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Löftet som tog Djurgården med storm
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6. Tommy Jacobson
I huvudet på en ordförande.
Tommy berättar om sina tankar rörande DIF.
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Talangen som kan gå hur långt som helst.

36. Djurgårdens CSR-rapport
Som första lag i Europa har DIF en ansvarsredovisning.

38. Djurgårdsandan
Djurgården blir kvar på Stadion trots allt.

42. Sebastian Rajalakso
Allt du inte visste om Sebbe.

44. Djurgårdens ungdomslag
Alla nyheter om U-lagen.

50. Lucas Nilsson - mitt Djurgårdsliv
En målspottare berättar om sin tid i DIF.

52. Nu startas Företagskaminerna

I år spelar vi sista matchen på Stadion
och första matchen på Tele2 Arena.
Vi har all info du behöver. SIDAN 24

Ett nytt affärsnätverk i Djurgårdens regi.

54. Erton Fejzullahu
Djurgårdens målkung om att ställa krav.

56. Järnkaminerna
En positiv trend för Djurgår’ns klack.

56. Djurgårdsquiz
Vad vet du egentligen om Djurgården?
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DIF-Malmö 2005

MAGISKT
DJURGÅRDSÖGONBLICK
Malmö FF var ett av lagen som var inblandade i toppstriden 2005,
men när de kom på besök till Stadion en regnig septemberkväll hade
de inte mycket att hämta. Efter att Mattias Jonson gett Djurgården
en tidig ledning var det Fredrik Stenman som på bilden drygade ut
den till 2-0 i den 29:e minuten.
Många kände nog att Stenmans mål kan ha varit det som avgjorde
Allsvenskan 2005 och såg till att bucklan kom tillbaka till Stockholms
Stadion. För sista gången.
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Tommy Jacobson, ordförande i Djurgårdens IF FF
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Det är dags att
blicka framåt
Vi har en hektisk tid framför oss när det gäller scoutning av
spelare, sponsoravtal som ska knytas och samtidigt ska vi
förbereda oss för flytten till en ny arena. Det är en härlig tid,
skriver Djurgården Fotbolls ordförande Tommy Jacobson.

S

om vanligt vid den här tiden så är
det dags att summera den gångna
säsongen och samtidigt blicka in i
nästa. Jag tycker att det är fascinerande
hur man fungerar i hjärnan, samtidigt
som domaren blåser av sista matchen
för säsongen så börjar tankarna och förväntningarna på nästa säsong att mala i
huvudet. Förutsatt att man inte tillhör
den vinnande klubben förstås. Då firar
man och går på moln i någon vecka,
sedan kommer tankarna igång även där.
För vi vet ju alla att när nästa säsong
sparkar igång så bryr sig ingen om vem
som vann den förra. Och om man nu
inte tillhör den vinnande klubben så är
ju den här mekanismen en välsignelse.
att i en
sådan här krönika inte fundera kring
och summera säsongen 2011/2012. Vi
kan räkna statistik, vi tog till slut en
poäng mer än föregående säsong, och
fundera kring vad som hänt om vi inte
släppt in mål i de sista minuterna i några
matcher. Vi var obesegrade i sexton

DET ÄR JU ÄNDÅ OUNDVIKLIGT
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säsong. Vi ska aldrig vara nöjda när det
allsvenska kontraktet är säkrat. Ligger
vi på nionde plats så ska vi göra allt för
att klättra till den åttonde, och sedan
till sjunde och då få korn på den sjätte
och så vidare. Då kommer vi till slut att
nå de där hägrande översta placeringarna. Det är Djurgårdsanda för mig.
Och jag vet att Magnus Pehrsson och
den övriga sportsliga ledningen ser det
på samma sätt som jag. Så tillsammans
får vi fortsätta att jobba hårt så kommer
framgången att till slut vara ett faktum.

matcher i rad och det är ju alltid en
styrka. Vi kom två placeringar bättre än
året innan. Till slut så kommer jag ändå
fram till att jag inte kan ge oss godkänt, främst på grund av det sätt som vi
avslutade säsongen. Vi tog 5 poäng av de
avslutande 27, och det är inte godkänt.
Jag hoppas att vi kan lära oss något av
detta och utveckla oss till kommande

NU SER JAG FRAM EMOT att få börja
jobba med att planera för nästa säsong
tillsammans med kansli, övriga styrelse
och sportorganisationen. Nu kommer
en hektisk period när sponsoravtal ska
knytas, spelare ska scoutas färdigt och
kanske signas. Truppen och hela klubben
ska förberedas för en säsong där alla
möjligheter ligger framför oss. Det är en
härlig tid. Det är klart att säsongen som
kommer blir speciell på många olika
sätt. Samtidigt som vi ska avsluta och

fira av vår fantastiska Stadionborg
under våren så ska vi förbereda oss för
att flytta till och spela på nya Tele2
Arena, en helt ny och toppmodern arena
mitt i Djurgården Hockey-land.
Det blir en fantastisk utmaning för hela
organisationen att göra allt det som
behövs för att det ska bli en fest för alla
i Djurgårdsfamiljen.
JAG VILL OCKSÅ TA TILLFÄLLET I AKT att
beröra, och berömma, allt jobb som
görs inom föreningen för att Djurgården Fotboll även fortsättningsvis skall
vara en ledande klubb i en föränderlig
framtid. Mycket har förändrats i vår
omvärld under de senaste åren, och
mycket kommer att fortsätta förändras.
Det ställs allt högre krav på en klubb
som Djurgården att vara någonting mer
än ett framgångsrikt representationslag.
Vi måste bli en del av samhället och
leva och verka på ett sätt som bidrar till
samhällsutvecklingen. Där gör vi en
massa insatser som kanske inte alltid
uppmärksammas så mycket.

» Det blir en fantastisk
utmaning för hela
organisationen att
göra allt det som
behövs för att det ska
bli en fest för alla i
Djurgårdsfamiljen.«

Vi har alla projekt som ryms inom
Djurgårdsandan, Drive-In-Fotboll och
mycket annat, vi har 1 300 barn och
ungdomar i träning och vi har i år som
första förening i Sverige gjort en CSRrapport där vi redovisar vår verksamhet
ur ett samhällsekonomiskt hållbarhetsperspektiv. Jag tycker att denna utveckling och dessa i många fall nya krav
är någonting väldigt positivt, det ger
Djurgården som förening en möjlighet att utvecklas i takt med samhället
och samtiden och att bli något som alla
Stockholmare kan känna stolthet inför.
gör allt vi kan för att
kommande säsong ska bli framgångsrik
och att vi ska få uppleva många fester
på Stadion och Tele2 Arena så vet vi att
ibland förlorar vi matcher. Vi hoppas
och tror att det ska bli få förluster, men
ändå kommer det att hända.
Vår målsättning är att alla medlemmar och supportrar även då ska känna
att Djurgården Fotboll, det är något
man är väldigt stolt att tillhöra.

FÖR ÄVEN OM VI
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Lite Råsundastatistik...

Tim Söderström
blev årets junior

Nu är Råsunda Fotbollsstadion ett minne
blott och eftersom det var AIK:s hemma-

Årets junior i Djurgården 2012 heter Tim Söder-

arena under den sista tiden är det givetvis

ström och är född 1994. Tim har i år tillhört U19

de som sörjer detta och har avslutat eran

där han i en klassisk nummer 10-roll stundtals

med ett antal avskedsmatcher.

lekt med motståndarna, men han har även hunnit

Dock ligger det till så att Djurgården för

med ett stort antal matcher med U21. Priset

alltid kommer att inneha de högsta publik-

delades ut inför alla föreningens 11-mannaspelare

siffrorna för Råsunda. AIK dyker upp först i

och ledare.

den fjärde matchen, och givetvis var det

– Det var nervöst, jag visste inte om jag skulle få

DIF som stod för motståndet då.

det, men det var väldigt roligt när jag fick höra mitt

De högsta publiksiffrorna på Råsunda:

namn. Det har gått bra i år. Jag har äntligen fått
vara skadefri under en lång period, det har varit

Tim Söderström med Tommy Davidsson till vänster och Anders Bengtsson till höger.

skönt och då har resultaten kommit. Det har varit
väldigt bra i U19, Anders Bengtsson och Bosse
Westers träningar har varit riktigt utvecklande och
det har varit en bra nivå på hela laget vilket är en
förutsättning för att utvecklas, säger Tim.
Nu väntar en ny säsong och den annars lite
blygsamma Tim är inte blyg när han berättar om
målsättningen.
– Mitt mål är att ta en ordinarie plats i Allsvenskan och det är ett mål jag hoppas kunna uppfylla
redan nästa år. Man måste sikta högt.
Motiveringen till Årets Junior (av U19-tränaren
Anders Bengtsson)
» Efter två år i U19 har Tim nu under ett halvår
som skadefri visat sin stora potential, inte bara
sporadiskt på träning utan även i matcher. Hans
målfarlighet med båda fötterna samt med
huvudet, hans kreativa ådra i anfallsspelet och
hans passion till spelet gör att vi hyser stora

Frej årets Farsan-stipendiat
Frej Ersa Engberg, född 1995, tilldelades Farsan Sandbergs
Stipendium för 2012. Priset skall delas ut till en lovande ung
spelare som sköter träning och skola på ett bra sätt.
Juryns motivering:
»Frej Ersa Engberg blev inför året uppflyttad till U19 från U17. Hans
noggrannhet och goda inställning till träning och match har gjort att
Frej utvecklats till en av de viktigaste spelarna i U19-truppen.
Under 2012 har Frej även debuterat i pojklandslaget och
klarat U21-debuten med bravur. Han spelar ett moget
ytterbackspel, inte olikt Joel Riddez. Frejs fina vänsterfot är till stor nytta på fasta situationer, han var första
och sista målskytt under U19:s tävlingssäsong.
I försvarsspelet är Frej duktig i en mot en-situationer
och hård som de järnkaminer vi vill ha.«
Birger ”Farsan” Sandberg (1918-1998) var en legendarisk ytterback och ledare i Djurgården och landslaget.

förhoppningar om framtida A-lagsspel för Tim.«

L-G har lämnat oss

Sommaren 2013 lämnar Djurgården Fot-

1. DIF-Göteborg

48 894

1959

boll slutligen och definitivt vår tegelborg

2. DIF-Norrköping

47 811

1962

på Valhallavägen. På Farväl Stadion har

3. DIF -Norrköping

45 959

1959

några Djurgårdare tagit initiativet att ta

4. DIF-AIK

44 130

1967

avsked genom att samla supportrarnas

5. DIF-AIK

43 261

1963

bilder. De vill att så många som möjligt
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ska dela med sig av sina ögonblick på

läktarna och från miljöerna runt Stadion.

Under året kommer de ge ut ett magasin
i tre delar med bilder från Farväl Stadion
och mer. Så vill vi bevara minnet av vår
tid på världens vackraste arena på:

http://farvalstadion.wordpress.com
dem på: farval.stadion@gmail.com.

De fem mest gillade inläggen
på Djurgården Facebook
3204 - Andreas Johansson tillbaka i Djurgården

2336 - Årets allsvenska är slut, tack till alla som åkt mil
efter mil och stöttat i medgång som motgång

års ålder efter en längre tids sjukdom. Björklund var en mycket stor

1895 - Tack Daniel Sjölund för tio år i blårandigt

Djurgårdare och en av de största profilerna i svensk tv-historia inom

863 - Välkommen Jesper Arvidsson

sport och underhållning. Bland annat startade han tv-klassikern

474 - Johan Björkmans hall rest på Hjorthagen

1971. 1979 blev hans marknadschef på Tipstjänst (Idag Svenska Spel)
där han arbetade i nästan 20 år.
– Det är med stor sorg som jag har tagit emot beskedet. Jag
har känt Lars-Gunnar sedan 1979 och han var en mycket nära vän,
förebild och mentor för mig både yrkesmässigt och som Djurgårdare.
Det var en mycket varm och fin människa. Redan som 13-åring gav
han ut en sporttidning tillsammans med Tommy Engstrand och Åke
Wilhelmsson där han hyllade Djurgår’n. Vi kommer att sakna honom
på hedersläktaren, han var en riktigt äkta Djurgårdare!, säger Pelle
Kotschack, hedersledamot i Djurgården Fotbolls styrelse.
Våra tankar går till Lars-Gunnar Björklunds familj och anhöriga.

@BrobergMartin, 15 oktober
»Jag klarar inte av att höra från mina
medmänniskor: ’Jag kan inte’ eller
’Det klarar jag aldrig’. Du kan och du
klarar av allt du vill!! Vill du något
tillräckligt mycket så kommer du
klara av det. Punkt slut.«
Visdomsord från Martin.
@DanneJarl, 15 oktober
»Formen och viljan är där men allt
har sin tid. Bara att fortsätta att vara
fokuserad och ge allt för att få den
där chansen, då kommer den!«
Vår unge back ser möjligheterna.
@WilleBackstrom, 23 oktober
»Ahh, det är en sån underbar grej
att vara Djurgårdare. Hade jag varit
religiös hade jag sagt att det är
Guds gåva till mänskligheten.«
DIF-TV:s Wille efter DIF-GAIS.
@CobiFresh, 30 oktober
»7-5 ARSENAL.#UNBELIEVABLE.«
Brian Span efter att hans andra
favoritlag vann en minnesvärd match.

Bidra med dina egna bilder och maila

Lars-Gunnar Björklund avled fredagen den 30 november vid 75

Tipsextra i slutet av 1960-talet och tilldelades Stora journalistpriset

8

Stadion en kärlek

»Det har varit en av de stressigare
dagarna man varit med om men
samtidigt en av de roligaste.«

Tomas af Geijerstam, Djurgårdens biljettansvarige till FotbollDirekt.se efter
att DIF sålt 3 000 säsongskort under den första säljdagen.

@AdamKasa, 8 november
»Stort grattis till uttagningen bror!
@Bergstrom_Emil.«
Adam Kasa gillar att Emil Bergström
blev uttagen i U21-landslaget.
@Marijancosic, 13 november
»Går till sängs med bara en sak i
huvudet! Fotboll.«
DIF:s ungdomar visar rätt inställning.
@jeppe_arvidsson, 20 november
»Tack alla Djurgårdare för ert varma
välkomnande! Känns fantastiskt att
få komma in i Djurgårdsfamiljen.«
DIF:s nyförvärv gillar läget.
@Marcpedersen3, 26 november
»Andreas Johansson is back in DIF.
He has been good i DK hope he can
keep the level up here the next few
years.« Jepp!

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

till blåränderna
bara för att man spelar offensivt, men
jag gillar att fylla på i anfallen och ha
mycket boll. Jag har en bra vänsterfot
och spelförståelse. Sen är jag ganska
snabb också, säger Jesper Arvidsson.

Likt många andra utländska spelare
gillar han Stockholm som stad. Om det
inte vore för kylan.
– Ja, jämfört med hur det är i Argentina så är det verkligen kallt här. Och
då har jag ändå förstått att det kan vara
mycket värre än det jag har upplevt hittills (en ganska mild november). Vi får
se hur det blir men jag måste vänja mig.
Det är inte bara kylan som Luis
Solignac har fått bekanta sig med. Han
har även förstått att det svenska språket
inte är det lättaste att tampas med.
– Nej, det är tufft men jag ska göra
vad jag kan för att lära mig det. Om jag
pluggar och försöker prata och använda
det så mycket som möjligt i vardagen så
kommer jag att klara det. Så gjorde jag
med engelskan och det gick bra.

Ett av Djurgårdens nyförvärv till kommande
säsong är forwarden Luis Solignac.
Argentinaren lånas under 2013 med en
option om köp efter lånetidens slut.
Text: David Bogerius

-D

jurgården är en underbar
och stor klubb. Jag gillar att
vara här och kände att det
var ett ställe som jag kunde stanna på,
säger Luis Solignac som tränade med
A-truppen under november månad.
21-åringen, som nyligen gjorde
hattrick i en av träningsmatcherna mot
IK Frej, är 183 cm lång och bra på huvudspelet. Han beskrivs som en snabb
och teknisk målskytt som tidigare varit
utlånad till Braga i Portugal och Banfield i Argentina. Han tillhör Buenos
Aires-klubben Club Atlético Platense
som ligger i den argentinska tredjeligan.
– Det är en smart spelare som jobbar
hårt men framför allt är han effektiv
på plan. Vi visste att det var en bra fotbollsspelare innan vi tog hit honom och
det intrycket har förstärkts, säger Djurgårdens manager Magnus Pehrsson.
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Djurgården har haft en argentinsk
spelare i laget tidigare. Luis Antonio
Rodriguez (även i Hammarby) gick,
precis som Luis Solignac under namnet
”Lucho”.
– Ja, det stämmer att jag kallas det.
Det är ett vanligt smeknamn som jag
fick hemma i Argentina.
SOLIGNAC VAR PÅ VÄG HEM till sitt hemland efter att ha tillbringat några veckor
i Stockholm. Men hemresan fick flyttas
fram en dag då Djurgården ville att
han skulle stanna kvar och skriva på ett
kontrakt.
– Jag blev väldigt glad när Magnus
(Pehrsson) ringde. Jag har jobbat hårt
för ett kontrakt och är väldigt stolt över
att ha lyckats. Många spelare i både
Syd- och Nordamerika har som dröm
att få komma till Europa och spela.

DET ÄR SVÅRT ATT JÄMFÖRA standarden
på den argentinska tredjeligan med
Allsvenskan, men enligt Luis Solignac
är det ganska stora skillnader:
– Det är helt andra spelare och lagen
spelar annorlunda vilket kan göra det lite
svårt för mig i början men jag kommer
att anpassa mig. Jag är en anfallare som
rör mig och springer mycket och inte
bara står på samma yta hela tiden. Jag
tror att det var det som Magnus ville ha.
De tre målen, som dessutom
föregicks av ett mål och en målpass i
matchen innan, mot IK Frej föll säkert
också i smaken. Solignac visade att han
kan näta med huvudet, fötterna och som
straffskytt. Nu tillhör han Djurgårdens
A-trupp säsongen 2013.
– Jag hade tur som blev tremålsskytt
men jag gjorde det riktigt bra.

Fakta | Luis Solignac
Född: 910216
Längd: 184 cm
Vikt: 80 kg
Position: Anfallare
Moderklubb: CA Platense

underlättar det
sociala livet då han faktiskt redan bor
med sin flickvän i huvudstaden sedan
ett par år. Närmare bestämt i Saltsjöbaden.
– Ja, det är inte Solsidan precis men
det är nära till vattnet och det gillar jag.
Jag har pendlat mellan Stockholm och
Åtvidaberg under de senaste säsongerna
och även om det finns både för- och
nackdelar med det så ska det bli skönt
att slippa det.
Inte oväntat var det flera stockholmsklubbar som visade sitt intresse när
kontraktstiden med Åtvidaberg började
gå mot sitt slut. Hammarby var en av
dem.
– Men det var inte så mycket att
snacka om när Djurgården hörde av
sig. Magnus Pehrsson berättade om
den framtidsvision som finns och det
kändes rätt från början. Efter bara några
få möten märkte jag av att det fanns en
stor professionalitet i klubben.

FLYTTEN TILL STOCKHOLM

Den 20 november presenterades Jesper Arvidsson
som ny vänsterback i Djurgården. 27-åringen
kommer närmast från den allsvenska konkurrenten
Åtvidaberg och har skrivit på ett treårskontrakt.
Text: David Bogerius

-D

et är en spelare som har varit
bland allsvenskans fem bästa
vänsterbackar 2012. Han har
utvecklat sin defensiv och blivit en bra
försvarsspelare även om han i grunden
är en anfallande ytterback med ett bra
passningsspel, säger Djurgårdens manager Magnus Pehrsson.
fostrades i
Götene IF och värvades till Elfsborg
inför säsongen 2003. Han gjorde åtta
matcher för Boråsklubben innan han
lånades ut till Åtvidaberg som senare
köpte honom. Genombrottet kom i
Superettan 2009 då Arvidsson med sex
mål, fem assists och flera bra insatser
bidrog starkt till avancemanget till
Allsvenskan. Den senaste säsongen blev
det tre mål för ”Åtvid”, varav två på
frispark. På meritlistan finns även två

181 CM LÅNGE ARVIDSSON

U21-landskamper.
– Han har potential att utvecklas i en
ny miljö med större kravställning. Han
kan ta ytterligare ett steg som spelare
och utmärka sig ännu mer, säger Magnus Pehrsson och Arvidsson håller med.
– Jag har spelat för Åtvidaberg i sex
säsonger och varit ganska säker på min
plats som vänsterback. Då blir det lätt
så att man inte presterar maximalt på
alla träningar. Nu kommer jag till en ny
miljö där alla inte har koll på vem jag är
och då måste jag höja mig. Jag har känt
att jag behöver något nytt och jag tror
att Djurgården kommer att vara bra för
min utveckling.
Han hymlar inte med att han
föredrar det offensiva spelet före det
defensiva och gärna tar ett avslut även
om ”det defensiva finns ju där också”.
– Man överger ju inte försvarsarbetet

tittar
han gärna på fotboll på tv – både utländsk och allsvensk.
– Ja, jag har bra koll på Djurgården.
Förhoppningen är att jag ska göra laget
bättre samtidigt som jag blir bättre av att
vara här. Jag hoppas bland annat kunna
bidra med ett bra passningsspel och se
till att helheten i laget blir bättre.

NÄR JESPER ARVIDSSON ÄR LEDIG

Fakta | Jesper Arvidsson
Född: 850101
Längd: 185 cm
Vikt: 75 kg
Position: Vänsterback
Moderklubb: Götene IF
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»Jag har alltid känt att ska jag
komma tillbaka till Sverige så
vill jag till Djurgården. Det är
en dröm som jag har haft i
bakhuvudet hela tiden.«

tillkommer även en viss pondus och
34-årige Adde vill gärna vara en
ledargestalt och en förebild på Kaknäs.
– Det är klart att när man har varit
med så pass länge blir det naturligt att
man tar en ledarroll. Så jag hoppas att
jag kan vara en ledargestalt för de yngre
spelarna, framför allt ute på planen
genom att vara professionell och föregå
med gott exempel. Jag tror att det kan
vara bra för de spelare som har mindre erfarenhet att ha någon att luta sig
emot, konstaterar han.

O

En DIF-hjältes
återkomst
Efter ett ivrigt spekulerande blev det till slut klart. Andreas Johansson
lämnar Danmark och återvänder till Djurgården 2013.
Text: Peder Ernerot

12

m man inleder med en kort
historik för de lite yngre läsarna
framgår det mycket tydligt
vilken otroligt viktig kugge Andreas
Johansson var i Djurgårdens guldmaskineri 2002 och 2003. Kim Källström,
Andreas Isaksson och Johan Elmander
fick kanske lite fler och större rubriker,
men ”Adde” Johansson levererade remarkabla 22 mål och 11 assist i allsvenskan under guldåren 02-03 i sin roll som
offensiv mittfältare. En poängskörd som
talar sitt tydliga språk.
Totalt blev det 46 mål och 24 assist
för Adde i tävlingsmatcherna under
hans föregående femåriga DIF-sejour
(00-04) och alla vi supportrar hoppas
naturligtvis att han har kvar sin märkliga förmåga att alltid stå rätt placerad i
straffområdet och peta in bollar.
Nuförtiden är det dock andra
premisser som gäller i Djurgården än
de som var när han var här sist, vilket
Andreas givetvis är fullt medveten om.
– Jag ska spela i Djurgårdströjan
och förhoppningsvis göra lite mål. När
det gäller SM-gulden får vi vänta och
se vad som händer, säger Andreas med
ett skratt och tillägger att han självklart vet att det ställs höga, men också
rättmätiga, krav på hans kommande
prestationer.
– Det är inga problem för mig, man
lär sig leva med förväntningarna och de
ska finnas där. Så har det alltid varit,
men den största pressen kommer från
mig själv.

Andreas i Wigan, drar ned Fredrik
Ljungberg i Arsenal och blir utvisad
efter endast 44 sekunders spel.

Adde framhåller också att det inte
var några tveksamheter kring valet av
klubb när det var dags att flytta hem
igen.
– Jag har alltid känt att ska jag
komma tillbaka till Sverige så vill jag
till Djurgården. Det är en dröm som jag
har haft i bakhuvudet hela tiden så det
ska bli jättekul. Mina fem säsonger var
i stort sett en enda stor positiv resa. Jag
spelade ”tia” och hade en roll som var
skräddarsydd för mig. Jag tänkte inte så
mycket på defensiven utan överlät det
mer eller mindre åt andra i laget.
då han
spelat för Aalborg och Odense har han
dock fått agera längre ner i banan och
blivit betydligt mer slipad i det defensiva
arbetet. Med den stigande åldern

UNDER SIN TID I DANSKA LIGAN

EVENTUELLA FARHÅGOR för att Adde
flyttar hem för att få en skön och
bekväm avslutning på karriären kan
avskrivas direkt. Han intygar att
vinnarmentaliteten och entusiasmen
fortfarande är lika stark.
– Jag älskar verkligen det jag håller
på med. Det är sjukt kul att spela fotboll och det är en förutsättning för att
kunna prestera att man är hungrig för
spelet. För mig är det lika roligt idag
som i början på karriären och det här
känns som att starta ett nytt kapitel för
min del. Att få flytta hem och spela för
den klubb jag älskar, avslutar Adde.

Fakta | Andreas Johansson
Ålder: 34 år
Längd: 181 cm
Vikt: 80 kg
Landskamper: 16 A, 2 U21
Tidigare klubbar: Melleruds IF, Degerfors
IF, AIK, Djurgårdens IF, Wigan Athletic,
Aalborg BK, Odense BK
Titlar och meriter: SM-guld med DIF2002
och 2003, Cupmästare med DIF 2002
och 2004, Carling Cup-final med Wigan
2006, 2007/2008 dansk ligamästare med
Aalborg BK

13

Visa ditt stöd i den
officiella DIF-tröjan.
www.difshop.se

Blårandiga bilder

DJURGÅRDSFAMILJEN

Sebastian Rajalakso och Joel Riddez på besök på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Där blev de plåtade med Robert och Mikaela.

Daniel Jarl och Brian Span samtalar på Djurgår’ns avslutningsfest. Till höger syns alla pristagare för årets insatser.

Djurgårdens manager Magnus Pehrsson och VD Johan Ahlborg var med och hjälpte till att få upp tältet på Hjorthagen.

Johan Björkmans hall är äntligen på plats och här ser ni några av ungdomarna lira under invigningen.

14
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Johan Björkmans hall

rest på Hjorthagen

Nu är den äntligen på plats. Johan Björkmans hall restes på Hjorthagens IP
i mitten av november och föreningen kan se fram emot förbättrade
träningsmöjligheter för samtliga fotbollsspelare - från knattar till A-lag.
Text: Peder Ernerot Foto: Jonas Riedel

S

tadsdelen Hjorthagen och Djurgårdens IF hänger ihop. Här har
unga DIF-knattar tränat fotboll
sedan slutet på 1960-talet och här ligger
också DIF ungdoms kansli än idag.
Men mycket har hänt sedan den
då tonårige Stefan Rehn imponerade i
66:orna med löftesingivande dribblingsraider på det på den tiden inte alltför
fashionabla Hjortis-gruset. Sedan
augusti i år finns här tre högklassiga
konstgräsplaner för 11-manna, 7-manna
och 5-manna med utsikt över Ferdinand
Bobergs gasklocka, varav den förstnämnda 11-mannaplanen numera också
kan transformeras till Johan Björkmans
hall under vinterperioden.
UPPFÖRANDET SKEDDE i

mitten av november genom en gemensam arbetsinsats av hela Djurgårdsfamiljen. Pojk-
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lagsspelare, juniorer, kanslipersonal,
supportrar och även manager Magnus
Pehrsson och VD Johan Ahlborg var
med och hjälpte till att resa hallen, anförda av en mycket sträng arbetsledare
vars polska tordönstämma kommenderade ut »grab material« samt tillhörande
barska förflyttningsorder med jämna
mellanrum.
BEKOSTANDET AV HALLEN har varit ett
stort och omfattande projekt som blivit
möjligt genom generösa donationer
från flera håll. Den övervägande delen
av summan har skänkts från Johan
Björkmans stiftelse och utöver det har
det tillkommit över 800 000 kronor som
har samlats in från en stor mängd olika
bidragsgivare med stort Djurgårdshjärta – allt från folk på hedersläktaren
till eldsjälarna i klacken. Ett tecken på

styrkan och solidariteten inom Djurgårdsfamiljen som visar att alla ställer
upp när det verkligen gäller.
för
Djurgårdens fotbollsspelare i alla åldrar
råder det inget tvivel om, enligt DIF:s
akademichef Tommy Davidsson.
– Det här innebär att vi går från att
ha haft de kanske sämsta förutsättningarna till att ha de kanske bästa
förutsättningarna under den här mörka
perioden som sträcker sig från november till mars. När jag kom tillbaka till
Djurgården för knappt fyra år sen så
upptäckte jag med fasa att ingenting
har hänt på anläggningssidan. Men det
fanns en grupp som jobbade på det och
har gjort det fantastiskt bra fram tills
idag, då vi har kommit dit att en hall nu
verkligen har kommit upp. Det andra

ATT HALLEN BLIR EN STOR TILLGÅNG

som jag tycker är bra med det hela är att
vi får en hemvist hela året runt på ett
nyanlagt Hjorthagen som har blivit en
otroligt fin idrottsplats, konstaterar han.
A-LAGETS MANAGER MAGNUS PEHRSSON

är självklart mycket nöjd med hallen
även han och framhåller vikten av dess
tillkomst.
– Den kommer att få en väldigt stor
betydelse. Framför allt för vår ungdomsverksamhet, där vi får ett ställe att vara
på som ligger i Djurgårdsland. En riktig
hemvist som gör att fler spelare får en
väldigt bra infrastruktur för att träna
fotboll. När det gäller A-laget så kommer
den också att betyda mycket, framför
allt för de spelare som ska ta sista steget
upp till A-laget, säger Magnus Pehrsson
som givetvis också är nöjd med att kunna
flytta A-lagsverksamheten till hallen

istället för att träna i Vinnarhallen på
Bosön som laget gjort tidigare.
varit förbi och
beskådat Johan Björkmans hall kan
ett besök på Hjorthagen varmt rekommenderas. Tittar du dessutom in under

FÖR ER SOM ÄNNU INTE

en träning kanske du även får se några
framtida blårandiga A-lagsspelare –
något som blir ännu mer sannolikt nu
när ungdomsfotbollen fått helt nya
förutsättningar att förbättra verksamheten och hjälpa fram morgondagens
stjärnor.
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MP:s nya bygge
DEL 2

Text: David Bogerius

I det förra numret av tidningen Djurgårdaren berättade Djurgårdens manager
Magnus Pehrsson om några av nyckelpersonerna runt om honom och A-laget
inför säsongen 2012. Idag ser uppställningen lite annorlunda och ”MP” redogör
för läget i staben inför 2013.

T

ränarbyten är inget okänt begrepp i
Djurgården Fotbolls historia, men
sedan Magnus Pehrsson tillträde
som manager i maj 2011 var teamet
runt A-laget oförändrat i över ett år.
Det var i juli 2012 som Carlos Banda
lämnade sin roll som assisterande A-lagstränare med
omedelbar verkan.
– Hammarby kontaktade oss någon månad innan det
blev klart och bad om lov för att få prata med Carlos,
berättar Magnus Pehrsson.
Banda, som kom till Djurgår’n inför säsongen 2010
från just Hammarby, satt på ett utgående kontrakt
och Djurgårdens sportsliga ledning behövde mer tid
för att utvärdera huruvida han skulle erbjudas en
förlängning.
– Därför tyckte vi att det var rättvist att Hammarby
skulle få kontakta honom. Jag och Carlos hade en
diskussion och när han till slut fick ett konkret
erbjudande kom vi fram till att det var rätt för honom
i hans situation att ta det. Det var viktigt för honom
att skriva ett längre kontrakt och vi var inte beredda
att göra det, säger Pehrsson.
18
18

”MP” visste att ersättaren, eller rättare sagt ersättarna, redan fanns runt A-laget i form av Anders
Johansson och Martin Sundgren. 45-årige Johansson
var redan ”tredjeman” i tränarstyrkan som ansvarig för
U21-laget och spelarna i U21-truppen och 35-årige
Sundgren var junior- och individuell tränare i
föreningen.
– Vi likställde dem rent hierarkiskt. Anders Johansson
fick fortsätta sitt U21-uppdrag men jobba mer med
A-laget och då framför allt försvarsspelet och de
offensiva omställningarna medan Martin Sundgren
fokuserade på de andra två delarna - anfallsspelet
och defensiva omställningar. Dessutom fick de helt
ta ansvar för den individuella återkopplingen och
feedbacken till spelarna efter varje match. Det låg
tidigare på mig men nu har jag i stället andra samtal
med spelarna, samtal som ligger på ett mer utvecklingsmässigt plan.
Den nya konstellationen fungerade snabbt väldigt
bra. Magnus Pehrsson kände redan efter en månad att
han kunde lägga över mer och mer ansvar på Johansson
och Sundgren.
– Då tog jag ett litet steg ifrån träningsplanen u
19
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Nya fystränaren Jordi Gonzalez

Frisk som även är ansvarig för träningsanläggningen
på Kaknäs. Tillsammans med Anders Johansson delar
Lindström och Frisk på jobbet som lagledare medan
Elisabeth ”Bettan” Rönnblom har hand om matlagning och städning. I det förra numret
av Djurgårdaren presenterades chefsscouten Khaled El-Ahmad och Daniel
Malmgren som är Player Manager och
ser till att det fungerar för spelarna
även vid sidan av planen.
En förändring har dock skett i
teamet runt ”MP” efter säsongen
2012. Fystränaren Palmar Hreinsson
lämnade Kaknäs efter fem och ett
halvt år och har ersatts av en internrekrytering.
– Det är en spanjor som heter Jordi
Gonzalez som tar över. Han har varit
tränare för Djurgårdens 99:or och fystränare för U17-laget. Han är utbildad
fystränare med inriktning på fotboll.
På GIH (Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm) är tränarutbildningen mer allmängiltig, men i
Barcelona börjar man med att välja
inom vilken idrott man vill praktisera,
säger Magnus Pehrsson.
i träningsupplägget kommer
det inte bli. Enligt Pehrsson finns det stora likheter
mellan den spanska skolan och den holländska, från
vilken Djurgården har tagit mycket av sitt upplägg
den senaste säsongen.
– Fotbollen och spelet är utgångspunkten i träningen
och sen gäller det att i möjligaste mån ute på planen
utveckla vår fysik – precis som vi utvecklas tekniskt,
taktiskt och mentalt. Sen kompletteras det med en
individualiserad träning vid sidan om. Med Jordi får
vi förhoppningsvis en ännu bättre uppföljning med
statistik över träningen som ger spelarna motivationsfaktorer att utveckla sig rent fysiskt.
Jordi Gonzalez kommer att fungera som länken mellan
tränarna och det medicinska teamet som består av
läkaren Bengt Sparrelid, naprapaten Christian Andersson
och sjukgymnasten Stefan Tanda. Dessutom finns
ortopedispecialisten Magnus Forssblad att tillgå.
Magnus Pehrsson berättar om ett delat ansvar mellan
Stefan Tanda och Jordi Gonzalez:
– Utifrån det fysiska och skadeförebyggande perspektivet kommer de att se till att det finns en röd tråd
från A-laget ner till U19 och U17 vad gäller träningsmetoderna.

NÅGON JÄTTESKILLNAD

Anders Johansson, MP och Martin Sundgren smider planer.

och började observera mer än vad jag drev på och
coachade. Tanken är att jag ska fokusera än mer på att
förbereda laget och mig själv för matcherna, vara en
så bra matchcoach som det bara går och se till att laguttagningen och förberedelserna är de rätta.
PEHRSSON KAN TÄNKA SIG TRÄNINGSPASS där

han inte
alls medverkar även om han säger att de inte lär bli
särskilt många.
– Det kanske handlar om en dag i veckan och jag
kommer fortfarande att köra pass där jag är väldigt
drivande, men i min roll som övergripande ansvarig
för strategiska frågor, rekrytering och kopplingen till
ungdomsfotbollens akademi måste jag frigöra tid. Ska
det fungera så blir det så att Sundgren och Johansson
får mer ansvar och är drivande i den dagliga träningen
där det handlar om att utveckla spelet och spelarna.
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»Vi har hittat en bra form för hur
vi ska jobba och den fortsätter
vi med. En prioritet är att skapa
en vinnarmentalitet i truppen.«
Anders Johansson

jag missade en match i Danmark med Ålborg när jag
hade ryggskott, men då kände jag att jag var tvungen
att vara med så jag fick proppa i mig väldigt starka
mediciner. Efteråt var jag väldigt glad att jag hade
gjort det för vi vann med 5-0 och då det var vår första
seger på 13 omgångar kan man ju tänka sig hur rubrikerna hade sett ut om jag inte hade varit där.
ANDERS JOHANSSON ÄR FÖRHOPPNINGSFULL inför

I DEN SISTA HEMMAMATCHEN i 2012 års allsvenska var
det Anders Johansson och Martin Sundgren som
coachade laget. Pehrsson låg hemma med svår migrän.
– Jag var så dålig att jag inte ens kunde följa matchen
och det var tufft. Det var första gången under min
tränarkarriär som det hände. Det var mycket nära att

den
kommande säsongen:
– Vi har hittat en bra form för hur vi ska jobba och
den fortsätter vi med. En prioritet är att skapa en vinnarmentalitet i truppen. Det finns mycket talang och
en stor utvecklingspotential hos spelarna och då även
hos de som är lite äldre.
I laget bakom A-laget fortsätter Inge Lindström
som materialansvarig liksom målvaktstränaren Kjell

21

Vi minns Tommy Berggren
– en äkta järnkamin
En riktig järnkamin har
lämnat oss. I december
2012 avled Tommy Berggren, 62 år gammal, efter
en tids sjukdom.

Hammarby – absolut inte. För mig
gick Djurgården före pengarna, det
är kanske lite för lite sådant idag…
DET BLEV 268 ALLSVENSKA MATCHER

Text: David Bogerius

-D

et första jag tänker på
när det gäller Tommy är
att han var väldigt snäll.
Det var inte för inte som vi kallade
honom ”Baloo” säger DIF Ungdoms
sportchef Tommy Davidsson som
spelade ihop med Berggren i tio år i
Djurgården.
Snällheten till trots är det få spelare som förtjänat epitet ”järnkamin”
lika mycket som Tommy Berggren.
– Han var ett fysiskt praktexemplar
och hade en oerhörd spänst. När han
var som bäst gjorde han mål på allt,
framför allt på nick. Men råkade
han köra över en motståndare så
klappade han om honom efteråt,
minns Tommy Davidsson.
»BALOO« FICK EN GÅNG FRÅGAN

om på

vilken tid han sprang 60 meter.
– Så långt har jag aldrig sprungit, svarade Tommy som började som back men
omskolades i slutet av karriären.
– Det var så att vi hade många bra
försvarsspelare i Djurgården men lite
tunnare med anfallare och det började
med att vår tränare Bengt Persson flyttade upp mig vissa matcher när vi låg
under med uddamålet under de sista
10-15 minuterna. Det slutade ofta med
att vi räddade en pinne på slutet, så inför
starten av allsvenskan 1978 så »utbildade«
Bengt mig till anfallare och det gick väl
hyfsat. Jag gjorde 19 mål och vann den
allsvenska skytteligan före Billy Ohlsson i
Hammarby och det var jäkligt kul, minns
Tommy.
Omskolningen från back till forward
22

Tommy Berggren
1950-2012

var en succé. Tyvärr hade det tagit nästan
tio år i Djurgården innan någon förstod
att det var i kedjan han skulle spela.
– Tommy inger väldig respekt. När
han spelade back var det ingen man gick
in och dribblade med utan man slog
bollen vid sidan om och försökte springa
förbi. Vi skulle behöva honom i Bajen för
han river ju med sig hela gänget bara på
sin vilja, sa Billy Ohlsson inför slutomgången i allsvenskan 1978.
Tommy Berggren i Hammarby var
emellertid en omöjlig tanke.
– Jag spelade för Djurgår’n i 14 år, och
man kan väl säga att det inte är något
bra sätt att tjäna pengar på. Jag hade
för mycket känslor för Djurgår’n, så jag
skulle nog aldrig ha kunnat lira för en annan svensk klubb. När det gäller AIK och

för Djurgården och tre A-landskamper under hösten 1978. Det
enda landslagsmålet kom i debuten
på Parken i Köpenhamn mot
Danmark – på nick. Den stora
satsningen på landslaget hade
Tommy gjort fyra år tidigare för att
ta en plats i den svenska truppen
till VM i Västtyskland 1974, men
en skada försämrade hans chanser.
Bland annat tvingades han bryta
vårens derbymatch mot AIK vid
ställningen 0–1, något som sved i
den blårandiga själen. Men Tommy
Berggren hade även andra orsaker
till att han inte blev uttagen:
– Jag lade om kosten och började
äta sallad och sånt. Jag slutade till
och med att dricka öl. Jag trodde
att det skulle göra mig till en bättre
spelare, men jag har aldrig varit så
dålig som då.

En riktig Djurgårdare är medlem i Djurgårdens Supporters Club
Djurgårdens Supporter Club bildades 1947 av ett gäng herrar i yngre medelåldern
som insåg vikten av att stödja Djurgårdens idrottsförening i allt.
På den tiden var Djurgårdens IF en förening med en huvudstyrelse och idrotterna uppdelade
på sektioner som delvis hade egen styrelse och ekonomi. Främsta uppgiften till att bilda en
supporterklubb var att stödja klubben i de olika aktiviteterna, med hejarklack, rigga upp boxningsringar, flytta brottarmattor, skotta bandyplan och ishockeyrinken, trampa hoppbacken och ställa
upp som funktionär i arrangemang som hade Djurgårdsanknytning.
Men det var inte bara hårt arbete som utfördes av supporterklubbens medlemmar, ett trevligare
inslag var att arrangera fester, vårfest, luciafest, julfester och supporterresor till matcher och
tävlingar. Det flesta festerna som supporterklubben arrangerade på 50-talet hölls i klubblokalen
som var ett skyddsrum och låg under Floras Kulle vid Karlavägen. De va då!
Fortfarande är DSC en fristående förening som inte ingår i alliansföreningen utan stöder
Djurgårdens IF:s alla föreningar genom bidrag och stipendier. Därför är det viktigt att du också
är medlem i Djurgårdens Supporter Club och stöttar Sveriges bredaste idrottsförening.
Vi är nästan bäst i alla idrotter vi tävlar i men med din hjälp kan vi bli ännu bättre och framför
allt hjälpa de ungdomar som så småningom ska bli Djurgårdens framtida stjärnor.

NÄR »ÅRHUNDRADETS DJURGÅRDARE«

röstades fram på dif.se inför millennieskiftet kom Tommy Berggren på sjätte
plats. Bara Gösta ”Knivsta” Sandberg,
Sven Tumba, Stefan Rehn, Sven
Lindman och ”Sigge” Parling hade fler
röster. Tommy spelade i Djurgården i
en tid som inte var någon av klubbens
framgångsrikare men han kom ändå att
bli en av de spelare som bäst personifierar järnkamins- och Djurgårdsandan.
Tommy Berggren hade liksom hela
hans familj ett mycket stort Djurgårdshjärta. I julklapp i år hade han önskat sig
en ny Djurgårdsvimpel och biljetter till
den sista matchen på Stadion.
Djurgården Fotboll kommer aldrig att
glömma ”Baloo”. Våra tankar går till hans
familj och anhöriga..

Mer information om DSC och medlemskap finns på vår hemsida www.dsclub.se.
Ju fler vi är desto starkare blir Djurgårdens IF.

Välkommen!
Bli medlem i Sveriges äldsta supporterklubb! Vi har tre olika medlemsformer
Ungdom under 18 år 100 kronor
Vuxen person 200 kronor
Ständigt medlemskap 2500 kronor
För att bli medlem betalar du in medlemsavgiften på vårt Plusgirokonto 35 21 20-0
Efter att du har betalt så får du medlemsinformation samt medlemskort hemskickat till dig.
www.dsclub.se - www.facebook.com/djurgardenssupportersclub
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Säsongen 2013 – Det bästa av två världar
STADION ÄR EN DEL AV VÅR UPPVÄXT och
en stor del av våra liv och många är de
minnen och ögonblick från Stadion som
man alltid kommer att bära med sig.
Det är med ett visst vemod som vi nu
lämnar Stadion, även om vi kommer
att flytta till en helt fantastisk arena.
Stadion kommer för alltid att vara en

En del saker är svåra att sälja in som heta även med mördande marknadsföring och snygg paketering. Säsongen 2013 känns för oss Djurgårdare
precis tvärtom. Säsongen 2013 känns allt mer som en helt fantastisk
säsong med många matcher som är lite för stora och heta för att missa.
Text: Daniel Malmgren

Bild: Tele2 Arena/SGA/Anna Lu Lundholm

E

n normal säsong känns hemma
och bortapremiären som givna
publiksuccéer och även derbyna
har självklart förmågan att locka stor
publik. Har vi dessutom sportsliga
framgångar och höstmatcherna gäller
något så lockar de alltid publik.
Säsongen 2013 innehåller förhoppningsvis allt detta, plus en hel del andra
helt unika ingredienser som gör att den
är fullproppad med godbitar.
Vad sägs om den sista Stadionpremiären någonsin, första bortaderbyt
på Friends Arena, sista Stadionmatchen
någonsin, första matchen på Tele2
Arena och första riktiga hemmaderbyt
på många år då vi tar emot AIK på
Tele2 Arena.
det sportsliga
resultatet tillströmningen av publik
till matcherna, det vore naivt att tro
och påstå något annat. Vi på kansliet kan, som tur är, inte påverka de

SJÄLVFALLET SÅ PÅVERKAR
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sportsliga prestationerna utan detta är
något vi med fullt förtroende överlåter
till Magnus Pehrsson och de övriga
experterna inom den sportsliga organisationen.
Vad vi däremot kan påverka är hur

EN FOTBOLLSMATCH VARAR I 90 MINUTER

vi fyller läktarna med säsongsbiljettsinnehavare och att våra supportrar
får en positiv upplevelse trots att vi
kanske inte kommer att vinna alla
matcher. Vi är oerhört stolta över vår
publik och ser den som föreningens
största tillgång. Tillsammans skapar
Djurgårdsfamiljen i sina främsta stunder den bästa stämningen som går att
uppleva på en nordisk fotbollsarena.

efter matcherna. Mycket av detta hänger
självfallet samman med att vi har spelat
på Stadion som i ärlighetens namn inte
har kunnat erbjuda så mycket mer än en
fantastisk miljö och oslagbara charm och
på Råsunda som inte ens har fantastisk
miljö och någon som helst charm. Detta
har självfallet gjort att vi har gått miste
om möjligheten att erbjuda vår publik mer
än själva matchen.

UNDER VÅREN OCH FÖRSOMMAREN har vi
möjligheten att en sista gång njuta av att
se Järnkaminerna spela fotboll på världens
vackraste arena. I skrivande stund ser det
ut som att vi kommer att spela
sju matcher på Stadion innan vi
flyttar till Tele2 Arena. Dessa
matcher kommer att bli något
alldeles speciellt och vi kommer att göra varje match till en
fest med en stor avslutning den
allra sista matchen. Vi räknar
med mycket välbesökta läktare
under dessa matcher, så om du
vill försäkra dig om att inte
missa de sita stadionmatcherna
rekommenderar vi dig att köpa
säsongsbiljett.

länge kämpat för en egen arena är ingen
hemlighet. Nu nådde vi inte
riktigt dit och många var förståeligt nog väldigt besvikna när
beskedet kom att vi skulle spela
på en arena som ägdes av någon
annan än Djurgården Fotboll.
När den värsta besvikelsen lagt
sig så kändes valet av Stockholmsarenan,
numera Tele2 Arena som självklart.
Den 12 november anordnade vi en
visning av Tele2 Arena, 5 000 Djurgårdare dök upp för att få en första blick vår
nya hemmaarena. Tongångarna bland
besökarna var minst sagt positiva och de
flesta var rörande överens om att arenan
kändes väldigt tight och kompakt,
trots att kapaciteten överstiger 30 000
åskådare.
Tele2 Arena är en arena byggd för
åskådaren, det är endast fem meter från
långsideslinjen till första bänkrad på
läktaren. Även från de platser på arenan u
ATT VI DJURGÅRDARE

plus några tilläggsminuter. Historiskt
sätt har vi Djurgårdare köpt biljetter till
matcherna sent, vi har kommit till matcherna sent och vi har mer eller mindre omgående avlägsnat oss från arenan direkt

»Tillsammans skapar Djurgårdsfamiljen i sina
främsta stunder den bästa stämningen som går
att uppleva på en nordisk fotbollsarena.«

jämnade med marken, vi får en möjlighet att leva vidare på Stadion även om vi
inte kommer att spela våra matcher där.

Detta är inte enbart tråkigt för klubben
ur ekonomisk synvinkel, det har även
gjort att våra supportrar inte haft möjligheten att komma till matchen tidigt, ta
en öl eller en bit mat, lyssna på intervjuer
med spelare och ledare samt inte minst
träffa sina vänner och övriga inom Djurgårdsfamiljen. Nästa säsong har vi stora
möjligheter att ändra på detta. För det
första ska vi göra de resterande Stadionmatcherna till riktiga fester för att en
sista gång ge vår borg ett ordentligt
avslut. För det andra ska vi tillsammans
se till så att flytten till Tele2 Arena blir
så bra som det bara är möjligt.

del av Djurgården och bara för att vi
inte kommer att spela våra hemmamatcher där framöver innebär det inte att
vi överger Torben Gruts arkitektoniska
mästerverk. Just nu håller Djurgårdsandan på att förvandla Torben Grut-salen
under fondläktaren till Djurgårdsandan
Sportcenter som kommer att bli hemvist
för såväl DIF Kampsport samt DIF
Friidrott. Det känns skönt att vi alltid
kommer att kunna besöka Stadion för
en stunds nostalgi eller för att känna av
att Djurgårdsfamiljen fortfarande finns
kvar där. Våra antagonister från Solna
och Södermalm får sina hemmaarenor
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som befinner sig längst från planen är
sikten fantastisk.
varit bortskämda
med faciliteter på Stadion, det blir vi nu.
Tele2 Arena har allt man kan tänka sig,
från skjutbart tak till loger, kiosker, barer
och en restaurang för 500 sittande gäster.
Du kommer att kunna gå på fotboll och
stå på kortsidan och äta en korv i paus om
du vill det, men du kan även sitta i en loge
och ta en drink under matchen eller äta en
trerättersmeny i restaurangen och sedan
se matchen från en stoppad fåtöljliknande
stol. Du kan med andra ord själv helt
anpassa din upplevelse.
Föreningen har ett nära samarbete
med Järnkaminerna, DPA och DNA när
det gäller utformningen av erbjudandet
på Tele2 Arena. Samarbetet sker i allt
vad det gäller prissättning, placering av
olika kategorier på arenan till utbudet i
barer och pubar. Tele2 Arena är en arena
byggd för supportrarna och då ska deras
åsikter och önskemål självfallet väga
tungt när vi formar vårt erbjudande på
Tele2 Arena.

VI HAR JU INTE DIREKT

är en mulitfunktionsarena så kommer fotbollen alltid att
stå i centrum. Vi får ett verktyg att arbeta
med när det gäller vad vi kan erbjuda

ÄVEN OM TELE2 ARENA
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besökarna på
arenan som vi
tidigare inte
varit i närheten av. Vad vi
aldrig får och
ska glömma
bort är att
vi befinner
oss på Tele2
Arena för att
uppleva en
fotbollsmatch
med en fantastisk inramning, Djurgårdsfamiljen kommer att skapa en fantastisk
stämning på Tele2 Arena och nu kan
även de som inte sitter på långsidorna få
en möjlighet att uppleva fotboll med perfekt sikt, grym akustik och ett utbud av
mat och dryck som inte lämnar mycket
övrigt att önska.
och hela
hösten har DIF, JK, DPA och DNA
arbetat tätt tillsammans för att skapa
ett erbjudande för den komplexa
säsongen 2013. Att byta hemmaarena
mitt i säsongen innebär onekligen vissa
logistiska, administrativa och praktiska
utmaningar. Otaliga möten, kalkyler,
arenabesök och undersökningar senare
har vi landat i ett förslag som många

UNDER VÅREN, SOMMAREN

Frågor och svar
Hur köper jag min säsongsbiljett?

Du köper dina biljetter på biljetter.dif.se. Där finns länkar till
köp på Stadion och Tele2 Arena.
Var kommer man kunna köpa
lösbiljetter?

ser som väldigt oväntat. De flesta
klubbar som har bytt till en ny modern
arena har i samband med detta valt att
höja priserna. Vi har valt att sänka. En
långsidesbiljett på Stadion och Tele2
Arena är sammantaget ungefär 600 kr
billigare än säsongen 2012.
För det första vill vi premiera våra
trogna säsongsbiljettsinnehavare.
De ska självfallet få det absolut lägsta
priset man kan få och möjligheten att
välja de allra bästa platserna. För det
andra så ska plånboken inte vara det
som avgör om du ska välja att se en
Djurgårdsmatch. Det ska finnas billiga,
enkla alternativ likväl som dyrare alternativ där vi inkluderar allt från mat
och dryck till de absolut bästa platserna
på arenan.

Lösbiljetterna kommer att säljas
av Ticnet men även direkt vid
Tele2 Arena och i Globens biljettkassor. Lösbiljetterna släpps
under våren 2013 och mer
information kommer på dif.se.
Måste jag vara medlem för att få

Om jag bokar en plats på Tele2 Arena för

köpa säsongsbiljetter?

sex personer, ska jag då betala för alla

Nej, du måste inte vara medlem för att
köpa säsongsbiljett. Du får däremot ett
lägre pris om du är medlem.

samtidigt?

Om jag vill gå på fotboll och inte omge
mig med människor som står upp hela

Ja. Enklast är det om en person i gruppen som vill sitta tillsammans samlar in
uppgifter och pengar för hela gruppen
och sedan genomför köpet.

måste man göra senast 31 januari 2013
och ett då man köper sin plats på Tele2
Arena. Vill man dela upp sin betalning
ytterligare gör man det enklast genom
att genomföra sitt köp med ett kreditkort.
Varför visar arenakartan att det enbart

tiden på sittplats. Var ska jag sitta då?

Om jag vill ha möjlighet att dela upp

är vissa delar av arenan som är öppen för

Den östra läktarens övre etage är en del
av arenan som vi kommunicerar som
lite lugnare. Här kommer det att sitta
personer som mer vill njuta av underhållningen och av spelet än av att sjunga
och stå upp på matcherna.

betalningen för en del av biljetterna, går

försäljning?

det att göra?

De kategorier som är markerade på kartan är de kategorier där vi kommer att
sälja säsongsbiljetter. På övriga delar av
arenan kommer det att vara möjligt att
köpa lösbiljetter.
u

Det finns en naturlig uppdelning i
betalningen för befintliga säsongsbiljettsinnehavare då man gör två köp. Ett
för att förnya sin plats på Stadion, detta

Priser på Stadion
sju matcher

Priser på Tele2
åtta matcher

SEKTION
MEDLEM
ORDINARIE
B, E, O rad 5-20
1 700  kr
2 100 kr
B, E, O rad 1-4
1 500 kr
1 900  kr
A, P, F
1 300 kr
1 700 kr
A, P, F – U*, S**, P***
900 kr
1 300  kr
G
1000 kr
1 400  kr
G – U*, S**, P***
800 kr
1 200 kr
K, L, M, N
700 kr
1 100 kr
K, L, M, N – U*, S**, P*** 500 kr
900  kr
H
500 kr
900  kr
H – U*, S**, P***
500 kr
900 kr
R-Z
500 kr
900 kr
Rullstol
500 kr
900 kr
*U = Ungdom, upp till 20 år, född 1993 eller senare.
**S = Student, Mecenatkort ska kunna uppvisas.
***P = Pensionär, bevis på ålderspension ska kunna uppvisas.

SEKTION
Bästa plats – Västra Övre
2500 kr
Premium – Östra Nedre
3500 kr
Långsida – Övre Västra
1500 kr
Långsida – Nedre Västra
1500 kr
Långsida – Övre Östra
1500 kr
Långsida mot södra – Övre Östra
1400 kr
Långsida mot södra- Övre Östra – U*, S**, P*** 1120 kr
Långsida mot södra – Nedre Östra
1400 kr
Långsida mot södra- Nedre Östra – U*, S**, P*** 1120 kr
Aktiv sitt – Långsida – Nedre Västra
1500 kr
Aktiv sitt – Långsida – Övre Västra
1500 kr
Aktiv sitt – Långsida – Västra
1250 kr
Aktiv sitt – Långsida – Västra – U*, S**, P***
1050 kr
Aktiv sitt – Hörn
1000 kr
Aktiv sitt – Hörn – U*, S**, P***
  850 kr
Hörn
1200 kr
Hörn – U*, S**, P***
960 kr
Klack – Södra
600 kr
Klack – Södra – U*, S**, P***
500 kr
Familj – Västra – Hörn
500 kr
Rullstol
1250 kr
*U = Ungdom, upp till 20 år, född 1993 eller senare.   **S = Student, Mecenatkort ska kunna uppvisas.   ***P = Pensionär, bevis på ålderspension ska kunna uppvisas.
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Frågor och svar
Vad blir den maximala publikkapaciteten?

Detta är inte helt fastställt, men vid
Europamatcher med enbart sittplatser
kommer arenan att ha minst 30 001
platser. Vid fullt utnyttjande av alla ståplatser på ett derby kommer kapaciteten
att vara omkring 33 000 åskådare.
Vilka platser är bäst på arenan?

Det är en smakfråga, men för den bästa
överblicken av spelet, stämningen och
med bekväma platser så rekommenderar
vi premiumplatserna på västra övre, det
vill säga det vi kallar ”Bästa Plats”.
Varför är klacken placerad på den södra

Får jag som privatperson köpa premium-

kortsidan?

platserna?

Efter flera möten med representanter
för Djurgårdspubliken beslutades det att
klacken ska stå på den nedre delen av
den södra läktaren.

Självfallet får du det. Premiumplatserna
för privatpersoner finns på den västra övre
läktaren i det som vi kallar Bästa Plats och
även på nedre östra läktaren där arenans
övriga VIP-sektioner är belägna.

Hur stor kommer klacksektionen att vara?

Klacksektionen på den södra läktaren
tar 3 700 stående personer. Den kan
sedan utökas mot hörnen på den västra
och östra läktaren samt på övre etage.
Vid behov kan klacksektionen utökas
till att rymma omkring 7 000 personer.
Familjeläktaren, vad gäller egentligen för

Tele2 Arena. Dessa angörs via en ny
infart från Nynäsvägen.
Kommer det vara nära till toaletterna?

Det kommer att vara väl tilltaget med
toaletter nära alla sektioner för såväl
damer, herrar och handikappade.

Var kommer de olika pubarna på arenan

Hur varmt kommer det att vara på arenan?

vara placerade och vilka kommer ha till-

När taket är stängt kommer arenarummets klimat kunna anpassas till en
behaglig temperatur året om, om så önskas. Med taket öppet har arenarummet
liknande klimat som det utanför.

gång till dessa?

Det kommer att finnas pubar och
kiosker nära alla sektioner på arenan.
Dessutom kommer arenan ha en stor
restaurang, flera lounger och barer.

Hur kommer utbudet av mat och dryck se

att få tillträde till den?

Vad görs för att arenan ska kännas

ut? Blir det korv och öl som vanligt?

Varje biljett gäller för en person oavsett
om det är en vuxen eller ett barn. För
att få tillträde till läktaren måste man
som grundregel som vuxen ha med sig
minst ett barn. Självfallet kan det ibland
vara så att man inte kan ta med sig sitt
barn av någon anledning. Man ska
självfallet kunna utnyttja sin plats trots
detta. Vi vill dock vara väldigt tydliga
med att familjeläktaren är till för just
familjer och kommer noga se till så att
läktaren nyttjas i just det syftet.

Djurgår’n?

Djurgården, SGA och Levy Restaurants
jobbar för att det ska finnas ett så varierat
utbud av mat och dryck som möjligt. Vi
vågar lova att det kommer finnas öl och
korv, och en hel del annat. Vi arbetar för att
kunna erbjuda allt från hälsosammare alternativ, till tre-rätters, bufféer och pizzaslices.

Är det okej att heja och leva sig in i
matchen på Familjeläktaren?

Självfallet är det okej att leva sig in i
matchen även på Familjeläktaren. Sitter
man på Familjeläktaren förväntas man
dock som vuxen (och barn) uppträda
som ett gott föredöme och använda ett
vårdat språk. Har man biljett på Familjeläktaren ska upplevelsen på läktaren
uppfattas som anpassad för barn.
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Dels går arenan att belysa i en mängd
olika färger utvändigt vilket gör att
arenan en matchdag kan vara t.ex. blårandig eller gul, röd och blå. Dessutom
har kioskerna LED-belysning som kan
ändra färg beroende på evenemang.
Arenarummet ansvarar arrangören för,
i vårt fall Djurgården Fotboll, vilket gör
att vi har stora möjligheter att anpassa
arenarummet för oss. Djurgården har
dessutom ett omklädningsrum och andra ytor som man har konstant tillgång
till och som är vikta åt föreningen.
Självfallet kommer även publikens
klädsel och TIFO-verksamheten göra
sitt till för att färga arenan.
Kommer det att finnas parkeringsmöjligheter i närheten av arenan?

Förutom det befintliga garaget under
Globen City kommer det att finnas 600
parkeringsplatser under spelplanen på

Kommer det blir fler visningar av
Tele2 Arena?

Ja. Det kommer fler visningar. Det är
dock inte klart när det blir av. Nästa
gång vi har en visning är det tänkt att
stolarna ska vara på plats så att man kan
provsitta sin nya plats på arenan.
Får Djurgården del av det som säljs i kiosker,
barer och restauranger inne på Tele2 Arena?

Ja. Vi är mycket nöjda med det avtal vi har
med SGA och där ingår bland annat att vi
får del av all försäljning inne på arenan.
Fler frågor och svar samt senaste info
hittar du på dif.se
29
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Lever
i nuet
Han är en av Sveriges mest lovande fotbollsspelare men har
inga tydliga proffsdrömmar eller konkreta karriärmål. Simon
Tibbling lever i nuet och trots ett rungande genombrott i
A-laget under året funderar han mest på vad han ska förbättra
och hur han ska kunna träna mer.
Text: Peder Ernerot

H

an är yngst, han är minst och håller förmodligen lägst profil av samtliga spelare i Djurgårdens A-lag.
Ändå framstår Simon Tibbling som en av de klarast lysande stjärnorna i DIF inför 2013 och frågan
är var fotbollsresan slutar för den tekniske mittfältstalangen med den precisa passningsfoten? Bara
Simon själv vet svaret och han medger att en avgörande faktor, som tagit honom från pojklagsspel i Grödinge
SK till allsvenskt spel i Djurgården, är den enorma drivkraften.
– Den kommer nog framför allt ifrån mig själv. Jag tycker att det är otroligt kul att spela fotboll och har
gjort det under en väldigt lång tid. Livet skulle kännas tomt om jag inte skulle kunna spela fotboll, säger
Simon angående sin fotbollsmani.
Den glödande passionen var dock betydligt svalare första gången Simon skulle iväg på sin första
knatteträning med Grödinge SK.
– Mamma tog med mig på en träning när jag var fem år. Första gången tyckte jag inte att det var
speciellt kul, då gick jag hem under träningen. Men sen så kom jag tillbaka och prövade en gång till
och då fastnade jag för det.
Men det var ändå inget typiskt fotbollshem som Simon växte upp i och även om hans pappa
har spelat på division 4-nivå så var det ingen av föräldrarna som var speciellt pådrivande för
Simons fotbollskarriär.
– Egentligen inte, men de har alltid stöttat mig till max. De har hjälpt mig mycket och jag
hade nog inte varit där jag är i dag om det inte varit för deras stöttande.		
u
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och utmärkte sig
omgående i Grödinge. Något som uppmärksammades
av BP som hörde av sig och han växlade upp en nivå i
sitt fotbollsutövande.
– Jag växte rejält när jag flyttade till Brommapojkarna som nioåring. Det var också då som den stora
drömmen om att bli fotbollsspelare kom.
En dröm som utvecklades till en mild besatthet enligt många och det florerar gott om mer eller mindre
sanna historier hur Simons föräldrar tvingades införa
fotbollsförbud och om hur han trixade med bollen
hela vägen till skolan. Övningar som definitivt gett
färdighet och ett jongleringsrekord på över 16 000 får
anses vara svårslaget för de flesta.
Det som dock blir lite paradoxalt när man pratar
med Simon är att det trots all ihärdighet och allt
tränande inte finns något uttalat slutmål, eller ens
delmål, för karriären; som till exempel proffsdrömmar
i specifika klubbar.
– Det finns ingenting sånt för mig. Jag är bara i
nuet och försöker göra det bästa av situationen hela
tiden. Man får ta allt som det kommer, säger ”Tibbe”
som han kallas av sina nuvarande A-lagkompisar på
Kaknäs.

SIMON KOM SNABBT IN I FOTBOLLEN

RESAN UPP TILL ALLSVENSK

Simon
kom till DIF från BP som
16-åring tillsammans med
Tim Söderström i januari
2011 och gick trots sin
ringa ålder direkt in i U19laget. Under 2012 flyttades
han sedan upp i U21truppen och fick göra sin
allsvenska debut med ett
par minuters inhopp mot
Kalmar på Stockholms
Stadion i slutet av april.
”Tibbe” fortsatte sedan att
visa kvalitet på träningarna och den 3 juli fick han
göra sin första allsvenska
match från start när IFK
Göteborg besegrades med
3-2 på Stadion. Under
hösten kom även det
första allsvenska målet
när Simon med en elegant
lobb överlistade Dime
Jankulovski i GAIS-målet,
då DIF besegrade göteborgarna med 3-0.
– Det var grymt. Det är
inte varje dag man får på
en sådan träff, säger Simon
när han tänker tillbaks på
målet.

NIVÅ HAR GÅTT FORT.

Simon har även gjort bra ifrån sig i
de svenska ungdomslandslagen.
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»Det har varit klart över förväntan och ett enormt stort
år för mig. Att få chansen att
spela så mycket matcher i
allsvenskan som jag gjort i år
har varit väldigt stort.«

Totalt blev facit 14 allsvenska matcher från start
under året, samt ett inhopp, och Simon har i nuläget
definitivt etablerat sig som en startspelare i A-laget.
– Det har varit klart över förväntan och ett enormt
stort år för mig. Att få chansen att spela så mycket
matcher i allsvenskan som jag gjort i år har varit väldigt stort, säger Simon men konstaterar ändå att det
finns mer att hämta när han får frågan om han är nöjd
med det han presterat under året.
– Nej, det tycker jag faktiskt inte att jag är. Jag
hoppas att jag kan få ut mer nästa säsong.
EN SAK SOM BEVISLIGEN KAN FÖRBÄTTRAS är skottvilligheten. Simon har enligt den officiella allsvenska
statistiken endast avlossat fyra skott på sina femton
matcher, vilket innebär att han har tagit lite drygt ett
avslut var fjärde match. Något som manager Magnus
Pehrsson också påtalat för ”Tibbe”.
– Jag minns att jag sköt ett bedrövligt skott mot
Sundsvall som gick utanför och förutom målet mot
Gais kommer jag faktiskt inte ihåg de övriga. Men jag
vet att jag måste skjuta mer. Jag är ganska bra på att
placera skotten om jag är utanför straffområdet. Där
är jag bäst om jag får chippa in dem, men jag hoppas
att jag kan våga mer och ta fler distansskott också
EN ANNAN SAK SOM FÖRÄNDRAS FÖR SIMON framöver
är att han får en ny kollega på det centrala mittfältet,
med tanke på att Daniel Sjölund inte spelar blårandigt
nästa säsong.
– Jag har spelat i stort sett alla mina allsvenska minuter med ”Daja” så det kommer att kännas nytt. Men
det blir nog bra. Daniel Amartey kommer in i laget
och sen får man väl anta att det kommer någon eller
några nya, det har jag ingen koll på i nuläget. Men
Daja har betytt otroligt mycket för mig och har lärt
mig jättemycket. Han har varit en stor hjälp för mig
både på och utanför planen och varit en bra förebild

Simon gjorde sig hemmastadd i startelvan under säsongen, här i en match mot GIF Sundsvall.
Infälld: en ung Tibbling i svenska fotbollsakademin.

för mig, säger Simon som är beredd att ta ett större
ansvar 2013, väl medveten om att det då kommer att
vara en annan kravbild på honom.
Krav som också kommer att ställas från U21landslagets förbundskapten Håkan Ericsson. Simon
debuterade nämligen i U21-landslaget mot Tjeckien
i november från att tidigare ha spelat blågult i P94,
dock utan att ha gjort den naturliga mellanlandningen
i U19-landslaget.
– Det var enormt kul. Jag hade inte räknat med att
jag skulle bli uttagen och debutera så pass tidigt. Men
det var lärorikt och jag hoppas att jag kommer att få
fler chanser i U21-landslaget, säger Simon som på
sitt sedvanliga leva-i-nuet-manér passar på frågan om
framtida A-landslagsspel med ett: ”jag har inte tänkt
så långt”.
MEN FÖR OSS ANDRA som gärna blickar framåt snurrar tankarna ofrånkomligen kring kommande säsong
och huruvida DIF lyckas etablera sig som ett lag på
den översta tredjedelen av tabellen. Simon har som

väntat inga klara profetior om vad som stundar, men
är försiktigt positiv inför 2013.
– Får vi till allt som vi jobbar på nu och kommer att jobba på under våren så kommer vi att bli ett
väldigt bra lag som blir svåra att möta. Det är inte lätt
att sia om saker redan nu i mitten på november men
vi har väldigt många bra spelare så det finns potential
inför nästa år, säger Simon och eftersom intervjun är
gjord innan Andreas Johansson, Jesper Arvidsson och
Luis Solignac skrivit på finns det all anledning att
instämma i optimismen.
Förhoppningsvis får också vi se mera mål och fler
än ett avslut var fjärde match av Simon Tibbling nästa
säsong.
– Ja, det hoppas
Fakta | Simon Tibbling
jag, säger Simon
Född: 940907
med ett leende och
Längd: 171 cm
försvinner sedan
Vikt: 67 kg
Position: Mittfältare
tillbaka ut på träModerklubb: Grödinge SK
ningsplanen och
in i nuet igen.
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»Dagen efter pratade jag med mina kollegor på DHL för att beskriva besöket.
Jag beskrev den glädje jag såg i hallen, en glädje som syntes i ögonen på de
som var där, ledare som såväl spelande ungdomar. Det är något alla borde få
uppleva och det var inte sista gången jag åkte ut för att se Djurgårdens Drive
In-Fotboll.« Peter Hesslin, vd, DHL Freight Sverige
»Vi har med Idrottssveriges starkaste
varumärke i ryggen en stor möjlighet att
påverka och bidra till en positiv samhällsutveckling.«

och ett aktivt samhällsengagemang,
såsom ”Drive In-fotbollen” - den
organiserade spontanfotbollen i utsatta
förortsområden.
är att bli
Nordens ledande fotbollsförening både
sportsligt och inom hållbarhet. Djurgården strävar alltså efter att bli en ledande
fotbollsförening inom samhällsengagemang, ekonomi, ungdomsfotboll, supporterkultur, miljöfrågor, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och antikorruption.
Hela Djurgårdsfamiljen medverkar i klubbens ansvarsarbete. I samarbete med sina
partners strävar föreningen och intressenter tillsammans för att uppnå visionen.
Djurgården Fotboll tar idag ett stort ansvar
för sin omgivning och kommer
fortsätta utveckla sitt ansvarsarbete, för
att inom några år bli Nordens ledande
fotbollsförening.
DJURGÅRDEN FOTBOLLS VISION

Djurgården Fotbolls
Ansvarsredovisning
Djurgården Fotboll publicerar i år sin första ansvarsredovisning som
beskriver Djurgården Fotbolls sociala, miljömässiga och ekonomiska
ansvar. Under året som gått har Djurgården fokuserat på att vara en
aktiv samhällsbyggare, en ansvarstagande arbetsgivare, minskad miljöpåverkan samt en ökad ekonomisk stabilitet och transparens.

D

jurgården Fotboll påverkar hundratusentals
människor genom sina kärnverksamheter varje
år: elitfotboll, ungdomsfotboll och Djurgårdsandan – samlingsnamnet på Djurgårdens sociala verksamheter. Inom ungdomsfotbollen är exempelvis 1 200 barn och
ungdomar med familjer aktiva. Tusentals supportrar följer
troget A-lagets alla matcher. Det är därmed viktigt för hela
Djurgårdsfamiljen och Stockholm att Djurgården Fotboll
är en god förebild. Djurgårdsandan arbetar med Djurgårdens värdegrund, skapandet av en positiv supporterkultur
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»Att arbeta strategiskt och långsiktigt med
CSR är en viktig del i vår strävan att vara
attraktiv som fotbollsförening.«
Tommy Jacobson, ordförande Djurgården Fotboll

»Djurgården Fotboll är en stark kraft i
och för Stockholm. Att på detta sätt
kunna kommunicera det ansvar vi är
beredda att ta känns väldigt positivt.«
Staffan Persson, styrelsemedlem i DNA

Snabbfakta: Djurgårdens CSR-arbete
Ekonomi

Miljö

Resultat 2011

Resultat 2011

Total omsättning: 76 511 968 SEK

Energianvändning (el):

Kapital:

8 784 868 SEK

Energianvändning (olja):

12 873 Liter

Skulder:

3 1 563 005 SEK

Transport besökare (bil):

61%

Samhälle 			
Resultat 2011
131 724 kWh

Alexander af Jochnick, grundare Serious Nature,
styrelseledamot Oriflame Cosmetics och
ordförande DNA

104 personer (3 kvinnor)

Styrelse:

7 personer (1 kvinna)

Ledningsgrupp: 2 personer (0 kvinnor)

Arbetar främst med under 2012

Arbetar främst med under 2012

• Skapar ekonomisk balans

• Övergår till förnyelsebar energi

• Ökar jämställdheten och mångfalden

• Reducerar kostnader, till exempel energikostnader

• Ser över alternativa uppvärmningsmöjligheter

• Arbetar för en mer jämställd arbetsplats

• Ekonomisk transparens

till träningsanläggningen Kaknäs
• Förespråkar den miljövänligaste transporten

Arbetar främst med under 2012

• Skapar en hållbarhetspolicy
för medarbetare
• Utökar Djurgårdsandans samhällsengagemang

för supportrar och anställda

»Ansvarsredovisning skapar
transparens, kunskap och trovärdighet runt Djurgården Fotboll
– alla viktiga delar för att klubben
skall kunna ta nästa steg.«

Anställda:

Transport besökare (kommunalt): 36%

• Inkluderar antikorruption i hållbarhetspolicyn

Text: Malin Lindfors Speace

Johan Ahlborg, VD Djurgården Fotboll

Mål
Ekonomi

Samhällsansvar

Sport

Miljö

Mål 2014 Ekonomi i balans
Verka för etiskt och socialt ansvarstagande
			

Förbättrade resultat i nationella
serier och cuper

Förnyelsebar el

Mål 2016 Eget kapital 50 Mkr
Stockholms Stolthet - Idrottssveriges
		
ledande förening inom CSR-området
			

Förbättrade resultat i nationella
serier och cuper. Ett stabilt topplag
i Allsvenskan, Europaspel

Halvera CO2-utsläpp

Mål 2019 Omsättning 200 Mkr
		

Ett stabilt topplag i Allsvenskan,
Europaspel, Nordens bästa klubb

CO2 neutral

Stockholms Stolthet - Europas
ledande fotbollsförening inom CSR-området
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Djurgården kvar på

Stockholms Stadion

Djurgården Fotboll kommer från nästa år att spela sina hemmamatcher
på Tele2 Arena. Men Djurgården som förening kommer fortsatt att vara
kvar på Stockholms Stadion.

Fakta | Djurgårdsandan

Text: Patrik Asplund
Foto: Anna Lu Lundholm

Djurgårdsandan är Djurgården Fotbolls aktiva samhällsengagemang för unga
i Stockholm. Exempelvis så lockar Drive-In-Fotbollen, organiserad spontanfotboll, där vem som helst får komma och spela på fredag, och lördagskvällar

E

fter årsskiftet kommer föreningen att öppna Djurgårdsandans
Sportcenter, ett sportcenter med
fokus på integration och ökat idrottande
bland unga i åldrarna 13-20 år. Detta sker
i samarbete med i Stockholms idrottsförvaltning, Östermalms Stadsdelsförvaltning, fältassistenterna på Östermalm och
Järvalyftet Idrott.
För att locka fler unga breddas
Djurgårdsandans verksamheter med fler
idrotter. DIF Kampsportsförening är en
nybildad förening inom Djurgårdsfamiljen som inledningsvis kommer att erbjuda
Thaiboxning, men även andra former av
Kampsporter planeras framöver i centret.
– Vi vet att de populäraste idrotterna
bland unga i den här målgruppen är
fotboll och kampsport, och vi vet också
att de här idrotterna står för integration
i samhället, säger initiativtagaren Patrik
Asplund som är ansvarig för Djurgårdsandan Sportcenter.
För att locka fler unga till att idrotta
krävs det också sportsliga framgångar och
förebilder.
– Vi är glada för att ha rekryterat
Rickard Nordstrand som sportchef i
kampsportsföreningen. Det är fantastiskt
kul att kunna utveckla kampsport under
varumärket. Vi har som mål att ta ett par
SM-guld i thaiboxning och eventuellt
K1 de kommandeåren, meddelar DIF
Kampsports styrelse.
över delar
av sin verksamhet från Kungsholmen till
centret, och DIF Friidrott, som har återbildats efter att legat i dvala i över 50 år,
kommer att starta sina verksamheter till
DIF BOXNING FLYTTAR OCKSÅ
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21.00-24.00 över 9000 deltagartillfällen förra året i Tensta, Rinkeby, Botkyrka
och Kista. Målet är att vara en positiv kraft i Stockholm och verka för integration och ökat idrottande bland unga, och samtidigt motverka kriminalitet.
Bakgrund
Djurgårdsandan instiftades 2006 av Erling Perssons familjestiftelse, af Jochnick Foundation och Djurgården Fotboll efter ett initiativ från Patrik Asplund
tillsammans med Anders Carlberg och dåvarande styrelsen i DIF Fotboll.
Sedan dess har Djurgårdsandan utvecklat en rad olika projekt med inriktning
på värdegrunder, positiv supporterkultur och integrationsarbete. Ofta har det
skett i samarbete med bland andra Friends Idrott, Mentor Sverige, Riksidrottsförbundet, Fryshuset, Stockholm Stad, stadsdelarna Spånga/Tensta, Kista/
DIF Boxning

Rinkeby, Botkyrka kommun och inte minst våra samarbetspartners/sponsorer.
Djurgårdsandan arbetar inom tre områden:

DIF Friidrott

• Aktivt samhällsengagemang
• Värdegrundsarbete
• Positiv Supporterkultur
I de mest framträdande projekten har vi arbetat för att motverka våld
runt Djurgårdens IF och matcherna. Under projektnamnet  Alternativa
avstängningar har vi bedrivit ett framgångsrikt program för unga supportrar  Även Djurgårdsandans aktiviteter runt matcherna har bidragit till att förebygga incidenter och skapa en tryggare och trivsammare miljö runt arenan.
Det mest kända projektet inom Djurgårdsandan är Drive-In-Fotbollen som
bedrivs av Djurgårdsandan i Botkyrka kommun, Spånga/Tensta och Kista/
Rinkeby. Under 2011 hade dessa verksamheter över 900-deltagartillfällen.
Djurgårdsandan arbetar aktivt i Djurgårdens över 1200 ungdomsspelare.
Arbetet sker med Djurgårdsandans värdegrundsprogram om omfattar bland

DIF Kampsport

annat sommarkollo och ledarutbildning tillsammans med Friends Idrott och
Mentor Sverige.

» Vi vet att de populäraste idrotterna
bland unga i den här
målgruppen är fotboll
och kampsport.«

våren 2013 på Stadion och Östermalms
IP. Till våren kan man representera DIF i
motionslopp genom att bli medlem i DIF
Friidrott.
Förutom nybörjarklasser i thaiboxning
och boxning kommer det att finnas motion/fyspass med inslag av både thaiboxning och vanlig boxning, ett upplägg
som passar allt från motionärer till aktiva
kampsportare och även fotbollsspelare.
Djurgården Fotbolls ungdomslag
kommer också att kunna träna motion

och fys under vinterhalvåret i Djurgårdsandan Sportcenter. Det blir ett komplement till fotbollsträningar och ett sätt att
knyta ihop några av DIF:s föreningar.
spontanidrottande för unga på Östermalm så
vill vi få fler unga mer fysiskt aktiva.
Fredagskvällar kommer vi att erbjuda
spontanidrott i form av kampsport/
motionsträning i centret och vi planerar
även att starta Drive-in-fotboll i Johan
GENOM ATT ERBJUDA GRATIS

De senaste fem åren har föreningen investerat över 20 miljoner kronor i
Djurgårdsandan, som sedan är 2009 en permanent del av verksamhet med
upp till 30 000 deltagartillfällen per år.
Ledare för Djurgårdsandans verksamheter:
Djurgårdsandans ansvarige, Patrik Asplund, levde under tio års tid i olika
gängmiljöer. 1996 bröt han upp från en destruktiv livsstil och blev ordförande
för Djurgårdens supporterförening Blue Saints/Järnkaminerna. Efter uppbrottet
har han även arbetat som övervakare och kontaktperson åt ungdomar och
även varit involverad i flera projekt i Fryshusets verksamhet innan han
startade Djurgårdsandan 2006.
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Djurgårdens SLO Supporter Liaison Officers
Från och med 2012 måste samtliga fotbollsklubbar i Europa ha en utsedd SLO (Supporter
Liaison Officer) enligt UEFA:s bestämmelser.
Djurgårdens ena SLO heter Lena Gustafson
Wiberg (den andre heter Stefan Ryderfelt) och
kan se tillbaka på en intensiv första säsong.

20 bussar. Det var 2500-

Text: David Bogerius

Elfsborg, våra supportrar

3000 supportrar där och
i princip inga incidenter
alls. Detta är ett resultat
av gedigen planering
tillsammans med övriga
involverade på DIF, SLO i
och polisen på plats.

– Ja, det har varit både kämpigt och förbannat roligt. Vi kom in strax

Lena Gustafson Wiberg

innan säsongen började så många saker har vi fått ta tag i allt efter-

Var finns det utrymme för

som, säger Lena Gustafson Wiberg.

förbättringar?
– Inför säsongen 2013 så är vi med från början. Vi har en helt annan

Djurgården anordnar drive in-verksamhet i
boxning, fotboll, kampsport och friidrott.

Hur många gånger har du fått förklara vad SLO står för?

möjlighet att vara med och planera, kommunicera och ta in idéer

– Många gånger, framför allt för de som inte går så ofta på fotboll.

från våra supportrar. Det är en stor del i vår funktion att lyssna på och

Inom Djurgårdsfamiljen så har de som organiserar sig i grupper som

hjälpa till att förverkliga idéer från Djurgårdare.

Järnkaminerna, Fabriken och UCS (Ultra Caos Stockholm) bra koll
på vad vi gör, men vi måste försöka bli bättre på att visa vilka vi är

Vad gör ni nu fram till nästa säsong?

och vad vi gör. Det är svårt eftersom vi jobbar mycket preventivt,

– Vi utvärderar givetvis säsongen 2012 i syfte att bygga vidare på

hur visar man upp något som inte hänt? Vi måste även bli bättre att

det som varit bra och utveckla de bitar där vi inte nått ända fram. Vi

profilera oss internt. Jag tror inte alla kollegor på Djurgår’n Fotboll

utvärderar internt, men även tillsammans med SLO:erna från de andra

ens vet exakt vad vi gör och hur man kan få ut max av vår funktion.

föreningarna. Planeringen för nästa säsong är i full gång och det råder

Vad har varit årets höjdpunkt?

familjen. Sista matcherna på Stockholm Stadion, första matcherna

– Jag måste säga premiären mot Elfsborg borta. Många Djurgår-

på Tele2 Arena och UCS firar tio år. Jag är övertygad att detta blir en

dare var på plats redan dagen innan och på matchdagen kom över

säsong att minnas.

ingen tvekan om att den kommer bli mycket speciell för Djurgårds-

Björkmans hall på Hjorthagen. Det blir
gratis spontanfotboll på lördagskvällar
under vinterhalvåret för unga i Stockholm.
Djurgårdsandan knyter ihop sitt aktiva
nätverk i Järvaområdet (Järvalyftet idrott)
och Botkyrka med innerstaden och genom Djurgårdsandan Sportcenter kommer Stockholms Stadion att kunna bli en
mötesplats för idrott och integration.
PLANER FINNS ÄVEN på

att sjösätta ett
arbetsmarknadsprojekt för ungdomarna
runt Drive-in-Fotbollen. Djurgårdsandans tilltänkta projekt heter Jobbchansen och sker i samarbete med Jobbtorget
och Arbetsförmedlingen i Järvaområdet.
– DIF Fotbolls samarbetspartner
DHL har visat både engagemang och
stort hjärta i utvecklingsprocessen. DHL
ansvarar för många delar i utbildningsprogrammet och visar hur Djurgården
Fotbolls samarbetspartners aktivt kan
göra en insats för unga i Stockholm
genom Djurgårdsandan. Vi söker fler

FAKTA: SLO står för Supporter Liaison Officer och en av SLO:ns viktigaste uppgifter är att genom sin funktion verka för att föreningen utökar
servicen till sina supportrar. Det finns tyvärr ingen perfekt svensk översättning, men supporterombudsman eller supporterkoordinator är vanligt
förekommande. Från och med säsongen 2012 finns det en svensk SLO-samordnare samt en SLO i varje allsvensk klubb/förening.

företag för att hitta fler praktikplatser för
ungdomar och vi önskar att detta koncept
kan bli något som andra kan ta efter i
framtiden. Vi hoppas på att 70 procent
av ungdomarna i projektet får anställning eller väljer att studera, säger Patrik
Asplund.
Konceptet bygger på teambuilding,
mentorskap och är en helt ny form av
arbetsmarknadsprojekt. Målsättningen
är alltså att 70 procent av deltagarna
antingen ska få anställning eller börja
studera efter projektets slut. Målgruppen
är unga människor som hamnat utanför

systemet, är arbetslösa och behöver ett
extra stöd för att komma in i arbetslivet
eller för att studera.
– Många av dessa killar och tjejer
är helt fantastiska ungdomar med bra
ledaregenskaper. Jag har genom åren
med Drive-In-Fotbollen blivit riktigt
imponerad av många av dessa ungdomar.
De förtjänar att få arbete eller chans till
utbildning, säger Patrik Asplund.
För att komma i kontakt med Djurgårdsandan Sportcenter maila: sportcenter@dif.se eller hitta oss på Facebook:
DIF Kampsportsförening.

Vill du komma och provträna? Maila: sportcenter@dif.se för mer information!
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PÅ PLANEN

Vi vet hur de blårandiga spelarna lirar
fotboll och hur de ser ut, men det finns
så mycket mer som än så länge varit
okänt för Djurgårdspubliken.
På det här uppslaget får du lära dig
allt du inte visste om...

S E B A S T I A N

Rajalakso

Har du någon favoritmaträtt?

Vad brukar du äta till frukost?

– Fil, müsli, någon macka, en kaffe och frukt.
Dagens industri.

Vem är den bästa spelare du mött?

– Risotto.

– Pepe.

Berätta något kanske inte alla vet om dig.

Vilka har de snyggaste matchtröjorna i Allsvenskan?

Har du någon dold talang?

– Djurgården, de andra är inte i närheten.

– Jag är grym i biljard.

Vad har du för favoritmusik?

– Allätare

Vilken är den bästa bortamatchen under säsongen

Vilken av dina fotbollsin-

tycker du?

Vem styr musiken i omklädningsrummet och

satser i DIF-tröjan är du

är det bra musik?

mest stolt över?

– Malmö.

– Sparris, Han blandar och ger men
för det mesta brukar han leverera.
Mycket house.

– Derbysegrarna, när
man lyckas göra 12000
på Stadion lyckliga.

Vem är den kändaste person du känner?

Vilken är den bästa

stjärna?

– Jan Tauer.

match du sett?

– Tibbe.

du växte upp?

Bäst!

Vad hade du för favoritlag som yngre?

– Djurgården och United.

Vad ser du helst på TV?

– Shark tank, serier, Real Madrid.

– Grimsta 2010, dom fick byta ut ribban
efteråt går det rykten om...
Vem är världens bästa fotbollsspelare

Tysk kändispolare

Om du fick ändra något med Allsvenskan, vad skulle det vara?

– Fasta speldagar, höst/vår.
Vad jobbar du med att förbättra som fotbollsspelare?

– Allt.

genom tiderna?

Vad kommer du sakna mest med Stadion?

– Zidane.

– Bara alla minnen
från matcher man
upplevt, stämningen
en solig sommardag.
Själva arenan är rätt
sliten så det kommer
bli skönt med något
fräscht.

Vilken arena är den bästa i Sverige?

– Swedbank.
Vilket lag, bortsett från DIF, har den bästa

Vilken är den bästa film du sett?

publiken?

– Bad Boys 2, framförallt scenen när de skrämmer
skiten ur hans dotters pojkvän.

– Malmö.
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Vilken yngre allsvensk spelare tror du blir nästa stor-

Dold biljardtalang

Vilket är det snyggaste målet du sett i Allsvenskan?

– Beckham, det är han fortfarande.

– Guitar Hero om det räknas?

– Mjällby, alla kategorier.

– United-Roma CL 7-2.

Vilka var dina fotbollsidoler när

Kan du spela något instrument?

Vilken är den minst roliga bortamatchen?

Fakta | Sebastian Rajalakso
Född: 880923
Längd: 186 cm
Vikt: 81 kg
Position: Mittfältare
Kom ifrån: Enköpings SK
Moderklubb: Fanna BK
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Godkänd säsong av
Djurgårdens U21-lag
halvtid hade vi för få backspelare kvar
när Daniel Jarl åkte ut.
Trots den tunga förlusten tvekar inte
Anders Johansson om att ge laget klart
godkänt för årets insats sett till hela
säsongen.
– Går man till kvartsfinal så är det
alltid godkänt och förlusten mot Malmö
var vår andra på ett år. Men det är klart
att grabbarna hade velat gå vidare till
semifinal och final. Hade vi gått dit
hade vi fått spela dem båda hemma i
Stockholm.

Djurgårdens U21-lag startade säsongen 2012 som regerande mästare
efter fjolårets finaltriumf mot Elfsborg. Förväntningarna var stora på
ett lag som var obesegrat i snudd på ett år, men i kvartsfinalen mot
Malmö tog det stopp.
– Vi vill alltid vinna titlar, men vi gör ändå en godkänd säsong,
säger U21-coachen Anders Johansson.
Text: David Bogerius Bild: Anna Lu Lundholm

B

låränderna hade inte marginalerna på rätt sida ner det drog
ihop sig till ett avgörande. Det
saknades ett enda mål i slutspelsgruppen för att få spela hemma mot Häcken
i stället för borta mot Malmö i kvartsfinalen. Djurgården hade behövt en
3-0-vinst mot avsågade Sundsvall, men
trots en uppsjö av målchanser blev det
bara 2-0 på Hjorthagen.
– En seger är alltid en seger men
efteråt kändes det ganska surt. Vi hade
gärna sluppit resan ner till Malmö och
det är dåligt att vi inte gör två-tre mål
till. Spelet var klart godkänt men jag
är besviken på oförmågan att göra mål,
särskilt som vi visste om vilka förutsätt44

ningar som gällde inför matchen, säger
Anders Johansson.
MOTLUTET FORTSATTE ,

inte helt oväntat,
nere i Skåne. Planen spelades på en
undermålig gräsplan och Djurgården
fick spela i nästan 30 minuter med tio
man sedan mittbacken Daniel Jarl blivit
frilägesutvisad. Malmö vann med 2-1
efter ett sent segermål av Simon Kron.
– Det var jättetungt. Grabbarna
gör en heroisk insats, men det var för
mycket som gick emot oss. Jag tänker
utvisningen, en utebliven straffspark och
alla byten vi tvingades göra. Eftersom
den andra mittbacken Philip Sparrdal
Mantilla tvingades bryta matchen i

DJURGÅRDEN VAR fullständigt suveräna i
seriespelet. 41 av 48 poäng var 16 fler än
tvåan Syrianska, det enda lag förutom
Malmö som besegrade DIF i år. Ofta
ställdes Blåränderna mot lag med rena
junioruppställningar, bland annat i
matcherna mot AIK och Hammarby.
– Vi bestämde oss ganska tidigt för
den bedömningen att vår U19-trupp
mår bäst av att spela U19. Våra U21spelare spelar i U21-serien tillsammans
med de som satt på bänken i senaste
A-lagsmatchen och så fyller vi på med
spelare från U19. Eftersom vi har en så
bra spridning på åldrarna i A-truppen så
har vi inte maximerat antalet överåriga
spelare (fem plus en målvakt) i matcherna, säger Anders Johansson.
Han tror att de unga spelarna lär sig
mycket av att spela tillsammans med
mer rutinerade lagkamrater.
– Det är väldigt utvecklande för dem
att spela med exempelvis Joel Riddez
som har varit med en hel del med U21.
Vi försöker göra så att den här serien
ska hålla en hög klass, men tyvärr väljer
många av de andra klubbarna andra
vägar. Det är naturligtvis upp till dem
men då går det inte att samtidigt klaga
på att U21-serien är dålig.

Förändringar i U19
Anders Bengtsson förbereder sin
fjärde säsong som huvudtränare
för U19. Som vanligt blir det en
del förändringar i spelartruppen
och i år får Anders dessutom en
ny tränare vid sin sida.
Text och bild: Jonas Riedel

J

uniorallsvenskan 2012 började lite
darrigt för U19 som tog 12 poäng
på 11 matcher innan sommaruppehållet. Men efter sommaren började saker
sätta sig och laget vann samtliga sina 11
seriematcher vilket räckte till en tredjeplats i tabellen. Umeå klarades av enkelt i
slutspelets första omgång, men i kvartsfinalen borta mot slutsegrarna Halmstads
BK räckte man inte riktigt till, trots en
jämn match skrevs slutsiffrorna till 2-4.
– Vi har haft en bra utveckling, vi gick
väldigt tydligt åt rätt håll. Resultatmässigt startade säsongen trögt och även lite
försiktigt i gruppen. Många av de som
har ledaregenskaper var nya i gruppen
och var lite avvaktande. Men från Gothia
Cup i juli och framåt så började flera kliva
fram och under hösten var det betydligt
mer tåga i gruppen samtidigt som det
rent fotbollsmässigt gick starkt framåt,
säger Anders Bengtsson.

GOTHIA CUP, där en kombination av U17
och U19 spelade, blev en rejäl succé.
Även om man inte nådde enda fram är en
finalplats i den mycket tuffa inbjudningsklassen för sjuttonåringar en klar merit
och inget annat svenskt lag kom längre
än till kvartsfinal. Hösten var dessutom
fantastisk och även om Halmstad spelade
med ett betydligt äldre lag så kändes
kvartsfinalförlusten lite snöplig.
– Mitt första år, för tre år sedan, hade
vi en mycket tuff kvartsfinal mot Göteborg som vi lyckades vinna och då gick
vi till final. Känslan där var den samma
som förra året och i år, det lag som vann

Anders Bengtsson, U19:s huvudtränare

kvartsfinalen kunde mycket väl gå hela
vägen. Vi har kommit trea i serien de senaste åren och då har vi fått möta tvåan i
södra serien redan i kvarten. Hade vi tagit
en poäng mer i år hade vi i stället fått ett
lag från division 1 i kvarten, då tror jag
att vi hade gått hela vägen. Men vi hade
hela serien på oss att komma tvåa, så det
finns inget att skylla på, säger Anders.
prioriteras utveckling i hög grad framför resultat, men ju
äldre spelarna blir desto mer kommer resultaten in i bilden. I U19 finns resultaten
med som en tydlig parameter.
–Det börjar med endast prestation i de
yngre åldrarna, men ju äldre spelarna blir
desto mer kommer resultatet in i bilden
och i A-laget så är det i princip bara resultatet som är viktigt. Vi som ligger strax
under måste ha en resultatverklighet även
om vi i första hand ska utbilda spelarna,
de måste lära sig vilka prestationer som
ger resultat. Det är inte intressant med
snygga, individuella prestationer om det
inte leder någon vart. Men det är samtidigt
prestationen som ger resultat, det kan man
se under vår framgångsrika höst.
I DE YNGRE ELITLAGEN

FYRA SPELARE; Tim Söderström, Sasa
Matic, Nemanja Bacic och Kristijan
Cosic har tränat med A-laget sedan

serien slutade och var de spelar nästa år
är ännu inte klart, men en hel del förändringar i truppen blir det som alltid
mellan säsongerna.
– Vi har dessutom valt att ta bort de
sistaårsjuniorer som vi känner inte kommer
att bli ordinarie i laget, men vi har fyra
stycken spelare kvar som är födda 1994.
Det är spelare som kanske blommar lite
senare och som kommer vara betydelsefulla för laget i år. Vi har dessutom en stor
kull med spelare födda 1995 som är kvar,
spelare som var bra förra året och som ska
vara riktigt bra i år, som ska bära laget.
Sedan plockar vi upp spelare från U17truppen och det kan även komma några
spelare utifrån. Åter igen kommer vi att få
en ung trupp, men det är riktigt duktiga
spelare och truppen känns lite spetsad
jämfört med förra året. Mitt intryck är att
det blir bättre och bättre för varje år.
blir det förändringar. Bosse Wester kommer efter fem
år som assisterande att lämna U19 för
att bli huvudtränare för U17. In kommer i stället Peter Reiman som kommer
fungera som både assisterande tränare
för U19 och målvaktsansvarig för så väl
U19 som U17. Viktor Stoltz, asisterande
tränare i U17, kommer att ansvara för
fysbiten i både U17 och U19.

ÄVEN I LEDARSTABEN
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BEHÖVER DU NÅGOT EXTRA TILL FESTEN?
HOS OSS HITTAR DU ALLT DU BEHÖVER.

Bara Djurgårdare i U17
hans modell. Jordi jobbar nästa år med
A-laget vilket gör att fysträningen kommer att följa samma linje från A-laget
ner till U17.
– Vi kommer bland annat att ha samma
typ av tester vilket gör att vi kan jämföra
värden från U17 och upp i A-laget och se
var spelarna ligger, säger Bosse.

NU KAN DU ÄVEN BOKA DIREKT PÅ HEMSIDAN
WWW.EVENTFORALLA.SE

VARJE ÅR ÄR DET AV NATURLIGA SKÄL en

Bo Wester är ny ledare för U17.

Djurgårdens U17-trupp hämtar till
säsongen 2013 alla sina spelare
från de egna lagen.
Text och bild: Jonas Riedel

D

jurgårdens U17-lag upprepade
2012 resultatet i Pojkallsvenskan
från året innan, klar serieseger
och sedan ett snöpligt uttåg i kvartsfinalen av slutspelet. Laget hade inledningsvis Martin Sundgren som huvudtränare,
men då Martin i somras tog steget upp
till A-laget så tog tränarkollegan Dali
Savic över huvudansvaret.
– Det blev en trist avslutning, men vi
är annars väldigt nöjda med säsongen.
Vi vann serien, vi är nöjda med den
fotboll vi spelat, med stort bollinnehav
och genom alla lagdelar, och vi är nöjda
med killarnas utveckling, menade Dali
efter kvartsfinalsförlusten.

SÄSONGEN 2013 kommer laget att ledas
av Bo Wester som precis fått sitt UEFA
Pro Level-diplom som bevis på att han
klarat av den hösta tränarutbildningen
och därmed har tillstånd att leda lag
ända upp i Champions League. Men
för Bosse handlar nästa år i stället om
Pojkallsvenskan.
– Det ska bli jättekul. Jag har varit i
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klubben i fem år och jobbat som assisterande tränare med både Lasse Eriksson
och Anders Bengtsson i U19 och jag har
varit med och utvecklat den modell som
Djurgården jobbar med på ungdomssidan, så det känns helt naturligt att nu
gå över till att ta huvudansvaret för ett
lag. Att det är just U17 passar dessutom
utmärkt, efter mina år i U19 vet jag vad
som krävs för att ta steget dit och hur
Anders jobbar vilket gör att jag kan
förbereda spelarna för nästa steg. Det är
säkert en stor anledning till att jag fick
uppdraget, säger Bosse.
Bosse är dessutom utbildad socionom
vilket han menar talar en del om vilken
ledarstil man kan räkna med i U17 nästa
säsong.
– I mitt ledarskap så är det den
humana sidan som är min starkaste, att
jobba med människor är det jag är bäst
på. Jag tror att jag kommer att tillföra
en trygghet i gruppen, att vi kommer
att få en bra laganda och ett positivt lag,
menar han.
VID SIN SIDA kommer Bosse att ha Victor
Stoltz som assisterande tränare. Victor
kommer samtidigt att ha ansvar för fysbitarna i i både U17 och U19. Tidigare
var Jordi Gonzalez fysansvarig på U17
och fysen kommer fortsätta att följa

stor spelaromsättning i U17. En del spelare går upp till U19 medan en del faller
för åldersstrecket och av förra årets
trupp återstår det endast fyra spelare.
Truppen består just nu av 25 spelare men
kommer att minskas en del framöver.
Vad som är speciellt i år är att samtliga
av de nya spelarna kommer från de egna
leden och spelade fotboll i Djurgården
även föregående säsong. Djurgården
är alltså självförsörjande på spelare till
U17-truppen 2013. De spelare man
plockat in kommer från föreningens
P96-lag som vann Sankt Erikscupen i
år och från det duktiga P97-laget.
– I år är nog första gången under
mina år i föreningen där vi har möjlighet att ha ett U17 med enbart egna
spelare och det känns väldigt kul.
Dessutom blir det enklare, både för att
de spelarna redan är utbildade efter vår
modell och vårt sätt att se på fotboll,
men även för att jag jobbar som instruktör för våra fotbollselever i årskurs
7-9 på Engelbrektskolan och många av
spelarna kommer därifrån. Sedan kan
det givetvis komma spelare utifrån, vi
stänger inga dörrar, men då måste de
vara riktigt bra.

ATT TA ÖVER ETT LAG som två år i rad
vunnit serien, känns det ansvarsfullt?
–Kanske, men snarare väldigt roligt.
Vi har en bra organisation och bra spelare. Jag kanske inte vågar utlova någon
serieseger, men att vi kommer att spela
många bra matcher och att vi kommer
att utveckla spelarna, det är jag övertygad om, säger Bosse Wester.
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En linje genom alla lag

Resurser och
kvalité i alla lag
I så väl Djurgården som i många
andra klubbar läggs stora resurser på akademilagen, men
frågan är om någon annan klubb
ger samma stöd till övriga lag i
föreningen som Djurgården gör.
– Vi är nog ganska unika med
den uppbackning vi ger övriga
lag, säger Hans Malmqvist som
är ansvarig för lagen under akademilagen i åldrarna 10 till 12 år.

Jordi Gonzalez beskriver en spelövning

Text och bild: Jonas Riedel

November på Hjorthagens IP. Runt planen står klubbens akademitränare och tittar på när Jordi Gonzales visar övningar med
hjälp av P99-laget. De tittar på, pekar, diskuterar och ställer
frågor. Djurgårdens ungdomsakademi har intern tränar-utbildning
och engagemanget är stort från alla närvarande.

Bosse »Bagis« Andersson och Anders Bengtsson

Text och bild: Jonas Riedel

-S

yftet är att bygga broar mellan
lagen, att lära känna varandra
och att få alla att förstå att alla
i organisationen är lika viktiga. Vi ska se
att det är ett djurgårdslag som spelar och
vi ska se att det är en djurgårdsledare som
står vid sidan om. Här har vi samlat alla
våra akademitränare, från vårt nioårslag
upp till vårt nittonårslag, berättar akademichefen Tommy Davidsson.
Dagen startade i ungdomskansliets
lokaler med en teorigenomgång av U19tränaren Anders Bengtsson på temat
försvarsspel. Efter genomgången tog
Anders med sig tränarna ut på planen
där han med hjälp av U19-spelarna
visade hur han jobbar med försvarsspelet i praktiska övningar.

var det Jordi Gonzalez tur
att prata om anfallsspel vilket även det
följdes av en och en halv timmes praktik
med hjälp av P99-laget som Jordi tränat
de senaste åren. Anders Bengtsson

EFTER LUNCH
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stod då vid sidan om med de andra
tränarna och tittade på.
– Det här är väldigt bra, vi känner
varandra sedan tidigare men det är inte
ofta vi ses en hel dag, det brukar bara bli
några minuter vid träningsplanen. Man
får tips och en gemensam syn på vad vi
håller på med, aspekter på fotboll och på
utveckling. Det är prestigelöst och det
finns mycket kunnande i den här gruppen. Nu har vi dessutom en egen plats
att vara på i stället för att var på Bosön,
det känns väldigt värdefullt, menade
Anders Bengtsson.
ÄVEN DE ÅLDERSGRUPPSANSVARIGA

tränarna Tomas Olofsson och Hasse
Malmqvist fanns med på kursen för att
få med sig kunskaperna såväl neråt i
åldrarna som till lagen under akademilagen.
– Sådana här dagar är både kul och
lärorika, man hinner prata med varandra och utbyta idéer. Man lär sig alltid

något, även om man hållit på i 20 år,
menade Hasse.
EFTER JORDIS PASS samlades gruppen för
att summera dagen, diskutera vad som
varit bra och hur man kan bygga vidare
på det man sett. Det blev många intressanta diskussioner som förhoppningsvis
förde gruppen närmre varandra, så väl
personligt som fotbollsmässigt. Tommy
Davidsson såg mycket nöjd ut med
dagen och berättade om sina tankar.
– Det här är första gången vi har en
utbildningsdag med praktik. Det känns
rätt och vi har sagt att har vi åtta utbildningsdagar på ett år så bör vi nog ha två
med praktik. Vi ska sticka ut. Inte för
sakens skull utan för att vi har något bra,
ett gemensamt sätt att jobba, ett gemensamt grundtänk i både coachingen och i
arbetssättet på planen. Samtidigt ger dessa
dagar oss möjligheter att prata och att byta
erfarenheter. Det är en kombination som
jag tycker är viktig, menade Tommy.

H

ans finns där som ett bollplank
och håller i utbildningen av både
tränarna och spelare som inte
tillhör förtalagen, de så kallade akademilagen. Det handlar om tjugo lag som
Hasse stöttar och som med jämna mellanrum får besök på träningarna.
– Det är ju så att vi i den här åldern
inte vet vilka som ska bli bäst, det är inte
alls säkert att det är just de som är bäst
i yngre åldrar som når hela vägen upp
till A-laget. Vi skyndar långsamt och
låter alla få den tid de behöver, då är det
viktigt att vi har en bra nivå på träningen
i alla lag, säger Hans.

har tränas
av föräldrar som kommer in i Djurgården med olika kunskapsnivåer och
erfarenheter. Hans jobb är att visa dem
på rätt väg, att få in dem i Djurgårdens
sätt att tänka och träna. Till sin hjälp
har han en gedigen egen erfarenhet
inom fotbollen.
– Jag har väl hållit på med fotboll
i tjugo år. Jag började som tränare i
Djurgården, sedan har jag varit i andra
föreningar och även jobbat som utbildare
åt Stockholms Fotbollförbund. Jag är
utbildad steg 3-tränare, jag har jobbat
som huvudtränare, assisterande tränare

DE LAG HANS HAR ANSVAR FÖR

Hans Malmqvist ansvarar för Djurgårdens akademilag.

och som individuell tränare Dessutom
har jag en pedagogisk utbildning och
dagtid jobbar jag som SO-lärare för klass
4-9 sedan 12 år. Det är bra att ha med sig
i bakfickan.
I arbetet finns en del administrativa
uppgifter, men ofta är Hans med lagen
ute på planen, totalt lägger han ner 12-20
timmar i veckan på uppdraget.
– Ibland är jag bara där och observerar,
ibland går jag in och ger råd till tränare
eller spelare och ibland tar jag hand om
hela eller delar av träningspassen. Det är
positivt när jag kommer, det märks att de
är glada för att jag finns där. Många hör
även av sig till mig för att fråga om saker,
inte bara tränare utan även lagledare och
andra runt lagen.
VI SITTER PÅ nyrenoverade Hjorthagen
och pratar och Hans tittar förnöjt ut
över de nya planerna och hallen.
– Det känns fantastiskt med nya Hjorthagen och Johan Björkmans hall. Det
betyder mycket för samhörigheten när alla
kan samlas på ett ställe, men även för mig
som kan vara med och se alla spelare och
tränare på en gång. Jag kan visa övningar
och sedan kan tränarna gå ut till olika
grupper och köra, sedan kan vi ses på
fiket efteråt och gå igenom det vi gjort.

Och hallen höjer kvalitet i träningen på
vintern, man kan stanna upp och prata
och man behöver inte köra på bara för att
spelarna ska hålla sig varma.
berättade vi här i
Djurgårdaren om Tomas Olofsson som
har samma ansvar för spelarna under
10 år. Tomas och Hans jobbar nära
varandra och har en långsiktig tanke
med sitt arbete.
– Jag bygger vidare på det som
Thomas gör på femmanna. Han sysslar
mycket med funktionell teknik och sedan
jobbar jag vidare med spelet och ”de fyra
S:en”; Spelbredd, Speldjup, Spelavstånd
och Spelbarhet. Mycket av det jag jobbar
med handlar om spelet utan boll, om
lagspelet, berättar Hans.
Målet är att lyfta spelare och att ge
dem en chans att ta steg uppåt i laghierarkierna.
– Vi lyfter inte ner spelare i de här åldrarna, men en hel del spelare får chansen
att träna med akademilagen, och en del tar
ett permanent steg upp. Vi flyttade nyligen
upp en 00:a till akademilaget och vi har
några 02:or som tränar med akademilaget
just nu. Det känns väldigt positivt och
värdefullt att kunna hjälpa dessa spelare
och att ge dem chansen att utvecklas.
FÖR ETT TAG SEDAN
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»Det var oftast väldigt
familjär stämning i
föreningen och Lunkan
och Sivan på Kaknäs var
otroligt kärvänliga.«

21. LUCAS NILSSON
Genom åren har många klassiska spelare dragit på
sig den blårandiga tröjan och förgyllt tillvaron för
Djurgårdsfamiljen. Här presenterar vi i varje nummer
av Djurgårdaren en lirare och hör honom berätta hur
det var när han spelade för DIF. I detta nummer har
turen kommit till en målskytt från sent 90-tal.

gårdsspelare på Guldfågeln Arena. Annars är
det väl på Facebook eller twitter man håller
kontakten. Jag ställer även upp på lite matcher
med Gamla Djurgårdare och detta är ju fantastiskt roligt.

Vilka medspelare
gjorde mest intryck
på dig under din Djurgårdskarriär?

blev uppbjuden av AIK och jag var där och testade lite. Men
jag fick inget kontrakt och stannade då kvar ett år i Div 3.
Året efter så hörde AIK av sig igen men även DIF där Matte
Jansson ringde och då jag fick ett tvåårs kontraktförslag från
Djurgården så skrev jag på direkt.
Var det lätt att anpassa sig till DIF?

– Nej, jag kom från en liten förening och det var ett stort steg
för mig då, men jag hade tur som fick bli utlånad till Motala
AIF under våren mitt första år och då spela lite matcher i
Söder Ettan och när jag sedan på hösten kom tillbaka till DIF
så var jag mer redo. Men det var tufft i början.

Hade du något favoritlag som liten?

– Ja: Djurgården IF och Liverpool FC
Hur gick det till när du hamnade i Djurgården?

– Jag spelade i Div 3 1994 med Gnesta FF och gjorde massa
mål. Då började en del allsvenska lag visa intresse och jag
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minnen eller anekdoter?

– Jag tittade mycket på Engelsk
fotboll och då spelare i Liverpool som
Ian Rush, Michael Owen och Robbie
Fowler var stora idoler för mig.
Vad minns du av din debut?

Vad är ditt bästa minne från tiden i DIF?

– Inte mycket, tror det var borta
mot Oddevold i Allsvenskan men
är långt ifrån säkert på detta. Jag
tror att jag fick hoppa in i andra
halvlek och att jag tyckte tempot var högt men att jag ändå
tyckte att jag hade gjort bra ifrån mig.

– De gångerna vi vann Superettan och gick upp i Allsvenskan med de fester detta innebar med alla Djurgårdare är
riktigt goa minnen. Självklart är premiären mot Norrköping
i Allsvenskan 1999 samt de sthlmsderbyn som man spelade
inför en fantastiskt Djurgårdspublik samt de mål jag gjorde
minnen jag tar med mig. Men jag har även goda minnen från
min härliga tid på Kaknäs med Sivan och Lunkan som såg till
så man verkligen trivdes.

tiden?

– Jag hade redan i låg ålder fotbollsdrömmar och började
redan som 5:åring i min storebrors lag i Björnlunda IF och
spelade där till 14 års-ålder. Efter detta spelade jag i Gnesta
FFs juniorlag men när jag var 16 år slutade jag med fotbollen
helt i två år p g a många olika orsaker. Men då jag var 18 år
bestämde jag mig för att se hur långt jag skulle kunna komma
inom fotbollen och satte upp en femårig individuell spelarutvecklingsplan med målet Allsvenskan. Så jag återupptog
fotbollen igen i Gnesta FF och började satsa målmedvetet och
efter 3 års hård träning så skrev jag på för DIF 1996.

Hur var stämningen i omklädningsrummet, har du några speciella

– Det var oftast väldigt familjär stämning i föreningen och
Lunkan och Sivan på Kaknäs var otroligt kärvänliga. Jag har
många roliga minnen från Djurgårdstiden, t ex den gången
efter den sista matchen i Superettan 1998 då vi var klara för
Allsvenskan och jag efter matchen slänger upp mina fotbollsskor till DIF-klacken och det tar inte 2 sekunder innan jag
får ett par träskor storlek 46 kastade tillbaka till mig. Jag blev
helt ställ så jag bara tog på träskorna och gick asgarvande där
ifrån. Men det var väl den avslappnade och jordnära relationen
jag och DIF-fansen hade till varandra.

Vilka spelare influerade dig på den

Hur började din fotbollskarriär?

– Första året var det
givetvis Nebojsa
Lucas visar sina karatekunskaper
Novakovic men även
för en imponerad Abgar Barsom.
spelare som
Jesper Jansson, Bosse
Andersson, Johan Andersson, Fred Persson, Daniel Martinez,
Joel Riddez, MP, Borken och Stefan Rehn va alla trevliga killar och bra lirare.

Hur kändes det att göra ditt första DIF-mål?

– Det kändes otroligt häftigt och jag njöt verkligen av att just
göra mål. Känslan att få se bollen gå i mål är svår att beskriva
och den känslan var nog den största drivkraft i min karriär.
Som alltid när man gör mål så är det en underbar känsla och
att sedan få dela den med mängder av supportrar på läktaren
är obeskrivligt.

Har du någon kontakt med någon av lagkompisarna i dag?

– Eftersom jag idag bor på Öland så blir det mest sporadisk
kontakt tyvärr, hinner inte så mycket som man skulle vilja.
Men eftersom jag är expertkommentator på lokalradion på
Kalmar FF:s matcher så träffar jag ibland på gamla Djur-

Följer du dagens Djurgården?

– Givetvis följer jag dagens Djurgården!
Vad är dina intryck av den gångna säsongen?
Finns det något som kunde förbättrats tycker du?

– Jag tycker att Magnus Pehrsson har gjort ett bra jobb generellt. Däremot tycker jag att man haft svårt med försvarsspelet
vissa matcher och även att en riktig målskytt behövs. Men att
bygga ett mästarlag tar tid och det är då viktigt med kontinuitet
och att man får behålla sina spelare över en längre tid.
Vad gör du i dag?

Lucas I dag.

– Jag bor som sagt på Öland och
jobbar som Utvecklingskonsulent
på Smålandsidrotten, där jag hjälper
idrottsföreningar med förbättringsarbetet samt organisations och utvecklingsprocesser. Det är stimulerande
att fortfarande jobba med idrott även
efter den aktiva karriären. Jag är även
fotbollsexpert på Sveriges Radio Kalmar och kommenterar ofta Kalmar
FFs matcher på Guldfågeln.

Har du någon hälsning till Djurgårdens medlemmar?

– Jag vill bara tacka för det stöd jag fick som spelare i er
förening och vill att de skall veta att jag alltid kommer att
minnas min tid i er förening. Fortsätt stötta ert lag i med och
motgång. DIF oavsett.

Fakta | Lucas Nilsson
Född: 730616
Position: Anfallare
Säsonger i DIF: Fem (1996-2000)
Mål i DIF: Runt 30, vet ej exakt
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Nu startas Företags kaminerna
– Ett nytt affärsnätverk i Djurgårdens regi
Inför den högintressanta säsongen 2013 – då föreningen flyttar
från Stadion till Tele2 Arena – satsar nu Djurgården på ett nytt
affärsnätverk helt i egen regi. ”Företagskaminerna” är namnet
på det nya nätverket, som är tänkt att samla alla Djurgårdare
med företagarbakgrund. Avsikten är att medlemmarna i nätverket ska kunna bygga lönsamma relationer i samband med
olika Djurgårdsevenemang framöver.
Text: DNA

M

agnus Edgren är försäljningschef på Djurgården
Fotboll och den som ansvarar för Företagskaminerna:
– Vi samlar gamla och nya kunder,
partners och företagare med Djurgårdshjärta. Vi har ett tydligt fokus på att det
ska göras affärer inom Företagskaminerna och verksamheten ska till hundra
procent bygga på ett aktivt nätverkande.
Målet är att träffa likasinnade med
Djurgårdspassion under organiserade
och trevliga former i samband med
hemmamatcherna och andra evenemang, och att detta i sin tur ska leda till
produktiva och lönsamma relationer för
medlemmarna.
som ansvarig står det klart att bland annat Pelle
Kotschack, hedersledamot i Djurgården
Fotbolls styrelse, och DIF-legenden
Mattias Jonson, i dag på Ricoh, är med
från start och sjösätter nätverket.
Medlemskapet i Företagskaminerna
kostar 15 000 kronor per medlem
och år. Som medlem får man alltså

FÖRUTOM MAGNUS EDGREN

52

Magnus Edgren

»Tanken är att medlemskapet ska vara
självfinansierande då
förutsättningarna för
ett framgångsrikt
affärsutbyte mellan
medlemmarna blir
oerhört bra.«

unika möjligheter att träffa potentiella
affärspartners i samband med olika
Djurgårdsevenemang och vid andra
arrangemang. Medlemmarna syns i
Djurgårdens officiella kommunikation
och får även en nära inblick i hur föreningen sköts.
– Vi riktar oss till alla Djurgårdare
som är företagare, oavsett om man
är egenföretagare eller arbetar på ett
företag i en position där man skapar
affärer. Tanken är att medlemskapet ska
vara självfinansierande då förutsättningarna för ett framgångsrikt affärsutbyte
mellan medlemmarna blir oerhört bra.
Vi hoppas kunna bygga det här nätverket till en kul och väldigt attraktiv
mötesplats för affärsutbyte i Stockholm,
och något som verkligen gynnar både
medlemmarna och Djurgården, säger
Magnus Edgren.
betyder inte
bara att A-laget och Djurgårdspubliken
får tillgång till en fotbollsarena i världsklass. Den nya arenan innebär också att
Djurgårdens marknadsavdelning får helt

FLYTTEN TILL TELE2 ARENA

nya förutsättningar att arrangera olika
evenemang, möten och nätverksträffar
i samband med Djurgårdens matcher –
något som alltså är en avgörande del av
verksamheten i det nya affärsnätverket.
– Premiumfaciliteterna på Tele2
Arena gör att vi kan erbjuda förstklassiga arrangemang för både sponsorer
och nätverksmedlemmar när Djurgården spelar. Vi får helt nya och väldigt
bra förutsättningar att göra varje match
till en speciell upplevelse, vilket går
hand i hand med vår satsning på det nya
affärsnätverket, säger Magnus Edgren.
– I vår privata lounge på Tele2 Arena
kommer vi ha Djurgårdsprofiler på
besök vid varje matchtillfälle. Nätverksträffarna ska, förutom att ge goda
affärsmöjligheter, fyllas med mycket
skoj och inspiration och även behandla
viktiga sociala frågor som klubben
bedriver via Djurgårdsandan. Det blir
alltså ett inte bara stenhårt fokus på
enbart affärer, utan även möjlighet till
trevligt umgänge under Djurgårdsflagg,
avslutar Magnus Edgren.

MEDLEMSKAPET I FÖRETAGSKAMINERNA OMFATTAR:
• Över 20 träffar, bland annat:
• 15 evenemang i samband med Djurgårdens matcher i Allsvenskan
• Minst fyra årliga nätverksevenemang
• En kick-off på Kaknäs inför varje säsong, där medlemmarna får möta ledning och A-lagsspelare och ta del av deras tankar och funderingar inför säsongen
• En europeisk fotbollsresa till självkostnadspris varje år
• En premiumstol på Tele2 Arena
• Tillgång till nätverkets privata lounge på arenan
• Möjlighet att köpa till platser samt tillgång till nätverksloungen för externa gäster
• Möjlighet att vara värd för nätverksträffar till självkostnad för mat/dryck och lokal
• Möjlighet att kostnadsfritt bjuda med extern gäst till nätverksevenemang
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Erton kräver krav
”Vi vann fem raka matcher när jag kom till klubben, jag fick göra en del mål i början så det var en
fantastisk start jag fick i Djurgården. Jag kom verkligen in i det direkt. Sen gick det lite tyngre för oss i
slutet av säsongen, men jag är ändå väldigt nöjd med att ha gjort den här flytten till Djurgården.”
Så sammanfattar Erton sin första tid i Djurgården, men det där har alla redan läst så vi hoppar raskt
över till andra ämnen.
Text: Wille Bäckström Foto: Anna Lu Lundholm

N

är vi sitter och pratar om vad som är svårast med att
byta klubb så är det praktiska saker som kommer upp;
att det är mentalt jobbigt när det är så många saker
som ska ordnas. Men inte ett ord om att det är svårt fotbollsmässigt, att det är problematiskt att byta lagkamrater och
spelsätt. När det gäller Erton och fotboll verkar det inte finnas
problem, saker är bara mer eller mindre svåra.
Erton har som bekant internationell rutin, bland annat har
han varit proffs i Holland, och det är stor skillnad att komma
in som ny där och att komma in som ny i ett svenskt lag.
– Här tas du emot med öppna armar, alla är måna om att
du ska trivas och komma till rätta, i Holland var det kalla
blickar från spelare som kände sig hotade av din ankomst.
Det är en av förklaringarna till att jag lyckades från start i
Djurgården; spelare, ledare och alla andra runt omkring hjälpte
mig så mycket att jag kunde fokusera på fotbollen fullt ut. Det
där är bra och jag försöker också vara så mot nya lagkompisar,
bry mig om dem, intressera mig för dem och
ställa frågor till dem så
att de känner sig riktigt
välkomna, säger Erton.
MEN DET DÄR GÄLLER
BARA UTANFÖR PLANEN,

»Vi spelar i Djurgården, vi är på väg att bli
bäst i Sverige och kanske också i Norden, då
gäller det att begära maximalt av varandra
för att vi ska kunna lyckas med det.«

för när Erton kliver in
på en fotbollsplan ändras han. Han är två olika personer, en i
sin roll som spelare och en utanför planen.
– Fotboll är min grej, det är där jag är bekväm och där gillar
jag att styra och ställa. Jag är frispråkig och tar en hel del plats,
jag gillar att sticka ut men utanför planen är jag annorlunda.
Där är jag lugn och bryr mig kanske inte så mycket om saker
utan är avvaktande och snackar inte lika mycket. Ställer du
mig framför tio barn för att jag ska prata med dem om annat
är fotboll så kan jag bli nervös, oavsett ålder på dem. Men på
planen har jag ett extremt bra självförtroende, där kan ingen
trycka ner mig, oavsett hur mycket de vill. Det går inte, för jag
vet hur bra jag är och när man har ett sånt självförtroende så är
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det svårt att inte styra och ställa där ute.
Självförtroendet har alltid funnits där, men som liten handlar
det nog snarare om vinnarskalle.
– Gjorde jag tre mål som knatte var jag inte nöjd, jag tänkte
att jag borde ha gjort fyra, för det är bättre än tre. Jag har alltid
drivits av att sticka ut på planen, att vara bäst. Att vara den.
Det är det som fått mig att komma hit, och det är det som
driver mig vidare. Jag ska alltid bli bättre.
Det här självförtroendet syns lätt på planen. Men när
passningen från medspelaren inte sitter där den ska så kan det
också synas på Erton. Han kräver inte bara mycket av sig själv.
– Man måste kunna ställa krav på varandra på den här
nivån, det är trots allt elitidrott vi håller på med, annars hade
man kunnat spela i division fyra för skojs skull. Det är klart att
det har hänt att jag sagt till en lagkamrat att jag vill ha bollen
på ett visst sätt men fått höra att det inte går. Men i min värld
är det här fotboll, och där har folk gjort de mest omöjliga
sakerna så varför ska en
passning kunna vara för
svår? Att man misslyckas
är en helt annan sak, då
har man ändå försökt.
Krav är viktigt, du ska
först ha dina egna höga
krav och sen ska du
kunna bära föreningens
krav också. Vi spelar i Djurgården, vi är på väg att bli bäst i
Sverige och kanske också i Norden, då gäller det att begära
maximalt av varandra för att vi ska kunna lyckas med det.
besitter han erfarenheter som han
kan dela med sig av till de yngre spelarna i laget. Inte bara i
hur man tränar, utan också hur man ska kunna ta klivet till en
större liga än Allsvenskan.
– Man måste ha ett stort tålamod och inte skynda sig fram
brukar jag säga till dem. Utveckling av en spelare går inte
lika snabbt som folk tror, det tar tid och man ska inte ha
för bråttom vidare till nästa klubb. Man har saker att lära sig

MED SIN TID UTE I EUROPA

innan man går vidare, man måste vara klar med ett trappsteg
för att klättra vidare till nästa. Varje klubb är ett utbildningssteg som måste få ta sin tid. Det är klart att en del har maximal tur, de drar i väg och allt funkar. Men då är det många
tillfälligheter som spelar in, och det ska man inte räkna med.
Så tålamodet är viktigt så att man får en bra utbildning.
I Holland märkte han också att de yngre spelarna hade en
annan attityd än de svenska ungdomarna.
– Om de fick chansen att träna med A-laget så gjorde de
verkligen sitt yttersta. De var givetvis inte bäst, men de slet
hårdast och sprang garanterat mest på träningen. De ville
verkligen visa upp sig, typ ”kolla på här är jag” Det skulle
jag gärna se lite mer av hos unga svenska spelare när de får
chansen, lite mer hjärta.
– I Holland är konkurrensen hårdare, det är fler grymma
talanger som slåss om chansen, och tar de den inte när tillfälle
ges vet de att det kan vara kört, då går platsen direkt till någon
annan. Här är det annorlunda, du kanske får fem, sex eller
ännu fler chanser och då tror jag att det finns en risk att
spelarna blir lite för bekväma.
DET ÄR INGEN HEMLIGHET att

Erton inte kommer att stanna i
Djurgården resten av karriären och han menar att det är bra att

man har nästa steg i bakhuvudet hela tiden.
– Spelar man inte i ett av världens bästa lag ska man givetvis
sträva efter att gå vidare, den drivkraften tror jag är jätteviktig,
alla måste ha ambitioner. Det var en av anledningarna att jag
ville gå till Djurgården, jag har spelat med för många spelare
som varit bekväma och nöjda med sin nuvarande situation,
och det hämmar utvecklingen. Jag vill att klubben ska ha höga
mål, att siktet ska vara inställt på att vinna mästerskap. Vill alla
vidare så märks det på träningarna, alla vill prestera på max,
tempot drivs upp i alla moment vilket leder till att samtliga
blir bättre fotbollsspelare. Jag har förståelse för att en del äldre
spelare kanske inte drivs av att gå vidare då det kan vara svårt
vid deras ålder, men alla andra måste göra det. Det här med att
vara nöjd med att vinna sex, sju matcher under en säsong och
sedan fira det efter Allsvenskan är verkligen inte min grej.
EFTER JULLEDIGHETEN startar träningen igen i januari och
Erton har redan börjat fundera på nästa säsong.
– Hur högt vi ska sikta nästa säsong är för tidigt att prata
eftersom laget inte är klart ännu, men jag hoppas att vi ska
bli ett lag som är med och krigar om Europaplatserna, och
är man så högt uppe är det ju klart att man vill försöka knipa
förstaplatsen. Jag går i alla fall runt och tänker på ett SM-guld
någonstans i bakhuvudet.
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Positiv trend för Järnkaminerna
Under 2012 bidrog Järnkaminerna till att slå rekord i antalet sålda säsongskort i klacken och fick dessutom iväg fler bussar till bortamatcher än på
många år. Järnkaminernas ordförande Dan Blomberg berättar om ett
hektiskt år för supporterföreningen.
– Början av året innebar full rulle för JK, dels på grund av arbetet med
att marknadsföra säsongskort och dels med planeringen av årets bortaresor. Men det var utan tvekan värt alla timmar vi lade ner, säger Dan.

Järnkaminernas ordförande Dan Blomberg

Text: Järnkaminerna

S

äsongskortsförsäljningen i
klacken slog rekord och samtidigt satsade JK på den största
bortainvasionen på många år till premiärmatchen mot Elfsborg i Borås.
– Till slut blev vi omkring 3 500
personer på plats och JK skickade över
tjugo bussar. Det är otroligt bra med
tanke på att vi har några sportsligt svaga
år bakom oss, säger Joel Andersson som
ansvarar för JK:s Reseklubb.
Totalt skickade Järnkaminerna iväg
54 bussar under 2012, en siffra som man
inte varit nära sedan guldåren i början
av 00-talet. Joel tror att förutsättning56

»Jag tycker klacken på Stadion tagit flera kliv
framåt i år och vi är på rätt väg. På bortaresorna
skapas gemenskap och Djurgårdskulturen förstärks, det tror jag kommer att betyda ytterligare
steg framåt nästa säsong.«

arna finns för att överträffa denna siffra
nästa år.
– Trots att det gick rätt dåligt
sportsligt så rullade det väldigt många
bussar med Djurgårdare. Dessutom har
vi under året satt en ny organisation för
JK:s Reseklubb, så jag tror att vi har
alla förutsättningar att bli ännu fler som
stöttar DIF på bortaplan under 2013.
DAN BLOMBERG MENAR att bortaresorna
är viktiga för både JK och DIF, bra
bortaföljen bidrar till stämning och
biljettförsäljning även på hemmaplan.
– Jag tycker klacken på Stadion tagit

flera kliv framåt i år och vi är på rätt
väg. På bortaresorna skapas gemenskap
och Djurgårdskulturen förstärks, det
tror jag kommer att betyda ytterligare
steg framåt nästa säsong. Flytten till
nya arenan är känslosam men kommer
innebära chansen att bli ännu bättre
på läktarna genom bättre akustik och
placering av sjungande sektioner.
är dock
ingenstans så överlägsen som på tifofronten. Fabriken har, med god hjälp av
Ultra Caos Stockholm, skapat otroliga
arrangemang på de flesta matcherna

DJURGÅRDENS SUPPORTERKULTUR

under året, såväl hemma som borta. På
ett annars hemskt derby visade man att
man tillhör den absoluta toppen i Europa
med ett fantastiskt trestegstifo.
– Jag är en av dem som bara dyker
upp på matchdag och sedan har förmånen att få delta i Fabrikens tifoarrangemang, det är helt otroligt hur de har
presterat i år, säger Dan Blomberg.
– Men jag vill påpeka hur viktigt det
är att vi alla hjälps åt och lägger en sedel
eller två i tifohinkarna när Fabriken
skramlar. Pengarna gör att de kan fortsätta hålla sin höga nivå.
för ett ännu
bättre 2013. Vad kan man då som
enskild Djurgårdare göra för att hjälpa
Järnkaminerna?
– Vi har många idéer men är ofta
för få för att genomföra allt. Vill
man engagera sig i JK är det bara att
mejla styrelsen@jarnkaminerna.se. Sen
hoppas jag givetvis att så många som
möjligt blir medlemmar, varje medlem
betyder jättemycket för oss. säger Dan
Blomberg.

NU BLICKAR JK FRAMÅT
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Välkommen till
DIF-shopen
Du hittar oss på Nybrogatan 20
T - Östermalmstorg
(Uppgång Östermalmstorg)

Tel: 08-660 18 91

Öppettider:
Fredag 11.00-18.00
Lördag 12.00-16.00
Söndag 15.00-19.00

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.

1

Vilket engelskt lag värvade
Magnus Pehrsson 1996?

11

Vilken DIF-spelare brukar bära
tandskydd under matcherna?

2

Från vilket lag kom Magnus
Samuelsson till DIF?

12

Vilket lag tränar Stefan Rehn i dagsläget?

3

Vilket land kommer förre DIFspelaren Lance Davids ifrån?

13

Vilken smeknamn hade Olle Hellström,
DIF-spelaren från 50-talet?

4

Vilken DIF-match på Stadion drog
mest publik 2012?

14

När spelade Joel Riddez sin
första match i DIF?

5

Mellan vilka år lirade Adde Johansson
sin första vända i Blåränderna?

6

Hur många 1-1-matcher lirade
DIF senaste säsongen?

15

Den hårfagre spelaren på
bilden från 1980 slutade
med fotboll för att byta
karriär. Vem är det och vad
blev hans nya karriär?

www.difshop.se

7

Hur många mål han Sören Larsen göra
i Allsvenskan 2005 innan han lämnade
Djurgården för Schalke 04?

8

Vilken spelare har spelat flest
matcher i Djurgården?

9

Vem var tränare i Djurgår’n
när laget spelade SM-final 1988?

10

Mot vilka åkte DIF ut i Champions
League-kvalet 2006?

RÄTT SVAR:
1. Bradford City, 2. Östers IF (1988), 3. Sydafrika, 4. Premiären mot Sundsvall 8 april inför 11 742
åskådare. 5. 2000-2004, 6. Tio, 7. Tio, 8. Sven Lindman (312), 9. Tommy Söderberg,
10. Ruzomberok (Slovakien), 11. Emil Bergström, 12. Jitex damlag, 13. Lill-Lappen, 14. 1999,
15. Thomas Hanzon, skådespelare, 16. Sebastian Rajalakso, 17. New York, 18. Partick Thistle,
19. Ett, i sin sista allsvenska match för DIF, 20. Stefan Bärlin.
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QUIZ

S
D
R
Å
G
R
U
J
D

16

Vem gjorde Djurgårdens sista mål i
Allsvenskan 2012?

17

I vilken stad är Brian Span uppvuxen?

18

James »Chic« Charnley spelade för
DIF 1993, men vilken klubb är han
mest förknippad med?

19

Hur många mål gjorde Markus
Johannesson under sin DIF-karriär?

20

Vem hade tröja nr 9 under
guldåret 2002?

17-20
13-16
8-12
0-7

Du är ett blårandigt geni!
Godkänt, men du borde se fler matcher
Hört talas om Vito Knezevic?
Du har nog fått fel tidning...
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Egentligen började årets
Egentligenmatcher
började för
årets
allsvenska
15 år sedan.
allsvenska
matcher
för 15runtom
år sedan.
På
hundratals
grusplaner
i Sverige.
På hundratals grusplaner runtom i Sverige.
Det främsta målet med vår fotbollssponsring är förstås inte att alla
ska bli elitspelare.
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
Viktigast för oss är alla de tusentals tjejer och killar som varje vecka
reklam från sin ICA-butik på dräkten.
träffas, tränar och har skoj runtom i landet. Många av dem med
reklam
ICA-butikofta
på dräkten.
För
ävenfrån
omsin
ICA-märket
syns på kända svenska lag är det framför allt ungdomsidrotten vi stöttar. Det är ett av våra sätt att bidra
För även om ICA-märket ofta syns på kända svenska lag är det framtill ett gott samhälle.
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.
Om vi också har bidragit till att några knattar har blivit elitspelare,
är vi självklart
mycket
för det.
Handla
hos ICA,
en braglada
affär...och
betala med ICA-kundkort.

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