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Djurgården i
samhället
En ideell, kommersiell,
egen- och allmännyttig
förening
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Dessutom  Nyförvärven / Mitt Djurgårdsliv: Stefan Bergtoft / Spelarna twittrar  
Järnkaminerna / Petter Gustafsson / Akademin förstärker med Fallby / Tele2 Arena

Nu ska Adde leda sitt Djurgården till

NYA FRAMGÅNGAR

Tommy Jacobson:
»Ny säsong,
nya möjligheter «
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Årets nyförvärv
Det finns många nya ansikten i den blårandiga tröjan inför säsongen. 
Lär känns dem bättre och ta del av deras tankar inför året. siDan 10

Innehåll nummer 1 2013

oMSLAGSFoTo: Anna Lu Lundholm

Nu väntar de allra sista matcherna för 
Djurgården på Stockholms Stadion.

SiDAN 26
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KLASSiSKT
DJURGÅRDSÖGONBLiCK
När vi andra frös i snön i januari 2001 åkte Djurgårdens fotbollslag till 
Kanarieöarna under försäsongen. Här ser vi Stefan Rehn och Mikael 
Dorsin köra ett aningen annorlunda träningspass.

Kanarieöarna 2001

4 5
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Djurgården
i samhället
Ny säsong och nya möjligheter, vi ska spela på två hemmaarenor och vi har 
lagt väldigt mycket resurser på att försöka utveckla Djurgården från att ”bara” 
vara en fotbollsklubb på Östermalm, till att bli en aktiv och engagerad aktör i 
samhället, skriver Djurgården Fotbolls ordförande Tommy Jacobson.

Tommy Jacobson, ordförande i Djurgårdens IF FF FoTo: John Scarisbrick och djurgårdsandan

När du läser den här texten är 
första matchen mot Helsingborg 
spelad och den värsta premiär-

nervositeten kanske har lagt sig. Men i 
skrivande stund är förväntningarna och 
otåligheten stor. Det är ju alltid något 
speciellt så här veckorna innan Allsvenskan 
drar igång. Snacket i media och bland folk 
man möter är en blandning av förväntan, 
spekulationer och spända nerver. Det är 
nästan nu det är som roligast. Den här 
säsongen har ju också något alldeles speci-
ellt, när säsongen skall delas mellan två 
hemmaarenor. Det är naturgräs på 
Stadion fram till den 20 juli, och sedan 
börjar en ny epok då vi möter Norrköping 
på konstgräset på Tele2 Arena. Jag hoppas 
och tror att det ska bli riktig kul och 
spännande på alla olika plan. Sportsligt 
har ju försäsongen varit med beröm 
godkänd så det finns alla förutsättningar 
att vi ska kunna avsluta epoken Stock-
holms Stadion på ett sätt som vår 
hemmaborg förtjänar. Att intresset finns 
behöver vi ju inte tveka om, försäljningen 
av säsongsbiljetter på både Stadion och 
Tele2 Arena har ju varit väldigt bra.

på sista raden. Nu redovisar ett resultat 
på -1,5 msek, vilket jag ändå måste tycka 
är väldigt bra. Vi kan också redovisa ett 
eget kapital överstigande 20 msek. Nu är 
det bara att fortsätta att jobba för att 
ytterligare stärka vår ekonomiska 
stabilitet. Och det kommer även fortsatt 
att vara ett hårt och prioriterat jobb.

NÄR VI STARTAdE dET HÄR JOBBET för tre 
år sedan så konstaterade vi att det var ett 
krav att öka ägandet av vår egen spelar-
trupp. Ett viktigt skäl för det var, och är, 
att minska beroendet av externt kapital, 
men även att bygga ett värde för 
föreningen på lång sikt. Därför är det 
väldigt positivt att konstatera att 
föreningen nu äger 77 procent av 
spelartruppen, att jämföra med 35 
procent för tre år sedan.

RUBRIKEN PÅ dEN HÄR KRÖNIKAN, 
Djurgården i samhället, har varit väldigt 
aktuell under ett antal år nu. Vi har lagt 
väldigt mycket resurser på att försöka 
utveckla Djurgården från att ”bara” vara 
en fotbollsklubb på Östermalm, till att 

bli en aktiv och engagerad aktör i 
samhället. Vårt så kallade CSR-arbete 
har varit i fokus. Ett konkret exempel på 
detta är att vi som första fotbollsklubb i 
Europa kan presentera en CSR-rapport.

EN STOR dEL AV dETTA ARBETE bedriver 
vi inom Djurgårdsandan. Låt mig ge 
några exempel på olika projekt som 
Djurgårdsandan bedriver. Vår drive 
in-fotboll på helgkvällar i olika förorter 
har haft över 10 000 deltagartillfällen 
under året. 63 procent av dessa ungdo-
mar uppger själva att de inte skulle 
idrottat om inte Djurgården ställt 
möjligheten till förfogande. Inom 
Djurgårdsandan har vi även öppnat 
Sportcentret på Stockholms Stadion där 
vi efter tre månader har över 600 
deltagartillfällen varje månad. Sport-
centret är ett samarbete med Järvalyftet 
Idrott och Östermalms stadsdelsnämnd. 
Senast i tisdags denna vecka kunde jag 
med egna ögon se hur en grupp 
nyanlända ensamkommande flykting-
barn fick chansen att träna och ha kul 
på Sportcentret. Då kände jag stolthet 

dET KÄNdES OcKSÅ VÄLdIGT BRA att lägga 
fram bokslutet för året 2012. De flesta 
siffor pekar åt rätt håll. Bortsett från de 
obudgeterade 2 msek som vi har 
debiterats för polisinsatser i samband 
med våra hemmamatcher under året har 
vi lyckats att vända resultatet till positivt 

» Ett konkret exempel 
är att vi som första 
fotbollsklubb i Europa 
kan presentera en
CSR-rapport.«

över att vara Djurgårdare. Jobbchansen 
är ett annat projekt där Djurgården är 
banbrytande. Det är ett arbetsmark-
nadsprojekt som tillsammans med 
Djurgårdens samarbetspartners erbjuder 
utbildning och praktikplatser under fyra 
månader till ungdomar från Järvaområ-
det. Ungdomarna, som är i åldrarna 
18-24 år, utbildas första månaden hos 
oss på Stockholms Stadion för att senare 
praktisera tre månader på något av de 
företag som är med i satsningen. Målet 
är att 70 procent av deltagarna skall 
erhålla arbete eller vidare studieutbild-
ning efter genomförd tid i Jobbchansen

REKRyTERINGEN AV UNGdOMAR sker 
främst via de nätverk som är verksamma 
i Drive In-Fotboll, vilket gör det extra 
intressant och spännande, då vi kan se 
vilka synergier våra olika projekt kan ge.
Som alla förstår så finns det hur många 
skäl som helst att vara stolt över att vara 
Djurgårdare. Nu ser vi fram emot att ta 
emot Mjällby på Stadion i vår första 
hemmamatch för säsongen. Ny säsong 
och nya möjligheter. 
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Philip Hellquist lånas
ut till Assyriska
21-årige mittfältaren Philip Hellquist lånas ut till 

Superettanlaget Assyriska under resten av säsongen. 

Det blir första gången som Hellquist representerar 

ett annat klubblag än Djurgården.

– Jag tror att det här kommer att vara bra för 

mig. Jag har kommit fram till det här beslutet 

tillsammans med Djurgården och jag går till 

Assyriska för att utvecklas som fotbollsspelare. Jag 

har inte funderat på hur det här påverkar mina framtids-

planer, men jag kommer att gå dit med min vanliga 

inställning och alltid göra mitt bästa, säger Philip.

Magnus Pehrsson understryker att han fortfarande tror 

mycket på Hellquist som fotbollsspelare.

– Men det är viktigt att han hamnar i en miljö där han får vara en 

viktig spelare på en position som passar honom bäst – i en offensiv 

central roll. I Djurgården är konkurrensen väldigt hård just på de 

positionerna. Det var väldigt osäkert om Philip skulle få spela flera 

matcher från start vilket han behöver. Jag tror att vi får tillbaka en 

bättre fotbollsspelare till säsongen 2014, säger Pehrsson.

Erton uttagen till 
A-landslaget

Erton Fejzullahu blev uttagen i landslagstruppen 

som mötte Irland i VM-kvalet. 

– Det känns väldigt kul. Jag har kämpat hårt 

för det här och det känns som att jag är värd 

det. Det känns verkligen uppskattande att 

Hamrén (förbundskapten Erik Hamrén) har tagit 

ut mig, säger Erton.

– Självklart hinner jag tagga till. Vi har ändå 

några dagar att förbereda oss på. Jag har haft 

en liten känsla av att det kan bli mig som dom 

kallar in och nu blev det så. Jag har varit i 

Friends Arena och sett några matcher och nu 

ska det bli roligt att få spela där. Jag räknar inte 

med att få spela från start men några minuter 

bör jag väl få. Det ska bli riktigt kul att få vara 

med de riktiga grabbarna och speciellt då 

idolen Zlatan.

Det är några år sedan Djurgården hade en 

spelare med i en kvalmatch med A-landslaget.

– Jag hoppas att jag kan vara en förebild för 

de unga på så sätt. Det här visar att man kan gå 

den vägen och ta sig till A-landslaget via spel i 

Djurgården, säger Erton.

på planen

@jeppe_arvidsson, 24 januari
»Anlände till Kaknäs 08.30,
nu 18.45 åker jag härifrån.
Träna mest bli bäst!!«
Vår nya vänsterback sätter ribban.

@dIF_Fotboll, 30 januari
»det var väntat men ett stort grattis 
@Bergstrom_Emil till platsen i U21-
truppen mot England.«
Emils landslagskarriär går vidare.

@danneJarl, 30 januari
»Tack för stödet! Sjukt är det, tungt 
som fan! Var på gång ordentligt där. 
Men vad ska man säga, jag ska ta 
mig tillbaka, finns inget annat.«
otursförföljde Jarl ger inte upp.

@BrobergMartin, 30 januari
»@danneJarl, du kommer tillbaka 
starkare än någonsin!!!.«
Martin ger Daniel sitt stöd.

@Marcpedersen3, 8 februari
»Nice support to the boys at 
Stadshagen!«
Marc gillar publiken på DIF-Örebro.

@Marijancosic, 8 februari
»debuten avklarad. Fick drygt en 
kvart. Tufft med tempot men inte 
långt kvar nu...«
Marijan debuterar mot Örebro,

@mattiasostberg, 14 februari
»Match igår och utvisad efter 7 
minuter. Skapligt idiotisk regel. 
Tveksam situation som blir straff, 
utvisning och avstängning.
det är en regel som måste ändras.«
Östberg visar vad han tycker,

»Ta det lugnt, för f-n...«
Jan Tauer, numera Brage, var inte helt nöjd när 

polaren Sebastian Rajalakso tunnlade honom 

i träningsmatchen som var Tauers första i 

Bragetröjan. Sebastian var nöjd.

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.

N Y H E T E R

Vi minns
Hasse Jeppson
Natten mellan torsdagen och fredagen 22 feb somnade Hasse 

“Guldfot” Jeppson in i sin bostad i Rom. Han blev 87 år. Jeppson kan 

ha varit den målfarligaste spelaren som någonsin dragit på sig en 

djurgårdströja. Han spelade bara tre säsonger i Djurgården, men han 

har för evigt sin plats i Djurgårdsgalleriet. Där har också legender 

som ”Knivsta”, ”Tumba”, ”Sigge” Parling, ”Tjalle”, Tvillingarna och 

Lasse Björn sina givna platser. Men ingen annan djurgårdare har en 

sådan mytomspunnen karriär som Hasse Jeppson. Säg hans namn – 

och det doftar fortfarande mål.

Han debuterade som 15-åring i Kungsbackas A-lag och 1946 värvades han till Örgryte i division 2. 1948 togs han ut som högerytter i 

Pressens lag mot landslaget och Hasses lycka som fotbollspelare var gjord. Han lockades till DIF, trots att laget trillat ner i tvåan (nuva-

rande Superettan) , och följde med på klubbens USA-turné sommaren 1948.  När turnén var avslutad hade Hasse gjort hela 21 mål. 

Säsongen 1948/49 blev det serieseger direkt för DIF och Jeppson gjorde 19 mål. Våren 1949 debuterade han i A-landslaget mot Eng-

land på Råsunda (3–1). Hasse ersatte en annan stor målskytt, Gunnar Nordahl, som blivit proffs, och självklart gjorde Hasse ett mål i sin 

landslagsdebut. Våren 1950 kom han tvåa i den allsvenska skytteligan på 18 mål och året efter vann han med 17 mål.

Totalt gjorde han 163 mål i  Djurgården – alla matcher inräknade.  På 40 seriematcher med Djurgården gjorde han 52(!) mål. I landslaget 

gjorde han nio mål på 12 landskamper (1949/50).

Rapport från årsmötet 2013
Den 7 mars höll Djurgården Fotboll årsmöte och en av punkterna var att välja en styrelse 

för 2013. De 104 medlemmar som var på mötet var eniga om att följa valberedningens 

förslag som såg ut så här:

Ordförande: 

omval av Tommy Jacobson på 1 år.

Styrelseledamöter 

omval av Gustaf Törngren som ordinarie ledamot på 2 år. 

omval av Lars-Erik Sjöberg som ordinarie ledamot på 2 år. 

omval av Ingvar Carlsson som ordinarie ledamot på 1 år. 

Nyval av Anders Grönhagen (bild till höger) som ordinarie ledamot på 2 år.

Johan Lindén och Ellinor Persson valdes vid föregående årsmöte in som ordinarie ledamöter 

på 2 år och har därmed 1 år kvar. Även Per Kotschack ingår i styrelsen som hedersledamot.

Valberedning bestod av Per-Erik Hasslert (omval och sammankallande), Niklas Andrae, 

Gustav Guggenheimer och Jens Fylkner och alla fyra blev dessutom omvalda.

Motioner

Två motioner hade inkommit till mötet.

1. Motion angående 51%-regeln i Riksidrottsförbundets stadgar 

Årsmötet beslutade att bifalla motionen. Motionen innebär i stort att Djurgården Fotboll 

aktivt ska arbeta för att Riksidrottsförbundet ska behåller den så kallade 51%-regeln.

2. Motion angående taket på Tele2 Arena 

Årsmötet valde att avslå motionen.

Mer om dessa motioner går att läsa på dif.se.

Priser på årsmötet

Årets Djurgårdare 
Pristagare, som utses av styrelsen, blev Peter Nymann Mikkelsen 

med motiveringen: 

» Årets spelare är en person som kom till Djurgården sommaren 

2011. Han har sedan dess spelat samtliga matcher förutom en då 

han var varningsavstängd. Han är kanske en av Allsvenskans 

kvickaste spelare och har förmågan att spela på flera platser i 

laget. Han är hundraprocentig i sin inställning och gör aldrig en dålig match. »

Årets DIF-insats 
Pristagare blev Heino Ramstedt som sedan många år har hand om publikvärdarna på 

Stadion med motiveringen: 

» Årets DIF-insats går till en person som under många år har lagt ner ett enormt ideellt 

arbete för Djurgården Fotboll. Framförallt har han varit en nykelperson vid våra matchar-

rangemang och i samband med olika Djurgårdsevent. Han tar alltid sig an alla uppgifter med 

ett brett leende som i allra hösta grad bidrar positivt till stämningen på våra arrangemang. »

Kurt Hammargrens minnesfond 
Priset är ett stipendium som tilldelas en juniorspelare och årets 

stipendiat blev Jakob Glasberg med motiveringen: 

» Jakob är en riktig järnkamin som alltid sätter laget framför jaget. 

Han spelar på den position som tränaren sätter honom med 100 

procent fokus på att lösa de uppgifter som ställer honom på prov 

just där bäst. Mycket hög träningsnärvaro och frånvaro från 

medicinska teamets lokaler är kännetecknande för Jakob. I sin 

nya högerbacksroll har han tagit steg närmare pojklandslag, men 

kanske är det centralt i planen som han hör hemma. Det får 

framtiden får utvisa och den ser ljus ut för Jakob. »

 

Joona lämnar DiF
Norska mästarlaget Molde har köpt Djurgårdens mittback Joona Toivio. Den finske 

landslagsmannen lämnade Stockholm efter tre säsonger i blårandigt.

– Det gick väldigt snabbt. Det kom en förfrågan och sedan ett bud som vi tyckte 

var klart marknadsmässigt. Joona Toivio är en landslagsspelare och vi har varit 

förberedda på att det kan komma ett bud under året, säger Magnus Pehrsson.

Djurgården Fotboll tackar Joona Toivio för hans insatser 

och önskar ett stort lycka till i den fortsatta karriären.
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En mer
stabil Adde
tillbaks i DiF

Nyförvärv 2013

Efter åtta säsonger i först engel-

ska Wigan och därefter danska 

Ålborg och OB stod det i vintras 

klart att Andreas Johansson 

återvänder till djurgården, laget 

som han var med om att föra till 

två SM-guld och två cup-guld. 

-Det var fantastiskt att komma 
tillbaks till Djurgården efter 
alla dessa år. Jag har alltid 

sagt att ska jag tillbaks till Sverige så är 
det bara Djurgården som är aktuellt och 
jag har haft ett stort leende på läpparna 
sedan jag kom.

Försäsongsträningen är avklarad 
sedan ett tag och Adde ser positivt på 
en period som många brukar tycka allt 
annat än gott om.

– Tidigare var det mer styrkebetonat 
på försäsongen, nu är det mer boll, vi har 
i princip bollen med på varje pass, det 
tycker jag är positivt. Dessutom känns 
försäsongen kortare i och med Svenska 
Cupens nya upplägg och tävlingsmatcher 
i mars, det känns också bra. Så det har 
varit riktigt bra i år. Men det är mycket 
som känns positivt, inte bara kring laget 
utan kring hela föreningen, det märks 
att det är ett rejält drag kring Djurgår-

den. Det ska bli spännande 
med säsongen som kom-
mer med sista matcherna på 
Stadion och med nya arenan. 
Dessutom har vi ett ungt och 
spännande lag, det känns 
inspirerande. 

ATT dET INTE VAR samma Adde som kom 
hem till Djurgården som lämnade laget 
för ett antal år sedan känns naturligt, 
Adde har blivit äldre och mer erfaren 
och ser idag ut att vara en lugnare, 
klokare och tryggare spelare.

– Det är nog en korrekt beskrivning, 
det är klart att man är mognare när man 
är runt 30 än när man är runt 20. Jag än 
nog stabilare både som person och som 
fotbollspelare nu för tiden. 

dET ÄR ETT GANSKA UNGT LAG som Adde 
kommit hem till. Under försäsongen 
har han till stor del haft två unga och 
mycket lovande spelare, 18-åringarna 
Simon Tibbling och Daniel Amartey, 
med sig på mittfältet. 

– Det är fantastiskt att se de här 
unga killarna som kommer upp och är 
hungriga, de är redan duktiga och har 
stora fotbollskunskaper. De brinner för 
fotbollen och vill träna varje dag, de är 

framtiden för Djurgården tillsammans 
med flera andra unga spelare. Det känns 
väldigt kul.

dEN 8 APRIL ÄR dET dAGS för årets första 
hemmamatch på Stadion då Mjällby 
kommer på besök. För Adde blir 
det första matchen på Stadion sedan 
2-1-vinsten mot Helsingborg i slutom-
gången av Allsvenskan 2004, en match 
där Adde dessutom gjorde 1-0 på straff 
för sitt Djurgården (den andra målskyt-
ten var Fredrik Stenman).

– Det var ett tag sedan. Vi får se 
hur det känns att vandra in på Stadions 
matta igen, men det är något jag verk-
ligen ser fram emot. Jag har så många 
härliga minnen från Stadion och det ska 
bli riktigt kul att få spela där igen inför 
vår fantastiska hemmapublik. 

Text: Jonas Riedel  Foto: Express-Bild AB
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nYFÖRVÄRV

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

Inför säsongen har spelatruppen förstärkts med en hel del spelare. 
Här följer utförliga presentationer av de nyförvärv som tillkommit och 
som ska få äran att dra på sig den blårandiga tröjan säsongen 2013
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Full fart 
framåt på 
vänster-
kanten

Solignac
löper smart 
och ofta

Andelen vänsterfotade för-

svarsspelare blev skrämmande 

låg i dIF under förra säsongen 

i och med att Joel Riddez åkte 

på en rejäl rehabvända som 

ännu inte är avslutad. Men 

räddningen kom i form av 

Jesper Arvidsson som lämnade 

Åtvidaberg för ett treårskon-

trakt med djurgården och som 

nu har cementerat sin plats i 

startelvan under försäsongen.

-Jag trivs väldigt bra i DIF. Det är 
ett härligt gäng som har tuggat 
på bra under försäsongen och jag 

tycker att vi har utvecklas under varje trä-
ning som vi gjort. Jämför man med Åtvid 
så är det en viss skillnad, Jordi (Gonzalez, 
fystränare) har kommit in med lite nya 
övningar, men försäsong är försäsong och 
det är tufft var du än är, säger Jesper.

I skrivande stund har Djurgården vunnit 
sina två första matcher i Svenska Cupen och 
Jesper är övertygad om att det finns en gro-
grund till ett starkt lagbygge i dagens DIF.

– Om vi får allt att klaffa kommer vi att 
vara ett svårslaget lag i Allsvenskan, det är 
jag övertygad om. Vi behöver finslipa på lite 
detaljer men jag tycker överlag att det ser 
bra ut och det är roligt att målskyttet har 
kommit igång bra i Svenska Cupen.

I år blir det argentinsk spets i 

djurgården med Luis Solignac 

i tröja nummer 9. En smart 

spelare med bra speluppfattning 

som är beredd att jobba hårt 

för målen.

Att Argentina är en välrenommerad 
fotbollsnation är ett obestridligt 
faktum och 2013 återfinns även 

blårandig argentinsk representation i form 
av 22-årige anfallaren Luis Solignac. Själv 
kallar han sig helst för »Lucho« eftersom det 
smeknamnet för en argentinare vid namn 
Luis är lika vanligt som Kalle för en svensk 
som heter Karl.

– Mina vänner i Argentina kallade mig 
alltid det och sen har det följt med in i fot-
bollen. Jag gillar det och trivs bra med det. 
Sen har jag hört att vissa supportrar kallar 
mig »Cognac« också med tanke på mitt 
efternamn, men det är lugnt, det är bara 
roligt, säger han.

LUcHO KOM TILL STOcKHOLM och provträ-
nade med DIF i november och efter en 
serie övertygande prestationer på träning-
arna och under de tre träningsmatcher 
han spelade (bl a ett hattrick mot IK Frej) 
valde DIF att låna honom under 2013 
med option på förlängning. Nu har han 
varit här ett tag och har börjat acklimati-
sera sig till laget och den svenska kylan.

– Medeltemperaturen kunde ha varit 
högre, det måste jag säga. Men i övrigt fick 
jag ett riktigt gott intryck av föreningen 
redan när jag kom hit i november och det 

MANAGER Magnus Pehrsson är
mycket nöjd med att ha Jesper i 
laget och rankade honom som en av 
allsvenskans fem bästa vänsterbackar i 
samband med övergången. Jesper själv 
gillar inte att grubbla allt för mycket 
över sina styrkor och svagheter, men är 
väl medveten om vad som funkar och 
vad som behöver putsas.

–  Jag har en bra passningsfot, bra spel-
uppfattning och är ganska kvick. Ser man 
till vad som skulle kunna förbättras skulle 
det kunna vara det defensiva spelet med 
tanke på att jag ser mig själv som en offensiv 
ytterback. Men jag tycker att jag har tagit ett 
stort kliv beträffande defensiven sen jag kom 
till DIF och fått lite mer riktlinjer och hjälp. 
Framför allt Anders (Johansson) har som 
försvarstränare gett många bra tips. säger 
Jesper som med glimten i ögat även poängterar 
att han helst använder vänsterfoten.

– Jag vet inte om min högerfot är så 
mycket sämre än någon annan fel fot. Men 
jag hänger inte upp mig för mycket på sånt 
utan fokuserar på det jag är bra på, säger han.

 
UNdER SIN TId I ÅTVIdABERG tog Jesper 
hand om frisparkarna och gjorde även 
ett par frisparksmål under förra 
säsongen. Här i DIF finns dock konkur-
rens i form av en viss Erton Fejzullahu 
när det gäller frisparkshierarkin

– Jag hoppas givetvis att jag kan ta fler 
frisparkar även om Erton är ganska uppriktig 

har bestått. Det finns förutsätt-
ningar för laget att göra ett bra 
resultat både i Allsvenskan och 
i Svenska Cupen, så jag är glad 
att jag spelar för Djurgården nu.

MANAGER MAGNUS PEHRS-

SON beskriver Solignac som 
»en smart spelare som jobbar 
hårt« och Lucho själv håller med om att just 
speluppfattningen är en av hans styrkor.

 – Jag försöker att löpa smart och 
tränarna vill att jag läser spelet rätt så att 
löpningarna skapar de ytor vi behöver. Det 
handlar om att vara tillräckligt snabb och 
fokuserad och som »9:a« måste man alltid 
kunna synka med mittfältarna och förstå 
hur de agerar på planen. Jag har anfalls-
tänket i mig från barnsben, jag har spelat 
forward sen jag var liten knatte.

Med anfallsrollen kommer också de 
självskrivna kraven på att ständigt leverera 
mål. Men det är inget som oroar Lucho 
som är fullt medveten om hur kravbilden 
ser ut. 

– Det går självklart både upp och ner i 
en fotbollsspelares tillvaro men det vikti-
gaste är att alltid köra hårt på träningarna 
och jobba för att bli en bättre spelare, 
säger han och poängterar att an tycker att 
samarbetet med Erton Fejzullahu gständigt 
år framåt.

– Det tar alltid tid att lära känna nya 
medspelare precis som det tar tid för dem 
att lära känna mig. Men jag tycker att sam-
arbetet utvecklas hela tiden och det är lika 
viktigt att det blir en fungerande relation 
på och både vid sidan av planen. Funkar det 
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med hur han ser på det hela. 
– Men jag gjorde trots allt två mål mer 

på frisparkar än vad han gjorde under förra 
säsongen. Siffror som talar sitt tydliga 
språk, säger Jesper med ett skratt.

– Men frisparkar är något jag ofta nöter 
och jag hoppas att det blir några mål även i 
Djurgården i år.

Även hörnor har blivit aktuellt för 
Jesper som slog ett par stycken mot Umeå 
i Svenska Cupen och gärna är delaktig i så 
många fasta situationer som möjligt.

– Det är nytt för mig och jag har varit 
uppskriven på hörnor i de senaste match-
erna i cupen. I Åtvid hade vi andra som 
skötte det och då bidrog jag med mitt 
huvudspel i boxen istället. Men jag slår 
gärna fler hörnor och inläggsfrisparkar 
framöver, säger han.

 
I ÖVRIGT ÄR JESPER en laid back kille 
som trivs bra med livet i Stockholm och 
som gärna kollar fotboll på fritiden.

– Jag tar det rätt lugnt när jag är ledig. 
Jag gillar att laga mat, umgås med familj 
och vänner och så blir det mycket sport 
på TV. Det blir en del förhandlande med 
min sambo om det men är det till exempel 
matcher med mitt favoritlag Chelsea så 
kollar jag så klart, avslutar Jesper. 

nYFÖRVÄRV

12 13

bra i omklädningsrummet går det oftast bra 
även i matcherna. Så när det gäller Erton 
förstår vi varandra bättre nu än när jag kom 
och jag tror att det kommer att vara riktigt 
bra sen när Allsvenskan drar igång.

 Målskytte handlar ofta om en kombi-
nation av talang och självförtroende och för 
Lucho var målen mot IFK Norrköping och 
i cupmatchen mot Jönköping viktigt efter 
några tidigare matcher utan nätkänning.

– Jag var väldigt fokuserad på att få 
igång målskyttet igen och jag är glad för att 
jag fick sätta en bollarna. Det ger mig nytt 
självförtroende till Allsvenskan, säger han.

 
SOM ARGENTINARE är Lucho van vid ett 
stort publikmässigt engagemang inom 
fotbollen och han gläds åt att det även blir 
laddade matcher på svensk mark trots de 
nordliga breddgraderna.

– Fotbollsfansen är ju väldigt passione-
rade i många länder men Argentina är ändå 
något extra. Men det verkar finnas mycket 
passion här i Sverige också. Det första 
jag fick höra när jag kom hit är att det är 
otroligt viktigt är att vinna över AIK. Jag 
har förstått att det är en otrolig stämning 
på derbymatcherna så jag ser verkligen fram 
emot att få möta AIK och förhoppningsvis 
göra mål på dem också, avslutar Lucho. 

Fakta | Luis Solignac
Född: 910216
Längd: 184 cm 
Vikt: 81 kg 
Position: Anfallare 
Moderklubb: CA Platense

Fakta | Jesper Arvidsson
Född: 850101
Längd: 185 cm 
Vikt: 75 kg 
Position: Vänsterback 
Moderklubb: Götene IF
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Blyge
Fofanah
ska låta
spelet tala

Godsway
vill alltid
jobba hårdast 
på planen

”Ike” Fofanah har varit i djur-

gården i över ett år, ett år då 

han bara ägnat sig åt rehabili-

tering av sitt brutna ben.

Nu har han äntligen kunnat börja 
spela fotboll igen och nyligen 
gjorde han debut i en tränings-

match med Arameiska-Syrianska där 
det blev 30 minuters spel. För mig som 
tittade på matchen uppenbarade sig en 
helt ny person då den vanligtvis mycket 
tysta Fofanah ropade och gestikulerade 
åt sina medspelare på planen.

– Jag måste göra det på fotbolls-
planen, annars blir det mycket svårt för 
mig att uträtta någonting där och jag 
vill ju prestera på planen, sa Fofanah. 

Men utanför planen måste han 
inte prata och då är det är han mycket 
tystlåten.

– Jag är lite blyg men jag har varit 
tystlåten hela mitt liv, jag pratar inte så 
mycket om det inte verkligen behövs. 

Han har precis spelat klart U21-

matchen mot Brommapojkarna 

på Stadshagen i riktig vinter-

kyla. Men i det varma omkläd-

ningsrummet efter matchen be-

rättar Godsway att det faktiskt 

inte är kylan som har varit det 

svåraste med flytten till Sverige, 

det är språket.

-Visserligen förstår alla männ-
iskor här engelska, men 
jag vill verkligen lära mig 

svenska. Jag förstår bara inte hur det ska 
gå till, det är verkligen en gåta för mig 
hur jag ska lyckas med det, säger han 
med ett skratt.

– Jag ska snart börja ta svensklektio-
ner, så att jag kommer in klubben och 
samhället på bästa sätt. Men ska jag 
lyckas måste alla svenskar börja prata 
långsammare, nu går det alldeles för fort.

ATT FLyTTA TILL ETT LANd som man 
knappt har hört talas om, med ett språk 
som verkar obegripligt, kan verka jobbigt, 

Precis som Godsway 
vill han lära sig svenska, i 
dag sträcker sig ordförrådet till att hälsa 
och klara av några andra vardagsfraser, 
”Hej, hej, mycket bra” säger han med ett 
leende. 

REHABEN AV BENET har gått bra, och 
det är inte svårt att förstå lyckan hos 
Fofanah nu när han äntligen kan 
spela fotboll igen. Under ett år har 
han kört sina egna övningar tillsam-
mans med medteamet medan de 
andra har tränat boll bara några 
meter ifrån honom. 

– Ett år är väldigt lång tid, men det 
har gått bra. Jag är oerhört tacksam för 
vad Djurgården gjort för mig och nu ser 
jag verkligen fram emot att börja spela 
fotboll igen. 

I första matchen spelade han i ett 
helt nytt lag, men det bekymrade ho-
nom inte, trots blygheten. 

– Det ingår i fotbollen, det är hela 
tiden nya förutsättningar och det är 

men Godsway, som är här 
på lån från Manchester City 
såg verkligen fram emot 
flytten.

– Ibrahimovic var nästan det enda jag 
hade hört talas om, men alla sa till mig 
ett det var ett mycket bra land så jag 
var inte nervös när jag kom hit, i stäl-
let såg jag det som en möjlighet att få 
komma till ett nytt land och se hur folk 
lever här. Nu när jag varit här ett tag är 
verkligen nöjd med att ha kommit hit, 
jag trivs mycket bra.

En sak som inte fungerar så bra för 
Godsway är matlagningen. Han beskri-
ver sig själv som en usel kock, men säger 
sig ändå vara en stjärna i jämförelse med 
framförallt Amartey, men även med 
Fofanah som bor grannar med honom 
på Gärdet. 

– Amartey är verkligen hopplös i 
köket, han kan ingenting så vi hjälper 
honom med matlagningen. Men nu ska 
vi få ännu mer hjälp av Mama Sweden 
(Bettan som jobbar i köket på Kaknäs) 
och jag hoppas hon kan lära oss att laga 
riktigt svensk mat, nu blir det mycket 
kyckling och pasta.
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bara att gå och ut göra det bästa av 
situationen, så det är inget problem. 

dET ÄR MÅNGA SOM UNdRAR över hur han 
är som spelare, få har ju sett honom i 
aktion så jag ber honom beskriva vad vi 
kommer att få se om ett par månader 
när han är tillbaka på allvar.

– Jag är en offensiv spelare och jag 
kan spela på de flesta offensiva positio-
nerna. Jag är tvåfotad och jag tycker att 
jag är en ganska bra spelare. Men det är 
lättare för mig att visa det på planen än 
att prata om det. 
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Fakta | Ibrahim Fofanah
Född: 940213
Längd: 178 cm 
Vikt: 70 kg 
Position: Mittfältare 
Nationalitet: Sierra Leone
Moderklubb: FC Kallon

SÅ LÄNGE VINTERN HÅLLER I SIG spenderar 
han nästan all sin fritid hemma hos 
antingen sig själv eller hos lagkamraterna 
som bor vägg i vägg med honom. 
De slappar, chattar med kompisar och 
kollar mycket på afrikanska filmer. Kylan 
gör att lusten att utforska staden får stå 
tillbaka tills värmen kommer, nu är allt 
fokus på fotbollen.

– Det gick riktigt bra för mig när jag 
var här i höstas, det har inte gått riktigt 
lika bra efter jul men nu börjar det gå allt 
bättre. Jag tyckte att jag gjorde ett piggt 
och bra inhopp i cupen, och matchen i 
dag mot Brommapojkarna var nog min 
bästa insats efter jul.  Jag ska bygga vidare 
på det jag presterade i dag, och om jag 
alltid jobbar hårdast på planen så kommer 
jag att utvecklas och då är jag säker på att 
jag kan tillföra mycket till laget. 

Fakta | Godsway Donyoh
Född: 941014
Längd: 180 cm 
Vikt: 71 kg 
Position: Anfallare 
Nationalitet: Ghana
Moderklubb: Mobitel
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Daniel
dominerar 
mittfältet Vassa spets-

egenskaper 
talar för Tim

Redan förra året i U21 visade 

daniel Amartey att han besitter 

stora kvaliteter och under för-

säsongen 2013 har den 18-årige 

mittfältaren från Ghana gått 

från att vara ett ungt löfte till 

en regelbundet startande 

A-lagsspelare. Tillsammans 

med Andreas Johansson har 

daniel dominerat det centrala 

mittfältet under de inledande 

matcherna i Svenska cupen och 

fått mycket beröm från media 

och supportrar.

M en det har inte varit någon 
lätt resa för att komma dit, 
enligt »Dan« som de flesta 

kallar honom på Kaknäs:
– Jag växte upp i Accra, Ghanas 

huvudstad i en mycket fattig familj och 
det var tufft för oss. Jag drömde om 
en karriär som fotbollsspelare och jag 
lyckade tidigt ta en plats i Inter Allies (en 
ghanansk klubb från Ho, Volta). Det var 
där Djurgården upptäckte mig och jag 
är väldigt glad över att vara här i Sverige 
och spela fotboll för DIF, säger han.

Det var inte bara DIF som uppmärk-
sammade Daniels starka insatser i Inter 
Allies. Även den ghananska lands-
lagsledningen såg att det fanns en stor 
potential i Amartey.

– Jag har spelat ett antal U20-lands-
kamper för Ghana. Vi har bland annat 

I årets första träningsmatch för 

A-laget räddades djurgården 

i slutminuten av 19-årige Tim 

Söderström.

-Vi vann bollen på mittfältet och 
Kristjan Cosic tog bollen. Jag 
tog löpningen och han la den 

precis i steget. Det var bara att ta ner bollen 
och lägga in den, berättar Tim.

Målet betydde 1-1 mot IK Frej i Jo-
han Björkmans hall och var Tims första 
i A-laget. Lagkamraten Philip Hellquist 
kallade det för ett ”senioravslut”.

– Det vet jag inte om det var, men 
det var skönt att få in det där målet så 
att vi inte förlorade. Det hade verkligen 
inte varit roligt att börja säsongen med 
en förlust, säger Tim som flyttades upp 
från juniorlaget till U21-truppen inför 
årets säsong. 

– Han hade en stark höst i U19 där 
det varit många som presterat bra men 
Tim kanske är den som har lyst mest. 
Jag tycker att han har egenskaper som 

varit i Sydafrika och Uganda och det har 
varit spännande och utvecklande. Det 
får gärna bli fler landskamper framöver.

 
ATT dAN ÄR VAN vid tuffa förhållanden 
märks när han sätter sig på bänken på 
Kaknäs och kör intervjun endast iförd 
T-shirt trots ett antal minusgrader.

– Sverige är ett fint land även om det är 
otroligt kallt här. Men det är också väldigt 
annorlunda jämfört med Ghana, säger Dan 
som även om han saknar hemlandet ibland 
ändå är väldigt tydlig i sin målsättning.

– Nu är jag här för att göra bra ifrån 
mig och då kan man inte blicka bakåt. 
Sen när jag har blivit rik och berömd kan 
jag återvända till Ghana, konstaterar han 
med ett leende.

 
FÖRUTOM dANIEL finns det ytterligare två 
ghananer i Djurgården i form av Yussif 
Chibsah och Godsway Donyoh. Något 
som har varit till stor hjälp för Dan när 
det gäller att komma in i laget.

– Chibsah är som en pappa för oss 
yngre. Vi brukar umgås mycket tillsam-
mans jag, Chibsah, Godsway och Ike 
Fofanah. Vi skojar mycket med varandra 
och på fritiden träffas vi ibland hemma 
hos Chibsah och lagar mat. Så jag är 
väldigt glad att de finns här.

Manager Magnus Pehrsson har jäm-
fört Amartey med nigerianske mittfälts-
stjärnan Jon Obi Mikel när det gäller 
spelstil och speluppfattning och Dan är 
smickrad över jämförelsen.

– Det känns bra att höra, Mikel är en 

är riktigt spetsiga, framför allt i 
hans offensiv, och därför fick han 
den här möjligheten att skriva på ett 
U21-kontrakt som sträcker sig i två år. 
Det ska bli väldigt spännande att få 
jobba med honom, säger Djurgårdens 
manager Magnus Pehrsson.

TIM SÖdERSTRÖM, som spelat med junior-
landslaget på La Manga under vin-
tern, beskriver sig själv som en ganska 
allround spelare som trivs bäst som of-
fensiv mittfältare, är snabb, kan dribbla 
och avsluta med båda fötterna. 

Han har en bakgrund i Brommapoj-
karnas framgångsrika 94-lag där han 
spelade med bland andra Simon Tibb-
ling och Ludwig Augustinsson (idag 
i Malmö FF). Det var inför säsongen 
2011 som han och Tibbling bytte 
BP:s rödsvarta tröja mot Djurgårdens 
blårandiga. 

– Man får en väldigt bra grund som 
fotbollsspelare i BP men klubbytet har 
varit väldigt positivt för mig, med tanke 
på hur det har gått. Det var bra för 
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stor spelare. Men ska jag komma upp i 
hans nivå måste jag fortsätta jobba sten-
hårt och det ska jag göra på träningarna 
framöver, säger Daniel.

 
I MATcHERNA I SVENSKA cUPEN mot Umeå 
och Jönköping har Dan kamperat ihop 
med Andreas Johansson på det centrala 
mittfältet. En kombination av ungdom 
och rutin som har visat sig fungera bra. 

– Andreas är en väldigt duktig spelare 
med erfarenhet så det funkar väldigt bra 
att spela med honom. Jag lär mig mycket 
av honom på träningarna. Jag tycker att 
vi sammantaget har ett väldigt bra lag 
och jag tror att vi kommer att kunna 
komma högt upp i serien i år.

Några av Dans egenskaper som till 
exempel hans bollvinnande förmåga, 
styrkan i närkamperna och låga fel-
procent i passningsspelet har rönt mycket 
uppskattning hos många supportrar. 
En tilltro som Daniel uppskattar.

– Jag tackar dem för att de tror på 
mig och jag ska se till att satsa allt i 
varje match för att vi ska vinna, avslutar 
han och beger sig tillbaka in i värmen i 
Kaknäs matsal. 
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Fakta | Daniel Amartey
Född: 941201
Längd: 182 cm 
Vikt: 76 kg 
Position: Mittfältare 
Nationalitet: Ghana
Moderklubb: Inter Allies FC

mig med en ny miljö och nya tränare. 
Jag hade spelat fem-sex år i Bromma-
pojkarna och innan dess gjorde jag två 
säsonger i Djurö/Vindö och två i 
Hammarby. 

ÅRETS FÖRSÄSONG har störts av halsont 
och en del andra sjukdomar, men Tim 
Söderström har kämpat på. 

– Jag tycker att det har gått bra även 
om det har varit upp och ner för min 
del. I och med att jag flyttat upp i U21-
truppen är det mycket som är nytt runt 
omklädningsrummet och så men jag har 
tagits emot på ett väldigt bra sätt så det 
har inte varit några problem. 

Målsättningen inför säsongen är 
klar:

– Den är att spela så mycket som möjligt 
i Allsvenskan. Jag är beredd på att spela 
hela året med U21 men målet är ändå att 
sakta men säkert ta sig in i A-laget. Jag vet 
vad jag kan och det är bara att köra på och 
visa att jag ska ha en plats. 

Fakta | Tim Söderström
Född: 940104
Längd: 187 cm 
Vikt: 78 kg 
Position: Mittfältare 
Moderklubb: Djurö/Vindö
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En orädd 
skåning 
som trivs 
på Kaknäs

Det stora
löftet
från U19

Från en kringflackande mål-

vaktstillvaro i Helsingborg 

med utlåningar till Högaborg, 

Värnamo och Ängelholm fick 

plötsligt fotbollskarriären en 

ny, mer stabil inriktning för 

Hampus Nilsson i februari. 

de inledande provträningarna 

med dIF gick så pass bra att ett 

kontraktsförslag landade på bor-

det och Hampus nappade direkt.

-Det känns som att jag har 
hittat glädjen i fotbollen 
igen när jag kommit hit till 

Djurgården. Det är ett bra gäng och bra 
ledare så det känns som en stor familj. 
Dessutom är det skönt att veta vad jag 
ska göra i två år framåt, att vara här i 
Djurgården och spela fotboll. Innan i 
Helsingborg var det mer oklart och jag 
visste inte om jag skulle bli utlånad eller 
hur mycket speltid det ska bli. Nu kän-
ner jag att jag får en kontinuitet och det 
har varit bra träningar och matcher på 
försäsongen, säger Hampus.

Att det finns högre ambitioner än 
att vara andremålvakt märks tydligt på 

Eric dahlgren är en sann djur-

gårdare och började spela i 

djurgården redan som fyraåring. 

När familjen sedan flyttade ut till 

Lidingö blev det av naturliga skäl 

öns egna lag som gällde för Eric.

-Jag spelade i Lidingö i ungefär elva 
år och kom tillbaka till DIF när 
jag fyllde femton och eftersom jag 

är Djurgårdare sen barnsben så är det un-
derbart att spela för den förening jag håller 
på, säger Eric som påpekar att Djurgårdsin-
tresset främst kommer från hans mamma.

– Pappa kommer från Norrland så han 
håller inte på något fotbollslag egentligen. 
Men han har ju blivit intresserad av DIF 
eftersom jag spelar där nu så det ser bra ut 
där också.

Att Eric ville tillbaka till DIF var själv-
klart. Men förutom att det är laget i hans 
hjärta spelade även utvecklingsmöjlighe-
terna i föreningen en stor roll.

– Jag tycker att jag har fått en väldigt bra 
utbildning i U17 och U19. En av anledning-
arna till att jag gick tillbaka till DIF var att 
det fanns målvaktstränare i föreningen och 
jag har haft väldigt bra ledare som Rickard 
Lindner, PJ Tjärnberg och Peter Reiman. 

Hampus som är beredd att ge Ken-
neth Höie en rejäl match om vem 
som är nummer ett.

– Från min sida kommer det att 
vara stenhård satsning. Jag vet att 
Höie är tänkt som förstekeeper men 
han kommer att få kämpa för att 
behålla förstatröjan, säger Hampus som 
inflikar att han trots konkurrensen trivs 
väldigt bra med båda sina målvaktskollegor.

– Höie och jag funkar bra ihop. Vi 
reflekterar över matcher tillsammans 
och har ett rätt tight samarbete. Det har 
aldrig varit några bekymmer utan känts 
rätt från början. Sen blir det mycket 
fiskesnack också. Vi är båda väldigt 
intresserade så det faller sig naturligt, 
säger Hampus.

NÄR dET GÄLLER Eric Dahlgren har 
Hampus inte hunnit träffa honom lika 
mycket som Höie men gillar hans mål-
vaktstil och personlighet.

– Eric är en duktig, ung keeper tycker 
jag. Han har bra kvaliteter och är en skön 
lirare så han har nog en bra framtid inom 
föreningen. Sen tycker jag att det känns 
riktigt bra med vår målvaktstränare Kjell 
Frisk. Han är en fantastisk person och en 
riktgt kompetent målvaktstränare.

De har utvecklat mig till en mycket 
bättre spelare.

ERIc BERÄTTAR att i dagsläget 
betraktar han sig som tredjemål-
vakt men självklart finns ambitio-
nen att klättra i hierarkin.

– Jag vill ju så klart slå mig in i A-laget. 
Det är någonting jag strävar efter att göra 
inom ett par år så jag tar upp kampen med 
Kennteh och Hampus  om att bli förste-
keeper. Om man sen ser att det går bra för 
andra unga spelare i DIF, som till exempel 
Simon Tibbling och Tim Söderström, så 
får man en större tro på att man själv kan 
lyckas, säger Eric.

Målvaktstränare Kjell Frisk har höga 
förhoppningar på Eric och berömmer 
många av hans egenskaper. Eric själv har 
en tydlig bild av vad han är bra på även om 
det också självklart finns saker som han vill 
förbättra,

– Jag är lång, ganska reaktionssnabb, 
har bra tillslag och är bra med bollen. Sen 
är jag ganska aggressiv i mitt spel, jobbar 
långt ut och försöker delta så mycket jag 
kan. Det som främst ska förbättras är spelet 
i luftrummet som jag vill utveckla mer 
och kommunikationen med laget kan bli 
tydligare.

nYFÖRVÄRV

Text: Peder Ernerot   Foto: Express-Bild AB
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Vid tidpunkten för denna intervju 
har DIF precis gått från försäsong till 
de första tävlingsmatcherna i Svenska 
Cupen och Hampus ser positiva indika-
tioner beträffande truppen.

– Jag är positiv. Det är bra tempo på 
träningarna och sen ska man inte dra 
för stora växlar på försäsongsmatcherna. 
Alla är lite nedtränade och det testas 
mycket spelare på olika positioner. 
Men vi jobbar på benhårt med vår 
spelidé och det har känts som att vi är 
på rätt väg vilket de båda cupsegrarna mot 
Umeå och Jönköping är ett tecken på.

Att Hampus dessutom kommit till 
DIF under 2013 och får vara med under 
de sju sista matcherna på Stadion ser 
han som en stor ära.

– Det kommer att bli riktigt kul. 
Jag hoppas att vi kan fylla Stadion de 
matcher som är kvar, det skulle vara 
ett värdigt avslut, konstaterar han 
avslutningsvis. 

nYFÖRVÄRV
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Fakta | Hampus Nilsson
Född: 900717
Längd: 190 cm 
Vikt: 85 kg 
Position: Målvakt 
Nationalitet: Sverige
Kom ifrån: Ängelholm
Moderklubb: IFK osby

Fakta | Eric Dahlgren
Född: 940308
Längd: 193 cm 
Vikt: 80 kg 
Position: Målvakt 
Nationalitet: Sverige
Kom ifrån: Lidingö
Moderklubb: Djurgårdens IF

ERIc HAR FÖR NÄRVARANde en tillvaro med 
begränsad fritid eftersom han går i skolan 
samtidigt som han tränar fotboll. Men när 
det blir en stund över finns det mycket att 
fylla agendan med.

– Jag spelar ganska mycket TV-spel, 
kollar film och umgås med vänner och fa-
milj. Sen blir det golf och tennis när tillfälle 
ges och även fiske ibland som jag vet att 
både Kenneth och Hampus gillar också.

För Eric som är urdjurgårdare blir det 
ett emotionellt år med tanke på att de av-
slutande matcherna på Stadion spelas under 
våren innan det är dags att flytta över till 
Tele2 Arena.

– Jag har ju alltid gått på Stadion sen 
jag var liten så det ska bli både kul och lite 
tragiskt att behöva lämna. Men jag tror att 
det blir mycket bra på Tele2 Arena också, 
avslutar Eric. 

Text: Peder Ernerot   Foto: Express-Bild AB
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Äntligen
blåränderna
Efter ett antal tidigare försök är 

han äntligen på plats i djurgår-

den. 28-årige anfallaren Ama-

dou Jawo åtevänder till hem-

staden Stockholm och spelar 

blårandigt under 2013. 

-Det Amadou Jawo är född i 
Vallentuna och har hållit på 
Djurgården sedan han var 

liten då han ofta gick på fotbolls- och 
hockeymatcher med DIF. Så det är med 
stor glädje han nu lämnar Borås och 
återvänder till huvudstaden för att dra 
på sig den blårandiga tröjan.

– Jag är ju djurgårdare i grund och 
botten och den här övergången har varit 
på gång tidigare, men spruckit av en el-
ler annan anledning. Så det känns väldigt 
skönt att det nu till slut blir av och att jag 
får komma hem igen och representera 
Djurgården, säger »Amo« som han kallas 
av de flesta.

HANS MOdERKLUBB VAR IK FREJ, ett na-
turligt val eftersom Amadou är uppväxt 
i Vallentuna där han tidigt intresserade 
sig för fotboll. Inför säsongen 2002 
började han sedan spela för Vallentuna 
BK med siktet inställt på att i slutändan 
få spela för Djurgården. Så skedde också 
men mer än två matchers provspel för 
DIF blev det inte.

– Jag spelade två B-lagsmatcher, som 
det hette då, säsongen 2007 mot AIK 
och Gefle. Men jag tycker inte att jag 
fick till det och var rätt nervös i första 
matchen då vi mötte AIK. Men mot Gefle 
gick det bättre, enligt Amadou som 
också uppvaktades med ett kontrakts-

förslag efter den insatsen - från 
motståndarlagets tränare Pelle 
Ohlsson.

FLyTTLASSET GIcK SEdAN norr-
över för »Amo« och efter att har 
imponerat i Gefle hörde Elfsborg 
av sig och ville skriva kontrakt .

– Det gick ju väldigt bra i Gefle 
och sen när jag kom till Elfsborg 
gick det bra till en början. Jag 
startade de flesta matcherna och 
det gick bra för laget. Men sen 
fick jag en tränare som inte trodde 
på mig och fick flytta runt en del 
i laget tills förra året då vi bytte 
tränare. Då var jag ordinarie på 
vårsäsongen och spelade de flesta 
matcherna men sen blev jag ju tyvärr ska-
dad. Men att få förtroendet då gav mig 
en nytändning och den känner jag att jag 
har med mig här i Djurgården.

FÖR dIF:S MANAGER Magnus Pehrsson 
är kontrakterandet av Jawo efterlängtat 
efter att ha vid flera tidigare tillfällen ha 
försökt ordna med en övergång till DIF.

– Vi har gjort ett antal försök och haft 
en kontakt i varje transferfönster sen jag 
kom tillbaka. Men tajmingen har inte 
varit där fram tills nu då allt föll på plats. 
»Amo« kan spela på många positioner 
men vi tänker honom främst i en roll som 
»9:a«. Där kommer han att kunna bidra 
mycket i djupledsspelet med sin fart och 
styrka säger MP.

JAWO HAR ÄVEN mycket att bidra med 
utanför planen. Amadou är en social 
kille och det har inte varit några pro-
blem för honom att komma in i laget 
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där en del välbekanta ansikten återfinns.
– Kenneth Höie, Jesper Arvidsson och 

Yussif Chibsah känner jag sen tidigare 
och många av de andra spelarna har jag 
mött i matcher tidigare. Så det har varit 
hur lugnt som helst, konstaterar Amo 
som även tycker att det är ett extra plus 
att få återvända till hemstaden igen så 
att han smidigt kan träffa bekantskaps-
kretsen igen.

– Det är fantastiskt bra. Tidigare har 
jag träffat min familj och mina kompisar 
i december och under sommaruppehållet. 
Nu kan jag träffa dem när som helst och 
det betyder mycket för mig.

FÖRSTA INHOPPET för Amadou skedde 
mot Åtvidaberg i sista gruppspels-
matchen i Svenska Cupen och han ser 
fram emot att få jobba sig in i laget och 
aktivt hjälpa till att bärga blårandiga 
poäng när Allsvenskan börjar.

– Jag följde ju Djurgården redan 
innan jag kom hit så det känns väldigt 
bra att kunna vara med och bidra själv 
för att vi ska uppnå ett bra resultat i år, 
avslutar »Amo«. 
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Fakta | Amadou Jawo
Född: 841026
Längd: 175 cm 
Vikt: 71 kg 
Position: Forward 
Moderklubb: IK Frej

Text: Peder Ernerot   Foto: dIF Fotboll

Huvudpartners
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på planen på planen

MP om
försäsongen
Text: david Bogerius

den 3 mars inleddes tävlingssäsongen 2013 för djurgårdens A-lag med en match mot 

Umeå i Svenska cupen. då hade det inte ens gått två månader sedan försäsongen 

kickades igång med individuella tester i Johan Björkmans hall. 

-Det kändes väldigt bra. Vi 
hade en ganska lång ledighet 
där vi var ifrån varandra 
i nästan fem veckor och 
det behövdes för att ladda 
om batterierna och hinna 

förbereda oss för den här säsongen. Vi ledare fick den 
återhämtningen som var nödvändig och hann planera. 
När vi drog igång så visade spelarna direkt en bra 
vilja och ambition att börja jobba direkt. Det fanns 
en mentalitet från början att vilja visa upp sig, säger 
Djurgårdens manager Magnus Pehrsson.

Han beskriver den allra första träningsmånaden som 
lite av en introduktionsmånad. Ett av de nya ansik-
tena tillhörde Johan Fallby, föreningens nye psykolog. 
Fallby arbetar både med hela truppen och individuellt, 
men också med tränarteamet och Magnus Pehrsson 
anser att han redan har fått ut mycket av det. 

44-ÅRIGE JOHAN FALLBy har lämnade sin tjänst som 
riksinstruktör med inriktning beteendevetenskap på 
Svenska Fotbollförbundet och skrev på ett treårskon-
trakt med Djurgården i slutet av förra året.

– Jag är jätteglad att det har gått i lås. Jag kommer till 
en förening som har en väldigt bra verksamhet på många 
sätt och dessutom har väldigt mycket spännande på 
gång, säger Johan Fallby som ägnar 80 procent av arbets-
tiden åt ungdomsakademin och 20 procent åt A-laget.

Fallby har en fil. kand-examen i idrottspsykologi vid 
Lunds universitet, en grundutbildning som kognitiv 
beteendeterapeut i samarbete med Riksidrottsförbun-
det och har varit rådgivare åt idrottare sedan 1996. 
Sedan 2004 har han arbetat heltid inom fotbollen med 
rådgivning, utbildning och forskning och även ägnat 

en hel del tid åt en ännu inte avslutad doktorsavhand-
ling vid Stockholms universitet: ”Psychological factors 
and elite performance”.

– Jag har aldrig spelat fotboll, men däremot var jag 
med pojk-, junior- och seniorlandslaget i bordtennis, 
så jag vet vad som krävs av en elitidrottare. 

Johan Fallby och Djurgården är en inte helt ny 
kombination. Under säsongen 2007 arbetade han 
under perioder med A-laget och var bland annat med 
på träningslägret i Portugal. Hans pappa, Ove Fallby, 
åkte också skridskor i djurgårdströjan några år på 
1960-talet tillsammans med hockeyhjältar som Lasse 
Björn och Rolle Stoltz.

– Jag ska bland annat hjälpa till att stödja och 
utveckla praktiska metoder som har förankring i 
forskningsvärlden och en röd tråd för att ge fler 
ungdomsspelare chansen att nå deras drömmar med 
fotbollen, det vill säga Djurgårdens A-lag. Och vem 
vet, en del spelare kan kanske även ta sig ut i Europa 
med Djurgården som bra avstamp i proffskarriären. 
Dessutom blir jag en länk i arbetet kring A-laget, med 
allt vad det innebär, säger Johan Fallby. 

ETT ANNAT NyTILLSKOTT runt A-laget är fystränaren 
Jordi Gonzales som presenterades i förra numret av 
Djurgårdaren.

– När det gäller fysträningen så har vi fortsatt på 
det vi startade förra året med att vara väldigt fotbolls-
specifika i hela vår träning. Det heter inte fysträning 
utan fotbollsträning men vi har tänkt till hur vi vill 
utvecklas fysiskt i den. Där har Jordi Gonzales lyft 
nivån ytterligare. Det har varit en del nya inslag men 
vi gör lite färre saker än tidigare och är som sagt mer 
specifika. u
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på planen på planen

dET VAR GONzALES som höll i årets första träningspass 
där ett antal individuella tester genomfördes.

– Det är vår effektivitet som lag som är det intres-
santa men vi kunde ändå hitta ett antal tester, sam-
manlagt fem stycken, som passade bra ihop med det 
som är viktiga moment och egenskaper på en fotbolls-
plan, säger Magnus Pehrsson.

FÖR TRÄNARTEAMET, med Pehrsson, Anders Johansson 
och Martin Sundgren, startade årets säsong i novem-
ber i fjol. 

– Vi började med att först göra en utvärdering och 
sedan arbeta igenom vårt spelsätt med beskrivningar 
av roller och hur vi vill agera i de olika faserna och 
momenten som finns i vårt spel. Vi har fått ner det 
på papper och sedan tagit oss tid tillsammans med 
spelartruppen och haft ganska många teorigenom-
gångar utanför och naturligtvis även på planen. Vi 
har investerat mycket tid tillsammans för att skapa 
en förståelse. Under försäsongens första fyra-fem 
veckor fram till att vi åkte till Finland och spelade två 
matcher handlade det mycket om det.

TROTS dEN REKORdTIdIGA STARTEN hann Djurgården 
med åtta träningsmatcher innan gruppspelet i Svenska 
Cupen drog igång. Dessutom spelades ytterligare 
en träningsmatch (mot Kalmar) en vecka innan den 
allsvenska premiären mot Helsingborg.

– Vi valde att börja spela matcher tidigt då jag har 
bra erfarenheter av det från min tid som tränare i 
Danmark. Vi satte oss i matchsituationer för att ha 
något mer än träningarna att analysera och få spelarna 

att tidigt koppla på. Det var lättare att få dem att 
förstå i år när det var en kortare försäsong. När vi när-
made oss tävlingssäsongen hade vi även U21-matcher 
att spela så alla spelare i truppen hade en match i 
veckan och var förberedda på det. 

Djurgården inledde matchandet med att spela 1-1 
mot division 1-laget Frej i Johan Björkmans hall. 
Blåränderna räddades av matchens sista spark på vil-
ken Tim Söderström grejade kvitteringen i sin första 
A-lagsmatch.  1-1 var ett ack så vanligt resultat 2012 
och så även under årets första månad. Träningsmatch 
nummer två, mot Syrianska i Södertälje, slutade 
med samma siffror sedan Erton Fejzullahu kvitterat 
hemmalagets ledning.   

– Från och med februari månad inriktade vi oss mer 
på att försöka bli bättre på det vi ska göra nu när vi 
förhoppningsvis förstod. Det handlar om att skapa 
samarbeten på planen och repetera de olika momen-
ten. Det är egentligen det vi gör nu resten av året även 
om vi spetsar till det för att få spelarna att prestera 
bättre. Sen kommer det att finnas taktiska nyanser 
för varje match som är viktiga men vi ska ändå jobba 
med vårt sätt att spela och att spelarna får jobba i sina 
positioner resten av året. Det handlar om att skapa 
någonting med kvalitet innanför ramarna men sen, 
när spelarna förstår sina uppgifter, även om att gå 
lite utanför och göra ramen lite större, säger Magnus 
Pehrsson.

Under februari spelades sex träningsmatcher. Första 
förlusten kom mot Örebro (0-2) men då spelade Djur-
gården egentligen med ett U19-lag som förstärkts av 
seniorspelare på några positioner. Djurgården föll även 

mot Norrköping på Nya Parken efter ett segermål på 
övertid av Lars Krogh Gerson. Vinsterna bärgades mot 
Gefle (2-1) och FC Lahti (3-2) medan det kryssades, 
1-1 och 2-2, mot Öster respektive Helsingfors. 

I OcH MEd dET NyA UPPLÄGGET av Svenska Cupen där 
fyra lag gör upp om en kvartsfinalplats i åtta grupper 
var det sedan dags att inleda tävlingssäsongen 2013. 
Djurgården spelade de två första matchen på Grimsta 
IP och vann mot Umeå (3-0) och Jönköping Södra 
(3-1). 1-1 mot Åtvidaberg på Kopparvallen i sista om-
gången räckte till avancemang men inte till hemmaplan 
i kvartsfinalen. 

– Ska man summera våra första tävlingsmatcher så är 
jag nöjd med att jag kan se att vi gör saker tillsammans 
och har en tydligare identitet som är bredare än förra 
året. Vi vill spela på ett sätt, men om man tar försvars-
spelet som exempel så finns det en förståelse för att 

det inte bara är press, press, press hela tiden. Även om 
det är en viktig del så vet vi vad vi ska göra bättre när 
vi inte pressar. Det är samma sak med anfallsspelet att 
där är det tydligare för spelarna vad som framför allt 
är skillnaden på att spela ett genombrottsspel och på 
att hålla bollen och vad som säger när vi ska göra vad. 
Det känns väldigt bra vi har lyckats göra det samtidigt 
som vi anländer till säsongen i en riktigt bra fysisk 
status och liksom förra säsongen med mycket få skador. 
Det är klart att vi har våra tre korsbandsskador (Joel 
Riddez, Daniel Jarl, Marc Pedersen) och dem är väldigt 
olyckliga men om vi bortser från småskador och tittar 
på rena muskelskador så har vi varit så gott som för-
skonade från det i ett och ett halvt år. Det blir ofta bra 
när fystränare, tränarstaben och det medicinska teamet 
jobbar bra ihop och det har vi fortsatt att göra. 

dET TRAdITIONELLA TRÄNINGSLÄGRET i ett varmare land 
mark skrotades helt. Längre än till Helsingfors kom 
aldrig spelarna.

– Vi prioriterade bort att åka på ett utlandsläger, men 
vi har sett till vår ekonomiska situation och gjort det 
bästa av den. Det är väldigt glädjande om man ska prata 
ekonomi att bokslutet som nyligen presenterades visade 
siffror som är på väg åt rätt håll. Med den sportsliga 
framgång som vi hoppas på kan vi ha plussiffror nästa 
år och då kan vi åka på ett större läger. Jag känner att vi 
gjorde rätt prioritering som inte åkte iväg för att i stället 
kunna ha en bättre verksamhet varje dag. 

dET ÄR INTE BARA I TEAMET runt laget som det finns 
en del nya ansiktet. Även i spelartruppen har det varit 
omsättning. En av de spelare som lämnat Kaknäs och 
Djurgården är förra årets lagkapten Joona Toivio.

– Det gick väldigt snabbt. Det kom en förfrågan och 

sedan ett bud som vi tyckte var klart marknadsmäs-
sigt. Joona Toivio är en landslagsspelare och vi har varit 
förberedda på att det kan komma ett bud under året. 
Nu kom det redan innan säsongen och var så pass bra 
att det ger oss möjligheter att agera för att bli bättre om 
man ser till hela truppen, säger Magnus Pehrsson.

Dagen innan Toivios övergång till Molde blev bekräftad 
presenterades ett nyförvärv; Amadou Jawo lånas 
säsongen ut av Elfsborg. 

– Det är en spelare som vi känner väldigt väl till. 
Det är en offensiv förstärkning som ska kunna spela 
längst fram i nummer nio-positionen och förhopp-
ningsvis bidra med ett djupledsspel, men också vara 
på plats i boxen och göra det ”enkla” målen. Jag tror 
att han kan passa bra ihop med omgivningen, säger 
Magnus Pehrsson. 

»Ska man summera våra första tävlingsmatcher så är jag 
nöjd med att jag kan se att vi gör saker tillsammans och 
har en tydligare identitet som är bredare än förra året.«
Magnus Pehrsson

SPELARE IN OCH UT UNDER FÖRSÄSONGEN:
In:
Amadou Jawo, forward, Elfsborg (lån)
Jesper Arvidsson, back, Åtvidaberg
Godsway donyoh, forward, lån från Manchester Citys ungdomsakademi
Luis Solignac, forward,  lån från Club Atlético Platense
Tim Söderström, mittfält, från U19 till U21-truppen
Eric dahlgren, målvakt, från U19 till U21-truppen
Hampus Nilsson, målvakt, Helsingborg
daniel Amartey, mittfält, Inter Allies FC
Andreas Johansson, mittfält, OB

Ut:
Joona Tovio, back, Molde
James Keene, forward, Portsmouth
Philip Hellquist, mittfält, lån till Assyriska
Alhaji Kamara, forward, lån till IK Frej
Adam Kasa, forward, lån till IK Frej
Kasper Hämäläinen, mittfält, Lech Poznan
daniel Sjölund, mittfält, Åtvidaberg
Andreas dahlén, back, Åtvidaberg
Tommi Vaiho, målvakt, GAIS
christoffer Matwiejew, målvakt, klubb ej klar
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Sista hemmapremiären
på Stockholm Stadion

Årets första derby

Sju Stadionmatcher 
för vår historia

Å rets säsong är utan tvekan en milstolpe i Djurgårdens 
IF:s anrika historia. Vår framgångsrika tid på Stadion 
närmar sig sitt slut, en era avslutas och en ny inleds. 

Aldrig tidigare har en säsong innehållit så många heta och 
unika matcher som den kommande säsongen, matcher som alla 
Djurgårdare varken vill eller bör missa.

Suget efter biljetter till säsongens matcher har varit enormt 
och vi kommer att få uppleva en fullsatt arena flera gånger om. 
Se till att just du är på plats på Stadion som en del av Djur-
gårdsfamiljen för att fira av Stadion på ett fantastiskt, festligt 
och värdigt sätt. Stockholm Stadion kommer att stå kvar och 

kommer alltid ha en speciell plats i våra hjärtan men det är 
bara sju tillfällen kvar att njuta av att se blåränderna spela 
allsvensk fotboll på världens vackraste fotbollsarena. 
Den 30 juni avslutas en epok – se till att vara på plats då 
för att sjunga för Stadion en sista gång. 

Efter en lång försäsong och några matcher i Svenska Cupen 
ska vi äntligen få se Magnus Pehrssons lagbygge på Stadion för 
allra första gången säsongen 2013. Äntligen match på Stadion, 
äntligen allsvensk fotboll, äntligen Djurgår’n.

Full fart framåt – Håll tätt bakåt! 

Text: Daniel Malmgren, Carl Henrik Nordin, Adam Szulkin och Jonas Riedel

DIF-MJÄLLBY  MÅN 8 APRIL 19.00

DIF-BP  TOR 18 APRIL 19.00

Det är något 
väldigt speciellt 
med hemma-

premiären. Längtan, 
viljan, ambitionen och 
förhoppningarna hos 
såväl supportrar som 
spelare är på topp och 
nu ska säsongen äntligen 
sätta igång på allvar. Våra 
premiärer på Stadion 
har utan undantag varit 
publikfester de senaste 
tio åren, med fantastisk 
stämning och inramning. 
Den 8 april spelas den 
sista premiären någonsin på Stadion och 
för motståndet står Mjällby AIF.

Laget från Listerlandet har över-
raskat många sedan återkomsten till 
Allsvenskan och tagit många poäng 
av Djurgården, framförallt hemma på 
Strandvallen. Inför årets säsong har 

Det första Stockholmsderbyt 
spelas mot Brommapojkarna 
på Stadion. BP, laget med 

den stora ungdomsverksamheten och 
den lilla supporterskaran har med 
små medel återigen lyckats ta sig till-
baka till fotbollens finrum. En match 
på Stadion en vårkväll klockan 19:00 
ger en sista möjlighet att avnjuta en 
match i elljus på världens vackraste 
arena. Det bildas en alldeles speciell 
stämning och atmosfär på dessa matcher 
i strålkastarnas sken med den i övrigt 
mörka omgivningen. Missa inte detta!

Brommapojkarna har till årets säsong 
tappat den notoriska målskytten Pablo 

laget dock blivit av med en av sina 
trotjänare, Patrik ”Bagarn” Rosengren, 
som efter en lång karriär lagt skorna på 
hyllan.

Premiärmatch på Stockholms 
Stadion, vår i luften, välfyllda läktare 
och en fantastisk inramning. Kan vi 
önska oss mer inför matchen? 

Piñones Arce samt den eftertraktade 
talangen Ludwig Augustinsson som 
har gått till IFK Göteborg och profilen 
Nabil Bahoui som har gått till Solnas 
representanter i Allsvenskan.   

Årets
genombrott
Jonas Riedel: Vem har redan fått 

ett genombrott och vem har det 

inte? Jag menar dock att Simon 

Tibbling i år får sitt definitiva ge-

nombrott. Han har gått fram rejält 

under vintern och det  betyder 

att han kommer att hålla hög 

allsvensk klass. 

Alf Johansson: Daniel Amartey 

visade stor potential redan förra 

året och i år har han fortsatt sin 

positiva utveckling. Har hittills 

varit vår genomgående bästa 

spelare i cupen.

Tommy Davidsson: Jag hoppas 

att Emil Bergström tar ännu ett 

steg i sin utveckling och får det 

erkännande han är kapabel till.

Peder Ernerot: Daniel Amartey 

har redan stått för årets genom-

brott genom sina insatser på 

försäsongen och i Svenska 

Cupen och det lär inte bli sämre 

under fortsättningen av 2013. 

Ska man istället blicka framåt 

hoppas jag mycket på Tim 

Söderström som har enormt 

mycket fotboll i sig och 

som förhoppningsvis 

kan ta stora steg 

mot sin fulla 

potential i år.
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Nu är den snart här, säsongen det har pratats om och matcherna det har 
planerats för. Det är dags för de allra sista matcherna på Stockholm Stadion, 
arenan i våra hjärtan. 

Daniel 
Amartey
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DIF-SYRIANSKA  LÖR 27 APRIL 16.00 DIF-HALMSTAD  SÖN 19 MAJ 17.30

DIF-MALMÖ  SÖN 12 MAJ 17.30
DIF-KALMAR  TOR 30 MAJ 19.00

Lördagsmatch på
ett vårigt Stadion

Nykomlingar på
Stockholmsbesök

Hett möte mot
Skånelaget väntas

Näst sista matchen
på Stockholm Stadion

Många minns 
förra säsong-
ens sista hem-

mamatch då Sebastian 
Rajalakso - med vad 
som skulle visa sig vara 
matchens sista spark - 
tofflade in 1-1-målet mot 
Syrianska. Glädjen på 
läktarna var hysterisk 
och spelarna firade som 
om man vunnit SM-
guld. Kan vi hoppas på 
liknande glädjescener i år, 
men med en seger istället? Syrianska tippas 
varje år i botten av tabellen men lyckas på-
fallande ofta överraska. Förra året lyckades 

Djurgården möter 
denna afton en 
anrik förening som 

haft det tungt de senaste 
säsongerna. Halmstad BK 
är förvisso nykomling för 
säsongen, men är på intet 
sätt någon nykomling på 
Stadion. Efter en stark 
säsong i Superettan och ett 
spännande kval mot GIF 
Sundsvall har HBK i år 
värvat ett antal ”hemvän-
dare” – bland annat Stefan Selakovic 
– och lär kämpa hårt för att inte hamna 
i botten av tabellen igen. De två senaste 
matcherna (2011) slutade med seger för 
Djurgården – låt oss se till att fortsätta 

I  mitten av maj vankas det 
stormöte på Stadion 
mellan två av Allsvens-

kans mest klassiska lag. 
Matcherna mot Skånelaget 
drar alltid storpublik och 
innehåller en stor del prestige 
– så även denna kväll. Malmö 
FF – numera med förra 
Djurgårdshjälten Matias 
Concha i backlinjen – har 
haft ett flera framgångsrika 
säsonger på senaste tid och 
tog bland annat SM-guld 2010.
I hemmamötet mot MFF 2012 lyckades 
Djurgården kvittera ett 0-2-underläge 
och var nära att vinna matchen inför 

N  äst sista matchen på 
Stadion, och sista vardags-
matchen spelas mot 

Kalmar, ett lag som Djurgården 
spelat många hårda och jämna 
matcher mot de senaste åren. 
Kalmar FF anförs som vanligt av 
Henrik Rydström som alltid lyckas 
väcka känslor på Stadion. Förra 
säsongen blev det oavgjort mot 
Kalmar både hemma och borta. 
Men räkna med att Djurgården går 
för segern på denna den näst sista 
matchen på Stadion. Efter denna 
match återstår som sagt bara en 
match på Stadion och det är en hel 
månad tills dess. 

laget tack vare en stark avslutning undvika 
kval för att hänga kvar i Allsvenskan. Nu 
väntar ett tufft möte på Stadion! 

den trenden! Denna match är dessutom 
utsedd till veckans match av SEF vilket 
innebär att vi kommer se aktiviteter 
runt om Stockholm hela helgen. Håll 
utkik på dif.se för mer information. 

en extremt taggad Stadionpublik innan 
Malmö FF aningen snöpligt satte ett 
vinnarmål i slutminuterna. Revansch 
utkrävs på Stockholm Stadion! 

Årets
nyckelspelare

Årets
placering

Årets match

Jonas Riedel: Erton, visst, själv-

klart en nyckelspelare. Men jag 

säger den som ska spela på topp, 

vem det nu blir. Lyckas den perso-

nen bra och blir ett anfallsvapen 

av rang så avlastas Erton samti-

digt som motståndarförsvaren 

inte kan nöja sig med att försöka 

plocka bort en spelare. Då blir vi 

jobbiga att möta.

Alf Johansson: Jag svarar 

Andreas Johansson för jag har 

haft förmånen att se Andreas en 

hel del under hans Danmarks-

vistelse. Om han presterar på 

samma nivå som han gjorde där 

kommer han bli oerhört viktig 

för oss.

Tommy Davidsson: Simon 

Tibbling utvecklas ytterligare i 

år och blir oumbärlig både på 

kanten och centralt.

Peder Ernerot: Att svara Erton 

vore sjukligt fantasilöst och 

eftersom jag redan har omnämnt 

Amartey som årets genombrott 

får valet falla på Kenneth Höie. 

Det fanns mycket positivt att ta 

med sig från förra året för vår 

norske burväk-

tare och under 

2013 hoppas jag 

att vi får se en 

riktigt stabil 

sista utpost 

vilket är ett 

måste om 

vi ska 

kunna nosa 

på en plats 

i Europa.

Jonas Riedel: Vi ska bli bättre för 
varje år och det blir vi även i år. Men 
jag nöjer mig med det, en bättre 
placering än förra året. Blir det rejält 
bättre redan i år så får det bli en 
härlig bonus.

Alf Johansson: Absolut övre halvan 
och helt klart före Gnaget. Tror på 
en femteplats.

Tommy Davidsson: Det går åt rätt 
håll. I år kommer vi 6:a.

Peder Ernerot: Kommer förmodli-
gen att göras av Ertons magiska 
högerfot på en frispark. Men 
eftersom det här förmodligen är en 
mer tabellrelaterad fråga väljer jag 
som krass realist att lägga 
drömmarna på långtidsförvaring i 
år och svarar sjätteplats.

Jonas Riedel: Sista matchen på 

Stadion, första matchen på Tele2, 

ett riktigt hemmaderby mot AIK, 

hur ska man kunna välja? Säsongen 

är helt enkelt ett smörgåsbord av 

matcher man inte vill missa. 

En hel säsong man inte vill missa.

Alf Johansson: Går inte att välja en, 

kör på första och sista på Stadion 

samt första på Tele2.

Tommy Davidsson: Att äntligen få 

spela derbyt mot AIK på 

hemmaplan.

Peder Ernerot: Skriv ner: »Sista 

matchen på Stadion, DIF-Öster 30 

juni«, »Första matchen på Tele2 

Arena, DIF-IFK Norrköping 21 juli«, 

»Den sista säsongspremiären 

någonsin på Stadion, DIF-Mjällby 8 

april« samt givetvis årets båda 

derbymatcher på varsin lapp. Vik 

ihop, lägg ner i en hatt och dra. 

Och då talar vi bara om ett axplock 

av drömmatcher under 2013. 

 Det blir ett massivt blårandigt 

fotbollsår i år.

Kenneth
Høie
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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 boxnings-
ringar, 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.

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

En riktig Djurgårdare är medlem i Djurgårdens Supporters Club

DIF-ÖSTER  SÖN 30 JUNI 17.30

Sista matchen på Stockholm Stadion...
Sista matchen på Stadion, mer än 

så behöver egentligen sägas. Vem 
vi möter är egentligen oväsentligt. 

Öster har fått den stora äran att spela 
mot blåränderna i den sista historiska 
matchen på Stadion. 

Denna match har det pratas om 
i många år. Djurgårdare runt om i 
världen kommer att resa ”hem” till 

Stadion för att en sista gång tillsam-
mans med övriga Djurgårdsfamiljen se 
Stockholms Stolthet spela en allsvensk 
match på Stadion. När biljetterna till 
denna match släpptes i början av mars så 
ringlade köerna långa utanför DIF-buti-
ken. Vi räknar med slutsålt långt innan 
match så har du inte köpt din matchbil-
jett bör du göra det omgående.

Det kommer bli en väldigt känslo-
sam kväll för många Djurgårdare. 
En kväll som alla vet ska komma men 
ingen egentligen vill ska komma. 
Räkna med ett tårfyllt farväl och många 
som står kvar länge, länge på läktarna 
när de sista spelarna för länge sedan 
lämnat planen. 
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Djurgården Fotboll
– En ideell, kommersiell, egen-
   och allmännyttig förening
Vid sidan om spelet på fotbollsplanen händer det mycket på det politiska 
planet just nu. I mars släpps två nationella utredningar med omfattande 
medial bevakning som följd. Den ena utredningen behandlar övergripande 
våld i samband med idrottsarrangemang och den andra gäller specifikt 
poliskostnadsfrågan.

Text: Filip Lundberg

Det är viktigt att vara medveten om hur det 
svenska idrottspolitiska klimatet, mediebild 
och allmänhetens uppfattning ser ut och hur 

det relaterar till den egna verksamheten och förutsätt-
ningar. Här är några reflektioner kring detta väldigt 
aktuella ämne.

Medieforskaren Aage Radmann, som har fått stort 
utrymme i den nationella utredningen ”Mindre våld för 
pengarna”, lyfter fram medias roll i att man har skapat 
en bild av ett eskalerande våld kring fotbollsmatcher. 
Han menar att media vid incidenter ständigt går till-
baka i tiden och knyter ihop nya händelser med tidigare 
och på så sätt ger läsaren uppfattningen att de är delar 
av en sedan länge pågående utveckling. Vi tror därför 
att hotbilden ökar. Något som de facto inte stämmer. 
Radmann menar att det är främst därifrån politiker, 
beslutsfattare och allmänhet inhämtar sin informa-
tion. Denna mediebild utgör sedan underlag för vilken 
uppfattning man har i frågan. Detta är djupt olyckligt 
eftersom de åtgärdsförslag som följer av den här uppfat-
tade bilden blir verkningslösa då de varken bygger på 
korrekta fakta eller beprövad erfarenhet.

BiLDEN SoM SKAPAS av det idrottsrelaterade våldet, 
och som ofta används för att ”isolera” problemet till 
klubbarna och dess anhängare, ger alltså legitimitet åt 
de olika samhällsinsatser som ”behövs” för att lösa pro-

blemet. Det blir en slags allmän vedertagen sanning att 
klubbarna står passiva i frågan, som är mycket svår att 
värja sig emot. I en sådan miljö argumenteras det ofta 
för hårda tag och symbolstarka åtgärder framför mer 
proaktivt arbete. En sådan strategi sker ofta på bekost-
nad av genomtänkta konsekvensanalyser där helheten, 
och vad det är man faktiskt vill åstadkomma, lätt glöms 
bort. Den nationella utredaren Björn Eriksson har varit 
väldigt tydlig med att det omfattande arbete som läggs 
ner på säkerhet i klubbarna konstant underskattas i den 
allmänna debatten. Vi kan hoppas att den ordentliga 
kunskapsinventering som nu görs borgar för en mer ny-
anserad och konstruktiv debatt med fokus på lösningar 
framför ansvarsutkrävande. 

FöRENiNgSiDRoTTEN har i Sverige något av en särställ-
ning och mycket fokus har legat på ideellt engage-
mang, breddidrotten och ungdomsidrottens förtjäns-
ter i form av skapandet av socialt kapital, folkhälsa 
och utbildning. I takt med att elitföreningarna har 
professionaliserats och kommersialiserats och mer 
externa medel har kommit in tycks det kontrakt som 
alltid har funnits mellan samhället och idrottsrörelsen 
i vissa fall inte längre gälla. Vi ser till exempel hur 
det finns en cementerad uppfattning i frågan om vad 
som är allmännyttiga föreningar. Beteckningen ideell 
förening per definition verkar ha en stor betydelse 

för huruvida en förening upplevs som samhällsnyt-
tig eller inte. En ideell förening som har både en 
stor ungdomsverksamhet och driver ett antal sociala 
projekt men anordnar en fotbollsmatch i ett idrotts-
aktiebolag är inte mindre allmännyttig, än en ideell 
förening som knappt har någon ungdomsverksam-
het, inte bedriver några sociala projekt och har ett 
antal aktiebolag kopplade till en ytterst kommersiell 
multievenemangsarena men som istället anordnar sina 
arrangemang i den ideella föreningen. 

DET RiMLigA voRE att se till verksamhetens faktiska 
innehåll, idéer, innovationsförmåga och möjlighet att 
locka till sig nya grupper av människor. Här kan sam-

» Det blir en slags vedertagen sanning att
klubbarna står passiva i frågan, som är mycket 
svår att värja sig emot. I en sådan miljö argumen-
teras det ofta för hårda tag och symbolstarka 
åtgärder framför mer proaktivt arbete.«

hället både lära och ha nytta av 
idrotten om man vågar omprö-
va fördomar och gamla ideal. 
Idrotten är en särskilt lämplig 
partner eftersom idrotten är 
bra på att nå ut till grupper och 
områden som är marginalise-
rade. Vidare är man duktiga på 
att skapa nya partnersamarbe-
ten mellan institutioner som 
inte normalt samarbetar med 
varandra. Därför borde man 
uppmuntra socialt expansiva 

föreningar som lyckas särskilt bra på områden där sam-
hället har problem att nå de uppsatta målen.

i SvERigE TENDERAR vi att klassificera idrotten i å ena 
sidan den ideellt drivna ungdoms- och breddidrotten 
som ”välkomnar alla” och å andra sidan den kom-
mersiella elitidrotten som ”utesluter många”. Den 
ena uppfattas som viktig för samhället och den andra 
uppfattas som ett särintresse. Det här är en olycklig 
förenkling som hindrar utvecklingen av Stockholm 
som idrottsstad, eftersom man per automatik utesluter 
alla de framgångsrika initiativ som har kommit till 
genom samverkan mellan ideell, offentlig och privat 
sektor. Inom regional tillväxtplanering som drivs av 

Filip Lundberg delar ut rapporten ”Djurgården Stockholm – idrott och samhällsnytta i förening” till idrotts- och stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius. 
Hela rapporten finns att läsa på dif.se/djurgardsandan. Där finner du även föreningens första CSR-rapport.

➤
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sponsring. Idag finns helt andra förväntningar på vilka 
mervärden sponsringen ska generera, sponsorer blir allt 
mer systematiska. De traditionella marknadsföringska-
nalerna med reklamskyltar eller logo på matchtröjan har 
tappat i värde. Den subjektiva värderingen av varumär-
kets värde är en stor utmaning för Djurgården och andra 
klubbar att hantera. Sponsorintäkter hos Djurgården, 
med flera, har länge styrts av sportsliga prestationer och 
man har varit sårbara för negativa incidenter. Incidenter 
som oftast ligger utanför klubbens kontroll. Det ställs 
allt mer prestationsbaserade krav och sponsringen blir 
allt mer ”seriös” och liknar mer andra investeringar. 
Sponsring ses numera som ett affärsavtal snarare än ett 
sponsringsavtal. 

och skapar en gemenskap och identitet som få andra 
institutioner i samhället kan tillhandahålla. Andersson 
skriver rätt illustrerande om den svenska mentaliteten sin 
bok ”Spela fotboll bondjävlar”:

”Folkligheten har däremot blivit tämligen snäv. Det har 
i princip setts som folkligare att vara aktiv i lerduveskytte än 
att stå och sjunga för sitt lag och stad på en fotbollsläktare. Det 
ena tillmäts stort värde och det andra nästan intet. Den se-
naste idrottsutredningen utgör ett illustrativt exempel på den 
svenska idrottsmodellen, där frågor rörande publika aspekter 
i sedvanlig ordning är helt frånvarande. Symptomatiskt 
konstateras att ”svensk elitidrott utgör på många sätt ett oplöjt 
kunskapsfält”. Likafullt föreslås en satsning på att öka den 
internationella konkurrenskraften i främst ”ekonomiskt svaga 
idrotter”. De stora publik och identitetsskapande lagsporterna 
lämnas åt sig själva”.

EN öKAD KoMMERSiALiSERiNg (och med det menar jag 
inte att komma med ett inlägg i debatten om 51%-
regeln utan jag syftar till att utmana uppfattningen 
om att kommersiella klubbar inte kommer samhället 
till gagn) innebär snarare mer resurser, vilket möjlig-
gör en mer professionell organisation, oavsett om det 
gäller ytterligare satsningar på ungdomar eller det nu 
så aktuella ämnet ordning och säkerhet. Det ger ett 
manöverutrymme för nya investeringar och en bredd-
ning av verksamheten i olika led. 

Parallellt med en mediebild som inte är den bästa för 
tillfället och ett politiskt klimat som inte är så fördelak-
tigt för att bedriva elitverksamhet så har elitklubbarna en 
helt ny verklighet att förhålla sig till när det kommer till 

iDRoTTSSPoNSRiNg är ett medel för 
sponsorerna att åstadkomma ett 
värde, där typen av värde som söks 
beror på den aktuella sponsorn. Det 
är också så att det är mer lockande 
för sponsorer att vara med och skapa 
något verkligt nytt. Utmaningen 
ligger därför i att bättre identifiera 
vilka värden den egna organisationen 
kan addera och hur man tillsammans 
kan utveckla nya spännande projekt. 
Företagen är mycket måna om sitt 
anseende eftersom det är organisa-
tionens huvudsakliga tillgång och 

studier visar att företag oftare säger nej på grund av 
ryktesmässiga risker framför primära finansiella. Där 
har den i media inte alltid så positiva bilden av svensk 
fotboll knappast underlättat rekryteringen av nya sam-
arbetspartners. Det är en ny verklighet att förhålla sig 
till som Djurgården är högst införstådda med.

Djurgården skapar nu en trygghet hos samarbetspart-
ners så att eventuella ryktesmässiga risker kan avhjälpas 
på ett tidigt stadium. En viktig strategi är att bredda verk-
samhetens innehåll så att fler blir delaktiga och får ta del av 
vad Djurgården kan tillhandahålla i Stockholm. Samhället 
ser stora värden i att så många som möjligt är med så länge 
som möjligt och här fungerar Djurgårdsandan som ett 
särskilt lämpligt verktyg som man kommer att ha stor 
glädje av. Genom att CSR dessutom är integrerat i hela 
verksamheten skapar man också en trovärdighet för orga-
nisationen där transparens och uppföljning är ledord.

kommuner och regioner med flera betonas särskilt att 
lokala entreprenörer, nätverk och partnerskap skall 
främjas. 

iDRoTTSEKoNoMiSKT CENTRuMS uträkningar visar att av 
det ekonomiska flödet inom svensk fotboll går 50-55% 
till skatteintäkter för nationen/regionen/kommunen. 
Skatteintäkterna från idrotten och sporten är cirka 
3 gånger större än vad denna sektor erhåller från det 
offentliga. Detta visar på sportens/idrottens karaktär 
som vilken näringslivssektor som helst. Det är alltså 
så att fotbollen som bransch i Sverige på samma sätt 
som andra branscher bidrar genom sina värdeskapanden 
till vård, omsorg, skola, kultur, rättsväsende genom sin 
stora ekonomi. 

ToRBJöRN ANDERSSoN, historiker och en av Sveriges 
främsta fotbollskännare, vars forskning återges i rap-
porten, redogör för hur vi i Sverige länge haft svårt att 
hantera publikperspektivet i de stora idrotterna. Vi jäm-
för gärna vår liga med de stora europeiska ligorna men 
de moraliska betänkligheter vi applicerar på vår egen liga 
ser vi ofta mellan fingrarna på när det gäller andra ligor. 
Det är väldigt kul att se bra fotboll som spelas i Spanien, 
men vår inhemska då? Allsvenskan förtjänar mycket mer 
uppskattning. Det är en kulturell institution där många 
klubbar har en fantastisk historia med i en europeisk 
kontext mycket välskötta klubbar. Det finns en stor 
uppslutning bland de allt mer organiserade supportrarna, 
trots att kvalitén kanske inte alltid är den bästa. Allsvens-
kan med dess olika klubbar är ett konstant samtalsämne 

» Vi ser att potentiella samarbetspartners 
allt mer riktar sitt stöd till just barn och 
ungdomar i en lokal miljö, där ett av de 
huvudsakliga målen är att främja rörelse 
och välbefinnande för flera. Djurgården 
visar att man är en utmärkt samarbets-
partner för de som vill hjälpa till och stötta 
den här typen av arrangemang.«

ungdomsfotboll i Johan Björkmans hall.

Drive in-ledare 
under spontan-
fotbollen.

➤
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DJURGÅRDSANDAN

ETT uTTALAT MåL i det nya 
idrottspolitiska program-
met som Stockholm stad har 
tagit fram är att skapa bättre 
idrottsmöjligheter och få fler 
stockholmare fysiskt aktiva. Idrotts- och stadsbygg-
nadsborgarrådet Regina Kevius närvarade vid både 
invigningen av Johan Björkmans hall och Djurgårds-
andan Sportcenter och har flera gånger uttryckt 
uppskattning, över att Djurgården parallellt med 
staden tar ansvar för delar som annars skulle ha legat 
helt på det offentliga och ideella. Vi ser att potentiella 
samarbetspartners allt mer riktar sitt stöd till just barn 
och ungdomar i en lokal miljö, där ett av de huvud-
sakliga målen är att främja rörelse och välbefinnande 
för flera. Djurgården visar att man är en utmärkt 
samarbetspartner för de som vill hjälpa till och stötta 
den här typen av arrangemang. På flera områden har 
Djurgården bevisligen initierat projekt som kommer 
många stockholmare till nytta:

• Djurgårdsandan öppnar sedan sex år tillbaka upp 
idrottshallar i Kista/Rinkeby, Spånga/Tensta och Alby/
Botkyrka för spontanfotboll. Djurgårdsandan utbildar 
och avlönar ungdomar från de här områdena och ung-
domarna (i snitt deltar cirka 400 ungdomar varje vecka) 
vittnar själva om hur viktigt och uppskattat det här är i 
deras områden.

• Djurgården arbetar långsiktigt och envist för att öka 
antalet idrottsplatser och skapa möjligheter att välkomna 
ännu fler ungdomar i ungdomslag och spontanidrotts-
verksamheter. Föreningen har, mer eller mindre, på egen 
hand uppfört en ny inomhushall på Hjorthagens IP som 
är till stor glädje för föreningens 1 300 ungdomar och 
andra verksamheter som har tillgång till hallen. 

• Djurgårdsandan har startat ett sportcenter för 
kampsport, boxning, friidrott och motionsidrott och 
uppslutningen och den positiva responsen har varit över 
all förväntan. Sportcentret växer hela tiden och här har 
Djurgårdsandan är naturlig fast punkt.

• Genom ett nystartat projekt, Jobbchansen, erbjuder 
Djurgårdsandan tillsammans med samarbetspartners 

praktik- och arbetsplatser till ungdomar som traditionellt 
sett löper stor risk att hamna i utanförskap och som har 
svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Målet är att bidra 
till att fler ungdomar erhåller fast anställning eller vidare 
studieutbildning. 

i EN STAD SoM SToCKHoLM, med höga idrottsliga 
ambitioner, måste det finnas plats för såväl publikatt-
raktiva idrotter som ungdoms- och breddidrott. Det 
är olyckligt att man ställer elitidrott och breddidrott 
mot varandra när man reflekterar kring allmännytta. 
I Djurgården hänger de olika delarna ihop. Framgång 
i ett led ger skjuts i nästa led och så vidare. De måste 
ges förutsättningar att samverka. Svensk elitidrott är 
beroende av såväl kommersiella aktiviteter som ideella 
insatser. Vi ska vara klara över att Djurgården aldrig 
skulle klara sig utan alla de många hundra ideella 
ledare och funktionärer som engagerar sig för klubbens 
bästa. Samtidigt skulle man inte heller klara sig utan 
det fotbollslag som faktiskt är motorn och dragloket i 
hela verksamheten.

FoTBoLLEN äR och kommer alltid att vara kärnan i 
verksamheten. Den engagerar tiotusentals yngre och 
äldre dagligen och många har det som ett av sina 
största intressen. Utöver det har Djurgården många 
andra värden att erbjuda de organisationer, som liksom 
Djurgården vill utveckla Stockholm som idrottsstad, 
men som nödvändigtvis inte delar en passion för just 
elitfotboll. Det gör att man står bättre rustade för 
framtiden när resurser ska fördelas och nyttan ska 
debatteras. Djurgården och Stockholm kan ha stor 
glädje av varandra här. 

Filip Lundberg är statsvetare och projektledare  för ”Djur-
gården Stockholm – Idrott och samhällsnytta i förening”

Träningspass i
Djurgårdsandan

Sportcenter.

Besök vår site för att se Mer OM våra  
aktuella utförsäljningar Och exeMpel på våra prOdukter.
WWW.FURNITUREHOUSE.SE

FURNITURE HOUSE STÖDER DIF FOTBOLL OCH GER  
10% RABATT PÅ HELA SORTIMENTET VID UPPVISANDE AV MEDLEMSSKAP

Furniture House Sweden ABs affärsidé är att inreda miljöer för kom-
mersiella projekt och event. Vi arbetar alltid nära kunden för att 
nå bästa möjliga resultat. Vi levererar allt från idé till färdig miljö 
beroende på kundens behov och förutsättningar.

Vår styrka är det breda sortimentet och ett nära samarbete med 
ledande producenter. Detta möjliggör att vi kan skapa unika och an-
passade lösningar som möter de högst ställda krav på både kvalitet 
och design.
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Årets U17 och U19
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Fakta | U17-truppen 2013
Målvakter
Sebastian Winther, -97
Philip Eklund, -96
  Ny från Hammarby IF

Backar
Anton Lindbom, -97
Michael Jahn, -96
gabriel Beckman, -97
Kevin Deeromram, -97
Simon Karevik, -96

Mittfältare
Belmin Logo, -97
Joel Bylander, -96
Alexander Kärki, -96
 Ny från Brommapojkarna
Marko Nikolic, -97
  Ny från Haninge
Erik Corradini Andersö -96
Wilhelm Loeper, -98

Anfallare
Felix Strindeby-grafström, -96
Jonathan Escalona opazo, -96
Samuel Holm, -97
Ferahat Celik, -96
Anton Holmqvist, -97
Abou Daud, -96
Yassin Housni, -97
  Ny från Brommapojkarna

Ledare
Huvudtränare: Bo Wester
Ass- och fystränare: victor Stoltz
Sjukgymnast: Anna Kellermalm
Lagledare: Janne Wiksell,
Kent Jardemark, Jonnie Lundström

Fakta | U19-truppen 2013
Målvakter
Eric Dahlgren, -94
Fredrik Andersson, -95 (ny)

Backar
Jakob glasberg, -95
Petter Riedel, -95
Erik Wåhlin, -95 (ny)
oliver Broström, -94
Frej Ersa Engberg, -95
Filip Milenkovic, -96 (ny)
Ludvig Brandimarti, -96 (ny)

Mittfältare
Carl Johan ågren, -95
Douglas Landvik, -94
Christoffer Karlsson, -96 (ny)
Bejoy Kahn, -95 (ny)
Christian Rubio Sivodedov, -97 (ny)
Leo Felicetti, -95 (ny)
  Ny från Älvsjö AIK
Napoleon Bergström, -95

Anfallare
Marijan Cosic, -96 (ny)
Brwa Pishdari, -95 (ny)
oliver Powers, -94
Niko granberg, -96 (ny)
  Ny från Brommapojkarna

Ledare
Huvudtränare: Anders Bengtsson
Ass tränare och målvaktstränare:
Peter Reiman
Fystränare: victor Stoltz
Sjukgymnast: Anna Kellermalm
Lagledare: Janne Wiksell,
Kent Jardemark, Jonnie Lundström

Bakre raden från vänster: Jan Wiksell (lagledare), Jonathan Opazo, Ferahat Celik, Simon Karevik, Erik Corradini, Jonnie Lundström 
(lagledare), Samuel Holm, Michael Jahn, Anton Lindbom, Marko Nikolic, Kent Jardemark (lagledare). Mittenraden från vänster:
Peter Reiman (mv-tränare), Wilhelm Loeper, Kevin Deeromram, Philip Eklund, Bo Wester (tränare), Sebastian Winther, Belmin Logo, 
Joel Bylander, Victor Stolts (fystränare och ass). Främre raden från vänster: Yassin Housni, Alexander Kärki, Anna Kellermalm (sjuk-
gymnast), Felix Strindeby, Gabriel Beckman Saknas på bilden: Anton Holmqvist.

Övre raden från vänster: Jan Wiksell, lagledare, Jakob Glasberg, Petter Riedel, Brwa Pishdari, Jonnie Lundström, lagledare, Christoffer 
Karlsson, Oliver Broström, Erik Wåhlin, Kent Jardemark, lagledare. Mittenraden från vänster: Anna Kellermalm, sjukgymnast, Bejoy 
Kahn, Carl-Johan Ågren, Napoleon Bergström, Anders Bengtsson, tränare, Marijan Cosic, Nico Granberg, Leo Felicetti, Peter Reiman, 
Ass. och MV-tränare. Nedre raden från vänster: Ludvig Brandimarti, Filip Milenkovic, Fredrik Andersson, Christian Rubio Sivodedov,
Frej Ersa Engberg. Saknas på bilden: Oliver Powers, Douglas Landvik.

Text: David Bogerius  Foto: Anna Lu Lundholm

–F örhoppningsvis blir kvalite-
ten bättre, säger U21-lagets 
coach Anders Johansson.

Årets U21-seriespel började redan 
den 4 mars då Djurgården besegrade 
Åtvidaberg med 3-1 på ett kyligt Stads-
hagen. Bland spelarna i startelvan fanns 
namn som Frej Ersa Engberg och Jacob 
Glasberg. 

– I år har vi en U19-trupp som ser 
väldigt vass ut vilket gör att vi kommer 
att använda många av dessa spelare i 
U21-matcherna. Flera av dem har redan 

testat på U21 och verkligen visat att de 
klarar av det, anser Johansson. 

FLERA Av SPELARNA som tillhör U21-
truppen är utlånade till antingen 
division 1-laget IK Frej (Alhaji Kamara, 
Adam Kasa, Trimi Makolli) eller Ara-
meiska/Syrianska som spelar i division 
2 (Sasa Matic, Kristijan Cosic, Ike 
Fofanah). 

– Vi har valt att göra så i år till 
skillnad mot tidigare och då framför 
allt med våra spelare som är födda 1993. 

När det är läge kommer de att spela 
matcher med Djurgårdens U21-lag och 
en till två gånger i månaden kommer 
de också att vara med och träna med 
A-laget på Kaknäs så att de känner att 
vi har kvar kontakten. 

i DJuRgåRDENS u21-TRuPP ingår även 
Philip Sparrdal Mantilla, Tim Söder-
ström och målvakten Eric Dahlgren. 

– Det är viktigt att våra målvakter 
får matchträning och därför har vi valt 
att ha en U19-målvakt som tredjemål-
vakt i A-truppen. Den av Kenneth Höie 
och Hampus Nilsson som inte står i A-
laget spelar med U21 och Eric Dahlgren 
(född 1994) spelar med U19, förklarar 
Anders Johansson. 

i FJoL vAR DJuRgåRDEN regerande mäs-
tare i U21-serien och gick som tåget i 
seriespelet. I slutspelet slarvades tyvärr 
gruppsegern bort varpå slutsegrande 
Malmö FF väntade på bortaplan i 
kvartsfinalen. Trots att lagkaptenen 
och mittbacken Daniel Jarl visats ut 
kunde Sasa Matic kvittera hemmalagets 
ledning, men i den 86:e minuten, slog 
Simon Kroon in sitt och Malmös andra 
mål vilket blev till ett segermål. 

Efter att ha spelat årets två inledande 
hemmamatcher på Stadshagen (segrar 
mot Åtvidaberg och BP) kommer fort-
sättningsvis Hjorthagen att vara U21-
lagets hemvist. Den 23 april kommer 
AIK på besök. Avspark 18:00 och fri 
entré. Flera av U21-lagets matcher kom-
mer även att direktsändas i DIFTV. 

Nytt upplägg
för U21-serien

U21-serien har fått ett nytt upplägg i år.
De allsvenska lagen är uppdelade i två åttalags-
grupper och Djurgården spelar i den norra.
Tre lag från varje grupp går till slutspel liksom
ettorna från de två Superettan-grupperna. 

Anders Johansson (infälld) och Philip Sparrdal-Mantilla.
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www.difshop.se

Visa ditt stöd i den 
officiella DIF-tröjan. Nio- och elva-

mannalagen

 Precis som sina kollegor är 
tanken att Roffe ska ge ett 
sportsligt stöd till ungdoms-

lagen. Han ska vara ett stöd till lagens 
ordinarie tränare och ledare, men även 
vara en länk till akademilagen samt 
fungera som en kontakt till ungdoms-
kansliet. 

Ungdomslagen i Djurgården leds 
normalt av engagerade föräldrar, en 
av Roffes uppgifter är att hjälpa dessa 
föräldratränare att utveckla sig själva 
och laget de tränar. Andra uppgifter är 
att göra matchanalyser, titta på olika 
spelare och att hjälpa till att se spelare 
som bör flyttas upp till akademilagen.

– Då många lag leds av just föräldrar 
har jag en viktig roll som fotbollskun-
nig och utomstående. Jag har ju ingen 
känslomässig relation till spelarna så 
jag kan bedöma dem enbart efter deras 
fotbollsmässiga kunnande, säger Roffe.

oCH FoTBoLLSKuNNANDE är något som 
Roffe har. Han har varit seniortränare 
i över 20 år, han har varit stadslagsträ-
nare och han har även varit instruktör 

i tidigare nummer av Djurgårdaren har vi berättat om Tomas olofsson och Hans 

Malmqvist som är åldersgruppsansvariga för femmanna- respektive sjumannalagen 

under akademilagen. Sedan januari i år finns det även en åldersgruppsansvarig för 

nio- och elvamannalagen, Roffe Eriksson.

vid tränarkurser i Stockholms 
Fotbollförbunds regi. Dessutom är 
han steg 3-utbildad som tränare.

Roffe ansvarar alltså för nio- och 
elvamannaverksamheten med spelare 
från 13 års ålder och uppåt. Samarbetet 

Text: oliver Dahle

mellan de tre åldersgruppsansvariga 
fungerar på så sätt att de ska försöka 
få föreningens träningsmetodik, 
spelmodell och spelsystem att 
genomsyra hela ungdomsverksam-
heten. Tillsammans för de även en 
dialog om i vilket lag olika spelare 
ska spela i.

– Om en spelare, som gör sitt 
sista år på sjumanna ligger före i sin 
utveckling så pratar vi med varandra 
om att kanske lyfta upp spelaren 
så att han får vara med och rota-
tionsträna med ett år äldre killar på 
niomanna. Så på så sätt samarbetar 
vi över gränserna.

ToTALT SETT har han hand om 19 
träningsgrupper, allt ifrån tretton-
åringar upp till klubbens J19-lag. 
Det mesta av arbetet sker ute på 

fotbollsplanen där han observerar och 
analyserar, men det är även en del prak-
tiskt arbete, som att till exempel hålla i 
träningar där man går igenom hur man 
tränar i klubben och hur spelmodellen 
ska se ut. 

» Om en spelare, som gör 
sitt sista år på sjumanna 
ligger före i sin utveck-
ling så pratar vi med 
varandra om att kanske 
lyfta upp spelaren så att 
han får vara med och 
rotationsträna med ett år 
äldre killar på niomanna. 
Så på så sätt samarbetar 
vi över gränserna.«
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-Jag är jätteglad att det har blivit 
verklighet. Jag kommer till en 
förening som har en väldigt bra 

verksamhet på många sätt och dessutom 
har mycket spännande på gång, säger Jo-
han som kommer att ägna 80 procent av 
arbetstiden åt ungdomsakademin och 20 
procent åt A-laget. Vad ska han då ägna 
sin tid med ungdomsakademin åt?. 

– Akademichefen Tommy Davidsson 
och jag, och allt efter som även Magnus 
Pehrsson, har pratat och haft gemen-
samma tankar om hur man ska jobba 
med långsiktig utveckling av spelare. 
Det har ju hänt en del runt Djurgården 
de senaste åren och jag har känt mig 
nyfiken på vad det är man har gjort och 
hur man jobbar. Jag ser som min främ-
sta uppgift att komma in och förstärka 
samt stötta de processer som finns. Att 
skapa ett positivt klimat och att utbilda 
ledare ligger mig varmt om hjärtat. 
Sedan finns det ett spännande tänk runt 
inlärning och lärande, att man kanske 
kan vara effektivare där en vad man ofta 
är inom idrotten. Men sedan ingår det 
även att guida våra äldre akademispe-

lare, spelare mellan 17 och 19 år, i den 
tuffa fas de är i när de ska ta de sista 
stegen in i seniorfotbollen.

MiLJöN RuNT DE uNgA fotbollsspelare 
som lägger ned så mycket tid på sin 
fotboll är något som Johan återkom-

mer till. Han menar att det ska vara en 
glädje att vara i djurgårdsmiljön och 
träna fotboll.

– Man ska mötas av goda ledare som 
har kunskaper om hur man bemöter 
människor på ett värdigt och bra sätt. 
Man ska ha roligt med fotbollen genom 
att vi ska ha bra inlärningsmetoder, man 
ska ha fokus på prestation och långsiktig 
utveckling där man ser individen. Det 

är de stora, övergripande bitar som jag 
vill vara med och förstärka. Samtidigt 
vill jag att de ledare som är i Djurgår-
den känner att även de får någonting 
med sig. Att de känner att de växer som 
ledare och att de vill vara i föreningen 
för allt det goda som vi står för.

 
JoHAN HAR LäNgE varit intresserad av 
träning och lärande inom idrott. Han 
var bland annat med och tog fram de 
psykologiska och pedagogiska bitarna 
i Svenska Fotbollförbundets spelarut-
bildningsplan och skrev boken »Spe-
larutveckling – ett helhetsperspektiv« 
(Svenska Fotbollförlaget) för snart tio 
år sedan. Han pratar gärna om lärande 

Idrottspsykolog Johan Fallby lämnade i vintras sin 
tjänst som riksinstruktör med inriktning beteende-
vetenskap på Svenska Fotbollförbundet och skrev
på ett treårskontrakt med Djurgården.
Text: Jonas Riedel

Akademin förstärker 
verksamheten

FRAMTIDENS DJURGÅRDENFRAMTIDENS DJURGÅRDEN

och motivation som två viktiga delar för 
både unga och äldre spelare.

– Dels är det intressant hur och var-
för man väljer övningar. Det är viktigt 
för mig att fotbollen ska stå i centrum, 
att det är spelet som skapar situationer 
som gör att man får träna på beslutsfat-
tande och perception för att lära sig för-
stå spelet. Fotboll är ett lagspel och det 
är massor av individuella prestationer 
som ska synkas ihop för att få ihop ett 
lag och man måste förstå de bitarna för 
att kunna bli riktigt, riktigt bra, för att 
kunna utnyttja sin maximala kapacitet.

 
HAN MENAR ATT det handlar om ett mo-
dern ledarskap som skapar självbestäm-
mande och inre motivation.

– Jag skulle vilja säga att den själv-
bestämmande motivation skapar inre 
motivation. Det betyder att spelaren 
ska få inflytande och kunna påverka 
sin utveckling. Ledarna ska sätta ramar 
och ha tydliga mål med verksamheten, 
men innanför dessa ramar så är det 
meningen att spelaren ska ha ett stort 
eget ansvar att kunna påverka sin egen 
utveckling med stöd av ledaren. Så det 
handlar både om ledarskasfrågor och 
hur vi praktiskt ska kunna jobba på det 
sättet. Det handlar så väl om hur vi ger 
feedback som hur vi skapar övningar där 
vi lär oss av det vi gör på planen.

 
JoHAN äR NogA med att påpeka att det 
inte handlar om att skapa några låt gå-
tränare, utan man ska ha tydlig ramar 
och mål.

– Men inom dessa ramar handlar 
det om ett samarbete mellan ledare och 
spelare där man tar vara på varandras 
erfarenheter och där tränaren vägleder 
spelaren istället för att styra honom.

Han kommer att jobba med alla aka-
demilag, från P10 upp till U19. Men han 
har även intresse att titta på hur man kan 
förbättra och ytterligare stärka verksam-
heten för spelare under tio år. De barn 
som börjar spela i Djurgården ska helt 
enkelt lära sig ännu mer, oavsett ålder.

EFTER SiN FöRSTA TiD i Djurgården ser 
han att mycket redan fungerar väldigt 
bra i verksamheten. 

– Tommy Davidsson satt och be-
römde sina tränare väldigt mycket, och 
jag tänkte att »visst«. Men sedan har jag 
sett att det faktiskt är så bra, det finns 
väldigt många duktiga ledare och ett 
mycket stort engagemang bland akade-
mitränarna. Det ska också bli intressant 
att lära känna övriga delar av verksam-
heten. Jag tror det är en otrolig styrka 
med duktiga ledare och tränare. Sedan 
tror jag självklart att nya Hjortagen är 
en avgörande fördel för oss, att vi fått 
fler ytor och att vi kan samla ihop verk-

samheten. Här har vi möjligheten att 
bygga upp ett riktigt djurgårdsland, här 
kan vi få en bra gemenskap, men även 
träffas och lära oss gemensamma sätt 
att jobba på. Det är processer som redan 
startat och som vi ska jobba vidare med.

 
guiDNiNgEN Av de äldre spelarna då, de 
som spelar i U17 och i U19 och som ska 
ta klivet upp till seniorfotbollen? Vad är 
det som krävs för att de ska lyckas?

– Motivation för att orka lägga ner 
den tid som krävs, men även för att 
kunna ta motgångar, för det kommer för 
alla. Det kan vara skador, eller perioder 
när man inte får spela så mycket som 
man har tänkt sig. Det är få som går 
igenom den här perioden utan att ha 
motgångar och de måsta man ha bered-
skap för att klara. Sedan tror jag spel-
förståelsen är viktig att få med sig, att 
man kan spelet fotboll. Det gäller att ta 
eget ansvar för att lära sig det, att förstå 
att man kan påverka så väldigt mycket 
själv. Har man kunskapen och motiva-
tionen kan man nå så mycket längre än 
man tror, det är så mycket som ligger 
i spelarnas egna händer. Det är viktigt 
för oss att kunna påvisa för spelarna, att 
hjälpa dem att förstå detta. En nyckel 
är därför att vi ska ha de bästa ledarna, 
ledare som förstår det här och som kan 
skapa den miljön.  

» Jag ser som min främsta uppgift att komma in 
och förstärka samt stötta de processer som finns. 
Att skapa ett positivt klimat och att utbilda ledare 
ligger mig varmt om hjärtat.«  Johan Fallby

– Här på Hjorthagen har vi möjligheten att bygga upp ett riktigt djurgårdsland, här kan vi få en bra gemenskap, men även träffas och lära oss gemensamma 
sätt att jobba på, säger Johan Fallby.
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Det första som slår dig när du kliver in på Tele2 Arena är; Hur tusan ska det gå in 
drygt 30 000 personer här!?  Känslan du får är att du befinner dig på en arena 
som som tar 15-20 000 åskådare.  Detta  är ett mycket gott betyg om du frågar 
mig. Arenan känns kompakt, tight och väldigt intim. Alla platser är under tak och 
du har en fantastisk sikt från alla platser på arenan. Den 21 juli får vi möjlighet att 
uppleva allt detta för första gången, missa inte detta!

Text: Daniel Malmgren  Bild: Tele2 Arena/SgA

FRAMTIDENS DJURGÅRDEN

Tele2 Arena    – En närmare upplevelse
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»Det kommer att finnas 
fantastiska faciliteter på 
arenan, bättre än på 
någon annan arena i 
Sverige och i Norden.
Du kommer att kunna ta 
en öl och en korv  men 
även ett glas champagne 
och en fin middag till-
sammans med dina 
vänner eller din familj. «

fyra månader innan första matchen på 
Tele2 Arena, sålt över 7 500 säsongs-
biljetter så förutsättningarna finns 
onekligen. Självfallet kommer även 
tifogruppen Sofialäktaren tifo ha en 
central roll i att färga läktarna blåran-
dig. Lägg gärna en slant i deras hinkar 
när de passerar dig på läktaren så att de 
får möjlighet att även i fortsättningen 
kan skapa Sveriges bästa tifon.

DET KoMMER ATT FiNNAS fantastiska 
faciliteter på arenan, bättre än på någon 
annan arena i Sverige och i Norden. 
Du kommer att kunna ta en öl och en 
korv  men även ett glas champagne och 
en fin middag tillsammans med dina 
vänner eller din familj. Du kommer att 
kunna stå på ståplats och sjunga dig 
hes och även sitta i en loge eller på en 
premiumstol. Något som är väldigt till-

talande med Tele2 Arena är att trots att 
arenan har faciliteter som ingen annan 
arena i norra Europa är i närheten av 
så har man valt att satsa på ett VIP-
koncept som utgår från att besökarna 
är på plats för att uppleva och bidra 
till stämningen. Friends Arena har  
exempelvis valt en annan lösning med 

över 90 loger och ett helt avskilt plan 
för VIP. På Tele2 Arena finns det lite 
drygt 20 loger, resten av VIP-sektionen 
är placerad ute på läktaren.  Vi vill att 
våra matcher på arenan ska fyllas av en 
engagerad publik som vill vara delaktiga 
i upplevelsen.

äNTLigEN FåR vi EN ARENA som kan 
erbjuda någonting för alla besökare. 
För tillfället arbetar vi hårt för att alla 
Djurgårdare, ung som gammal, ståplats-
supporter, VIP-supporter och alla andra 
ska kunna hitta just det som passar dem 
på arenan. DIF jobbar tätt tillsammans 
med bland annat  DNA, Järnkaminerna, 
Sofialäktaren tifo och Djurgårds-
publikens arenagrupp för att vi ska göra 
Tele2 Arena till en arena där alla  
Djurgårdare ska känna sig välkomna.  
Vi vänder  på alla stenar och diskuterar ➤

Stockholm Globe Arenas, SGA, 
som driver arenan kommer i sin 
marknadsföring trycka hårt på 

att på Tele2 Arena kommer du närmare 
ur många olika aspekter. Det kanske 
mest träffande med sloganen ”Kom 
närmare”  är att åskådarna på läktarna 
bara sitter sex meter ifrån sidlinjen 
på långsidan och tio meter på kort-
sidan. Detta är faktiskt helt unikt och 
understiger det avstånd som UEFA har 
satt upp som minsta avstånd mellan 
sidlinje och läktare. SGA har dock 
sökt, och beviljats, dispens. Det gör att 
vi på Tele2 Arena kommer att ha en 
svåröverträffad närhet mellan publik 
och spelare. Det kommer att vara en 

kokande gryta på Tele2Arena när vi 
spelar match och man kommer nästan 
känna vinddraget när spelarna springer 
förbi precis framför näsan. 

EN ANNAN oCH MYCKET viKTig ASPEKT 
med en arena är logistiken runt omkring. 
Något som den andra nybyggda are-
nan, Friends Arena, norr om staden 
bittert har fått erfara. När du ska ta dig 
till Tele2 Arena kan du välja mellan sex 
tunnelbanestationer i närområdet på 
tre linjer och dessutom tvärbanan, samt 
faktiskt helt acceptabla parkeringsmöj-
ligheter för din bil. Man satsar dock 
hårt på att åskådarna ska välja kommu-
nala färdmedel eller cykel till arenan. 

Det byggs bland annat Europas största 
cykelparkering i anslutning till arenan.

FöRuToM DET uPPENBARA faktum att 
arenan kommer att vara fylld med en 
blårandig publik kan man även på olika 
sätt kunna anpassas till att kännas som 
en riktig Djurgårdsarena. Fasaden, som 
kan färgsättas i en mängd olika färger 
kommer att lysa i våra färger då vi har 
match och en stor mängd av de 600 
TV-skärmar som finns inne på arenan 
kommer att anpassas så att vi får en blå-
randig arena. Den överlägset viktigaste 
faktorn för att arenan ska kännas DIF 
är förstås att vår blårandiga publik fyller 
läktarna. Vi har i skrivande stund, drygt 
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allt från utbudet i barer och kiosker 
till hur vi ska kunna fylla arenan flera 
timmar innan match och få publiken att 
stanna kvar efter matchen. 

viLL Du gå På FoTBoLL ska du kunna 
göra det på dina villkor och du ska kun-
na få den upplevelse som just du vill ha. 
Vi kan förvisso inte garantera vinst varje 
match men allt runtomkring ska kännas 
världsklass. Vi håller som bäst på att 
sätta ihop olika paket som du kan köpa 
till din vanliga biljett. Vi kommer under 
våren att presentera dessa tilläggspaket 
på dif.se.  Oavsett var du sitter eller står 
på arenan kommer du  ha möjlighet att 
äta och dricka gott. 

EN MåLgRuPP som kommer att känna 
sig lite extra välkomna är barnfamiljer. 
Äntligen kan vi erbjuda bra platser 
och ett utbud i kiosker och serverings-
utrymmen som är anpassade till våra 
yngsta supportrar. 

På TELE2 ARENA arbetas det just nu som 
bäst med att installera det system som 
ska säkerställa att alla de drygt 30 000 
åskådarna ska kunna ringa och surfa på 
sina mobiltelefoner inne på arenan, vilket 
vi i ärlighetens namn inte varit i närheten 
av tidigare. Detta möjliggör helt nya 
interaktiva tjänster på arenan. Du kom-
mer att kunna se repriser från matchen 
direkt i din smartphone och tanken är 
även att du på sikt ska kunna beställa och 
betala mat och dryck via din smartphone. 
Vår förhoppning är att man på detta viset 
inte bara ska göra det smidigt att handla 
i barer och kiosker utan även att det man 
med hjälp av den nya tekniken ska kunna 
få mer information, bättre koll på vad 
som händer på planen och ett mervärde 
som gör hela upplevelse att gå på match 
mycket större.

ARBETET MED TELE2 ARENA pågår för 
högtryck och det arbetas mer eller 
mindre dygnet runt, sju dagar i veckan 
för att arenan ska stå färdig den 21 
juli när vi tar emot IFK Norrköping i 
den första allsvenska matchen på Tele2 
Arena. I skrivande stund är omkring 
20 000 av arenans drygt 30 000 stolar 
monterade och man arbetar nu med 
att färdigställa spelplanen. Den 21 
juli kommer bli ett datum som ingen 
Djurgårdare vill missa. Försäkra dig 
redan nu om din plats på nya Tele2 
Arena. Säsongsbiljetter finns från 500 
kronor och inkluderar de åtta matcher 
som vi spelar på Tele2 Arena säsongen 
2013, däribland den första historiska 
matchen och derbyt mot AIK, vårt 
första riktiga derby på hemmaplan på 
år och dagar. 

FRAMTIDENS DJURGÅRDEN
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Omgång 1
2013-03-31
BK Häcken - IFK Göteborg
Helsingborgs IF - Djurgården
Syrianska FC - Kalmar FF
2013-04-01
Mjällby AIF - IFK Norrköping
Malmö FF - Halmstads BK
Gefle IF - Åtvidabergs FF
IF Brommapojkarna - Östers IF
IF Elfsborg - AIK

Omgång 2
2013-04-05
Åtvidabergs FF - Malmö FF
2013-04-07
AIK - Syrianska FC
IFK Göteborg - IF Brommapojkarna
Kalmar FF - BK Häcken
Halmstads BK - IF Elfsborg
2013-04-08
IFK Norrköping - Gefle IF
2013-04-08
Djurgården - Mjällby AIF
Östers IF - Helsingborgs IF

Omgång 3
2013-04-12
IF Brommapojkarna - IFK Norrköping
2013-04-13
Syrianska FC - Östers IF
2013-04-14
Malmö FF - Kalmar FF
Åtvidabergs FF - AIK
BK Häcken - Djurgården
Gefle IF - Halmstads BK
2013-04-15
Helsingborgs IF - Mjällby AIF
IF Elfsborg - IFK Göteborg

Omgång 4
2013-04-17
Östers IF - BK Häcken
Halmstads BK - Åtvidabergs FF
AIK - Malmö FF
2013-04-18
Djurgården - IF Brommapojkarna
Kalmar FF - IF Elfsborg
Mjällby AIF - Gefle IF
IFK Göteborg - Syrianska FC
IFK Norrköping - Helsingborgs IF

Omgång 5
2013-04-21
Åtvidabergs FF - IFK Göteborg
Halmstads BK - Kalmar FF
BK Häcken - Mjällby AIF
IF Brommapojkarna - Helsingborgs IF
2013-04-22
Syrianska FC - IFK Norrköping
Malmö FF - Östers IF
Gefle IF - AIK
IF Elfsborg - Djurgården

Omgång 6
2013-04-25 
IFK Göteborg - Malmö FF
2013-04-26
IFK Norrköping - BK Häcken
2013-04-27
Djurgården - Syrianska FC
Kalmar FF - Åtvidabergs FF
Helsingborgs IF - Gefle IF
2013-04-28
AIK - Halmstads BK
Östers IF - IF Elfsborg

Omgång 7
2013-05-03
Malmö FF - IFK Norrköping
2013-05-04
Åtvidabergs FF - Djurgården
2013-05-05
Halmstads BK - Östers IF
IF Elfsborg - Mjällby AIF
Syrianska FC - Helsingborgs IF
2013-05-06
Gefle IF - Kalmar FF
BK Häcken - IF Brommapojkarna
AIK - IFK Göteborg

Omgång 8
2013-05-10
IFK Norrköping - IF Elfsborg
2013-05-11
IFK Göteborg - Halmstads BK
2013-05-12
Kalmar FF - AIK
Mjällby AIF - Syrianska FC
Djurgården - Malmö FF
2013-05-13
Östers IF - Åtvidabergs FF
IF Brommapojkarna - Gefle IF
Helsingborgs IF - BK Häcken

Omgång 9
2013-05-17
Mjällby AIF - Malmö FF
2013-05-18
IF Brommapojkarna - Syrianska FC
2013-05-19
Östers IF - AIK
BK Häcken - Gefle IF
Djurgården - Halmstads BK
IFK Norrköping - Åtvidabergs FF
IFK Göteborg - Kalmar FF
2013-05-20
Helsingborgs IF - IF Elfsborg

Omgång 10
2013-05-22
Gefle IF - IFK Göteborg
AIK - Djurgården
2013-05-23
Halmstads BK - IFK Norrköping
Åtvidabergs FF - Mjällby AIF
IF Elfsborg - IF Brommapojkarna
Syrianska FC - BK Häcken
Kalmar FF - Östers IF
2013-05-29
Malmö FF - Helsingborgs IF

Omgång 11
2013-05-28
Syrianska FC - Gefle IF
2013-05-30
Djurgården - Kalmar FF
IFK Norrköping - AIK
2013-05-31
Östers IF - IFK Göteborg
2013-06-01
IF Brommapojkarna - Malmö FF
Mjällby AIF - Halmstads BK
Helsingborgs IF - Åtvidabergs FF
BK Häcken - IF Elfsborg

Omgång 12
2013-05-16 
Halmstads BK - Helsingborgs IF
2013-06-15
Gefle IF - Östers IF
2013-06-17
Kalmar FF - IFK Norrköping
IFK Göteborg - Djurgården
2013-06-27
Malmö FF - BK Häcken
2013-06-30
IF Elfsborg - Syrianska FC
2013-07-01
AIK - Mjällby AIF
2013-07-01
Åtvidaberg - Brommapojkarna

Omgång 13
2013-06-19
IF Elfsborg - Gefle IF
IF Brommapojkarna - Halmstads BK
BK Häcken - Åtvidabergs FF
2013-06-20
Mjällby AIF - Kalmar FF
Syrianska FC - Malmö FF
IFK Norrköping - IFK Göteborg
2013-06-27
Helsingborgs IF - AIK
2013-06-30
Djurgården - Östers IF

Omgång 14
2013-06-23
Åtvidabergs FF - Syrianska FC
Kalmar FF - Helsingborgs IF
Halmstads BK - BK Häcken

2013-06-24
Östers IF - IFK Norrköping
Gefle IF - Djurgården
AIK - IF Brommapojkarna
IFK Göteborg - Mjällby AIF
Malmö FF - IF Elfsborg

Omgång 15
2013-07-07
IFK Norrköping - Djurgården
Malmö FF - Gefle IF
Mjällby AIF - Östers IF
Helsingborgs IF - IFK Göteborg
IF Brommapojkarna - Kalmar FF
AIK - BK Häcken
Syrianska FC - Halmstads BK
IF Elfsborg - Åtvidabergs FF

Omgång 16
2013-07-14
Gefle IF - IFK Norrköping
Mjällby AIF - Djurgården
Helsingborgs IF - Östers IF
IF Brommapojkarna - IFK Göteborg
BK Häcken - Kalmar FF
Syrianska FC - AIK
IF Elfsborg - Halmstads BK
Malmö FF - Åtvidabergs FF

Omgång 17
2013-07-21
Djurgården - IFK Norrköping
2013-07-28
Gefle IF - Malmö FF
Östers IF - Mjällby AIF
Kalmar FF - IF Brommapojkarna
BK Häcken - AIK
Halmstads BK - Syrianska FC
Åtvidabergs FF - IF Elfsborg
IFK Göteborg - Helsingborgs IF

Omgång 18
2013-08-04
IFK Norrköping - Mjällby AIF
Djurgården - Helsingborgs IF
Östers IF - IF Brommapojkarna
Kalmar FF - Syrianska FC
AIK - IF Elfsborg
Halmstads BK - Malmö FF
Åtvidabergs FF - Gefle IF
IFK Göteborg - BK Häcken

Omgång 19
2013-08-11
Helsingborgs IF - IFK Norrköping
IF Brommapojkarna - Djurgården
BK Häcken - Östers IF
Syrianska FC - IFK Göteborg
IF Elfsborg - Kalmar FF
Malmö FF - AIK
Åtvidabergs FF - Halmstads BK
Gefle IF - Mjällby AIF

Omgång 20
2013-08-18
IFK Norrköping - IF Brommapojkarna
Djurgården - BK Häcken
Östers IF - Syrianska FC
Kalmar FF - Malmö FF
AIK - Åtvidabergs FF
Halmstads BK - Gefle IF
Mjällby AIF - Helsingborgs IF
IFK Göteborg - IF Elfsborg

Omgång 21
2013-08-25
BK Häcken - IFK Norrköping
Syrianska FC - Djurgården
IF Elfsborg - Östers IF
Malmö FF - IFK Göteborg
Åtvidabergs FF - Kalmar FF
Halmstads BK - AIK
Gefle IF - Helsingborgs IF
IF Brommapojkarna - Mjällby AIF

Omgång 22
2013-09-01
IFK Norrköping - Syrianska FC
Djurgården - IF Elfsborg
Östers IF - Malmö FF
Kalmar FF - Halmstads BK
AIK - Gefle IF

Mjällby AIF - BK Häcken
Helsingborgs IF - IF Brommapojkarna
IFK Göteborg - Åtvidabergs FF

Omgång 23
2013-09-15
IF Elfsborg - IFK Norrköping
Malmö FF - Djurgården
Åtvidabergs FF - Östers IF
Halmstads BK - IFK Göteborg
AIK - Kalmar FF
Gefle IF - IF Brommapojkarna
Syrianska FC - Mjällby AIF
BK Häcken - Helsingborgs IF

Omgång 24
2013-09-22
IFK Norrköping - Malmö FF
Djurgården - Åtvidabergs FF
Östers IF - Halmstads BK
Kalmar FF - Gefle IF
Mjällby AIF - IF Elfsborg
Helsingborgs IF - Syrianska FC
IF Brommapojkarna - BK Häcken
IFK Göteborg - AIK

Omgång 25
2013-09-25
IFK Norrköping - Halmstads BK
Djurgården - AIK
Östers IF - Kalmar FF
IFK Göteborg - Gefle IF
Mjällby AIF - Åtvidabergs FF
Helsingborgs IF - Malmö FF
IF Brommapojkarna - IF Elfsborg
BK Häcken - Syrianska FC

Omgång 26
2013-09-29
Åtvidabergs FF - IFK Norrköping
Halmstads BK - Djurgården
AIK - Östers IF
Gefle IF - BK Häcken
Malmö FF - Mjällby AIF
IF Elfsborg - Helsingborgs IF
Syrianska FC - IF Brommapojkarna
Kalmar FF - IFK Göteborg

Omgång 27
2013-10-06
Djurgården - IFK Göteborg
Östers IF - Gefle IF
Mjällby AIF - AIK
Helsingborgs IF - Halmstads BK
IF Brommapojkarna - Åtvidabergs FF
BK Häcken - Malmö FF
Syrianska FC - IF Elfsborg
IFK Norrköping - Kalmar FF

Omgång 28
2013-10-20
AIK - IFK Norrköping
Gefle IF - Syrianska FC
Kalmar FF - Djurgården
Halmstads BK - Mjällby AIF
Åtvidabergs FF - Helsingborgs IF
Malmö FF - IF Brommapojkarna
IF Elfsborg - BK Häcken
IFK Göteborg - Östers IF

Omgång 29
2013-10-27
IFK Norrköping - Östers IF
Djurgården - Gefle IF
Mjällby AIF - IFK Göteborg
Helsingborgs IF - Kalmar FF
IF Brommapojkarna - AIK
BK Häcken - Halmstads BK
Syrianska FC - Åtvidabergs FF
IF Elfsborg - Malmö FF

Omgång 30
2013-11-03
Östers IF - Djurgården
Kalmar FF - Mjällby AIF
Gefle IF - IF Elfsborg
AIK - Helsingborgs IF
Halmstads BK - IF Brommapojkarna
Åtvidabergs FF - BK Häcken
Malmö FF - Syrianska FC
IFK Göteborg - IFK Norrköping

SÅ SPELAS ALLSVENSKAN 2013
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P E T T E R

Gustafsson
vad brukar du äta till frukost?

– Jag brukar äta fil eller gröt, ägg och knäckebröd.
 
vad har du för favoritmusik?

– Mycket av det jag lyssnar på är 
är äldre musik, band och artister 
som Bob Dylan, Led Zeppelin, 
Cream med flera.
 
vem styr musiken i omklädnings- 

rummet och är det bra musik?

– Det gör Sparris (Philip Sparrdal 
Mantilla). Det är fantastisk dålig 
musik. Vi är många missnöjda och en kupp för att 
återta högtalarna är ett måste.
 
vem är den kändaste person du känner?

– Pelle Kotschack.
 
vilka var dina fotbollsidoler när 

du växte upp?

– Starkaste minnet från min uppväxt är VM -94, och då 
var det spelare som Romario, Roberto Baggio och Claudio 
Caniggia man följde.
 
vad hade du för favoritlag som yngre?

– Tottenham höll ett träningsläger uppe i Norrland, med 
sig hade dom David Ginola, en lirade som bjöd på show, 
sen dess har det varit laget jag håller på.
 
Kan du spela något instrument?

– Jag alibispelar gitarr. Inget jag bemästrar.

 
vad ser du helst på Tv?

– Jag ser helst sport på tv och främst Premier 
League-fotboll. Men även Seinfeldrepriser 
för 10:e gången. 
 
vilken är den bästa film du sett?

– Gladiator.

 Har du någon favoritmaträtt?

– Jag är ett stort fan av libanesisk 
mat.
 
vilken av dina fotbollsinsatser i 

DiF-tröjan är du mest stolt över?

– Jag är väldigt stolt över avslutningen 2009, då bara vinster 
gällde och på det sätt vi krigar oss kvar i allsvenskan.

vilket är det snyggaste målet du sett i Allsvenskan?

– Daniel Sjölunds mot Malmö 2005.
 
vem är världens bästa fotbollsspelare genom tiderna?

– Zinedine Zidane.
 
vilken arena är den bästa i Sverige?

– Stadion.
 
vilket lag, bortsett från DiF, har den bästa publiken?

– Bästa vet jag inte, men Malmö har tack vare sin arena en bra 
inramning.
 
vilka har de snyggaste matchtröjorna i Allsvenskan?

– Djurgården.

 
vilken är den bästa bortamatchen under säsongen tycker du?

– IFK Göteborg, vi har alltid bra support och det är en rolig 
match att spela.
 
vilken är den minst roliga bortamatchen?

– Mjällby. Där blåser det alltid kulingvindar med sido-
regn. 
 
vilken yngre allsvensk spelare tror du blir nästa storstjärna?

– Simon Tibbling.

vad jobbar du med att förbättra som fotbollsspelare?

– Även om jag är försvarsspelare ser jag mig som en 
offensiv spelare. Jag försöker utveckla mitt defensiva

1 mot 1-spel.
 

vad kommer du sakna mest med Stadion?

– Jag kommer att sakna de fantastiska elljusmatcherna på 
hösten.

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...

PÅ PLANEN PÅ PLANEN

Led Zeppelin
Favoritfilm

Fakta | Petter Gustafsson
Född: 850916
Längd: 179 cm 
vikt: 74 kg 
Position: Försvarare 
Kom ifrån: Skellefteå FF 2009
Moderklubb: IFK Anderstorp

Höstnostalgi
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BEHÖVER DU NÅGOT EXTRA TILL FESTEN?
HOS OSS HITTAR DU ALLT DU BEHÖVER.

ALLTID-OAVSETT

BOKA GÄRNA DIREKT PÅ EVENTFORALLA.SE

010-70 60 500

Medlemssiffran i Järnkaminerna 
slutade år 2012 på 2 726 
medlemmar vilket är en ök-

ning med nästan 1 500 personer jämfört 
med föregående år. Vår egen fotbolls-
turnering ”Kaknäscupen” var tillbaka 
med 14 glada lag, strålande solsken och 
över 1 000 glada Djurgårdare som njöt 
av toppfotboll(?). Alakowskis Krage från 
Haninge stod som segrare. 

Under det senaste året har JK också 
satsat mycket på teknik - en ny hemsida 
är på plats, anmälningsförfarandet till 

bortaresorna har fått en bättre lösning 
via en reseshop och vi har äntligen fått 
en ny webbshop för våra souvenirer med 
ett mycket bra souveniravtal som garan-
terat kommer att märkas i år. 

oM Du TYCKER ATT levande läktare, ett 
starkt stöd på bortaplan och en stark 
supporterorganisation är viktig hoppas 
vi att du blir medlem i Järnkaminerna 
2013. Medlemskapet kostar 150 kr (300 
kr för familjemedlemskap) och en nyhet 
för året är ”Supporterhundringen”, en 
extra hundralapp som delas mellan Rese-
klubben och Sofialäktaren Tifo (som tagit 
över tifoverksamheten efter Fabriken). 
Medlem blir du enklast på hemsidan.

JK DRivS På iDEELL BASiS och det som 
främst hindrar oss från att åstadkomma 
allt vi vill göra för DIF är bristen på per-
soner som bidrar. Vi behöver hjälp med:
• Försäljning i JK-tältet på våra matcher, 

där vi säljer souvenirer, medlemskap 
och resor.

• Engagera dig i Reseklubben, som 
bussvärd på våra resor eller genom 
att vara med och planera och driva 
verksamheten.

• Skriva för hemsidan och andra JK-
kanaler.

• Formgivare, både till hemsidan och 
som kan ta fram original för våra 
souvenirer.

• Egna förslag. Har du ett projekt som 
du tror skulle vara bra för JK? Hör av 
dig!

Mejla styrelsen@jarnkaminerna.se om 
du vill hjälpa JK hjälpa DIF.

JuST Nu letar Järnkaminerna medlems-
lokal. Har du tips eller tillgång till en 
lokal som kan fungera för möten, sou-
venirförsäljning, samlingar och annat 
JK-relaterat så är vi mycket intresserade. 
Mejla styrelsen@jarnkaminerna.se. 

Bortaresor med JK är ett billigt, 
roligt och enkelt sätt att stötta Djurgår’n 
även på bortaplan. Gå in på www.jarn-
kaminerna.se för att läsa om kommande 
resor till bland annat Häcken, Elfsborg 
och Åtvidaberg, tre roliga bortamatcher 
som vi tror kommer bli minnesvärda. 
Inte minst Åtvidaberg en lördag, den 4 
maj borde bli en riktig festresa. JK ar-
rangerar givetvis bussresor till samtliga 
resmål, boka din plats idag via vår 
hemsida eller i JK-tältet vid klacken på 
Stadion.

Vill du ställa frågor eller komma med 
förslag till Järnkaminerna? Enklast är 
att mejla styrelsen@jarnkaminerna.se, 
eller ryck tag i någon av oss på match-
dag. Ses på läktarna i vår!  

Förra året innebar en 
stor uppryckning på 
supporterfronten.
Men JK tror på ett 
ännu bättre 2013.
Text: Järnkaminerna

DJURGÅRDSFAMILJEN

Mot nya supporter-
höjder 2013

artbyjoachim wordpress.com

aKryLmÅLNiNGar pÅ dUK
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Ny ”supporterunion”
stöttar Djurgården Fotboll 
även utanför planen

 Den nya ”unionen” samlar 
supportergrupperna Järnka-
minerna, DNA, UCS och 

Sofialäktaren Tifo, samt supportrar 
med specialkompetens inom bland an-
nat kommunikation, marknadsföring, 
försäljning, socialt ansvarstagande, 
ekonomi och juridik. Supportersam-
arbetet stöttar även Djurgårdsandans 
sociala arbete och driver på Djurgården 
Fotbolls vision att bli en ledande socialt 
ansvarstagande aktör inom svensk fot-
boll och en positiv kraft i samhället.

– Tanken att samla supportrarna är 
inte bara att kunna dra nytta av den 
enorma kraft, kompetens och erfaren-
het som finns i Djurgårdens breda 
supporterskara. Det är dessutom ett 
sätt att se till att alla supportrars öns-
kemål och intressen – från klackens till 
barnfamiljernas – görs hörda och till-

Som de flesta Djurgårdare redan känner till så inledde Djurgården Fotboll ett supportersamarbete i samband 

med arenautredningen under 2011. Samarbetet har varit väldigt lyckat och har nu utvecklats till något som 

närmast kan beskrivas som en »supporterunion« – en samling supportrar som stöttar föreningen och 

Djurgårdsandan inför och under säsongen 2013, bland annat med publikrekrytering och arenaupplevelsen 

på Stadion och Tele2 Arena.

godosedda i så stor utsträckning som 
möjligt, något som inte minst är viktigt 
då vi flyttar till en ny arena i sommar, 
säger Tom Davidson, medgrundare och 
vd för DNA och en av initiativtagarna 
till idén.

TiLLSAMMANS MED DJuRgåRDEN arbetar 
”supporterunionen” nu för högtryck 
för att ta fram reklam- och försälj-
ningskampanjer och skapa hausse inför 
matcherna på Stadion och Tele2 Arena, 
samtidigt som man också jobbar för 
att främja Djurgårdens sociala insatser 
under året. Dessutom samarbetar
supportergrupperna och Djurgården 
för att göra själva arenaupplevelsen så 
bra som möjligt för alla. Daniel Malm-
gren, marknadschef på Djurgården 
Fotboll, är övergripande ansvarig för 
samarbetet från föreningens sida:

Text: Carl Henrik Nordin

DJURGÅRDSFAMILJEN DJURGÅRDSFAMILJEN

– Tillsammans vill vi engagera de 
tusentals Djurgårdare som i dag inte är 
medlemmar och som går mer sällan på 
matcherna, samt även attrahera Stock-
holmare som kanske inte går och ser 
allsvensk fotboll alls. Vi vill göra flytten 
till Tele2 Arena så smidig som möjligt 
och dessutom skapa en otrolig arena-
upplevelse för alla olika målgrupper 
– från aktiv och engagerad publik i alla 
åldrar, till familjer, förstagångsbesökare 
och sponsorer som går med kunder.
På så vis hoppas vi kunna göra all publik 
på arenan delaktig på något sätt. Det är 
redan ett enormt tryck i försäljningen 
till säsongen och vi har än så länge sålt 
xx (aktuella siffror vid pressläggning?) 
biljetter till Stadion och yy (dito) till 
Tele2, vilket är mer än vad vi egent-
ligen vågats hoppas på, säger Daniel 
Malmgren. 

är du intresserad av att bidra till supportsamarbetet och stötta Djurgården inför/under säsongen 2013? Skicka ett mail till 
Daniel Malmgren på daniel.malmgren@dif.se, så vidarebefordras ditt mail till de som ansvarar för supportersamarbetet.

vill ni komma i kontakt med Lena och Stefan når ni dem på följande sätt:
Lena – E-mail: lenagw@dif.se  Telefon: 072 5140004       Stefan –E-mail: stefan.ryderfelt@dif.se  Telefon: 072 2180870

SLO: Vi finns för er

-Vårt mål är att ge den bästa 
möjliga servicen till alla 
Djurgårdare på framförallt 

matchdagar, men även att finnas till-
gängliga däremellan, säger Lena.

oFFiCiELLT BESKRivS SLo-uPPDRAgET på 
följande sätt

 • En SLO fungerar som sambands-
man eller en bro mellan supportrarna och 
klubben och har som uppgift att hjälpa 
och förbättra dialogen.

• SLO:ns arbete är beroende av den 
information denne får från såväl klubb 
som supportrar och den trovärdighet man 
uppbär från båda parter.

• SLO:n informerar supportrarna om 
relevanta beslut av klubbens ledning och i 
andra riktningen.

• Synpunkter som förs fram av sup-
portrarna framförs till klubbens ledning.

• SLO:n bygger relationer inte bara 
med olika supportergrupper utan efter 
eget initiativ även med polis och säker-
hetspersonal och eventuellt andra aktörer.

• SLO:n samarbetar med SLO:s hos 
andra klubbar innan matcher för att bidra 
till att supportrarna uppträder i enlig-
het med de riktlinjer som gäller för god 
säkerhet.

uNDER åRET kommer Lena och Stefan 
att ha återkommande möten för att lö-
pande kunna diskutera frågor av intresse 
med alla intresserade supportrar. Kal-
lelse kommer att ske via www.dif.se. 

– Agendan är alltid öppen och vi vill 
att supportrarna styr den. Har ni idéer 
eller funderingar och inte vet vart ni ska 
vända er så vill vi att ni känner att vi är en 
naturlig kontaktpunkt hos DIF. Vi kan 
inte säga det för ofta; vi finns för er.

Text: Lena gustafson Wiberg

2013 BLiR ETT SPäNNANDE åR. Djurgår-
dens IF kommer att spela sju matcher 
på Stockholm Stadion och åtta matcher 
på nybyggda Tele2 Arena. Det kom-
mer bli en säsong fylld av vemod och 
nostalgi, men även en rejäl nystart. Att 
byta arena är inte en lätt process, att 
göra det mitt under säsong är än mer 
klurigt.

– Vår ambition är att försöka göra 
flytten så smidig som möjligt för er alla. 
Vi tror att nyckeln är information och 
tydlighet och här ska vi göra allt vi kan 
för att nå framgång. I år vill bli dess-
utom ännu synligare på arenorna. Tveka 
inte att komma fram och prata med 
oss. All feedback, positiv som negativ, 
är värd mycket för Djurgården i vår 
strävan att förbättra våra arrangemang 
och komma närmare våra medlemmar 
och besökare, säger Lena. 

2013 går SLO-verksamheten i Djurgården in på andra säsongen

och precis som förra året är det Lena Gustafson Wiberg och

Stefan Ryderfelt som innehar uppdraget.

Lena gustafson Wiberg

Stefan Ryderfelt
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Har du någon kontakt med någon av 

lagkompisarna i dag?

– Nej, pratar ibland med Stormen 
(Elias Storm) och Rascken (Niklas 
Rasck)  och någon gång har vi tagit 
en middag med de som fortfarande 

bor kvar i Stockholm.

Följer du dagens Djurgården?

– Ja så gott det går men tyvärr blir mest från soffan. Ska dock 
försöka förbättra det i år nu när sonen är intresserad.

vad är dina intryck av den dagens DiF?

– Bra struktur med Magnus i spet-
sen. Organisationen börjar arta sig 
och det är bara och hoppas att det 
kan sprida sig ut till planen också. 
Det har ju varit en stor omsättning 
senaste tiden och det tar tid att sätta 
ihop en grupp som fungerar.

vad gör du i dag?

– Jag jobbar som fritidspedagog på 
Solhemsskolan i Spånga.

Har du någon hälsning till Djurgårdens medlemmar?

– Fortsätta stötta laget så som de alltid har gjort. Att få ett 
sånt stöd som jag hade som spelare är mycket värt.
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M i T T  D J u R g å R D S L i v

13. STEFAN BERGTOFT

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 kämpe som för 

alltid kommer bli ihågkommen för sin 

glöd och vinnarskalle.

»Bosse Andersson
lovade mig en
whiskeyflaska om
jag gjorde mål och
otroligt nog blev 
det så.«

Stefan i dag.

Hur började din fotbollskarriär?

– Jag började spela i Kälvesta IOF när jag var sex år. Där spe-
lade jag till jag var 16-17 då jag gick till Spånga IS. I Spånga 
blev det ett år i juniorena och tre i A-laget innan jag fick 
chansen att spela för DIF.

Hade du något favoritlag som liten?

– Det var faktiskt Djurgården. Pappa brukade ta med mig på 
både ishockey och fotboll.

Hur gick det till när du hamnade i Djurgården?

– Jag fick ett samtal av Matte Jansson, tror jag, där han gav 
mig chansen till en provmatch tillsammans med ett antal 
spelare från övriga Sverige. Efter det fick jag även träna med 
A-laget i slutet av säsongen -99 innan jag fick ett kontrakts-
förslag.

whiskeyflaska om jag 
gjorde mål (eller ngt i den 
stilen) och otroligt nog 
blev det så och dessutom 
på nick. Vi vann matchen 
(tror det blev 4-1).

Hur kändes det att göra ditt första DiF-mål?

– Eftersom målen inte direkt rasade in under min karriär så 
var det självklart en otrolig känsla att både få göra det i ett 
derby och mot AIK. 

vilka medspelare gjorde mest intryck på dig under din Djurgårds-

karriär?

– Stefan Rehn bland många. Hans spelsinne och teknik 
var något man önskade. Måste också nämna Kim och 
Isak. De hade tidigt ett mål med vart de ville med fot-
bollen och det har ju tagit dem dit de är i dag.

Hur var stämningen i omklädningsrummet, har du några 

speciella minnen eller anekdoter?

– Det var en bra stämning. Mycket skämt på och vid 
sidan av planen och Pierre Gallo var en tillsammans 
med Markus Karlsson som bjöd på både roliga och udda 
saker.

vad är ditt bästa minne från tiden i DiF?

– Då måste jag säga derbysegern 2004 mot AIK. Ett 
minne som kommer sitta i för livet. Även att få vinna guld är 
stora minnen.

Du har nästan en kultstatus bland Djurgårdssupportrarna, hur 

kommer det sig tror du?

– Jaså, det låter spännande. Kanske för att man visste att de 
andra spelarna faktiskt var bättre och att vissa då måste kunna 
sitta på bänken eller läktaren.

var det lätt att anpassa sig till DiF?

– Nej det var ju en helt annan träning än vad jag var van vid. 
Jag hade aldrig varit på ett gym innan och nu skulle man 
träna sex dagar i veckan med dubbla pass vissa dagar. Det var 
väldigt jobbigt första halvåret, men mycket lärorikt.

vilka spelare influerade dig på den tiden?

– Självklart hade man 
Beckham som en 
favorit men även Paul 
Scholes med sin sköna 
spelstil var en annan. 
En mindre känd mitt-
fältare som jag också 
tyckte spelade en så-
dan fotboll jag gillade 
då var Paul Murray 
som just då spelade för 
ett annat favoritlag, 
QPR. Tyvärr hände 
det inte så mycket mer 
med honom och hans 
karriär stannade av ganska snabbt efter att han fick chansen hos 
dåvarande Premier League-klubben Southampton.

vad minns du av din debut?

– Det var en träningsmatch mot Brage på ett kallt Stadsha-
gen. Ett antal tusen åskådare hade samlats och bara det var 
fantastiskt. Det var bengaler innan matchen och jag var rätt 
så nervös. Kommer ihåg att Bosse Andersson lovade mig en 

Stefan visar var skåpet ska stå.

Bergtoft i gott sällskap

Fakta | Stefan Bertgtoft
ålder: 33
Position: Mittfältare 
Säsonger i DiF: 6,5
Mål i DiF: 2
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För en bra start i livet...          besök DIF-shopen!

Du hittar oss
på Nybrogatan 20
T - Östermalmstorg
(Uppgång Östermalmstorg)

Tel: 08-660 18 91

Öppettider:
mån-fre 11.00-18.00
lör 12.00-16.00
matchdagar öppet

www.difshop.se
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Hur mycket Djurgårdare är du och dina 
vänner egentligen? Testa er med detta

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

Vilken känd expert-
kommentator var med i 
laget när DIF förnedrade 

             Bajen med 9-1 år 1991?

Vad var Tommy Berggrens smeknamn?

När brukade Mikael Dorsin blunda 
när han var liten?

Vilken match i DIF-tröjan blev den 
sista för Vito Knezevic? 

Hur slutade hemmamatchen 
mot Juventus 2004?

Vilket år startade Djurgårdens 
fotbollssektion?

Vad var speciellt med 1980 års 
matchtröja?

Varför blev Sebastian 
Rajalaksos avstäng-
ning förlängd efter

             matchen mot Kalmar 
             borta 2008?

Hur många matcher
spelade Anders Limpar
för Djurgården?

Vilka klubbar har Andreas Johansson spelat 
för sedan han var i DIF förra gången?

Från vilket land
kommer Yussif Chibsah?

Mellan vilka år spelade 
Andreas Isaksson i DIF?

När bytte Blue Saints namn
till Järnkaminerna?

Hur många A-landskamper för
Danmark har Peter Nymann Mikkelsen?

När blev DIF svenska mästare i fotboll för första gången?

I vilka sporter var Gösta »Knivsta« Sandberg 
landslagsman?

Vem stod i mål för Elfsborg i premiären mot DIF 2012?

Vem tränade Djurgården mellan 1994 och 1997?

På vilken plats ligger DIF i den
Allsvenska maratontabellen?

DJURGÅRDS QUIZ
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1. Jens Fjellström, 2. 2001-2004, 3. 1997, 4. En. 5. 1912, 6. Fotboll, hockey och bandy, 7. NEC Nij-
megen, 8. Kenneth Høie,  9. Anders Grönhagen, 10. Sjua, 11.När han åkte förbi Råsunda (och när 
han sov förmodligen), 12. SM-finalen mot Malmö 1988,  13. Ghana, 14. 1-4,
15. »Baloo«, 16. 1899, 17. Wigan, Ålborg och OB, 18. Den var helt mörkblå utan ränder,
19. Han smällde igen en dörr i ilskan och TV råkade filma det, 20. Ingen.

RäTT SvAR:

59

17

Vilket holländskt lag har Erton Fejzullahu spelat för?

17-20 Du är ett blårandigt geni!
13-16 Godkänt, men du borde se fler matcher
8-12 Hört talas om Leffe Nilsson?
0-7 Du har nog fått fel tidning...

DJURGÅRDSFAMILJEN

Text: David Bogerius  Foto: Jonas Riedel

–D et ser väldigt förhopp-
ningsfullt ut samtidigt som 
det har varit en tuff höst 

och vinter på grund av det allmänna 
konjunkturläget. Man får ofta höra från 
våra företag att det är svårt att hålla för-
säljningsmålen och att det dras ner på 
marknadsbudgetarna. Vår förhoppning 
är att behålla våra stora partners sam-
tidigt som vi får in nya för att behålla 
pengarna men också utveckla affärerna.

DET äR FRAMFöR ALLT tre faktorer som 
får Edgren att andas optimism. Den ena 
är sommarens flytt till Tele2 Arena – 
Sveriges modernaste arena.

– Det känns extremt bra. Vi flyttar 
in i en arena av världsklass vilket ökar 
intresset enormt för ett samarbete med 
Djurgården. I Tele2 Arena blir det 
otroligt mycket lättare för våra partners 
att få fram sitt budkap och samtidigt är 
det en fantastisk skådeplats att ta med 
sina kunder till. 

viD SiDAN Av FöRBEREDELSERNA för flyt-
ten pågår ett intensivt utvecklingsarbete 
med Djurgårdsandan. I år kommer brös-
tet på A-lagets matchtröjor att prydas av 
Djurgårdsandans splitternya logga. 

– Med fjolårets CSR-rapport som ett 
av många exempel har vi förtydligat vårt 
samhällsengagemang ytterligare genom 
att sätta Djurgårdsanden på den kommer-
siellt dyrbaraste platsen som föreningen 
förfogar över.  Målsättningen är bland 
annat att skapa kännedom kring det ar-
betet föreningen gör ute i samhället men 
också att hitta samarbetspartners som vill 
stödja idén med att köpa loss utrymmet 
från bröstet, säger Magnus Edgren. 

DET TREDJE TRuMFKoRTET är Djurgår-
dens egen tv-kanal på webben, DIFTV, 
som utvecklats under vintern tillsam-
mans med samarbetspartnern Solid-
tango. Det som tidigare varit utspridda 
klipp i nyhetsflödet på dif.se finns nu 
samlat på en egen tv-plattform med 
adressen diftv.se. Direktsändningen 

från cupmatchen mot Åtvidaberg i mars 
lockade nästan 1800 betalande tittare 
(fler än vad som såg matchen på plats 
på Kopparvallen) och presentationen av 
nyförvärvet Amadou Jawo sågs av över 
13 000 på en vecka. 

– Vi har tagit våra sändningar och 
inslag till en professionell tv-miljö där 
vi kan administrera reklamfilmer på ett 
smidigt sätt. Vår tv-produkt kommer att 
växa extremt mycket över tid och bli en 
viktig del för försäljningsbolaget. Redan 
idag har vi annonsörer som har haft 
extremt bra utväxling på sina rörliga 
annonser, säger Magnus Edgren. 

Det råder ingen tvekan om att han 
ser positivt på föreningens framtid:

– Det krävs att vi jobbar oerhört hårt 
varje dag men vi är rätt spår och det 
känns fantastiskt. 

Nya möjligheter
och utmaningar

Djurgården Fotbolls försäljningschef 
Magnus Edgren har en fulltecknad
kalender. Stockholms Stolthet står inför 
en historisk säsong full av möjligheter. 

Magnus Edgren
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