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Tommy Jacobson, ordförande i Djurgårdens IF FF foto John Scarisbrick och xxx

Nu flyttar vi 
fram positionerna
2011 var en oerhört viktig säsong, nästan en ödes
säsong, och redan under nästa år tror jag att vi får se 
ett Djurgården som flyttar fram positionerna, skriver 
Djurgården Fotbolls ordförande Tommy Jacobson.

ad gör ni i Djurgården nu när 
säsongen är slut. Slår ni igen 
ett tag då?

Jag fick den frågan av en kille på 
gymmet häromdagen. Först förstod jag 
inte att han menade allvar. Men sen 
insåg jag att det är nog så många utan
för föreningen tror att det ser ut. När 
säsongen är slut så tar vi det lite lugnt 
till avspark i mars eller april igen. Nu är 
det ju inte riktigt så det ser ut. Snarare 
tvärtom. I samma stund som Stefan 
Johanneson blåste av sista matchen mot 
Gefle strax före halv sju på söndags
kvällen den 23 oktober startade arbetet 
mot nästa säsong på allvar. Mer om 
detta lite senare.

Om vi ska se tillbaka på säsongen 
som gick så kan jag konstatera att 
det var en oerhört viktig säsong. Jag 
vill nästan kalla det en ödessäsong, 
både ur sportslig och ur ekonomisk syn
vinkel. Sportsligt så var det ju turbulent, 
inte minst i början på säsongen där vi 
ju fick en smått katastrofal inledning. 
Samma vecka som vi bestämde oss

för att göra förändringen att Magnus 
Pehrsson skulle gå in som manager 
bestämde sig någon eller några fega 
ynkryggar att lägga ett brev i Stefan 
Alvéns brevlåda.

Det var en vecka där det blåste kring 
Djurgården. Här vill jag rikta ett tack 
och all min respekt till Lennart Wass 
som tog allt det som hände på ett otro

ligt professionellt sätt. Många av oss har 
mycket att lära av Lelles agerande under 
denna period. Vi lyckades till slut att ta 
oss igenom säsongen på ett acceptabelt 
sätt och har nu alla möjligheter att byg
ga vidare mot något riktigt kul och bra. 
Även ekonomiskt är detta år ett vägskäl 
då vi hade som absolut mål att nå ett 
nollresultat före avskrivningar. Även 
detta mål ser vi ut att klara av, vilket i så 
fall innebär en resultatförbättring med 
omkring 13 miljoner kronor. Den tredje 
stora frågan som vi har arbetat med är 
såklart arenafrågan. Det här en fråga 
som verkar bli mer och mer komplex 
ju mer vi jobbar med den. Nu är vi i ett 
läge där vi valt arena de kommande åren 
för att sedan försöka hitta en långsiktig 
lösning på denna, som det ibland känns, 
eviga fråga.

Nu ser vi fram emot nästa säsong där 
vi kan gå in stärkta både sportsligt och 
organisatoriskt. Under ledning av Johan 
Ahlborg och Magnus Pehrsson tror jag 
att vi redan under säsongen 2012 kom
mer att få se ett Djurgården som flyttar
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fram positionerna. Johan och hans med
arbetares idoga arbete med ekonomin, 
och MP:s dito med den sportsliga idén 
och organisationen har nu fått ett första 
år att sätta sig. 2012 bör vi kunna börja 
se de första tecknen på ett ännu starkare 
Djurgården.

2012 blir också sista året på Stadion 
vilket vi ska försöka att göra till något 
speciellt. Vår absoluta målsättning är att 
fylla läktarna och göra säsongen till en 
fest. Det är naturligtvis inget som sty
relsen, spelare eller kanslipersonal kan 
göra själva. Här krävs att hela Djurgår
den ställer upp och jobbar för att det ska 
bli verklighet.

Med denna krönika vill jag tacka alla 
medlemmar i vår stora Djurgårdsfamilj 
för en säsong som gav oss många tillfäl
len till magsår och som innebar hårt 
jobb på planen, läktaren, kansliet och på 
Kaknäs. Men vi visade ännu en gång att 
vi aldrig ger upp.

Tillsammans kan vi flytta berg, det 
har jag sagt många gånger, och det är 
jag fortfarande övertygad om.
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PÄ PLANEN

Petter var först
Steget före är en klassisk DIF-devis och Pet
ter Eklund levde upp till den genom att vara 
först med att skaffa säsongsbiljett till 2012.

- Det känns mycket bra att vara först. Jag 
har väntat på den här dagen så att jag kan 
betala för nästa år, säger en entusiastisk 
Petter som har varit säsongare sedan 1999 
och brukar ladda på antingen Londoner eller 
Park innan match.

Foto. Jonas Riedel

Försäsongsmatcher 2012
Här är ett preliminärt schema 
för Djurgårdens träningsmatcher 
under försäsongen 2012. Med 
reservation för ändringar spelas 
samtliga hemmamatcher på 
Stadshagen.

Lör 28 jan, DIF-Sirius

Lör 4 feb, DIF-BP

Tor 9 feb, Finland-DIF (i Seinäjoki)

Lör 11 feb, HJK-DIF (i Seinäjoki)

Fre 17 feb, DIF-Sundsvall

Lör 25 feb, Ålborg-DIF

Sön 26 feb, Vasalund-U21

Lör 3 mars, DIF-Vålerengen

Sön 4 mars, U21-Umeå

Tis 20 mars, DIF-Degerfors

Ons 21 mars, Motstånd ej klart-U21 

Lör 24 mars, DIF-Motstånd ej klart

Sön 25 mars, U21-Dalkurd

A-laget kommer även att spela 
träningsmatcher 10 och 15 mars 
under träningslägret. U21 spelar 
11 mars. Motståndarlag i dessa 
matcher är ej fastställt.

Simon Tibbling årets junior
Simon Tibbling tilldelades priset som årets junior i Djurgården 2011. Priset har delats ut 
sedan 1969, och många intressanta namn har fått en inskription i pokalen. Stefan Rehns 
namn finns med liksom Mikael Dorsins och på senare år har spelare som Philip Hellquist 
och Joakim »Kimmen« Alriksson mottagit priset. I år var det alltså Simon Tibblings tur.

- Det kändes fantastiskt, det är jätteroligt att få ett så fint pris. Jag tror att jag fick det 
för att jag har gjort bra insatser i U19 och U21 under året, menade en glad Simon som i år 
flyttades upp i U21-truppen.

Motiveringen talar om stor utveckling under året vilket Simon själv håller med om det.
-Jag känner verkligen att jag har utvecklats. Jag har fått spela många matcher och 

fått ett stort förtroende. Jag tycker att jag verkligen har gått framåt på alla områden 
och blivit en bättre fotbollsspelare.

Vad ska alla unga spelare i Djurgården som en dag vill få samma pris tänka på? Si
mons åsikt stämmer bra överrens med motiveringen till priset.

- Det är bara att gå ner och alltid göra sitt bästa så kommer resultaten.

Motiveringen årets junior:
»Simon har under året varit U19-lagets viktigaste spelare. Han har varit mycket delaktig 
i lagets speluppbyggnad med en oerhört hög andel passningar med rätt adress. Har 
under året utvecklat sitt försvarsspel från att varit något passiv till att individuellt vara 
bra både i presspel, vid återvinning och i positionsspelet.

Simon är ett föredöme när det gäller att inse att spelaren i första hand själv ansvarar 
för sin egen karriär. Han är noga med tider, med mat och all annan förberedelse. Han är 
alltid fokuserad på träning, från den första till den sista minuten. Det ska bli intressant hur 
Simon utvecklas vidare med att bredda sitt spelregister till ett mer seniormässigt spel.«

»Det här har varit drömmen, 
ända sen jag var liten. Så nu 
känns det som att drömmen 
går i uppfyllelse.«

Emil Bergström efter att ha skrivit kontrakt med A-laget

Tyck till om 
Djurgårdaren! 
Vad tycker du om 
medlemstidningen 
Djurgårdaren? Är 
det för mycket av 
något eller saknar 
du något? Mejla 
gärna dina åsikter 
om tidningen till 
info@dif.se så kan 
vi bli ännu bättre.
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PÄ PLANEN

Flera spelare i
ungdomslandslagen
Under december har de yngre 
landslagen samlingar på Bosön. 
Djurgården fick med totalt 6 spela
re på de tre landslagssamlingarna.

P94-landslaget
Simon Tibbling, mittfältare i U21
Kristian Cosic, mittfältare/anfallare i U19

P95-landslaget
Petter Riedel, mittback i U19
Frej Ersa Engberg, vänsterback i U19
Carl-Johan Ågren, mittfältare i U19

P96-landslaget
Marijan Cosic, anfallare i U17

»Underbart! Djurgården sände 
helt rätt signaler när man 
sänkte säsongsbiljettpriserna 
i klacken rejält. Vi uppmanar 
alla som tänker stå i klacken 
nästa säsong att köpa sina 
säsongsbiljetter omgående.«

Foto: Peder Ernerot
Dan Blomberg, ordförande 
i Järnkaminerna Martin Broberg klar för DIF

Magnus Pehrsson fortsätter att utforma sitt lagbygge och tillfogar ytterligare en ny 
bit i form av 21-årige mittfältaren Martin Broberg från Degerfors IF. Martin har spelat 
49 matcher (varav 26 från start) för Degerfors under de två senaste åren i Superettan 
och nu tar han alltså steget upp till Allsvenskan och skriver på ett fyraårskontrakt med 
DIF. Ett naturligt steg enligt DIF:s manager Magnus Pehrsson som ser likheter med en 
tidigare DIF-profil med förflutet i Degerfors IF.

-Vi har följt Martin sen i somras. Jag tycker att han är en väldigt spännande spelare 
för en offensiv mittfältsroll, där han är användbar både centralt och på båda kanterna. 
Det som gör honom intressant är hans driv i steget, både med och utan boll, där det går 
väldigt fort. Han har bra spelförståelse och speluppfattning med en bra känsla för när 
han ska gå på egna genombrott, när han ska löpa i djupled och när han ska spela enkelt. 
Ska man jämföra honom med någon spelare tycker jag att Andreas Johansson ligger 
nära till hands, konstaterar Magnus.

»En avbruten match som inte slutförs 
på grund av till exempel en ordnings- 
störning kan vid ett senare tillfälle 
återupptas från den tidpunkt i matchen 
och med det matchresultat som rådde 
då matchen avbröts.«
Nya tävlingsregler för avbrutna matcher för säsongen 2012.
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Från U till A
I början av november tog Djurgårdens U21-lag 
lite överraskande hem U21-mästerkapet efter att i 
finalen ha besegrat Elfsborg med 1-0. Kapten i det 
segrande laget var artonårige Emil Bergström.
Text: Jocke Ljungh

-det var en härlig känsla. Vi gjorde ett tidigt mål och lyckade 
sedan hålla emot resten av matchen som jag tycker var väldigt 
jämn, berättar en lycklig Emil.

U21-laget var inte med i snacket som förhandsfavoriter innan 
serien drog igång och lyckades precis ta sig till slutspel, men 
finalsegern visar att Djurgårdens ungdomar har stor potential.

-Ja, nu är guldet hemma och det härligt att Djurgårdens 
U21-satsning visar resultat.

Emils fotbollskarriär började i Spånga som sexåring där hans 
pappa var tränare. Pappan som för övrigt har ett riktigt blåran
digt hjärta enligt Emil.

Ja, han är nog den största Djurgårdaren som finns, skrattar 
han och fortsätter:

-Jag hade en fritidsledare vars man var tränare i BP så när 
jag var nio år ringde de och ville att jag skulle komma och lira 
med dem. Sen när jag var 13 så hörde DIF av sig och sa att jag 
var välkommen att komma och träna, men jag väntade ett år 
innan jag kände att jag ville gå vidare.

Så till pappans stora glädje tog Emil som fjortonåring steget 
över till DIF och nu har han varit i klubben i fyra år.

-Jag hamnade så småningom i juniorlaget och då fick jag 
spela med både dem och U21-laget, så det var två matcher varje 
vecka plus träningar, berättar Emil.

Nästa kliv var U21-laget och träningar med A-laget.
-Det handlar nog mycket om att jag visat framfötterna, tror 

Emil som den här säsongen fick göra debut i Allsvenskan.
-Ja, det var mot Malmö FF hemma. Det hade varit fråge

tecken kring Kebba så jag fick träna med A-laget inför matchen 
och sen fick jag veta att Kebba inte kunde vara med.

Så Emil fick göra det tusentals andra killar drömt om; han 
fick dra på sig den blårandiga tröjan och springa in på Stadion 
inför den högljudda DIF-publiken.

-Det var helt otroligt, vilken känsla att få representera Djur
gården inför alla fans och min pappa som satt på läktaren. Han 
var nog gladare än jag, skrattar Emil.

Resultatmässigt kommer säsongen 2011 kanske inte gå till 
historien som den mest minnesvärd i DIF-historien, men Emil 
har ändå ett speciellt minne.

-Att slå Göteborg borta med 4-0 var fantastiskt! Vi hade 
spelat dåligt och förlorat en del matcher, så det blev en enorm 
urladdning inför många supportrar på bortaplan. Det är mitt 
bästa minne från året.

Efter en karriär genom Djurgårdens ungdomslag nådde 
Emil i november ett av sina stora mål när han skrev på ett kon
trakt med A-laget. Så hur går tankarna inför framtiden?

-Planen är helt klart att ta en fast plats i startelvan. Jag har 
utvecklats bra under året och jag tror på Magnus Pehrssons 
idéer inför framtiden. Jag tänker prestera bra och visa att jag är 
värdig en plats i DIF, konstaterar han.

PÄ PLANEN



Biljettnyheter 2012
Efter flera positiva möten med vår publik under hösten är nu 
priserna klara för 2012. Vi har sänkt priset på flera sektioner och 
infört priser för ungdomar, studenter och pensionärer. Medlem
mar i Djurgården Fotboll köper säsongsbiljetter till medlemspris. 
Vi gör också en rejäl satsning tillsammans med Järnkaminerna på 
att öka försäljningen av säsongsbiljetter i klacken. Alla som köper 
säsongsbiljett 2012 får förtur till köp av säsongsbiljett 2013.

försäkra DIG OM »Din plats på arenan« 2012. Du har din fasta plats på hemmamatcherna 
i Allsvenskan. Är du medlem i Djurgården Fotboll betalar du medlemspriset och får även 
förmånliga erbjudanden under 2012. 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. Alla 
medlemmar som betalar sin säsongsbiljett innan den 16 december får en specialsouvenir 
i samband med biljettutlämningen den 10 mars på Stadion.

Nyhet: Ungdom, student och pensionär
2012 inför vi tre nya typer av säsongsbiljetter. Ungdom, Student och Pensionär erbjuds 
nu förmånliga priser på säsongsbiljetter. De kan köpas på dif.se, men då betalar man 
ordinarie pris för att sedan kontakta oss så gör vi omedelbart en kreditering till ert betal
kort. Ungdoms och studentbiljetter i klacken kan köpas i butiken (Nybrogatan 20) eller 
på Julmarknaden på Segels Torg. Hade du säsongsbiljett 2011 på någon av sektionerna 
som erbjuder de nya typerna kontakta oss på dif.fotboll@dif.se så ska vi justera priset 
på din plats.

Priskategorier
Medlem Djurgården Fotboll
Är du medlem i Djurgården Fotboll betalar du medlemspriset på säsongsbiljetten. Det 
innebär att du ska kunna visa upp ett giltigt medlemskort vid biljettutlämningen i mars. 
Medlemskortet ska gälla minst till och med april 2012, så se till att förlänga dit medlemskap 
redan nu om det går ut under våren. Du som är medlem kan endast köpa en säsongsbiljett 
till medlemspris. På sektion M och N i klacken ingår medlemskap i Järnkaminerna 
i säsongsbiljetten.
Ordinarie pris
Du som inte är medlem i Djurgården Fotboll eller vill köpa säsongsbiljett genom företaget 
betalar ordinarie pris. Ange ditt personnummer vid betalningen. Vid biljettutlämningen 
ska du kunna legitimera dig.
Vill du köpa säsongsbiljetter med hospitality mot faktura?
Kontakta Djurgårdens Fotboll Försäljning AB på event@dif.se. Har du tidigare år haft 
säsongsbiljetten på företaget kontaktas du av oss i november/december.

Så här skaffar du säsongsbiljett
Jag hade inte säsongsbiljett 2011. Hur beställer jag säsongsbiljett 2012?
Hitta en ledig plats, fyll i bokningsformuläret och betala säsongsbiljetten direkt på dif.se. 
Hur beställer jag säsongsbiljett 2012 i klacken?
Betala in 1300 kronor på BG 5724-6092 (betalningsmottagare Djurgårdens Elitfotboll 
AB). Är du född 1992 eller senare betalar du 1000 kronor. Skriv namn, adress, telefon, e-
post och personnummer samt att du vill ha plats i klacken på sektion M och N. Får du inte 
plats med alla uppgifter kan du mejla kompletterande uppgifter till dif.fotboll@dif.se. Det 
går givetvis också bra att betala direkt med betalkort eller via Internetbank på dif.se.
Jag hade säsongsbiljett 2011, men vill ha en bättre plats. Hur gör jag?
Titta kontinuerligt på hemsidan om det finns bättre platser lediga. Hittar du platser så 
mejla dif.fotboll@dif.se med dina önskemål så ska vi försöka tillgodose dem.
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Priser säsongsbiljetter

Priserna är inklusive 6 % moms och Ticnets serviceavgifter.

MEDLEM ORDINARIE
B, E, O rad 5-20 3 800 kr 4 500 kr
B, E, O rad 1-4 3 400 kr 4100 kr
A, P, F 2 700 kr 3 400 kr
G, L 2 200 kr 2 900 kr
M, N - Klack 1300 kr 2 000 kr
H, K 1000 kr 1 700 kr
R-Z 800 kr 1 500 kr
Ungdom* och Studenter**

MEDLEM ORDINARIE
A, P, F 1 700 kr 2 400 kr
G, L 1300 kr 2 000 kr
M, N - Klack 1000 kr 1 700 kr
Pensionär***

MEDLEM ORDINARIE
A, P, F 1 700 kr 2 400 kr
G, L 1300 kr 2 000 kr

*Ungdomsbiljetter
Dessa biljetter kan endast köpas av dig som är född 1992 
eller senare. När biljetterna hämtas ut måste du kunna 
uppvisa giltig legitimation. Har du betalat medlemspri
set ska du även kunna uppvisa ett giltigt medlemskort i 
Djurgården Fotboll.
**Studentbiljetter
Dessa biljetter kan endast köpas av studenter. När 
biljetterna hämtas ut måste du kunna uppvisa CSN-kort, 
studentkort eller mecenatkort samt giltig legitimation. 
Har du betalat medlemspriset ska du även kunna upp
visa ett giltigt medlemskort i Djurgården Fotboll.
***Pensionär
Dessa biljetter kan endast köpas av pensionärer. När 
biljetterna hämtas ut ska giltig legitimation samt bevis 
på ålderspension kunna uppvisas. Har du betalat med
lemspriset ska du även kunna uppvisa ett giltigt med
lemskort i Djurgården Fotboll.

Under säsongen förbehåller Djurgården sig att dra in säsongs
biljetter som inte utnyttjas av personer som inte är berättigade 
att använda biljetter till Student-, Ungdoms- eller pensionärspris.
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Rajalakso ser framåt
Med ett nysignerat treårskontrakt blir Sebastian Rajalakso en 
viktig pusselbit i Magnus Pehrssons nya lagbygge. Sebastian 
tycker att tiden i Djurgården bjudit på både toppar och dalar, 
men menar att laget nu är redo för att klättra mot toppen.
Text: Stefan Andersson

ebastian kom till Djurgården 
2008 efter ett framgångsrikt år i
Enköpings SK. Han debuterade 

i Enköpings A-lag redan som 16-åring 
och under det andra året började målen 

komma, 8 stycken blev det i Superettan, 
Framgången fortsatte sedan i Djurgår
den och Allsvenskan, som målskytt i 
sina första fem matcher blev uppmärk
samheten stor. Till och med så stor att 

vissa tidningsskribenter började höja 
rösten för att Sebastian skulle tas med i 
den kommande EM-truppen (2008).

-Med all uppmärksamhet kom också 
pressen. När jag inte längre gjorde mål
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började jag tvivla på min kapacitet, 
berättar Sebastian.

men samtidigt kände han att det inte 
var som målskytt han var värvad utan 
att dessa förväntningar växte med 
framgången. Under bortamatchen mot 
Kalmar visade sig tydligt både frus
trationen och vad uppmärksamheten 
kan få för konsekvenser. Besviken och 
utvisad fick Sebastian lämna planen i 
förtid. Dessutom följdes han - hela vä
gen in i omklädningsrummet - av TV4:s 
kameror som visade hur en besviken 
ung spelare sparkade och svor. Så här 
med några års distans till händelserna 
tycker Sebastian att det blev lite väl 
mycket uppmärksamhet, men samtidigt 

inte obefogat. Hur ofta gör en 18-årig 
debutant en sådan succéstart?

Efter den fenomenala inledningen 
blev det en mer sansad tillvaro, även om 
många hoppades på att det åter igen 
skulle lossna för den unge spelaren. 
Under 2011 tycker jag, och jag har upp
fattningen att många på Stadions läktare 
delar den synen med mig, att det har gått 
att se en betydligt mer mogen spelare 
med ett större register än för bara något 
år sedan. Detta håller Sebastian med om.

-Tidigare kunde jag bara borra ner 
huvudet och köra, nu lyfter jag blicken 
och har bättre kontroll. Jag vet att jag 
har många fler alternativ i mitt spel, 
säger Sebastian.

Med en starkare fysik och återvun
net självförtroende kom framgången 
tillbaka. Men motvinden har inte bara 
varit inombords, när Sebastian värvades 
till klubben kände han att han hade

»Jag vet att jag har 
många fler alternativ 
i mitt spel.«
tränarens förtroende, men med tränar
byten och lite andra synsätt på fotbollen 
försvann den känslan. Under 2011 har 
dock Sebastian inte bara kämpat till sig 
en ordinarie plats i startelvan utan även 
visat att han förtjänar platsen. Och med 
återväckt självförtroende kom också 
målen, fem mål under säsongen gjorde 
att han var tredje bästa målskytt efter 
Kennedy Igboananike och Joona Toivio.

I dag känner han tydligt att Magnus 
Pehrsson tror på honom som spelare. På 
frågan om det märks någon skillnad mel
lan de olika tränarna som kommit och 
gått säger Sebastian att det är tydligt att 
Magnus själv spelat fotboll på hög nivå.

-Pehrsson har en tydlig idé om vad 
han vill med fotbollen och är väldigt rak 
i sitt sätt att förmedla det.

När Sebastian ser till sina personliga 
mål så är det först och främst att nå fram
gångar på hemmaplan, i Sverige, med 
Djurgården. Han siktar på att verkligen 
etablera sig som allsvensk spelare, men 
också att laget ska kunna nå toppen igen.

-Det har varit jobbigt att kämpa i 
de nedre delarna av serien och känna de 
negativa vibbarna som följer med det. 
Jag tror ändå att vi saknar ganska lite 
för att nå toppen. För det första måste 

målskyttet komma igång ordentligt, vi 
har under flera år nu haft svårt att få in 
bollen även när vi spelat bra. Men under 
de perioder som vi har spelat bra har vi 
visat att vi kan slå alla lag i serien.

På frågan om läget i laget är det 
tydligt att han har en stor tilltro till 
lagets kapacitet och att han har en bra 
förhoppning om 2012.

-Det kan räcka med så lite som att 
vi får en bra start, då får vi självför
troendet i laget och de andra lagen får 
respekt för oss. Om sedan de personliga 
framgångarna skulle leda till spel ute 
Europa så skulle det vara kul, men det 
är inte något som känns aktuellt nu.

Publiken är viktig för spelarna, det 
är något som märktes vid flera tillfällen 
under 2011, men aldrig så tydligt under 
höstderbyt. Under matchens inledning 
hade båda lagens supportrar enats om en 
protestaktion som genomfördes med en 
total tystnad från de 24000 på läktarna.

-Det hela kändes väldigt märkligt. 
Det var som att det inte var en riktig 
match. Spelarna gick inte in lika hårt 
i närkamperna och allt kändes väldig 
avslaget. Sedan, när publiken bröt tyst
naden, så var det som att ljudet skruvas 
på och allt kändes genast mer intensivt. 
Resten av den halvleken är nog det bästa 
jag upplevt som fotbollsspelare.

2012 blir den sista säsongen på Stadion, 
vilket är något som Sebastian känner är 
väldigt tråkigt. Han trivs på Stadion som 
han tycker har Sveriges bästa gräsmatta. 
Dessutom har publiken varit väldigt 
viktig på Stadion. Givetvis kommer 
publiken att följa laget även på den nya 
arenan, Stockholmsarenan, men det 
kommer ändå att bli annorlunda. Men 
Sebastian har också lagt märke till att de 
lag som fått nya arenor i Sverige ofta har 
blivit starka på sina nya hemmaarenor, 
och dessutom är de nya arenorna roligare 
att spela på än de tidigare som kanske 
inte alltid var anpassade efter fotbollen.

Avslutningsvis vill Sebastian tacka 
alla som stöttat laget under de senaste 
kämpiga åren.

-Visst har några gett upp men det 
är alla ni som valt att fortsatta att stötta 
laget som har betydelse. Ni är väldigt 
viktiga för lagets framgång, utan er tror 
jag aldrig att vi hade klarat oss kvar i år.

Förhoppningsvis kommer vi på läk
taren att lyfta Rajalakso och de övriga i 
laget till nya höjder redan under 2012!
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Prövningarnas sä
Tio vunna, sex oavgjorda och 14 förlorade matcher. Djurgårdens insats 
i 2011 års allsvenska räckte till en elfteplats, åtta trygga poäng ovanför 
kvalstrecket. Det som började riktigt illa slutade betydligt bättre, men de 
luttrade DIF-supportrarna fick uppleva ännu en riktigt tuff säsong.
Text: David Bogerius

D
en 4 april 2011 sparkades ännu 
en händelserik allsvensk säsong 
igång. Djurgården valde att 
inleda den med ett derby mot AIK. Ett 

halvår av förhandssnack hade trissat upp 
stämningen när lagen äntligen fick be
träda den nylagda gräsplanen inför nästan 
30000 åskådare. Efter matchen erkände 
flera spelare att den kraftiga anspän
ningen fått orken att sina redan i första 
halvlek. Så blev det också ett derby med 
ett överflöd av felpassningar medan avslu
ten på mål kunde räknas på Musse Piggs 
fingrar. Djurgården var närmast segern, 
särskilt med tanke på den jätteräddning 
som AIK-målvakten Ivan Turina gjorde 

på Jani Lyyskis kraftfulla nick i matchens 
slutsekunder.

Även om det var ett långt ifrån 
välspelat derby var det nog ingen som då 
befarade att det skulle dröja till omgång 
sju innan Djurgården tog poäng igen. Så 
var olyckligtvis fallet efter matcher mot 
i tur och ordning Kalmar, Malmö, Gais, 
Norrköping och Trelleborg. Man behö
ver inte vara Einstein för att konstatera 
att Djurgårdens säsongsinledning var ett 
fiasko som bara en förlust i premiärder
byt hade kunnat göra ännu större. Len
nart Wass fick lämna sitt tränarjobb och 
Magnus Pehrsson, tilltänkt som manager 
från säsongen 2012, fick tillträda ett 

halvår tidigare. Den omedelbara »Pehrs
son-effekten« räckte till en seger och 
ett kryss innan två gulsvarta lag i form 
av Mjällby och Elfsborg blev för svåra. 
Efter två raka förluster konstaterade 
media att »MP-effekten« var över och att 
Djurgårdens åter var ett förlorande lag 
på jumboplats i Allsvenskan. Dessutom 
blev det respass i Svenska cupen efter 0-1 
mot Göteborg trots mängder av klara 
målchanser på Gamla Ullevi.

VEM KUNDE då ana att alla blåränder 
hade en fantastisk junimånad framför 
sig. Omgång 11-14 innebar fyra segrar 
och full pott med 12 poäng. Ett chock-
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song
erande bra facit för ett lag som tidigare 
under årets tio första matcher skrapat 
ihop fem pinnar av 30. Scenförändring
en hade varit total efter förlösande 4-0 
mot Göteborg borta (!) och naturligtvis 
kunde Magnus »MP« Pehrsson tillskri
vas en stor del av äran. Bland spelarna 
var det svårt att bortse från en återupp
stånden Mattias Jonson som fick riktig 
fart på anfallsspelet så länge skadorna 
inte höll honom utanför planen.

När Djurgården spelade 1-1 mot se
rieledande Helsingborg på Stadion den 4 
juli var det ett möte mellan allsvenskans 
formstarkaste lag. Efter fem matcher 
utan förlust var emellertid DIF på väg 
ner i en ny svacka. Inför ett spelprogram 
med bortamatcher i Helsingborg, Borås 
och Malmö inom loppet av några veckor 
hjälpte det inte att självförtroendet hade 
fått sig ett lyft. Totalt spelade Djurgår
den in fem poäng från omgång 15 till 
och med omgång 23 vilket cementerade 
laget i bottenstriden framför avhängda

Halmstad. De spelmässiga insatserna i 
matcher mot bland annat Elfsborg och 
Gais borde ha gett en större utdelning 
men Magnus Pehrsson och de blåran
diga var tillbaka på jorden med besked. 
Till de tyngsta nederlagen hör definitivt 
1-2 mot ett decimerat Norrköping på

»Scenförändringen 
hade varit total efter 
förlösande 4-0 mot 
Göteborg borta.«
Parken, där Djurgårdens anfall bjöd på 
en uppvisning i ineffektivitet.

Hjälpen var på väg från Danmark. 
Kantspelaren Peter Nymann hade redan 
anslutit och på kort tid blivit en av 
lagets viktigaste spelare och nu anlände 
även Nicolaj Agger från Bröndby för 
att förstärka anfallet. Liksom Nymann 

gjorde Agger mål i sin första match (mot 
Trelleborg) och fick dessutom fart på 
Kennedy Igboananike som med tre mål 
på en halvlek (!)såg till att Djurgården 
vann med 4-3.

en kennedy med nyvunnet självförtro
ende var det bästa som kunde hända i 
DIF-truppen till årets andra derby mot 
AIK. Den här gången slog nigerianen 
till en gång, men det räckte. 24639 
åskådare på Råsunda fick se AIK:s 
gulddrömmar släckas samtidigt som 
Djurgården tog ett stort kliv mot säker 
mark i den allsvenska tabellen. Derbyts 
avgörande föll redan i den 20:e minuten 
när Kennedy startade en löpning på 
en egen planhalva och sprintade ifrån 
hela AIK:s backlinje innan han rullade 
bollen över mållinjen. Det var ett mål 
ur den högre skolan som fick AIK- 
frustrationen att ta sig tydliga uttryck 
hos spelare som Alexander Milosevic, 
Robert Åhman-Persson och Kenny Pa
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vey, bland annat i form av en pungspark 
på Mattias Jonson.

När Djurgården gick in i det avgöran
de skedet av Allsvenskan var självförtro
endet stärkt av segrarna mot Trelleborg 
och AIK. Derbyvinsten skapade arbetsro

»I stället knorrade 
frisparksspecialisten 
Joona Toivio in 2-l.«
och belåtenhet i supporterleden även om 
laget fortfarande befann sig på tunn is 
strax ovanför kvalstrecket i tabellen.

DEN 23 SEPTEMBER fyller Sebastian 
Rajalakso 23 år och firar på bästa sätt. 
Kalmar kommer till huvudstaden 
utan varken Henrik Rydström (ska
dad) eller något större poängbehov 
och Stockholms Stolthet lyckas avgöra 
matchen trots ett numerärt underläge. 
Trepoängaren är rättvis, särskilt som 
de blårandiga vågar gå för ett segermål 
även efter utvisningen på Nicolaj Ag
ger. Dansken fick sitt andra gula kort 
efter en filmning precis efter Kalmars 
oväntade kvittering, men landsmannen 
Peter Nymann räddar kvällen med ett 
genombrott och ett skott som Petter 
Wastå i Kalmar-målet inte lyckas hålla. 
När Sebastian Rajalakso slår in returen 
gör han sitt andra mål för kvällen och 
grejar tre poäng till DIF.

Efter endast två vilodagar är det 

dags för en Stadiondrabbning igen och 
IFK Göteborg hälsas välkomna med en 
finsk frisparksprojektil signerad Joona 
Toivio. Det granna ledningsmålet är en 
kanonstart i dubbel bemärkelse på en 
kväll som skulle sluta betydligt tristare, 
inte minst för Toivio. Andra halvleken 
börjar lika illa som den första började 
bra med frilägesutvisning på Toivio och 
en resulterande straffspark. Den här 
gången lyckas inte ett decimerat Djur
gården återta ledningen och i stället kan 
Göteborg avgöra genom Hannes Stiller. 
Domaren Martin Hansson blåser Blå
ränderna på en straffspark när han ser 
mellan fingrarna på Hjalmar Jonssons 
målvaktsräddning.

Efter två raka Syrianska-segrar var 
avståndet till kvalplatsen nu oroande litet 
(fyra poäng). En förlust på Södertälje Fot
bollsarena i början av oktober hade gjort 
det ännu mindre och därmed var DIF 
mest belåtet med det mållösa slutresulta
tet. Syrianska var närmast ett mål, bland 
annat räddade Peter Nymann en boll på 
väg in i mål sedan Pa Dembo Touray 
blivit överspelad. »Vi är på väg att få den 
matchbild och det övertag som vi vill 
ha under de första 25 minuterna i andra 
halvlek, men sen är Syrianska starka på 
slutet« konstaterade Magnus Pehrsson.

i den näst sista omgången tog Djur
gården chansen att säkra det allsvenska 
kontraktet. Redan nedflyttningsklara 
Halmstad tog ledningen i minut 24 
men efter Daniel Sjölunds snabba och 

mycket snygga kvittering kontrollerade 
ett helgult DIF matchen. »Hade vi inte 
fått det målet så hade vi kunnat hamna 
i en jobbig situation« sa Mattias Jonson. 
I stället knorrade frisparksspecialisten 
Joona Toivio in 2-1, ett stiligt mål precis 
som Jonsons 3-1-lobb i matchens slut
skede. Managern Magnus Pehrsson var 
lättad och glad efter slutsignalen: »Jag 
är otroligt lycklig och stolt. Vår första 
halvlek är inte särskilt bra men vi gör 
två fantastiska mål. Det är spelare med 
kvalitet som kliver fram och gör sådana 
mål i en sådan här match«.

DIF-Gefle i den avslutande om
gången blev minnesvärd främst för 
avtackningen och hyllningarna av Mat
tias Jonson och Pa Dembo Touray under 
och efter deras sista match i DIF-tröjan. 
10 224 åskådare kom för att visa sin 
uppskattning och kunde också glädjas 
åt Sebastian Rajalaksos ledningsmål i 
den 35:e minuten, men sedan var det slut 
på det roliga. Gefle kvitterade med ett 
långskott och jämnade ut spelet i andra 
halvlek. Slutresultatet 1-1 innebar i alla 
fall en poäng med vilken Djurgården 
klättrade förbi Örebro och hamnade på 
en elfteplats i tabellen.

För fjärde året i rad kämpade Djur
gården i den allsvenska sluttabellens 
nedre regioner. Med tanke på den usla 
starten med en poäng på sex omgångar 
får det ändå bli godkänt för 2011 års 
upplaga. Och även om fyra poäng mot 
AIK är ett sämre derbyfacit än 2010 års 
fulla pott är vi fortfarande bäst i stan.
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Mattias Jonson lägger skorna på hyllan

»Mitt starkaste och största 
fotbollsminne är uppvärm
ningen och mina sista minuter 
som allsvensk fotbollsspelare 
på Stadion mot Gefle.«
Den 31 december 2011 går min anställning som profes
sionell fotbollspelare hos Djurgårdens IF ut. En nästan 
20 år lång karriär närmar sig sitt slut och det har varit 
en fantastisk tid. Även om det känns spännande och 
skönt att börja ett nytt liv så finns det saker som jag 
kommer att sakna. Jag tänker bland annat på jargongen, 
vänskapen och atmosfären i omklädningsrummet innan 
en träning men också glädjen eller besvikelsen efter en 
vunnen eller förlorad match.

Jag är otroligt nöjd och tacksam över allt jag varit 
med om i en karriär som innehållit höga toppar, men 
också några riktigt djupa dalar som präglat mig både 
som spelare och person. Jag har spelat i både EM och 
VM, vunnit allsvenskt guld och cupen, tagit dub
beln med Djurgården 2005 och varit utlandsproffs 
i England och Danmark. Det hade jag inte riktigt 
räknat med när allt började i storebrorsans fotbollslag 
på 1980-talet. Jag har haft glädjen att spela med eller 
mot spelare som Zlatan Ibrahimovic, Mathias Svens
son, Ronaldinho, Wayne Rooney eller Rio Ferdinand 
och det kommer jag aldrig att glömma. Det gäller även 
flera djurgårdsspelare som Markus Johannesson, Ma
tias Concha, Tobias Hysén, Jones Kusi-Asare, Daniel 
Sjölund, Pa Dembo och Fredrik Stenman. Ni har alla, 
på vitt skilda sätt, förgyllt mitt liv som fotbollsspelare.

Jag har haft en ganska lång tid på mig att förbereda 
mig för mitt nästa steg då jag redan i februari beslutade 
att det här var min sista säsong som fotbollspelare. Jag 
trodde aldrig att jag skulle satsa på en utbildning, men 
läser nu ekonomi och ledarskap på IFL vid Handels
högskolan i Stockholm. Jag känner verkligen att det är 
nyttigt för mig innan jag tar sats mot en ny karriär.

Jag vill passa på att tacka samtliga spelare, tränare, 
ledare, sjukgymnaster, massörer, läkare, publik, fans, 
nära vänner och familj som har hjälpt mig under åren. 
Trots ett 2-2 mål i Portugal mot Danmark och ett vik
tigt kvalmål på Stadion 2009 så är mitt starkaste och 
största fotbollsminne uppvärmningen och mina sista 
minuter som allsvensk fotbollspelare på Stadion mot 
Gefle. Att få den hyllningen i karriärens sista match 
är något som jag alltid kommer att bära med mig med 
stolthet. Tack till alla er som var där och gav mig och 
min familj ett minne för livet.

Till sist ett stort tack till min älskade familj för utan 
er hade det aldrig gått. Tack Malin, Melker och Malte 
för att ni alltid har varit mina största supportrar.
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Arets mest glädjande
David: Djurgårdens ungdomssatsning har gett väl
digt goda resultat och i årets sista allsvenska match 
mot Gefle kom inte mindre än sju spelare i truppen 
från ungdomselit.
Wille: MP:s ankomst till DIF. Den som svarar något 
annat har fel.
Peder: Att DIF tog hem U21-mästerskapet var stort. 
En riktig stark insats av laget under hela vägen 
fram till finalsegern där det fanns gott om ljusglim
tar som till exempel: Tommi Vaihos målvaktsspel, 
superlöftet Daniel Amarteys mittfältsinsatser och 
grymt mittbacksspel från firma Bergström & Jarl, 
för att nämna några.
Jonas: Emil Bergströms genombrott och A-lags
kontrakt. Det innebär först och främst ett bevis 
på att Djurgården har förmågan att få upp spelare 
från de egna leden till A-laget, att det finns en väg 
som fungerar för unga, lovande spelare som vill gå 
hela vägen. Dessutom tror jag vi alla njuter av att 
se egna produkter som Emil och Philip Hellquist i 
A-laget, de bidrar till en riktigt bra klubbkänsla. Kör 
hårt, Emil.

David: 4-0-segern mot Göteborg på Gamla Ullevi i 
juni tar priset, även om en derbyseger alltid är den 
skönaste vinsten. Mattias Jonson visade vägen. 
Wille: 4-0 borta mot Göteborg. Det var inledning
en på vändningen som höll DIF kvar i allsvenskan, 
så det slår derbyt när AIK besegrades. Derbyseg
rar är alltid lika härliga, men de börjar bli så vanliga 
att det inte kan klassas som årets match.
Peder: Derby mot AIK är alltid årets viktigaste 
match och när det dessutom blir seger som under 
hösten så slår det allt annat. Men om man ska vara 
lite mindre emotionell så tror jag nog att poängen 
som pressades fram i 0-0 matchen mot Syrianska 
på Södertälje Fotbollsarena var den viktigaste. 
Kvalspöket hölls på behörigt avstånd och avgöran
det låg kvar i egna händer.
Jonas: AIK i september. Jag hade mina tvivel innan, 
AIK hade radat upp segrar och vi var i stort behov 
av poäng. Att missa poäng i kampen om kontrakt 
och samtidigt förlora mot AIK, mycket värre kan 
det inte bli. Det var långa 70 minuter efter Kenne
dys ledningsmål, men oj så skönt efteråt.
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David: Första U21-guldet någonsin. Varken Helsing
borg, Elfsborg, Trelleborg eller Halmstad lyckades 
göra mål på en storspelande Tommi Vaiho.
Wille: Givetvis att U21 blev mästare inför flera tusen 
tittare på DIFTV. I hela slutspelet vann DIF varje 
match, och alla betydelsefulla drabbningar direkt
sändes på DIFTV.
Peder: Emil Bergström har gått från klarhet till klar
het i den blårandiga tröjan och att han nu har skrivit 
på ett treårskontrakt med A-laget känns otroligt 
roligt. Fortsätter utvecklingskurvan så här är han 
DIF:s lagkapten till år 2014.
Jonas: Det vore enkelt att säga guldet i U21-slut- 
spelet som var riktigt stort, men jag lyfter fram 
seriesegern i Pojkallsvenskan. Ett i stort sett helt 
nytt lag startade serien sådär för att sedan bara öka 
och öka. På de sista tio matcherna tog laget 24 av 
30 poäng och vann serien i kavaj. En mycket stark 
säsong, trots respass på straffar i kvartsfinalen.

David: När Kennedy sprintar ifrån hela AIK och ret
fullt enkelt rullar in 1-0 i höstderbyt på Råsunda. 
Wille: När Dembo medvetet kastade ut bollen 
över linjen så att Jonson fick ett par minuter i sista 
matchen. Ståpäls, klump i magen och gråten i ögo
nen fanns där hos alla dem som kommit till Stadion 
för att tacka av två stora Djurgårdshjältar i en helt 
betydelselös match. Det var ren kärlek i hela Djur
gårdsfamiljen.
Peder: Inte ens en fulblodspsykopat hade kunnat 
förbli oberörd under avtackningen av Mattias Jon
son och Pa Dembo Touray efter deras sista match 
på Stockholms Stadion. Två DIF-ikoner tackade för 
sig och blev hyllade på ett mycket värdigt sätt av 
föreningen och supportrarna.
Jonas: Slutsignalen efter bortamatchen mot Halm
stad. Jag tycker att det kändes som om vi hade det 
under kontroll redan några omgångar tidigare, men 
att ha kontraktet definitivt klart var en riktigt skön 
känsla. Det finns så många positiva saker som väntar 
runt hörnet, men med ett säkrat kontrakt blir allt så 
mycket enklare och arbetet inför nästa säsong kunde 
starta på allvar. Nästa år blir oerhört spännande.
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Flera sidor
av MP
Text: Wille Bäckström Foto: Johanna Lundberg & Bildbyrån

Djurgårdens manager Magnus Pehrsson 
blev nyligen tvåbarnspappa. För Wille 
Bäckström berättar han om det intensiva 
livet med fotbollen och det som hinns 
med vid sidan om.



På en nätverksträff dagen innan denna 
intervju gjordes berättade Magnus 
Pehrsson hur han tappade all sin 
energi efter den sista matchen i 
Allsvenskan. Det gjorde att vinkeln 
på intervjun blev lite annorlunda än 

det från början var tänkt. Temat blev mer av hur han 
orkar - eller om han orkar? - med sin stora roll i Djur
gården. Inte helt oväntat så avdramatiserade Magnus 
det hela redan i sitt första svar.

-Jag tänkte på det direkt efter mötet, hur jag hade 
uttryckt mig. Jag hoppas att det inte framstod som att 
jag höll på att gå in i väggen, för det var inte på det 
sättet. Det var mer en känsla som jag ville förmedla; 
det var en väldig anspänning och ett mycket tufft jobb 
på slutet och när det väl var klart gick jag ner i varv 
lite och anspänningen släppte. Då blev det väldigt 
märkbart att kroppen reagerade på att det här har 
varit tufft och trots att jag hade en mängd arbetsupp
gifter kvar, som jag visserligen utförde, så kände jag 
att energin inte riktigt fanns där. Det tog väl ungefär 
tio dagar, varav några var semester, innan nivån var 
återställd. Så det var ingen fara, och nu känner jag inte 
av det alls.

-Jag lärde mig oerhört mycket under min tid i

Danmark av att leva under press och det var dessutom 
en jobbig situation under en lång tid. Det som jag 
inte hade där, men som har gett mig mycket kraft i 
Djurgården, är möjligheten att påverka min framtid. 
Jag kan till exempel påverka organisation, rekrytering 
genom att skapa strukturer och det ger mig mycket 
energi - vetskapen att jag kommer att få testa mina 
idéer. Sen har jag lärt mig att koppla bort en match 
när den är färdigspelad. Då går jag direkt in i ett nytt 
projekt, nästa match, och det ser jag som en av mina 
styrkor. Jag skulle nog säga att det är de här två sa
kerna som sett till att jag hela tiden har fått ny energi 
under säsongen.
Men du gillar att ta på dig mycket ansvar och uppgifter, då 
måste väl behovet av att kunna delegera vara stort också?

-Jag har kommit fram till att »bara« vara fotbolls- 
tränare är inte riktigt någonting för mig. Långsiktigt 
skulle jag inte vara nöjd med att endast vara tränare 
och då tror jag inte att resultaten skulle bli tillräckligt 
bra. Jag är alldeles för intresserad av helheten, min 
ambition är att jag ska kunna påverka många saker, att 
bygga upp någonting. Därför måste jag bli bra på att 
samarbeta och delegera,
om jag nu inte redan är det. Annars kommer 
arbetsbelastningen att bli alldeles för tung, och
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då blir givetvis resultaten lidande. Jag har iden
tifierat tre nyckelfunktioner, de kommer att bli 
fler i framtiden, men just nu är det Carlos Banda, 
Tommy Davidsson och Khaled El-Ahmad som är 
viktigast för mig och mitt arbete. Givetvis finns det 
några andra som också är viktiga, men med de här 
tre måste samarbetet fungera perfekt, tilliten och 
förtroendet vara hundraprocentigt. Är jag borta i 
två veckor ska jag veta jag att de får allt att rulla på i 
vanlig ordning, med sina arbetsuppgifter men att de 
dessutom täcker upp för mig.
Har ni kommit dit, fungerar det så redan i dag?

mycket bra mellan oss. Ska jag se om han är rätt 
person att jobba bredvid mig under en lång period 
så måste jag ge honom mandat, ett ansvar så att jag 
kan värdera honom på ett bra sätt. Det är jag be
redd att göra. Jag tycker att han varit lojal och gjort 
ett bra arbete sedan jag kom hit.

-Tommy Davidsson är den jag spenderat minst 
tid tillsammans med, även om det blivit allt mer 
frekvent. Vi kommer att ha diskussioner under 
vintern där jag går igenom vad jag tycker måste 
förbättras och förädlas i ungdomsorganisationen. 
Jag tycker att man har en bra verksamhet, bra 
ramar, anställt många duktiga ledare, men som 
jag sa redan när jag blev anställd av DIF så måste 
scoutingen och administrationen runt spelarna 
förbättras. Jag vet inte i dag om vi måste tillsätta 
mer resurser eller om vi kan bli effektivare. Men 
vi måste fylla det bra innehållet som vi redan har 
idag, både i A-laget också i ungdom, med bättre 
spelare. Eller kanske inte bättre spelare, med spe
lare som passar in i det vi vill göra.
Är det aktuellt att släppa tränarrollen och att på så sätt 
få mer tid?

-Inte nu, och det är jag fast besluten om att inte 
göra under de närmaste åren heller, sen vet jag inte 
om det är två eller fem år som jag tänker mig. Fot
bollstränare är nummer ett för mig just nu, jag ska 
fortsätta ungefär som det sett ut i år och ha bra män
niskor runt mig som rapporterat till mig och förser 
mig med input i de övriga frågorna. Men Kaknäs, 
där jag jobbar med spelarna, kommer att vara min 
huvudarbetsplats. Jag tror det vore ett stort felbeslut 
att ta ett steg tillbaka nu när vi har stor spelaromsätt
ning, och är mitt inne i en nystart. Jag tror att det är 
jätteviktigt att i det läget vara synlig på Kaknäs, på 
träningsplanen och runt matcherna.
Du ska ju vara här länge. Fokuserar du på sportsliga 
resultat eller på att bygga någonting långsiktigt?

-Jag tror att bra sportsliga resultat är en förutsätt
ning för att bygga något på lång sikt. Även om jag 
absolut vill lyckas med båda så tror jag att om man 
går runt och tänker på vad man vill bygga så har man 
inte jobbet kvar speciellt länge. Du måste fokusera på 
att få sportsliga framgångar för att få vara med och 
bygga någonting för framtiden. Jag har blivit mycket 
bättre på det, förut levde jag nog för långt in i fram-

»Jag lärde mig oerhört mycket under min 
tid i Danmark av att leva under press.«

-Med Khaled, absolut! Det visste jag när jag tog 
in honom. Jag vet redan vilka kvaliteter han har 
både som människa och kollega, så det fungerar bra 
även om vi inte är helt färdiga med rollfördelning
en. Carlos har jag spenderat mycket tid tillsammans 
under det här halvåret och jag tycker att det känns 

tiden, jag fokuserade för mycket på vad jag skulle 
bygga. Men jag har ändrat mitt tänk i det avseendet, 
eller kanske snarare hela min uppfattning. Det är 
nog därför man ofta hör mig säga »här och nu«, det 
är just det jag vill förmedla till mina spelare och min 
omgivning.
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Du nämnde saker som du får energi av, men kopplar du 
någonsin bort fotbollen för att få pauser?

-Jag har blivit hyfsad på det, eller rättare sagt, 
jag är bra på det men jag kan göra det för sällan. På 
en vecka gör jag det nog 5 timmar en dag, de andra 
dagarna bara upp till 1,5 timme och det är lite för 
lite. Jag skulle nog behöva vara helt off en dag i 
veckan, och 3-4 timmar om dagen resten av veckan. 
Jag tror att jag kommer att nå dit redan nästa år, i alla 
fall under det andra halvåret. Jag är jätteduktig på att 
skapa strukturer i mitt arbete, det handlar mest om 
att lägga in mig själv och min familj i det och det är 
nog bara lathet som ligger bakom att jag inte redan 
har gjort det.
Du ska strax få ditt andra barn, hur får du ihop det hela?

-Jag har en fru som är fantastiskt bra, och 
lyckligtvis vill hon vara hemma. Hon har tagit hand 
om vår yngsta tjej och trivs bra med det, och hon pla
nerar att fortsätta med det ett par år till. Det är inget 
som vi hade planerat när vi fick barn, men nu har det 
blivit så tack vare hennes önskemål, och då hamnar 
man inte i de konflikterna som annars lätt skulle 
uppstått, skulle det helt klart varit mycket svårare. 
Att ha familj och barn har gett mig en helt annan 
dimension, det blir lättare att göra det aktiva valet att 
vara ledig och få den där pausen. Det är en fantastisk 
sak, när man är tillsammans med barn så går det ju 
inte att stå och prata i telefonen eller kolla sina mejl, 
i alla fall fungerar det inte för mig. Så det har varit

viktigaste 
punkterna 
för DIF, 
enligt MP

1
 ARENAFRÅGAN. Oavsett 
om man tycker att 
det ska bli sorgligt att 
lämna Stadion eller 

om man tycker att det ska 
bli bra att flytta in på en nya 
arena, oaktat var den ligger, 
så tror jag att flytten kommer 
att bli ett fantastiskt lyft för 
föreningen. Om det sen på 
sikt övergår till en egen arena, 
vilket vi alla givetvis vill, så 
tror jag att arenafrågan är 
den enskilt viktigaste frågan. 
En ny, modern arena tror jag 
leder till att vår publik kom
mer att bjudas på en helt ny 
produkt, jag tror att det kom
mer att blir helt fantastiskt 
och väldigt häftigt.

2
 Som punkt två sätter 
jag hela rekryte
RINGSPROCESSEN. 

Allt från scoutingen, 
till att kunna knyta till oss 

spelare som vill komma hit 
ända till hur vi tar hand om 

dem. Det handlar inte bara om 
den externa delen, utan lika 
mycket om vår interna rekry
tering. Kan vi lyckas 
med den modell för rekry
teringsprocessen som jag 
än så länge bara har uppe 
i mitt huvud så kommer vi 
att vi att klara oss bra, inte 
bara sportsligt utan även 
ekonomiskt. Men jag vill 
betona att det interna rekry
teringsarbetet är lika viktigt 
som det externa.

Den sista punkten 
är kanske lite svårare 
att förklara. Jag vill 
ha en tydlig SPEL-

STiLsom är kopplad till en 
träningsmetodik som gör 
att vi fysiskt, tekniskt, taktiskt 
och mentalt utvecklar oss 
varje dag utifrån det vi vill 
leverera på match. Som 
spelare ska man känna att 
vi tränar på det som vi ska 
lyckas med under match, och 

att vår idé om hur just vi ska 
spela fotboll hela tiden ska 
vara i centrum. Spelarna ska 
hela tiden märka att vad vi 
än tränar på så är det för 
att förbättra vårt sätt att 
genomföra nästa match.
Vi har till viss del påbörjat 
det arbetet redan i år, och 
när kommande säsong är 
slut så ska vi ha satt grunder
na och ha en struktur i 
A-laget som vi sedan kan 
applicera neråt i åldrarna. 
Hur långt ner vi ska göra 
det får vi se, men vi ska 
hitta en modell för att utbilda 
spelarna för hur vi gör här, 
hur vi spelar fotboll i Djur
gården. Jag är medveten 
om att det kommer att bli 
riktigt svårt att sätta en sådan 
modell i hela föreningen, jag 
vet inte något lag som lyckats 
fullt ut med det. Men först 
ska vi se till att den fungerar 
i A-laget, sen får vi jobba 
vidare därifrån.
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väldigt nyttigt för mig, och det har också gett mig 
väldigt mycket som människa.

-Fördelen med att vara en väldigt driven person 
är att man ofta når resultat, men min nackdel är att 
jag är en ganska rastlös person. Inte så att jag måste 
röra på mig hela tiden, men jag behöver hela tiden 

just nu, eller i alla fall är det så i min bekantskaps
krets, folk har småbarn och gör karriär samtidigt. 
Men det får vara så och så får man passa på och 
njuta när tillfällena väl dyker upp.
Blir det mycket snack om Djurgården med dina vän
ner?

»Fördelen med att vara en väldigt driven 
person är att man ofta når resultat.«
få stimulans. Nu får jag väldigt mycket av det från 
mitt jobb, det finns riktigt mycket att göra och det 
är oerhört kul. Men jag har också fått ett lugn när 
jag inte jobbar, nu är jag fantastiskt nöjd när jag i 
stället umgås med familjen.
Vad ägnar du dig åt på den lilla fritid du har?

-Då är jag med familjen, mest är vi hemma och 
jag försöker ta det lugnt. Den delen som tidigare 
var väldigt viktig för mig, att träffa kompisar, är 
fortfarande viktigt, men den har varit extremt 
begränsad de senaste åren. Först för att vi bodde i 
Danmark, och även om det kom folk på besök så 
är det inte samma sak när man bor utomlands. Sen 
jag flyttade hem så har det varit ett halvår där jag 
knappt träffat vare sig vänner eller familj speciellt 
mycket. Men så har väl nästan alla i min ålder det

-Klart att det blir en del Djurgården, men jag 
har bara en nära vän som håller på med fotboll, 
Markus Karlsson, och vi snackar faktiskt väldigt 
mycket om sådant som inte är kopplat till fotbol
len. Resten av min bekantskapskrets består mest av 
vänner jag lärde känna från 5-15 års ålder, bland 
dem är ingen som är vare sig fotbollsspelare, fot
bollsidiot eller supporter. Visst blir det lite frågor 
om DIF, men många av dem är egna företagare 
eller har ledande befattningar i näringslivet, vilket 
jag måste säga att man verkligen inte kunde tro 
att de skulle få när vi var unga, men så har det i 
alla fall blivit. Vi har många bra diskussioner och 
samtal, men handlar det om jobb så blir det ofta 
om ledarskap. Men mest blir det vanlig skitsnack 
mellan kompisar.
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Magnus Pehrssons nya
Hårt jobbande ghananske landslagsmittfältaren Yussif Chibsah från
Gefle. Kvickfotade Nahir Oyal från Syrianska. De två första pussel
bitarna i Magnus Pehrssons nya lagbygge är på plats.
Text&foto: Peder Ernerot

edan sommaren 2006 var Yus
sif Chibsah på väg till Djur
gården. Efter att ha lämnat 

israeliska Hapoel Nazareth provspelade 
han för DIF under lagets träningsläger 
i Sydafrika. Men eftersom Djurgården 
hade fyllt sin kvot av spelare som inte 
var EU-medborgare inför säsongs
starten blev det istället Gefle för den 
27-årige mittfältskämpen från Accra. 
Nu fyra år senare är dock cirkeln sluten 
och Yussif har dragit på sig den blåran
diga tröjan för att representera DIF i tre 
år framåt.

DIF:S manager Magnus Pehrsson har 
haft ögonen på Chibsah under hans tid 
i Gefle och är givetvis mycket nöjd med 
att kunna knyta honom till föreningen.

-I Chibsah får vi en central mitt
fältare med egenskaper som passar in 
i vår spelstil till fullo. Han har ett bra 
passningsspel, tar stort ansvar och är en 
extremt rörlig och duellstark spelare, 
säger MP om nyförvärvet.

Yussif själv instämmer med MP 
beträffande spelaregenskaperna men 
tillägger även att han är en bra huvud
spelare. Ett faktum som kanske inte 
uppmärksammats så mycket.

Chibsah har gjort 15 A-landskamper 
med Ghana vilket innebär att han spelat 
tillsammans med tunga namn som till 
exempel Michael Essien och Sulley 
Muntari. Yussif var även lagkapten 
i Ghanas OS-lag i Aten 2004, men 
på senare år har han haft svårt att ta 
tillbaka sin plats i »The Black Stars«. En 
bidragande orsak till att han nu har valt 
DIF.

-Jag vill spela för en klubb med höga 
ambitioner och gärna vinna titlar. Men 
det är också viktigt för mig att återta 
min landslagsplats och jag tror att jag 
bättrar på den möjligheten genom att 
spela i DIF. Sen gillar jag även sättet

som laget spelar på så 
Djurgården kändes som 
helt rätt val för mig, 
säger Yussif.

MEN DET är inte bara på 
planen som Chibsah är 
driven. Han har startat 
en stiftelse i hemlan
det: Chibsah Foundation,

Fakta lYussif Chibsah
Född: 831230
Längd: 178 cm
Vikt: 68 kg
Position: Mittfältare
Nationalitet: Ghana
Kom ifrån: Gefle IF (26 match- 
er/O mål 2011)
Moderklubb: King Faisad FC

betydande mängd 
trepoängare under 
2012. Något som 
Magnus Pehrsson

som driver olika projekt med syftet 
att förbättra levnadsvillkoren för hans
landsmän, han är delägare i en affär 
Gävle och han har även blivit vald till 
årets lantbrukare 2005 i Ghana.

Farmen sköts dock av hans pappa 
nuförtiden medan Yussif lägger full 
kraft på fotbollen. Förhoppningsvis 
bidrar hans bollvinnande mittfälts
spel till att DIF samlar på sig en

också hoppas på.
-Jag tror att 

han kommer att 
bidra med sin 
vinnarinstinkt 
och hans 
drivkraft 
kommer för
hoppnings

vis smitta 
sig på 
andra 
också, 

summerar 
Magnus 
Pehrsson.
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Djurgården tar form
Kontraktet med Djurgården 
skrevs redan i våras. Men innan 
Nahir Oyal anslöt till DIF den 

1 november var han med om att rädda 
kvar Syrianska FC i allsvenskan. Det 
blev en dramatisk höst som kulminerade 
med kvalspel mot Ängelholm.

-Jag trodde att det skulle vara jobbigt 
att spela av det sista halvåret i Syrianska 
men det var inga konstigheter. Jag fick 
till och med en »tack och hejdå«-ban
deroll upphängd inför sista matchen av 
supportrarna och det gjorde mig väldigt

»Jag är snabb och 
teknisk med ett bra 
skott, men jag vill 
inte överdriva för 
mycket.«
berörd. Det var skönt för mig att jag fick 
göra mitt bästa för att Syrianska skulle 
hålla sig kvar, säger Nahir.

dif:S manager Magnus Pehrsson hade 
kollat in Nahir under en längre tid i 
Syrianska och gillade det han såg. När 
sedan en möjlighet att rekrytera honom 
uppstod var MP mycket tydlig i sin am
bition att knyta Nahir till föreningen.

-Det var ju så att Magnus kollade 
på mig då och jag hade ett utgående 
kontrakt. Jag fick ett bra erbjudande 
från Djurgården och eftersom det är 
en klubb som jag gillat sen tidigare så 
tog jag tillfället i akt, säger Nahir som 
dock håller en låg profil när han ombeds 
beskriva sina egenskaper som spelare.

-Jag är snabb och teknisk med ett 
bra skott, men jag vill inte överdriva för 
mycket, säger han.

En tilltalande ödmjukhet enligt 
Magnus Pehrsson som tycker att Nahir 
visar upp goda sociala egenskaper. Något 
som är viktigt för att fungera i ett lag
bygge även om fokus självklart är riktat 
på det han presterar på fotbollsplanen.

-Jag tror och hoppas att han omgå
ende kommer att vara med och konkur

rera om en startplats 
och att han bidrar 
med de saker som vi 
har rekryterat honom 
för. Det vill säga 
hans en-mot-en-spel, 
hans kreativitet och 
hans tillslagsfot, både 
i form av avslut, assist 
och fasta situationer, 
säger MP.

för 20-årige nahir väntar nu en eta
bleringsfas i Stockholm. Han har precis 
flyttat in i sin första egna lägenhet och 
även om pendelavståndet till familjen i 
Södertälje inte är speciellt långt behöver 
han inte känna sig isolerad här i stan.

-Jag känner ju en del av spelarna i la
get sen tidigare. Joel Riddez har jag träf
fat när han spelade i Assyriska, Tommi 

Vaiho har jag känt länge 
och Christer Youssef 
har jag ju koll på eftersom 
han är lite syrian, det 
känns nästan som att 
vi är bröder. Sen har 
jag träffat Kasper och 

en del av de andra i laget 
rätt mycket. Så det 

kommer att bli 
bra det här, 
avslutar Nahir 

som tillägger att 
han helst spelar i tröja 
nummer 19.

Återstår att se 
om dansken Peter 
Nymann kan tänka 

sig ett tröjbyte 
med sin nye 
mittfältskollega.
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Fakta | Nahir Oyal
Född: 901217
Längd: 175 cm
Vikt: 69 kg
Position: Mittfältare
Nationalitet: Svensk
Kom ifrån: Syrianska FC (16 
matcher/3 mål 2011)
Moderklubb: Assyriska FF



FRAMTIDENS DJURGÄRDEN

U17 och U19 - Djurgård
Efter den framgångsrika säsongen 2010 var flera U19-spelare redo 
för U21-truppen. Givetvis ett bra kvitto på utbildningen i U19, men 
samtidigt en utmaning när spelare som Emil Bergström, Philip 
Sparrdal Mantilla, Calle Björk och Joakim Alriksson lämnade laget.
Text: Jonas Riedel Foto: Jonas Riedel

U
19-laget klarade dock genera
tionsväxlingen mycket bra och 
hade under våren en ganska 
klar serieledning i Juniorallsvenskan. 

En svacka under sensommaren höll på 
att stjälpa årets målsättning, en plats i 
slutspelet, men efter en stark avslutning 
nådde man dit via en tredjeplats i serien.

-Det har varit ett väldigt lyckat år 
för hela ungdomselitsatsningen. U19 
har i stort gjort en strålande säsong med 
en mycket stark vår. I augusti hade vi en 
dip, men den var främst resultatmässig 
med flera uddamålsförluster samtidigt 
som vi spelade ganska bra, säger Anders 
Bengtsson som tillsammans med Bo 
Wester tränar laget.

Slutspelet inleddes med en seger mot 

Syrianska, en spännande match som 
avgjordes i förlängning. I kvartsfinalen 
blev det stopp borta mot blivande mäs
tarna BK Häcken som vann med 1-0.

-Vi förlorade knappt mot Häcken 
som sedan vann finalen klart, så vi var 
bra med även där. Jag är klart nöjd, spe
ciellt med tanke på de spelare vi släppt 
inför säsongen, säger Anders.

Säsongen 2012 har redan startat. 
Precis som varje år blir det förändringar 
i truppen när vissa spelare blir för gamla 
för laget och några lyfts upp till U21- 
truppen.

-Under hösten har vi lyft upp en hel 
del spelare från det duktiga U17-laget. 
Vissa är direkt uppflyttade, de har under 
en lång tid visat att de är mogna, medan 

andra har fått chansen att visa upp sig 
i den här miljön. Några killar kommer 
utifrån, men de allra flesta är egna spe
lare. Stomen nästa år blir spelare födda 
1994, sedan har vi några spelare födda 
1993 samt en del födda 1995 varav flera 
redan är högaktuella för startelvan. 
Precis som det varit under de två år 
jag jobbat här så är det en fantastisk 
träningsgrupp, med seriösa, noggranna 
spelare och intensiva träningar. Det är 
spelare som sköter sig och verkligen vill 
bli bra, säger Bengtsson.

U17-LAGET startade säsongen i Pojkall
svenskan med ett nästan helt nytt lag. 
Det tog ett tag att spela samman laget 
och vårsäsongen var resultatmässigt bara
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ens framtid
ok. Hösten blev desto bättre och efter 24 
poäng på de sista tio matcherna slutade 
laget som seriesegrare. Förhoppningarna 
var höga inför slutspelet, men tyvärr blev 
det stopp i kvartsfinalen mot Västerås 
SK efter en dramatisk straffläggning.

-Det kändes bittert och surt att för
lora en kvartsfinal på straffar efter att vi 
dominerat matchen, jag tycker att vi var 
värda att gå till semifinal. Men med lite 
distans är vi väldigt stolta över vad laget 
gjort den här säsongen, vi har haft en 
fantastik utveckling. Att vinna en serie 
är väldigt stort, säger Anders Johans

son som tillsammans med Dali Savic 
tränade lager under säsongen.

Dali fortsätter som tränare under 
2012, men ny huvudtränare blir Martin 
Sundgren som i år varit individuell 
utvecklare i A-laget.

-Det ska bli kul att få träna ett lag 
igen. Det är väldigt kul att vara indi
viduell tränare men samtidigt så kände 
jag att jag behövde träna ett lag, få jobba 
med mina idéer fullt ut för att fortsätta 
att utvecklas. Det ska bli väldigt spän
nande, menar Martin.

MARTIN KOMMER ATT HA TID Över för 
individuell träning även under 2012, 
men tar även med sig dessa kunskaper 
till U17-laget.

-Ja, det är klart, det handlar om 
unga spelare som fortfarande är i 
utbildning och långt ifrån färdiga. 
Att utveckla spelare är något jag alltid 
brunnit för och det tycker jag går hand i 
hand med att utveckla kollektivet.

Är omsättningen i U19 stor så är 
den ännu större i U17 då många spelare 

födda 1994 och 1995 går upp till U19. 
Martin och Dali har hösten på sig att 
få ihop en trupp för att på våren kunna 
formera ett lag.

-Det finns en hel del spännande

»Med lite distans är 
vi väldigt stolta över 
vad laget gjort den 
här säsongen, vi har 
haft en fantastik 
utveckling.«
Anders Johansson, tränare U17

spelare och de har växt för varje träning 
under hösten. Det är nya spelare som 
kommer från lite olika håll och det blir 
ett helt nytt lag som ska formas, det blir 
en spännande utmaning. Hur bra det 
blir är omöjligt att säga i nuläget, men 
fotboll går ut på att vinna och vi kom
mer att försöka vinna varje match.

AKADEMICHEFEN TOMMY DAVIDSSON är 
nöjd med lagens säsong och ser med 
spänning fram emot nästa år.

-Det har varit en jättebra säsong, vi 
har haft en bra spelarutveckling där en 
del spelare har tagit enorma kliv, inte 
minst i U17. Det var tråkigt att U17 för
lorade sin kvartsfinal på straffar. Jag ska 
inte säga att det är någon besvikelse för 
cupmatcher är som de är, men jag tror 
att de hade kunnat ta hem hela slutspe
let. Men de vann serien i kavaj och har 
gjort det riktigt bra. U19 har också haft 
ett bra år, gick till slutspel och åkte ut i 
kvarten mot slutvinnarna Häcken med 
0-1. Dessutom fick man upp två spelare 
till U21 vilket visar på en riktigt bra 
verksamhet, säger Tommy.

Tommy är nöjd med att man i stort 
behåller tränarstaberna till nästa säsong.

-Vi har länge pratat om vikten av 
kontinuitet och nästa år gör vi bara ett 
byte bland tränarna där Martin Sund
gren ersätter Anders Johansson i U17. 
Martin kommer även gå in som tränare 
i skolverksamheten på Vittra gymnasi
um tillsammans med Anders Bengtsson 
vilket ger ytterligare kontinuitet.

2012 ser ut att bli ännu en spännande 
säsong för de äldre lagen i Djurgårdens 
ungdomselitsatsning.
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Succé för U21
Djurgårdens blev U21-mästare 2011 efter seger med 1-0 mot 
Elfsborg i finalen på Stockholms Stadion. Samtidigt går två 
spelare i truppen upp till A-laget.
Text: Jonas Riedel Foto: Hamid Shokatyan

Säsongen startade inte på bästa 
sätt för Djurgårdens U21-lag 
som länge sladdade i tabellen. 

Men en fantastisk avslutning på serien 
räddade slutspelsplatsen och var starten 
på en sagolik höst. Djurgården gick ige
nom slutspelsgruppen med segrar mot i 
tur och ordning Elfsborg, Helsingborg 
och GIF Sundsvall. I kvartsfinalen 
besegrades Trelleborg med 1-0, samma 
segersiffror blev det i semifinalen borta 
mot Halmstad och även i finalen mot 
Elfsborg inför ett tusental personer 
hemma på Stadion. Tränaren Anders 
Johansson var på strålande humör efter 
finalsegern.

-Känslan att vi är bäst av alla U21-lag 
i Sverige är fantastisk, vi har gjort det 
fantastiskt bra under hela året. Vi kunde 
kanske varit klara för slutspelet lite tidi
gare av lite olika anledningar, men sedan 
har det rullat på. Det här är sjunde raka 
segern och vi har släppt in väldigt få mål 

på slutet. Det är en tight grupp som har 
jobbat stenhårt tillsammans, integrerat 
med A-laget, det är också en del av vår 
utveckling. Så A-lagskillarna har verkli
gen del i det här också, sa Anders.

konceptet med en U21-trupp har varit 
mycket lyckat och skapat ett extra steg 
för unga lovande spelare. Inför säsongen 
2012 har två spelare i truppen, Emil 
Bergström och Daniel Jarl, flyttats upp i 
A-trupp en.

-När man tittar på vår ungdomselit
satsning som vi har haft några år, och 
framför allt valet med U21-truppen, så

Fakta |U21-truppen 2011
Christoffer Matwiejew, Daniel Jarl, 
Trimi Makolli, Danilo Kuzmanovic, 
Rtawi Mecconen, Carl Björk, Emil 
Bergström, Joakim Alriksson, Philip 
Sparrdal Mantilla 

ser vi att det bär frukt. Det visar att vi 
är med där även om vi kanske har varit 
lite underskattade i några år. Men vi är 
på rätt väg med vår verksamhet, det är 
helt klart, menar Djurgårdens manager 
Magnus Pehrsson.

inför säsongen 2012 flyttas två nya spe
lare, Simon Tibbling och Adam Kasa, 
upp från U19-truppen till U21-truppen. 
Simon, född 1994, kom till Djurgården 
från Brommapojkarna inför 2011 och 
har haft en fantastisk utveckling under 
året. Från sin position på innermittfältet 
har han varit en viktig spelare i både 
U19 och i U21 under säsongen.

-Det ska bli jättekul med U21 och 
det kommer göra att jag kan ta ytterli
gare steg i min utveckling. Jag har fått 
väldigt bra träning i U19 och blivit väl 
förberedd för nästa steg, jag känner mig 
mogen för det, säger Simon.

Adam Kasa kom till Djurgården för 
tre år sedan, även han från Brommapoj
karna. Han är född 1993 och har växlat 
mellan ytterback och yttermittfältare på 
vänsterkanten. Precis som Simon spelade 
Adam i U21-finalen mot Elfsborg.

-En svår känsla att förklara. Det är 
riktigt kul, men man får inte glömma 
att det här bara är början på en förhopp
ningsvis lång karriär, menade Adam när 
kontraktet med U21 var påskrivet.
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Elitförberedande lag
Förstalagsverksamheten i 
åldrarna 13 till 15 år kallas för 
elitförberedande. Verksamheten 
ska förbereda unga spelare 
på en kommande elitsatsning. 
Kraven är höga, men fortfarande 
är betoningen på utveckling be
tydligt starkare än på att vinna.
Text: Jonas Riedel 
Foto: Hamid Shokatyan

E
n stor del av säsongen handlar 
för dessa lag om spel i Sankt 
Erikscupen. Slutspelet är nyss 
avklarat och lagens toppar var serie

segern för P13-laget, en andraplats i 
serien och semifinal i slutspelet för P14 
samt en fjärdeplats i högsta serien för 
P15. Tommy Davidsson är ansvarig för 
Djurgårdens elitförberedande lag och 
han är nöjd med säsongen.

-Vi kanske inte nådde ända fram, 
men man måstet titta på prestationer 
före resultat för det kommer över tiden 
att ge resultat. Jag blir inte besviken om 
vi inte vinner i lagen under U17, det 
finns inget självändamål att till exempel 
vinna Sanktan. Därmed inte sagt att 
jag inte tycker att det är kul om vi gör 
det, det skapar glädje och är en stor grej, 
men fotbollsutvecklingen måste vara i 
centrum. U17, U19 och U21 gick alla till 
slutspel, det visar att vi är med på banan 
när spelarna blir lite äldre och det tror 
jag beror på just att vi tänker spelarut
veckling mer än resultat, menar Tommy.

Men om man har bra spelare och bra förut
sättningar, ska man då inte vinna även om 
spelarutvecklingen är i centrum?

-I de här åldrarna är det alldeles för 
stor vikt vid fysik och stora målvakter. 
Våra 98-målvakter till exempel är jät
teduktiga men ännu inte så långa. Det 
är inte så lätt om det är en meter upp till 
ribban, då kan man nästan inte räkna 
resultat. I så fall skulle vi tänka om och 
behålla stora spelare för att vinna i dessa 
åldrar. Det finns lag som tänker så men 
vi har inte valt den vägen. Vi vill inte 
byta ut våra små, tekniska spelare, de 
växer och blir också stora en dag.

Tommy är nöjd med hur verksamheten

för dessa lag har utvecklats under de se
naste åren, men självklart går det att vida
reutveckla verksamheten. Redan till nästa 
år kommer några nyheter att presenteras, 
bland annat en drive på målvaktssidan

»I de här åldrarna är 
det alldeles för stor 
vikt vid fysik och 
stora målvakter.«
Tommy Davidsson

där varje förstalag från 13 års ålder ska ha 
en målvaktstränare knuten till laget.

-Vi har kanske inte varit tillräck
ligt vassa på målvaktssidan, vi har helt 
enkelt inte hunnit med det än. Men nu 
gör vi en rejäl insats för att förbättra 
målvaktsutbildningen i Djurgården.

Hur är då förutsättningarna för de unga 
och lovande spelarna i Djurgården?

-Jag tror att de har det riktigt bra. Det 
har tagit tid att få bra ledare på plats och 
det finns mer att jobba med, men nu bör
jar det se riktigt bra ut. Det som inte varit 
bra är våra träningsförhållanden under 
ett par vintermånader, men får vi igenom 
planerna på ett tält på Hjorthagen kom
mer vi plötsligt att ha bäst förutsättningar 
i Stockholm, menar Tommy.
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Ren och skär 
fotbollsglädje
Novembermörkret har lagt sig över Östermalm denna fredagsef
termiddag och det blåser kalla vindar mellan husen. Men i Öst
ermalmsskolan är det ljust och varmt och i skolans gymnastiksal 
har ett gäng glada nioåringar i Djurgården P02-6 precis startat 
årets första inomhusträning tillsammans med tränarna Peppe 
Mazzella och Cristian Valentino.
Text: Jonas Riedel Foto: Hamid Shokatyan

V
i har tolv killar i laget, berättar 
Peppe, världens skönaste killar. 
Vi kör två träningar i veckan 
och så blir det någon match och några 

cuper då och då.
De båda tränarna är gamla kompisar 

och när deras killar hamnade i samma 
klass så blev de tränare för laget.

-Jag har ett fritt jobb så jag har 
möjlighet att vara med en del, jag lägger 
nog ner minst 10 timmar i veckans på 
laget. Men det är det värt, utan tvekan. 
Man lär känna barnens kompisar och 
föräldrar vilket är jättekul, säger Peppe.

Det blir mycket tvåmålsspel denna 
inledande träning. Spelarna är indelade 
i tre lag och medan två av lagen spelar 
pustar det tredje laget ut för att orka en 
match till. En av dem som pustar ut är 
Jompa som berättar att han brukar spela 
anfallare.

- Det är jättekul, bra lag och bra trä
nare. Jag är bra på att spela anfallare men 
jag gjorde inte så många mål i år. Jag ska 
försöka göra fler mål nästa år, menar han.

adam står också och vilar mellan 
matcherna. Han är ny i laget men säger 
att han trivdes direkt. Innan han kom 
var det några spelare som delade på 
målvaktssysslan, men Adam brinner 
för att stå mellan stolparna och har

Fakta | Djurgården P02-6
Tränare: Peppe Mazzella och Cristian 
Valentino
Spelare: Antonio, Amadeo, Leo, 
Jompa, Sebastian, lan, Arvid M, Arvid 
C, Edvin, Michael, Adam och Emre 

bestämt sig för att bli målvakt. Ett tufft 
val när laget står för en övergång från 
femmanna till sjumanna och betydligt 
större mål.

-Jag tycker att det är jättekul och 
vill inte spela ute. Fast jag spelar ute på 
träningarna. Det är stora mål, men vi har 
spelat flera matcher så jag är van. Och så 
har vi jätteduktiga backar. Jag gillar att

»Man lär känna 
barnens kompisar 
och föräldrar vilket 
är jättekul.«
Peppe, tränare för PO2-6

spela i Djurgården, det är mitt favoritlag.
Lite längre bort står Cristian, som 

tränat laget i två år, och pushar på kil
larna med positiva rop som, »bra pass«, 
»härlig brytning« och »kom igen nu, 
bara en halv minut kvar«. Cristian ser ut 
att stortrivas med sin uppgift.

- Jag får ut mycket mer än vad 
barnen får ut av mig. Jag är biten, det 
är skitkul och killarna är fantastiska. 
De allra flesta killarna har varit med 
från början och de är så trygga med 
varandra, trots att de går i olika skolor. 
Och föräldrarna, alla ställer upp och vi 
brukar ha ett överflöd av bilar till borta- 
matcherna. Det är ingen elitsatsning, vi 
tränar två gånger i veckan och är här för 
att det är kul, men ändå utvecklas kil
larna enormt. Som fotbollsspelare, men 
även som kamrater. Den grejen tycker 
jag egentligen är viktigast.

Det blir många matcher under en 
säsong. Hur är det då med de vanliga frå
gorna om speltid och att vinna matcher 
till varje pris? Hur resonerar man i laget?

- Det har gett sig själv, vi har ett 
ganska lagom antal spelare och alla får 
spela. Visst, det är alltid kul att vinna, 
men det påverkar inte laguttagningar på 
något sätt. Jag och Peppe kan ju gå och 
prata om en match som inte gått så bra, 
men killarna glömmer resultatet på några 
minuter, de får en korv, klättrar lite och
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sedan är livet riktigt bra igen. Det är 
nog ofta vi föräldrar som sätter griller i 
huvudet på barnen, menar Cristian.

Antonio är son till Peppe. Han har 
några kompisar från klassen i laget, men 
de flesta går på andra skolor i området.

- Tre stycken kommer från min 
skola, men vi är kompisar allihop. Det 
är roligt att spela matcher ihop, men 
uppvärmningarna är ganska jobbiga.

Precis som övriga i laget har han 
bestämt sig för att bli fotbollsspelare 

när han blir stor. Han har själv varit på 
Stadion flera gånger och sett dagens 
A-lag spela, men han är inte överdrivet 
imponerad.

- Om de är duktiga? Sådär. Jag tror 
att jag blir bättre när jag blir stor.

Spännande, vi ser fram emot debuten 
på Stadion. Kanske får han med sig 
lagkamraten Sebastian, han har också 
bestämt sig att nå hela vägen. Att spela 
fotboll är ju det roligaste som finns.

- Det är kul att springa, göra mål 

och att passa. Jag ska spela i anfallet 
som Mattias Jonson, jag springer fem 
kilometer varje dag så att jag ska orka.

PEPPE SER DET hela lite mer kortsiktigt, 
först handlar det om vintersäsongen och 
i vår väntar Sanktan och omställningen 
till sjumannafotboll med det unga 
Djurgårdslaget. Han är nöjd med hur 
det funkar i föreningen.

- Djurgården funkar hur bra som 
helst. Vi har fått göra två inmarscher 
med A-laget på Stadion vilket har varit 
väldigt stort och uppskattat och det är 
härligt med alla uppe på ungdomskans
liet, vi känner oss alltid välkomna där 
när vi behöver hjälp med något.

Cristian håller med.
-Jag upplever att de gör allt de kan 

på kansliet, de som jobbar där är riktiga 
eldsjälar. Det är en bra förening och 
man får den backup man behöver, sedan 
är det en del frihet under ansvar.
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Mer än bara elit
Drygt 1100 barn och ungdomar spelar fotboll i Djurgården. 
Många av dessa drömmer säkert om att en dag få spela 
i A-laget men de allra flesta gör det främst för att de tycker 
att det är så roligt. Mats Lundholm, idrottskonsulten på 
Djurgården ungdom och ansvarig för 11-mannalagen under 
förstalagen, är en av dem som ser till att allt fungerar.
Text: Jonas Riedel Foto: Hamid Shokatyan

pelarna är fördelade på 75 
träningsgrupper, och till dessa 
grupper behövs det ledare, allt 

från tränare till lagledare, materialförval
tare och så vidare. Omkring 250 ledare 
är aktiva i ungdomsorganisationen, av 
dessa jobbar omkring nittio procent helt 
ideellt. Mats Lundholm är idrottskonsul
ten på Djurgården ungdom och ansvarig 
för 11-mannalagen under förstalagen.

-Precis som svensk idrott i stort 
så bygger vår ungdomsverksamhet på 
föräldraengagemang. Utan alla dessa 
ideella ledare skulle vi aldrig få ihop 
det, säger Mats.

lagen tränar på olika planer runt Öst
ermalm, sju dagar i veckan, nästan hela 
året runt. Räknar man ihop alla spelares 
alla träningar under förra året kommer 
man fram till den svindlande summan 
10 316 aktivitets tillfällen. Tillsammans 
med Marcus Tjärnberg, som ansvarar 
för sjumanna- och femmannalagen, och 
Putte Troedsson, som jobbar med admi
nistrationen för de 75 träningsgrupperna, 
gäller det för Mats att se till att verksam
heten fungerar, att alla uppför sig och att 
alla dessutom tränar och spelar på det 
sätt som Djurgården har bestämt.

-Vi har länge lagt stort fokus på 
tränarna i våra förstalag, och det ska 
vi givetvis fortsätta göra, men vi har 
många vardagshjältar som tar hand om 
lagen under förstalagen som vi kanske 
tappar bort lite grand i vardagslunket. 
Nu jobbar vi för att ge dem ännu mer 
stöd, berättar Mats Lundholm.

Tanken är att ha personer som kan 
vara på plats när lagen tränar och spelar 
matcher som kan se vilka behov som 
finns och kanske ge små vardagstips till

»Precis som svensk 
idrott i stort så byg
ger vår ungdoms
verksamhet på för
äldraengagemang.« 
Mats Lundholm

ledarna. Tomas Olofsson är den som ska 
ansvara för femmannalagen.

-Det är viktigt att vi har koll på att 
verksamheten fungerar så som det är 
tänkt, men också att alla våra ledare 
känner sig sedda, säger Mats.

-Det här är fantastiskt kul. Jag tror 
att kan jag få lite styrning och lite mer 
djup i det lagen gör så blir verksamheten 
bättre och då tycker spelarna att det är 
roligare. De jag har stött på hittills har 
alla varit positiva, det är kul att alla är så 
intresserade av att bolla kunskaper och 
att ta åt sig av nya idéer, menar Tomas.

LIKADANT kommer det att fungera på 
sjumannafotbollen där Hasse Malmqvist 
blir ansvarig för alla lag under första
lagen. Han har dessutom möjlighet att 
följa spelarna och kan göra bedömningar 
om det är spelare som har utvecklats 
starkt och kanske behöver en ny utma
ning genom att flytta upp i ett högre lag.

Men även mellan första- och 
andralagen kommer verksamheten att 
integreras.

-När vi skriver kontrakt med tränare 
för förstalagen skriver vi även in att de har 
som uppgift att hålla koll på lag två och 
vara delaktig i deras verksamhet. Det ger 
spelarna en bild av kraven i förstalagen, 
men gör även att andralagsspelarna blir 
sedda, att de vet att om de gör framsteg 
ser tränaren i förstalaget det. På samma 
sätt ska det fungera mellan alla lag i 
ålderskullen, säger Mats Lundholm.
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Efterlängtat tältprojekt
I och med att nya Djurgårdsstaden byggs rustas även idrotts
platsen upp och fotbollssäsongen 2011 var knappt över innan 
grävskoporna rullade ut för att iordningsställa nya Hjorthagens IP.
Text: David Bogerius Foto: Mats Lundholm

Gräsplanen för elvamanna och 
grusplanen för sjumanna 
grävs upp och i stället anläggs 

konstgräsplaner för elva-, sju- och 
femmannaspel, berättar Mats Jansson, 
samordningsansvarig på kansliet för 
Djurgården U-fotboll.

Upprustningen görs för att bemöta 
behovet av en idrottsplats i norra 
Djurgårdsstaden och innebär ett 
efterlängtat uppsving för Djurgårdens 
ungdomsfotboll.

-Genom alla år har vi haft brist på 
planer och anläggningar och inte kunnat 
bemöta det intresse om finns, varken på 
elit- eller breddnivå. Idag har vi barn 
och ungdomar som står i kö för att spela 
i DIF. I och med att nya Hjorthagen 
byggs tror vi att vi står ganska väl rustade 
sommartid. Sedan tidigare har vi konst
gräsplaner på Östermalms IP, Östra Real 
och Manillaskolan att träna på.

Djurgården är också långt framme 

med planerna att sätta upp ett tält över 
elvamannaplanen vintertid. Stockholms 
stad har gett klartecken men ingenting är 
klubbat på styrelsenivå. Det krävs en del 
interna utredningar för finansiering och 
ägareförhållanden men mycket tyder på 
att Djurgården kommer att kunna bygga 
ett tält som står klart till vintern 2012-13.

-Tältets kostnad ligger runt sju
åtta miljoner kronor, och ränte- och 
kapitalkostnad är årligen ungefär vad vi 
lägger på planhyra för Bosön och andra 
anläggningar. Får vi upp tältet kommer 
Hjorthagen att bli hemvist även för A- 
laget på vintern.

det som görs just nu på Hjorthagens 
IP är främst dräneringsarbeten och 
när det är klart är vintern här. För att 
kunna lägga själva konstgräset krävs 
att det är plusgrader och ingen tjäle 
i marken. Konstgräsplanerna beräknas 
vara spelklara till augusti, men Mats

Jansson hoppas att det är klart ett par 
månader tidigare.

-Ombyggnaden ger oss vissa 
problem på kort sikt då både U17- och 
U19-laget har sin hemvist på Hjort
hagen. En trolig lösning är att de 
flyttar till Bosöns konstgräs under våren 
men det innebär en kostnad för oss.

hjorthagens ip är på väg att bli en för
eningsdriven idrottsplats och Djurgår
den är en av intressenterna. Ett beslut 
tas av Idrottsnämnden under vintern 
som då presenterar ett anbudsunderlag.

-Då kan vi ta ställning till om vi ska 
lägga ett bud på att ta över driften. Jag 
tror det skulle vara bra för DIF. Hjort
hagens IP är Djurgården IF och Värtans 
IK så deras verksamhet skall naturligt
vis också få plats.

Djurgårdens ungdomssatsning har 
gett väldigt goda resultat och i årets 
sista allsvenska match mot Gefle kom 
inte mindre än sju spelare i truppen från 
ungdomselit.

-Trots planbristen har vi klarat oss 
tack vare att vi är en så mycket bättre 
klubb i många andra avseenden, säger 
Mats Jansson.
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Djurgårdsfamiljen 
samlas för framtiden
För att locka publiken tillbaka till Stadion inledde Djurgården Fotboll 
i november ett omfattande projekt kring publikrekrytering och match
upplevelse. Avsikten är att i nära samarbete med alla delar av publiken 
gemensamt hitta lösningar och idéer kring hur vi gör 2012 till en fantas
tisk sista säsong på Stadions läktare - och därefter tar med oss detta till 
Stockholmsarenan 2013.
Text: Carl-Henrik Nordin

et nya projektet inleddes med 
tillsättandet av en arbetsgrupp 
med ansvaret att tillsammans 

med supportrar från alla delar av Djur
gårdsfamiljen - från barnfamiljer och 
sponsorer till klack och långvariga sä
songare - skapa de bästa förutsättning
arna för den sista säsongen på Stadion.

-I korta drag handlar det om att få 
så mycket folk som möjligt till Stadion 
och att matchupplevelsen är något som 
gör att man kommer igen och igen; på 
Stadion nästa år och på Stockholmsare
nan året efter det. Det är inte, och ska 
inte nödvändigtvis vara, bara sportsliga 
resultat som ska dra folk till matcherna, 
utan att man trivs, har kul och stöt
tar Djurgården tillsammans. Att vi 
arbetar hårt med de här frågorna är inga 
nyheter men sättet vi gör det på nu - i så 
nära samarbete med publiken - är något 
nytt och dessutom väldigt, väldigt kul, 
säger Tomas af Geijerstam, ansvarig för 
publikrekryteringsgruppen.

Övriga från Djurgården Fotboll i 
publikrekryteringsgruppen är Fredrik 
Segerblom (eventkoordinator), Da
vid Bogerius (chefredaktör för DIF. 
se), Mats Jonsson (säkerhets- och 

evenemangsansvarig), Linda Hjorth 
(marknad), Robert »Pike« Kollberg 
(medlemsansvarig), Mats Lundholm 
(ungdomskansliet) och Patrik Asplund 
(ansvarig för Djurgårdsandan). Dess
utom tar gruppen vid behov in extern 
kompetens inom vissa områden.

arbetet bedrivs i nära samverkan med 
olika organisationer kring Djurgården, 
som exempelvis Djurgårdens Nya Af
färsnätverk (DNA), Djurgårdspublikens 
Arenagrupp (DPA) och supporterför
eningen Järnkaminerna. Dessa grupper 
innefattar en stor mängd supportrar, 
som ofta har helt olika syn på match
upplevelserna och vad man vill ha ut av 
en fotbollskväll på Stadion.

-Det är en stor spridning på alla som 
Djurgården pratar med i det här projek
tet, men det vi alla delar är kärleken till 
föreningen. Jag tycker att det är fantas
tiskt bra att Djurgården knyter ihop alla 
dessa intressen och försöker se till så att 
alla förstår varandras behov. Även om 
man kanske är ute efter olika upplevel
ser så är det ändå vi alla gemensamt som 
utgör Djurgården och det är därför vik
tigt att vi alla får vara med och påverka, 

vilket det här projektet ger möjlighet 
till. Dessutom ger det oss supportrar en 
möjlighet att stötta teamet på kansliet, 
vilket är lika viktigt söm att stötta laget. 
De arbetar minst lika hårt och är minst 
lika viktiga för att Djurgården åter ska 
bli framgångsrikt, säger Tom Davidson, 
ansvarig för DNA.

-Det är en otroligt bra satsning från 
Djurgården. Förutom att supportrar från

»Det är en otroligt 
bra satsning från 
Djurgården.«
Dan Blomberg, ordförande JK

alla olika bakgrunder och grupperingar 
känner att de kan, och framförallt får, 
vara med och påverka föreningen så inne
bär det att alla, från unga killar som står 
i klacken till våra större sponsorer, drar åt 
samma håll. Det känns verkligen positivt 
och det är förhoppningsvis något som vi 
kan bygga på för framtiden, säger Dan 
Blomberg, Järnkaminernas ordförande.

Utöver de mer eller mindre etablerade 
supportrarna och supportergrupperna -
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som ofta engagerar sig i alla möjliga frå
gor som rör föreningen - vill man från 
Djurgårdens sida även komma i närmare 
kontakt med andra delar av publiken, 
exempelvis barnfamiljer, förstagångsbe
sökare och andra kategorier av support
rar som besöker Stadion mindre ofta.

-De som alltid kommer oberoende av 
väder, vind och sportsliga resultat får vi 
inte ta för givet. De är våra kärnsupport
rar som alltid ställer upp. Det rör sig om 
5 000-6000 personer som är med, alltid 
oavsett. Men vi vill utöka spännvidden 
till att även omfatta dem som kanske går 
bara några få gånger, eller de personer 
som är Djurgårdare men som knappt går 
alls. Även dessa ska självklart kunna få 
påverka och komma till tals. Det är en 
lite större utmaning att få kontakt med 
dem, men det hoppas vi verkligen kunna 
lyckas med, säger Tomas av Geijerstam.

i början av november hölls ett första 
stormöte där alla i Djurgårdsfamiljen 
var välkomna och där frågan om för
bättrad publikrekrytering och match
upplevelse diskuterades. En välbesökt 
tillställning där deltagarna bestående 
av alla möjliga typer av supportrar samt 
personal från Djurgårdens kansli, sam
lades och arbetade fram olika förslag 
och idéer i workshops. Bland de många 
intressanta förslagen som framfördes 
fanns bland annat idéer om ett löpande 
»Djurgårdsabonnemang«, ett lojalitets- 
program som ger poäng på köp av alla 
Djurgårdsrelaterade produkter samt att 
skapa Djurgårdsambassadörer på skolor 
och universitet som drar med sig ny 
publik till Stadion.

-Det finns lika många idéer som det 
finns Djurgårdare, kan man säga. Det 
finns en otrolig energi och ett starkt enga
gemang i de här frågorna. Nu ska vi sätta 
oss ner och titta på idéerna och uppslagen 
och se vilka som är möjliga att genomföra 
och som kan skapa bäst effekt för såväl 
intäkter som publiktillströmning. Det 
kommer att bli mycket att stå i, men det 
är väldigt kul, säger Tomas af Geijerstam.

Projektet är än så länge i sin linda, 
men ett nytt stormöte är planerat redan 
i januari för att följa upp arbetet och 
locka fler Djurgårdare att engagera sig 
i publikfrågan. Och på det hela taget är 
man från Djurgårdens sida än så länge 
väldigt nöjda med hur arbetet faller ut.

-Projektet har två syften. Först är 
det givetvis att få svar på frågorna »hur

Foto: Hamid Shokatyan

får vi större publik på matcherna?« och 
»hur får vi publiken att trivas ännu 
bättre?«. Det andra syftet är att samla 
ihop föreningen, att få en närmare dia
log med våra supportrar, att få personer 
som kanske bara går några gånger om 
året att engagera sig och känna att även 
de kan vara med och påverka. Vi vill 
knyta hela Djurgårdsfamiljen ännu taj-

»Det finns lika 
många idéer som 
det finns Djurgårda
re, kan man säga.«
Tomas af Geijerstam, ansvarig för publik
rekryteringsgruppen

tare tillsammans. Och som det ser ut nu 
är vi helt klart på rätt väg, säger Johan 
Ahlborg, vd för Djurgården Fotboll.

Den stora utmaningen för projektet är 
givetvis hur man ska kunna locka publi
ken till Stockholmsarenan. Kapaciteten 
är dubbelt så stor som på Stadion och 
arenan ligger geografiskt långt bort från 
fotbollens hemvist, även om Djurgårdare 
tack vare ishockeyn är väl bekanta med 
området sedan 50-talet. Problematiken 
har inte undgått Tomas af Geijerstam.

-Självklart känner vi till förut
sättningarna och utmaningarna. Men 
samtidigt är det en arena i världsklass, 
byggd i första hand för fotboll och till 
skillnad från på Stadion så är alla platser 
riktigt bra. Får man dit mycket folk så 
kan man skapa en helt otrolig stämning, 
det är jag helt övertygad om. Dessutom 
kommer vi ju att konkurrera lite med 
ett visst annat lag om vem som har bäst 
stämning på arenan.

I PUBLIKREKRYTERINGSGRUPPEN är man 
övertygad om att sättet att få med 
publiken till Stockholmsarenan är att 
skapa en riktigt bra sista säsong på 
Stadion. Man är också väl medveten 
om att en ny arena kan ge ett uppsving 
tack vare nyhetens behag, men att detta 
inte är någon garant för en långsiktig 
publikökning. Sportsliga resultat spelar 
självfallet roll, men till syvende och sist 
är det ett gemensamt arbete med publi
ken som ska bära frukt i form av höga 
publiksiffror, återkommande besökare 
och ett enormt tryck på arenan.

-Det finns inga snabba lösningar utan 
det rör sig om ett ordentligt och långsik
tigt arbete, över säsongen 2012 och in på 
Stockholmsarenan 2013. Väl där så ska 
vi skapa ett massivt drag kring Djurgår
den och det tror jag att vi kommer att 
lyckas med. Det blåser väldigt positiva 
vindar kring Djurgårdsfamiljen just nu. 
Men först ska vi spela vår sista säsong på 
Stadion och hylla vår gamla hemmaborg 
med en värdig avslutning. Det kommer 
att bli sorgligt och fantastiskt på samma 
gång. Bara den känslan är värd flera be
sök på Stadion under 2012, säger Tomas 
af Geijerstam.
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Nytändningen: Järnkaminerna siktar högt
Inför sista året på Stadion 2012 berättar Järnkaminerna att de 
tänker sikta högt. »Vi tänker se till att nå tillbaka dit vi var för 
några år sedan, Sveriges största, och framför allt bästa, suppor
terförening« säger Dan Blomberg, ordförande i Järnkaminerna.
Text: Järnkaminerna

ven om Järnkaminerna under 
de senaste två åren ökat i 
medlemsantal så är föreningen 

fortfarande inte lika stor eller stark som 
den var under den större delen av tvåtu
sentalet. Dan menar att förklaringen nog 
dels vilar på JK:s egna axlar men även på 
att dåliga resultat och publiksiffror för 
Djurgården också påverkat JK.

-Jag tror att Djurgården och Järnka
minerna lever i symbios med varandra. I 
några år nu har båda föreningarna ham
nat i en negativ spiral, men nu har vi i 
JK tagit oss själva i kragen och tänker se 
till att 2012 blir ett klassiskt JK-år.

Att 2012 blir det sista året på Sta
dion kommer att märkas när Järnka
minerna haussar hemmamatcherna. 
Viktor Adolfsson, Järnkaminernas vice 
ordförande, har sammankallat ett stort 

Dan Blomberg.

supportermöte där alla typer 
av supportrar är välkomna för 
att diskutera de grundläggan
de frågorna som Järnkami
nerna måste jobba med under 
2012 och de närmaste åren.

-Vi blev inspirerade av 
DIF:s öppna publikrekryte- 
ringsmöte och tänker göra något liknan
de kring våra frågor. Det är början på 
ett arbete som ska handla om hur vi får 
tillbaka glädjen på läktarna, hur vi blir 
Sveriges röststarkaste klack, hur vi får 
iväg fler bussar till bortamatcher med 
mera, berättar Viktor.

Det talas ibland om att gemene man 
inte vet vad JK vill. Dan Blomberg 
berättar att JK konkretiserat sitt arbete 
med att sätta upp ett antal mål.

-Under 2012 ska vi ha en full klack 

varje match. Vi ska sälja fler säsongsbiljet
ter i klacken än någonsin och kombinerat 
med att JK:s reseklubb nu fungerar riktigt 
bra så tror vi att det med lite tur och rätt 
stöd från DIF går att nå 3 000 medlem
mar i Järnkaminerna.

Viktor Adolfsson påpekar att 
det definitivt märkts av en ökad 
vilja från Djurgårdens håll att 
involvera publiken vilket skapat 
ett stort driv hos många att en
gagera sig, inte minst inom JK.

-Vi har fått en hel del nya 
personer som vill bidra och un
der vintern kommer vi att lägga 

mycket kraft på att haussa fotbollen, 
inte minst säsongsbiljettförsäljningen.

Dan Blomberg ser just säsongsbiljet
terna som en nyckelfråga.

-Egentligen är det inte så svårt. Det 
handlar om att ställa krav, på oss själva 
och på andra djurgårdare. Vi ska se till 
att säsongsbiljett är en självklarhet, och 
att om man står i klacken så ska man 
sjunga för Djurgår'n. De sakerna ska vi 
jobba stenhårt med, och det tror vi kom
mer att märkas under 2012, säger Dan.
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Bra start för shopen
När derbybutiken gick i graven i mars 2011 var många supportrar 
besvikna över att inte kunna handla souvenirer och biljetter rakt 
över disk. Men i det vakuum som uppstod gavs ett gyllene läge 
för Djurgården Fotboll att öppna en butik och den 5 augusti slogs 
portarna upp för DIF-shopen på Nybrogatan 20.
Text: Peder Ernerot Foto: Jonas Riedel

N
u har butiken varit igång i drygt 
fyra månader och butikschefen 
Niclas Asplund är mycket nöjd 
med både omsättningen och utveckling

en under den inledande fasen.
-Det märks att fler och fler hittar 

hit och det är verkligen en blandad mix 
av konsumenter. Det är unga såväl som 
gamla och nästan dagligen har vi en 
förstagångsbesökare som har hittat hit, 
berättar Niclas.

En av de stora fördelarna med en 
butik är givetvis att kunna klämma 
och känna på DIF-prylarna innan man 
bestämmer sig för att slå till. Men även 
biljettförsäljningen och medlemsrekry
tering är en viktig del i verksamheten.

-Här finns allt under ett och samma 
tak: biljetter, souvenirer och medlem
skap. Sen kan man få hjälp med vissa 
frågor om DIF direkt på plats istället 
för att leta sig fram via mejl där det kan 

ta längre tid för att få ett svar. Så det 
handlar om att erbjuda både produkter 
och service till kunderna.

ADRESSEN PÅ nybrogatan borde inne
bära att en betydande del av kunderna 
är från Östermalm, men enligt Niclas är 
det en stor regional spridning på de som 
kommer in och handlar.

-De flesta som kommer är uppsö
kande kunder och det är mycket hjärta
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bakom köpet. De vill handla för att 
det är DIF-produkter och hittar de 
inte det som de är ute efter så köper de 
något annat. Det handlar mycket om 
presenter, ungefär 8 av 10 köp är gåvor 
i någon form. Den vanligaste presenten 
är en napp eller en body till nyfödda 
för att kunna leda dem in på rätt väg i 
livet. Sen handlar många inköp om att 
retas med kompisar och kollegor. Att 
kunna ställa fram en DIF-mugg istället 
för en AIK-mugg på jobbarkompi
sens bord till exempel. Efter senaste 
derbysegern sålde vi väldigt många 
prylar som skulle användas i det syftet, 
berättar Niclas.

Att butiken blir en knutpunkt för 
många Djurgårdare innan match är 
naturligt med tanke på behovet av bil
jettförsäljning rakt över disk. Niclas har 
märkt av en stadig ökning av folk som 
kommer förbi innan Stadionbesöket.

-En matchdag säljer vi kanske 300 
biljetter och de flesta kommer in unge
fär en timme innan matchstart. Sen går 
ju alla pengarna direkt till DIF eftersom 

vi slipper betala avgift till Ticnet, så det 
är en extra fördel.

när DEN här tidningen dimper ner i din 
brevlåda är det förmodligen bara ett par 
veckor kvar till jul och Niclas hoppas 
givetvis på ett stort intresse för blåran
diga julklappar i år.

»De flesta som 
kommer är upp
sökande kunder och 
det är mycket hjärta 
bakom köpet.«
Niclas Asplund

-Julmarknaden på Sergels torg 
startade den 25 november och håller på 
fram till den 23 december. Precis som 
under tidigare år kommer man att ha 
möjlighet att träffa spelarna som kommer 
att vara där och sälja, så att man kan ta 

en autograf och snacka lite om kom
mande säsong. I år kommer det dessutom 
att vara lite varmare när man handlar 
eftersom klubbarna har ett enda stort ge
mensamt tält där vi har en avsatt yta för 
Djurgårdsgrejer. Det kommer att finnas 
gott om alternativ för julinköpen och i 
år tror jag att vi kommer att sälja mycket 
säsongsbiljetter. Det är helt enkelt den 
perfekta julklappen och har man inte 
budget för ett säsongskort kan man istäl
let köpa presentkort som gäller för både 
souvenirer, biljetter och medlemskap.

Niclas intygar att det kommer att 
tas fram nya tröjor, ölglas och andra 
prylar till julhandeln och han erbjuder 
även öppet köp och bytesrätt på allt som 
handlas fram till den 8 januari.

-Ytterst få vill byta några DIF-prylar 
men det är alltid någon som har fått 
fel storlek eller något liknande. Så vill 
man hitta säkra julklappar och sprida 
lite härligt blårandig julstämning bland 
familj och vänner rekommenderas ett 
besök i DIF-shopen eller på julmarkna
den varmt, avslutar Niclas.
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Nya tag för Djurgårds
Sedan 2006 har Djurgårdsandan varit motorn i Djurgårdens 
sociala arbete och föreningens roll som ansvarstagande 
aktör i samhället. Initiativet har hyllats av andra fotbollslag, 
myndigheter och experter och är något alla Djurgårdare 
kan vara riktigt stolta över. I år ska verksamheten utvecklas 
ytterligare med nya projekt och idéer.
Text: Carl-Henrik Nordin Foto: Hamid Shokatyan och Jonas Riedel

N
är Djurgårdsandan startades 
var målet att Djurgården skulle 
bli synonymt med positiv sup
porterkultur och ett aktivt samhällsan

svar. Samtidigt var visionen att Djur
gården skulle vara ledande i Norden 
på sociala projekt i samhället. Fem år 
senare så är mycket av detta verklighet.

- Vikten av Djurgårdsandans sociala 
arbete går inte att överskatta och många 
företag säger uttryckligen att det är 
den främsta anledningarna till att de 
sponsrar Djurgården. Det är något som 
är till gagn både för föreningen och för 
samhället, säger Malin Lindfors Speace, 
CSR-expert på hållbarhetsföretaget 
Ethos International.

- Flera av medlemmarna i Djurgår
dens Nya Affärsnätverk har bistått Djur
gårdsandan sedan starten och det är kul 
att projekten är så framgångsrika och att 
verksamheten växer och utvecklas. Det 
är väldigt viktig för föreningen och vi 
kommer att fortsätta stödja Djurgårdsan
dan på alla tänkbara sätt framöver, säger 
Tom Davidson, ansvarig för DNA.

MÅNGA AV DJURGÅRDSANDAN projekt 
har fått stor uppmärksamhet, bland 
annat hos sociala myndigheter. Det 
mest kända är »Drive-In-Fotbollen« där 
Djurgården vid återkommande tillfällen 
bjuder in unga att spela fotboll i olika 
förortsområden. Projektet syftar till - 
och lyckas med - att förebygga våld och 
skadegörelse och är så pass framgångs
rikt att det numera gått på »export« 
till bland annat Helsingborgs IF och 
Riksidrottsförbundet, som lanserat 
Drive-In-idrott på ett femtontal platser 
runt om i Sverige.

De jobbar med Djurgårdsandan Ett annat framgångsrikt projekt är de 
alternativa avstängningarna. Det går ut 
på att en person som har misskött sig och 
fått ett tillträdesförbud/blivit avstängd 
ges chansen att återkomma till fotbol
len genom en så kallad Djurgårdstjänst. 
Personen skriver ett kontrakt med fören
ingen och får arbeta för Djurgården på 
olika sätt. Fungerar arbetet bra får han 
eller hon gå på matcher tillsammans med 
en mentor. Slutligen får personen börja 
gå på matcherna själv. Av 28 alternativa 
avstängningar har 26 supportrar genom
gått hela programmet. Både regeringen 
och Rikspolisstyrelsen har intresserat sig 
och nu diskuteras möjligheten att sprida 
verksamheten i landet.

- Många talar om hårdare tag och 
fler avstängningar. Och visst, en av
stängning gör att personen i fråga inte 
kan gå på fotboll, men det innebär inte 
att personen förändrar sitt beteende. 
Alternativa avstängningar har däremot 
visat att det går att förändra en persons 
beteende, där vi har ett par killar som 
goda exempel, säger Patrik Asplund, 
ansvarig för Djurgårdsandan.

andra projekt är sommarkollot i 
Norrtälje skärgård - där ungdomar får 
utbildning i värdegrunder och idrott - 
samt de återkommande spelarbesöken 
hos barn på Huddinge Sjukhus och 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Bland 
de nya satsningarna 2012 finns en årlig 
CSR (Corporate Social Responsibility)- 
rapport där målet är att Djurgården ska 
vara synonymt med samhällsansvar och 
arbete för att minska idrottsrelaterat våld 
och att detta kan redogöras för i rappor
teringen. Nu planeras flera nya projekt.
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andan
Utöver att Djurgårdsandans olika 

projekt utvecklas så diskuteras även att 
låta Djurgårdsandan bli bärare av en 
värdegrund som ska löpa som en blåblå 
tråd genom hela föreningen. På så sätt 
blir Djurgårdsandan inte bara en serie 
lyckade sociala projekt, utan den kan 
framöver också bli basen i hela fören
ingens värderingsfundament.

- Djurgårdsandan arbetar redan 
idag med ledorden »Glädje, Värdig
het och Respekt« tillsammans med 
Djurgården Ungdom och idén är att 
all verksamhet, allt vi gör i och kring 
Djurgårdsfamiljen ska bygga på en ge
mensam värdegrund framöver. Arbetet 
med Drive In Fotbollen är ett exempel 
på hur Djurgårdsandan kan verka som 
en positiv kraft i samhället och ge fort
satt stöd till Djurgårdens utveckling. 
Det gedigna arbete som nu görs med 
gemensamma värderingar är grundpe
laren i hela verksamheten, säger Patrik 
Asplund.

Djurgårdsandans projekt
Supporter Liaisons Officer
Ett sätt att förebygga och förhindra inci
denter i samband med match. »Sambands- 
officeren« blir en länk mellan supportrarna 
och föreningen, och samtidigt en röst för 
supportrarnas rättigheter och intressen. 
Projektet finansieras av Swedbank, TV4, 
Ericsson, ICA och Svenska Spel via SEF 
och ska finnas i alla elitfotbollsklubbar 2012 
enligt nya Uefa-direktiv.

Blogg på DIF.se
Under nästa år får Djurgårdsandans sin 
egen blogg med nyheter, reportage och 
information om samtliga projekt, samt hur 
man som supporter kan engagera sig på 
det sociala planet.

Minikaminerna
& Positiv Supporterkultur
Minikaminerna är en gratis barnklubb med 
barnaktiviteter på fotbolls- och hockey
matcherna, kombinerat med utbildning i 
positiv supporterkultur. Minikaminerna har 
idag 1100 medlemmar och målet är öka 
antalet till 10 000 medlemmar.

Ökat stöd till supporter
organisationerna
Under året ökas stödet till Järnkaminerna, 
Djurgårdens Supporters Club och Tifo- 
gruppen/Fabriken. Syftet är bidra till posi
tiva supporterinitiativ genom ekonomiskt 
stöd, administrativa tjänster, utrymmen 
osv. Motprestationen är en kravställning 
där supportrarna tydligt tar avstånd från 
sådant som skadar Djurgården. På så sätt 
skapas ett samarbete och nära dialog där 
alla arbetar för gemensamma mål och 
intressen.

Läktarvärdar
En form av värd på läktaren som har dialog 
och konfliktlösning som mål - personer 
som supportrarna känner igen och kan 
prata med. Läktarvärdarna är ett samver
kansprojekt mellan supporterorganisatio
nerna, Djurgården och fältassistenterna 
på Östermalm. Målet är att ha 25 utbildade 
läktarvärdar under 2012.



Därför skjuts egen 
arena på framtiden
Frågan om en egen arena är förmodligen den som har engagerat 
Djurgårdens supportrar mest de senaste åren. Många har oroats 
över tystnaden kring arenaarbetet och bristen på nyheter. Bakom 
kulisserna har dock ett intensivt arbete pågått och under sen
sommaren presenterades arenabolagets slutsatser om en egen 
arena för Djurgården Fotbolls styrelse.
Text: Carl-Henrik Nordin

lera interna och externa förslag 
på arenalösningar för Djurgår
den Fotboll har lagts fram 

under de senaste åren. Många av dem 
har gåtts igenom i detalj, inklusive Öst
ermalms IP, Storängsbotten, Loudden, 
Akalla och en ombyggnad av Stadion, 

men alla har av olika anledningar fallit 
bort.

Det senaste förslaget, en uppdaterad 
lösning för Östermalms IP med kapa
citet för 16 000 åskådare, presenterades 
under 2009 och har sedan dess varit det 
absolut hetaste alternativet. Under slutet 

av 2010 begärde styrelsen i Djurgården 
Fotboll en mer detaljerad utredning 
av förslaget. Ett nytt arenabolag, med 
en styrelse bestående av bland andra 
Tommy Jacobson, Johan Skarborg och 
Lars-Erik Sjöberg, fick i uppdrag att 
genomföra utredningen. Utredningen
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leddes av Tom Davidson, medgrundare 
och huvudansvarig för Djurgårdens Nya 
Affärsnätverk, DNA, och bekostades 
av sex DNA-medlemmar, däribland 
Tommy Jacobson och Johan Skarborg.

Syftet var att utreda om ÖIP-för
slaget var genomförbart, och - om inte 
- undersöka andra platser i Stockholm, 
främst i »Djurgårdsland«. Utredningen 
skulle titta på förutsättningarna för att 
uppföra en arena som motsvarar kva
litén på Stockholmsarenan och Swed
bank Arena, men med en kapacitet mer 
anpassad för Djurgårdens behov.

-Alla våra tidigare arenaprojekt togs 
fram med Stadion som utgångspunkt. 
Nu jämförde vi istället med Stockholm
sarenan och Swedbank Arena, i och 
med att det var våra två andra existeran
de alternativ efter att vi lämnar Stadion, 
säger Tommy Jacobson, ordförande i 
Djurgården Fotboll.

Utredningen skulle undersöka en 
rad utmaningar såsom genomförbarhet, 
finansiering, lönsamhet, det politiska 
läget och hur det lokala området påver
kas. För att lyckas genomföra ett projekt 
i Nationalstadsparken eller i dess närhet 
måste Djurgården inte bara ta hänsyn 

till höga miljökrav och arkitektonisk 
utformning. Föreningen måste dess
utom ta fram ett koncept som inte bara 
handlar om elitfotboll utan skapar ett 
projekt och en process som inkluderar 
och stöttas av både andra berörda intres
senter och av allmänheten.

-Vi förstod direkt att det viktigaste 
var att undvika att hamna i Slussenfäl
lan, där alla bråkar om ett redan färdigt 
förslag, varför vi insåg att detta måste 
handla om en längre process där en 
eventuell arena blir en del av en större 
stadsutveckling, säger Jan Åman, kura
tor och stadsutvecklare samt medlem i 
utredningsgruppen.

till sin hjälp tog utredningen in extern 
expertis inom bland annat stadspla
nering, miljö, hälsa, utbildning samt 
två internationella arkitektkontor med 
stor erfarenhet av arenabyggen. Teamet 
besökte en rad svenska, skandina
viska och internationella arenor - från 
Swedbank Stadion och Malmö Arena 
i Malmö, Guldfågeln Arena i Kalmar, 
Borås Arena samt Parken i Köpenhamn 
till Emirates Stadium i London, Allianz 
Arena i Munchen och Red Bull Arena 
och Yankee Stadium i New York.

Kontakt togs med en rad olika politi
ker och nämndemän i Stockholms Stad 
och Östermalms Stadsdelsförvaltning, 
med olika intressenter som exempelvis 
Kungliga Djurgårdens Förvaltning, 
Ekoförbundet, Kungliga Tennishal
len, Tennisstadion, Försvarsmakten, 
Brinken Hockey, Stockholm Maraton 
samt med flera andra idrottsföreningar,

»Vi förstod direkt 
att det viktigaste 
var att undvika att 
hamna i Slussen
fällan, där alla 
bråkar om ett redan 
färdigt förslag.« 
Jan Åman

organisationer och företag i området. 
Dessutom fördes diskussioner med 
större bygg- och anläggningsbolag för 
att utreda kostnader för ett arenaprojekt 
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och med ledande vård- och utbildnings
institutioner för att utreda möjlighe
terna att skapa ett värdefullt innehåll i 
ett eventuellt arenaområde.

-Utredningen gick minst sagt nog
grant till väga. Vi vände på varenda 
befintlig sten, från arkitektur och miljö
krav till kommersialiseringsmöjligheter 
och finansiering och vi diskuterade 
frågan med i princip samtliga befintliga 
intressenter. Vi fick väldigt många svar, 
men också väldigt många nya frågeställ
ningar att ta hänsyn till, säger Tom Da
vidson, ansvarig för arenautredningen.

En av de första slutsatserna var att 
ÖIP-alternativet inte skulle gå att ge
nomföra, av flera anledningar:

• Den totala kostnaden för en arena på 
ÖIP skulle bli avsevärt högre än de 425 
Mkr som tidigare beräknats. Detta, till
sammans med att andelen banklån för 
att finansiera projektet skulle bli mycket 
lägre än de 80% som tidigare kalkylerats 
med, gör att kalkylen för en arena på 
ÖIP inte går ihop utan ett väldigt stort 
bidrag från externa finansiärer.

• Det finns inga externa finansiärer som 
är beredda att bidra med sådana belopp, 
samtidigt som föreningen saknar egna 
möjligheter att finansiera ett arenapro
jekt.

• Betydelsen av ÖIP för det lokala 
föreningslivet, barn och ungdomar är 
alltför stort.

• Det stora antalet befintliga idrottsverk
samheter på ÖIP.

• En flytt av verksamheterna, exempelvis 
till Stadion, måste bekostas av Djurgår
den, vilket det saknas medel till.

• Det är tveksamt om det går att hitta en 
fungerande alternativ för den omfat
tande skridskoverksamheten på ÖIP.

• Platsen har ett stort historiskt och 
kulturellt värde.

• Många föreningar är negativa till en 
eventuell flytt från ÖIP.

• Miljöorganisationerna är väldigt nega
tiva till planerna på en ny arena på ÖIP.

• Övriga intressenter och boende gene
rellt är negativt inställda till Djurgår
dens planer.

• Den negativa publicitet och badwill 
som troligtvis följer på ett arenaprojekt 
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på ÖIP skulle påverka Djurgården 
Fotboll negativt.

utredningen tittade PÅ andra före
slagna områden, exempelvis norr om 
Stockholm och på Loudden, men ingen 
av dessa bedömdes vara fungerande 
alternativ för föreningen sett till bland 
annat geografi, kostnadsbild och bygg- 
tidsaspekter. Fokus lades därför på den 
förmodat bästa möjliga placeringen - 
Storängsbotten.

Men denna gång (till skillnad från ti
digare förslag) med en arena som skulle 
passa in både arkitektoniskt och miljö
mässigt i omgivningen. Fördelen med 
Storängsbotten är att det inte bedrivs 
någon verksamhet på platsen som måste 
flyttas vid ett eventuellt arenabygge 
och att det länge funnits önskemål från 
många håll om att utveckla det som 
idag är en outnyttjad yta.

förutsättningarna på Storängsbot
ten visade sig under utredningens gång, 
precis som på ÖIP, innehålla flera, stora 
utmaningar. Till att börja med skulle ett 
större arenabygge i Nationalstadsparken 
behöva uppfylla flera stränga miljö
krav, något som skulle öka kostnaden 
väsentligt. Möjliga överklaganden 
från miljöintressenter skulle dessutom 
skapa både badwill för föreningen och 
förlängd byggtid.

»Det byggs två
stora arenor
vilket självfallet 
påverkar markna
den för exempelvis 
evenemang och 
konferenser.«
Tom Davidsson

-Respekten för miljön i och kring 
Nationalstadsparken gör att etablering 
av en eventuell arena ger praktiska 
konsekvenser och att all omfattande 
byggnation blir dyr och komplicerad 
och att alla processer tar lång tid, säger 
Malin Lindfors Speace, CSR-expert 
på Ethos International och medlem i 
utredningsgruppen.

Fakta | Arenagruppen
Teamet bakom arenautredningen 
Tom Davidson (huvudansvarig); Alf 
Johansson, Djurgården Fotboll; kuratorn 
och stadsutvecklaren Jan Åman; CSR-
experten Malin Lindfors Speace, Ethos 
International; kommunikationsföretaget 
The Good Guys; Jesper Ericsson, Biotech 
Builders; The Stockholm 2020 Initiative; 
Mia Lundström, projektutvecklare; Carl 
Henrik Nordin, kommunikation; Martin 
Lindman, Ulf H Petersson och Carl Pers, 
research; de två internationella arkitekt
kontoren Habiter Autrement i Paris och 
Barcode Architects i Rotterdam. Habiter 
Autrement ägs av den svenska arkitekten 
Mia Hägg som tidigare varit partner på en 
av världens ledande arkitektbyråer, Her
zog & de Meuron, och bland annat varit 
projektledare för OS-arenan Fågelboet 
i Peking. Barcode Architects ägs bland 
annat av Dirk Peters, tidigare hos OMA/ 
Rem Koolhaas och Herzog & de Meuron.

Området kring Storängsbotten 
ställde också stora arkitektoniska krav 
vilket i sin tur skulle fördyra ett even
tuellt arenaprojekt ytterligare. Vidare 
skulle möjligheterna att skapa en arena 
någorlunda jämförbar med Stockholm
sarenan och Swedbank Arena sett till 
matchupplevelse, faciliteter och generell 
standard, vara begränsade och extremt 
kostsamma.

-Arenaprojekt på Storängsbotten 
beräknades totalt bli väsentligt dyrare 
än det förslag föreningen tidigare 
tagit fram för Östermalms IP. Efter
som området dessutom klassas som 
idrotts- och rekreationsområde skulle 
det inte heller gå att kommersialisera 
projektet på ett önskvärt sätt vilket i 
sin tur skulle minska möjligheten att 
skapa lönsamhet på arenan, säger Tom 
Davidson.

De arenaprojekt i Sverige, Skandi
navien och övriga Europa som under
söktes visade också på svårigheten att 
nå ekonomi i driften av en egen arena. 
Djurgården Fotboll saknar ekonomiska 
resurser att investera i ett arenaprojekt 
vilket utesluter att man på egen hand 
kan äga en arena. Alternativet skulle 
vara att hitta externa finansiärer som 
bygger och äger arenan och sedan hyr ut 
den. Detta skulle dock inte vara någon 
attraktiv investering på grund av stora 
finansiella risker, den rådande konjunk
turen och den tilltänkta hyresgästens 
- det vill säga Djurgården Fotbolls - 
svaga ekonomi.

-Det fanns, och finns, fortfarande 
många oklara omvärldsfaktorer. Det 

byggs två stora arenor vilket självfallet 
påverkar marknaden för exempelvis eve
nemang och konferenser. Det finansiella 
och politiska läget gör dessutom att det 
skulle bli extremt svårt dels att säkra 
finansieringen av ett arenabygge, dels 
att få med alla intressenter, säger Tom 
Davidson.

utredningen visade sammantaget att 
en arena i Nationalstadsparken och 
på Storängsbotten inte är möjlig i 
dagsläget och att en arenaprocess gene
rellt inte heller är en process som Djur
gården Fotboll kan driva ensamt. Med 
utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden 
finns dock stora möjligheter längre 
fram. Detta måste drivas av Stockholms 
Stad tillsammans med Djurgården och 
andra parter.

Därför beslöt styrelsen i Djurgården 
Fotboll att i dagsläget inte prioritera 
den långsiktiga arenafrågan utan att 
i stället fokusera på att bygga upp 
föreningen ekonomiskt och sportsligt, 
parallellt med att projektteamet arbetar 
vidare med möjligheterna kring ut
vecklingen av Norra Djurgårdsstaden, i 
dialog med Stockholms stad och andra 
intressenter. Diskussionen med Stock
holms Stad om en ny, modern tränings
anläggning för Djurgården Fotboll på 
Storängsbotten, inklusive gemensamma 
kanslifunktioner för hela föreningen, är 
redan långt gången.

- Om vi i ett första steg skulle få 
möjlighet att skapa ett eget »DIF-
anello« på Storängsbotten vore det 
fantastiskt, säger Tommy Jacobson. 
En modern träningsanläggning 
mellan Kaknäs och Hjorthagen 
där vi kan samla centrala delar av 
ungdoms- och elitverksamheten 
och våra kanslier tror jag har förutsätt
ningar att bli hjärtat i hela föreningen 
och starkt bidra till vår utveckling. Un
der tiden kan vi fortsätta att diskutera 
med Staden om en långsiktig arena
lösning för Djurgården Fotboll som 
går i takt med utvecklingen av Norra 
Djurgårdsstaden. Vi bygger upp 
föreningen sportsligt, ekonomiskt, 
organisatoriskt och anläggningsmässigt 
som ett första steg. Samtidigt får 
vi tillfälle att lära oss allt om Stock
holmsarenan och Swedbank Arena, 
vilket gör att vi om några år vet vilka 
krav vi ska ställa på egen modern arena 
och hur vi ska driva den.
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Prisjägaren
Djurgårdens IF har en ärofylld historia fylld av medaljer 
och utmärkelser och det levande DIF-lexikonet Svante 
Rennerstad agerade ciceron under en grundlig guidning 
bland troféerna i pokalrummet.
Text och foto: Peder Ernerot

tt säga att Svante Rennerstad 
har bra koll på DIF-historiken 
vore en grov underdrift. Mitt 

ursprungliga artikelupplägg med en 
genomgång av fotbollstroféerna i pokal
rummet på Stockholms Stadion expan
derar istället till en nära två timmar lång 
rundvandring med Svante som initierat 
berättar om de olika föremålens ursprung 
och kryddar med tillhörande sidospår.

Eftersom vi talar om »Sveriges fram
gångsrikaste förening« förstår ni att det 
handlar om en rejäl mängd pokaler, pla
ketter, diplom och andra märkliga prylar 
som trängs i pokalrummets många skåp. 
Det krävs ingen raketforskare för att inse 
att det ligger ett enormt arbete bakom 

insamlandet och Svante berättar att allt 
tog sin början för ett par decennier sedan.

-Det var väl en 20 år sedan då jag 
och Gunnar Lundquist (mycket fram
gångsrik ledare i Djurgården Fotboll 
under drygt 30 år) gick och tog en fika 
och började prata om hur vi ska bevara 
all denna historia och försöka bygga upp 
ett museum av det som finns. Det fanns 
väl en rädsla för att allt skulle spridas på 
olika ställen så Gunnar hjälpte mig en 
hel del med insamlandet. Men när hans 
hustru gick bort tappade han gnistan 
lite grann och sen har jag fortsatt med 
det här själv.

Svante tror att det uppskattningsvis 
rör sig om ett tusental föremål och han 

har själv ansvarat för katalogiseringen 
eftersom »det blir för rörigt om någon 
annan kommer in och pillar med det«. 
Systematiseringen sker i bokstavsord
ning och börjar följaktligen med alpint 
och backhoppning (sporter där Djurgår
den verkligen har dominerat) och följs 
av mer udda grenar som boule, drag
kamp och även sparkstötting. Svante 
har naturligtvis lite info att inflika kring 
denna förbisedda idrottsgren.

- Rylander fanns det en farbror som 
hette. Han var lite märklig för han börja
de åka skridskor i AIK och var halvdålig 
på det. Sen gick han över till Djurgården 
vid 1902 tror jag och visade sig vara en 
klippa på att köra sparkstötting.
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Denne Rylander var uppenbarligen 
något utav en sparkstöttingens Sharbel 
Touma som tydligt visar att den idyl
liserade bilden om att »klubblojaliteten 
alltid var bättre förr«, bör tas med en 
nypa salt. Men derbyrivalitet fanns 
redan då och när DIF mötte AIK i 
dragkamp var det mycket prestige i pot
ten. Även om träningsmetoderna innan 
matcherna var lite märkliga.

-De band fast repet i ett träd någon
stans nere på Gärdet och stod där och 
drog. Ur min synvinkel måste det vara 
ganska misslyckat för det går ju inte att 
flytta sig då, konstaterar Svante.

Men det var som sagt i skidsporterna 
som Djurgården verkligen excellerade 
inledningsvis och började samla medal
jer. Framför allt i backhoppning.

-Det är ju egentligen föreningens 
grund. De som hoppade var stjärnor 
hela gänget. Tittar man på resultatlistan 
i början på 1900-talet så är det Djurgår
dare som är etta, tvåa, trea, fyra och sen 
kommer det kanske någon från Sunds
vall på femtonde plats. Det här varade 
i trettio års tid fram till 1930-talet. 
Framför allt Ejnar »Lill-Einar« Olsson 
tog ett stort antal av guldmedaljerna 
som ligger där i prisskåpet.

PÅ den tiden var det inte ovanligt att 
idrottsmän höll på med flera olika 
sporter. Förutom backhoppningen och 
skidåkandet var »Lill-Einar« även med 
och spelade hem tre fotbollsguld till 
DIF. Han var även en hejare på gym
nastik, men där stötte han på patrull i 
medaljsamlandet.

-Lill-Einar skulle vara med i OS 
1912 som gymnast, men då fick han inte 
ledigt från jobbet. Han var brevbärare 
och fick inte ta ledigt för träningen innan 
spelen så han missade den olympiaden.

-Men han var en riktig stjärna och 
han hade alltid en mössa på sig som han 
tydligen bar för att han var rödhårig. 
Så han var en rätt märklig lirare som 
även var med i budkavletävlingarna som 
var populära då. Man kördes med tåg 
upp till Falun, släpptes av och 5-10 mil 
därifrån lämnade man av nästa delta
gare. Sen körde man helt vilt i skogen 
på skidorna. De hade ju inga spår eller 
kartor eller något sådant och det var 
förbjudet att följa järnvägsspår eller vä
gar. Sen måste de övernatta och in och 
käka hos bönder också så det var tuffa 
tag på den tiden, konstaterar Svante.

Mer Extreme Survival än idrott 
kanske, men så var det ju det där mer 
fotbollen som sagt. Föreningens tre för
sta SM-guld (1912, 1915, 1917) hjälpte 
»Lill-Einar« till att spela hem, men det 
var först under 1920-talet som fotbolls- 
intresset hos allmänheten verkligen tog 
fart ordentligt enligt Svante.

-När fotbollen kom så var det inte 
någon som hade koll på reglerna. I

»Lill-Einar skulle 
vara med i OS 1912 
som gymnast, men 
då fick han inte 
ledigt från jobbet.« 
Svante Rennerstad

många fall så dömde domaren efter sina 
egna regler och sen i nästa match kom 
det en ny domare som dömde efter sitt 
huvud. Ibland visste de inte ens hur 
många som skulle vara med på planen. 
Så det gällde att vara många i laget, då 
fick man ett bra försvar, haha. Men sen 
under 20-talet blev det mer ordning och 
då kom även de stora stjärnorna som till 
exempel Kalle »Köping« Gustafsson.

Tittar man i fotbollens prisskåp 
trängs plaketter och mindre pokaler 
med några rejäla bucklor och urnor, 
varav många från Asien. Storslagna 
pjäser som säkert skulle kunna locka 
fram sköna summor i Antikrundan. 
Vissa utav dessa pokaler överlämnades 
märkligt nog i samband med en enda 
vänskapsmatch. Men bortsett från 
dessa grandiosa vänskapsbucklor är det 
klassiskt vimpelbyte som har gällt vid 

utlandsturnéerna. 
Överallt i taket på 
pokalrummet hänger 
klubbvimplar från 
fotbollslag från jor
dens alla hörn.

-Fotbollslagets 
första resa var till 
Holland 1947. Sen bar 
det av till massa olika 
ställen: Vietnam, Syd
amerika och överallt 
runt hela klotet. De 
flög och det kostade 
förmodligen otroligt 
mycket. Men spelarna 

hade ju inte betalt, så föreningen klarade 
sig nog rätt bra ekonomiskt ändå. De 
kunde vara borta flera månader och i 
allmänhet gick det rätt lugnt till. Tar 
du en kille som »Jompa« Eriksson så är 
han ju väldigt framåt, men på den tiden 
var han lite mer tillbakadragen. Ingen 
av spelarna var ju heller vana att resa 
och ytterst få utav dem kunde engelska. 
Men de hade nog väldigt kul. Det låter i 
alla fall som det när man hör Jompa dra 
historier om den tiden; även om man 
inte vet vad som är sanning och vad som 
är skrönor, berättar Svante.

Vi avslutar rundvandringen med 
att Svante berättar om de fyra hål som 
lär finnas under golvet i pokalrum
met. Dessa uppstod i samband med att 
stolparna slogs ner för att tillverka en 
boxningsring inför Sveriges första box
ningsmatch. Något som sedan leder över 
till storyn om när den, enligt Svante, 
helt oprövade DIF-boxaren Eskil »Esse« 
Schumann, som egentligen var mu
sikintendent, ställde upp mot Andrew 
Johnson - bror till den regerande 
amerikanske tungviktsmästaren. Medan 
amerikanen var upptagen med att 
justera sina något för stora byxor precis 
när matchen började passade »Esse« på 
att knocka honom och avgick därmed 
med segern.

SVANTE BEGER sig hemåt och jag tackar 
för intervjun, väl medveten om att 
mängden kunskap som han sitter inne 
på ledigt skulle fylla en normaltjock 
pocketbok. Men Olle Tandbergs eska
pader, Djurgårdsstenens felplacering, 
argsinta mordbrännare och hur man 
bygger korrekta backhoppsbackar får 
helt enkelt vänta till ett annat nummer 
av Djurgårdaren.
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