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Minnen från Stadion
Nu står vi inför sista hela säsongen på Stadion. Läs om spelarnas, 
ledarnas och fansens bästa minnen och dröm dig tillbaka. SIDAN 32

Innehåll nummer 1 2012

4. Magiskt Djurgårdsögonblick 
Vi minns Djurgår’ns historia genom en bild.
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I huvudet på en ordförande. 
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10. Nyförvärv
Djurgårdens nya spelare intervjuas och 

presenteras.

18. Magnus Pehrsson
MP berättar om sitt nya bygge.

24. Nu samlar vi Djurgårdsfamiljen
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sina bästa Stadionminnen.

34. DIF Ungdom
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spelare finns? 

40. Järnkaminernas lyxproblem
Djurgårdsklacken växer enormt och skapar 
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Så blir sista hela säsongen på Stadion oförglömlig.

42. Djurgårdssupportrarnas 
affärsnätverk
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berättar vidare om DNA. 

44. Djurgårdsandan 2012
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Daniel har tagit 

bilder så länge han 

själv kan minnas, 

ända sen han lekte 

med sin pappas 

kamera som liten. 

Nu har han en 

Stockholmsstudio 

och tar bilder i 

kategorier som 

livsstil, sport och natur.

Se mer på www.danielblom.com

»Det viktigaste förra året var att få 
in en attityd som är mer här och nu: 

att man är mer på tå, vill fightas 
och ser möjligheterna«  

SIDAN 18

tv on your terms
=

DIF TV



4 5

PÅ PLANEN

MAGISKT
DJURGÅRDSÖGONBLICK
Det tog Andreas Johansson 27 minuter att göra ett äkta hattrick i 
bortamatchen mot Enköping 2003. Redan efter två och en halv minut 
gjorde Adde 1-0, i minut 29 satte han tvåan och minuten senare 3-0. 
På bilden gratuleras Andreas av Samuel Wowoah, Johan Elmander 
och Stefan Bergtoft.
   Matchen slutade 4-0 sedan Kim Källström avslutat målskyttet med en 
straff och vid säsongens slut stod Djurgården som Svenska Mästare.

Enköping-DIF 2003

4 5
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I huvudet på
en ordförande
I förra numret skrev jag om att flytta fram positionerna, 
och nu har vi gjort det. DIF Fotboll är i medvind nu 
och vi ska ha ett fantastiskt sista hela år på Stadion,
skriver Djurgården Fotbolls ordförande Tommy Jacobson.

Tommy Jacobson, ordförande i Djurgårdens IF FF FOTO: John Scarisbrick och Anna Lu Lundholm

Det är alltid lika kul att se säsongen dra igång på Stadshagen. Jag minns tydligt årets säsongs-
premiär. Det som fastnat i minnet 
från den matchen är väl vare sig 

resultatet eller spelet mot Sirius. Man 
kan kanske inte begära så mycket i fem 
minusgrader och snålblåst. Och det är 
ju alltid kul att se de nya spelarna första 
gången i matchtröja. Men det jag minns 
är publiken. Över 3 000 supportrar på 
Stadshagen denna svinkalla lördag är 
inget mindre än fantastiskt. 

Nu börjar äntligen säsongen på 
riktigt. Det blir en mycket intressant 
sådan, vår sista på Stadion och med en 
till stora delar ny trupp, ett starkt driv 
inom föreningen och en positiv känsla 
kring Djurgården. Vi har en väldigt 
intensiv vinter bakom oss, både för vårt 
marknadsbolag – det är under denna 
period som kommande säsongs sponsor-
avtal skall slutas – men även såklart för 
våra sportsligt ansvariga. 

Som ordförande i en förening 
ska man väl inte ha favoriter 
eller glädjas särskilt över något 

Med det erkänt så kan jag, som så 
många andra gjort, konstatera att det ser 
väldigt spännande ut i truppen i år. Vi 
har konkurrens på alla platser och MP 
har fått bygga den trupp som han vill 
ha. Det ska bli oerhört intressant att se 
både nya och gamla spelare ta för sig i 
den blårandiga tröjan när Allsvenskan 
äntligen drar igång. 

Under vintern och våren har vi 
också engagerat supportrarna 
i flera intressanta projekt. Det 

som började med att vi ville få input om 
hur vi kan öka intresset för Djurgården 
inför sista säsongen på Stadion gick så 
bra att vi nu senast fått ett otroligt stöd 
med att ta fram Djurgårdens officiella 
reklamkampanj för 2012.

Hela kampanjen handlar som bekant 
om att vi samlar Djurgårdsfamiljen och 
tillsammans gör den här säsongen oför-
glömlig. Alla, verkligen alla, olika typer 
av Djurgårdare har ställt upp och bidra-
git med tid och kunnande för att vi ska 
lyckas tillsammans. Arbetet har varit 

fantastiskt lyckat och en av effekterna är 
just att så många kom till matchen mot 
Sirius på Stadshagen den där svinkalla 
vinterdagen. Hittills har kampanjen 
dessutom bidragit till en rekordförsälj-
ning av biljetter och att vi är på god väg 
att fylla Stadion på premiären.

Den främsta effekten av kampanjen 
tycker jag själv dock är den ännu större 
gemenskapen som skapats kring Djur-
gården. Som ordförande blir jag väldigt 
tacksam för stödet från alla inom fören-
ingen och från alla supportrar. Och som 
Djurgårdare blir jag så oerhört stolt över 
att få vara en del av Djurgårdsfamiljen. 

Djurgården Fotboll är i medvind just 
nu. Sportsligt, ekonomiskt och orga-
nisatoriskt tycker jag att det ser väldigt 
positivt ut.

Djurgårdsfamiljen är samlad. Nu gör 
vi tillsammans 2012 till en fantastisk 
sista säsong på Stadion. 

särskilt förvärv. Men, som sagt, jag 
är ju bara människa, jag också, och 
James Keene har alltid varit en favorit i 
min bok. Jag har svurit på honom och 
avskytt hans kompromisslösa spelstil 
genom åren. Men någonstans långt 
inne i hjärtat har jag känt att…”fan 
också att han inte spelar i Djurgårds-
tröja”. I år gör han det! 

»Den främsta effekten av kampanjen
tycker jag själv dock är den ännu större
gemenskapen som skapats kring Djurgården. 
Som ordförande blir jag väldigt tacksam för 
stödet från alla inom föreningen och från 
alla supportrar. Och som Djurgårdare blir jag 
så oerhört stolt över att få vara en del av 
Djurgårdsfamiljen.«
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PÅ PLANEN

@BrobergMartin, 28 januari
»Debut i blårandigt - check!!
Underbar känsla och magisk
inramning!!!«
Martin trivs i Djurgården efter 
debuten på Stadshagen.

@BrobergMartin, 28 februari
»Skönt att få träna igen efter en 
veckas penicillinkur!! Jag får sån 
jävla ångest av att vara borta från 
fotbollen, helt sinnessjukt«
Broberg beskriver sitt beroende.

@ricardo_santos9, 3 mars
»Jag är mycket glad här i #DIF# och 
glad för allt i mitt liv, allt är på rätt 
väg jag är mycket nervös på att bli 
pappa men jag vet att allt  Kommer 
bli bra. Jag älskar #pernilla# 
och #Santos junior# tack Gud för allt 
i mitt liv :-) glad glad glad«
Djurgårdens nya brasilianare verkar 
rätt nöjd med tillvaron.

@BrobergMartin, 9 mars
»Nu lyfter vi mot Spanien, Marbella. 
Sitter mellan mina tunga boys
@CobiFresh och @Bergstrom_Emil. 
Ciao Sthlm«
Grabbarna längst bak i planet på väg 
mot träningslägret.

@CHIBSONY17, 10 mars
»Thank God i netted 2day in our 3-0 
win. Hope it continues as season is 
about 2 start«
Yusif Chibsah efter sitt första mål i 
DIF-tröjan.

@Bergstrom_Emil, 28 februari
»Nu kör vi DIF, 3 poäng!
At hovet med @PhilipMantilla«
Fotbollskillarna ger hockeykrigarna 
sitt stöd. Alla under en sköld.

@ChristerYouseff, 5 februari
»Man måste hylla Wayne
Rooneys mohikanfrilla«
Youseff gillar fotbollskollegor som 
också är måna om sitt barr.

»Djurgården kan bli en 
obehaglig överraskning för 
många i allsvenskan i år.«
 Daniel Kristoffersson, Expressenkrönikör

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.

Djurgården 
har starkaste 
varumärket
Djurgården har Sveriges starkaste idrotts-

varumärke. Det visar en undersökning som 

Demoskop har gjort på uppdrag av tidning-

en Sport & Affärer.

Undersökningen gick till så att varje till-

frågad person skulle nämna tre klubbar så 

att de inte enbart skulle lyfta fram sitt eget 

favoritlag.

– Fantastiskt kul att vi toppar någon lista 

dessa dagar och att hårt arbete betalar sig! 

Vi har jobbat hårt, delvis i motvind med vårt 

varumärke och satsat mycket på sociala 

samhällsinsatser och ungdomarna. Det som 

jag tror betalar sig är också vår samordning 

och våra aktiviteter mellan klubbens olika 

sektioner. Det stärker hela varumärket, 

säger Tommy Jacobson till Sport & Affärer.

Ingen större skräll är att AIK: s avgående 

VD Annela Yderberg säger att hon trodde 

AIK skulle toppa.

Huvudpartners

Releasefest för matchtröjan
Den 22 mars släppte DIF nya match-

tröjan med en tillställning på WKB-

puben. Emil Bergström & Martin 

Broberg bjöd på klassiska Djurgårds-

låtar framförda med sång och gitarr, 

samt att vi fick bevis på att spelarna 

inte är helt talanglösa när det

kommer till att mannekänga.

Foto: Anna Lu Lundholm

Månadens 
spelare
Under många år har det funnits olika 

typer av individuella tävlingar under trä-

ningspassen, men ofta har uppföljningen 

varit dålig och de utlovade priserna lyst 

med sin frånvaro. Nu har Magnus Pehrs-

son strukturerat upp dessa tävlingar och 

varje månad koras en vinnare, månadens 

spelare, och får sin bild uppsatt på Kak-

näs och tilldelas även ett pris.

Till största delen handlar tävlingen 

att vinna olika tvåmålsspel som tre-

mot-tre eller fyra-mot-fyra, men även 

mer lekfulla delmoment som fotbolls-

tennis ingår.

Hittills i år har två vinnare korats. 

I januari blev Sebastian Rajalakso 

månades spelare och i februari följde 

Emil Bergström upp med att ta hem 

titeln. Tävlingen fortsätter och vinnarna 

presenteras kontinuerligt på dif.se.
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En lyckad 
flytt från 
DIF till DIF

Kasper  redo 
att ta över 
mellan
stolparna

När Martin Broberg presentera-

des som en ny värvning från 

Degerfors IF i slutet av november 

var det långt ifrån alla som 

hade koll på den 21-årige mitt-

fältaren från Karlskoga. Men 

efter fint spel under de inle-

dande försäsongsmatcherna 

finns det tydliga tecken på att 

Broberg kan bli en stark offensiv 

resurs för Djurgården 2012.

M artin själv tycker att omställ-
ningen från Superettan till 
allsvensk nivå med DIF har 

varit smidig och det märks att han trivs 
i föreningen.

- Jag tycker att det gått bra under 
mina första månader här, dels sportsligt 
men även vid sidan av fotbollen. Jag har 
fått spela rätt mycket när jag varit 
skadefri, kommit in bra i gänget 
och det är många i laget som 
har blivit goda vänner. Att spela 
för DIF har faktiskt överträffat 
förväntningarna jag hade innan 
jag kom hit, säger Martin.

Under sin tid i Degerfors 
spelade Martin ofta som 10:a 
på mittfältet (central offensiv 
mittfältare) men i Djurgården 

Det är en tuff utmaning att axla 

Pa Dembo Tourays målvakts-

mantel i DIF men danske

Kasper Jensen är redo att 

ta sig an uppgiften. 

Den Ålborgsfödde 29-årige burväk-
taren värvades från Midtjylland i 
danska Superligan och anslöt till 

DIF vid årsskiftet. Innan dess har han hun-
nit samla på sig en del rutin från utlandet 
med fem år i Tyskland på CV:t.

– Jag värvades till Werder Bremen som 
ung och spelade för deras reservlag första sä-
songen. Året efter flyttades jag upp till deras 
förstalag och det var en stor utmaning för 
mig, även om det var svårt att ta en ordinarie 
plats i startelvan. Därefter spelade jag ett år 
för Carl Zeiss Jena (3rd Liga)och sedan två 
år i Paderborn (2. Bundesliga). Jag trivdes 
bra i Tyskland men fick en förfrågan om att 
komma hem och spela för Midtjylland 2010 
och det passade bra då, säger Kasper.

Väl hemma i Midtjylland var dock 
konkurrensen stenhård så när DIF hörde 
av sig med ett kontraktsförslag var det 
ingen tvekan hos Kasper som dessutom 
hade bra koll på Magnus Pehrsson sen 
dennes tid som tränare i Ålborg.

– Jag kände till honom väl via gemen-
samma bekanta som känner eller har varit 

har han startat på lite olika 
mittfältspositioner under 
träningsmatcherna. 

 - Jag har spelat till höger 
och centralt. Mot GIF 
Sundsvall skulle jag egentligen ha spelat 
till vänster, men när Kasper Hämäläinen 
blev sjuk fick jag kliva in centralt igen. 
Men jag trivs i alla de positionerna och 
har spelat där förut. I slutändan är det 
så klart Magnus som bestämmer och 
oavsett vad det blir så går jag alltid in 
och gör mitt bästa.

Martin har haft en del perioder med ska-
debekymmer i form av lättare skavanker 
under försäsongen, men har ändå samlat 
en del poäng i form av både mål och assist 
under de matcher som han har kunnat 

medverka i.
 - Det är kul att få göra lite 
poäng. Vi gjorde ju inte så 
mycket mål i träningsmatcherna 

inledningsvis, men det känns 
som att vi har något bra på 
gång nu inför premiären. För 
mig personligen känner jag att 
jag kommer in mer och mer i 
spelet och lär mig spelsättet. 

Det mesta har varit helt nytt, 
men det handlar om att an-

passa sig och försöka spela sitt 
eget spel inom ramen för hur 
tränaren vill att man ska spela.

kollegor med Magnus. Sen 
spelade jag även ungdomsfot-
boll i Ålborg innan jag for till 
Tyskland så jag hade en bra 
bild av vem han är och vad han 
står för.

Han trivs bra med livet i Djurgården, men 
medger att det var en viss omställning jäm-
fört med livet i Midtjylland.

– Det var en stor förändring för mig att 
komma till Sverige och spela på konstgräs. 
Det är inget försök att ursäkta mig, men det 
är väldigt annorlunda och det tog ett par 
veckor att komma rätt i tajming och känsla. 
Fast jag tycker att det har känts bättre sen 
i mitten av februari. Jag har jobbat på med 
Kjelle Frisk och gjort små korrigeringar som 
gör en stor skillnad. Sen var jag inte i allra 
bästa form när jag kom hit, men jag har job-
bat hårt med att bygga upp fysiken sen dess.

Kasper gjorde sin första match i DIF-
tröjan på ett råkallt Stadshagen och fick 
knappast någon drömdebut med två 
insläppta mål. Men därefter har det gått 
bättre och det har blivit fem nollor på 
hans resterande sex försäsongsmatcher.

– Jag tycker att vi hade ett par matcher 
i början på säsongen där vi släppte in för 
enkla mål. Där får jag själv ta på mig en del 
ansvar, speciellt för andra målet som jag 
släppte in mot Sirius. Men det är en process 

som man måste gå igenom. Det handlar om 
tre månaders förberedelse inför en premiär 
och allt kan inte vara perfekt med en gång, 
det vet man som fotbollsspelare. Fast det är 
klart att jag ville göra så bra ifrån sig som 
möjligt i första matchen inför DIF-publi-
ken. Men sen lyfter vi oss och gör två riktigt 
bra träningsmatcher i Seinäjoki där vi spelar 
bättre, snabbare och mer beslutsamt. Att det 
sen totalt har blivit fem ”nollor” på sju för-
säsongsmatcher för min del känns jättebra 
och tyder på att vi har en bra defensiv. Så 
jag ser fram emot att få toppa formen inför 
premiären mot Elfsborg

Även livet som nyinflyttad i Stockholm 
handlar om acklimatisering. Men bitarna 
börjar falla på plats, enligt Kasper som inte 
är någon stor vän av minusgrader.

– Jag tyckte att det var otroligt kallt i 
början. Men att komma till en ny klubb har 
jag gjort förut och det är alltid en omställ-
ning med både positiva och negativa bitar. 
Nu känns det stabilt och jag tror och hoppas 
att vi, tack vare inställningen och ledarska-
pet som finns i laget, kommer att kunna 
skörda frukterna av det hårda arbete vi 
lägger ner under träningarna. Det här kan 
bli ett bra år. 

NYFÖRVÄRV

Fakta | Martin Broberg
Född: 900924
Längd: 183 cm 
Vikt: 74 kg 
Position: Mittfältare 
Nationalitet: Sverige
Kom ifrån: Degerfors IF
Moderklubb: Karlskoga SK

Fakta | Kasper Jensen
Född: 821007
Längd: 193 cm 
Vikt: 89 kg 
Position: Målvakt 
Nationalitet: Danmark
Kom ifrån: FC Midtjylland
Moderklubb: Gug BK

Text: Peder Ernerot   Foto: Daniel Blom

Text: Peder Ernerot   Foto: Daniel Blom
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Flytten från de drygt 27000 invånarna i 
Karlskoga till miljonstaden Stockholm 
beskriver Martin som väldigt positiv 
och han efter ett par månader börjat få 
en struktur på tillvaron.

 - Jag trivs väldigt bra i Stockholm. 
Jag har väl inte fått 100-procentig ord-
ning på allt än men gitarren är i varje 
fall på plats, säger Martin som sitter 
inne på en stor portion musikalisk 
talang.

 - Jag har försökt lära upp några i 
laget på gitarr. Tyvärr drog min förra 
lärjunge Calle Björk iväg till Brage och 
Niklas Penttilä håller låg profil, han vill 
mest köra för sig själv. Men Emil Berg-
ström är duktig och vi lirar en del ihop, 
avslutar Martin som scendebuterade i 
DIF-sammanhang tillsammans med 
Emil och Sektion B på releasefesten för 
nya matchtröjan. 

NYFÖRVÄRV
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Löftet från 
Amerika Aggressiv 

dansk ny 
backjätteI den strida strömmen av blå-

randiga nyförvärv inför 2012 

var Brian »Cobi« Span ett av 

de mindre välkända namnen. 

Men under försäsongen har den 

unge, amerikanske yttermitt-

fältaren fått mycket uppskatt-

ning av supportrarna för sin 

snabbhet, fina teknik och sitt 

driv med bollen som ger honom 

goda förutsättningar att kunna 

”göra sin gubbe”.

Den 20-årige Brian är född i So-
mers, New York och smeknam-
net Cobi har han fått efter den 

amerikanske landslagsanfallaren Cobi 
Jones, välbekant för många svenskar 
sen VM 1994 i USA. Magnus Pehrsson 
följde Brian noga under hans tid som 
collegespelare i University of Virginia 
och plockade över honom till DIF inför 
säsongen 2012.

 – Han är ung och har stor potential. 
Vi ser honom som en spelare som kan 
användas som ytter, både på vänster- 
och på högerkanten men även som 
”nia”, konstaterar MP om Brian som har 
gjort bra ifrån sig under de inledande 
träningsmatcherna och hunnit med att 
göra mål både i A-laget och U21.

 – Det kändes otroligt roligt att få 
göra mitt första A-lagsmål mot Ålborg, 
det var en fin framspelning av Christer 
(Youssef) och riktigt skönt att få sätta 

Efter en bra insats på match-

lägret i Finland blev mittbacken 

Marc Pedersen i slutet av 

februari klar för Djurgården. 

Marc blir den tredje dansken 

i årets upplaga av Djurgården 

och som det sett ut på för-

säsongen har han goda chanser 

att gå rakt in i startelvan bredvid 

Joona Toivio när det vankas 

stadionpremiär den 8 april. 

Marc Pedersen beskriver sig 
själv som en aggressiv för-
svarsspelare vars främsta 

egenskaper ligger i hans styrka 
och snabbhet, det han själv vill 
förbättra som spelare är tekni-
ken med boll och sitt offensiva 
spel som enligt honom själv 
bara är okej. Det är knappast 
en blygsam beskrivning av den 
22-årige dansken. Men med 
facit i hand, varför vara blyg-
sam efter den form han visat upp 
under försäsongen. Under sina fyra 
första träningsmatcher för klubben, 
mot bra nordiskt motstånd vann 

dit den. Jag har fått många gra-
tulationer via mejl och twitter, 
precis som efter första målet i 
U21 när vi slog Nike Academy 
med 4-2, säger Brian som är en 
av spelarna i laget som flitigt uppdaterar 
omgivningen om sina förehavanden via 
twitter på @cobifresh.

Flytten till DIF har dock inneburit en 
viss omställning från den amerikanska 
fotbollen till den svenska, men Brian 
tycker att acklimatiseringen trots allt 
har gått hyfsat smidigt och att spelet 
börjar sitta bättre nu.

 – Det har varit en bra försäsong så 
här långt. Vi har tränat mycket med 
boll och jag tycker att jag utvecklas hela 
tiden. Fysiskt tycker jag att jag hänger 
med bra, kroppen har svarat bra på 
träningen hittills. 

Flytten från Somers, NY till Stockholm 
har funkat fint tycker Brian och i takt 
med att boendet och bredbandet har 
blivit fixat känner han sig mer och mer 
hemma.

 – Jag har fått egen lägenhet nu och 

Djurgården samtliga med målskillna-
den 10-0. Det första insläppta målet 
kom mot Malaga i den femte tränings-
matchen. Joona och Marc hade plockat 
bort de spanska anfallarna bra under 
hela matchen, men i den 85 minuten 
lyckas den 160 cm långa argentinaren 
Diego Mario Buonanotte prickskjuta in 
Malagas kvittering.

DEN 183 CM LÅNGE MITTBACKEN är född 
i Give, en lite ort med drygt 5 000 
invånare i centrala Danmark. 2007 

skrev den då 17 årige Marc på sitt 
första proffskontrakt med Vejle 
och lämnade då FC Midtjylland 

där han var ungdomsspelare. 
I Vejle fick han sitt stora 

genombrott och var given 
i mittförsvaret, men då 
laget misslyckades med 

att ta sig upp i Danska 
Superligan lånades han 

säsongen 2010-2011 ut till 
Randers FC. I Randers blev 
dock speltiden knapp med 
endast ett fåtal framträdaren. 
Tillbaka i Vejle kände Marc 
att han ville ta nästa steg i 

karriären och när hans agent 

har börjat rota mig i stan. Det är en bra 
stämning i laget och jag umgås mycket 
med spelarna i min egen ålder, men 
även en del med de äldre. Sen är alla i 
föreningen väldigt hjälpsamma med att 
fixa saker hela tiden, så jag tycker att 
allt flyter på fint.

Inte ens snön och kylan under tränings-
matcherna besvärar honom, trots att det 
är lite hårdare väderpremisser för fotboll 
här än i USA.

 – Det är lite speciellt att spela fotboll 
utomhus i sånt här väder, man får se till 
att värma upp ordentligt för att slippa 
skador. Men jag är rätt van vid snö 
eftersom jag vuxit upp i New York så 
det är lugnt, avslutar Brian. 

berättade att Djurgården ville bjuda in 
till provspel var det ingenting att snacka 
om, han ville ta chansen.

NU, DRYGT EN MÅNAD efter att Marc skrev 
på sitt ettårskontrakt för DIF, ser det 
allt mer ut som att han är på väg att 
slå sig in i årets Allsvenska startelva. 
I genrepet mot Degerfors bildade han 
återigen backpar med Joona Toivio och 
laget höll, som vanligt, nollan då man 
vann med klara 2-0.

FÖRHOPPNINGSVIS KAN Joona och Marc 
växa ut till ett nytt klassisk mittbacks-
par i Djurgårdens historia likt sina 
föregångare Markus Karlsson – Toni 
Kuivasto och Markus Johannesson – 
Toni Kuivasto. 

NYFÖRVÄRV NYFÖRVÄRV

Fakta | Brian Span
Född: 920224
Längd: 190 cm 
Vikt: 82 kg 
Position: Mittfältare/anfallare 
Nationalitet: USA
Kom ifrån: Reading United AC
Moderklubb: Virginia Cavaliers

Fakta | Marc Pedersen
Född: 890731
Längd: 183 cm 
Vikt: 80 kg 
Position: Back 
Nationalitet: Danmark
Kom ifrån: Vejle
Moderklubb: Give Fremad

Text: Peder Ernerot   Foto: Daniel Blom

Text: Alexander Sjöblom   Foto: Daniel Blom
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»Det kändes otroligt 
roligt att få göra mitt 
första A-lagsmål 
mot Ålborg.«
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Andreas 
gillar
draget 
kring DIF

Den glade
brassen

Med Joel Riddez långtids-

skadad ville manager Magnus 

Pehrsson få in ett alternativ 

i truppen. Valet föll på den 

29-årige vänsterbacken 

Andreas Dahlén.

-Det är en spelare som jag försökte 
rekrytera redan 2006 till Sirius 
och som jag har följt sedan 

dess. En komplett ytterback som är väldigt 
snabb och har en bra löpkapacitet. Han är 
vänsterfotad med bra inlägg och passningar, 
sa Magnus när kontraktet med Dahlén var 
klart.

Andreas lämnade som 21-åring mo-
derklubben Brynäs IF för IFK Norrkö-
ping. Efter två år i ”Peking”, ett i Umeå 
och tre allsvenska säsonger med Gefle 
skrev han 2010 på ett 2,5-årskontrakt 
med Hansa Rostock. Där blev det tolv 
matcher och två mål innan han köptes 
av FSV Frankfurt i 2. Bundesliga. Efter 
ett möte med Magnus och chefsscouten 
Khaled El-Ahmad var beslutet att flytta 
till Stockholm taget.

– De har verkligen en plan och gjor-
de ett oerhört seriöst intryck. Allt runt 
omkring verkar vara väldigt proffsigt 
och då blir det lättare att nå målen.

Det går inte att ta miste på 

hur bra Ricardo trivs i Stock-

holm och Djurgården. Han går 

konstant runt med ett leende 

på läpparna och hela hans 

kroppsspråk uppvisar tecken 

på glädje.

-Stockholm är en fantastisk stad, 
jag känner mig redan hemma 
här, säger den medieskygge 

brassen mellan två träningar på Kaknäs. 
Han har nyligen bytt hotellet mot en egen 
lägenhet tillsammans med sin sambo och 
nu lägger han ner mycket av sin tid på att 
fixa i ordning där. Egen bostad innebär 
att han kan laga egen mat och då blir 
det mycket brasilianskt vilket även hans 
svenska sambo uppskattar.

- En typisk brasiliansk rätt som vi båda 
gillar är ris, kyckling, svarta bönor och 
bacon, det är verkligen gott. 

NÄR MAN PRATAR MED RICARDO, eller bara 
befinner sig i hans närhet, är det mycket 
som kretsar kring hans sambo Pernilla 
som nyss flyttat upp från Kalmar till 
Stockholm. Efter en träning på Bosön 
skulle Ricardo, som var minst sagt 
exalterad över hennes ankomst, köra ut 
till Bromma för att ta emot henne. Men i 
ivern att träffa henne så lyckades han inte 
fokusera tillräckligt på GPS:en i bilen och 
plötsligt befann han sig i Haninge, fem 
mil söder om Stockholm och långt från 
Bromma med ett mobilbatteri som höll på 
att ta slut. Räddningen blev Daniel 
Granqvist, Djurgårdens Players Manager, 
som hoppade in i sin bil och satte av mot 
Bromma och sa till Ricardo att köra 

EFTER BARA fyra trä-
ningar fick Andreas 
Dahlén dra på sig den 
blårandiga tröjan och 
göra debut för Djurgår-
den i matchen mot Brommapojkarna. 
Det blev 45 minuter innan Magnus 
Pehrsson i halvtid bytte ut i princip hela 
laget.

– Det var jäkligt kul att få dra på sig 
DIF-tröjan och börja lira. Vi hade 
det lite tufft i början och för mig 
personligen var det tufft under 
de första 15 minuterna . Det var 
roligt att få spela, men jag hade 
ju hoppats på att vinna halvle-
ken istället för att förlora den i 
slutet, säger Andreas.

ANDREAS SPELADE de 
inledande försäsongs-
matcherna men drog 
oturligt först på sig först 
en sjukdom och sedan en 
blödning i ena vaden. Come-
backen skedde med ett inhopp 
i genrepet mot Degerfors, men 
för att komma upp i normal nivå 
behöver han lite tid till.

– Det var riktigt tråkigt att 

tillbaka till hotellet.
– Det är roligt så 

här i efterhand, och jag 
skrattar själv åt det. Nu 
är det inga problem, jag 
har lärt mig hitta rätt så 
bra och har inte stött på 
några liknande problem 
igen, säger han med ett 
skratt. 

– Pernilla betyder 
otroligt mycket för mig, 
jag tycker att hon är 
fantastisk och jag älskar 
att vara med henne. Jag 
tror att hon gör mig till 
en bättre spelare också, det är lättare att 
prestera när man är harmonisk. Allt i mitt 
liv går åt rätt håll så det är klart att jag är 
lycklig, och det blir ännu bättre snart efter-
som jag ska bli pappa om ett halvår. Då 
är det inte konstigt att jag är glad när jag 
kommer till träningen, jag är avslappnad 
och mer motiverad än någonsin.

FÖRSTA TIDEN I DJURGÅRDEN har dock 
inte varit helt enkel för Ricardo. 

– Det är inte helt lätt att komma till en 
ny och mycket större klubb eller till en 
stor stad som Stockholm. Man känner att 
man måste prestera direkt i ett nytt lag. 
Men jag gillade det ändå, jag uppskattar 
att pröva nya saker, att möta nya utma-
ningar. Nu har jag varit här ett tag och jag 
tycker verkligen att jag har kommit till en 
fantastisk klubb, med bra lagkamrater och 
jag kan inte ens beskriva med ord hur 
mycket jag gillar Magnus (Pehrsson). 
Han hjälper mig hela tiden och han har 
gjort min första tid i Djurgården till 
någonting fantastiskt. 

få ett sådant hack i träningen, men 
det var skönt att vara tillbaks mot 

Degerfors och nu hoppas jag få 
vara helt skadefri ett tag och 

hitta formen. Det känns 
så otroligt roligt med 
säsongsstarten, det är ett 
jäkla drag kring Djurgår-

den just nu, menar Andreas. 

KONTRAKTET MED DAHLÉN är 
på ett halvår men Djurgården 
har en option på en förläng-
ning.

– Kontraktstiden hänger 
ihop med att Joel Riddez ännu 
inte är tillbaka för fullt, säger 
Magnus Pehrsson. 

Fotbollsmässigt tycker han att han bytt 
upp sig, även om han poängterar hur bra 
han trivdes både på och utanför planen i 
Kalmar.

– Där var jag ensam i min anfallsposi-
tion. Vi spelar ju visserligen bara med en 
anfallare i Djurgården också, men vi är 
mycket offensivare som lag och fler följer 
med i anfallen vilket underlättar för mig. 
Det är lättare att hitta bra ytor här och jag 
tycker nog att det är lite enklare för mig i 
Djurgården. 

RICARDO KONKURRERAR med James 
Keene om den enda anfallsplatsen, men 
Ricardo ser dem inte som konkurrenter. 

– James är en mycket bra kille, vi pra-
tar mycket med varandra och är kompisar. 
Vi försöker hela tiden hjälpa varandra, 
James kan lära mig saker och jag kan 
lära honom en del. För mig är inte det 
viktiga vem av oss som spelar, eller om vi 
båda spelar. Det primära är att vi jobbar 
hundra procent för Djurgården oavsett 
hur Magnus väljer att formera laget. 

NYFÖRVÄRV NYFÖRVÄRV

Fakta | Andreas Dahlén
Född: 821211
Längd: 181 cm 
Vikt: 77 kg 
Position: Back 
Nationalitet: Sverige
Kom ifrån: FSV Frankfurt
Moderklubb: Brynäs IF

Fakta | Ricardo Santos
Född: 870213
Längd: 187 cm 
Vikt: 82 kg 
Position: Anfallare 
Nationalitet: Brasilien
Kom ifrån: Kalmar FF
Moderklubb: Volta Redonda

Text: Jonas Riedel   Foto: Daniel Blom

Text: Wille Bäckström   Foto: Daniel Blom
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En erfaren
26-åring
James Duncan Keene gör i år 

sin sjunde säsong i Allsvenskan 

om man bortser från en avstick-

are till Fredrikstad under 2011. 

Det är en rutinerad 26–åring 

som i år ska kriga och svettas i 

den blårandiga tröjan. För hårt 

slit kommer det garanterat att 

bjudas på.

-Han kommer tillföra hårt arbete, 
personlighet och karaktär, 
säger Djurgårdens manager 

Magnus Pehrsson.
Det skulle lika gärna kunna vart en 

beskrivning av den nu pensionerad 
Djurgårdshjälten Mattias Jonson, men 
Magnus pratar så klart om Keene. Inga 
jämförelser i övrigt dock, Jonson kom-
mer alltid vara legend i DIF och kan 
inte ersättas, men James Keene är 
en liknande spelartyp som aldrig 
ger sig och som alltid sätter 
laget i första hand. 

JAMES KOMMER FRÅN den 
lilla byn Wells i sydväs-
tra England, mest känd för sin 
katedral och actionkomedin Hot 
Fuzz som spelades in i staden 

2007. Han började spela 
fotboll för Portsmouths 
ungdomslag och representerade också 
klubbens A-lag innan han 2006 ham-
nade på lån i Sverige och GAIS. Där 
blev det succé med 10 mål i Allsvenskan 
för den då 20 år gamla engelsmannen. 
Framgången väckte intresse hos större 
klubbar i Sverige och Elfsborg drog det 
längsta strået då man skrev kontrakt på 
fem år med Keene. Sedan dess har han 
tillhört Boråsklubben där framgångarna 
både kommit och gått, från startspelare 
till inhoppare och vise versa. Totalt blev 
det 99 matcher och 19 mål för klubben.

I Djurgården hoppas han nu få en ny-
start i karriären och ser framemot att 
får lära känna sin nya stad Stockholm. 

– Jag ser fram mot det. Det är 
en riktig nystart för mig, en 

ny stad och ett nytt lag. Jag 
ville stanna i Skandina-
vien och när Djurgår-
den dök upp som ett 
alternativ var det ett 

lätt val, säger James 
Keene.

– Stockholm är 
en väldigt vacker stad som 

jag ser fram mot att få se 
mer av.

SOM DJURGÅRDARE är det skönt att ha 
James Keene i den blårandiga tröjan då 
han två gånger lyckats sänka sin nya 
klubb i allsvenskan. I den 17 omgången 
av 2006 års Allsvenska gjorde han det 
matchavgörande 1-0 för sitt dåvarande 
lag GAIS, och i den 28 omgången 2008 
sänkte han återigen DIF genom att göra 
1-0 en bit in på andra halvlek.

Nämnvärt är också att förra året kom 
han in för Elfsborg i den 91:a minuten 
mot Djurgården. När domaren blåste av 
matchen i den 93 minuten hade engels-
mannen lyckats dra på sig ett gult kort. 
En sak är säker, James Duncan Keene gör 
alltid sitt jobb på planen och lägger inga 
fingrar emellan.  

NYFÖRVÄRV NYFÖRVÄRV

Fakta | James Keene
Född: 851226
Längd: 179 cm 
Vikt: 74 kg 
Position: Anfallare 
Nationalitet: England
Kom ifrån: Fredrikstad
Moderklubb: Portsmouth

Text: Alexander Sjöblom   Foto: Daniel Blom

8 JAMES KEENE

Fakta | Yussif Chibsah
Född: 831230
Längd: 178 cm 
Vikt: 68 kg 
Position: Mittfältare 
Nationalitet: Ghana
Kom ifrån: Gefle IF
Moderklubb: King Faisel

4 YUSSIF CHIBSAH

Fakta | Nahir Oyal
Född: 901217
Längd: 175 cm 
Vikt: 69 kg 
Position: Mittfältare 
Nationalitet: Sverige
Kom ifrån: Syrianska FC
Moderklubb: Assyriska FF

19 NAHIR OYAL

Fakta | Emil Bergström
Född: 930517
Längd: 187 cm 
Vikt: 79 kg 
Position: Back 
Nationalitet: Sverige
Kom ifrån: BP
Moderklubb: Spånga IS

13 EMIL BERGSTRÖM

Fakta | Daniel Jarl
Född: 920413
Längd: 197 cm 
Vikt: 90 kg 
Position: Back 
Nationalitet: Sverige
Kom ifrån: Enköping SK
Moderklubb: Håbo FF

24 DANIEL JARL
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Dessa nya spelare i A-truppen har presenterats i tidigare nummer av Djurgårdaren.
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MP:s nya bygge
Text: David Bogerius

Den tredje maj 2011 tillträdde Magnus Pehrsson som manager i Djurgården. När upp-

draget - att rädda laget kvar i Allsvenskan - var slutfört började genast arbetet med 

säsongen 2012. Nu är den här och med den ett till stora delar nytt lagbygge både på 

och vid sidan av planen. I den första av två artiklar berättar ”MP” om sitt ledarskap 

och några av de nya rollerna runt laget.

DEL 1

–Vi är fortfarande i en upp-
byggnadsprocess där vi 
försöker få de nya spelarna 
att integrera, men det gäller 
även för de som varit här ett 
tag eftersom vi kommer att 

spela lite annorlunda i år än tidigare. Det blir mycket 
individuell feedback på det som händer på planen, men 
det gäller också att göra det tydligare för alla i organisa-
tionen vad var och en ska göra. Det har varit mitt primära 
arbete sedan truppen blev klar, så det har varit en 
månad med väldigt mycket jobb som tränare men också 
som arbetsledare på Kaknäs, säger Magnus Pehrsson 
när intervjun för Djurgårdaren görs i början av mars. 

FOTBOLLSREPORTRARNA som under den gångna vintern 
envist ältade att ”alla nobbar DIF” tystnade till slut. 
Efter presentationen av det tionde nyförvärvet höll det 
inte längre. Alla nya spelare i truppen väcker ett stort 
intresse och sprider hopp i supporterleden men kräver 
också mycket arbete.

– Men jag tror ändå inte att försäsongen har varit 
så väldigt annorlunda för spelarna. En del av dem har 
kommit in i det väldigt snabbt rent spelmässigt, men 
de som kommer från en lägre nivå har blivit inslussade 
med en träningsnivå som är anpassad till dem för att 
de inte ska bli skadade. Då gäller att vara pedagogisk 
och få dem att förstå att de konkurrerar till hundra 

procent även fast de tränar mindre. Det är klart att 
för en del spelare har det varit om omställning att 
komma till en ny stad och en ny klubb som inte tränar 
likadant som de har gjort tidigare, men jag tycker att 
vi har kommit långt med att få spelarna att förstå hur 
vi tänker. Det är viktigt att de får höra samma saker 
från oss ledare. 

FÖRSÄSONGENS SEGERMATCHER mot Vålerengen och 
Ålborg har visat upp ett snabbare och tuffare Djurgården. 
”MP” håller med om att det pågår en kollektiv 
attitydförändring i laget. 

– Det har varit några år nu när Djurgården har 
förlorat mer än vad som vunnits. Nu försöker vi bryta 
det med många nya spelare och ett nytt sätt att spela 
och träna. Det viktigaste förra året var att få in en 
attityd som är mer här och nu: att man är mer på tå, 
vill fightas och ser möjligheterna. Det är bra om det 
syns utåt att känslan börjar infinna sig men vi måste 
vinna fler matcher för att det ska bli självförstärkande. 

UNDER DEN FÖRRA VINTERN var ”MP” ledig. Ett arbets-
fritt halvår som innehöll resor till Spanien, Afrika och 
USA och gjorde honom till en bättre tränare, enligt 
honom själv. Mycket av hans funderingar kretsade 
kring ledarskapet.

– Jag använde tiden till att reflektera ordentligt 
och gå igenom vad jag har gjort bra och vad jag har 
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varit sämre på. Jag fick lite ny input men framför allt 
blev jag väldigt klar med hur jag vill leda ett lag och 
hur det ska spela. När jag sen klev in i DIF visste jag 
vad vi var tvungna att vara bättre på än tidigare. Den 
säkerheten som jag nu känner inför sättet att spela gör 
att jag kan lägga mer känsla, energi och passion i det. 
Särskilt nu när jag jobbar med spelare som jag själv 
har valt för att de passar in. 

Som ny DIF-manager blev Magnus Pehrsson 
snabbt hyllad för sitt tydliga ledarskap. Spelare som 
Mattias Jonson och Christer Youssef hyllade hans 
auktoritet.

 – Det är också något som jag analyserade under 
mitt lediga halvår. Som tränare har du, med tanke på 
den omställning på spelare som råder, i princip en ny 
grupp spelare varje säsong. Ska du få en sådan grupp 
att fungera så måste du vara väldigt styrande och auk-
toritär från början, särskilt som du ska göra resultat 
varje vecka. Vi kan liksom inte vara långsiktiga och 
hoppas att det blir bra om tre år.

Tidigare har ”MP” haft en mer demokratisk stil 
med fler diskussioner och längre tidsperioder för 
beslutsfattande.

– Men när jag tillträdde som manager i Djurgården 
var det solklart att jag direkt måste göra alla spelregler 
klara och sätta ramarna för hur vi ska göra, leda och 
driva verksamheten. Tidigare hade jag inte riktigt 
kunnat genomföra det, även om jag uttryckt tankarna 
för kompisar, men jag kände att jag kunde göra det i 
DIF. 

Han märkte snabbt att det fanns ett antal spelare 
i Djurgårdens trupp som han kunde lita på och som 

han snabbare kunde involvera och diskutera med. 
Efter vinterns spelarinköp är de fler. 

– Samtidigt gör den stora andelen nya spelare att 
det är väldigt viktigt för oss ledare att vara handfasta 
och tydliga med hur vi ska spela. 

DET NYASTE NAMNET i ledarteamet runt Magnus Pehrsson 
är Daniel Granqvist. I början av januari tillträdde han 
rollen som player manager. 

– Titeln player manager är ju ny i Djurgården men 
mycket av det han gör är sådant som Marie Barth-
Kron gjorde som personalchef (i DIF 2000-2009.) 
Djurgården låg i framkant när den tjänsten inrättades 
och som spelare upplevde jag att det var väldigt bra att 

ha en sådan person i föreningen. Men det är inte där-
för jag kom på att vi ska ha en player manager utan för 
att jag märkte att vi behövde bli bättre på att ta hand 
om våra spelare. Tillsammans med scouting- och re-
kryteringsprocessen var det väsentligast att förbättra. 

Enligt ”MP” var det väldigt tydligt under förra 
året att administrationen runt spelarna slet hårt på 
hela organisationen. Det var väldigt många som blev 
involverade i processen med att ta hand om nya spe-
lare – och även de som varit här ett tag – men ingen 
som riktigt ägde frågan. Alla var med och hjälpte till 
men ingen tog ansvaret fullt ut. 

– Idag kan jag säga att effekten av att Daniel Gran-
qvist kommit in har varit större än vad jag hoppades 
på. Det som tidigare var något som engagerade hela 
tränarteamet, mig själv, Khaled (chefscouten Khaled El-
Ahmad) och en massa folk på kansliet är nu något som 
bara fungerar. Allting är väldigt bra och strukturerat. 

ÖNSKEMÅL OM REKRYTERINGEN uttrycktes redan i 
somras men det var svårt att hitta det ekonomiska 
utrymmet för den. 

– Men efter säsongen visste vi att vi skulle få in 
runt tio nya spelare i truppen och då hade jag och 
Khaled ett snack med Johan Ahlborg (Djurgården 
Fotbolls vd) där vi tog ett beslut om att göra en priori-
tering. Vi visste att vår situation skulle bli ohållbar om 
vi inte fick in någon som tog hand om den. Vi hade 
andra alternativ till tjänsten än Daniel men vi kände 
väl till honom sedan hans tid på DIF U-fotbolls kansli 
och han hade väldigt goda rekommendationer. 

Daniel valdes för hans erfarenhet i föreningen 
och hans stora driv att jobba med den typen av frågor 
men också för att han själv har varit elitidrottsman 
(elitserien i hockey med Malmö IF) och utlandsproffs 
(Tyskland, Danmark m.m.) och fått uppleva hur man 
bli mottagen i andra länder.  I hans roll arbetar han 
med all form av administration för Djurgårdens spelare. 
Det kan handla om allt från bostad och ekonomi till 
försäkringar och fruars/flickvänners situation. 

– Med de utländska spelarna blir det också en 
hel del arbete med intyg och tillstånd. Han ska även 
fungera som kittet mellan sponsorer och spelare och 
den interna tillgången tills spelare vid marknadsakti-
viteter och liknande. 

Utöver dessa arbetsuppgifter är han dessutom 
lagledare för U21-laget och ansvarig för A-lagets alla 
resebokningar. 

– Det är ett brett område men när man får struktur 
på det blir det klart hanterbart. Daniel avlastar mig 
och Khaled vilket har gjort att jag har kunnat släppa 
mycket av det som tidigare har snurrat i huvudet. 
Framför allt slipper jag stressen som framkallas av att 
alltid behöva tänka på vem som ska göra vad. 

KHALED EL-AHMAD TILLTRÄDDE I AUGUSTI och har haft 
ett mycket intensivt första halvår i klubben. ”MP” 
säger att rollen som chefsscout har utvecklats som han 
hoppades. 

– Han agerar mer och mer som en sportchef gör 
i andra klubbar, det vill säga sköter förhandlingar 
med spelare även om han och jag stämmer av varje 
dag. Det är han som har kontakter med alla agenter 
och alla klubbar och spelare vid eventuella spelarköp 
och försäljningar. Khaled jobbar väldigt nära Daniel 
Granqvist när det är spelare som är på väg hit, 
berättar ”MP”. 

Under vintern har Khaled inventerat spelarmark-
nader i Sydamerika, Afrika, Costa Rica, Belgien 
och Norden. En inventering för att eventuellt kunna 
fokusera mer på någon av marknaderna. Arbetet för 
att utveckla scoutingverksamheten pågår även i 
Sverige tillsammans med Mats Jansson från 
Djurgårdens U-fotboll. 

”MP” SER OCKSÅ EN ÖNSKVÄRD UTVECKLING för hans 
samarbete med Carlos Banda som gör sitt tredje år 
som A-lagstränare.

– När jag kom hit var det viktigt för mig att 
komma med något nytt och ta mycket plats, men 
under senhösten och vintern har vi delat upp uppgif-
terna mellan oss. Carlos gör till exempel mycket av vår 
träningsplanering på detaljnivå och håller i arrang-
emangen kring hemma- och bortamatcherna tillsam-
mans med Daniel Granqvist. Vi går igenom våra 
motståndarlag och gör analyserna utifrån lite olika 
infallsvinklar, men det är alltid han som presenterar 
dem för spelarna. När det gäller spelövningarna så 
driver vi dem lika mycket, om det inte är så att han 
gör det mer. Han har fått en större och större plats 
och jag tror också att han känner att han har en viktig 
roll. Jag tycker att han har fått den rollen som han ska 
ha men som var svår att ge honom från början när jag 
kom in och laget befann sig i en krissituation. 
Han är den som jag jobbar närmast med av tränarna 
och agerar som jag tycker att våra ledare ska göra. 
Han uttrycker sig tydligt på träningspassen och är 
väldigt rak och drivande. 

Med Daniel och Khaled i föreningen och Carlos i 
en större roll har MP:s arbetssituation förändrats.   

– Jag jobbar fortfarande väldigt mycket men har 
nog kapat tio timmar i veckan. Nu känner jag att min 
tid går åt till det som jag vill arbeta med. 

»När jag tillträdde som manager i 
Djurgården var det solklart att jag 
direkt måste göra alla spelregler klara 
och sätta ramarna för hur vi ska göra, 
leda och driva verksamheten.«

I nästa nummer av Djurgårdaren berättar ”MP” om fler av personerna 
runt A-laget, bland annat tränarna och det medicinska teamet.

Magnus Pehrsson, aktiv som manager och spelare i Djurgården.
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DJURGÅRD  SFAMILJEN
Nu samlar vi

Tillsammans fyller vi Stadion 2012
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På grund av Stadionbygget måste 
Djurgårdens fotbollslag flytta från området 
där laget fram tills dess spelat, först på 
sandplanen på Stockholms Idrottspark och 
därefter från 1906 till 1910 på Östermalms IP. 
Ny adress blir Tranebergs IP.

Stockholm Stadion invigs i 
samband med att de olympiska 
sommarspelen hålls i den kungliga 
hufvudstaden. Arkitekt är Torben 
Grut och för trädgårdsarkitekturen 
står Jange Blomkvist.
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Torben Grut

Stockholms Stadion genom åren

1911 1912 1936 1950

Djurgårdens kontrakt med Tranebergs IP går ut 
och fotbollslaget flyttar istället till Stockholms 
Stadion - hyresavtalet sträcker sig fram till 30 juni 
1943. Under de kommande åren tillkommer även 
DIF bordtennis, fäktning, cykel m fl som
huserar - antingen sportsligt eller med kansli-
verksamhet - på Stadion under olika perioder.

Under 50- och 60-talet 
spelade Djurgården i stort sett 
alltid på Råsunda eftersom 
arenan var bättre lämpad för 
det enorma publikintresset 
som fanns runt laget.

OS-invigningen 1912

DIF-GIF SUNDSVALL 8 APRIL 15.00

Stadionpremiär och Djurgårdsfamiljen samlas!

Säsongens första
måndagsmatch

Låt säsongen börja!

Efter en lång vinter är våren äntligen här, gräset 

börjar bli grönt och det är dags att bege sig till 

Stadion! Där väntar ett till stora delar nytt och spän-

nande lag, fullsatta läkare och allt som hör till när 

Djurgårdsfamiljen träffas. 2012 blir en oförglömlig 

sista säsong på Stadion, och det är i dag det startar. 

GIF Sundsvall är ett lag som Djurgården har flera historiska 
kopplingar till. Legenden Anders Grönhagen spelade för 

Giffarna och Djurgården under sina tolv aktiva år som fotbolls-
spelare och har dessutom ett förflutet som tränare för de båda la-
gen. En annan hjälte och järnkamin med förflutet i klubbarna är 
Patrik Eriksson-Ohlsson. ”Peo” lämnade DIF 2003 efter drygt 
hundra matcher och fyra mål i den blårandiga tröjan. Men den 
starkast koppling mellan lagen är kanske tidigare guldtränaren 
Sören Åkeby som tränar nykomlingarna sedan oktober 2008.

När Djurgården i den 25:e omgången 2002 skulle ta det sista 
steget för att avgöra Allsvenskan var det just GIF Sundsvall 

Säsongspremiären är alltid speciell. Vi vet alla vad 

den betyder. En lång vinter till ända, grönt gräs, vår i 

luften och den obeskrivliga, underbara känslan att gå 

upp till Stadion och få se DIF spela fotboll igen. Att få 

sätta sig bland gamla och nya kompisar och sjunga, 

skratta jubla och ibland sucka – och uppleva den härliga 

känslan av att vara en del av Djurgårdsfamiljen. 

Den här säsongen blir som alla vet lite annorlunda. I skri-
vande stund är det ännu inte helt klart vad som sker med 

förseningen av Stockholmsarenan, men 2012 blir ändå ett år att 
minnas. Det blir med all sannolikhet den sista hela säsongen på 
Stadion. Och Djurgårdsfamiljen har mobiliserat på alla håll och 
kanter för att göra 2012 till en fantastiskt upplevelse. 

För familjerna och de yngsta Djurgårdarna så blir Fond-
läktaren ytterligare en familjeläktare i år. Utöver det play-
ground som finns på innerplan vid Musikläktaren så erbjuds 
här attraktiva biljettpriser för familjen, ett helt nytt playground 

med lekar för såväl stora som små före och efter match och 
dessutom barnpassning under matcherna. Alla spelare och 
ledare i Djurgården Ungdom får Musikläktaren och Sektion H 
som naturlig samlingsplats varje match.

Tillsammans har förening och supportrar skapat en hausse 
av sällan skådat slag inför säsongspremiären. Rusningen efter 
både säsongsbiljetter och lösbiljetter har slagit rekord och 
klacken är i år så stor att den tar över en sektion mer än van-
ligt. Det blir den största klacken någonsin - Stadion kommer 
att koka under 2012! På planen har Djurgården under manager 
MP:s ledning ställt upp ett till stora delar nytt, hungrigt lag, 
med en ny spelidé och en vilja att visa Sverige att Djurgården 
hör hemma i toppen. 

Det kommer kort sagt att bli en stor publikupplevelse att gå 
och se Djurgården i år. Så köp biljetter, ta med dig kompisar, 
familj och släktingar och låt oss tillsammans göra 2012 till en 
oförglömlig säsong!

Djurgårdsfamiljen är samlad. Låt säsongen börja! 

som stod för motståndet. Matchen 
började trevande och hela Stadion 
kände guldfrossa. Vid ställningen 
1-1 fick en anstormande Stefan 
Rehn bollen och som i en saga letar 
den sig in i Fredrik Sundfors vänstra 
hörn. Målet blev matchavgörande 
och Stadion kokade. Säsongen 
avslutades med Djurgården som 
Svenska Mästare och Sören Åkeby 
som guldtränare.

Den bästa siffran under 2000- 
talet kom redan 2002 när hela 13 635 kom och såg DIF vinna 
över IFK Göteborg, en siffra som nu förhoppningsvis ska slås, 
så ta med familjen och var på plats den 8 april för att skapa 
den bästa och största publiken i en Stadionpremiär under 
2000-talet. Som vanligt när det är helgmatch kommer det 
populära playground-området vara öppet för barnen. 

Text: Carl Henrik Nordin, 
         Alexander Sjöblom  
         och Jonas Riedel

DIF-MALMÖ FF  16 APRIL 19.00

I årets andra match på 

Stadion möter Djur-

gården förra årets 

tabellfyra Malmö FF. 

Det lär som vanligt bli 

ett hett och spännan-

de möte mellan två 

anrika lag som under 

2000-talet bjudit upp 

till ett antal händel-

serika drabbningar. 

MFF kommer dess-

utom ofta med många 

supportrar till Stadion 

- något som gör att 

Djurgårdsklacken höjer stäm-

ningen några extra snäpp i dessa 

matcher. Missa inte chansen att 

sjunga fram Djurgården till seger 

mot skåningarna! 

Det blir en speciell atmosfär på 
Stadion när det är måndagsmatch 

och mycket folk, när mörkret skym-
mer och hela Stadion fylls med sång. 
Det är en känsla som måste upplevas på 
plats, precis som den gjordes av 14 181 
personer den där sensommaraftonen i 
september 2005. Även det var en måndag 
och Djurgården skulle spela bort MFF 
från det allsvenska guldet. Det var också 
precis vad man gjorde, Djurgården vann 
matchen enkelt med 2-0, Mattias Jonson 
passade på att göra sitt första mål för 
klubben och Fredrik Stenman tryckte i 
sann järnkaminsanda in det avlutande 
målet från nära håll.

Samma säsong, fast ett par månader 
tidigare, hade Daniel Sjölund bjudit på 
något som måste ses som ett av seklets 
mål. Sören Larsen hade gett Djur-
gården ledningen i den 85:e minuten 
inför över 20 000 åskådare på Malmö 
Stadion och hemmalaget låg på för en 
kvittering. På övertid lyckas MFF slita 
till sig en hörna och målvakt Mattias 
Asper följde med upp i anfallet. Hörnan 
blev misslyckad och bollen hamnade 
hos Sjölund på mittplan. Efter en snabb 
blick runtomkring sig, och egentligen 
utan något annat alternativ, skickar han 
iväg bollen från dryga 55 meter och såg 
den segla in i Aspers bortre hörn. Dessa 
två händelser mot Malmö FF hjälpte 
Djurgården att senare på hösten få lyfta 
Lennart Johanssons pokal och vinna sitt 
tredje SM-guld på fyra år.

Missa inte mötet med Malmö FF. Kom 
till Stadion, sjung fram Djurgår’n till nya 
segrar och skapa härliga minnen. 

Årets
nyckelspelare
Jonas: Det är en svår fråga med så 
många nyförvärv och en bit innan 
säsongen, det finns många som kan 
överraska. I hård konkurrens med 
Chibsah och Toivio väljer jag Ricardo 
Santos, han har visat målsinne, 
allsidighet och en jäkla vilja att visa 
vad han kan. Jag tror att han kan 
anpassa sitt spel efter matchtypen 
och på så sätt bli en mycket viktig 
kugge i årets lag.

Peder: Reflexmässigt är Joona 
Toivio det första namn som dyker 
upp, men jag tror att Daniel Sjölund 
kommer att bli än mer betydelsefull 
för DIF i år. Daja är i och för sig alltid 
en viktig kugge på mittfältet men 
i och med Yusif Chibsahs ankomst 
får han mer offensivt spelrum i en 
tänkt 4-1-4-1-uppställning. Något 
som borde gynna hans möjligheter 
att slå de smarta, målgivande pass-
ningarna som är hans signum. Nu 
när Mattias Jonson dessutom tackat 
för sig får Daja också ett stort an-
svar som lagets »ålderman«.

David: Yussif Chibsah. Gefleförvär-
vet städar förhoppningsvis bort 

alla motståndarlagens 
snabba omställningar.

Wille: Ricado Santos. 

Fungerar hans målskytte 
så kommer Djurgården 
att kunna överraska 
stort i allsvenskan. Han 
får min röst då jag inte 
ser någon annan i 
truppen som kan 

konkurrera med honom 
om platsen som klinisk 
avslutare. 
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DIF minskar ner antalet 
matcher på Råsunda och 
Stockholms Stadion är
åter att betrakta som 
permanent hemmaarena. 

På grund av ryttar-VM (renovering och 
efterarbeten) måste DIF lämna Stadion 
och istället blir det spel på Råsunda. 
Ödslig stämning råder på läktarna och 
exilen varar fram till slutet av 1991.
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Tillbaka på Stadion igen 
men återvändandets 
glädje grusas dessvärre 
av degradering efter ett 
svidande kvalnederlag 
mot Degerfors.

Spel på Kristinebergs IP 
på grund av att Stadion 
återigen renoverades.

DIF-KALMAR FF 29 APRIL 15.00

DIF-ÖREBRO SK 3 MAJ 19.00

En spännande match för hela familjen

Revansch ska utkrävas

Matchstart klockan 15:00 en söndag betyder att 

Stadion fylls av så väl unga som gamla. Passa på 

ett ta med familj och vänner på ett familjärt och 

förhoppningsvis soldränkt Stockholms Stadion. 

Ett perfekt tillfälle att samla både familjen och 

Djurgårdsfamiljen på Stadion. 

Kalmar FF vann SM-guld så sent som 2008, då med den 
giftiga brödraskaran Elm i truppen. Sedan guldet, och i 

takt med att de lämnat KFF har laget dalat i Allsvenskan och 
slutade föregående säsong på åttonde plats i tabellen.

Djurgården och Kalmar FF har under de senaste tre säsong-
erna vunnit var sin match efter ganska jämna tillställningar. Ett 
undantag finns dock, den mycket jobbig match 2009 då DIF 
förlorade med hela 6-1 på Fredriksskans. Men revansch skulle 
utkrävas och kom i den sista omgången på ett ångestfyllt Stadion.

Djurgården var tvunget att vinna för att vara säkra på att 
åtminstone få kvala sig kvar i Allsvenskan och matchinled-
ningen lovade gott. På en hörna efter 27 minuter lyckades 

I förra årets allsvenska möte lagen emellan åkte 

Djurgården på en svidande hemmaförlust. Nu är det 

dags för revansch när Örebro SK åter gästar Stock-

holms Stadion. Ta med dig alla du känner så sjunger 

vi tillsammans Djurgården till seger! 

Förra säsongen blev en missräkning för Örebro SK som hade 
drömmar om en topplacering men slutade på en tolfte plats. 

Inför året har laget tappat viktiga kuggar som John Alvbåge och 
Nordin Gerzic, men också fyllt på med rutinerade spelar som 
Tobias Grahn och Jonas Sandqvist. Nyförvärvet från Degerfors 
Peter Samuelsson är också han en rutinerad och spännande spe-
lare som stod för hela 17 mål i Superettan förra året.

I fjolårets match på Stadion var DIF mycket uddlöst och  
Örebro avgjorde matchen tidigt med två mål. Stor segerorganisatör 
då var spelskicklige mittfältaren Valdet Rama som låg bakom 
båda målen, det sista på egen hand.

Drygt två månader tidigare på Behrn Arena hade det sett 

Patrik Haginge trycka till 
bollen på uppstuds och en 
välbehövlig ledning var ett 
faktum. Efter målet slets alla 
djurgårdssupportrar mellan 
hopp och förtvivlan när chan-
serna avlöste varandra åt båda 
håll. Men efter 56 minuter var 
det dags för lagkapten Markus 
Johannesson att slå spiken i 
kistan. Med sitt första mål för 
Djurgården, i sin 134 och sista 
allsvenska match på Stadion, lyckas han klacka in avgörande 
2-0 från nära håll.

Ta med dig familjen till Stadion om du vill ha möjligheten 
att se någon annan Djurgårdsspelare göra sitt första mål för 
klubben. Biljettförsäljningen öppnar tre timmar innan avspark 
och då det är helgmatch har vi utökat playground-området 
med de uppskattade barnaktiviteterna. 

annorlunda ut, även om 
Örebro tidigt tog ledningen 
på straff. Djurgården vände 
på matchen tack vare två 
formstarka finländare. Efter 
34 minuter lyckades Joona 
Toivio med något som signe-
rat en mittback måste ses som 
ytterst ovanligt. Efter en hörna drog Joona till bollen i en sorts 
sned cykelspark med yttersidan och bollen flög i en båge över 
John Alvbåge. Kasper Hämäläinen avgjorde sedan matchen 
då han stötte in bollen från nära håll efter ett fint förarbete av 
Philip Hellquist.

Bästa publiksiffran under de senaste åren är från 2009 då 
11 641 personer kom till stadionpremiären för att se DIF ta 
emot Örebro, en match som Djurgården vann med 1-0 efter 
mål av Daniel Sjölund.

Passa på att besök vårt medlemstält innan och under match 
samt souvenirståndet vid sektion H. Biljettförsäljningen på 
Stadion öppnar tre timmar innan avspark. 

Årets första derby

AIK-DIF 8 MAJ 19.00

Tisdagen den 8 maj är det dags 

för årets första derby. Hjälp till 

att fylla södra och hålla Djurgår-

dens derbysvit mot AIK vid liv. 

Alla intäkter på Södra Nedre, 

Mellan och Övre tillfaller Djur-

gården. Att man inte ska missa 

derbyt behöver ingen speciell 

förklaring. Det är rivalitet, tifon 

i världsklass, fullsatt och ett 

extremt drag på läktaren i 90 

minuter som gäller. 

 

När AIK i den åttonde omgången av 
årets Allsvenska tar emot Djurgår-

den på hemmaplan är det sista gången 
någonsin man gör det på Råsunda. 
Förra året möttes lagen redan i den 
Allsvenska premiären i en match som 
slutade 0-0 och kanske inte var av bästa 
kvalité, men som vanligt bjöds det på 

derbyintensitet, dramatik och spänning. 
I år har båda lagen allsvenska matcher 
i benen inför mötet och kan förhopp-
ningsvis bjuda på betydligt bättre 
fotboll. 

Förra årets andra derby bjöd på be-
tydligt bättre spel. Trots att AIK slogs 
om guldet och Djurgården om nytt 
allsvenskt kontrakt så var Djurgården 
det bättre laget matchen igenom. Med 
hårdare jobb och noggrannare pass-
ningsspel fick DIF ett tidigt övertag och 
AIKs försvar såg ut som utställda koner 
när Kennedy tog fart från mittplan, 
sprang sig fri och med ett kyligt avslut 
avgjorde matchen.

Sett till de senaste årens derbydrabb-
ningar har Djurgården ett stort övertag i 
statistiken då man inte förlorat ett derby 
mot AIK sedan 28 september 2009. 
Den 8 maj samlas Djurgårdsfamiljen på 
Råsunda för att hålla derbysviten vid liv. 
Fyll södra! 

Årets
genombrott
Jonas: Väldigt svår, jag har inte 
hunnit se så många matcher och 
träningar som jag hade önskat. 
Peter Nymann var både med och 
gjorde bra ifrån sig förra året, men i 
ett stabilare Djurgården tror jag att 
han i år kommer att ta steget till en 
av Allsvenskans bästa på sin kant.

Wille: Marc Pedersen har redan 
stått för årets genombrott då han 
har lämnat bänken hos ett lag i den 
danska andraligan och det ser ju 
ut som om han kommer att knipa 
en plats i startelvan om man ser 
till hur Magnus matchat laget på 
försäsongen. Den härliga dansken 
lär dessutom bli en publik-
favorit på Stadion. 

Peder: Nahir Oyal har 
en grym speed och 
teknik som gör att han 
stundtals virvlar 
förbi motstån-
darförsvarare 
på ett mycket 
imponerande 
sätt. Om 
han sedan 
dessutom op-
timerar sina 
defensiva 
insatser och 
får gott om 
speltid kan 
han bli ett 
stort utrops-
tecken under 
2012.

David: Jag tycker  
den nye mittbacken 
Marc Pedersen 
har sett bra ut på 
försäsongen. Den 
finskdanska unionen 
kan bli guld värd i 
försvarsspelet. 
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DIF är tillbaka på Stadion 
där laget tar hem division 1 
norra i stor stil, 14 poäng 
före tvåan Umeå.

Djurgården lämnar 
Stadion ånyo för spel på 
Råsunda. Sejouren blir 
dock kortvarig...
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Exilen blir bara ettårig denna gång 
och Djurgården återvänder till Stadion 
för spel efter att DIF och Stockholms 
Stad kommer överens om ett nytt 
avtal. Vi passar även på att ta ett 
SM-Guld för att fira hemkomsten...

Djurgården spelar förmodligen 
sin sista hela säsong på Stadion 
eftersom arenan inte uppfyller de 
UEFA-krav som ställs. Flyttlasset 
går till Stockholmsarenan i 
väntan på en egen arena.

Bosse Andersson 
- skytteligavinnare 
div 1 norra 1994
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Lördagsmatch 
på Stadion

Kära återseenden 
väntar spelarna

DIF-ÅTVIDABERG 12 MAJ 16.00 DIF – GEFLE 17 MAJ 17.30

Vad är skönare än att se 

Djurgården mitt i sköna 

maj? Den 12 maj är det 

dags för säsongens 

första lördagsmatch, 

ett perfekt tillfälle att 

ta med hela familjen 

och se när Djurgården 

tar emot nykomlingarna 

Åtvidaberg. Tillsammans 

sprider Djurgårdsfamiljen 

värme och härlig 

stämning på Stadion.  

Efter en hård kamp med GIF Sunds-
vall och Ängelholm i Superettan är 

Åtvidaberg efter bara ett års frånvaro 
tillbaks i svensk fotbolls finrum.

2010 var Åtvidaberg något av ett 
spöke för Djurgården, trots att hem-
malaget gick segrande från första 
mötet på Stadion. Åtvidaberg hade det 
mesta av spelet och tog också rättvist 
ledningen en bit in i första halvlek, 
men med en hel del flyt kunde DIF 
vända på matchen. Strax innan halvtid 
släppte Åtvidaberg in ett snöpligt 
självmål, och det var inte slut där, 
efter 61 minuter var det åter dags för 
ett självmål. Djurgården kunde sedan 
hålla undan och fullt orättvist vinna 
matchen. I mötet på Kopparvallen hade 
inte Djurgården samma tur med sig. 
Åtvidaberg vann matchen enkelt med 

På Kristi himmelsfärdsdag, eller 

Norges nationaldag om man så 

vill, är det dags att ta emot Gefle 

på den något udda tiden 17.30. 

Ta med dig alla du känner och 

passa på att njuta av stämningen 

på Stadion i denna sista match 

innan EM-uppehållet. Efter den 

här kvällen dröjer det nämligen 

ända till 3 juli innan du kan se 

blåränderna spela igen!  

Trots små medel har evigt nederlags-
tippade Gefle säsong efter säsong 

bevisat att kontinuitet och tydligt ledar-
skap är något man kommer långt med. 
Det egentligen enda bottennappet sedan 
återkomsten i allsvenskan 2005 kom för 
två säsonger sedan när laget var tvunget 
att kvala sig kvar mot Gif Sundsvall.

2-1 efter att Mattias Jonson reducerat 
på stopptid.

Lagen har ett förflutet som samar-
betsklubbar vilket resulterat i spelarö-
vergångar som Yannick Bapupa till 
ÅFF och Christoffer Karlsson till DIF. 
Bapupa var, i konkurens med Kristian 
Bergström, laget stora stjärna när laget 
överraskande tog sig till final i Svenska 
Cupen 2005. För motståndet stod just 
Djurgården som var ute efter dubbeln. 
ÅFF lyckades aldrig stå emot Djur-
gårdens dominans och matchresultatet 
skrevs till klara 2-0.

Ta på er matchtröjorna och ta med 
hela familjen för en spännande match 
mellan de gamla samarbetsklubbarna. 
Playground-området för barnen har som 
vanligt öppet, precis som medlemstältet 
och souvenirshopen utanför sektion H. 

Förra årets möten var mycket jämna 
och det första mötet mellan lagen på 
Strömvallen slutade rättvist 0-0. I den 
sista omgången skulle lagen ställas mot 
varandra igen, resultatet i det mötet 
skrevs till 1-1 och Djurgårdens mål 
gjordes av Sebastian Rajalakso. Resul-
tatet i matchen var egentligen oväsent-
ligt då båda lagen redan var klara för 
fortsatt allsvenskt spel, i stället var det 
en tillställning tillägnad DIF-hjältarna 
Mattias Jonson och Pa Dembo Touray 
som gjorde sin sista match för klubben. 
Spelarna hyllades ordentligt under hela, 
och långt efter matchen av de 10 224 
åskådarna som letat sig till Stadion 
denna kalla oktoberkväll.

Denna säsong har lagen precis som 
tidigare år värvat spelare från varandra. 
Djurgården har inför säsongen plockat 
in Youssef Chibsah, som tillsammans 
med Jakob Orlov och målvakten Mat-
tias Hugosson var en av Gefles vikti-
gaste spelare förra året. Åt andra hållet 
har Johan Oremo gått, Johan värvades 
dessutom till Djurgården från just Gefle 
sommaren 2008. Affärerna är många 
mellan lagen, och även nyförvärvet 
Andreas Dahlén har en stark koppling 
till Gävlelaget

Missa nu inte möjligheten att fira 
Kristi himmelsfärdsdagen på Stadion 
och förhoppningsvis se Chibsah eller 
Dahlén sänka sina gamla lagkamrater i 
Gefle. 

Bästa
Stadionminne

Årets
placering

Jonas: Stadion är fylld av goda 
minnen, men kvalet mot GAIS 1985 
är ett som aldrig går att glömma. 
Eller det kanske det gör för om jag 
tänker efter kommer jag inte ihåg så 
mycket, inte av själva matchen. Men 
euforin när det var klart, den har 
etsat sig fast. Över 14 000 personer 
blev som helt galna, spelarna hop-
pade runt med publiken i en salig 
röra och allt var bara glädje och en 
enda stor fest. Precis som det ska 
vara på Stadion.

Wille: 
Tveklöst se-
germatchen 
mot Assy-
riska i kvalet. 
Jonsons och 
Dembos 
avtackning i 
all ära, men 
det här slog 
högre med 
tanke på hur 

viktig matchen var. Extra plus också 
att Markus Johannesson fick avsluta 
karriären med ett räddat kontrakt. 

Peder: Även om upplevelsen av det 
första fotbollsguldet under ens livs-
tid i Borås 2002 var mer intensiv var 
ändå känslan av att sjunga in guldet 
2003 på Stadion - i sista matchen 
mot Öster - en kanske ännu större 
och värdigare upplevelse. Över 
14000 på läktarna, målkalas med 
5-2 och känslan av total eufori 
gjorde det till en av de riktigt stora 
dagarna i livet. 

David: DIF-Landskrona 7-0 1978. 
Jag var sju år och Tommy Berggren 
gjorde fyra mål och jag minns det 
som en fantastisk klang- och jubel-
föreställning. Efteråt har jag sett att 
det inte ens var 3 000 åskådare på 
Stadion den dagen. 

Jonas: Att Djurgården är på rätt väg 
råder det ingen tvekan om, central-
linjen ser stark ut och på kanterna 
finns alternativ. Men Rom byggdes 
inte på en dag och det gäller att ha 
tålamod. De nedre strecken kommer 
vi inte behöva bry oss om i år, det 
blir en stabil säsong som slutar med 
en sjundeplats med mersmak. 
Och 2013, då…

Wille: Ingen aning faktiskt, jag har 
heller inte funderat på det. Jag 
tänker bara på hur kul det här sista 
året på Stadion kommer att bli nu 
när laget ser bra ut och biljetterna 
går som smör i solsken, så jag vågar 
inte ens tänka på hur bra vi kan bli 
om allt går som det ska. 

Peder: Den ständiga bataljen mellan 
optimismen och realismen gör att 
sluttipset landar på en åttonde-
placering. Vi har värvat bra och 
MP:s lagbygge står på solid grund, 
men det finns också femton andra 
klubbar i allsvenskan och en del 
av dem ser oroväckande starka ut 
inför premiären. Men det här är bara 
början, nästa år är det Europaplats 
som gäller…

David: Topp 5. Är man en någor-
lunda positiv och optimistisk person 
kan tipset inte bli något annat. 

Håll dig
uppdaterad. Senaste
infon om matcherna
hittar du alltid på dif.se
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Minnenas arena...
Det är slutet på en era och början på en ny. 2012 blir sista hela säsongen för Djurgården på Stockholms 

Stadion under överskådlig framtid och även om det alltid är klokast att blicka framåt bör man inte vara 

rädd för att vrida på nostalgikranen med tanke på omständigheterna. 

Därför har vi valt att samla ihop några av de bästa stunderna på Stadion från alla led i Djurgårdsfamiljen. 

Spelare, ledare och supportrar mellan vaggan och graven fick frågan

om sitt bästa Stadionminne och kom upp med följande svar.

»Jag har inte hunnit med så många år på 
Stadion men Jonsons och Dembos sista match 
är nog det bästa minnet. När publiken ropade 
in Jonson på planen var det riktigt stort.«
KASPER HÄMÄLÄINEN , SPELARE

»Kvalet mot Assyriska hemma, 2009. Att få stå och uppleva 
när Mattias ’’Hjälten’’ Jonson dräper dit sista och avgörande. 
Känslan är bättre än SM-guld, jag grät, skrattade och skålade. 
Det var magiskt. Kommer aldrig glömma det, det är något som 
ingen kan ta ifrån varken mig eller någon annan Djurgårdare.«
MARTIN NILSSON, SUPPORTER

»Mitt bästa Stadionminne är samtliga stunder av vinster och 
förluster, alla med- och motgångar man delat tillsammans med 
andra Djurgårdsälskare, entusiaster och spelare.
Att spela sista året på Stadion känns otroligt vemodigt på 
många olika sätt. Borgen är och förblir vårt hem och jag vet att 
vi kommer att äntra nya ’’Stockholmsarenan’’ med bravur.«
PETER SEHLIN, SUPPORTER

»Mitt bästa minne var 2003 om jag kommer ihåg rätt år. 
När mesta mästarna vann guld och Stefan Rehn sprang runt 
planen med bucklan och stannade vid mig. Jag fick ta tag i 
bucklan och lyfta den mot himlen och skrek ett högt och stolt : 
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaa!«
RASMUS ERICSSON, SUPPORTER

»3-1 mot Göteborg i juni 2001. Stefan Rehn gjorde mål efter ett motlägg 
och det kändes som att vi kunde bli hur bra som helst. Den optimsmen/
framtidstron och rena glädjen över att vara en del av DIF, saknar jag.
För övrigt blev jag sjukt full efter matchen och försökte få kassörskan på 
7-Eleven Odenplan att rymma utomlands med mig. 
Även där kan man snacka optimism...«
MAGNUS REITHNER, SUPPORTER

»DIF - Malmö FF 2000, 6-1. Seriefinal i superettan mot MFF inför ett fullsatt Stadion. Jag hade inte ens fyllt tvåsiffrigt när matchen 
utspelade sig, men ändå sitter matchen, inramningen och målen kvar i huvudet. Har även för mig att det var någon form av kräftskiva 
innan och efter matchen i tälten som var placerade längs fondläktaren.  Jag satt med farsan och farfar på sektion F och såg hur Rehn 
briljerade med sina passningar och sitt frisparksmål. En magisk kväll som jag sent kommer att glömma.«
JERRY LUNDBERG, SUPPORTER

»Mitt bästa Stadionminne var när DIF besegrade Elfsborg 
2005 med hela 8-1. Det var första och enda gången (hittills)
som jag fick sjunga ’’SM-GULD’’ på plats.«
ALEXANDER NORDLING, SUPPORTER

»Kvalet mot Assyriska 2009, mina polare satt och hånade mig 
för 2-0-förlusten och att det var kört, men jag var helt säker på 
att vi skulle klara oss kvar! När Mattias Jonson sätter nicken i 
mål är glädjen obeskrivlig, Har aldrig i hela mitt liv känt den 
lyckan jag kände då.«
AXEL HELLMAN, SUPPORTER

»Jag har ett riktigt trevligt minne från år 2007. Det var dagen 
innan min födelsedag och som en tidigt present hade min pappa 
bjudit med mig på DIF-Elfsborg på Stadion. Det var mitt i juli, 
varmt och soligt,  fullsatt på Stadion och jag hade Djurgårdens 
hemmatröja på mig. Djurgården vann matchen med 2-1 efter mål 
av Quirino och Kuivasto. Bästa presenten någonsin.«
CARL-ADAM AMELN, SUPPORTER

»När vi slog GAIS på straffar 1985 och jag
stod i klacken. Jag vill minnas att Teddy
Sheringham gjorde kvitteringsmålet men
jag minns faktiskt inte vem som slog den
avgörande straffen (Stefan Rexin, red).«
ANDERS JOHANSSON, U21-TRÄNARE

»Stefan Rehns frispark mot Malmö när vi 
vann med 6-1. Hela den matchen var ju en 
vändning för hela organisationen från 1999 
fram till 2003.«
INGVAR »PUTTE« CARLSSON, LEDARE

»Mitt bästa minne är absolut Jonsons 
Kenneth Andersson-nick i kvalet mot 
Assyriska. Jag såg den från sidan och 
explosionen efter det var otroligt mäktig.«
PETTER GUSTAFSSON , SPELARE

»Ett lätt val, att gå in och spela första 
matchen för DIF på Stadion och göra mål 
direkt. Det var mot MFF 2008 och det var 
fullsatt. Men vi vann inte, det blev 1-1.«
SEBASTIAN RAJALAKSO , SPELARE

»1: DIF- Malmö 2000, med efterföljande kräftskiva på Stadion, 6-1 väl? Jag fick äran 
att skicka ut en viss Zlatan från planen, lätt skadad men mest sur över resultatet tror jag.
2: Mottagandet på Stadion efter SM guldet 2002, fantastisk känsla att se alla människor 
som hade slutit upp.
3: Sista matchen mot Öster 2003, guldet säkrat, vi kunde spela ut och bjuda publiken 
på en härlig och avspänd match, vi gjorde lite spontana positionsbyten sista kvarten, 
minns att bland annat jag och Kim bytte plats.«
MARKUS KARLSSON , SPELARE

»Jag har många fantastiska minnen som spelare och åskådare på Stadion, men tänker speciellt på två stycken. Det första minnet är när vi spelar mot 
Halmstad och Magnus »Turbo« Svensson hade kommit hem efter några år utomlands.  Jag fick en 50/50-situation och fick till en sån där tackling man 
kanske bara drömmer om. Magnus ramlar/flyger in i spelarbåset och hela Stadion sjöng mitt namn (kändes det som i alla fall). Det var otroligt och 
en känsla jag aldrig kommer glömma. Det andra minnet är självklart kvartsfinalen mot AIK i Svenska Cupen. Jag fick (som de flesta gångerna jag 
spelade) hoppa in i slutet av matchen som sedan gick till förlängning där jag efter en perfekt passning från Wovven lyckades få in bollen i nätet och på 
så sätt avgöra matchen. Även det minnet kommer följa med mig livet ut... «
STEFAN BERGTOFT , SPELARE
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Jämn trupp i U19
U21 blickar mot 
nya framgångar

För U19 väntar ett nytt år i Juniorallsvenskan med en förhållandevis 

ny trupp. Men laget fylls främst på från de egna leden.

Djurgårdens U21-satsning är en succé i flera bemärkelser. Som ett 

steg mellan U19 och A-laget har det hjälpt flera spelare att ta det 

sista svåra steget till senior och många spelare från ungdomsleden 

har under de senaste åren fått göra sin allsvenska debut. Samtidigt 

har laget i sig visat framfötterna och förra året avslutades med sju 

raka vinster och en seger i U21-mästerskapen. 

Text och foto: Jonas Riedel

Text: Jonas Riedel -Vi har kvar spelare som vi 
tycker har potential för att 
med tiden ta steget upp till 

U21. Sedan är det många som gjorde 
bra ifrån sig i U17 förra året och som 
nu tagit klivet upp till U19. Det blir 
spännande, men det blir ett nytt steg för 
dessa killar och det kommer bli en tid 
av invänjning. Utöver dessa har vi fått 
in tre spelare utifrån. Det är en mycket 
spännande trupp med väldigt många 
spelare som har potential att gå vidare, 
säger Anders Bengtson som gör sitt 
tredje år som tränare i U19.

DE TRE NYFÖRVÄRVEN är Fredrik Espling 
från Glasgow Rangers, Napoleon 
Bergström från Hammarby och Oliver 
Powers från IFK Lidingö, samtliga 
offensiva spelare. Det, tillsammans med 
att flera av de offensiva spelarna från 
förra året är kvar och blivit ett år äldre 
gör att offensiven ser ännu vassare ut 
och Anders tycker att balansen i laget 
ser riktigt bra ut. 

-Även om vi hade målsätt-
ningen att vinna så var det 
över förväntan, speciellt 

med tanke på hur nära vi var att missa en 
plats i slutspelet. Men det känns rättvist, 
vi slog till exempel finalmotståndarna 
Elfsborg två gånger. Det här är ju frukten 
av flera års satsning inom ungdomselit 
och en hel del av de spelare som var med 
och vann förra året är spelare som gått 
hela vägen inom Djurgården. Det känns 
väldigt kul med sådana framgångar när 

– Det tycker jag, även om vi kanske 
har ett överskott på centrala spelare, vi 
skulle kanske behöva komplettera med 
ytterligare en kantspelar. Dessutom är 
vi i behov av ytterligare en målvakt, just 
nu har vi bara en i truppen. Men det 
är en trupp där det känns som att alla 
förtjänar att få starta matcherna, jag 
har inte haft en så jämn trupp tidigare 
under min tid i Djurgården.

DEN RESULTATMÄSSIGA målsättningen är 
att ta sig till slutspel och sedan minst 
till kvartsfinal.

– Visst går vi gärna hela vägen, men 
tar vi oss till kvartsfinal som förra året 
måste man nog ändå tala om att vi 
tillhör toppen i Sverige, och det ska vi 
göra. Att nå slutspel gör dessutom att vi 
förlänger säsongen och får utvecklande 
matcher mot bra motstånd. 

I SLUTET AV MARS åker laget till Danmark 
för matcher mot danska topplagen 
Nordsjälland och Bröndby. I slutet av 

föreningen nu gjort en sådan satsning på 
U21, menar tränaren Anders Johansson.

ETT ANNAT RESULTAT är minst lika viktigt 
och ytterligare ett tecken på att man är 
på rätt väg är att två spelare, Emil Berg-
ström och Daniel Jarl, i år tog steget 
från U21 till A-laget.

– Det känns givetvis bra, det är väl 
rimligt att kunna få upp en till två spelare 
per säsong, kan vi ligga där så betyder det 
givetvis mycket för föreningen.

U21 ÄR DET SISTA av många trappsteg på 
vägen från ungdomslagen till A-laget. 
alla lag vill vinna matcher, men i de yngre 
lagen går långsiktig utveckling alltid 
först. I U21 börjar fokus på att vinna bli 
allt tydligare.

– Den målsättningen är klart tuffare 

maj bär det av till U21-turneringen 
Karel Stegeman Toernooi i Holland, 
en turnering där man förra året slutade 
sexa. Där väntar lite äldre lag från hela 
Europa och troligtvis förstärks U19-   
laget med spelare från U21-truppen 
under turneringen.

– Vi hade en mycket bra vistelse där 
förra året och det blir mycket lärorik, 
både att möta så bra lag och lag från 
olika länder, menar Anders.

MER INTERNATIONELLT MOTSTÅND blir det 
i juli när de yngre spelarna i U19 åker till 
Göteborg och prestigefyllda turneringen 
Gothia Tipselit Trophy. I år är turne-
ringen för spelare födda 1995, men med 
dispens för två spelare födda 1994. DIF 
hade för två år sedan stor framgång i tur-
neringen då man tog sig ända till final.

– Vi får se om vi kan nå lika långt i 
år, men det är en utvecklande turnering 
där vi får möta lag från södra Sverige 
och från andra europiska länder, det ger 
nyttiga erfarenheter, säger Anders. 

än i U19 och U17, här handlar mycket om 
att vinna matcher.

Anders menar att jobbet att ta spelarna 
det sista steget upp i A-laget är oerhört 
inspirerande. Sedan förra sommaren är 
U21-truppen en helt integrerad del av 
A-laget och spelarna tränar alltid tillsam-
mans, så skillnaden mellan att tillhöra 
U21 eller A-laget är mycket liten.

– Det är ett jättekul jobb, spelarna är 
så oerhört lyhörda. Jag gillar konceptet 
med att är man nära A-laget så får man 
chansen med ett U21-kontrakt, men 
samtidigt har man fortfarande något att 
sträva efter. Man blir jätteglad när man 
får se spelarna göra A-lagsdebut, men 
även när de lyckas i någon annan klubb 
om de inte går vidare hos oss, det visar att 
sättet att jobba fungerar.

ÅRETS U21-SERIE är lite extra kryddad då 
både Hammarby och AIK har valt att 
delta och säsongen startar direkt med ett 
derby då Djurgården möter Hammarby 
borta den 3 april. Målsättningen för året 
är att gå till slutspel för att på så sätt få 
fler matcher mot kvalitativt motstånd.

– Det viktigaste är att gå till slutspel, 
men självklart kommer vi att göra allt vi 
kan för att vinna allt igen.  

Fakta | U19-truppen 2012
Målvakt
Eric Dahlgren, -94. Från U17

Backar
Frej Ersa Engberg, -95. Från U17
Oliver Broström, -94. Kvar i U19 
Patrik Österblom -94. Från U17
Christoffer Folkesson, -94. Från U17
Nemanja Bacic, -93. Kvar i U19
Petter Riedel, -95. Från U17

Mittfältare
Carl Johan Ågren, -95. Från U17
Douglas Landvik, -94. Kvar i U19
Jakob Glasberg, -95. Från U17
Adam El Mallah, -94. Från U17
Sasa Matic, -93. Kvar i U19
Tim Söderström, -94. Kvar i U19

Anfallare
Oliver Powers, -94.
   Ny från IFK Lidingö
Mladen Djordevic, -94. Från U17
Napoleon Bergström, -95.
   Ny från Hammarby
Fredrik Espling, -94.
   Ny från Glasgow Rangers
Kristjan Cosic, -94. Kvar i U19

Ledare
Huvudtränare: Anders Bengtsson
Tränare: Bo Wester
Lagledare: Erik Tugetam
Sjukgymnast: Stefan Tanda
Fystränare: Palmar Hreinsson
Målvaktstränare: PJ Tjärnberg

Övre raden från vänster: Adam Elmallah, Christoffer Folkesson, Kristijan Cosic, Erik Tugetam (lagledare), Jakob Glasberg, 
Tim Söderström, Nemanja Bacic. Mellanraden från vänster: Fredrik Espling, Petter Riedel, Oliver Powers,
Eric Dahlgren, Douglas Landvik, Oliver Broström, Sasa Matic. Nedre raden från vänster: Bo Wester (tränare),
Mladen Djordevic, Patrik Österblom, Carl-Johan Ågren, Frej Ersa Engberg, Anders Bengtsson (tränare).
Saknas på bilden: Napoleon Bergström

Fakta | U21-truppen 2012
Christoffer Matwiejew  920731 194/90 
Simon Tibbling  940907 171/67 
Niklas Pentillä  910106 189/82 
Adam Kasa  930222  184/73 
Philip Sparrdal Mantilla 930811 186/80 
Trimi Makolli 920102 177/75 

Jublande segrare efter fjolårets 
vinst i U21-mästerskapen.
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Nya mål och
förväntningar 
för de unga

Efter en framgångsrik säsong är det ett helt nytt U17- lag som ska 

försvara Djurgårdens färger i Pojkallsvenskan. Med några få spelare 

kvar från föregående säsong ska nye tränaren Martin Sundgren, 

tillsammans med Dali Savic som gör sitt tredje år som assisterande 

i laget, skapa ett slagkraftigt lag. Drygt hälften av spelarna kommer 

från de egna leden, övriga kommer från andra klubbar.

För Djurgårdens förstalag, eller akademilag, i åldrarna 13 

till 16 väntar en ny säsong i S:t Erikscupen. Hur ser förut-

sättningarna, målsättingar och förväntningar på säsongen 

ut? Vi vände oss till lagens tränare för att få svar.

Text och foto: Jonas Riedel

Text: Alexander Sjöblom Foto: Jonas Riedel

-Det är många nya spelare, 
egentligen är det bara tre 
spelare kvar från förra året. 

Vi har fyllt på med spelare från vårt 
P95- och P96-lag och sedan komplet-
terat med spelare utifrån. Det är en 
ganska jämn trupp, men eftersom det 
är ett nytt lag med unga spelare så finns 
det en hel del att jobba med. Vi har en 
bra bit kvar men det kommer att bli bra, 
menar Martin.

MARTIN HAR ETT PAR ÅR som individuell 
tränare i A-laget bakom sig, en tjänst 
som han nu kombinerar med huvud-
ansvaret för U17.

– Jag kände att jag ville träna ett lag 
och jag tycker att det är kul att jobba 
med ungdomar. Det är en spännande 
ålder då det händer mycket i killarnas 
utveckling. De tar in saker väldigt fort, 
man säger något och så har man plöts-
ligt 7-8 stycken som gör det på en gång. 
De är väldigt formbara och sugna på att 
lära sig nya saker.

För pojkar födda 1999 är det första 
säsongen på elvamannaplan och 
högsta divisionen för åldern är 

division 3. Laget nya tränarduo, Marcus 
Tjärnberg och Jordi Gonzales, har 
målet för säsongen klart.

– Att laget ska vara mer tävlingslystet 
i slutet av säsongen än de är nu. Vi jobbar 
hela tiden med att få in mer fokus på 
tävling och de tycker jag vi gör bra, 
säger Marcus.

RESULTATMÄSSIGT har försäsongen varit 
blandad med både vinster och förluster, 
men alla i gruppen tror på sig själva och 
laget har stundtals visat att man kan 
bjuda på riktigt fin fotboll.

– Vi har vår modell som vi följer i 
Djurgården, vi spelar 4-3-3 och försöker 
ha ett stort bollinnehav. Min kollega 
Jordi har ett förflutet inom Barcelonas 
organisation, så när laget spelar riktigt 
bra är vi väldigt sevärda. Bra fotboll 
med spanska influenser, avslutar Marcus.

Pojkar födda 1997 och 1998 gör 
sin andra respektive tredje säsong på 
elvamannaplan och båda lagen spelar i 
respektive årskulls högsta division. Kai 
Gissberg, tränare i DIF P98, förväntar 
sig en spännande säsong med laget.

– Det har tillkommit många bra 98-
lag. I år är högsta divisionen uppdelad på 
två serier, topp-4 från båda serierna går 
till prestigefyllda Nike Cup-slutspelet 

ATT INGÅ I U17-TRUPPEN ställer helt nya 
krav på många av spelarna. En del av 
dem kommer från mindre klubbar och 
många har inte tränat lika hårt eller 
likadant tidigare och det tar ett tag för 
dem att komma in i det.

– Vi låg länge på fyra till fem 
träningar plus match och några tränar 
även två pass i veckan i skolan, så det 
har varit slitigt och det har märkts i 
matcherna på försäsongen. Men fler och 
fler kommer in i det allt eftersom.

KRAVEN ÄR HÅRDARE, matcherna tuffare, 
men fortfarande handlar målsättningen 
mer om utveckling än direkta resultat-
krav.

– Ett av målen är ju att försöka få 
upp några av de här spelarna ända till 
A-laget. Självklart ska vi vinna så många 
matcher vi bara kan, men vi jobbar med 
att ständigt förbättra vårt spel och att 
vinna matcher på så sätt. Några exakta 
resultatmål har vi inte utan vi jobbar 
med att ta en match i taget.

där de allra bästa gör 
upp om en plats i 
Svergiefinalen, säger Kai.

Hur står ni er i den 

konkurrensen?

– Vi jobbar lita annor-
lunda och är i nuläget lite efter de bästa 
lagen i Sverige, men målsättningen för 
säsongen är att komma topp-4.

På vilket sätt jobbar ni annorlunda?

– Många lag från andra klubbar 
spelar mycket rakare än vad vi gör, vi 
försöker att hålla i bollen och spela mer 
tekniskt. Det primära för oss i den här 
åldern är inte att vinna varje match, det 
kommer senare, utan vi ska spela bra 
och efter vår spelidé, säger Kai.

EN ANNAN TRÄNARE som förbereder 
sig för säsongen är P97–tränaren Kaj 
Andersson som inför säsongen har fått 
många nya ansikten att jobba med.

– Vi har åtta nya killar i laget som 
alla är väldigt duktiga och som kommit 
in bra i vår redan starka trupp.

Målen för säsongen är många och 
Kaj tror mycket på sitt lag.

– Vi kan spela riktigt bra fotboll så 
målet vi satt upp är final i Sanktan. 
Sedan har vi två turneringar i Jönkö-
ping och Örebro där vi så klart också 
vill gå så långt som möjligt. Vi har ett 

bra fotbollslag med fantastisk karaktär, 
så det ska inte vara omöjligt, menar Kaj 
Andersson.

FÖR SEBASTIAN DAKA, en av två tränare 
i Djurgårdens P96-lag, handlar det 
mycket om att utveckla spelarna.

– Målet med laget är att alla ska växa 
som spelare och bli bättre för att de sedan 
ska kunna ta steget upp i U17-laget.

Det är andra året i division 1 för er. Hur ser 

du på konkurrensen i serien?

– Några av våra spelare har gått upp 
till U17-laget inför säsongen, samtidigt 
har vi fyllt på med spelare underifrån, 
så det är svårt att säga. Men det är en 
väldigt jämn serie med många bra lag.

Till sist, någonting du vill säga till våra 

medlemmar?

– Kom och kolla när vi spelar! Vi 
har väldigt roligt och det är mycket 
skratt på träningarna trots att alla tar 
det på fullaste allvar. Det är väldigt 
kul att träna de här grabbarna, avslutar 
Sebastian. 

RESURSERNA I U17-TRUPPEN är riktigt 
bra med en stab av specialister som 
ska se till att laget blir så bra det bara 
går. Förutom Martin och rutinerade 
tränaren Dali Savic har laget tillgång 
till lagledare, fystränare, sjukgymnast, 
naprapat och målvaktstränare.

– Det är en fantastisk ledargrupp, 
det ger mycket bra förutsättningar för 
att utveckla den här gruppen. Vi jobbar 
hårt varje vecka och det kommer att bli 
riktigt bra med tiden, säger Martin. 

Helt nytt U17-lag
Fakta | U17-truppen 2012
Målvakt
Fredrik Andersson -95
Marcus Krantz -95

Backar
Lucas Brikell -95
Michael Jahn -96
David Enström -95
Filip Milenkovic -96
Erik Wåhlin -95
Kenneth van der Wall -95
Joel Bylander -96

Mittfält
Christopher Karlsson -96
Ville Westermark -95
Bejoy Kahn -95
Carl Rosenberg -95
Fredrik Bergman -95
Ismet Logo -95

Anfall
Jonathan Gullberg -96
Mohanned Aljojah -95
Marijan Cosic -96
Brwa Pishdari -95

Ledare 
Martin Sundgren, huvudtränare 
Dali Savic, tränare 
Kent Jardemark, lagledare 
Jan Wiksell, lagledare 
Jasmine Söderlund, naprapat 
Anna Kellermalm, sjukgymnast 
Jordi Gonzalez, fystränare 
Per-Jan Tjärnberg, målvaktstränare
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Öppen träning
De flesta av Djurgårdens 85 träningsgrupper tränar två till tre gånger i 
veckan, men en del spelare tycker inte att det räcker. För dessa spelare 
erbjuder föreningen en mycket uppskattad extra träning i veckan. 
Träningen är öppen för alla pojkar i åldern sju till tolv år och även 
spelare i andra föreningar är välkomna. Tomas Olofsson gör sitt 
fjärde år som ansvarig för verksamheten.

Text och foto: Jonas Riedel

Tomas är 24 år och har själv 
spelat fotboll i många år, men 
lite slumpartat började han 2007 

träna kompisarnas korplag vilket gav 
mersmak, det var tränare han skulle bli.

– Jag kände att det var så kul att 
träna att jag skickade ett brev till 
Djurgården för att se om de behövde en 
tränare. De nappade och jag hamnade 
som assisterande tränare i akademilaget 
för pojkar 1997, berättar Tomas.

EFTER ETT PAR ÅR med olika uppdrag 
inom föreningen blev Tomas ålders-
gruppsansvarig för femmannalagen 
samtidigt som han tog hand om den 
öppna träningen i Djurgården.

– Öppna träningar ska ses som ett 
komplement till den ordinarie träningen 
för alla spelare i åldersgrupperna sju 
till tolv år. För att gå på dessa träningar 
krävs att man har ett stort intresse för 
fotboll, att man kan vara koncentrerad 
och fokuserad under träningen och 
givetvis en hög närvaro på de ordinarie 
träningarna med det egna laget. Och 
det är dessutom helt gratis.

FRAMTIDENS
DJURGÅRDEN

MARCUS TJÄRNBERG ÄR ANSVARIG för 
Djurgårdens femmannaverksamhet, han 
pekar på flera fördelar med verksamheten.

– Träningen ger oss en bild av vilka 
spelare som är väldigt intresserade av 
fotbollen och det ger dem en extra, kva-
litetssäkrad träning. Dessutom är det en 
möjlighet för oss att presentera Djur-
gården för spelare utanför föreningen, 
säger Marcus.

DEN ÖPPNA TRÄNINGEN startade 2006 
för att stimulera ambitiösa killar under 
tio år, åldersgrupper som på den tiden 
inte hade några förstalag. I dag är 
inriktningen lite annorlunda, även om 
förstalagsspelare är välkomna så riktar 
sig träningen främst till spelare i lagen 

under förstalagen som har ambitioner 
och vill träna mycket.

– Det är uppenbart att man utveck-
las olika i de här åldrarna och vi måste 
kunna ta hand om alla som har ambi-
tioner, man vet aldrig vem som blir bäst 
i äldre åldrar. På så sätt kvalitetssäkrar 
vi att alla som vill får träning enligt 
föreningens metodik, säger Tomas.

En stor del av träningarna består av 

teknikövningar, men Tomas vurmar för 
att även jobba mer funktionellt och har 
lagt in allt mer spelliknande övningar.

– I Sverige har vi nästan uteslutande 
jobbat med isolerad teknik i dessa åldrar, 
men vi har sett att utomlands jobbar 
man betydligt tidigare med funktionella 

totalt omkring 120 killar brukar delta 
under en höst- eller vårtermin. De flesta 
spelar i Djurgården, men träningen är 
som sagt öppen för alla och det finns en 
hel del spelare utifrån som kommer och 
provar på träningen. En del gör det för 
att få extra träning, för andra kan det 
vara en väg in i Djurgården.

– Det finns spelare som kommit till 
Djurgården genom den öppna träningen 
och som med tiden lyckats riktigt bra 
i de äldre lagen. Det är mer regel än 
undantag att spelare som går på den 
öppna träningen med tiden flyttas upp 
en nivå. Flera spelare har startat som 
breddspelare och gått hela vägen upp 
till åldersgruppens förstalag. Det beror 
givetvis inte bara på den öppna trä-
ningen, men det är en del av det. Jag 
tycker det är jättebra att Djurgården 
jobbar med tänket att både utveckling 
och intresse kommer i olika åldrar och 
att man erbjuder alla möjlighet att träna 
med instruktörer från föreningen. Att 
alla får chansen till bra utbildning, säger 
Tomas.

ANTON OCH LIAM, två killar från Sollen-
tuna Fotboll, provade i vintras på den 
öppna träningen.

– Det var kul att se vilken seriositet 
som fanns hos tränaren, han kändes 
välutbildad, hade en bra struktur på 
träningen och bra pli på killarna. Och 
killarna tyckte att det var jättekul, vi 
kommer säkert komma tillbaks fler 
gånger, berättar Niklas Österman, 
pappa till Anton.

DEN ÖPPNA TRÄNINGEN bedrivs som-
martid på Östra Reals konstgräs och på 
vintern i Gärdeshallen på Gärdesskolan. 
Vill du veta mer om den öppna träningen 
så hör du av dig till Tomas Olofsson på 
Tomasolo@telia.com  

övningar och spel och det är något vi 
tror på. Det är bra att lära sig saker i 
konbanor men du måste också kunna ta 
med det ut i det riktiga spelet. Övning-
arna är ganska ambitiösa, det är tanken 
att man verkligen ska få bra träning.

TOMAS PRATAR MYCKET OM att det ska 
vara roligt, att barnen måste få en positiv 
bild av fotbollen och att man därför 
måste se saker från deras perspektiv. 
Det kan handla om att lägga in lekar 
i träningen, men även om att barnen 
måste bli sedda.

–Det får inte bara handla om teknik 

utan de spelare som brinner för fotbol-
len måste också känna sig uppskattade, 
få positiv feedback och känna att någon 
engagerar sig i dem. Ska man vara en 
bra ungdomstränare så måste man ha en 
etik som utgår ifrån barnen. Visst kan 
man få barn att vinna, men de gäller 
även att få dem att tycka det är roligt. 
Slutar de spela fotboll har man inte gjort 
ett bra jobb.

TRÄNINGEN PÅGÅR I TRE TIMMAR uppdelat 
på olika tider för olika åldersgrupper, en 
gång i veckan. Omkring 30 unga spe-
lare brukar delta en normal vecka och 

Tomas Olofsson

»Det får inte bara handla om teknik utan de 
spelare som brinner för fotbollen måste också 
känna sig uppskattade, få positiv feedback 
och känna att någon engagerar sig i dem.«
Tomas Olofsson
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Lyxproblem 
i klacken

Text: Järnkaminerna

Inför säsongen jobbade Järnkaminerna 
nära Djurgården Fotboll kring hur 
man skulle se till att fylla klacken 

med säsongare och få klacken att bli en 
motor för publikrekryteringen. Genom 
förmånliga klackpriser och en intensiv 
hausse på nätet är första målet nått - att 
slå rekord i antal sålda säsongskort i 
klacken.

DENNA REKORDFÖRSÄLJNING innebär dock 
att Järnkaminerna måste ta itu med en del 
angenäma problem. JK:s ordförande Dan 
Blomberg förklarar hur resonemanget går 
i supporterföreningen.

– Nu när vi klarat av steg ett, att sälja 
mycket säsongskort måste vi fokusera 
mycket på att förmedla vad som gäller i 
klacken - att bidra till stämningen. De 
låga priserna är inte till för folk som vill 
ha en billig biljett utan man förväntas 
bli en del av stämningen också.

Klackprofilen Adam Szulkin tror 
att det är viktigt att föregå med gott 
exempel på läktaren.

– Vi kommer aldrig få alla i klacken 
att sjunga men vi kan få fler att sjunga. 
Det kan vi göra genom att rannsaka 
oss själva, föregå med gott exempel och 
snacka med de som står i klacken och 
inte sjunger.

Ett annat potentiellt problem nu när 
klacken utökas även till sektion L är att 
få även den sektionen att kännas som 
riktig klack.

– Det kommer lösa sig automatiskt 
nu när sektion M och N är slutsåld. 
Många som vill stå upp och bidra till 
stämningen kommer köpa säsongsbiljett 
på sektion L, ställa sig nära sektion 
M och på så sätt bli en del av klacken, 
säger Adam.

EN VIKTIG DEL av läktaråret 2012 är Fabriken 
som jobbar hårt med tifon inför årets 
hemmamatcher. Danne Kennlöv i 
Fabriken, och nyinvald i JK:s styrelse, 
hoppas på hjälp från alla Djurgårdare.

– Det tar väldigt mycket tid att för-
bereda och genomföra alla arrangemang. 
Om du vill bidra till läktararrangemang i 
absolut toppklass så får du gärna skicka ett 
mail till fabrikenstockholm@gmail.com. 

Det behöver inte handla om att du vill 
bli medlem i Fabriken - all hjälp från 
Djurgårdare uppskattas enormt mycket, 
berättar Danne som också påpekar hur 
viktigt det ekonomiska stödet i ”tifo-
hinkarna” är.

UTÖVER ATT FÖRBEREDA SIG inför klack-
året på Stadion jobbar Järnkaminerna 
hårt med att locka folk till sina borta-
resor.

– Vi har ett otroligt tryck på resan 
till Elfsborg 31 mars. Totalt med både 
JK-bussar och privata Djurgårdsbussar 
inräknade hoppas jag på uppemot 20 
bussar, berättar Dan Blomberg som tror 
att det totalt blir över 2000 Djurgårdare 
på plats. 

Fler klacksäsongskort än någonsin är sålda inför säsongen 2012. 

Underbart tycker Järnkaminerna, givetvis, men det finns en del i 

sammanhanget angenäma problem att ta tag i nu när klacken fylls 

till brädden.

Unikt supporter-
samarbete
I slutet av mars startade Djurgårdens nya reklam- och värv-

ningskampanj inför säsongen 2012. Kampanjen ”Nu samlar 

vi Djurgårdsfamiljen” har tagits fram av Djurgården Fotboll 

tillsammans med ett stort antal supportrar och syftar till att 

alla i Djurgårdsfamiljen – från styrelseledamöter och spelare 

till sponsorer och klackfolk – tillsammans gör den sista 

säsongen på Stadion till en oförglömlig upplevelse.

Text: DIF Fotboll

Målen med kampanjen är ett 
fullsatt Stadion i hemma-
premiären mot Sundsvall den 

8:e april, att överträffa målsättningen 
på 5300 sålda säsongbiljetter och att 
samla Djurgårdsfamiljen kring den sista 
säsongen på Stadion. Kampanjen har 
tagits fram av Djurgården i nära sam-
arbete med ett supporternätverk under 
ledning av DNA och Järnkaminerna.

I kampanjen ingår bland annat lan-
seringen av Djurgårdens nya matchtröja 
tillsammans med hela Djurgårdsfamiljen, 
en omfattande värvningskampanj för att 
locka supportrar till Stadion, samarbeten 

DJURGÅRDSFAMILJEN

för att förbättra matchupplevelserna 
samt ett stort reklamprojekt för att 
Djurgårdens och Djurgårdsfamiljens 
satsning på säsongen 2012 verkligen ska 
framgå och synas överallt – i reklam, i 
sociala media och på stan. Kampanjen 
pågår hela vägen fram till premiären på 
Stadion den 8 april.

SÅVÄL FÖRENINGENS STYRELSE och orga-
nisation som Djurgården Ungdom och 
Djurgårdens A-lag har varit i involvera-
de i arbetet som hittills har inneburit ett 
stort uppsving för Djurgårdens biljett-
försäljning och dessutom skapat en ännu 

närmare relation mellan Djurgården och 
de olika supportergrupperna.

– Det här är ett unikt samarbete med 
våra supportar som har fungerat mycket 
bra. Förutom att det bidrar till ett ökat 
publikintresse och bättre försäljning så 
skapar samarbetet också en väldigt stark 
gemenskap i Djurgårdsfamiljen. Något 
som är avgörande för att bygga ett 
framgångsrikt Djurgården, säger Johan 
Ahlborg, vd för Djurgården Fotboll.

SUPPORTERSAMARBETET PÅBÖRJADES 
med det publikprojekt som initierades 
av Djurgården Fotboll, Djurgårdsan-
dan, Järnkaminerna och DNA under 
hösten 2011. Djurgården samlade då 
hundratals supportrar i workshops kring 
publikrekrytering, förbättrade mat-
chupplevelser och ökat intresset kring 
föreningen och matcherna. Projektet 
föll väl ut och frukten av arbetet har 
– förutom ett stort publikintresse för 
försäsongsmatcherna på Stadshagen 
och en hittills rekordartad försäljning 
av säsongsbiljetter – genererat ett antal 
idéer som alltså ligger till grund för 
årets kampanj.

– Med gemensamma krafter tror jag 
absolut att vi når målet att fylla Stadion 
i hemmapremiären och personligen 
tror jag att vi kan sälja minst 6 000 
säsongbiljetter. Det bästa i hela den här 
kampanjen är det nära samarbetet mellan 
alla inblandade. Alla – från organisation, 
A-lag och styrelse hos Djurgården Fot-
boll till ledande supporterorganisationer, 
spelare och ledare i ungdomsfotbollen, 
tifokillarna, sponsorer, tjejer och killar 
i alla åldrar – bidrar till arbetet, sida 
vid sida. Sammansättningen av de olika 
grupperna har skapat en otrolig sam-
manhållning och dessutom en förståelse 
för varandras perspektiv, säger Tom Da-
vidson, medgrundare och vd för DNA, 
Djurgårdssupportrarnas affärsnätverk.

– Det är länge sedan känslan av 
delaktighet med föreningen var så stor 
som den är nu. Det finns ett rejält driv 
och massvis med kompetens inom 
supporterleden, och att vi som sup-
portrar kunnat stötta vårt lag mer än 
bara på läktaren har varit otroligt stort 
och väldigt kul. Nu drar kampanjen 
äntligen igång och vi kan knappt vänta 
tills bortapremiären om bara en dryg 
vecka, säger Dan Blomberg, ordförande 
i Järnkaminerna. 
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Text: DIF Fotboll  Foto: John Scarisbrick

–Som medlem i DNA är man 
med och utvecklar fören-
ingen sportsligt, ekonomiskt 

och socialt genom att bidra med ekono-
miskt stöd, kompetens och engagemang. 
Vi samlar i år ännu fler Djurgårdsentu-
siaster i ett extremt starkt nätverk, där 
alla vill delta i förändringsarbetet som 
ska göra Djurgården till en av Nordens 
ledande föreningar. Nätverkets bak-
grund och sammansättning kombinerat 
med de förändringar vi nu genomför är 
banbrytande och något helt nytt i Djur-
gården och oss veterligen även i övriga 
Fotbollssverige, säger Tom Davidson, 
medgrundare och vd för DNA.

FÖRÄNDRINGARNA INNEBÄR att DNA nu 
görs om till en välorganiserad, profes-
sionell och oberoende supporterorgani-
sation i form av en insamlingsstiftelse 
med ett tillhörande aktiebolag. Detta i 
kombination med ett nytt medlemser-
bjudande gör det mer attraktivt för fler 
privatpersoner och företag att bli med-
lemmar eller att på andra sätt sponsra 
nätverkets verksamhet – och därmed 
bidra till föreningens utveckling på ett 
effektivt sätt.

– DNA är ett unikt, modernt och 
väldigt roligt sätt att stödja laget i ens 
hjärta och inte minst föreningens arbete 
med socialt ansvarstagande. Förutom att 
stötta Djurgården hjälper vi självklart 
dessutom varandra inom nätverket att 
skapa bättre affärer och ett bredare kon-
taktnät, och förenar på så sätt nytta med 
nöje. I och med flytten från Stadion 
till Stockholmsarenan står Djurgården 
dessutom inför väldigt stora utmaningar 
och möjligheter. Genom att bli ett star-

kare nätverk blir vi en ännu mer effektiv 
supporterkraft bakom Djurgården under 
dessa viktiga säsonger, säger Alexander 
af Jochnick, medgrundare och styrelse-
ordförande i DNA.

DE MEDEL SOM DNA SAMLAR IN går idag 
till att:
1. I samarbete med Djurgården Fotboll 
aktivt arbeta för att utveckla föreningen 
socialt, sportsligt och ekonomiskt.
2. Utveckla Djurgårdsandans sociala 
arbete och Djurgården Ungdoms verk-
samhet.
3. Ge ett årligt ekonomiskt bidrag till 

Djurgården Fotboll via DNA:s insam-
lingsstiftelse.
4. Varje år vara en av Djurgårdens Fot-
bolls största sponsorer.
5. Arbeta aktivt för ökat samarbete och 
delaktighet mellan supportrar, sup-
porterorganisationerna och Djurgården 
Fotboll samt förändra den negativa 
bilden av fotbollssupportrar i samhället.

UNDER DE SENASTE ÅREN har DNA varit 
en aktiv del i Djurgårdens återupp-
byggnad och stöttat flera av föreningens 
projekt, bland annat DIF Medias nya 
redaktion, nya dif.se, Djurgårdsbutiken 
på Nybrogatan och Djurgårdens arena-
utredning. På senare tid har DNA även 
stöttat föreningens, Djurgårdsandans, 
Järnkaminernas och övriga supportrars 
arbete med publikrekryteringsfrågan – 
något som hittills resulterat i ett stort 
publiktryck på försäsongen och en rejäl 
ökning av antalet sålda säsongsbiljetter 
till sista året på Stadion.

– I samband med omorganisationen 
har vi bytt namn till Djurgårdssupport-
rarnas Affärsnätverk, vilket visar tyd-
ligare vad vi står för. Som organiserade 
supportrar bidrar vi till föreningens ut-
veckling genom att tillföra både ekonomi 
och kompetens. Den allmänna uppfatt-
ningen av ordet ”supporter” är i dag rätt 
negativ och snedvriden. Vi vill förändra 
den bilden och visa vilken otrolig styrka 
och tillgång Djurgården har i alla sina 
supportrar och supporterorganisationer, 
och vilken positiv kraft som uppstår när 
dessa samverkar, säger Tom Davidson.

Tom är dock noga med att poängtera 
att DNA inte konkurrerar med JK eller 
andra organisationer som engagerar sig i 
läktarkulturen.

DNA – en ny, stark
kraft bakom DIF Fotboll
Sedan starten 2010 har affärsnätverket DNA bidragit till att ge DIF Fotboll 
ekonomisk trygghet och stabilitet. Inför säsongen 2012 presenterar DNA flera 
förändringar som gör nätverket till en oerhört kraftfull supporterorganisation. 
Syftet är att bli en ännu mer trygg och stabil kraft bakom Djurgården Fotboll.

– Vi är en supporterorganisation 
precis som alla andra runt Djurgården 
Fotboll, men med skillnaden att vi 
fokuserar på att bidra med affärsnytta. 
Vi blandar oss inte i Järnkaminernas, 
Fabrikens eller andra supportrars 
arbete och otroliga engagemang inom 
supporter- och läktarkulturen. De är 
redan Sveriges bästa supportrar på det 
området.

SOM MEDLEM I DNA får man inte bara 
möjlighet att stödja Djurgården Fotboll. 

DNA arrangerar bland annat högklas-
siga VIP-evenemang på Djurgårdens 
14 sista allsvenska matcher på Stadion 
och de två sista derbyna på Råsunda. 
Dessutom arrangeras ett evenemang 
med Djurgårdens A-lag, en internatio-
nell konferens kombinerat med en av de 
största fotbollsupplevelserna i världen 
och lunchseminarier med specialinbjud-
na gäster. Allt med fokus på att skapa 
så stor affärsnytta som möjligt både 
för medlemmarna och för Djurgården 
Fotboll.

– DNA är från början ett suppor-
terinitiativ som idag har vuxit till ett 
affärsnätverk och supporterorganisa-
tion i ett. Genom den utveckling som 
DNA nu genomgår hoppas vi kunna 
bli ett ännu bättre och starkare stöd för 
Djurgården framöver. Vår förhoppning 
är att vi tillsammans med de andra sup-
porterorganisationerna – och alla andra 
Djurgårdare i Djurgårdsfamiljen – ge-
mensamt kan bidra till ett otroligt sista 
år på Stadion och en ny stormaktstid för 
föreningen, säger Tom Davidson. Tom Davidson

Alexander af Jochnick

Fakta | DNA 2012
DNA (Djurgårdssupportrarnas Affärsnätverk) är ett unikt, professionellt 

affärsnätverk och en supporterorganisation i ett. Verksamheten bedrivs i 

form av en stiftelse med tillhörande aktiebolag. Medlemmarna består av 

ett stort antal personer och företag, samtliga med stort Djurgårdshjärta. 

Nätverkets syfte är att bidra med ekonomiskt stöd och kompetens för att 

utveckla Djurgården Fotboll socialt, sportsligt och ekonomiskt

Medlemskap DNA 
Företagsmedlem – 25 000 kr exklusive moms. 
Ger tillträde till samtliga DNA-evenemang under 2012, inklusive möjlighet 

att bjuda med sig familjemedlemmar. 

Officiell Sponsor – 100 000 kr exklusive moms 

Företaget blir en av DNA:s officiella sponsorer och exponeras effektivt 

i all DNA:s kommunikation och vid samtliga evenemang. Ger tillträde till 

alla DNA-evenemang under 2012, inklusive möjlighet att bjuda med sig 

familjemedlemmar, vänner och affärsbekanta.

Donator 
Donator till DNA har möjlighet att bidra med 25 000 kr/år alternativt 

100 000 kr/år till nätverkets verksamhet.

Ledning DNA 
VD: Tom Davidson 

Styrelse: Alexander af Jochnick (styrelseordförande), styrelseledamot 

Oriflame, Malin Lindfors Speace, grundare av CSR-byrån Ethos International, 

Staffan Persson, grundare Swedia Capital, Jan Ståhlberg, grundare/vice vd EQT, 

Johan Winnerblad, partner, advokatfirman Vinge

Officiella sponsorer: DHL och Ricoh

Medlemmar i urval: Stefan, Karl-Johan och Tom Persson (H&M), Mats Sundin, 

Robert och Christian af Jochnick ( Oriflame), Jan Dinkelspiel (Nordnet) Claes 

Dahlbäck, Lars Wedenborn, (FAM) Richard Båge (Mediaplanet), Johan 

Skarborg och Jeremias Andersson ( Academic Work) Johan Qviberg (AB 

Öresund), Johan Lindén (ABG Sundal Collier), Johan Ahlborg (vd Djurgården 

Fotboll), Tommy Jacobson (ordförande Djurgården Fotboll)
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Text: Patrik Asplund

Därför startade Djurgården redan 
2006 initiativet Djurgårds-
andan. Genom projektet arbetar 

klubben med värdegrundsarbete, aktivt 
samhällsengagemang och positiv sup-
porterkultur. Syftet är att genom dialog, 
aktiviteter och utbildning ta ett aktivt 
motstånd mot våld och stimulera goda 
föredömen.

Inom ramen för arbetet med positiv 
supporterkultur genomför Djurgården 
trygghetshöjande åtgärder och under 
senare år har regelöverträdelsehantering 
och ett dialogprogram utvecklats. 

Djurgårdsandan 2012
Fotbollsallsvenskan är en av Sveriges i särklass mest populära sporter med 
ett publiksnitt över 7 300 åskådare per match under fjolårssäsongen. När det 
handlar om derbyn är antalet ofta mer än det dubbla. Men i kölvattnet av 
fotbollens popularitet har oroligheter skett i samband med matcher.

De senaste fem åren har klubben 
investerat över 20 miljoner kronor i 
Djurgårdsandan, som sedan är 2009 
en permanent del av verksamhet med 
upp till 30 000 deltagartillfällen per år- 
varav 1 300 består av aktiva fotbollsung-
domar som är aktiva i föreningen.

VÄRDEGRUNDSARBETE 
Syftet med värdegrundsarbetet är att 
ungdomsspelare, ledare och föräldrar 
ska verka för en god värdegrund samt 
goda ambassadörer för idrotten, fotbollen 
och föreningen. Värdegrundsarbetet - 

Blå märket - Vidareutbildning där 
värdegrundssamtal varvas med teknik-
träning och grundläggande fotbollskun-
skaper i olika åldersgrupper.

AKTIVT 
SAMHÄLLSENGAGEMANG
Syftet med Djurgårdens aktiva 
samhällsengagemang är att nå ut till 
ungdomar på ett tidigt skede för att 
kunna vara en god förebild och erbjuda 
något meningsfullt att göra. Genom 
engagemanget sprider klubben nöje, 
glädje, kunskap och värderingar.

Drive in Fotboll

Drive-In-Fotbollen är organiserad 
spontanidrott som bedrivs av Djurgårds-
andan i Botkyrka kommun, Spånga/
Tensta, Kista och Rinkeby. Drive-In- 
aktiviteterna finns idag på ett 20-tal 
platser i Sverige och bara i Djurgårds-
andans regi nådde över 9 000 deltagar-
tillfällen kväll och nattetid helger.

Projektet har uppmärksammats av 
politiker och Riksidrottsförbundet har 
anammat arbetssättet och driver sedan 
två år tillbaka ett Drive-In-Idrott enligt 
Djurgårdsandans struktur.  Djurgårds-
andan har konsulterats för utveckling 
av Riksidrottsförbundets nationella 
projekt.

Sommarkollo för ungdomar 

I augusti varje år har barn möjlighet åka 
ut i skärgården och få några roliga och 
utvecklande dagar på sommarkollo, med 
värdegrundsutbildning i fokus. Fotbolls-
spelande pojkar och flickor i åldrarna 
10-15 år är välkomna. 

Sedan sommaren 2006 anordnar 
Djurgårdsandan och Djurgården Fotboll 
tillsammans med samarbetspartners 
ett sommarkollo på Rådmansö och 
Björkövallen/Rådmansö Schakt Arena i 
natursköna Roslagen. 

Djurgårdsstipendiet

Djurgårdsandan delar årligen ut stipen-
dier till barn. Tanken med stipendierna 
är att barn som av olika anledningar 
inte har möjlighet, men väldigt gärna 
vill och har kämpat hårt, ska ha möjlig-
het att få följa med på sommarkollot. 

som sker via utbildningar, aktiviteter, 
stipendier och samarbeten - är en viktig 
del av klubbens verksamhet. Genom 
värdegrundsarbetet arbetar Djurgården 
mot mobbing och våld samt för en god 
idrotts- och supporterkultur.

Värdegrundsutbildning för ungdomar

Ungdomarna utbildas i förebyggande 
syfte mot mobbning och kränkningar. 
Under 2011 sjösattes ett nytt utbild-
ningsprogram för unga spelare 6-12 år, 
samt en komplimenterande utbildning 
för ungdomar 10-15 tillsammans med 
Friends Idrott. I värdegrundsprogramet 
finns tre märken för att premiera 
genomförda utbildningar.
Gula märket - Fokus ligger på individen 
i kollektivet, det vill säga laguppträdande, 
språkbruk och fair play. Utbildningen 
inkluderar även föräldrar.
Röda märket - En utbildning som 
genomförs i samarbete med Friends 
Idrott för  ungdomar i förebyggande 
syfte mot mobbning och kränkningar.

Djurgårdens SLO -
Supporter Liaison Officers
I februari annonserade DIF Fotboll ut tjänsten som SLO och inledde en urvalsprocess 

som nu är färdig. Efter att ha träffat ett antal av de mycket kvalificerade personer som 

sökte tjänsten föll Djurgårdens val inte på en person utan två – Stefan Ryderfelt och 

Lena Gustafsson Wiberg.

Vem är Stefan Ryderfelt?

– Jag är en 45-årig 

fyrabarnsfar som bor i 

Hammarbyhöjden och är 

uppvuxen söder om stan. 

Jag brinner för Djurgården, 

rugby, fotografering och 

gillar god mat. Jag är 

general manager för svenska 

rugbylandslaget har själv 

varit rugbyspelare i 25 år. 

Jag spelar fortfarande med 

Attilas B-lag och Old Boys. 

Dessutom tränar jag Enskede IK:s 99:or i fotboll – 28 killar med två lag i S:t Erikscupen.

Hur ser du på SLO-tjänsten?

– Under det första året kommer det att handla mycket om att lära känna folk, knyta 

kontakter och börja forma rollen. Den blir mycket vad man gör den till men min 

grundtanke är att jag ska vara en person som är till för alla – oavsett historia eller 

bakgrund. Man ska kunna vända sig till mig och föra fram alla tankar – positiva eller 

negativa – som man kanske inte själv vill framföra. Jag kan fungera som ett filter 

mellan klubb, spelare och alla olika supportergrupper och det ser jag som väldigt 

intressant och givande.

Vem är Lena Gustafsson?

– Jag är 32 år och nybliven 

träningsnarkoman men 

lägger i princip all övrig 

ledig tid på Djurgården. 

Jag är ansvarig för entrén 

för alla kampanjbiljetter 

(familjebiljetter m.m.) på 

hockeyns hemmamatcher 

och satt i Järnkaminernas 

styrelse 2007-2011. Så 

egentligen har jag hållit på 

med grejer liknande SLO-

tjänsten de senaste fyra åren. Jag brinner verkligen för supporter- och evenemangsfrågor.

Hur beskriver du tjänsten för andra?

– I grunden är SLO-tjänsten utformad lite som ett fackombud åt båda hållen. Jag 

ska framföra supportrarnas åsikter till föreningen samtidigt som jag informerar från 

föreningen till supportrarna. Jag kommer att ha stort fokus på trivselarbetet runt 

matcherna och se till att saker och ting flyter. Jag kommer att inrikta mig lite mer på 

våra yngre supportrar, Järnkaminerna, Fabriken, UCS och även Minikaminerna. 

Men hur vi ska jobba är inget som är skrivet i sten.

Djurgårdsandan instiftades av Erling Perssons familjestiftelse, af Jochnick 

Foundation och Djurgården Fotboll på initiativ av Patrik Asplund, Fryshusets 

Anders Carlberg och den dåvarande styrelsen. Djurgårdsandan har sedan 

starten utvecklat en rad projekt i samarbete med bland andra Friends Idrott, 

Mentor Sverige, Riksidrottsförbundet, Fryshuset och Stockholm Stad.

Djurgårdsandan arbetar inom tre områden: Ett aktivt samhällsengagemang, 

värdegrundsarbete, och arbetet för en positiv supporterkultur. Där relationer 

är centralt för varje verksamhet.
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Försäsongsmatcher 2012
Här är resultaten i Djurgårdens 
träningsmatcher under försäsongen:

Lör 28 jan, DIF-Sirius 1-2

Fre 3 feb, DIF-BP 1-1

Tor 9 feb, Finland-DIF 0-1

Lör 11 feb, HJK-DIF 0-1

Fre 17 feb, DIF-Sundsvall 2-3

Lör 25 feb, Ålborg-DIF 0-2

Lör 3 mars, DIF-Vålerengen 4-0

Ons 7 mars, Ålesund-DIF 2-1

Lör 10 mars, Västsjälland-DIF 0-3

Tis 13 mars, Malaga-DIF 1-1

Ons 21 mars, DIF-Degerfors 2-0

DJURGÅRDSFAMILJEN

Den 13 april höll Djurgården Fotboll

årsmöte och valde föreningsstyrelse.

Ordförande

Tommy Jacobson omvaldes som 

ordförande för det kommande året.

Styrelseledamöter

Ingvar ”Putte” Carlsson valdes om som 

ledamot på 1 år och Ellinor Persson på 2 

år. Dessutom valdes Johan Lindén in som 

ny ledamot på 2 år. Lars-Erik Sjöberg och 

Gustaf Törngren valdes vid föregående 

årsmöte in som ordinarie ledamöter på 2 år 

och har därmed 1 år kvar. Pelle Kotschack är 

sedan tidigare hedersledamot i styrelsen.

Johan Skarborg hade avböjt omval. DIF 

Fotboll ber att få tacka Johan för hans tid i 

Djurgården och hans arbete i styrelsen.

Årets Djurgårdare

På årsmötet utsåg 

årets Djurgårdare, 

ett pris till årets 

spelare i DIF. Det är 

styrelsen i Djurgår-

den Fotboll som ut-

ser pristagaren och 

valet föll i år på mittbacken Joona Toivio.

Årets DIF-insats

Priset delas ut på 

årsmötet till en 

person som gjort 

något extra för 

Djurgården. Årets 

pristagare blev 

Ulf H Pettersson.

Kurt Hammargrens 

minnesfond

Priset är ett stipen-

dium som tilldelas 

en junior som utses 

av A-lagstränaren 

tillsammans med 

revisorerna Bengt 

E Lindbergh och Björn Lindbergh. 

Årets stipendiat blev Nemanja Bacic.

Rapport från
årsmötet

Bilder från Spanien

Finns att köpa på DIF-Shopen 

på Nybrogatan 20, via webben 

på difshop.se samt på samtliga 

hemmamatcher på Stadion. 

Medlemmar har 10% rabatt på 

alla produkter till ordinariepris.

»Det blir lite väl mycket danska 
nu. De borde lära sig finska.«
Joona Toivio om de nya danskarna i DIF

Djurgårdens A-trupp åkte i början av mars till Marbella i Spanien för ett tränings-

läger. Här är några bilder som Wille Bäckström tog:

DJURGÅRDSFAMILJEN

The future’s so bright...

Chibsah valde påse och vann enkelt.

Keene med sina unga fans.

Iiiiiiiihhhhh!!!!

Samarbete med Astrid Lindgrens 

Barnsjukhus

Djurgården Fotboll och Astrid Lind-
grens barnsjukhus i Huddinge och 
Solna bedriver sedan drygt 10 år till-
baka ett mycket uppskattat och värde-
fullt samarbete där spelarna bland annat 
besöker avdelningarna på respektive 
sjukhus två gånger per år. Barnen och 
dess familjer får även möjlighet gå på 
Djurgårdens matcher två gånger per 
säsong. Barnen bjuds också in till träffar 
på träningsanläggningen vid Kaknäs-
tornet och utvalda sjukhusmentorer 
turas om att ta ut de barn som har möj-
lighet att besöka våra hemmamatcher.

POSITIV SUPPORTERKULTUR
För att öka tryggheten för supportrarna 
i samband med matcherna genomförs 
från 2012 utökad nykterhetskontroller 
vid insläpp och utökad kameraöver-
vakningen under säsongen. Klubben 
har också avslutat rekryteringen av en 
supportersambandsman och en sup-
portersambandskvinna vars uppdrag 
blir att vara en länk mellan klubben och 
supporters. Djurgården arbetar paral-
lellt med bidrag till god supporterkultur 
och olika aktiviteter för trivseln kring 
arenan. 

Trygghetshöjande åtgärder 

Djurgården tillhandahåller sektioner 
där endast vårdat språk är tillåtet. 
Konceptet riktar sig främst till barn-
familjer, men alla är välkomna. 
I anslutning till Vårdat-språk-sektionerna 
anordnar Djurgården barnaktiviteter 
före, under och efter matcherna. 

Ökad representation av arrangörer 
och värdar under matcherna ökar 
säkerheten för supporters och framför 
allt servicen till våra supporters. Därför 
jobbar Djurgården aktivt med att öka 
antal kontaktytor gentemot sina 
supportrar genom läktarvärdar men 
främst genom SLO-tjänsterna.

Djurgården anordnar också en 
naturlig samlingsplats för supportrar i 
anslutning till arenan, genom medlems-
tältet på Stockholm Stadion. 

Engagemangsstöd

Klubbens supportrar är nummer ett, de 
är hjärtat i Djurgårdsfamiljen och majo-
riteten är mycket goda ambassadörer för 
föreningen. För att stimulera den goda 
supporterkultur som finns kring klubben 
och matcherna, stödjer Djurgården allt 
från supporter- till reseklubbar och 
TIFO-arrangemang. 

På det sättet vill Djurgården vara en 

supporter för goda supporters. 
En miljon kronor skjuts till 
under säsongen 2012 i stöd åt 
bland annat olika supporter-
grupperingar som verkar för 
positiv supporterkultur som 
exempelvis TIFO-produktion, 
och för ökad supporterdialog 
främst genom föreningens 
nyss utsedda supportersam-
bandsman/kvinna i den så 
kallade SLO-tjänsten (Sup-
porter Liaison Officer) som du 
kunde läsa om på föregående 
uppslag.

Regelöverträdelsehantering

Djurgården arbetar aktivt 
med att sprida information 
om vilka regler som gäller på 

arenan och i anslutning till matcherna. 
Individer som gör regelöverträdelser 
kommer att riskera avstängning av ar-
rangören från matcherna.

Alternativa avstängningar

Alternativa avstängningar är en form 
av vårdande verksamhetsprogram inom 
Djurgårdsandan. Programmet går ut på 
att hjälpa supportrar som av olika anled-
ningar blivit avstängda från Djurgårdens 
matcher. De avstängda får möjligheten 
att skriva ett kontrakt med Djurgården 
och sedan arbeta för föreningen före, un-
der och efter match. I nästa steg tilldelas 
de en mentor att gå på matcherna med i 
slutet av programmet.

Vårdnadshavare till ungdomar under 
18 år kontaktas för information och 
beskrivning av åtgärdsprogrammet. 
Det erbjuds främst till ungdomar under 
21 år och alla medverkar helt på frivilliga 
grunder.

Till och med 2010 har Djurgården 
haft 28 alternativa avstängningar/kon-
trakt och 26 av dessa har varit lyckade. 
Därmed är alternativa avstängningar en 
av få arbetsmetoder i Europa som bevis-
ligen fått unga ”fotbollsöverträdare” att 
ändra sitt beteende. Det är något som 
både föreningen och individen tjänar på 
i slutändan. 

En av alla glada märkestagare



48 4948 49

Stadshagen 28/1 2012 Drygt 3000 personer tog sig till det kyliga Stadshagen för att bevittna Djurgårdens tränings-
match mot Sirius den 28 januari. Trots vinterns hårda grepp och förlust i matchen visade sig 
Djurgårdsfamiljen från sin bästa sida och alla kände att 2012 kommer bli ett år att minnas...

Foto: Anna Lu Lundholm

DJURGÅRDSFAMILJEN DJURGÅRDSFAMILJEN
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Hur mycket Djurgårdare är du och dina 
vänner egentligen? Testa er med detta

Reglerna är enkla. Svara på frågorna nedan och se sedan längst ned på sidan hur mycket Djurgårdare du är.

Spelaren på bilden kom till 
DIF år 2001, vad heter han?

Spelaren på bilden har en 
fotbollsspelande bror som 
också hade en hygglig
karriär. Vad heter brodern?

När vann DIF dubbeln?

Varför jublade Djurgårdspubliken 
när Umeå gjorde mål mot DIF 1993?

Hur många matcher missade 
Petter Gustafsson under sin 
första säsong i DIF 2009?

Vem var den senaste Djurgårdsspelaren 
att vinna Allsvenskans skytteliga?

Vilken spelare i Djurgården har 
nummer 24 på sin matchtröja?

Hur många sittplatser kommer det 
finnas på Stockholmsarenan?

Vilka Djurgårdsspelare har 
tilldelats Guldbollen genom åren?

2005 utlassade DIF Elfsborg med 8-1 i 
Allsvenskans sista omgång, även målvakten 
Pa Dembo Touray fick göra mål. Men vilket 
mål i ordningen gjorde han i den matchen?

År 2000 vann DIF den allra första Superettan. 
Vilket var det andra laget som flyttades upp 
till Allsvenskan samma år?

Vilka andra allsvenska 
klubbar har han spelat för?

Var spelade Djurgården 
sina hemmamatcher 1993?

Ricardo Santos gjorde hattrick i tränings-
matchen mot Vålerengen, men vem gjorde
det fjärde målet i matchen?

Vem vann den interna skytteligan
2008 och hur många mål gjorde han?

Vilket nummer har Andreas Dahlén
på sin matchtröja?

1990 vann Djurgården över Hammarby 
med de oförglömliga siffrorna 9-1, men 
vem var tränare i DIF det året?

Vilken är engelsmannens
James Keenes moderklubb?

Innan de klassiska blåränderna hamnade på 
DIF-tröjan var det allra första matchstället 
enfärgat - vilken färg?

Vem har sett till att Djurgården är
representerat i rymden?
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17-20 Du är ett blårandigt geni!
13-16 Godkänt, men du borde se fler matcher
8-12 Hört talas om Stefan Rehn?
0-7 Du har nog fått fel tidning...

Text: David Bogerius  Foto: Jonas Riedel

–J ag kommer närmast ifrån 
Arvid Nordquist H.A.B. som 
försäljningschef för restaurang 

& storhushållavdelningen. När chansen 
dök upp att få arbeta inom Djurgården 
Fotboll var valet väldigt enkelt, säger 
Magnus. 

37-åringen är bosatt på Södermalm 
med familj med två barn som precis 
har börjat spela knattefotboll. Trots en 
egen idrottskarriär inom alpin utförsåk-
ning med utbildning på skidgymnasiet 

i Sälen/Malung är det fotbollsintresset 
som väger tyngst. 

– Första besöket på Stadion 1980 
tillsammans med min pappa och djur-
gårdslegendaren Hasse Nilsson har för 

evigt etsat sig fast på näthinnan. Det 
har blivit ett begär att få återuppleva 
den känslan & magin igen.

SÖKANDET EFTER den ultimata fotbolls-
upplevelsen har gett honom många 
minnen från matcher och möten runt 
om i Europa. Ett personligt besök 
hemma hos Nils Liedholm i i Piemonte 
(Cuccaro Monferrato) tillhör en utav 
höjdpunkterna.

– Att få vara delaktigt i denna stora 
Djurgårdsfamilj där alla strävar mot 
samma mål kändes väldigt menings-
fullt, både ur ett sportsligt och socialt 
perspektiv. Att tillsammans med den 
övriga staben, spelare och supportrar 
försöka skapa en ännu bättre match-

upplevelse är en stark drivkraft, säger 
Magnus Edgren.

HAN SER SOM SIN FRÄMSTA UPPGIFT att 
skapa maximal affärsnytta för Djurgår-
dens sponsorer och samarbetspartners, 
vilket skapar ekonomiska förutsättningar 
för vår klubb att lyckas sportsligt. Det 
tillför också resurser till alla sociala 
engagemang som Djurgården driver 
sedan lång tid tillbaka. 

– Djurgårdsandan (samlingsnamnet 
på våra CSR-initiativ) är något som jag 
är oerhört stolt över och vill bli person-
ligt delaktig i för att förhoppningsvis 
bidra med personliga erfarenheter 
genom ett mentorskap för ungdomar i 
behov av stöd. 

»När chansen dök 
upp att få arbeta 
inom Djurgården 
Fotboll var valet 
väldigt enkelt.«
Magnus Edgren

Magnus
skapar
affärs-
nytta
I början av året fick DIF 
Fotboll en ny försäljnings-
chef. Magnus Edgren till-
trädde i slutet av januari.
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1. Christer Mattiasson, 2. Elfsborg och AIK, 3. Kristinebergs IP, 4. Sebastian Rajalakso
5. Sebastian Rajalakso (7 mål), 6. Nummer 20, 7. Lennart Wass, 8. Portsmouth,  9. Röd
10. Astronauten Christer Fuglesang, 11. 2002 & 2005, 12. För att hylla hjälten Steve Galloway
13. Malmö FF, 14. Ingen, 15. Janne Eriksson, 16. Tommy Berggren (19 mål, 1978), 17. 6-1-målet
18. Daniel Jarl, 19. 30 000, 20.  Gösta »Knivsta« Sandberg (1956)  och Hans »Tjalle« Mild (1964)
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Egentligen började årets
allsvenska matcher för 15 år sedan.
På hundratals grusplaner runtom i Sverige.

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

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

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

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

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