom 
en unik möjlighet att utveckla sitt eget 
nätverk, bland annat genom olika typer 
av evenemang och träffar. Medlem
marna i nätverket består idag av några 
av Sveriges främsta företagsledare, och 
entreprenörer, alla samhällsengagerade 
och ödmjuka personer med stora hjärtan.

Fakta | Tom Davidson
Ålder: 35
Familj: Fru och tre barn
Yrke: Entreprenör och nätverksbygga
re, grundare av biand annat medlems
klubben Nobile, The Stockholm 2020 
Initiative.
DIF-Aktuell: Medgrundare av och 
ansvarig för Djurgårdens nya af
färsnätverk, i ledningsgruppen för 
arenabolaget.
DIF-bakgrund: Djurgårdare sen 
barnsben, gick i Djurgårdens fotbolls
skolor och tränades av DIF-legender 
som Glenn Myrthil och Teddy 
Sheringham. Medlem i Blue Saints 
under tonåren och arrangerade 
1998-2000 årliga event på Fond
läktarens tak tillsammans med Bosse 
Andersson.
Bästa DIF-minne: »Herregud vad svårt. 
SM-guldet i hockey 1983. Strafflägg
ningen mot Gais 1985. Derbyt mot AIK 
på Stadion 1992. SM-gulden i hockey 
i början av 90-talet. Och SM-guldet i 
fotboll 2002! Välj något!«

-Som medlem i nätverket tar man 
ett aktivt socialt ansvar och stödjer 
Djurgårdens sociala satsningar via 
Djurgårdsandan, där man bland annat 
skapar värdegrundsprogram för alla 
ungdomar i föreningen, arrangerar 
Drive-In-fotboll för ungdomar i olika 
förorter, besöker barnsjukhus med 
spelare, arbetar aktivt för en positiv 
supporterkultur och mycket mer. Och 
sist men inte minst - att kunna vara del
aktig och göra skillnad i den resa som 
Djurgården nu ska göra. Det här är en 
oerhört spännande och viktig tidpunkt 
för föreningen, som förhoppningsvis 
ska bygga en ny storhetstid för Djur
gården - och här är min övertygelse att 
klubbens möjligheter ökar med varje ny 
nätverksmedlem.
Djurgården är en medlemsstyrd förening, 
hur påverkas detta om det finns ett nät
verk i bakgrunden?

-Inte alls - medlemmarna bestäm
mer över föreningen och ger styrelsen i 
uppdrag att styra verksamheten. Det här 
är ett nätverk, inte ett investmentbolag, 
som helt och hållet är en Djurgårds
produkt, skapad och kontrollerad av 
Djurgården. Alla medlemsavgifter och 
alla andra medel går direkt in i fören
ingen. Syftet är inte att tjäna pengar på 
DIF utan är ett sätt att göra föreningen 
oberoende av enskilda, externa finan
siärer genom att skapa en stor, årligen 
återkommande intäkt. Med nätverket 
i ryggen får Djurgården en helt annan 
ekonomisk och kompetensmässig upp
backning och ryggrad framöver.
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»Nätverket arbetar 
för styrka, kontinuitet 
och trygghet.«
Tom Davidson,
initiativtagare till Djurgårdens nya affärsnätverk.
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Som medgrundare av Djurgårdsan
dan är Alexander af Jochnick ett 
bekant namn för många Djurgår

dare. Han är även känd bland många av 
de supportrar som sliter hårt för att skapa 
fantastiska tifon på våra matcher. Sedan 
en tid tillbaka är Alexander även engage
rad i Djurgårdens nya affärsnätverk och 
i det arenabolag som bildats för att hitta 
en ny hemvist åt Djurgården Fotboll. Här 
ger han sin syn på samhällsengagemang, 
vart Djurgården är på väg och vad ung
domssatsningen betyder för föreningen. 
Vem är Alexander af Jochnick?

-Jag är 39 år gammal och värdelös på 
fotboll. Jag har, som tur är, fru och två 
barn och är DIF-supporter sedan tidigt 
80-tal, då jag fångades av derbymagin 
på Hovet. Jag är aktivt engagerad i 
Oriflame, Serious Nature samt en hel 
del olika projekt.
Hur involverar du dig i Djurgården?

-Jag har varit aktiv supporter sen 
grundskolan och har idag fyra säsongs
plåtar fördelade på mig och min familj. 
Dessutom är jag medgrundare av Djur
gårdsandan och aktiv inom Djurgårdens 
nya affärsnätverk och i arenafrågan. 
Många supportrar känner till dig för att 
du och din bror även hjälpte Djurgårdens 
tifokillar och -tjejer nyligen.

-Vi älskar när det är tryck på arenan. 
Ibland gör vi ekonomiska punktinsatser 
för att möjliggöra grymma tifon. Det 
här var ett kul och bra tillfälle, Järn
kaminerna fyllde år och vi skulle fylla 
Hovet mot Timrå. Det känns bra att 
ibland kunna stötta de ideella suppor
terkrafterna inom föreningen.
Du har valt att öka ditt engagemang i för
eningen ännu mer - varför gör du det nu?

-Djurgården och Stockholmsfotbol
len generellt står vid ett vägskäl. Vi måste 
hitta en stabil modell som gör att fören
ingen går runt ekonomiskt, kan leverera 
sportsligt och samtidigt vara uppskattad 
av samhället där vi bor och verkar. Jag vill 
gärna bidra med det jag kan.
Förutom det internationellt framgångs
rika kosmetikaföretaget Oriflame så 
är Familjen af Jochnick även känd som

Alexander af Jochnick, 
initiativtagare till Djurgårdens nya affärsnätverk.
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medgrundare till bland annat World Child
hood Foundation. Själv var du med och 
grundade miljöföretaget Serious Nature 
för ett par år sedan. Vad driver ditt miljö- 
och samhällsengagemang?

-Vår familj har varit engagerade i 
samhällsfrågor sedan många år, främst 
kanske min far och mina bröder. Vi 
har bland annat varit mycket aktiva 
i Djurgårdsandan, ekonomiskt och 
praktiskt, under ett antal år. Personligen 
är jag mycket intresserad av miljö- och 
hållbarbetsfrågor sedan lång tid till
baka och startade bland annat Serious 
Nature som hjälper företag att förbättra 
sitt miljöarbete. Jag reser mycket till 
utvecklingsländer och har läst mycket 
inom ämnet och är djupt orolig över den 
snabba och negativa utvecklingen man 
tydligt kan se runt om i världen. Ja, även 
här hemma där vi nu simmar runt i en 
sörja av alger varje sommar, exempelvis. 
Samtidigt är det ett mycket spännande 
ämne intellektuellt, moraliskt och eko
nomiskt vilket gör det kul och oundvik
ligt att inte engagera sig. Ju mer man lär 
sig, desto mer fascinerad blir man av att 
kunna hitta nya smarta lösningar som 
är både lönsamma och bra för miljön. 
Mycket är en inställningsfråga!
Djurgården Fotboll har stora planer 
för framtiden. Hur ska Djurgården nå de 
ambitiösa målen som har satts upp? Och 
vad säger du till kraxande olyckskorpar?

-Många är pessimistiska som vanligt, 
men vi har inget val - vi måste lyckas. 
Djurgården är en enorm tillgång för med
lemmarna och samhället i stort om vi får 
ihop ekvationen. För att lyckas måste vi 
givetvis ha rätt folk i klubbledningen för 
det är inte lätt att driva en Stockholms- 
klubb i fotboll. På en och samma gång 
måste man respektera historien, tänka 
nytt och ambitiöst men ändå realistiskt. 
Det viktigaste kanske är att man inom 
klubbens olika intressegrupper hittar 
gemensamma mål för föreningen så att 
vi drar åt samma håll. Med det menar 
jag inte bara att vinna SM-guld utan att 
tänka långsiktigt och utveckla föreningen. 
Ungdomssatsningen är en av nycklarna i

Fakta | Alexander 
af Jochnick
• Ålder: 39.
• Familj: fru och två barn, samtliga 
Djurgårdare.
• Yrke: entreprenör och företagare med 
fokus på miljö och samhällsengage
mang.
• DIF-Aktuell: medlem i Djurgårdens 
affärsnätverk och ledamot i Arena
bolagets styrelse.
• Bästa DIF-minne: »Ett färskt minne 
är slutspelet i hockey förra året - vilket 
magiskt tryck! Ett lite äldre minne är 
när Djurgården gick upp i allsvenskan 
1985, efter straffarna på Stadion mot 
Gais - ett magiskt tryck även då!«

det »nya« Djurgården, liksom samhällsen
gagemanget. Hur viktiga är dessa två bitar?

-Egentligen är det två sidor av samma 
mynt. Djurgården måste synas och verka 
på många olika plan. Ett av mina bästa 
DIF-minnen är när min son spelade på 
Gärdet med tio andra knattelag i samma 
ålder - det finns en enorm kraft i fotboll i 
allmänhet och i Djurgården i synnerhet. 
Kan vi skapa en modell som omfattar 
såväl sexåringarna på gärdet, fotbolls- 
intresserade ungdomar i innerstan och i 
förorten, underbara derbyevenemang och 
SM-guld för A-laget så blir vi oslagbara. 
Ungdomssatsningen är kanske den vikti
gaste bryggan i detta arbete.
Vilka av ungdomsspelarna tror du kan ta 
klivet i år?

-Ingen aning. Det blir aldrig som jag 
själv brukar tippa, så jag vet inte. Men 
det blir säkert någon jag aldrig hört 
talas om, haha.
Vad vill du helst få ut av Djurgårdsåret 
2011?

-2011 är ett oerhört viktigt år. 
Arenafrågan måste ta ett stort kliv 
framåt och klubbens ekonomi måste 
balanseras. Sportsligt sett hoppas jag på 
mycket jävlar anamma på plan, derby- 
segrar och en skön Djurgårdsstämning 
på Stadion. Det vore dessutom härligt 
om vi kunde öka antalet besökare. Tar 
vi alla med fru, kompisar eller barn så 
blir vi två-tre gånger så många... Det är 
värt att tänka på!
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Djurgårdens vision är att bli Nor
dens bästa klubb. Det innebär 
att Djurgården måste agera 

professionellt i alla typer av relationer; 
inom organisationen, gentemot spelare, 
sponsorer och supportrar. Föreningen 
förstärker nu sitt arbete med långsiktigt 
ansvarstagande och professionalism. En 
del av lösningen blir CSR (Corporate 
Social Responsibility). Vårt arbete med 
CSR är ett sätt att bredda ambitionen 
och bli en mer öppen förening. Målet är 
att bli Stockholms Stolthet på alla plan. 

För att få klarhet i vad CSR är och 
hur detta arbete kommer att påverka 
föreningen bokade Djurgårdaren ett 
möte med Malin Lindfors Speace. 
Hon är en hängiven Djurgårdare med 
säsongsbiljett på sektion F, samtidigt är 
hon en erfaren konsult och rådgivare åt 
föreningen i CSR-frågor.
Det pratas mycket om CSR och just nu men 
vad innebär det egentligen?

-CSR är samlingsnamnet för de 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
målen i en organisation. Miljö, arbets
rätt, mänskliga rättigheter och ekonomi 
är fasta delar i CSR. Arbetet är ett sätt 
att etiskt minimera riskerna och att 
jobba långsiktigt med affärsutveckling.

-Du gör säkert själv medvetna val, 
kanske väljer du rättvisemärkt kaffe eller 
källsorterar? CSR handlar om samma 
sak, fast på organisationsnivå. CSR tar 
upp viktiga frågor som miljötänkande, 
arbetsförhållanden och korruption i ett 
tydligt system och sammanhang. Sam
manhanget visar att Djurgården arbetar 
långsiktigt och fungerar som utvärd
ering både internt och externt. Vi hittar 
brister men framförallt nya möjligheter. 
Det låter bra men vad innebär CSR för 
Djurgården?

-Termen CSR känns kanske främ
mande, men Djurgården har länge 
arbetat med sociala projekt. Nyheten 
är snarare att CSR-arbetet ger oss en 
möjlighet att mäta och rapportera,

Fakta | Malin Lindfors 
Speace
• Ålder: 37
• Familj: Man, son och hund
• Yrke: CSR-konsult
• DIF-Aktuell: Ansvarig för Djurgårdens 
satsning inom CSR-området
DIF-bakgrund: Medtvingad till Stadion i 
gymnasiet och fast sedan dess. Säsong
are sedan -95.
Bästa DIF-minne: »Guldet i Borås, utan 
tvekan!«

strukturera upp och se helheten. I våra 
värderingar och i Djurgårdsandan arbe
tar vi redan aktivt och vi verkar som en 
samhällsbyggare.

-En fotbollsklubb är i grunden öp
pen och medlemspåverkad. Djurgården 
fortsätter i den andan och öppnar upp 
gentemot näringsliv och sponsorer. 
Långsiktigt tar vi bort osäkerheten som 
kan finnas kring inköp och samarbe
ten. Vi får reda på var fotbollarna är 
sydda och vi vet hur det har gått till när 
matchtröjorna har tillverkats. Dessutom 
så blir vi exempelvis mer vaksamma över 
att pengaleden är rena när nya spelare 
köps in. När en ny arena ska byggas är 
upphandlingen av tjänster viktig samt 
att miljön ges en tanke i materialval. Vi 
kan därför vara ännu stoltare över att 
vara Stockholms Stolthet.
Hur kommer det sig att arbetet intensifie
ras just nu?

-Sen en tid tillbaka har Djurgården 
gjort en nysatsning för att både bli mer 
affärsmässigt och mer aktivt agera som 
en samhällsaktör. Därigenom stämmer 
det väl överens med vår vision och våra 
värderingar att arbeta aktivt med CSR 
och det får oss att gå framåt. Att arbeta 
med CSR innebär att vara tydligare 
med vad vi vill och vart vi är på väg. 
Omvärlden kan enklare följa vårt arbete 
och se resultaten. Om vi blir tydligare 
kan vi locka fler. Värdet av vårt CSR-
arbete är även något som våra säljare 

har nytta av och som våra sponsorer 
efterfrågar.
Hur kommer Djurgårdens arbete med CSR 
att se ut framöver?

-I november togs ett beslut om att 
mer aktivt arbeta med och tillämpa 
CSR. Under året kommer vi att definiera 
specifika mål och arbeta med riktlinjer 
för dessa. Det vi måste diskutera under 
våren är vad som är relevant för Djurgår
den. Var kan vi lägga vår energi och var 
kan vårt arbete kan påverka mest?

-I höst kommer vi att presentera en 
rapport, en så kallad hållbarhetsredo
visning enligt GRI:s riktlinjer (Global 
Reporting Initiative) där vi rapporterar 
om vårt arbete. Det är, enkelt uttryckt, 
Djurgårdens sociala bokslut. En ny 
möjlighet att årligen redovisa fram
gångar och motgångar utifrån CSR för 
omvärlden, supportrarna och sponso
rerna. Samtidigt är det ett sätt att lyfta 
frågor och utbyta tankar och idéer med 
andra. Med en GRI-rapport tar vi oss 
in på samma arena som många andra 
företag och vi kan diskutera utifrån 
gemensamma termer.
Vad tycker våra sponsorer och samarbets
partners om att vi tar krafttag inom CSR?

-Idag samarbetar Djurgården med 
företag som ICA och Adidas, företag 
som betonar just de här värdena i sin 
verksamhet. Vårt CSR-arbete blir där 
en möjlighet att ytterligare diskutera 
vårt samarbete utifrån mer specifice
rade grunder. Vi talar, tack vare CSR, 
samma språk som både befintliga och 
potentiella samarbetspartners.

-CSR kan fungera som en social 
redovisning gentemot samarbetspart
ners, ett sätt att se om vi långsiktigt 
fungerar ihop. Vi kan visa vad vi gör 
samtidigt som andra kan se hur ett 
samarbete gynnar dem. Givetvis kan 
också vi använda oss av CSR när vi vill 
hitta samarbetspartners som stöder våra 
värderingar, vilket underlättar långsik
tiga samarbeten.
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Medlemmar i Djurgårdens Nya Affärsnätverk
(vid detta magasins färdigställande)

Ahlborg, Johan
VD Ahlborg CCA.
Andersson, Jeremias
Grundare Academic Work
Andersson, Lars
Grundare/VD Skeppsholmen Sotheby’s
Bengtsson, Jan
Grundare, Ekstranda
Bunge, Henrik
VD, Adidas Group Norden
Båge, Richard
Grundare, Mediaplanet och Insplanet
Callerström, Caspar
Partner, EQT.
Carlsson, Mats
Quesada Kapitalförvaltning
Dahlbäck, Claes
Direktör, Räfsnäs
Kungsgård
Davidson, Tom
VD, THGD Creative Capital AB
Dinkelspiel, Jan
Landschef, Nordnet
Sverige
Dinkelspiel, Peder
VD, Pendosoft
Dinkelspiel, Ulf
Ambassadör
Edenström, Urban
Grundare/VD, Stronghold
Enblad, Patrik
VD, Newsec
Eliasson, Carl
Partner, Rio Partners
Haskel, Stefan
Grundare, Erneholm & Haskel.
Häggblom, Christoffer
VD/Partner, Rite Ventures
Hagnö, Felix
Grundare, TradeDoubler

Fakta | Ett nytt Djurgården 
Fotboll växer fram
Djurgårdens nya affärsnätverk är en 
unik möjlighet för företagsledare att 
utveckla sitt nätverk. Nätverket ger 
medlemmar tillgång till exklusiva 
evenemang, föreläsningar och diskus
sioner med ledande entreprenörer och 
företagsledare, internationella resor m 
m. Redan idag ingår några av Sveriges 
främsta företagsledare och entrepre
nörer i nätverket, som genom sitt en
gagemang vill säkerställa en långsiktig 
ekonomisk uthållighet i föreningen. 
Tillsammans med alla representanter för 
Djurgården Fotboll delar man visio
nen att göra Djurgården till Nordens 
ledande fotbollsklubb såväl sportsligt 
som ekonomiskt men även avseende 
sociala frågor. Viktiga fokusområden 
är skapandet av en ny, egenägd arena, 
utvecklingen av ungdomsverksamheten 
och egna talanger samt ett utökat soci
alt engagemang och ansvar.

Jacobson, Tommy
VD, Quseada Ordförande Varenne Invest
ment, Ordförande Djurgården Fotboll
af Jochnick, Alexander
Styrelseledamot, Oriflame
af Jochnick, Robert
Grundare/Styrelseordförande, Oriflame
Johansson, Staffan
Lazard
Jonsson, Anders
Partner, Arctos M&A
Lindell, Peter
Grundare, Rite Ventures
Lindén, Johan
Partner, ABG Sundal Collier
Nilsson, Sune
Grundare/Styrelseordförande, Quesada
Nordstrand, Michael
Grundare/Senior partner Advokatfirman
Vega

Palmstierna, Carl
Ägare/styrelseordförande Valbay
Family Office
Perlhagen, Karl
grundare Volati
Pilotti, Daniel
Grundare, Ryska Posten
Persson, Staffan
VD, Swedia Capital AB.
Persson, Tom
Persson, Stefan
Styrelseordförande, H&M
Persson Karl-Johan
VD, H&M
Sjöberg, Lars-Erik
Carnegie, Styrelseledamot Djurgården
Skarborg, Johan
VD/Grundare, Academic Work.
Styrelseledamot Djurgården Fotboll
Stokke, Steinar
Partner, Olso
Naeringseiedom
Storåkers, Michael
VD, Bukowskis. Styrelseordförande
Storåkers Mcann
Ståhlberg, Jan
Grundare/Vice VD, EQT
Sundin, Mats
Ishockeylegendar
Söderström, Martin
Grundare, HMP Family Office
Tham, Carl
Vice VD/Partner, Tham Invest
Tham, Nils
Partner, Tham Invest.
von Uthmann, Hans
Senior partner, Neuman& Nydahl
Winnerblad, Johan
Partner, Advokatbyrå Vinge
Wedenborn, Lars
VD, FAM
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Djurgården efter Stadion
Om tre år är det slut på det roliga på Stockholms Stadion, 
åtminstone för Djurgården Fotboll. UEFA-regelverket innebär 
att Djurgården vinkar adjö till sin borg på Valhallavägen för 
gott och måste hitta ett nytt hem.

text: Carl-Henrik Nordin foto: Hamid Shokatyan

Arbetet med att hitta en ny 
hemvist för Djurgården Fotboll 
efter 2013 har pågått i över tolv 

år, med olika förslag på arenor på Sta
dion och i närområdet. Anledningen till 
att Djurgården försöker hitta en lösning 
just kring Ostermalm/Gärdet stavas 
historia, tradition - och framtid.

-Att hitta ett nytt hem är Djurgår
den Fotbolls enskilt viktigaste fråga. 
Det handlar om vår överlevnad som 
förening. Vi tror helt enkelt inte att för
eningen överlever en flytt till en arena 
utanför staden, vare sig ekonomiskt eller 
identitetsmässigt, säger Tommy Jacob
son, ordförande i Djurgården Fotboll.

DJURGÅRDEN HAR SPELAT FOTBOLL i 
området kring Östermalm och Gärdet 
sedan början av 1900-talet. 1906 flyt
tade man in på nyinvigda Östermalms 
IP och sedan 1936 har Djurgården haft 
Stockholms Stadion som sin 
hemmaplan, med undantag för 
ett antal år norr om staden på 
50- och 60-talet. I området ver
kar idag inte bara Djurgårdens 
elitfotboll utan även hela fören
ingens ungdomsverksamhet.

-Vi har hundratals knattar 
och ungdomar från när
området som sparkar boll i 
Djurgårdströjan varje dag på 
Östermalms IP, Gärdet, Hjor
thagen eller Stadion. Stadion 
är dessutom, ett tag till, hem 
för både elitverksamheten och 
för vårt samhällsengagemang. 
Hela området är vårt naturliga 
upptagningsområde och är 
hjärtat i det som är Djurgården 
Fotboll idag, säger Tommy 
Jacobson, ordförande i Djur
gårdens IF.

Djurgården arbetar nu för 
att hitta ett sätt att samla all

»Att hitta ett nytt hem är Djurgården Fotbolls enskilt viktigaste fråga. Det handlar om vår överlevnad som förening.«
Tommy Jacobson

junior- och ungdomsverksamhet, det 
sociala engagemanget genom Djurgårds
andan och elitverksamheten på en och 
samma plats. Samtidigt är förutsätt
ningarna glasklara: Djurgårdens förslag 
måste fungera miljömässigt och får inte 
försämra förutsättningarna för de som 

idrottar i området, och ska inte heller 
belasta skattebetalarna.

Föreningens vision är att utöka och 
förbättra möjligheterna till breddidrott 
i området och skapa en naturlig mötes
plats i den del Nationalstadsparken 
som är avsedd för idrott och rekreation, 
bland annat genom nära samverkan med 
de olika intressenterna i området. Djur
gården arbetar nu intensivt med denna 
process och har skapat ett arenabolag 
som har till uppgift att utreda alla frå
geställningar och möjligheter i ärendet.

-Vi ska nu föra en tät dialog med 
intressenterna i området och dessutom 
arbetar vi professionellt med frågan, 
bland annat med hjälp av extern expertis 
inom en mängd olika områden. Det här 
är en lång process, men vi kommer att 
återkomma med uppdateringar och ny
heter när vi kan, säger Tommy Jacobson. 
När kan en ny hemvist för Djurgården bli 
verklighet?

-Så snart vi kan presentera en 
lösning som alla inblandade tror på, 
blir delaktiga i att utveckla med oss 
och kan ställa sig bakom. Först då blir 
det verklighet. Men det är föreningens 
viktigaste fråga och det får ta den tid 
det tar, säger Tommy Jacobson.
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Medlemstält. Populärt 
område där medlemmar 
kan köpa mat och dryck. 
Under 2011 kommer vi att 
göra en rad förbättringar 
som vi hoppas att alla be
sökare ställer sig positiva 
till. När alla detaljer är på 
plats kommer all informa
tion på dif.se.

Souvenirer. Vid Maraton
porten utanför sektion H 
finns vårt stora souvenirtält 
där försäljningen av djur
gårdssouvenirer startar två 
timmar innan avspark. Här 
finner du kläder och annat 
för stora och små. Självklart 
kan du betala med kort.

Minikaminerna. Aktivi
tetsområdet för de unga 
besökarna på Stadion 
flyttar in på löparbanorna 
vid Maratonporten. Två 
timmar innan match och 
i halvtid kommer vi att ha 
öppet med aktiviteter som 
hoppborg och basket. 
Vi kommer att satsa på 
extra många aktiviteter på 
matcherna som spelas på 
helgdagar.
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3 SOPHIAS VÄG
Järnkaminerna. Djurgårdens officiella 
supporterförening Järnkaminerna står 
på sektion M och N på Stadion med plats 
för 2 000 personer. Utsålda klacksektio
ner med sjungande järnkaminer skapar 
en inramning som är otroligt viktig för 
Djurgården. Under 2011 firar Järnkami
nerna 30 år i Djurgårdens tjänst.

Träffpunkt Stadion. Här 
samlas små och stora 
företag tillsammans med 
djurgårdsprofiler. Det 
finns mat och dryck till 
försäljning. Våra samar
betspartners får i Torben 
Grut-salen den senaste in
formationen inför match
en. Vill du boka platser här 
kontakta event@dif.se.

Biljetter. Biljettför
säljningen öppnar vid 
Klocktornet tre timmar 
innan avspark. Vi rekom
menderar alltid alla Stadi
onbesökare att köpa sin 
biljett innan man kommer 
till Stadion för att undvika 
köer. Biljetter köper man 
enklas via ticnet.se eller så 
bokar man på telefon 077- 
170 70 70.

LIDINGÖVÄGEN grafik: Joachim Ljung
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Så ser du Djurgården 2011
Säsongsbiljetter
Försäkra dig om »Din plats på arenan« 
2011 genom att köpa säsongsbiljett. Du 
har din fasta plats på hemmamatcherna 
i Allsvenskan. Medlemmar i Djurgården 
Fotboll får 600 kronor rabatt på ordinarie 
pris på säsongsbiljetten. Som medlem får 
man även förmånliga erbjudanden under 
hela 2011. Det är som alltid stort tryck på 
de bästa platserna, så vill du försäkra 
dig om en bra plats på Stadion så är det 
säsongsbiljett som gäller. Försäljningen av 
säsongsbiljetter pågår till den 14 april och 
du köper den enklast direkt via dif.se.

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

Medlem Djurgården Fotboll
Medlemmar har ett subventionerat pris på 
säsongsbiljetten. Det innebär att du ska 
kunna visa upp ett giltigt medlemskort 
vid biljettutlämningen. Medlemskortet ska 
gälla minst till och med april 2011. Du kan 
endast köpa en subventionerad säsongs
biljett per medlemskort.

Ordinarie pris
Säsongen 2011 kan de som inte är med
lemmar i Djurgården Fotboll köpa sä
songsbiljett till ordinarie pris. Ange ditt 
personnummer vid betalningen. Vid 
biljettutlämningen ska du kunna legitimera 
dig. Som icke medlem betalar du det ordi
narie priset som är 600 kronor mer än vad 
medlemspriset är för din plats.

Företag
Vill du köpa säsongsbiljetter med hospi
tality mot faktura? Kontakta Djurgårdens 
Fotboll Försäljning AB på event@dif.se.

Priser säsongsbiljetter
SEKTION MEDLEM EJ MEDLEM
B, E, O 3 800 kr 4 400 kr
A-F + O-P 3 400 kr 4 000 kr
A, F, P 2 900 kr 3 500 kr
G, L, K övre 2 200 kr 2 800 kr
M-N-Klack 2 000 kr 2 600 kr
H, K nedre 1200 kr 1800 kr
Priserna är inklusive 6 % moms och Ticnets 
serviceavgifter.

Lösbiljetter
Biljetter till Djurgårdens hemmamatcher 
köper du direkt över Internet via ticnet.se. 
Där väljer du hur du vill ha dem levererade 
eller om du vill hämta ut biljetterna hos ett 
TicnetOmbud. Boka biljetter gör man på 
telefon 077-170 70 70 för att sedan hämta 
biljetterna hos ett TicnetOmbud.
Biljetterna till den allsvenska premiä
ren mot AIK finns redan till försäljning. 
Matcherna mot Malmö FF, IFK Norrköping, 
Halmstad och Elfsborg släpps 28 mars. 
Matcherna mot Syrianska, BK Häcken 
och Helsingborg släpps 26 april. Övriga 
matcher släpps preliminärt 30 maj. För 
mer information se dif.se. Observera att vi 
inte säljer matchbiljetter på Djurgårdens 
kansli i Klocktornet.

TicnetOmbud
Nedan följer några utvalda TicnetOmbud, 
det finns fler. Hos dessa ombud kan du 
köpa våra biljetter samt att du kan hämta 
ut dina bokade biljetter. För öppettider 
och mer information se ticnet.se 
DERBYBUTIKEN, Sergelgatan 11 
RÅSUNDA, Solnavägen 51 
GLOBEN, Globentorget 2 
PET SOUNDS, Skånegatan 53 
STOCKHOLM VISITORS BOARD, Vasag. 14 
Priser lösbiljetter Allsvenskan 2011 
Kategori 1 60-500 kronor (AIK) 
Kategori 2 60-290 kronor (Övriga match
er)

Lagbiljetter
Biljetter för ungdomslag bokar du via dif. 
fotboll@dif.se. För 60 kronor per person 
går hela laget (minst tio personer, spelare, 
ledare och föräldrar) på fotboll. Skicka din 
beställning senast vardagen innan match 
klockan 14.00 och skriv lag, åldersklass, 
lagledare och telefon så reserverar vi 
biljetter åt er. Efter beställning får ni en 
bokningsbekräftelse där det står hur ni 
betalar och var ni kan hämta era biljetter. 
Lagbiljetterna säljs i mån av plats och på 
derbyna mot AIK hänvisar vi till familjebil
jetterna som kostar 160 kronor/st..

DIF-AIK
Måndag 4 april 20.00 Råsunda
Biljetterna till den allsvenska premiären 
finns till försäljning och djurgårdare hänvi
sar vi till den södra läktaren samt sektion 
101, 102, 103, 323 och 324 på långsidan. Bil
jetterna köper du direkt via ticnet.se. Det 
kommer att bli mycket publik så försäkra 
dig om en biljett redan idag.

DIF-Malmö FF
Fredagen den 15 april 19.00 Stadion 
Biljetterna till Stadionpremiären släpps 
till försäljning via ticnet.se 28 mars 10.00.
Redan nu kan du dock försäkra dig om en 
biljett genom att köpa direkt via dif.se.
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Tar supportrarna 
närmare laget 
Matchanalyser, magasinsprogram och spelarintervjuer - 
Djurgårdens satsning DIFTV har blivit oerhört populär.

är det för flera år sedan började 
pratas om att varje klubb i 
Allsvenskan skulle få en egen 

tv-studio var det nog inte många som 
trodde att det skulle bli verklighet. Men 
2009/10 rullade projektet igång och alla 
allsvenska lag fick under förra säsongen 
varsin fullt utrustad studio installerad.

Investeringen har tagits av Svensk 
Elitfotboll och hela Klubbtvprojektet 
drivs av fotbollens eget produktionsbo
lag Onside som bland annat installerat 
allt hos klubbarna och utbildat personal 
i föreningarna.

syftet med studiorna är att klubbarna 
ska kunna producera eget högklassigt 
material till sina hemsidor och andra 
partners för att öka intresset runt 
allsvenskan. Klubben får kostnadsfritt 
använda studion 23 timmar per dag, 1 
timme per dag har Onside tillgång till 
studion. Klubbarnas enda betalning 
för studion är under Onsidetimmen då 
klubben ska ställa upp med spelare och 
ledare för olika former av inspelningar i 

studion åt olika kunder som Onside sålt 
studiotid till. Det är på det sättet som 
man ska finansiera investeringen av stu
diorna, ingen kostnad för utrustningen 
ska tas av klubbarna.

det ÄR helt upp till klubbarna hur 
studion ska användas, det går att spela 
in egna program eller att hyra ut den. 
På Djurgården gick under 2010 mycket 
tid åt till utbildning i den nya tekniken, 
men program som »Full Fart Framåt« 
och analysprogrammet »Dagen efter« 
såg även dagens ljus, program som har 
fått mycket uppskattning och bra tittar
siffror.

Tanken är att fortsätta på samma sätt 
under 2011. Studieprogrammen är dock 
bara en del av DIFTV och tanken är 
att hitta en bra balans mellan studio
produkter och vanliga inslag. Förhopp
ningen är att göra tittarna så nöjda som 
möjligt och självklart är vi intresserade 
av era åsikter. Skicka gärna er feedback 
till diftv@dif.se.
text: Wille Bäckström

Patrik Asplund.

»En ny digital plattform är viktig.«
Patrik Asplund, kanslichef.

just NU PÅGÅR ett intensivt arbete 
med en ny hemsida, eller en ny 
digital plattform som det egentli
gen är frågan om. DIF.se ska inte 
få ett ansiktslyft, utan allt ska rivas 
och byggas upp från grunden.
Den nuvarande hemsidan har nog 
passerat sitt »bäst-före-datum« 
och inom kort lanseras den nya 
hemsidan.

-Vi måste hela tiden utveckla 
oss i Djurgården, vår strävan efter 
att bli nordens ledande fotbolls
förening innefattar inte bara 
sporten utan också vår service mot 
bland annat medlemmar och part
ners. Där är en ny digital plattform 
viktig, då den gamla hemsidan 
saknar en del funktionalitet och 
kanske inte har den enkelhet som 
efterfrågas säger Patrik Asplund, 
kanslichef på Djurgården.

SolidTango, som bygger den nya 
digitala 
plattfor
men, har 
fått i upp
drag av 
Djurgår
den att 
skapa en 
hemsida 
med stort 
fokus på 
tydlighet, 
enkelhet men också med ett stort 
inslag av interaktivitet från besö
karna.

Lansering av nya DIF.se kommer 
att ske stegvis från och med mars 
månad. När Johan Lundquist, VD 
på Solid Tango ska svara på frågan 
om när hela utrullningen är klar, 
svarar han med ett konstaterande:

-Man blir aldrig klar, det finns 
alltid nya saker att lägga till och 
förbättra. Det finns helt enkelt inget 
slut på en hemsida, den förändras 
ständigt.
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»Vi ska samla 
alla djurgårdare« 
30-årsfirande Järnkaminerna siktar på en rejäl nytändning 
2011. Målet är att en starkare supporterförening ska bidra 
ännu mer både hemma och borta, berättar nyvalda ord
förande Mikael Nylander.
text: Dan Blomberg foto: Hamid Shokatyan och Bildbyrån
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å läktarna har publiksiffrorna 
inte varit vad de en gång var och 
supporterföreningen Järnka

minerna och de sjungande delarna av 
Djurgårdspubliken har inte levt upp till 
nivåerna de var på för några år sedan. 
Under 2011 andas ändå Järnkaminerna 
optimism inför framtiden.

Järnkaminernas nyvalda ordförande 
Mikael Nylander, som ofta kunnat ses i 
souvenirbåset var än Djurgården spelat, 
tror att förutsättningarna finns för att 
vända klacken och resten av publiken åt 
rätt håll under 2011.

-Vi ska inte hymla med att klacken 
har varit betydligt bättre tidigare år, där 
ska vi vara självkritiska. Men jag tror att 
med rätt engagemang och målsättning 
så kan vi nå dit igen. Vi är helt klart på 
väg, sakta men säkert, menar Micke.

idag fokuserar de drivande i Järnka
minerna mycket på att locka till sig fler 
personer som vill hjälpa till med någon 
eller alla de delar som en supporterför
ening arbetar med. Under 2010 bildades 
en arbetsgrupp som fokuserat mycket på 
aktuella konkreta frågor, matcharrang
emang, bortaresor och liknande för att 
låta styrelsen fokusera mer på lång
siktiga frågor och strategi. Nu hoppas 
supporterföreningen att fler vill bidra.

-JK behöver alltid hjälp. Souvenirer, 
försäljning, bussvärdar, skribenter till 
hemsidan för att ta några exempel. Alla 
är välkomna, tjej som kille, ung som 
gammal. Du behövs även om det bara 
är en timme i veckan du kan avvara. 
Kontakta någon ur Järnkaminerna så 
försöker vi svara på alla frågor, förklarar 
Micke.

Han berättar också att styrelsen i JK 
varit mycket självkritiska och erkän
ner att det finns mycket utrymme för 
förbättring.

-Egentligen kan vi förbättra precis 
allting. För att peka på exempel vill 
jag nog säga att vi måste bli bättre på 
att åka på bortaresor men också skapa 
möjligheter till att kunna samla alla 
Djurgårdare oavsett ålder även innan 
och efter matcherna, men gärna också 
icke matchdagar. Vi måste hitta glädjen 
tillsammans, oavsett vilken typ av sup
porter du är.

Järnkaminernas har precis som DIF 
och samhället i stort dragits med stora 
ekonomiska bekymmer de senaste åren.

Man har dock jobbat hårt med de små 
medel som supporterföreningen har 
för att beta av skulder. Under 2011 ser 
ekonomin bättre ut och Micke hoppas 
att Järnkaminerna ska kunna fokusera 
ännu mer på sin kärnverksamhet, bland 
annat att bättre följa DIF på bortaplan.

bortaresorna de senaste åren har 
återspeglat den hackiga publiktrenden 
generellt för Djurgården. Förra året 
började storstilat med många blåränder

»Jag tror att det är viktigt att vi under den här säsongen ser till att satsa på ett par matcher där vi blir galet många Djurgårdare.«
på plats i Göteborg för kombinationen 
Frölunda-DIF (hockey) och allsvensk 
premiär mot Häcken dagen efter (fot
boll). Därefter organiserade Järnkami
nerna många resor och till de matcher 
där inga supporterbussar rullade var det 
ändå alltid några Djurgårdare på plats, 
men långt ifrån de bortaföljen som 
DIF lockade under de stora publikåren 
i början av 2000-talet. En av de som 
alltid är på plats i ur och skur är Ludde 
Frishammar, styrelseledamot i Järnka
minerna och ansvarig för reseklubben 
som gör allt för att skicka iväg så många 
Djurgårdare som möjligt land och rike 
runt.

-Järnkaminerna har haft en negativ 

spiral under några år på många olika 
punkter, och även bortaresandet har fått 
sig en törn. På premiärmatcher och stor
satsningar är vi många, men de mindre 
resorna är vi sämre på. Dessutom är det 
många som väljer att åka snett istället 
för att resa med JK.

Han tror ändå att chansen finns att 
vända trenden och få igång bortarese
kulturen på allvar igen.

-I år ska vi vara tidiga med att 
kunna boka upp sig på våra resor via 

vår webbshop. Dess
utom tror jag att det är 
viktigt att vi under den 
här säsongen ser till att 
satsa på ett par matcher 
där vi blir galet många 
Djurgårdare. Det är en 
början, och förhopp
ningsvis kan det leda 
till att fler återupptäck
er hur kul det är att åka 
på bortamatch - och 
gärna med JK.

När det gäller 
stämning och klackens

framtid är Ludde Frishammar försiktigt 
optimistisk.

- Klacken är väldigt ung och det 
har märkts att klackrävar flyttar över 
till sittplatssektioner eller helt enkelt 
tar mindre plats än tidigare. Det finns 
många som brinner för att stämningen 
ska bli bäst i Sverige igen, men det krävs 
att alla tar sig i kragen för att det ska bli 
verklighet.

järnkaminerna, som firar 30 år som 
supporterförening under året, tror på en 
nytändning under 2011 och de är utan 
tvekan beroende av alla djurgårdares 
hjälp för att kunna stötta DIF på bästa 
sätt. Den som vill vara med och bidra 
kan lösa årsmedlemskap för 150 kr, 
antingen i souvenirbåset på Stadion/ 
Hovet, eller via hemsidan www.jarnka
minerna.se. Ludde Frishammar sätter 
fingret på varför ett starkt JK kan göra 
mycket för att bidra till ett starkt DIF.

-Ett starkt Järnkaminerna kan bidra 
till en bättre stämning, som lockar fler 
åskådare till Stadion. Ett fyllt Stadion 
innebär både bättre förutsättningar för 
spelarna att vinna matcher, men också 
mer pengar för föreningen Djurgår
dens IF att skapa förutsättningar att nå 
framgång.
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Ny ordförande i JK
På Järnkaminernas årsmöte den 22 januari valdes 
en ny styrelse, och en ny ordförande efter avgående 
Magnus Öhrman. Magnus efterträdare heter Mikael 
Nylander och är 28 år.

- Det känns jättebra. Även om det var väntat, jag 
var ju valberedningens förslag, så var det lite nervöst. 
Det var skönt när det var klart, säger Micke Nylander. 
•Läs intervjun med Micke Nylander på sidorna 50-51.

Järnkaminernas styrelse 2011
Mikael Nylander, Ordförande
Viktor Adolfsson, Vice ordförande
Dan Blomberg, Vice ordförande
Olle Wessel, Ledamot
Rebecca Edelsvärd-Nilsson, Ledamot
Anna Berg, Ledamot
Thomas Nylander, Ledamot
Oscar Ekblom, Ledamot

Mattias Jonson 
greppar pennan 
Mattias Jonson är inte bara 
skicklig på att trycka in 
bollar i mål utan visar även 
färdigheter beträffande 
att trycka rätt på tang
entbordet. I och med att 
Halmstads Per »Texas« 
Johansson lagt ner sitt 
skrivande i tidningen 
Offside under vintern har 
Mattias nu tagit över som ny 
spelarkrönikör. En uppgift han tog sig an 
efter en viss betänketid.

-Jag fick fundera lite och kände ändå 
att det nog skulle kunna vara kul. Det är 
en seriös tidning och ett bra forum där 
man kan få fram sina åsikter, konstaterar 
Mattias.

»Jag kan inte jämföra 
mig med honom, jag vet 
ju knappt vem han är.«

Kennedy Igboananike till Fotboll Direkt 
om AlKs Mohamed Bangura.

Tyck till om Djurgårdaren! Som ni säkert har märkt 
är det mycket som är förändrat i det här numret 
av Djurgårdaren. Är det en klockren uppdatering, 
ett rejält stolpskott eller kanske både och? Mejla 
gärna dina åsikter om innehållet i den »nya« 
medlemstidningen till info@dif.se så kan vi bli 
ännu bättre.

Redaktionen tippar derbyt
Wille Bäckström

Djurgården vinner med 2-1, målskyttar blir Philip och Kennedy för
Djurgården och Bangura för Gnaget. Jag ser redan fram emot matchen 

oerhört mycket, ett derby är så mycket mer än tre poäng, det är en hel vecka 
full av uppladdning och pirrande mage och sedan är det en explosion av käns
lor när matchen startar. Jag fullkomligt älskar det.

Peder Ernerot
Jag väljer att svara med realistens pardonlösa ärlighet. 1-1 efter mål från 
Kennedy och en tveksamt dömd straff som Bangura tofflar in. Önskar

innerligt att jag har fel.

Jonas Riedel

Efter en trevande start där AIK är lite piggare tar DIF över och Toivio 
gör 1-0 på hörna innan halvtid. Kennedy tar tillvara på ett misstag och 
utökar till 2-0 i andra halvlek. AIK forcerar på slutet men närmre än 2-1 kommer 

de inte. Premiärseger alltså.

David Bogerius
DIF-AIK 1-0 (0-0), målskytt blir Daniel Sjölund. Det var ett bra tag se- 
dan nummer 11 gjorde mål så det är dags nu. Han har spelat rollen som

derbyhjälte mot både AIK och Hammarby tidigare så han vet ju hur man gör.
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Supportrarna lyfter DIF-appen
DIF-appen för iPhone och Android har fått en enorm sprid
ning sedan den lanserades. En uppdatering har redan skett 
och ytterligare förbättringar är på gång - mycket tack vare 
feedback från supportrarna.

I våras lanserade Djurgården fotboll en applikation för 
iPhone och Android som blev en omedelbar succé och nu 
är uppe i över 15.000 nedladdningar. I höstas kom den 
första uppdateringen som innebar att det gick att se 
DIFTV på appen och nu jobbar samarbetspartnern Solid 
Tango för fullt med nästa version.

Det har kommit in mycket kloka förslag på idéer och 
förbättringar från supportrar via mejl, vilket vi givetvis är 
mycket tacksamma för. Men det finns ingen risk för över
mättnad när det gäller uppslag och feedback. Därför får ni
gärna fortsätta mejla era önskemål till: difapp@solidtango.se så 
att ni på så sätt kan påverka utformningen av nästa version av appen.

Vem tar full pott 2011?
2009 var det Petter Gustafsson, 2010 gjorde Kasper Hämäläinen om 
bedriften att starta i Djurgårdens samtliga 30 matcher i Allsvenskan. 2007 
gjorde Pa Dembo Touray och Toni Kuivasto det och 2006 var det Daniel 
Sjölund och Markus Johannesson, även om det dessa år handlade om 26 
matcher. Vem tar full pott i år?

Lars Ohly
Djurgården 2011, vad är dina förväntningar?

-Topp sex ska vi klara, vi kunde ha gjort 
det redan förra året. Jag blir besviken om vi 
inte ligger före Gnaget och mycket nöjd om vi 
utmanar topp tre.
Vem är årets nyckelspelare?

-Mittfältet är nyckeln till framgång. Kasper 
och Philip är kvalitet rakt igenom men Sjö
lund är fortfarande nummer ett. Sen hoppas 
jag att Oremo får det att lossna (det är dags 
nu!) och så ska det bli kul att se Joel Riddez 
igen!
Hur går det i premiärderbyt mot AIK?

-Svårt att börja på Råttsunda, men med 
fjolårets dubbla derbyvinst i minnet skulle allt 
annat än seger kännas surt. Jag säger 1-0 till 
Djurgår’n, målskytt Kennedy i 68e minuten. 
Då exploderar Södra!

Douglas Roos
Djurgården 2011, vad är dina förväntningar?

-Jag tror att det kommer att lyfta rejält i år. 
Jag skulle inte bli förvånad om vi är uppe och 
krigar om medaljer. Styrelsen, Stefan Alvén 
och tränarna har gjort ett jättejobb och i år 
kommer det att ge resultat.
Vem är årets nyckelspelare?

-Nr 9 Johan Oremo. Jag fick exakt denna 
fråga för två år sen och svarade samma sak 
då. Men nu j***ar, i år är det dags för Johan 
att visa varför vi köpte honom. Om han får 
vara skadefri så vinner han skytteligan på 
16 mål.
Hur går det i premiärderbyt mot AIK?

-3-0. Jag hoppas på ett fullt Råsunda, kom 
igen nu alla Djurgårdare! Jag själv sitter som 
vanligt med sektion E:arna.

Ulf Elfving
Djurgården 2011, vad är dina förväntningar?

-Haha, vet inte hur högt man törs ställa för
väntningarna. Jag tror alltid på seger, i varje 
match. Vilket väl skulle betyda guld då... - 
men eftersom den officiella målsättningen är 
långsiktig, får jag väl ställa in mig i ledet och 
säga övre halvan av tabellen. HÖGT upp på 
övre halvan. Och sen guld 2012!
Vem är årets nyckelspelare?

-Kasper Hämäläinen. En underbar spelmo
tor! Sen hoppas man förstås också att nån av 
de nya bidrar till att lyfta laget en bit till.
Hur går det i premiärderbyt mot AIK?

- Kan inte tänka mig annat än att vi vinner. 
3-0?

Jonas Leksell
Djurgården 2011, vad är dina förväntningar?

- Det jag önskar mig av Djurgår'n är att de 
ska bryta min vardags-slentrian. Jag önskar 
att de kan leverera fotboll som engagerar 
hela mig, men med tonvikt på mina stäm
band. Jag önskar vändningar i slutminuterna, 
vinna matcher med en man mindre på plan, 
fula motståndare jag kan hata och rejäla 
utklassningar.
Vem är årets nyckelspelare?

-Kasper Hämäläinen
Hur går det i premiärderbyt mot AIK?

-Usch måste jag börja tänka på det redan 
nu. Ja vi vinner väl med 2-0 då.
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Festfixare
Den 4 april inleds allsvenskan med derbyt mellan Djurgården 
och AIK. Då är det två månader sedan Fabrikens tifo till 
matchen var spikat och klart och planerat in i minsta detalj. 
text: David Bogerius foto: Hamid Shokatyan

et blir tufft att slå tifot på 
hockeymatchen mot Timrå 
den 9 januari men vi ska göra 

ett försök. Vi får se vad vi kan hitta på, 
säger Ludvig Frishammar, 21.

Som tifoansvarig i supporterfören
ingen Järnkaminerna samarbetar han 
med Fabriken. Det är en fristående 
grupp med cirka 25 medlemmar som
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med folkfest men idag är det huliga-
nism. Dessutom var det en väldig boom 
kring fotbollen i stort.

När Ludvig Frishammar gick på 
sina första djurgårdsmatcher låg 
laget i Superettan, men han blev 
fast ändå. I fyra år har han jobbat 
med tifoverksamheten och har 
inga planer på att sluta.

_Jag vill bidra till att göra
Djurgården starkare. Om man går 

på sin första match och det är helt 
dött på läktaren så finns risken att 

man inte går dit något mer. Man blir 
kanske inte ens djurgårdare. Med tifo så 
blir matchen en större upplevelse och det 
bidrar till bra stämning på hela arenan.

frishammar är positiv till Djurgårdens 
val att möta AIK redan i den allsvenska 
premiäromgången. Förhoppningen är 
att hela den södra läktaren fylls vilket 
möjliggör koreografi ända ut i kanterna. 
Satsningen inför derbyt ingår i Järn- 
kaminerna/Blue Saints 30-årsfriande 
som inleddes med ett tifo på Hovet 
mot Timrå den 9 januari. Arrang
emanget med en gigantisk genomskinlig 
overhead-flagga har hyllats som ett av 
de bästa någonsin i en hockeyarena.

-Det blir svårt att överträffa den 
koreografin på Råsunda men vi får hitta 
på lite annat. Överhuvudtaget vill vi 
visa att vi kan bättre än under fjolårets 
fotbollssäsong, menar Frishammar.

Inför hockeytifot i januari fanns 
det killar och tjejer som offrade hela 
sina jullov och jobbade dag och natt 
med förberedelserna. Strax före 20.00 
måndagen den 4 april är det dags igen 
att visa resultatet av många människors 
slit under åtskilliga timmar. Festfixare i 
ordets rätta bemärkelse, förenade av sin 
kärlek och passion för Djurgårdens IF.

verkar för att bevara och utveckla 
supporterkulturen runt Djurgårdens 
matcher, främst genom tifoarrange
mang.

-Järnkaminerna försöker hjälpa 
Fabriken på alla sätt. Ett är att samla 
in pengar till materialet och ett annat 
att informera om verksamheten via vår 
hemsida. Djurgårdspubliken uppskattar 

fortfarande tifon även om det är tuffare 
ekonomiskt nu än tidigare, säger Ludvig.

minskade publiksiffror har naturligt
vis inverkan på antalet kronor i hinkar
na som går runt vid insamlingarna, men 
enligt Ludvig beror det kärvare läget 
även på hur media framställer tifo i dag.

-2003 var en bengal på läktaren lika

Fakta | Fabriken
En grupp med cirka 25 medlemmar som 
är fristående från Järnkaminerna och Djur
gården och bildades hösten 2005 sedan 
Ultras Sthlm avvecklat sin verksamhet. 
Fabriken arrangerade sitt första tifo på 
Stockholms stadion med texten »Vi har 
alltid drömt om att spela i blårandigt, 
spela som i våra drömmar« på en så kallad 
megabanderoll. Djurgården vann matchen 
mot Halmstad med 6-1 och tog senare 
SM-guld. Namnet Fabriken är inspirerat 
av Andy Warhols konstnärsstudio The 
Factory i New York och Tony Wilsons skiv
bolag Factory Records i Manchester.

55







DJURGÅRDSFAMILJEN

I
bland är det lätt 
att glömma bort 
att det är så det ligger 
till. Miljonbudgetar, kvällstid

ningsrubriker, spektakulära värvningar 
är sådant som man vanligtvis förknippar 
med en fotbollsklubb som Djurgården, 
men i grund och botten är byggstenarna 
för verksamheten våra medlemmar. I 
skrivande stund rör det sig om ungefär 
12000 stycken som tillsammans är 
Djurgården Fotboll. En bra siffra, men 
vi skulle kunna vara betydligt fler. DIF:s 
Facebooksida har över 64000 »gillare« 
som bevisligen håller på Djurgården. 
Ponera att så lite som en fjärdedel av 
dem blev medlemmar i Djurgården 
Fotboll - då skulle vi garanterat vara 
minst 16000 medlemmar och därmed 
inte bara vara Sveriges största fotbolls
förening, som vi är idag - utan även bli

Sveriges största 
idrottsförening 

(något som någon 
klubb från Solna tydligen 

påstår att de är).
Så hur når vi dit? Det finns många 

därute som brinner för Djurgården, men 
som kanske inte tycker att medlemska
pet i föreningen är så viktigt. Det måste 
vi ändra på, för medlemskap är oerhört 
viktigt.

DET ÄR vi MEDLEMMAR som på årsmötet 
utser styrelsen och antar riktlinjerna - 
ett beslut som avgör vilka vägval vi ska 
göra i framtiden och som anger vart 
DIF är på väg. Din röst, tillsammans 
med oss andra, avgör vad som ska ske i 
Djurgården.

Så det är bara att ta fasta på vår med
lemsmaestro Robert »Pike» Kollbergs 

kloka devis: »alla känner vi någon« och 
se till att aktivera de Djurgårdare som 
ännu inte är medlemmar. På så sätt blir 
vi större och når fram till målet att bli 
Sveriges största idrottsförening.

Att medlemskapet även ger rabatt på 
säsongsbiljetter, möjlighet att hänga i 
medlemstältet innan match och massa 
annat utöver inflytandet är en skön 
bonus. Dessutom jobbar DIF Fotboll 
på att under 2011 koppla ett antal nya 
erbjudanden och förmåner till medlem
skapet, så det kan de facto bli en mycket 
lönsam affär att vara DIF-medlem.

Alla tjänar på det, helt enkelt., men 
framför allt du själv. För så länge du är 
medlem i Djurgården Fotboll är det du 
som är DIF.
text Peder Ernerot (stolt medlem sedan 1974) 
• Vill du ha mer information om medlemsfrågor, 
kontakta Robert »Pike« Kollberg, medlems- 
ansvarig DIF Fotboll, Robert.kollberg@dif.se.
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