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Ny säsong närmar sig
Redan nu har det hänt mycket sedan säsongen 2013 tog slut, så läs om
hur du enklast skaffar dig din egna plats på läktaren 2014.
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4. Klassiskt Djurgårdsögonblick
Vi minns Djurgår’ns historia genom en bild.

6. Lars-Erik Sjöberg
Djurgårdens ordförande Lars-Erik Sjöberg har ordet.

7. Organisationsförändringar
Nya roller i DIF Fotbolls organisation.

8. DIF-nyheter
Smått och gott från Djurgårdsvärlden.

10. Super-Bo är tillbaka
Bosse Andersson nygammal sportchef i DIF.

Pelle Olsson tillträder och
Bosse Andersson återkommer.
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Läs mer om vår nya arena inför säsongen 2014.

24. Høgmo hälsar
Ett brev från allas vår Per-Mathias Høgmo.

26. Kontinuitet och utveckling i Akademin
Tommy Davidsson sammanfattar 2013.

28. Från U till A: Tim Söderström
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34. Yngre akademilagen
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36. U-lagen
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48. Emil Bergström
Allt du inte visste om Emil.

50. Säsongsbiljetter 2014
Allt du behöver veta för att säkra din plats på Tele2 Arena.

53. Från Stockholms Stadion
Läs om tidsdokumentet över Stadion.

54. Daniel Martinez - mitt Djurgårdsliv
En »spelar-supporter« berättar om sin tid i DIF.

57. Järnkaminerna
Från ett starkt läktarår mot ett ännu bättre.

58. Djurgårdandan
Drive In-Fotbollen blir större.

60. Bättre förutsättningar i fotbollsskolan
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Turin 2004

KLASSISKT
DJURGÅRDSÖGONBLICK
Andreas Johansson skjuter in straffen som innebar ledning borta
mot Juventus i Champions League-kvalet 2004. Senare ökade
Tobias Hysén ledningen till 2-0 innan italienarna till slut lyckades
kvittera till 2-2. En av de största Djurgårdsbragderna enligt många.
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Lars-Erik Sjöberg, ordförande i Djurgårdens IF FF

FOTO:

Organisationsförändringar
inom Djurgården Fotboll

Jonas Riedel

Johan Ahlborg får ny roll inom Djurgården och Henrik Berggren
ersätter som tf vd från och med den 9 december.

En händelserik säsong är
över, nu blickar vi framåt.

E

Det har hänt väldigt mycket i Djurgården Fotboll under året. Från att vara
nere för räkning vände allt en vårdag mot Malmö FF och nu ser vi fram mot
en ny säsong, skriver Djurgårdens ordförande Lars-Erik Sjöberg.

B

ästa Djurgårdare. Vilken säsong
vi inom Djurgården kan blicka
tillbaka på och vilka starka
minnesupplevelser vi fått med oss för
resten av livet. Efter en bra försäsong tog
det tvärstopp för oss när Allsvenskan
drog igång med bortamatch mot
Helsingborg. Första hemmamatchen mot
Mjällby avbröts felaktigt och sedan
fortsatte en Golgata-vandring med
förluster, och förvisso en oavgjord match
mot BP. Efter sju omgångar hade vi 1
poäng och 2-19 i målskillnad! Krydda
det med att huvudtränaren avgått och
styrelseledamöter som lämnat. Det
kändes som allt hade gått emot oss både
på plan och utanför, inte minst kring
besluten kring Mjällbymatchen. Vi var
nere för räkning och i det mörkaste av
stunder såg man framför sig derbyn mot
ett grönvitt lag på Tele2 under 2014.
i
matchen mot Malmö FF, spelarna
gjorde en heroisk match och visade vägen för oss andra. Trots en man mindre
så kunde vi vända ett underläge till vinst
med 3-2. På läktaren satt Per-Mathias
och såg matchen och blev så imponerad
att vi kunde signera ett kontrakt med
honom dagen efter och resten är som
man säger historia.

SÖNDAGEN DEN 12 MAJ VÄNDE DET
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att flytten
till vår nya hemmaarena, Tele2 Arena,
har gått över förvänta. Givetvis har det
varit lite inflyttningsoreda men i stort
har det varit positiva upplevelser och
kommentarer. Vårt publiksnitt på nästan 16 000 personer på våra hemmamatcher visar också att vi har en fantastisk
publikkapacitet. Att höja publiksnittet
ytterligare är ett av våra viktigaste mål
för 2014, för att skapa ännu bättre atmosfär, men också av ekonomiska skäl.
Vi vill alla att Djurgården skall vara
en toppklubb i Allsvenskan och för detta
krävs ekonomiska resurser. Vi kan tyvärr
redan idag konstatera att 2013 inte blir
ett bra år ekonomiskt och att vi måste
göra extraordinära insatser för att nå
en balanserad budget för 2014. Du kan
bidra genom att köpa säsongsbiljetter
tidigt, och tänk på att köper du en liten
dyrare säsongsbiljett så går nästan hela
skillnaden i pris direkt in i vår verksamhet. För dig som har möjlighet att ge
sponsring, hör av dig till vår marknadsavdelning, vi behöver ditt stöd.

JAG KAN OCKSÅ KONSTATERA

av Djurgårdaren finner
du artiklar om våra yngre elitlag, men
jag vill också nämna att vår ungdomsverksamhet är större än någonsin och
att vi i år haft cirka 1400 pojkar och
250 flickor som har fått sin fotbollsutbildning inom Djurgårdensfamiljen.
För många är glädjen att få spela med
sina kompisar och äran att få dra på sig
Djurgårdströjan viktigast och det skall
vi se till att så många som möjligt skall
få göra. Med byggandet av Djurgårdsstaden och de satsningar vi gör så ser jag
framför mig en stor ökning av vår ungdomsverksamhet de kommande åren.
Det som begränsar oss för att bedriva en
bra verksamhet är framförallt tillgången
till bra anläggningar och att det byggs
nya anläggningar. I några fall ser jag
framför mig att vi måste göra det i egen
regi och då behöver vi komma tillbaka
till dig för ditt stöd.
Utöver den sportliga ner- och sedan
uppgången så har det också varit känslosamt med byte av arena under året.
Efter 77 år på samma arena, en arena
som har bjudit på så många minnen och
7 SM-guld, så tog vi gemensamt avsked
inför ett fullsatt Stadion i 2-0-matchen
mot Öster. Vilken fotbollspropaganda
Djurgårdens spelare och publik bjöd på
denna sommarkväll, ett minne för livet.
I DETTA NUMMER

Lars-Erik Sjöberg

Med Per-Mathias i ledningen för
sporten fick vi sedan en mycket bra
utveckling och till slut nådde vi en
sjundeplats, vår bästa placering sedan
2007 och mycket bättre än vad vi kunde
drömma om i mitten på maj. Med den
säsongsavslutningen är det med stor tillförsikt jag ser fram emot en ny säsong
för A-laget och derbyn mot ett gulsvart
lag från Solna. Under hösten har vi jobbat med att få en ny ledning för sporten
på plats och jag är glad att vi kunnat
knyta både Bosse Andersson som sporchef och Per Olsson som tränare till oss.
Spelartruppen är också i stort klar inför
den kommande säsongen.

vill jag från styrelsen
tacka alla medarbetare, spelare och
ledare för era insatser i Djurgården och
ett stort tack till alla er supportrar som
stöttar vårt lag, oavsett med- eller motgångar. Väl mött nästa säsong.

AVSLUTNINGSVIS

fter nästan tre år som ansvarig
för Djurgården har Johan
Ahlborg valt att lämna
vd-posten för att istället axla en
nyinrättad roll inom Djurgården
Fotbolls organisation. Ahlborg
kommer, på direkt uppdrag från
Djurgården Fotbolls styrelse, att leda
och verka i flera av de utskott som
styrelsen lanserar med det långsiktiga
målet att stärka klubbens konkurrenskraft, såväl ekonomiskt som sportsligt.
Utskottens uppgifter blir att integrera
det övergripande strategiska utvecklingsarbetet inom föreningen med
styrelsens och ledningens ordinarie
arbete. Utskotten kommer att bestå av
representanter från både styrelse och
ledning samt extern kompetens.
– I ROLLEN SOM VD för Djurgården Fotboll har jag sett ett stort behov av att
sätta ökat fokus på klubbens strategiska
utvecklingsfrågor som är nyckeln till
att driva klubbens långsiktiga ekonomiska och sportsliga situation framåt.
Det finns en stor potential som nu
har jobbats upp inom föreningen, inte
minst via flytten till Tele2 Arena och
de unika relationer som finns inom
Djurgårdsfamiljen, men det återstår ett
utvecklingsarbete för att kapitalisera
fullt ut på detta och säkerställa att alla
klubbens strategier drar åt samma håll.
Det är ett arbete som varken jag i min
roll som vd, eller styrelsen, haft tid
att driva fokuserat. I och med denna
nyinrättade roll, och införandet av ett
nytt utskottsarbete, ges både jag och
Djurgården Fotboll tid och utrymme
att fokusera på detta viktiga och utmanade arbete, säger Johan Ahlborg.

till
Djurgården Fotboll som tf vd, med
huvuduppdraget att leda den dagliga

HENRIK BERGGREN ÅTERVÄNDER

Henrik Berggren

verksamheten med fokus på att stärka
ekonomin och att effektivisera samt
utveckla föreningen.
– Jag har många år bakom mig i
Djurgården Fotboll och känner väl till
verksamheten samtidigt som några år
utanför föreningen har gett mig både
perspektiv och nya erfarenheter. Jag är
väldigt motiverad och ser fram emot
att komma igång med arbetet, säger
Henrik Berggren.
att Johan
Ahlborg nu kan ägna tid och kraft åt
det som är alla föreningars utmaning,
att skapa större intäkter till verksamheten. I vd-rollen har tiden inte räckt
till för de behov som finns. Det är naturligtvis tråkigt att Johan lämnar som
vd, men vi i styrelsen är mycket nöjda
med en lösning där han är kvar i Djurgården Fotbolls verksamhet samtidigt
som Henrik Berggren, som är fullt
insatt i föreningen, återvänder, säger tf
ordförande Lars-Erik Sjöberg.

– VI SER MYCKET POSITIVT PÅ
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Djurgårdsspelare i landslaget

Stöd DIF när du spelar
hos Svenska Spel
Svenska Spels nya satsning på
ungdomsidrotten innebär att du som
spelar på Svenska Spels produkter kan
hjälpa till att stödja just din favoritförening. Koppla ditt spelkort till Djurgården Fotboll så får föreningen automatiskt poäng varje gång du lägger ett
spel hos Svenska Spel, poäng som
sedan omvandlas till pengar när
Svenska Spel varje år delar ut 50
miljoner kronorna till anslutna föreningar. Pengarna delas proportionerligt
enligt det antal poäng som föreningarna samlat ihop under året.
För 2013 fick Djurgården Fotboll
hela 878 907 kronor på detta sätt
vilket placerar oss på en sjätteplats
bland alla landets föreningar inom alla
sporter. Vi vill passa på att ännu en
gång tacka Svenska Spel och de 5 223
personer som hittills kopplat sitt
spelkort till Djurgården Fotboll.
Mer om hur du kopplar ditt spelkort
till Djurgården Fotboll kan du läsa på
svenskaspel.se eller hos ditt ombud.

Under 2013 har följande
Djurgårdsspelare representerat
Sverige i olika landslag:
U21
Emil Bergström
Simon Tibbling
P19
Tim Söderström
Simon Tibbling
P18
Jakob Glasberg
Frej Ersa Engberg
P17
Marijan Cosic
P16
Christian Rubio Sivodedov
P15
Filip Tasic

Antal medlemmar - Allsvenskan 2013
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BK Häcken 990

Syrianska FC* –

Mjällby AIF 1002

Gefle IF 1900

IFK Norrköping 1939

Kalmar FF 2112

Åtvidabergs FF 2308

Östers IF 2561

IF Elfsborg 2530

Halmstads BK 2602

Malmö FF 2800

Helsingborgs IF 3378

IFK Göteborg 4654

IF Brommapojkarna 4800
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Djurgårdens IF 11927
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Enligt en undersökning gjord av bloggen
Fotbollens Framtid så är Djurgårdens IF Fotboll
Sveriges största fotbollsförening.
I undersökningen rapporteras att det är
frukten av ett långsiktigt och målmedvetet
arbete. Redan 2001 tillsatte föreningen en tjänst
som medlemsansvarig med uppgift att ”arbeta
för att alla ska känna en identitet som djurgårdare
samt delaktighet i föreningens verksamhet.”
som Djurgården skrev i sin årsredovisning från
2002.
För Djurgårdens del inbringar medlemsavgifter mångmiljonbelopp årligen. 2012 redovisade
föreningen intäkter på 2 965 214 kr i medlemsavgifter, i snitt 252 kr per medlem.
Djurgården Fotboll ökat sitt medlemsantal
med 45% på sju år. I reella pengar har differensen
klubbarna emellan perioden 2005-2012 i
intäkter från medlemsavgifter varit hela
9 862 150 kr.
*Syrianska har inte inkommit med uppgifter
om medlemsantal.
Fotbollens Framtid är en blogg om svensk fotboll.
Om dess klubbars innovationer och aktiviteter inom
marknadsföring.
http://fotbollensframtid.se

Rekordsiffror för
DIFTV

@mattiasostberg, 5 augusti
»Idag var Tele2 Arena halvfylld men
det lätt som om den var sprängfull.
Vilket tryck och vilken vändning«
Mattias Östberg efter 2-1-vinsten mot
Helsingborg

Intresset för webbteve
ökar konstant och DIFTV
kan glädja sig åt ett nytt
succéår med expansiva
siffror. Till exempel sattes i juli ett nytt rekord med över 400.000 visningar och
kurvan verkar fortsätta att peka uppåt inför 2014, enligt Peder Ernerot på DIF Media.
– Det är grymt kul, sedan vi drog igång vår nya Play-sida har vi snittat på runt
300.000 visningar i månaden. Men det kan bli ännu fler och DIFTV ska givetvis
sträva efter att göra ännu bättre produktioner och livesändningar framöver,
konstaterar han.

Följ Djurgården i sociala medier
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Du vet väl att du kan följa Djurgården i sociala medier? Vår Facebook-sida (www.facebook.
com/DJURGARDEN), som vi delar med hockeyn, har varit igång ett tag men du kan även
följa Djurgården Fotboll i bild via Instagram (@dif_fotboll) och på mikrobloggen Twitter
(@dif_fotboll).
Djurgården är en av Nordens allra största klubbar inom sociala medier och vi fortsätter
vår satsning för att nå ännu fler under 2014. På Twitter använder vi hashtagen #difboll och
på Instagram #djurgårdsfamiljen.

De fem mest gillade inläggen
på Djurgården Facebook
1289 - Idag är det ett år sedan en av de allra största gick bort.
Vi glömmer dig aldrig, Tommy »Baloo« Berggren.

502 - DIFTV med Pelle Olsson och Bosse Andersson i DIFTV-studion

344 - Säsongsbiljetterna till klacken på Tele2 Arena 2014 är nu släppta!

@Bergstrom_Emil, 22 augusti
»Åh en sådan härlig dag! Grymt
skön vinst mot Peking och så torskar
packet mot Sandviken med 3-2! Kan
det bli bättre än såhär! «
Emil Bergström lycklig efter en
perfekt Djurgårdsdag
@SLO_DIF, 12 september
»Tack alla Djurgårdare som var på
Harlyckans IP ikväll! Jag är stolt över
Djurgårdsfamiljen«
Vår SLO-representant efter
cupmatchen mot Eskilsminne
@DanneJarl, 7 oktober
»Glädjen till att kliva ut på banan
igen efter alla dessa månader av slit
är obeskrivlig.. Fan va kul de är att
va tillbaka!«
Danne Jarl is back!
@HampanNilsson, 3 november
»Tack PG! En stor ära att få spela
med dig!! Alltid positiv och en stor
människa oavsett speltid eller inte,
en riktig lagspelare!«
Hampus Nilsson hyllar Petter
Gustafsson med all rätt
@djurgardsmannen, 15 november
»Om Stockholmslagen var
karaktärer i Seinfeld skulle Bajen
vara George. Alla ansträngningar är
dömda att misslyckas.«
Träffsäkert konstaterande
@jeppe_arvidsson, 17 november
»Maldiverna nästa!«
Vår vänsterback på väg söderut

312 - DIFTV med Vytas som nyss förlängde sitt kontrakt.

247 - DIFTV på engelska med Djurgår’n Fotbolls assisterande tränare
Martin Foyston som nyligen förlängde kontraktet med två år.

»Det som sticker ut allra mest var
ändå ett känslomässigt farväl till
Stockholms Stadion i samband med
2-0 segern mot Öster. En match som
når hela vägen in i mitt hjärta.«

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.

Jens Fjellström, expertkommentator och tidigare DIF-spelare.
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Super-Bo tillbaka i Djurgården

PÅ PLANEN

Bosse Andersson är tillbaka i Djurgården. Den 13 november
presenterades 45-årige ”Super-Bo” som ny sportchef.
Text: David Bogerius Foto: Johanna Lundberg

-V

i får tillbaka ett stort
Djurgårdshjärta till föreningen. Bosse Andersson är en
mycket kompetent fotbollsstrateg och har
ett nätverk inom både svensk och
internationell fotboll som är unikt. Det
är helt enkelt en mycket viktig strategisk
värvning för oss på både kort och lång
sikt, säger Djurgården Fotbolls ordförande Lars-Erik Sjöberg.
Bosse Andersson anställs via firman
Club Consulting och avtalet med
Djurgården löper på tre år. I rollen som
sportchef ingår bland annat ansvar för
A-laget, U21-laget och personal knuten
till den sportsliga verksamheten samt
för rekryterings- och scoutingverksamheten.
– Det känns otroligt bra i hjärtat.
Det är ett hedersuppdrag som jag verkligen ser fram emot. Jag får en större
och klarare roll än under min förra tid i
Djurgården för att utveckla föreningen,
bland annat genom att koordinera utvecklingen av ungdoms- och akademiverksamheten med A-laget, säger Bosse
Andersson.
”Super-Bo” kom till Djurgården
från Vasalund inför säsongen 1994
för att förstärka lagets anfall. Med 24
mål första året gjorde han snabbt skäl
för smeknamnet ”Super-Bo”. Tyvärr
tvingades han redan vid 29 års ålder att
avsluta spelarkarriären på grund av en
knäskada, men fortsatte i föreningen
som styrelsemedlem. 1999 presenterades
Bosse Andersson som klubbdirektör, en
post som han blev kvar på i tio år. Under
den tiden vann Djurgården tre SM-guld
och tre cuptitlar.
kan man nog
bara göra under en period i sitt liv. Det
krävs väldigt mycket energi. Efter mina
år i Djurgården hade jag förmånen att

– SÅ SOM JAG JOBBADE DÅ
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kunna göra saker som jag inte hade gjort
tidigare. Jag byggde ett hus och startade
en restaurangverksamhet innan jag tog
ett uppdrag i IK Sirius. Sedan två och
ett halvt år tillbaka har jag jobbat som
konsult och hjälpt föreningar på både
hög och låg nivå.
Bosse Andersson säger att han mognat som människa och blivit klokare
under de här fem åren.
– Men samtidigt är det en hungrigare Bosse som kommer tillbaka. När
jag fick förfrågan från Djurgår’n åkte
jag ut och fiskade för att få fundera. Jag
fick ingen fisk men jag ställde frågan
till mig själv om jag var redo. Jag kände
att jag var det nu. Det här är jag. Jag
kände också att allt inte behöver vara så
dramatiskt. Man kan inte hålla på så i
all oändlighet. Det som står i tidningen
idag är snart glömt.
på Stadion och
Tele2 Arena har han kunnat se på Djurgården och den sportsliga verksamheten
utifrån. Enligt Bosse Andersson har
det varit utvecklande för honom.
– Det finns saker som man inte ser
när man är inne i lejonkulan. Under
hösten har det slagit mig vilka fantastiska förutsättningar vi har. Vilken
svensk spelare vill inte ha Tele2 Arena
som hemmaarena? Nu ska vi kavla upp
armarna och jobba hårt tillsammans.
Jag har den erfarenheten som krävs och
är inte rädd för att arbeta. Efter den
här säsongen finns det en bra grund.
Alla som har sett laget under hösten vet
att det är bra. Jag tycker att vi står väl
rustade inför framtiden.
Bosse Andersson är glad att PerMathias Høgmo är kvar i Djurgården.
Den populäre norrmannen blivit norsk
förbundskapten och lämnat tränaruppdraget men kommer att vara med i

SOM ”VANLIG” ÅSKÅDARE

föreningens sportråd.
– Jag är glad över att ha varit delaktig
i att Høgmo kom till Djurgården. Det
är otroligt roligt att han gjorde ett
sådant bra resultat här. Jag lärde känna
honom redan på 90-talet och det är inte
ofta man träffar en sån person. Hans
nätverk och kunnande kommer att vara
viktigt för oss.
VIKTIG BLIR NATURLIGTVIS även

den nye
A-lagstränaren som presenterades i
november. Bosse Andersson är mycket
nöjd med rekryteringen av Pelle Olsson
från Gefle.
– Det är fantastiskt. Jag känner Pelle
väl och är imponerad av hans förmåga
att få till ett försvarsspel och skapa
reslutat med knappa resurser. Visst kan
han fastna i trafikköer och sådant som
inte varit aktuellt tidigare och självklart
blir kraven större i Djurgården än i
Gefle men han får också bättre förutsättningar.
Pelle Olsson håller med Bosse Andersson om att det finns bra förutsättningar för att framgångsrikt samarbete
mellan sportchefen och tränaren.
– Bosse ser möjligheterna medan jag
som tränare kanske är analyserande i
högre grad och ser problemen. Jag tror
att vi kommer att komplettera varandra
bra, framför allt i rekryteringsfrågor där
det gäller att se till vad som är bäst för
klubben och laget på både kort och lång
sikt, säger Pelle Olsson.

BOSSE ANDERSSON UNDERSTRYKER att det
inte kommer att vara fråga om någon
”one man show”.
– Vi ska jobba tight ihop. Det är en
spännande tid som Djurgården går till
mötes och vi står inför stora utmaningar.
Det är klart att vi ska titta uppåt, det ska
man alltid göra.
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»Vinner vi matcherna
är det rolig fotboll«
Tydlighet och engagemang är grunderna för den nye DIF-tränaren Pelle Olsson.
En klok och analytisk herre som gillar vardagsträningar och som tycker att segrar
är betydligt mer intressant än spektakulära bollövningar på planen.
Text: Peder Ernerot Foto: Bildbyrån

E

fter att ha varit i Gefle sedan
1996, (med två års mellanspel i
Örebro SK under 03-04), väntar
nu en helt ny fotbollstillvaro för Pelle
Olsson när han tar över som huvudtränare i Djurgårdens IF. Småstad blir till
storstad och Strömvallen blir till Tele2
Arena med allt vad det innebär i form av
ökad uppmärksamhet, högre krav och
större publiktryck. Men givetvis också
utökade ekonomiska ramar, en större stab
av medarbetare samt en mer namnkunnig spelartrupp att jobba med. För Pelle
krävdes det lite betänketid i samband
med att han blev tillfrågad om jobbet,
men i slutändan var det ett tydligt besked
som levererades.
att det har varit ett tufft
beslut att lämna Gefle, en förening som
man varit i så länge. Men det fanns
några skäl som vägde tyngre den här
gången. Framför allt handlar det om en
nyfikenhet över att kolla om mitt arbete
fungerar i en så pass stor förening som
Djurgården. Det känns som en utmaning, säger Pelle och intygar samtidigt
att han känner sig väldigt säker på sin

– DET ÄR KLART
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egen kapacitet inför uppdraget trots de
höga förväntningarna från alla DIFsupportrar som är kopplade till det.
– Man får tänka igenom sina val här
i livet och det här har känts som ett
väldigt lockande alternativ sen den dag
jag fick frågan. Så jag bröt ner det till
vilka valmöjligheter jag hade i det här
läget och kom fram till att det här var
det bästa för mig just nu. Ser man sen
till anspänning och nerver inför
prestationen så kommer det först sen
när matcherna börjar spelas och den
spänningen ska självklart finnas där.
i mitten av
november och i samband med den här
artikelns deadline har Pelle inte riktigt
hunnit komma igång med heltidssysselsättningen i Djurgården än.
– Det har känts väldigt bra och
inspirerande så här långt även om det
egentligen är först nu i december som
jag inte kommer att träna Gefle längre.
Men det är klart att lite jobb har jag
kunnat påbörja redan. Jag har hunnit
träffa mina tränarkollegor Anders
(Johansson), Martin (Foyston) och

KONTRAKTET SKREVS PÅ

» Kaknäs känns som ett ställe där
jag verkligen kommer att trivas
med bra träningsförhållanden och
goda möjligheter till utveckling.«

naprapaterna. Sen har jag även varit
med på en resa för att besöka Manchester City och träffat en del människor
inom Djurgårdsfamiljen under den
helgen. Så jag har börjat sätta mig in i
det så smått och det kommer att bli en
hel del resor till Stockholm innan det
kör igång ordentligt i januari, säger
Pelle som dock kommer att bo kvar i
Gävle med sambon Maggie och de två
sönerna Adrian och Gustav och
samtidigt ha en övernattningslägenhet i
huvudstaden.
PELLE HAR ÄVEN hunnit kolla in träningsfaciliteterna ute på Kaknäs ordentligt
och gillar det han ser.
– Det är en väldigt trevlig miljö
vilket är viktigt för mig eftersom den
roligaste biten för mig är jobbet som
väntar i vardagen på träningarna, då vi
förbereder oss inför matcherna. Kaknäs
känns som ett ställe där jag verkligen
kommer att trivas med bra träningsförhållanden och goda möjligheter till
utveckling. Även om vi nu närmast
kommer att köra vinterträningen i Johan
Björkmans Hall på Hjorthagen,

Pelle Olsson

u
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» Jag tycker att det första steget är taget i och med
den positiva stämning som finns nu mellan laget och
alla människor runtomkring. Det är en viktig faktor
att ha en enad front och en positiv anda runt laget.«

undre halvan av tabellen och då blir det
lätt att kasta skit på lagets sätt att spela
och kalla det tråkig fotboll. Men det
viktigaste är som sagt att spela bra och
det gör man genom att ha en tydlig idé
där spelarna kan känna sig trygga och
nå upp till sin fulla kapacitet och det
tycker jag att vi lyckades bra med
periodvis i Gefle. Sen måste jag
dessutom tillägga att vi har spelat såväl
3-5-2 som 4-3-3 i vissa matcher vilket
kanske inte alla uppmärksammat, säger
Pelle med ett leende.

man byter ut Norrköping mot Kalmar.
Det visar att traditionens makt och
klubbarnas resurser är viktiga i slutändan. Så för oss gäller det att få till en
bra vardag med en bra träningsmiljö där
utvecklingen hela tiden sätts i fokus att vi blir bättre som lag och att jag blir
bättre som tränare. Det är en av
drivkrafterna för mig och en anledning
till att jag lämnar Gefle. Jag vill bli
bättre som tränare och det hoppas jag
att jag har möjlighet att bli här i
Djurgården.

får han dessutom tillgång
till en bredare spelartrupp än i Gefle.
Men det kommer inte att bli någon
experimentverkstad enligt Pelle, vars
fotbollsfilosofi ligger hyfsat nära den
som Högmo har.
– Jag tror inte att det kommer att bli
några stora förändringar när det gäller
hur laget har spelat. Den spelidé som
Per-Mathias har satt är ganska nära den
som jag förordar. Jag har sett laget
ordentligt i analysarbetet jag gjorde
inför DIF-Gefle och tycker att det finns
en bra och tydlig idé som är värd att
anamma även om det säkert blir en del
variation, säger han och betonar åter
värdet i att komma till ett i nuläget
mycket välmående Djurgårdens IF.
– Jag tycker att det första steget är
taget i och med den positiva stämning
som finns nu mellan laget och alla
människor runtomkring. Det är en
viktig faktor att ha en enad front och en
positiv anda runt laget. Sen är det ju
också en kvalitetsfråga. Det är stenhård
konkurrens i Allsvenskan och de stora
klubbarna har störst chans att vara på
övre halvan. Kollar man årets tabell så
ser man att de sju första i år är samma
som de sju första i maratontabellen om

TRÄNARTILLTRÄDANDET sker samtidigt som Bosse Andersson tar vid
som sportchef. Två herrar som känner
varandra väl sen tidigare och likväl som
Bosse gärna ger cred till Pelle för hans
engagemang, kontinuitet och taktiska
kunnande är Pelle mycket nöjd med att
ha Bosse vid sin sida i organisationen.
– Med Bosse kommer vi att kunna få
bra spelare och bra karaktärer till
föreningen. Han har ju ett otroligt
kontaktnät och känner alla, inte bara i
Sverige utan i hela världen känns det
som. Han är en härlig människa att
jobba med och vi kompletterar varandra
bra när det gäller till exempel rekryteringsfrågor. När jag värvar en spelare ser
jag följden av det i träningsvardagen och
där tror jag att vi kan ha ett bra samspel
och avgöra vad som är bäst för Djurgården ur både ett kort och lång perspektiv,
säger Pelle som nu också kan lägga allt
krut på det tränandet till skillnad från
Gefle. Där var han både tränare och
sportchef och plockade till och med
själv fram snöskyffeln om planen
behövde skottas inför vinterträningarna
– Det kanske blir en lite luftigare
tillvaro nu genom att det går att
fokusera bara på tränarjobbet. I Gefle

I DJURGÅRDEN
– Jag tror inte att det kommer att bli några stora förändringar när det gäller hur laget har spelat.
Den spelidé som Per-Mathias har satt är ganska nära den som jag förordar, säger Pelle Olsson.
Till vänster: Pelle Olsson som spelare i Gefle 1983.

konstaterar Pelle som beskriver sitt
ledarskap med orden »tydlig« och
»engagerad« och i likhet med hans
företrädare Per-Mathias Högmo
poängterar vikten av att »se alla i den
konkurrensutsatta tillvaron som
fotbollslivet innebär«.
BETRÄFFANDE DET FAKTUM att

han efterträder den populäre Högmo verkar Pelle
ta det med ro. Han ser det snarare som
positivt att få ta över i ett uppåtgående
skede och Pelle fick själv vara med och
uppleva nivån på uppskattningen i samband med norrmannens avskedsmatch
på Tele2 Arena då DIF mötte Gefle.
– Jag hade förmånen att vara med när
Högmo tackades av i sin sista hemmamatch och fick med egna ögon se hans
enorma popularitet. Vi heter ju trots allt
Per båda två, men jag heter ju inte
Messias i andranamn och det får väl
folk lära sig till att börja med. Men jag
tycker att han har gjort ett jättebra jobb
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genom att skapa optimism och positiv
känsla runt laget i samklang med
supportrarna. Så det är självklart
positivt och om han sen har skruvat upp
för stora förväntningar på lagets
kapacitet och förmåga vet jag inte.
Laget har spelat väldigt bra under hans
ledning och jag tycker snarare att det är
inspirerande att ta vid där, säger Pelle
som gillade vad han såg och framför allt
hörde av entusiasmen hos publiken på
Tele2 Arena.
– Det var inte avgörande för beslutet
att bli DIF-tränare, men publikens stora
engagemang är helt klart en positiv
faktor. Matcherna är en inspiration för
alla oss som sysslar med elitidrott på
den här nivån och att kunna se fram
emot femton hemmamatcher per år med
det trycket som det blir på Tele2 Arena
känns härligt.
kan vändas emot
honom om det börjar gå motigt. Tåla-

ETT TRYCK SOM DOCK

mod brukar inte vara den främsta egenskapen hos supportrar i storstadsklubbar
vilket Pelle givetvis är medveten om.
– Det är ju de stora klubbarnas
nackdel att det ofta tar tid att bli bra i
fotboll och få ihop laget. Där är det ju
ett större tryck och mindre tålamod om
inte resultaten kommer direkt. Det är
något som ingår i den här världen och
jag har inte funderat på om det över
huvud taget skulle vara någon nackdel.
Det tillhör utmaningen att få snurr på
utvecklingen från första stund och se
till att resultaten kommer hand i hand
med det, säger Pelle som för övrigt tar
lätt på mediakacklet om att »DIF
kommer att börja spela tråkig fotboll«
och att Gefle »alltid spelar 4-4-2«.
– Jag tänker inte fotboll på det sättet,
det viktiga är om vi spelar bra eller
dåligt. Spelar vi bra kommer vi att vinna
och då blir det också roligt att titta på,
de flesta värderar trots allt vinster högt.
Med Gefle låg vi allt som oftast på

blev sportchefsjobbet ganska säsongsbetonat, det var mest under transferfönstret som det var dubbel belastning.
Men nu blir det en tydligare roll och jag
hoppas att det blir någonting positivt
för mig personligen.
NÄRMAST VÄNTAR DOCK planeringsmöten
med tränarna och även en veckas semester innan julhelgen, vilket uppskattas av
den reseintresserade Olsson som gärna
besöker storstäder. Spelarna träffar han
först i januari och då vill han se ett gäng
välmående och vältränade blåränder
på Kaknäs efter att de fått njuta av sju
veckors ledighet.
– Det är en lång tid, och kanske är
det vad laget behöver. Men jag hoppas
att de har en bra träningsdisciplin och
kommer väl förberedda när träningen
drar igång i januari. Själv kommer jag
att ha nya möten med tränarteamet och
planering för spelarna så att vi får en så
effektiv start som möjligt när vi kör
igång den 6 januari. Försäsongen i
Sverige är ju kortare nu. Det blir ju bara
två månader, mot tre månader innan, i
och med att Svenska Cupen kör igång
redan i mars. Vi har ju också ett
träningsläger i slutet av februari så det
handlar om en sexveckorsperiod då vi
måste vara så effektiva som möjligt med
tanke på den korta uppkörningsperioden, avslutar Pelle.

i början av
mars när DIF inleder mot Assyriska i
Svenska Cupen. Då får vi se hur Pelle
Olssons järnkaminer agerar i tävlingssammanhang. Men tills dess lär det inte
gå någon nöd på Pelle så länge det finns
vardagar fullmatade med träningar och
nya detaljer att nöta på inför kommande
trepoängare.

SKARPT LÄGE BLIR DET SEN
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Stockholms Stolthet tog full pott, sex poäng,
mot svenska mästarna Malmö FF och lika stor
blev poängskörden mot Halmstad och Kalmar.
Betydligt sämre utdelning (noll) gav matcherna mot Elfsborg och Mjällby.

Blårandiga fakta
från säsongen 2013
Den långa och händelserika säsongen 2013 avslutades söndagen den 3 november med 1-1 mot Öster
i Växjö. Efter en usel inledning men betydligt roligare höst hamnade Djurgården på den övre halvan
i tabellen. 44 poäng räckte till en sjundeplats, den bästa placeringen sedan 2007.
Text: David Bogerius

Det blev tolv vinster, åtta oavgjorda och
tio förlustmatcher på 30 omgångar. Med
Per-Mathias Høgmo som tränare (från
omgång nio) inkasserade laget elva
segrar, sju kryss och fyra förluster
på 22 matcher vilket gav det
tredje bästa poängsnittet i
Allsvenskan. Djurgårdens
poäng- och målskörd var
bättre på hemmaplan om
än inte markant. Sju av de tolv
segrarna bärgades på Stadion/
Tele2 Arena där också 20 av
de 38 gjorda målen prickades
in. Största skillnaden syns på
antalet insläppta mål då 27 av
44 tillkom på bortaplan.
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Överlägset skottvilligast i Djurgården var Erton
Fejzullahu som tog 80 avslut på sina 27 spelade
matcher. 38 av dessa gick på mål. Amadou
Jawo sköt 36 skott och av dem hamnade 20
inom målramen. Trots att Aleksandar Prijovic
bara spelade tio matcher sköt han 26 skott
(tredje flest i laget) varav tolv skott på mål.
Aleksandar Prijovic var ett
skottvilligt nyförvärv

Flera
Djurgårdare
inklusive tränaren
Per-Mathias Høgmo rankar Kenneth Höie som
en av Allsvenskans bästa målvakter. Lagets
dåliga inledning på säsongen ligger honom dock
rejält i fatet i målvaktsstatistiken där hans räddningsprocent, 68 procent, bara räcker till en 23:e plats. Höie höll
nollan i sju av 30 omgångar där han räddade 87 avslut
och släppte in 41. Norrmannen var ensam Djurgårdare
om att spela samtliga matcher i årets Allsvenska. Peter
Nymann och Emil Bergström var närmast med 29.

Mattias Östberg jublar
efter segermålet mot
Malmö på Stadion.

Amadou Jawo blev årets skyttekung i laget med tolv gjorda mål.
Det är den bästa noteringen sedan
guldåret 2005 då Jones
Kusi-Asare mäktade med
lika många fullträffar. Jawos
tolv mål räckte till en delad
fjärdeplats i den allsvenska
skytteligan tillsammans med Mjällbys Mustafa El-Kabir. Endast två
ex-djurgårdare i form av Tobias
Hysén och Kennedy Igbonananike
samt skytteligavinnaren Imad Khalili
var vassare med 14 respektive 15
mål. Tvåa i den interna skytteligan
blev Erton Fejzullahu med sju
mål, två fler än trean Aleksandar Prijovic.

I den allsvenska assistligan får man leta längre
ner i listan för att hitta Blåränder. Martin
Broberg och Erton Fejzullahu spelade fram
till tre mål vardera. Andreas Johansson, Godsway Donyoh, Yussif Chibsah, Peter Nymann,
Vytautas Andriuskevicius och Aleksandar
Prijovic stod alla för två målgivande passningar.

I den allsvenska publikligan hamnade
Djurgården på tredjeplats. Hemmasnittet slutade på 12475 åskådare och
bortasnittet på 8945. Totalt sågs
Djurgårdens matcher av 321 312 personer.

Enligt varningsstatistiken heter Djurgårdens
buse nummer ett Andreas Johansson. Lagkaptenen drog på sig sex gula kort under säsongen.
Haris Radetinac noterades för fem (två av
dessa i Mjällbys tröja) och Martin Broberg och
Yussif Chibsah fyra. Daniel Amartey var den
ende DIF-spelaren som blev utvisad under året
(hemma mot Malmö). Sammanlagt drog
Djurgården på sig 39 varningar.

Amadou Jawo är däremot överlägset flitigast
vad gäller att ordna frisparkar. Djurgårdens
nummer elva tilldömdes 58 frisparkar under
sina 26 matcher. Tvåa var Daniel Amartey (36)
och trea Martin Broberg (29).
Tack till Carl-Johan Eelde för Høgmo-siffrorna.
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ÅRETS MATCH

ÅRETS SPELARE

Jonas: Det finns många fina minnen från säsongen. Första matchen på Tele2 kommer man inte att glömma,
stämningen mot Helsingborg, det förlösande slutet mot Göteborg och mycket mer. Jag väljer dock en sista dos
av nostalgi och säger Öster hemma, avskedet av Stadion, sista matchen någonsin på tegelborgens träbänkar.
Känslosamt är bara förnamnet. Ett riktigt värdigt slut av en lång och fin era. Tack för allt, Stadion.

Jonas: Jag gillar ju att se unga spelare slå igenom, och när de gör det med sådant
dunder och brak som Daniel Amartey är man given etta på den här listan i min
värd. Att vara så bra som nykomling vid den åldern är fantastiskt. Att dessutom klara av två olika positioner på ett sådan fantastiskt sätt är ännu mer
spektakulärt. Men det som kanske imponerar mest på mig är rörelsen på
planen, att redan ha den spelförståelsen och mognaden som Daniel har,
och inte minst jämnheten över säsongen. Imponerade så det förslår.

Peder: Ingen brist på alternativ i den här kategorin: Tele2-premiären, derbymatcherna och DIF-Helsingborg, för
att nämna några. Men tvingas jag välja en så får det ändå bli sista matchen på Stockholms Stadion mot Öster.
En färgsprakande avslutningsfest i borgen där glädje, värdighet och tradition stod i centrum på ett sätt som
visade att DIF-supportrarna plockar hem överlägset högst betyg i 08-området inom disciplinen avskedstagande
av en arena.
Wille: Här finns det en uppsjö av matcher att välja på. Vi vann som bekant mot guldmedaljörerna Malmö FF
både hemma och borta. Med publikens hjälp vände vi underläge till seger mot Helsingborg på Tele2, men det
här var i mitt tycke trots allt flyttens år då vi lämnade Stadion för att i stället bli grannar med hockeylaget.
Av flyttmatcherna är det ju ingen som helst tvekan vilken som var häftigast och känslostarkast. Stadionavslutningen mot Öster var en formidabel uppvisning i både värdighet och känslor under hela dagen och det är en
match som jag med glädje kommer att bära med mig
under hela mitt blårandiga liv. Djurgårdsfamiljen imponerade och det var en match som kommer att finnas
med i alla kommande blårandiga historiska skildringar.

Jubel efter Emil Bergströms sista mål på Stadion

David: Djurgården-Helsingborg 5 aug. Det var den
andra allsvenska matchen på Tele2 Arena och de som
var där är bara att gratulera. Ja, bortsett då från skåningarna som kom dit som serieledare men åkte hem
besegrade och utspelade. Även om Djurgården gjorde
en högklassig insats på planen var det publiken som
skapade magin. Det tryck som framkallades har med all
rätt beskrivits som sanslöst.

ÅRETS MÅL
Jonas: När Emil Bergström satte 2-0 mot Öster på Stadion kändes det nästan regiserat. En ung spelare,
upplyft från ungdomsakademin och med ett enormt Djurgårdhjärta, gör sista allsvenska målet någonsin och
säkrar segern i den sista matchen någonsin på Stockholms Stadion. Det finns många snygga mål som gjorts
under säsongen, många viktiga mål, men knappast något mål med en lika väl vald målskytt.
Peder: Det gjordes en hel del mål som var betydligt snyggare under året men den extatiska känslan när
Mattias Östberg nickar in 3-2 hemma mot Malmö i 88:e minuten är svårslagen. En mirakulös vändning av ett
DIF i numerärt underläge mot svårast möjliga motstånd och ett mål som också blev vändpunkten på denna
märkliga men roliga säsong.
Wille: Prijovics första mål borta mot Norrköping om vi snackar kvalitet. Hans nästa osannolika debut från start
innehöll som bekant ett hattrick med bara snygga mål och det är inte helt enkelt att säga om mål nummer ett
eller tre är snyggast men jag väljer alltså det första. Väljer man i
stället att se på betydelsefulla/känslomässiga mål så står mitt val
mellan det sista målet på Stadion av Emil Bergström eller Mattias
Östbergs segermål hemma mot Malmö MFF när vi vände matchen
trots en man mindre på planen. Efter mycket funderande så lägger
jag min röst på Östbergs 3-2 mål.
David: Det skulle kunna vara Amadou Jawos 2-1-mål på straff mot
Göteborg men då främst för Daniel Amarteys fantastiska rush över
planen innan han fälldes, men valet faller ändå på det graciösa
2-2-målet mot AIK på Tele2 Arena. Passningen från Godsway är
slagen i precis rätt ögonblick och Jawos nätta lobb över den
utrusande AIK-målvakten Kyriakos Stamatopoulos är så vacker.
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Peder: Eftersom Amadou Jawo redan blivit utnämnd till »Årets järnkamin« och Daniel Amartey närmast drunknat i lovord väljer jag att
istället lyfta fram Emil Bergström. Järnkaminen Emil gjorde en riktigt
grym säsong i mittförsvaret och tog ytterligare ett kliv på den väg
som verkar utstakad för framtida kaptensbindel och totalikoniserad
DIF-status. Vi ser fram emot ett nytt år av flitigt Kamala Vestasjungande med Emil 2014.
Wille: Här är det inget snack om saken. Amadou Jawo för sina insatser
både på och utanför planen.
David: Amadou Jawo. Konkurrensen är hård främst från Daniel Amartey,
men Jawo var den som klev fram och levererade när det som bäst
behövdes, bland annat i båda matcherna mot AIK. Inte sedan 2005
har någon spelare gjort så många allsvenska mål (tolv) på en säsong i
Djurgårdströjan.
Daniel Amartey

ÅRETS GLÄDJEÄMNE
Jonas: Vi visste alla vilken fin
arena vi skulle flytta till, men
visst kändes det länge som om
ingenting skulle bli som förut när
det stod klart att vi skulle lämna
Stadion? Stadion kommer för
alltid att finnas kvar i hjärtat,
men det tog inte många matcher
innan i alla fall jag kände att vi
hade hittat hem på Tele2 Arena.
Stämningen, kapaciteten,
närheten, det kan bara inte bli
bättre. Riktigt jävla bra, helt
enkelt.
Peder: Fanns hur många som
helst även här men Per-Mathias
Premiären på Tele2 Arena
Høgmo är de facto ett vandrande glädjeämne i sig. Ett föredöme i sin människosyn och i sitt ledarskap och en person som alltid tar sig tid för alla inom organisationen
oavsett sk status. För övrigt tror jag att Pelle Olsson axlar manteln på bästa sätt och vi kan även glädja oss
åt att Per-Mathias faktiskt finns kvar som strategisk rådgivare åt DIF framöver.
Wille: Avslutningsmatchen borta mot Öster. Inte spelmässigt, men stämningen och draget på läktaren
kommer jag att bära med mig hela vintern. Bara hyllningen av Petter Gustafsson var magisk. Bubblare:
Dubbelsegrarna mot Malmö FF, DIFPoddens premiärår, inramningen på sista matchen på Stadion. Eller helt
enkelt faktumet att det finns så mycket att välja på, det har vi inte varit bortskämda med de senaste åren.

Jawo gör
2-2 mot AIK

David: Publiken på Tele2 Arena. Förutom att den skapade en fantastisk stämning så snudd på fördubblades
den jämfört med våren på Stadion.
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Tele2 Arena- Möjl igheternas arena!

Stockholms Stadion fick sitt allra värdigaste avsked
mitt i sommaren 2013. Djurgårdsfamiljen tackade
världens vackraste arena för lång och trogen tjänst.
Tårarna var många och vemodet påtagligt, men även
känslan av förväntan och framtidstro präglade den
sista matchen på Stadion.
Text: Daniel Malmgren

E

fter att under våren ha vandrat i dödsskuggans dal med nedflyttningshotet
hängande som ett blytungt ok över axlarna hade Djurgårdsfamiljen inte bara
tagit sig samman på ett imponerande sätt och börjat marschen uppåt i
tabellen, man hade även svetsats samman, knutit näven i fickan och beslutat sig för
att flytten till Tele2 Arena, den ska vi göra tillsammans och den ska bli ett lyft för
hela föreningen. Med facit i hand kan man konstatera att den minst sagt turbulenta
säsongen 2013 slutade med föreningens bästa tabellplacering sedan 2007, ett höjt
publiksnitt med cirka 3 500 åskådare jämfört med säsongen 2012 samt en flytt till
Tele2 Arena som utan tvekan kan betraktas som en succé.
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Farhågorna inför flytten var många. Skulle det bli ödsligt på en arena med över 30 000
platser? Skulle akustiken vara bra? Skulle det kännas som vår hemmaplan? Alla dessa
farhågor och många fler kom ordentligt på skam och vi kan konstatera att Tele2 Arena
verkligen har blivit vad vi hoppades på. Inget ont om Stadion men äntligen har Djurgårdsfamiljen fått en arena som ger oss möjlighet att visa vilket lag och vilken publik som
skapar den bästa arenaupplevelsen.
Mycket är bra men kan bli ännu bättre och en del saker lider ännu av barnsjukdomar
som är vanliga på en helt ny arena. Men allt efter att tiden går läggs allt fler pusselbitar
på plats och arenans faciliteter och möjligheter blir tillgängliga för oss. Säsongen 2013 på
Tele2 Arena var bra, säsongen 2014 ska bli fantastisk!
STÄMNING I VÄRLDSKLASS

För att börja med det viktigaste. Vi kan ha en hur bra arena som helst, har vi inte innehållet att fylla den med så spelar det liksom ingen roll. Experter, journalister, konkurrerande lag samt andra lags supportrar är mer eller mindre samstämmiga. Den bästa
stämningen på en svensk fotbollsarena skapas av Djurgårdsfamiljen på Tele2 Arena! Under
flera matcher har ljudkulissen varit på gränsen till öronbedövande vilket har lett fram till
ryktesspridning från avundssjuka konkurrenter att publikljudet skulle vara dopat av ett
högtalarsystem. Detta är alltså inte sant. Akustiken och publiken är fenomenal, trots att
det inte finns några förstärkande högtalarsystem på arenan för att höja publikljudet. Har
man en stor, högröstad och inlevelsefull publik blir stämningen fantastisk, svårare än så

u
21

PÅ PLANEN

är det inte. Säsongen 2013 snittade vi nästan 16 000
åskådare på våra åtta matcher på Tele2 Arena vilket
med tanke på tabellplacering och en övervägande del
helgmatcher måste betraktas som mycket bra. En sak
som gör Djurgårdsfamiljen unik är att vi har en aktiv
publik på större delen av arenan, hos oss är det inte
bara klacken och aktiv sittplats som sjunger med och
lever sig in i matcherna.
FACILITETERNA OCH SERVICEN
FÖRBÄTTRAS STÄNDIGT

Jämfört med utbudet på Stadion är faciliteterna och utbudet av mat och dryck på Tele2 Arena en dröm och du
kan i princip få vad du än önskar att äta eller att dricka
på Tele2 Arena. Du kan hyra en egen loge, sitta fem
meter från sidlinjen eller stå i klacken. Möjligheterna
är med andra ord mer eller mindre obegränsade. Vi har
fått oerhört goda omdömen vad det gäller utbudet på
arenan, men det har varit betydligt färre lovord när det
gäller servicen i kiosker och barer. Detta är något vi
tar på allra största allvar och vi jobbar stenhårt för att
förbättra detta till säsongen 2014. Vi ser detta som en
oerhört prioriterad fråga då vår publik ska kunna förvänta sig en bra och snabb service. Då vi dessutom har
del i allt som säljs på arenan så vill vi självfallet att vår
publik ska handla så mycket som möjligt på arenan. Vi
har under hösten haft flera möten med SGA, som driver arenan och Levy Restaurants som sköter servering
22
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av all mat och dryck kring just detta och vi kommer alla
att jobba hårt för att allt ska fungera prickfritt säsongen
2014.

» Under flera matcher har ljudkulissen varit på gränsen till öronbedövande vilket har lett fram till
ryktesspridning från avundssjuka
konkurrenter att publikljudet
skulle vara dopat av ett högtalarsystem. Detta är alltså inte sant.«
ÄNTLIGEN EN MÖJLIGHET ATT ÄTA MIDDAG INNE PÅ
ARENAN INNAN MATCH

När vi ändå är inne på mat och dryck så har äntligen
Frank´s slagit upp portarna på arenan. Om du är
hungrig och bara nöjer dig med det allra bästa så är
Frank´s stället för dig. Frank´s är arenans högklassiga
restaurang och största bar. Restaurangen är belägen på
VIP-etaget på den norra kortsidan med utsikt över hela
arenan. Här sitter bland annat våra huvudpartners,
styrelserepresentanter från respektive lag och All

Inclusive-gäster innan match. Frank´s är det perfekta
stället att ladda upp på inför matchen. Förutom att du
kan avnjuta den fantastiska maten som serveras av
kockarna vid så kallade Chefs Tables, så kan du ta en
drink vid den 54 meter långa bardisken. Bord i
restaurangen bokas minst tre dagar innan match och du
kommer kunna göra det via dif.se.
EN BLÅRANDIGARE ARENA

Nu när vi har bott in oss på arenan och känt av vad
som fungerar bra och mindre bra ska vi ta nästa steg
för att göra arenan ännu mera blårandig. Vi har redan
idag en blårandig prägel på allt från LED-skärmar
till arenans fasad. Nu ska vi ta detta ännu längre och
arbeta för att ge arenan en ännu starkare Djurgårdsidentitet i allt från publika foajéer till VIP-lounger.
Vi är sedan länge hemtama i området kring Globen
och Hovet tack vare Djurgården Hockey och nu ska vi
göra området ännu mer DIF. Djurgården Fotboll och
Hockey står för en oerhört stor del av evenemangen
och är den förening som har överlägset flest matcher i
Globenområdet.
VIP-ETAGE UTVECKLAS YTTERLIGARE

På Tele2Arena är stora delar av plan 5 vikt åt VIP.
Plan 5 är våningen som befinner sig mellan de båda
läktarvåningarna. Här hittar man förutom Frank´s
även våra lounger och loger. När du köper något av
våra VIP-paket eller ska besöka vår Premiumavdel-

ning använder du VIP-entrén på norra kortsidan.
Här tas du emot av våra värdar som visar dig vägen in
genom glasdörrarna och upp för rulltrappan till
välkomstdisken där våra VIP-värdar och -värdinnor
hälsar dig välkommen. Värdarna bistår dig med all
information du behöver, och vid välkomstdisken får
du hjälp med dina biljetter, ackrediteringar till
lounger, anmälan till din loge eller hänvisning till ditt
bord i restaurangen. Även om du inte har för avsikt
att hyra en egen loge så rekommenderar vi dig
verkligen att testa något av våra VIP-paket säsongen
2014. De finns ett brett spann av paket som innehåller allt ifrån mat till din befintliga plats någon annan
stans på arenan till en exklusiv loge med mat och
dryck samt en egen värd eller värdinna som servar er
helt under matchen.
Det som skiljer VIP på våra matcher mot traditionell VIP, som ofta har en stämpel på sig att vara
tråkig och oengagerad, är att hos oss är även VIPsektionerna oerhört engagerade. Det kanske inte är
jämförbart med Sofialäktaren eller Aktiv sittplats,
men det är garanterat Sveriges bästa VIP.
Utvecklingspotentialen på Tele2Arena är enorm
och vi har äntligen en arena som kan erbjuda alla en
fantastisk upplevelse. Oavsett om du står i klacken,
sitter på familjeläktaren eller på VIP så kan du få det
du önskar. Vi kan förvisso inte garantera vinst varje
match men vi kan garantera att du kommer få en upplevelse du sent kommer att glömma.
23

Det kom ett brev...
ilie.
Kj ære Djurgå rdsfam

flotteste
av Sveriges aller
Som trener for en
stort ta kk
et
ønsker jeg å gi
id rottsforen in ger
til dere alle.
ning på
ng ba k oss. Avslut
so
se
ik
er
nn
mi
en
r m.m. ha r
Vi ha r
2, cupfi nale, derbye
le
Te
av
ng
ni
åp
Stadion,
songen.
d å prege denne se
alt sa mm en væ rt me
ke væ rt mu lig om
am ga nger hadde ik
fr
ge
li
ts
or
sp
re
vi kle
Vå
en mot et mål: Å ut
mm
sa
od
st
le
al
nen.
ke
vi ik
de på og uten for ba
bå
g
in
tn
re
ig
kt
ri
appa rat
klubben i
nistrasjon, støtte
mi
ad
,
se
el
yr
st
,
Her ha r fa ns
tisk hold ning.
lere vist en fa ntas
il
sp
t
ns
mi
ke
ik
og
for øyet:
er da g med et mål
hv
bb
jo
på
tt
gå
r
Vi ha
d!
Og gjøre en skilna
kreves det et
vi kle en toppklubb
ut
å
d
me
et
id
be
ar
I
ng og Fa ns.
Næ ringsliv, Foreni
,
ad
St
om
ll
me
ll
l berømm e
sa mspi
sa ma rbeidet. Jeg vi
e
tt
de
s
ne
fin
m
ol
dette
I Stockh
g på Tele 2. Uten
in
ts
sa
n
si
r
fo
ad
Stockhol m St
g å utvilke
det ik ke væ rt mu li
e
dd
ha
et
ft
lø
e
or
næ ringsst
b. Jeg vil berømm e
ub
kl
pp
to
l
ti
en
rd
ba rn og
Djurgå
de støtter opp om
n
te
må
r
fo
en
ad
st
livet i
otballen.
tilleg g til elitef
un gdom sfotballen i
tisk stød og
nsen for et fa ntas
fa
e
mm
rø
be
l
vi
g
for sin
Je
berømm e foreningen
l
vi
g
je
og
t
te
vi
kreati
sa ndan.
satsin g på Djurgå rd
vil skape
en enor m kraft som
er
e
tt
de
av
en
mm
Su
tballen
uten for planen. Fo
og
på
de
bå
er
ng
go
IF et
fram
Det er Djurgå rden
!
en
mm
sa
r
ke
es
nn
binder me
på!!
meget godt eksempel
e-:)
å væ re Djurgå rdar
Jeg er stolt over

Stöd Djurgården.
Bonus till alla!
Nu kan du stödja Djurgården genom att handla på Stadium.
Föreningen får 3% bonus på alla dina inköp och det bästa av
allt är att du behåller din egen personliga bonus. Alltså bonus
till alla, på samma köp. Och ju mer du handlar desto mer bonus,
både till dig själv och till föreningen.

,
Med vennlig hilsen
Per-Math ias

Välkommen till Sveriges mest aktiva kundklubb.
» Sedan gentlemannen
Høgmo tillträtt märktes
ett lugn i truppen.
Vi hade höga toppar
i spelet.«
PATRIK LUNDBLAD, MEDLEM I
DJURGÅRDEN FOTBOLL
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» Jag kan inte komma på parallellfall som ens påminner om den
resa som Djurgården gjorde
under året. ”Per-Messias” förtjänar sitt smeknamn, men även
spelarna ska ha stort beröm.«
OSKAR MÅNSSON, SPORTBLADET

» Det första han gjorde när
han kom var att få ordning
på försvarsspelet och med
ett stabilare, mer konsekvent försvar steg också
självförtroendet i truppen.«
ANDERS LINDBLAD,
KRÖNIKÖR PÅ SVENSKA DAGBLADET

» På träningarna fokuserade
han alltid på det positiva.
Även om man tänkte att det
inte alltid var så bra spelat
som han sa så var det ändå
skönt att få beröm och höra
den positiva rösten.«
PETTER GUSTAFSSON, BACK

Registrera dig på www.stadium.se/teamsales.
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Kontinuitet och
utveckling i Akademin
– Jag tycker att motivation är den största talangen,
och då är frågan hur vi får spelarna att få mer motivation. Givetvis måste de få beröm och bekräftelse, men
vi tror även att motivationen ökar när man får vara med
och ta ansvar för sin egen utveckling, på samma sätt
som idrottsmän i individuella sporter gör. Att spelarna
får ta större del och reflektera över sina insatser, både
i träning och i match, utan att det som tidigare är
tränaren som har facit. Spelarna har en stark röst i utvecklingen och när man känner att man har inflytande,
att man får vara med och påverka sina kompisars och
sin egen utbildning, tror jag att motivationen stiger. Jag
brukar koppla det till min egen skolgång, de gånger jag
räckte upp handen och sa svaret, då kom jag ihåg det.
Men satt jag bara passivt och lyssnade så blev inlärningen näst intill noll. Dessutom skapar den här typen
av lärande trygga grupper där alla är delaktiga.

När Djurgårdens akademichef Tommy Davidsson sammanfattar 2013
är det många positiva saker han vill lyfta fram. Det första ordet som
kommer upp är kontinuitet.
Text: Jonas Riedel Foto: Johan Sahlén, Jonas Riedel

–J

ag tror att kontinuitet är viktigt och det har
vi haft genom att omsättning på tränarsidan
inom akademin har varit väldigt låg. Under
året har vi därför kunnat fortsatt att jobba med att
utveckla verksamheten och gjort en ännu tydligare och
starkare sjösättning av nya träningsmetoder. Det har
varit ett bra år där vi haft fler jämna trupper än tidigare, men där vi även har haft fler landslagsspelare än
tidigare. Under de senaste fem åren har totalt 16 spelare
från akademin spelat landskamper, i år har vi haft nio
stycken som har spelat i olika ungdomslandslag. På de
större landslagssamlingarna brukar vi ha en eller ett
par spelare med, när 97-landslaget samlade 72 spelare i
december hade vi fem spelare med vilket lägger oss på
en andraplats i Sverige. Det finns en klart positiv trend
i akademiverksamheten, säger Tommy.
MED NYA HJORTHAGEN har 2013 även varit ett år då
verksamheten har kunnat samlas på en och samma
plats.
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– Det går nästan inte att beskriva vad det betyder.
Det är fantastiskt att alla spelare och ledare nu träffas
varje dag, året runt. Ledarna kan komma in på kansliet
och fika och prata innan träningarna, de har ett eget
omklädningsrum, de kan ha allt material på plats
och behöver inte frakta runt det som tidigare. Hela
verksamheten blir så mycket lättare att bedriva. För
att inte tala om hur det är för mig som vill se många
träningar, jag behöver bara gå ner för trappan och titta i
stället för att ta bilen och åka runt. Nya Hjorthagen ger
oss samma möjligheter som många landsortsklubbar
har, fast vi ligger mitt i Stockholm. Vi har äntligen vår
centrala punkt för verksamheten.
NÅGOT SOM DET JOBBATS HÅRT MED på ungdomssidan
är pedagogiken. Metoden man jobbar med är att låta
spelarna ta större ansvar för sin utveckling. I stället
för att ledarna levererar färdiga lösningar får spelarna,
med hjälp av frågeställningar från ledarna, hitta de
flesta svaren själva.

DET MEST CENTRALA i akademins utvecklingsplan är
enligt Tommy spelförståelse. Han menar att detta är
något man automatiskt övar upp med denna typ av
pedagogik.
– Får man vara med och reflektera över sin insats
istället för att bara får färdiga svar levererade så ökar
spelförståelsen, det är jag helt säker på. Dessutom
jobbar vi inte med en pusselbit i taget, vi tränar inte
väggspel eller överlappningar isolerat utan vi väver in
det i fotbollen så att spelarna förstår att nu är det faktiskt ett överlappningsläge. Här skiljer vi oss, i svensk
fotboll har man länge lagt en pusselbit i taget och det
ligger ingen spelförståelse i det eftersom det inte blir
tillräckligt komplext.
SOM EN DEL i att implementera detta tänk hade man
under våren besök av Roland Larsson, förbundskapten
för det svenska P17-landslag som under hösten tog en
sensationell bronsmedalj i VM i Förenade Arabemiraten.
– Han hade en förevisning med vårt U17- och
U19-lag där han inte gav en enda instruktion utan
via vägledd ledning med frågor fick spelarna att agera
klockrent. Han höjde helt enkelt nivån på träningen
utan att komma med en enda sanning, spelarna kom

själva med svaren. Men självklart är inget svart eller
vitt, det är klart att det finns tillfällen när vi måste ta
tag i taktpinnen. Kan vi uppnå 80-90 procent av den
här typen av lärande, då tror jag att vi är riktigt rätt ute.
Får vi in det här redan bland våra tioåringar så kommer
det med tiden att vara helt naturligt för dem. Ser man
exempelvis på våra 13-åringar som jobbat länge på det
här sättet så räcker alla upp handen när det kommer
frågor.
EN ANNAN FÖRDEL med pedagogiken är, enligt Tommy,
att den ger en oerhörd koncentration på köpet, spelarna vet att det kommer frågor och att de hela tiden
måste tänka till för att kunna svara.
– Vi vill att spelarna ska vara loken medan vi ledare
bara visar vägen. Man kan inte bara hänga upp hjärnan
på en krok och gå ut och följa instruktioner, man måste
hålla den aktiv under träningarna. Vi har nått så långt
med det här att spelarna kan ha egna genomgångar
inför matcherna, precis som handbollslandslaget under
Bengt Gustafsson på sin tid. Det här tror jag skapar
både gladare och bättre spelare.
EN ANNAN NYHET under året var de mätningar som
gjordes på U19-truppen. Utbildning om kost, vätska
och sömn, och vikten av att man sköter detta för att
orka, är något som spelarna får kontinuerligt. Även
spelarnas föräldrar har fått utbildning av kostrådgivare. Men i år tog man det lite längre.
– I år så valde vi att ta hit ett företag med en läkare
som mätte energin i spelarnas celler och gjorde fettmätningar. I början av året testade vi alla spelare i U19, alla
fick där efter ett personligt samtal och ett personligt
kostprogram. Sedan gjorde vi en uppföljningsmätning
efter en månad och en när höstsäsongen började. Det är
första gången som jag och ledarna har upplevt en riktig
förståelse om detta bland spelarna, det blev så konkret
vad de måste göra. Plötsligt hade spelarna med sig
bra saker att äta till träningarna på ett sätt vi inte sett
tidigare. Och när vi gjorde höstmätningen var det en
enorm skillnad. Det var otroligt intressant att följa och
det kommer vi att jobba vidare med.

När gruppen samlas kommer inga instruktioner från coacherna. I stället peppras ett par av barnen med frågor:
– Varför blev det mål i det sista anfallet?
– För att de kom runt på kanten och vi blev en man kort i försvaret, svarar en av ytterbackarna.
– Varför kom de runt?
– Jag var för långt ifrån honom när de tog bollen av oss.
– Hur kan vi lösa det nästa gång?
– Vi i backlinjen måste ligga närmre i markeringen när vi tappar boll.
– Okej, då kör vi igen.
Exempel på frågeteknik i fotbollsutbildning. Från Magasinet Fotboll 3/2013. Text: Juan Martinez
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Glädjen viktigast
för Tim
Efter ett antal imponerande
insatser i U21-laget fick Tim
Söderström äntligen debutera i
Djurgårdens A-lag under hösten 2013. Ett viktig steg för Tim
i hans fortsatta fotbollskarriär
där glädjen alltid har varit den
viktigaste drivkraften.

inte gillade de kalla ishallarna speciellt
mycket och koncentrerade mig istället
på fotbollen. I samband med det gick
jag över till Hammarby där jag spelade i
ett par år och sen blev det vidare till BP,
säger Tim som vid det laget också hade
flyttat in med familjen till Skarpnäck
för att slippa de långa transporterna till
träningar och matcher.

Text: Peder Ernerot

KORT DÄREFTER

M

ed en uppväxt i en sporttokig
familj var det kanske ingen
högoddsare att Tim Söderström skulle välja att satsa på en karriär
inom idrotten. Men att valet föll på
fotboll var inte helt självklart i en familj
där det rådde febril aktivitet inom en
mängd andra grenar, enligt Tim.
– Mamma var med i squash-landslaget samtidigt som pappa har varit
väldigt aktiv inom bland annat cykling
och min brorsa Linus är målvakt i DIF
Hockeys J20-lag. Så det är en väldigt
sportig familj och jag har alltid fått ett
väldigt bra stöd av mina föräldrar som
har skjutsat mig och min brorsa överallt.
Men de har egentligen aldrig varit särskilt fotbollsintresserade. Det är först nu
när jag spelar i DIF som de har börjat
titta mycket på fotboll, konstaterar han
och inflikar att hans pappa tros allt varit
aktiv fotbollsspelare i korplaget ute på
Djurö där Tim tillbringade större delen
av sin uppväxt, en dryg timmes bilfärd
från city.
– Jag började spela fotboll i Djurö/
Vindö när jag var fem och körde även
en del hockey. Men när jag fyllt nio
slutade jag med hockeyn eftersom jag
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tog Tim nästa steg och
gick från BP till DIF i januari 2011. En
flytt som han gjorde tillsammans med
A-lagskompisen Simon Tibbling - en
kille som Tim känner väldigt väl vid det
här laget.
– Jag har gått i samma klass som
»Tibbe« från fyran upp till nian och
träffade honom i stort sett varje dag, så
det är klart att jag känner honom bra.
Men annars så umgås vi inte så mycket
efter träningarna. Han tränar oftast på
sina saker och jag på mina, säger Tim
som förutom att träna extra alltid är
noga med att fråga efter en filmkopia på
U21-matcherna vilket DIFTV självklart
levererar till honom.
– Det är mest för att jag vill se själv

Fakta | Tim Söderström
Ålder: 19
Position: Offensiv mittfältare
Längd: 184 cm
Moderklubb: Brommapojkarna
Antal A-lagsmatcher: 2
Landskamper: 2 U19-landskamper
Styrkor (enligt Tim själv): Bra med bollen,
snabb och stark på planen, bra på att
dribbla en-mot-en, blick för spelet.
Kan förbättras: Det kan se ut som att jag
inte tar i men det kan bero på mitt
kroppsspråk. Sen är jag inte den bästa
försvarsspelaren men där har jag blivit
mycket bättre senaste säsongerna.

Tim täcker bollen fint i sin andra allsvenska match, borta mot Öster i sista omgången 2013.

hur det ser ut under matcherna. Självklart analyserar jag en del, men mest är
det för att jag tycker att det är roligt att
kolla på det.
ROLIGT ÄR FÖR ÖVRIGT ETT ORD som återkommer ofta när man pratar om fotboll
med Tim och där många unga fotbollsspelare idag har framgångsdrömmar om
europeiska storklubbar och feta löner
som primära drivkrafter är det andra
ideal som gäller för Tim.
– För mig är glädjen den viktigaste
drivkraften. Mina föräldrar har alltid
sagt att jag ska spela för att det är roligt
och inte känna någon press från dem
eller någon annan att lyckas. Så jag
hade inte satsat på fotboll om jag inte
hade tyckt att det varit roligt. Sen är det
så klart en bonus om det går bra; även

jag siktar naturligtvis på att komma
så långt jag kan och spela i en så bra
liga som möjligt. Men som sagt, det är
glädjen som är det viktigaste och känner man den är det en självklarhet att
man tränar stenhårt varje dag för att bli
bättre, summerar han.
DEN HÅRDA TRÄNINGEN har också gett
resultat och efter ett antal övertygande
insatser i U21-laget fick också Tim
chansen med ett inhopp i A-laget mot
Gefle i Djurgårdens sista hemmamatch
för året på Tele2 Arena.
– Jag hade gått och väntat på det ett
litet tag så det var väldigt roligt när jag
fick chansen. Jag var nära att göra mål
också men Gefles målvakt var snabbt
framme och hann plocka sin retur framför fötterna på mig. Sen blev det även

ett kort inhopp i sista matchen mot Öster,
så det blir två A-lagsmatcher totalt på
CV:t. Jag hade hoppats på fler men vi
får ta det nästa år istället, konstaterar
Tim som inte har hunnit träffa den nye
tränaren Pelle Olsson i skrivande stund.
– Jag har egentligen inte mer koll på
honom än att jag vet att han har varit
länge i Gefle. Men de har gjort väldigt
bra ifrån sig med tanke på deras resurser
och är alltid svåra att möta. Så det bör
ju vara ett tecken på att Pelle har goda
kvaliteter som tränare, avslutar Tim.
om Tim får sitt stora
genombrott i A-laget nästa år. Många
med god inblick i Djurgården tror det
i alla fall och så länge Tim känner
glädjen i fotbollen finns det goda skäl
att anta att så kan bli fallet.

ÅTERSTÅR ATT SE
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Huvudpartners

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

Välkommen!
Bli medlem i Sveriges äldsta supporterklubb! Vi har tre olika medlemsformer
Ungdom under 18 år 100 kronor
Vuxen person 200 kronor
Ständigt medlemskap 2500 kronor
För att bli medlem betalar du in medlemsavgiften på vårt Plusgirokonto 35 21 20-0
Efter att du har betalt så får du medlemsinformation samt medlemskort hemskickat till dig.
www.dsclub.se - www.facebook.com/djurgardenssupportersclub
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Säsongen för de
yngre akademilagen
Text och foto: Jonas Riedel

P13

P14

P15

P16

William Strömberg, tränare

Marcus Tjärnberg, tränare

Kai Gissberg, tränare

Kaj Andersson, tränare:

– DET HÄR ÄR EN TRÄNINGSVILLIG

– ÅRET VAR MYCKET HÄNDELSERIKT.

och ambitiös grupp med många
duktiga och sevärda spelare.
Mest utmärkande för laget är
engagemanget i träning,
nyfikenhet för att lära och
utvecklas samt ett underhållande passningsspel. Under året
har vi lagt mycket tid på att
utveckla individuella färdigheter i anfallsspel, med ännu
större fokus har legat på
beslutsfattande, teknik och
färdigheter i förssvarsspel, till
exempel press-spel. Under året
har vi varit på läger på Åland
och i Helsingfors samt haft ett
träningsläger på Rådmansö.
Dessutom har vi hunnit
med cuper i Lomma och i
Helsingborg.

Det har blivit många matcher
för spelarna, ofta mot internationellt motstånd vilket gett
nya erfarenheter. Laget har
främst utvecklat sitt anfallsspel på motståndarnas
planhalva och skapar ofta
många målchanser, även mot
lag som har ett väldigt samlat
försvar. Laget uppfyller enligt
oss ledare de krav och förväntningar föreningen har utifrån
de utvecklingsmål som finns
och spelar en fotboll som
bygger på att ha mer boll än
moståndarna för att förbättrar
möjligheterna att göra
respektive förhindra mål.

Sanktan: Laget kom tvåa i
åldersgruppens högsta serie
och spelar därmed i division 1
kommande säsong. I slutspelet
gick man till semifinal där man
förlorade med 5-1 mot AIK.

Sanktan: Efter en fjärdeplats i division 1 nådde laget
semifinal i slutspel där man
förlorade mot BP med 6-2.

gjort sitt
prestationsmässigt bästa år där
vi klart har närmast oss det
absoluta toppskiftet i Stockholm, det visade vi i derbymatcherna både i serien och i
träningsmatcherna. Extra kul
att vi får med två spelare till
elitpojklägret i Halmstad och
till utbildningslägret med P15landslaget på Bosön, där Filip
Tasic även fick dra på sig
landslagströjan i matcherna
mot Norge. Något vi också
minns är Tipselit Cup i
Jönköping där vi mot absoluta
toppskiktet i Sverige både
prestationsmässigt och
resultatmässigt visade att vi
kan hävda oss mot de allra
bästa lagen.

– P15 HAR UNDER 2013

Sanktan: En åttondeplats
i högsta serien räckte till
slutspel där man klarade sig till
en kvartfinal, men där var det
stopp efter 0-2 mot BP.

– JAG BÖRJADE ARBETA MED

P16-truppen i november 2012
som då bestod av omkring sju
spelare från det gamla 97-laget.
Laget tränade 4 pass i veckan
och den första stora testen var
en turnering i Tyskland där vi
klarade oss fram till kvartsfinals
mot bra motstånd. Vårsäsongen
avslutades med en turnering på
Lidingö där vi besegrade
italienska Lazio på straffar i
finalen. Efter sommarledighet
satte vi igång i slutet av juli för
att preparera oss för en
turnering i Helsingborg. Vi
vann vår grupp och gick sedan
till final där vi tyvärr fick ge oss
mot Örebro SK med 2-0.
Truppen vi jobbat med har varit
fantastisk och deras utveckling
har varit grymt bra under året.

Riv ut nederdelen av sidan och visa upp den i Eric Skoglunds butik i Sturegallerian
så erhåller du ett DIF-kort som ger 20 % rabatt på hela sortimentet!
Erbjudandet kan inte kombineras med paketpriser eller redan nedsatta varor.

Ända sedan 1934 har vi på Eric Skoglund hållit
skrädderitraditionen och respekten för hantverket levande i mötet med varje kund.
Det är de små detaljerna som gör skillnaden och för oss är högsta kvalitet en
självklarhet och en grundförutsättning för vår verksamhet.
Vi klär upp alla män, för livets alla möten
och numer även oﬃciella klädleverantörer till Djurgårdens A-lag.

Sanktan: En tredjeplats i högsta
divisionen följdes av slutspel där
man snöpligt fick ge sig mot AIK
efter förlängning i semifinalen.

u
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U17: Stor utveckling men
snöpligt slut på säsongen
många av lagen i serien. Jag tycker att
vi fick ihop det väldigt bra och även om
vi kom tvåa efter Hammarby så slog vi
dem i ena matchen och kryssade i den
andra, så det var inte bara lagen längre
ner i tabellen vi slog. Vi var helt enkelt
bra mot de bra lagen och krossade de
mindre bra lagen.
SLUTSPELET BLEV DOCK EN BESVIKELSE

Omsättningen i U17 är stor från år till år då många i
truppen faller för åldersstrecket eller tar steget upp
till U19. Så Bo Wester fick inleda sitt första år som
huvudtränare för U17 precis som sina företrädare,
med att skapa en ny trupp.
Text: Jonas Riedel Foto: Johan Sahlén, Jonas Riedel

–T

anken när vi skapade årets
trupp var att vi skulle ha
så många egna spelare som
möjligt. Därför plockade vi spelare från
tre olika lag, de som redan spelat ett år
i U17 som 16-åringar, spelare från P16laget som kanske inte var mogna året
innan samt lite yngre spelare från vårt
tidigare P15-lag. Sedan brukar vi ofta
få 17-åringar från BP som inte tar klivet
upp i deras U19-lag och som vill ha en
nytändning i vårt U17. Till slut blev det
fyra spelare utifrån och resten från våra
egna lag, berättar Wester.
Ligacupen i mars blev lagets första
utmaning. Det blev två segrar men förlust i seriefinalen mot BP med 1-2 och
missat slutspel.
– Efter att ha vunnit de två första
matcherna i gruppspelet behövde vi ett
36

kryss mot BP i gruppfinalen, men trots
att vi öste på mot deras mål i andra
halvlek så blev det en uddamålsförlust
och inget slutspel. Det var givetvis en
besvikelse, men det kändes ändå som
om vi hade fått ihop spelet väldigt bra så
tidigt på säsongen.
blev det hela 17
segrar på 22 matcher och målskillnaden
var hissnade 114-32, trots det blev det
”bara” en andraplats, en poäng efter
Hammarby.
– Jag har ju ingen erfarenhet från
U17 utan har varit många år i U19 och
min kravbild låg nog där. Hur motståndet skulle se ut visste jag inte utan
vi utgick ifrån hur vi skulle utvecklas.
Det var först efter halva serien som det
stod klart hur mycket bättre vi var än

I U17-ALLSVENSKAN

då man redan i första omgången åkte ut
med 2-5 mot BK Häcken, ett lag man
tidigare besegrat två gånger i serien.
Noterbart var att inte heller Hammarby,
AIK eller BP tog sig vidare från den
första omgången.
– Det finns givetvis flera anledingar
till förlusten mot Häcken, men en är
att vi har vunnit många matcher ganska
enkelt och när vi inte fick in bollen utan
hamnade i underläge så var det en lite
ovan situation för oss. Dessutom var
det en cupmatch och Häcken kom till
matchen för att vinna just den enskilda matchen till varje pris, de spelade
mycket taktiskt och anpassade sitt spel
efter vad de hade lärt sig i matcherna
mot oss. Vi spelade som i en seriematch, vi anpassade oss inte alls utan
spelade som vanligt med kreativitet och
spelarnas egna beslut. Nu förlorade vi
denna enskilda match och så var vi ute.
Det är skillnad på serie och cup och det
misstaget kommer vi inte att göra om
nästa gång.
REDAN EFTER ETT ÅR lämnar Bosse U17
för att ta över ansvaret för U19 efter
Anders Bengtsson. Vad tar han då med
sig från sitt första år som huvudtränare?
– Det som är roligast att ta med
sig är utvecklingen på spelarna. När
vi startade säsongen så var två av våra
97:or ordinarie i Stadslaget. I december
har vi fem 97:or med bland 72 spelare
på landslagets läger och sju som under
säsongen fått spela i Stadslaget. Så utvecklingen på spelarna har varit riktigt
bra under året, och det är ju det allra
viktigaste, menar Bo Wester.

Lång tävlingssäsong för U19
När Anders Bengtsson under vinter satte U19-truppen
var omkring hälften av spelarna kvar från tidigare
säsong medan den andra halvan lyftes upp från U17.
Text: Jonas Riedel Foto: Johan Wallberg

–V

i fick ihop en bra grupp
med många vinnarskallar
som ville visa att de hörde
hemma i U19. Truppen fick tidigt visa
färgerna då vi startade tävlingssäsongen
redan i januari med en internationell
turnering i Oslo där vi bland annat mötte
FC Köpenhamn. Det blev lite blandade
resultat men en intensiv och bra start på
säsongen, berättar Anders.
Ligacupen i mars var nästa test för
laget. Efter två segrar och en oavgjord
gick man vidare från gruppspelet före
bland annat BP, men sedan blev det
stopp i första slutspelsomgången mot ett
effektivt Åtvidaberg.
– Det kändes väldigt bra efter gruppspelet och det kändes onödigt att åka ut
mot Åtvidaberg, vi var starka då och jag
tror att vi hade kunnat ta hem hela cupen.
Ligacupen är en bra idé med bra tävlingsmatcher redan i mars i stället för träningsmatcher. Med de matcherna och Oslo hade
vi åtta bra tävlingsmatcher innan serien
startade. Dessutom var flera U19-spelare
med i A-lagets match mot Örebro.
blev det bara fem
förluster på 26 matcher, men hela åtta
oavgjorda gjorde att laget inte hängde på

I U19-ALLSVENSKAN

i jakten om de två slutspelsplatserna. Tre
segrar i de fyra matcherna mot slutspelslagen BP och AIK visade dock att
det fanns en mycket hög nivå i laget.
– Tidigare år har vi börjat försiktigt
och blivit allt bättre fram till slutspelet.
I år var vi starka inledningsvis och slog
bland annat AIK och Hammarby.
Vi hade många spelare som fick chansen
att på allvar spela i U21, det blev många
matcher för en del spelare och kanske
blev vi lite slitna i maj. Vi roterade
mycket i U19 och spelare som spelat U21
fick ofta sitta på bänken, dessutom hade
vi en del skador, så det blev ingen
kontinuitet i laget. Det gjorde att vi
tappade poäng i många matcher, ofta
efter att länge haft ledningen. Det var
vid den tiden vi tappade vår slutspelsplats
och den delen av säsongen är jag minst
nöjd med. Samtidigt var det många som
fick matcher i U21, och andra som
därmed fick chansen i U19, så ur ett
utvecklingsperspektiv var det nyttigt.
hann man även med
Gothia Cups inbjudningsturnering
för Pojkar 17 där man deltog med en
kombination av U17 och U19. Laget
gick igenom turneringen obesegrat med

UNDER SOMMAREN

tre vinster och två oavgjorda, men då de
oavgjorda matcherna kom i gruppspelet
missade man A-slutspel och slutade
nio bland 24 lag, en besvikelse enligt
Anders.
– Vi hade ett bra lag, det kändes
bra när vi åkte ner och vi gjorde en bra
turnering, men ett onödigt kryss och ett
resultat som gick emot i en annan match
gjorde att vi missade A-slutspelet. Det
blev lite av känslan i ligacupen, vi hade
kunnat gå hur långt som helst och åkte
ut alldeles för tidigt.
SÄSONGEN SLUTADE DOCK I TRIUMF för

Anders och U19 som i slutet av oktober
vann finalen i Distriktmästerskapen för
U19 mot Älvsjö och därmed tillslut fick
stoltsera med en pokal. Anders lämnar
nu U19 och Djurgården för en attraktiv
tjänst som riksinstruktör på Svenska
Fotbollförbundet. Ny huvudtränare
blir i stället Bo Wester, som i år varit
ansvarig för U17-laget. Bo har även flera
år som assisterande i U19 bakom sig.
– Tanken var väl att jag skulle köra
U17 ett tag till, men nu slutar Anders
Bengtsson och då kände i alla fall jag att
det var naturligt för mig att kliva upp
eftersom jag varit assisterande i det laget i
fem år. Dessutom flyttar vi ju upp en hel
del av de spelare jag i år har haft i U17, så
jag känner i princip alla killarna i laget.
Jag tycker att det är tråkigt att Anders
slutar, vi har haft ett väldigt bra samarbete genom åren, men givetvis ska det bli
jättekul att få träna U19, säger Bosse.
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Nära final för ungt U21
viktiga matcherna och lyckades tillslut
gå ifrån ganska klart efter att bland
annat ha slagit Åtvidaberg och Brommapojkarna borta. Jag tycker att vi varit
jämna och bra, sedan har vi haft en del
nyckelspelare som Hampus Nilsson,
Philip Sparrdal och Tim Söderström
som hållit en jämn och bra nivå över
hela året.
för U19 i
fyra år och sett många spelare passera
förbi innan de går upp till U21 och
vidare till A-laget, därför blev det flera
kära återseenden under säsongen.
– Det var roligt att få coacha spelare
som Sparrdal och Söderström, som jag
haft tidigare och som nu fått tid i Alaget. Att ha spelare man haft tidigare
tillsammans med nuvarande U19-spelare tycker jag gav intressanta referenser.
Jag tycker att A-truppspelarna har gjort
det bra under året, det har inte varit
några sura miner för att de fått spela
U21 utan de har hela tiden velat göra
bra ifrån sig. Det är viktigt för de
yngre killarna.

ANDERS HAR VARIT ANSVARIG

Organisationen runt U21-laget har växlat under
åren. När U21-serien startade 2008 var det flera tränare från A-laget och U-lagen som turades om att
coacha U21. 2011 tog Anders Johansson ensam över
coachningen av laget.
Text: Jonas Riedel Foto: Johan Sahlén

A

nders fortsatte att leda laget
fram till i våras, men när Magnus Pehrsson lämnade Djurgården fick han ta ett tydligare ansvar
i A-laget och lämnade då över ansvaret
för U21 till namnen Bengtsson. Vid sin
sida har Anders Bengtsson under 2013
haft Jordi Gonzalez.
– Det har varit ett bra år för U21.
Vi haft med några rutinerade killar
som Mattias Östberg och Joel Riddez i
många matcher, men i övrigt så har vi
haft en ganska ung trupp i år, yngre än
vi haft tidigare. Många spelare från U19
har fått vara med på allvar, inte bara gjort
inhopp utan startat matcher. På så sätt
tycker jag verkligen att U21 har uppfyllt
sitt syfte i år, menar Anders Bengtsson.

– Det har gjort att kvalitén i serien
har ökat, de allsvenska klubbarna har
bättre resurser och därmed bättre trupper och det fanns spelare med allsvenska
meriter med i varje omgång. Tidigare år
har vi ibland mött svaga och unga lag,
lag som vårt U19-lag hade slagit enkelt,
men i år mötte vi kvalificerat motstånd
i alla matcher, de andra lagen matchade
precis som vi matchat i alla år. Det här
ska vara Sveriges tredje bästa serie efter
Allsvenskan och Superettan och det
tycker jag att det varit i år. Det har varit
tävlingsmatcher där slutspelsplatser stått
på spel och det har varit prestigefyllda
matcher mot AIK och BP, så det har varit en väldigt bra och utvecklande miljö
för de som har spelat.

från både Allsvenskan och Superettan legat i samma serie,
men i år spelade de allsvenska lagen i en
egen division.

krigade Djurgården
med Elfsborg, Åtvidaberg och Brommapojkarna om de tre slutspelsplatserna.
– Vi vann många av de jämna och

TIDIGARE ÅR HAR LAG
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I TOPPEN AV SERIEN

Örgryte, Häcken
och Brommapojkarna i slutspelsgruppen, fyra lag som krigade om en plats
i finalen. Det såg länge ut som om det
var Djurgården som skulle lyckas ta den
platsen.
– Vi inledde starkt med segrar mot
Häcken och BP. När vi kryssade mot
Örgryte kändes det fortfarande som
om vi hade ena benet i finalen, men
uddamålsförlusten hemma mot samma
lag blev förödande, det var inte en
hundraprocentig insats av någon, vare
sig A-lagsspelare eller de yngre, eller
på bänken för den delen. Sen tog vi en
fin seger mot ett starkt BP och hade
chansen mot Häcken borta. Vi hade
finalplatsen i 83 minuter i den matchen,
men vi räckte tyvärr inte enda fram.

DJURGÅRDEN FICK

Föräldraengagemanget bär
upp Djurgårdens
ungdomsverksamhet
Johan Näslund är en av de ideella ledare som Djurgårdens ungdomsverksamhet är helt beroende av. Han kombinerar yrkeslivet och
familj med att coacha två av sina söners Djurgårdslag, ett 03-lag
och ett 04-lag där båda lagen tillhör breddverksamheten.
Text och foto: Filip Lundberg

J

ohan har också bistått Djurgården
Ungdoms kansli i andra typer av
initiativ där han varit med och
dragit igång höstlovsverksamhet i Djurgårdens regi samt introducerat fotboll
som fritidsaktivitet på Manillaskolan.
För närvarande spelar 80 barn fotboll
med Djurgården där. Vi tog ett snack
med Johan mellan matcherna under
Stockholmsmästerskapen ute på Hjorthagens IP. Intervjun är genomförd med
anledning av den CSR-redovisning som
Djurgården publicerar inom kort.

får möjlighet att hålla på med saker som
de tycker är roligt så att de fokuserar på
bra saker.
Är det svårt att få folk att ställa upp
ideellt?

– Jag tror det där är väldigt blandat. Jag
tycker många gånger att det finns ett
otroligt engagemang. Även om många
har mycket att göra så är de flesta föräldrar väldigt fokuserade på sina barn och
vill att det ska bli så bra som möjligt.
Vad kan Djurgården Fotboll göra för att

Vad är det som driver dig att lägga så

underlätta ideellt engagemang?

mycket tid på att vara ledare?

– Det där är väldigt lagspecifikt. Det viktigaste är nog att Djurgården Ungdoms
kansli följer med och har god kontakt
med de olika lagen och känner av när ledare och föräldrar behöver uppbackning.
Jag tycker rent generellt att man är bra på

– Jag har alltid varit djurgårdare men
brinner extra för ungdomsfotbollen. Jag
drivs mest av att mina egna och andras
barn ska ha en meningsfull fritid och
vistas i en bra miljö. Det är viktigt att de

att stötta upp där det behövs.
Det fungerar oftast bra och
ledarna har inget emot att
dra ett större lass men ibland
behövs punktinsatser av
olika slag. De flesta föräldrar
hjälper gärna till och det är
nödvändigt för att man ska
orka. Där har kansliet en
samordningsfunktion och
det fungerar allt som oftast
väldigt bra.
När det gäller A-laget så
är den årligt återkommande
DIF-dagen på Kaknäs väldigt
trevlig. Andra saker som är uppskattat
är en sådan enkel sak som att spelare
kommer ut och hälsar på och skriver lite
autografer. Senast fick vårt höstlovsläger
besök av Simon Tibbling, det var kul för
våra spelare.
Vad är det viktigaste att tänka på som
barn och ungdomsledare?

– Insikten att alla barn är olika och har
olika behov av stimulans och utmaning.
Det ska inte vara för lätt för alla och det
ska inte vara för svårt för alla. Där måste
man hitta en lagom nivå. Det är också
viktigt att ha en bra lagsammanhållning
oavsett hur långt man har kommit i sin
utveckling. Vi försöker också samarbeta
med de andra lagen i föreningen så att
man jobbar tillsammans med olika typer
av utbyten så att man får pröva lite olika
saker. Ett exempel som jag tror mycket
på är att ha virtuella akademilag där de
spelarna som kommit lite längre i sin
utveckling kan få testa att spela mot
varandra men där de ändå spelar kvar i
sina ordinarie lag.
Vad är den viktigaste framtidsfrågan för
ungdomsfotbollen i Stockholm?

– Mer fotbollsplaner och träningstider!
Det har blivit mycket bättre med de nya
konstgräsplanerna på Hjorthagen och
det nya tältet där vintertid men det skulle
behövas ännu mer.
Vi tackar för intervjun och skickar
samtidigt ett stort tack till alla fantastiska
ledare på Djurgården Ungdom vars insatser är ovärderliga för Djurgården Fotbolls
verksamhet.
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Tack Joel och Petter!
Text: David Bogerius

Joel Riddez andra sejour
i Djurgården inleddes med
försäsongsträningen på Bosön i
januari 2011. Kontraktet var påskrivet sedan ett halvår tillbaka
och lagkaptensbindeln låg på
Kaknäs och väntade, men tyvärr
skulle skade- och sjukdomsbekymmer infinna sig ganska
omgående. 2011 gjorde han elva
allsvenska matcher från start,
Joel flankeras av Samuel Wowoah och Joes Kusi-Asare under
2012 en och 2013 ingen.
sin första säsong i Djurgården.
– Det har varit en berg- och
dalbana ända sen jag kom
i fem–sex säsonger. I Örebro och Norge
tillbaka. Nu lämnar jag laget med en lite
fick jag visa vilken fotbollsspelare jag är
bitter eftersmak. Det blev för sönderoch jag kan känna att det är trist att jag
hackat och utan kontinuitet. Det var ju
inte fick göra det i Djurgården, men sånt
i Djurgården jag skulle visa mig från
är livet. Man kan inte tro att allt ska gå
min bästa sida efter att ha varit skadefri

D

F

redagen den 15 november 2013
togs många avsked på A-lagets
träningsanläggning på Kaknäs.
Lagkaptenen Joel Riddez var en av dem som
visste att han inte skulle komma tillbaka när
nästa års säsong drar igång i januari.
– Det var en väldigt speciell känsla
när jag packade ihop grejerna. Det är
en hel karriär som summeras, säger Joel
Riddez.
Den sista säsongen blev knappast vad
den 33-årige vänsterbacken hade hoppats
på. Sammanlagt blev det 13 minuters
speltid i Allsvenskan 2013.
– Efter sommaren kände jag att jag
var frisk och på väg tillbaka men det
räckte inte ända fram till en ordinarie
plats. Jag fick slita i bakgrunden i stället.
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Även om knäet kändes bra hela hösten
har jag inte kommit tillbaka till den nivå
som jag hade hoppats på. Andra spelare
har gått före och det är trist men så är
fotbollslivet, man kan inte prenumerera
på en plats i startelvan.
Joel Riddez var 18 år när han kom
till Djurgården från Spårvägen inför
säsongen 1999. Den första sejouren i
klubben blev lika lång som den andra –
tre säsonger.
– Då var man yngre och helt inne i sin
egen karriär. Man borrade ner huvudet
och slogs på ett annat sätt än vad man
gör nu när man verkligen uppskattar
stunderna när man är frisk och kan spela.
Man kan se helheten på ett helt annat
sätt när man är 33 år och på så vis är man

mycket mer avslappnad och kan njuta
av det. När jag var 18-19 år var det så
mycket jag ville bevisa. Jag hade nästan
krig mot hela världen ibland.
Efter säsongen 2001 där Djurgården
blev tvåa i Allsvenskan tackade Joel Riddez
ja till att bli utlånad.
– Jag kände att jag var för ung för att
sitta på bänken. Vi hade ett riktigt bra
lag i Djurgården med många spelare som
ville fram och jag ångrar inte ett smack
att jag bytte till Assyriska. Visst hade
jag kunnat sitta kvar på bänken och varit
med och vunnit SM-gulden 2002 och
2003 men jag ville se hur långt jag kunde
gå på egen hand och då var Assyriska en
perfekt brygga. Där och då var det bäst
u
för mig.

en 3 november 2013 mötte
Djurgården Öster i den sista
omgången av Allsvenskan. Det
var också den sista matchen
i Djurgården för 28-årige
Petter Gustafsson.
– Jag hade blandade
känslor men
det var

väldigt kul att få spela. Även om det tog
slut där så är jag väldigt tacksam och
stolt över att få varit en del av Djurgården under de här åren, säger Petter
Gustafsson.
Sammanlagt blev det fem år i blårandigt för »PG« som kom från Skellefteå
inför säsongen 2009. Tusentals tillresta
Djurgårdare i Växjö gav honom en mäktig och välförtjänt hyllning när matchen
var slut.
– Det var så grymt och det värmer
mig oerhört mycket. Det är alla som har
varit och stöttat laget som har skapat
minnen som jag alltid kommer att ha
med mig. Jag hoppas att de förstår hur
mycket jag älskar dem.
Säsongen 2013 blev inte alls vad
Petter Gustafsson hade räknat med.
Under våren tycktes han vara förföljd av
skador och när han äntligen var frisk var
det svårt att ta en plats i startelvan i ett
lag som hittat formen efter en bedrövlig
inledning.
– Men jag fick spela när både »Vytas«
(Vitautas Andriuskevicius) och »Jeppe«
(Jesper Arvidsson) var skadade, så jag
kan inte gnälla på att jag inte har fått
mina chanser. Under hösten fick jag inte
mycket speltid men det är svårt att säga
något om det när vi har spelare som har
presterat väldigt bra. Då finns det ingen
anledning att byta.
Trots att han egentligen bara har
konkurrerat om en ytterbacksplats under

på räls och jag har lärt mig mycket
under de här åren.
Även under de långa skadeuppehållen såg de andra spelarna Joel
Riddez som ”kaptenen”. Trots den
begränsade speltiden säger Joel Riddez att han har känt sig uppskattad.
– Korsbandsskadan förra sommaren kom väldigt olyckligt när jag
precis hade kommit tillbaka in i laget
och kände att jag kanske hade trefyra fina år framför mig. Den smällen
var jäkligt tuff och kom från ingenstans men jag fick ett väldigt bra stöd
från klubben men också från supportrar.
Jag har känt hur mycket hjärta det finns
både i och utanför föreningen och det är
väldigt häftigt. Det är otroligt mycket
passion på gott och ont.

sina fem år i Djurgården ser han inte sig
själv som en defensiv spelare. När han
kom till huvudstan som nybliven skyttekung i Skellefteå FF hade han bara spelat
några enstaka matcher som back.
– Egentligen är det en slump att jag
blev försvarsspelare. De som var ansvariga i Djurgården just då såg mig som en
sådan. Nu har jag bara spelat back på den
här nivån, men när jag har fått spela yttermittfältare i U21-laget har det så klart
varit väldigt roligt att få komma upp och
bli mer delaktig i anfallsspelet.
»PG« matchades frekvent i U21slutspelet under hösten. Djurgården
var mycket nära att ta sig till final men
föll tungt i en avgörande match mot
Häcken – en match där ytterligare en
skada tyvärr hindrade Gustafsson från
spel. Coachen Anders Bengtsson har
flera gånger hyllat Gustafsson för hans
inställning, en inställning som »PG« är
medveten om.
– Den har jag nog alltid haft. Visst
kan man vara besviken för att man inte
spelar i A-laget och då är det lätt att man
tycker synd om sig själv, men det finns
ändå ingen anledning att inte försöka
prestera så bra som möjligt. Det är klart
att man får pusha sig själv lite extra
ibland men man måste också visa respekt
för alla andra som lägger ner tid på det.
Sen är det ju för jäkla kul att spela fotboll
också och det blir mycket roligare om
alla verkligen försöker.
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Övriga spelare som
lämnar Djurgården
Brian Span

I Djurgården 2012-2013

Luis Solignac

I Djurgården 2013
2013 utlånad till IFK Mariehamn

Tack, Rajalakso!
Sebastian Rajalakso spelade med Syrianska under hela säsongen 2013.
Enligt en överenskommelse som gjordes med Magnus Pehrsson i
samband med utlåningen lämnar han nu Djurgården.
Text: David Bogerius

Foto: Bildbyrån

-M

itt förhållande till
Djurgår’n har inte
förändrats för det. Sen jag
skrev på kontraktet inför säsongen 2008
har det varit en dröm att spela i Djurgården. Jag har förstått hur bortskämd jag
har varit. Förut när jag inte att hade
något att göra brukade jag åka ut till
Kaknäs och bara sitta där. Det är hemma
för mig. Det är inte riktigt samma sak
som att sitta och åka fem mil ut till
Södertälje. Dessutom fanns det ingenstans att sitta där förutom i omklädningsrummet, säger 25-årige Rajalakso.
PÅ SINA FEM SÄSONGER I BLÅRANDIGT

gjorde han 18 mål från sin mittfältsposition. Fem av dem kom i de fem
första seriematcherna. Ordet succé är
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inte tillräckligt när man pratar om den
allsvenska karriärens inledning.
– Jag tror inte att det är många som
kommer att göra om det. Det var en kombination av att laget var bra och spelade på
ett sätt som passade mig perfekt där ute
på kanten. Jag vill inte ha allt det ogjort
men på ett sätt hade det varit bättre för
min utveckling om det inte hade gått så
otroligt bra som det gjorde i början. Jag
var inte beredd på den hajpen som blev.
Alla såg hela tiden tillbaka på de fem
första matcherna och jämförde med dem.
SEBASTIAN RAJALAKSO VAR 19 ÅR när han
kom till Djurgården från Enköpings SK.
Sammanlagt gjorde han 127 allsvenska
matcher under fem tunga säsonger för
föreningen. Spelar- och tränarom-

sättningen har varit stor och den bästa
tabellplaceringen är från säsongen 2012
då Djurgården kom nia.
– Jag tror att en av anledningarna till
spelaromsättningen är att vi bytte tränare
så ofta. Det är inte lätt för dem när de
kommer till ett nytt lag. De försöker
jobba långsiktigt men det fungerar inte
i en klubb som Djurgården där du kan
sitta med kniven mot strupen efter femsex omgångar.
Efter en skadedrabbad vårsäsong kom
Sebastian, som lånades ut bara dagar
innan den allsvenska premiären, igång
ordentligt under årets höstsäsong.
– Rent spelmässigt tycker jag ändå att
det har varit ett av mina bättre år. Även fast
vi låg avsågade i botten så har jag växt som
spelare, framför allt i spelet en mot en.

Ike Fofanah

I Djurgården 2012-2013
2013 utlånad till Arameiska/Syrianska

Trimi Makolli

Från ungdomsverksamheten
2013 utlånad till IK Frej

Sasa Matic

Från ungdomsverksamheten
2013 utlånad till Arameiska/Syrianska

Kristijan Cosic

Från ungdomsverksamheten
2013 utlånad till Arameiska/Syrianska

Vi tackar er för er tid i Djurgården
och önskar er lycka till i framtiden!
43

DJURGÅRDSANDAN

DJURGÅRDSANDAN

Poliskostnader,
populistiska utspel
och maskeringsförbud
– Ett annorlunda perspektiv på CSR
I Djurgården är CSR (Corporate Social Responsibility) integrerat i den
dagliga verksamheten och att ha en god transparens i verksamhetens
olika delar är nära anknutet till den trovärdighet vi åtnjuter som organisation externt
Text: Filip Lundberg

Foto: DIF Fotboll

D

jurgården Fotboll är en fotbollsklubb och
jag är ödmjuk inför det faktum att uteblivna
sportsliga framgångar blir en tålamodsprövning för andra sorters initiativ, som till exempel ett
aktivt CSR-arbete. I den här artikeln tar jag medvetet,
och med en något provocerande underton, ett annorlunda grepp om den CSR-satsning som Djurgården
företagit sig. På så vis ämnar jag sätta det i en helt ny
kontext och förhoppningsvis bredda förståelsen av vad
det är vi håller på med och varför. Om inte annat för att
presentera nytt underlag för vidare diskussion på valfritt supporterforum. Begreppet CSR får nog inte, vid
en första anblick, särskilt många Djurgårdssupportrar
att drömma sig tillbaka till guldåren och matcher mot
Juventus och andra storlag (även om vårt CSR-arbete
faktiskt ligger i europatopp) och det kan man ju förstå.
Snarare uppfattas det nog hos en del som ett onödigt
störningsmoment i vägen för nya spelarrekryteringar
och förbehållslöst sportsligt fokus.

JAG HAR FULL FÖRSTÅELSE för att man kan undra varför
Djurgården ska lägga tid och kraft på initiativ, som
vid en första anblick, ligger helt vid sidan om den
sportsliga verksamheten. Samtidigt tror jag det är få
som anser att vi inte måste ta höjd för den utveckling
som pågår överallt runt omkring oss och som vi faktiskt, kanske utan att tänka på det, dagligen diskuterar
i olika supporterforum, på arbetsplatsen, med familj
och vänner och på fester. Till våra åsiktsmotståndares
stora förtret. Det gäller det idrottspolitiska klimatet
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i Stockholm, poliskostnader, mediebilden av svensk
fotboll och dess supportrar och ett helt nytt sponsringsklimat, där elitfotboll nästintill kommit att bli ett
skällsord.
”VI VILL SATSA PÅ BREDDIDROTT, INTEGRATION OCH HÄLSA”

är ett vanligt argument när företag väljer samarbetspartners och var bland annat en av anledningarna till
att ICA valde att avsluta samarbetet med Djurgården och flera andra allsvenska klubbar. Idag arbetar
närmare 70% av de stora företagen med CSR och man
förväntar sig att de man ingår samarbeten med gör
detsamma. Det finns helt andra krav på motprestationer än vad som varit fallet tidigare. Så är det bara. I
alla fall i det högst konkurrensutsatta Stockholm.
att det är viktigt
att vara en del av det samhälle man verkar i tar sig allt
tydligare uttryck där allt fler presenterar satsningar på
sociala projekt och CSR. Vi gläds över alla de positiva
projekt som pågår runt om i Sverige samtidigt som vi
ska vara stolta över att vi, skulle jag vilja påstå, för tillfället ligger längst fram i det arbetet. Det är av största
vikt att vi bevakar den positionen av flera anledningar
som jag ska redogöra för härnäst.

INSIKTEN BLAND SVENSKA KLUBBAR

I SVERIGE VILL VI GÄRNA ställa breddidrott mot elitidrott där det ena uppfattas som legitimt och allmännyttigt och det andra som ett särintresse för de redan
frälsta. Folkrörelseidealet, med det ideella engage-

» Folkrörelseidealet, med det ideella engagemanget som främsta kännetecken, är visserligen
ett fint arv att värna, men det i kombination med
ett nästintill förakt för det kommersiella inom
elitfotbollen sätter Djurgården i ett moment 22
som vi måste hantera proaktivt.«
manget som främsta kännetecken, är visserligen ett
fint arv att värna, men det i kombination med ett
nästintill förakt för det kommersiella inom elitfotbollen sätter Djurgården i ett moment 22 som vi måste
hantera proaktivt. Vi förväntas mer eller mindre, trots
en omsättning på närmare 100 miljoner kronor drivas
helt som en ideell förening och med alla moraliska
betänkligheter som följer med det och om vi, Gud förbjude, försöker hitta nya intäktsmöjligheter genom att
kommersialisera delar av verksamheten, ja då kan vi
gott betala våra egna poliskostnader oavsett vad vi gör
inom breddidrott och på det sociala planet. Amatörismens stjärna lyser starkt över den svenska fotbollen.
Förutom när det gäller säkerhetsarbetet. Då spelar det
ingen roll hur professionell säkerhetsorganisation du
har, hur mycket nya initiativ du tagit, vilka resurser du
plöjer ner i såväl proaktiva som strikt operativa åtgär-

der eller ens vilka framsteg du
faktiskt kan visa upp.
DU FÖRVÄNTAS GÖRA ÄNNU

MER trots att du saknar såväl
våldsmonopol och lagstiftningsbefogenheter. Allt samtidigt som kulturdepartementet
och justitiedepartementet,
som trots att man sitter under
samma tak, inte ens kan enas
sinsemellan. Det ena departementet tillsatte en ny utredning eftersom man inte var
nöjda med det andra departementets första utredning.
Den nya utredningen ignorerar helt den första, väldigt
populära utredningens viktigaste slutsatser, och
den nya väldigt impopulära utredningens slutsatser,
ser länge ut att bli underlag för ny lagstiftning som
mycket väl kunde stjälpt oss. I sista stund uppmärksammas att den nya utredningen är full av faktafel och
bygger på ett uppdrag som det helt saknas belägg för.
I det skedet dammar man återigen av den första utredningen för att på en hearing om samma utredning
återgå till samma retorik, som presenterades i den nya
utredningen. Alltså samma utredning som var full
med fel. Antagligen eftersom man aldrig riktigt noga
läste den första utredningen eftersom man inte gillade
de slutsatser som presenterades där. Det var ju därför
man tillsatte den nya utredningen.

u
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MED ANDRA ORD BETVIVLAR VÄL FÅ att vi än mer behöver bevaka vår omgivning och ta en aktivare roll i debatten. Poliskostnaderna är ett bra exempel. De var ett
direkt resultat av att vi i svensk fotboll inte förstått vår
omgivning tillräckligt väl och inte förutsåg vad som
var på gång. Vi insåg för sent att det hos många fanns
en missunnsamhet mot vår verksamhet som i mångt
och mycket byggde på missförstånd och okunskap.
ALLA DE OMFATTANDE SATSNINGAR som gjorts på ordnings- och trygghetsfrämjande åtgärder drunknade i
den mediala dramaturgin om de svenska huliganproblemen. En dramaturgi som, utan att förringa dess
existens och konsekvenser för alla inblandade, har
varit starkt överdriven. En politiker med stor makt i
Stockholm antydde nyligen att ett slopande av 51%regeln nog borde kunna vara en lösning på de problem
som finns med huliganism trots att det inte finns
något som helst belägg för den kopplingen. Utspelen
är många, beläggen är få. Vi hade vidare alltså en hearing i regeringskansliet om Björn Eriksson och Stefan
Dellsås eminenta utredning ”Mera glädje för pengarna”,
där Sverige främsta expert på huliganism och medier
(och medförfattare i utredningen) inte gavs en enda
minut att presentera sin forskning, trots att han framfört önskemål om det. Forskning som i mångt och
mycket hade utmanat många av de beskrivningar och
fördomar som det gavs uttryck för på hearingen.
DET FINNS MED ANDRA ORD betydande

kunskapsluckor
hos många (inklusive en del viktiga beslutsfattare) om
hur det faktiskt ligger till och med det följer en
överhängande risk att vi får se liknande ”krav” som
poliskostnader framöver. Man behöver inte vara synsk
för att förutspå att maskering kommer segla upp som
nästa stora fråga och med stor medial exponering
brukar följa krav på åtgärder. Huruvida samma
åtgärder slår rätt eller fel blir tyvärr ofta sekundärt.

Den symbolstarka åtgärden får ofta förtur framför det
faktiska utfallet. Kvar står vi många gånger med
konsekvenserna. Helst ska vi ta mer ansvar men ingen
vill förtydliga hur. Polisnotorna skulle ju vara ett
incitament men där blir sekretessen bara allt hårdare
för varje dag som går. Exemplet med Falsterbo Horse
Show, där fakturorna visade sig vara saltade med 5000
procent, känns inte särskilt förtroendeingivande.
DET ÄR DÄRFÖR AV YTTERSTA VIKT att

vi aktivt bevakar
de frågor som har en stark inverkan på vår verksamhet
och aktivt kommunicerar ut en bild som ligger närmare sanningen. Vi har inte råd att låta bli. Det här är
något vi måste förhålla oss till och agera utifrån. Vi bör
sträva efter att i så hög utsträckning som möjligt kommunicera positiva budskap vid tillfällen vi själva väljer.
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DET SENASTE SOM HAR HÄNT är att polismyndigheten i
Stockholms län bjudit in till samverkansmöten med
hänsyn till de slutsatser som dragits i den första utredningen. Det är väl bra så, men samtidigt så vägrar
en annan del av polisorganisationen (RPS) ta till sig
slutsatserna i den första utredningen utan förespråkar,
med en dåres envishet, den nya kastade utredningen.
Att svensk elitfotboll trots detta gjort sådana enorma
framsteg i sitt säkerhetsarbete de senaste åren får
anses vara en stor bedrift.

CSR ÄR ETT AV FLERA VERKTYG som vi kan använda oss
av för att nyansera bilden av vår verksamhet. CSR är
egentligen inte mer än ett samlingsnamn på en strävan
att bli mer transparenta med vad vi håller på med samt
öka professionaliteten i alla led. Vi ska ha belägg när vi
uttalar oss och vi ska undvika att hamna i situationer
som kan användas emot oss i ett nästa skede. När 2014
års säsong drar igång så är vi beredda. Vi vet vilken
fantastisk publik vi har. Vi vet hur mycket fotbollen
och Djurgården betyder för så många människor. Vi
vet hur mycket vi gör på säkerhetsområdet. Vi vet hur
hårt våra ungdomsledare och ideella krafter sliter för
våra 1 500 barn och ungdomar dagligen. Vi vet vilken
skillnad Djurgårdsandan genom Drive-In-Fotbollen
och Jobbchansen gör i samhället. Vi vet att vi är en
utmärkt samarbetspartner för företag som ”vill satsa på
breddidrott, integration och hälsa”. Men framförallt
vet vi att vi är en förbannat fin fotbollsklubb med en
historia, tradition och lojalitet som många företag bara
kan drömma om. Det är väl ingen som tycker att vi inte
ska kommunicera ut det? Tänkte väl det.

Vi kan väl kalla det CSR för enkelhetens skull...
Frågor och synpunkter skickas med fördel till filip.lundberg@dif.se
(Filip Lundberg har arbetat med poliskostnadsfrågan för
Djurgårdens räkning och är också den som
ansvarar för Djurgårdens nästa CSR-redovisning och kommunikation av Djurgårdens
samhälleliga betydelse).

game onor game over

Nästa CSR-redovisning med titeln ”Våra spelplaner” har en uttalad ambition
att täcka in fler målgrupper och samtidigt ge en lite tydligare bild om varför
CSR är viktigt och en tydligare beskrivning av de olika verksamheterna.
Titeln anspelar på att Djurgården verkar på flera nivåer i samhället.
Redovisningen publiceras inför säsongen 2014.
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all in or nothing
adidas.com/worldcup
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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...

E M I L

Bergström

Fakta | Emil Bergström

Vad brukar du äta till frukost?

– Havregrynsgröt med lingonsylt och två smörgåsar med ost och
skinka och några gurkskivor.
Vad har du för favoritmusik?

– Jag är en allätare verkligen, gillar allt från Stones till dagens
housemusik. För tillfället lyssnar jag mycket på jazz och country.
Vem styr musiken i omklädningsrummet och är det bra musik?

– Det är oftast jag som brukar styra musiken och inför match
blir det house blandat med hiphop och r’n’b. Detta blandas med
att Chibsah sätter på en afrikansk låt som omväxling.

Berätta något kanske inte alla vet om dig. Har du
någon dold talang?

– Jag tycker väldigt mycket om att sjunga och
har hört att jag i alla fall är hyfsat bra på det
(skratt). Musik betyder mycket för mig.

Född: 930519
Längd: 187 cm
Vikt: 79 kg
Position: Back
Nationalitet: Sverige
Kom ifrån: BP
Moderklubb: Spånga IS

Vilken av dina fotbollsinsatser i DIF-tröjan är du mest stolt över?

– Många matcher är betydelsefulla för mig och jag är stolt
över flera prestationer men den match som utan tvekan är den
jag aldrig kommer glömma är den sista på Stadion. Jag fick
göra sista målet och stoltare än över det kan jag inte vara.

Har du någon favoritmaträtt?

– Gillar mycket men har en kärlek för svensk
husmanskost.
Vilka har de snyggaste matchtröjorna i
Allsvenskan?

– Blåa ränder är man uppväxt med och blåa ränder på matchtröjor föredras även idag.
Vilken är den bästa bortamatchen under säsongen tycker du?

– Malmö! Blir alltid bra matcher.

Vilken är den bästa match du sett?

Vilken är den minst roliga bortamatchen?

– Mjällby, långt att åka, dålig plan, tråkig arena.

– Zidane var den största fotbollsidolen när jag växte upp. Jag hade både Juventusoch Real Madrid-tröjor med hans namn på ryggen.

– Svårt...men i Sverige är det DIF Elfsborg, 8-1, en match jag
aldrig kommer glömma. Annars var CL-finalen 2005 mellan
Milan och Liverpool en häftig match, med vändning och
vinst för Liverpool efter 3-0-underläge.

Vad hade du för favoritlag som yngre?

Vem är världens bästa fotbollsspelare genom tiderna?

– DIF har alltid varit och kommer alltid att vara mitt lag men en liten del av mitt
hjärta klappar för Chelsea.

– Zinedine Zidane.

Vilka var dina fotbollsidoler när
du växte upp?

– Lite gitarr, har aldrig gått på någon lektion utan bara
spelat hemma.
Vad ser du helst på TV?

– Någon bra TV-serie där man kan plöja avsnitt efter
avsnitt. Annars tittar jag helst på Amerikansk fotboll.
– Nyckeln till frihet eller Man on fire är i topp på min
lista. Sedan som uppstickare är filmen Touchback riktigt
bra och berörande.
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– En vecka ledigt till på sommaren är nog det enda, haha...

Vilken arena är den bästa i Sverige?

Vad jobbar du med att förbättra som fotbollsspelare?

– Jag arbetar med att förbättra min vänsterfot, vill att den
ska bli lika bra som högerfoten. Sen tycker jag att explosivitet och snabbhet är centralt i fotboll så jag försöker
bli snabbare. Sedan jobbar jag också med att förbättra
mitt huvudspel så jag blir ännu vassare på framförallt
offensiva fasta.

Vem är den bästa spelare du mött?

Vilken är den bästa film du sett?

Emil lirar tillsammans med Broberg

– Ludwig Augustinsson i Göteborg tror jag på, han är en
riktigt bra fotbollsspelare.
Om du fick ändra något med Allsvenskan, vad skulle det vara?

– Jag älskade verkligen Stadion men
av de aktiva idag går Tele2 inte att
tävla emot! På andra plats kommer
nog Malmös arena.

Kan du spela något instrument?

Vilken yngre allsvensk spelare tror du blir nästa storstjärna?

– Svårt också, men jag har ju
spelat mot Shelvey och Connor
Wickham vilka båda är fantastiska spelare och startspelare i
Premier League för tillfället.

Vad tycker du om Tele2 Arena?

– Fantastisk arena, härlig atmosfär och bra tryck. Den håller
hög klass.

Jonjo Shelvey
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Säsongsbiljetter
Priserna på säsongsbiljetterna till säsongen 2014 är nu fastställda. Alla som hade säsongsbiljett på sittplats 2013 och på ett fantastiskt sätt bidrog till inramningen på Tele2 Arena kommer att erbjudas samma
plats 2014 och den ska vara betald senast den 31 januari 2014. Vi håller på att avsluta överföringen till
det nya biljettsystemet axs.com och när det är klart kan man enkelt förlänga sin säsongsbiljett alternativt
köpa en ny. Försäljningen av säsongsbiljetter till klacken och de nya pottbiljetterna för familjer är redan
igång på DIF.se. Mer information om de olika kategorierna och om hur försäljningen går till finns på dif.se.
Vi vill passa på att tacka er alla för en fantastisk säsong och ser fram emot nya minnen och upplevelser
under 2014 på Tele2 Arena. Vi syns igen 2014!

2014

SOFIALÄKTAREN

AKTIV SITTPLATS

FAMILJESEKTIONER

PREMIUMSEKTIONERNA

Klacksektionen på Tele2 Arena som är belägen på den
södra läktaren. Det här är sektionen för dig som vill sjunga
och stå upp hela matchen.
Ordinarie pris för medlemmar i Järnkaminerna 2014:
1200 kr
Reducerat pris* för medlemmar i Järnkaminerna 2014:
1050 kr
Ordinarie pris, ej medlem i Järnkaminerna 2014:
1650 kr

Sveriges mest högljudda sittplats.
Det här är sektionerna för dig som vill sjunga under hela matchen
men samtidigt se bra och ha en fast plats.
Långsida mot mitten på västra läktaren:
3000 kr
Långsida på västra läktaren:
2550 kr
Långsida på västra läktaren, reducerat pris*:
2100 kr
Kurvan mellan södra och västra läktaren:
1950 kr
Kurvan mellan södra och västra läktaren, reducerat pris*: 1500 kr

Sektioner där nyblivna medlemmar i Djurgårdsfamiljen
ser sina första matcher. Fast plats med närhet till planen
och en oförglömlig upplevelse.
Kurvan övre mellan södra och östra läktaren:
1050 kr
Kurvan nedre mellan södra och östra läktaren:
1050 kr
Kurvan nedre mellan norra och västra läktaren:
1050 kr

Platserna för dig som vill sitta bekvämt, se bra och uppleva
matcherna och inramningen på arenan från bästa plats.
Östra läktaren på nedre etage med loungeaccess:
För prisuppgift maila foretag@dif.se
Loge eller Terrassloge på östra läktaren:
För prisuppgift maila foretag@dif.se
Östra läktaren på nedre etage:
7050 kr
Västra läktaren på övre etage:
4950 kr

*Reducerat pris gäller för ungdom upp till 20 år, studerande och pensionär.

Barnfamiljer är en oerhört viktiga för Djurgården Fotboll och
därför har vi tagit fram ett nytt erbjudande för er till nästa säsong.
Dessa biljetter kommer att gälla till olika sektioner vid olika
matcher, information om vilken sektion som gäller kommer på
dif.se i god tid innan varje match.
Pottbiljetter, 50 ospecificerade biljetter (ej derby)**:
900 kr
Pottbiljetter, 50 ospecificerade biljetter (ej derby):
1200 kr
**Priset gäller för dig som är säsongare 2014 på en annan sektion.

SITTPLATS PÅ LÅNGSIDAN
Upplev spelet på nära håll och få en fantastisk överblick över
hela arenan. Dras med och delta i stämningen som hela
fotbollssverige pratar om.
Långsida mot mitten på västra läktaren:
3000 kr
Långsida på västra läktaren:
2550 kr
Långsida på västra läktaren, reducerat pris*:
2100 kr
Kurvan mellan södra och västra läktaren:
1950 kr
Kurvan mellan södra och västra läktaren, reducerat pris*: 1500 kr
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NYHET FÖR BARNFAMILJER 2014

RULLSTOL
Vi har riktigt bra platser på Tele2 Arena.
Priserna gäller för dig plus en person.
Långsida på östra eller västra läktaren:
Kurvan mellan södra eller östra läktaren:

2400 kr
1950 kr

Vänd blad för överblick över Tele2 Arena.
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Från Stockholms Stadion
Sommaren 2013 lämnade Djurgården Fotboll slutligen och definitivt tegelborgen
på Valhallavägen. Två djurgårdare vid namn Stefan Andersson och Martin Kindgren
startade bloggen Farväl Stadion för att bevara minnet och få ett tidsdokument för
Djurgårdare, men även andra fotbollsintresserade.
Text: Stefan Andersson Foto: Jocke Ljungh Stenström

T

ill bloggen har ett hundratal
personer bidragit med sina
personliga bilder från Stockholms Stadion. Utifrån denna bildbas
har Stefan och Martin valt ut bilder för
att tryckas i tre olika volymer där de
fokuserat på olika delar av fotbollsåret i
varje nummer. Ett tidsspann på framför
allt 80-talet och fram till sista säsongen
på Stadion, men även några äldre bilder
har kommit med.
De tre volymerna är indelade i;
I: Vår, fokuserar på premiärer och bilder
som fångar vår förväntan som finns i
inledningen på en ny säsong
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II: Sommar, stort fokus på sista sommaren på Stadion och framför allt
vår sista match som spelades i juni
2013, men även utrymme för andra
sommarsköna bilder
III: Höst, fokus på både glädje och
frustration, många viktiga matcher
har spelats i höstmörkret, både kval,
allsvenska avancemang och SM-guld
har stått på spel.
Stefan och Martin har under året
sålt exemplar till hela landet och till
många utländska besökare på Djurgårdens matcher, främst tyskar men även
personer från Estland, Irland, England

och Danmark har blivit intresserade och
skaffat sig tidningen.
Är du intresserad av att veta mer,
besök deras sidor på internet där du även
kan beställa samtliga volymer.
Vid beställning för medlemmar i DIF
Fotboll, Järnkaminerna eller DIF Supporter Club gäller att ni får beställa alla tre
volymerna för 250 kr. Skicka ett mail med
din beställning till oss på farval.stadion@
gmail.com eller via facebook-sidan.
facebook.com/farvalstadion
farvalstadion.wordpress.com/
E-mail: farval.stadion@gmail.com
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9. DANIEL MARTINEZ
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 lirare som var
lika mycket supporter som spelare och
därmed vann DIF-publikens hjärtan i
mitten av 90-talet.

Var det lätt att anpassa sig till DIF?

– Det var enkelt, med alla kompisarna som spelade där,
Hjortis och framförallt att jag fick komma till den klubb jag
älskade och ville spela för.
Vilka spelare influerade dig på den tiden?

– Det var Djurgårdsspelarna Steve Galloway, Stefan Rehn och
Kjetil Osvold.

– Jag startade i IFK Lidingö som grabb där jag
spelade fram tills jag var 13 år gammal. Sen värvades jag till Solna Aik där jag spelade i två år.

ditt första DIF-mål?

– Kul, men jag har alltid
Danne Martinez i Legend Cup
tyckt att det är lika skön
känsla att spela fram
någon som stänker en kasse.
Vilka medspelare gjorde mest intryck på dig under din Djurgårdskarriär?

– Det var många...med olika spelstilar. Jens Fjellström,
Ken Burwall, Mikael Martinsson, Leffe Nilsson, Nebo,
Super-Bo med flera.
Hur var stämningen i omklädningsrummet, har du några speciella
minnen eller anekdoter?

Följer du dagens Djurgården?

– Ja, det blir via media och när jag är hemma så passar jag på
att gå på någon match. Det blev DIF-Helsingborg i augusti på
Tele2 Arena. Sen var jag även på hockey i vintras på Hovet.
Vad är dina intryck av dagens DIF?

– Vi hade ju en grymt bra slutspurt på de 12 sista matcherna i
fotbollen. Jag tror att det kommer att
bli bra med Super-Bos comeback som
sportchef på fotbollssidan. Sen hoppas jag ju att DIF Hockey går upp
denna säsong!
Vad gör du i dag?

– Jag bor i Spanien och är Academy
Manager på Ceutas FF, ett av de 18
spanska fotbollsförbunden.

Vad är ditt bästa minne från tiden i DIF?

– När jag skrev på som junis och min debut på Stadion i
Allsvenskan.

Hade du något favoritlag som liten?

– DJURGÅRDENS IF! Farsan tog med mig på
Stadion när DIF låg i division 1 Norra. Övriga
favoritlag var Real Madrid och i engelska ligan
blev det Queens Park Rangers.

Du har nästan en kultstatus bland Djurgårdssupportrarna, hur
kommer det sig tror du?
Lagbild från 1995 med Danne längst ned till höger.

Hur gick det till när du hamnade i Djurgården?
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träffar jag gamla vänner som Leffe
Nilsson, Kenneth Bergqvist, Micke
Nilsson med flera.

Hur kändes det att göra

– Jag älskade juniortiden på Hjortis. Sen i A-laget tänker jag
oftast på allt tjafs och skämt med Fred Persson och »Lunkan«.
Det var tider det...båda gångerna vi gick upp från Divison 1
norra till Allsvenskan. Vi var alltid en familj i omklädningsrummet både på Hjortis och ute på Kaknäs.

Hur började din fotbollskarriär?

– Under min tid i pojkstadslaget så lärde jag känna många
Djurgårdsspelare; Jesse Kindbom, Daniel Nord m fl, och
eftersom jag alltid varit Djurgårdare sa var det jag som sökte
mig via mina vänner där till Djurgårdens IF.

»Jag var nog en
”spelar-supporter”
och det uppskattas
nog bland
supportrarna.«

– Jag var nog en »spelar-supporter« och det uppskattas nog
bland supportrarna. Jag gick på Djurgårdens hockey- och
fotbollsmatcher innan jag kom till DIF.

Vad minns du av din debut?

Har du någon kontakt med någon av lagkompisarna i dag?

– Jag var nervös, men sa otroligt lycklig och glad. Sprang mig
anfådd på ett par minuter, ha ha ha! Det blev seger och debut
mot GAIS på Stockholms Stadion.

– Ja det har jag; Fred Persson, Bosse Andersson, Jesse
Kindbom, Lucas Nilsson etc. Har kontakt med fler via nätet
och sen har jag spelat Legend Cup de senaste två åren så då

Danne i dag.

Har du någon hälsning till Djurgårdens
medlemmar?

– Jag tackar att ni har tagit er tid och läst min intervju och att
vi tillsammans får en grymt bra säsong både på fotbollen 2014
och hockeyn 2013/2014.

Fakta | Daniel Martinez
Ålder: 40
Position: Mittfältare
Säsonger i DIF: 7 säsonger (junior och A-lag)
Mål i DIF: 6 i Norrettan och 1 i Allsvenskan.
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JÄRNKAMINERNA

Järnkaminerna
Bildades: 1981, då under namnet
Blue Saints
Medlemmar 2013: Cirka 3 000
Antal bussar till
bortamatcher 2013: 49
Medlemskap: Kostar 150 kr för
2014, eller 300 kr för familjemedlemskap.
På www.jarnkaminerna.se finns
all information du behöver om
hur du blir medlem och hur du
som mer aktivt vill engagera dig
i Järnkaminerna på regelbunden
basis kan gå tillväga.

Från ett starkt läktarår
mot ett ännu bättre
Mössa Sköld 249:-

klacken är stor och har utrymme att
växa, kortsidan är grym för olika
tifoarrangemang, och vi har utan tvekan
Sveriges mest högljudda sittplats.
Framtiden läktarmässigt ser ljus ut.

Text: Järnkaminerna

ALLT ARBETE I JÄRNKAMINERNA är ideellt
och de som engagerar sig i allt från
souvenirförsäljning till att vara bussvärdar på bortaresorna sliter hårt. Därför
har Dan två tydliga uppmaningar till alla
som tycker att en supporterförening är en
bra sak för DIF.
– Bli medlem, gärna omgående. Det
ger oss en ekonomisk bas att stå på och
mandat att tala för så många Djurgårdare
som möjligt. Sedan behöver vi alltid
hjälp. Oavsett din ålder eller erfarenhet
- hör av dig till Järnkaminerna om du vill
engagera dig!

–E

Under 2014 kommer det att lanseras mängder av nya produkter för alla åldrar inom Djurgårdsfamiljen med
det nya hemma- och bortastället som årets stora höjdpunkter.
Besök vår välsorterade butik på Nybrogatan 20, eller handla via difshop.se för snabb och smidig hemleverans.
För er som besöker oss på någon av våra hemmamatcher på Tele2 Arena så finns det alltid ett brett utbud av
blårandiga produkter på plats.
DIF-shopen, Nybrogatan 20, telefonnummer 08-660 1891
mån-fre 11-18, lör 12-16, sön STÄNGT
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Ett av de mest turbulenta och
intressanta åren på länge. Så
sammanfattar Järnkaminernas
ordförande Dan Blomberg
Djurgårdsåret 2013.

fter kaoset i början av
säsongen så blev 2013 ändå
ett rätt fantastiskt Djurgårdsår, med allt från Malmö hemma
och sista matchen på Stadion till några
riktigt grymma matcher på Tele2 Arena,
säger Dan Blomberg.
För Järnkaminernas del är nu siktet
inställt på några tydliga mål för 2014 fler medlemmar, fler på bortaplan och
fler aktiviteter.
– Vi har två bra år bakom oss i JK och
den trenden vill vi fortsätta. I år landar vi
på runt 3 000 medlemmar, för 2014 vill
jag se en rejäl ökning av den siffran.

NÄR DET GÄLLER ARENAFLYTTEN är Dan
positivt överraskad.
– Att lämna Stadion känns fortfarande för jävligt, men känslan lindras av
den succé arenabytet faktiskt blivit.
Stämningen har fått sig ett uppsving,

PÅ BORTAPLAN inledde Järnkaminerna
med en lyckad storsatsning i Helsingborg, även om matchresultatet inte var
något att minnas. I år hoppas Joel
Andersson, ansvarig för JK:s Reseklubb, att de stora bortaföljena fortsätter, men framför allt att det blir fler
Djurgårdare även på det lite mindre
attraktiva resorna.

– Vi har Sveriges bästa toppar när
det gäller bortaresande men vi har
tyvärr en del dalar också. Där ska vi i
Järnkaminerna jobba hårt för att bli fler
även på de matcher som kanske inte är
allra roligast på förhand. De matcherna
blir faktiskt ofta de mest minnesvärda,
säger Joel.
UNDER ÅRET har Järnkaminerna hållit ett
lågt pris på de flesta resorna och
ambitionen är att vara minst lika billiga
under 2014. Joel förklarar att merparten
av JK:s intäkter går till just subventionering av bortaresorna.
– I år har vi lyckats bra med souvenirförsäljningen och fått ett medlemsuppsving, något som gett oss möjlighet att
erbjuda riktigt bra priser på resor till våra
medlemmar.
Även Joel tycker att 2014 har alla
förutsättningar att bli det bästa supporteråret på länge.
– Allt vi gör i form av resor och
läktarstöd handlar om att stötta DIF på
bästa sätt, och under året som kommer
tror jag vi kommer kunna göra det bättre
än på många år. Men det krävs att så
många som möjligt blir medlemmar i
Järnkaminerna.
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Drive In-Fotbollen nu även i Sollentuna
I oktober drog Djurgårdsandans Drive In-Fotboll igång i Satelliten i Sollentuna.
Det har varit ett målmedvetet arbete som pågått ända sedan i maj och uppslutningen har varit fantastisk. Antalet besökare ligger cirka 30-35% över beräknat
snitt och vår starka förhoppning är att verksamheten ska bli permanent.
Förutsättningarna finns sannerligen.
Text: Filip Lundberg Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån

J

ohan Wilny, projektansvarig för
Drive In-Fotbollen är mycket nöjd
med satsningen på Sollentuna:
– Helt fantastiskt, att vi fick en så bra
och positiv start på Drive In-Fotbollen i
Sollentuna är över förväntan och att det helg
efter helg kommer så många ungdomar och
spelar fotboll visar att behovet för en sådan
här aktivitet i Sollentuna är stort. Konceptet
med Drive In-Fotboll fungerar verkligen
men det visste vi också sen tidigare med
framgången i alla våra andra områden.
I snitt deltar 600 ungdomar i Drive
In-Fotbollen varje vecka utspritt på
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sex platser i Stockholm med omnejd.
Drive In-Fotbollens framgångsrecept
är att det är de lokala ungdomarna som
själva driver och sätter sin prägel på
verksamheten. Ungdomarna får själva ta
ansvar men hela tiden med en stöttning från Djurgårdsandan och de lokala
förgreningar vi samarbetar med. Drive
In-Fotbollen kan enklast beskrivas som
organiserad spontanfotboll dit ungdomar
är välkomna på helgkvällar för att spela
fotboll under ordnade former med lokalt
rekryterade ledare, utbildade och avlönade av Djurgården. Drive In-Fotbollen

är Djurgårdsandans eget projekt och har
funnits sedan 2006
Under vintern kommer en turnering
att anordnas i Satelliten och tanken är att
vinnaren i den turneringen representerar
Sollentuna Drive In-Fotboll i Djurgårdsandans större Drive In-Fotbollsturnering
som är planerad för alla Drive In-Fotbollsområden i mars 2014 i Johan Björkmans
hall på Hjorthagens IP.
Drive In-Fotbollen i Sollentuna sker i
samarbete med Sollentuna FK, Sollentuna Kommun och anläggningsföretaget
SVEAB.

Bilderna i reportaget är tagna vid en
Drive In-Fotbollskväll i Kista.
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Ännu bättre
förutsättningar
för fotboll i skolan
Nyrenoverade lokaler i Engelbrektsskolan där
Djurgården driver sin framgångsrika fotbollsprofil.
Text och foto: Jonas Riedel

I

mitten av oktober återinvigdes
TRÄNINGEN I SKOLAN är lite annorlunda
Engelbrektsskolan efter en lång och
än träningen med lagen. Här handlar
grundlig renovering. Bland mycket
det inte om att bli genomsvettig och att
annat har en ny fullstor idrottshall,
ha hög puls utan mer om mängd- och
Engelbrektshallen, byggts under
teknikträning, att göra samma sak med
skolgårdens konstgräsplan. I Engelmånga upprepningar. Man behöver
brektsskolan driver Djurgården sin
alltså inte vara orolig för att man tränar
fotbollsprofil för i elever i
årskurs 4 till 9.
– Engelbrektsskolan och
Djurgården har på ett bra sätt
hjälpts åt att utveckla fotbollsprofilen sedan vi 2005 startade
högstadieverksamheten och
2007 mellanstadieverksamheten.
Vi vet att man tränar mer i dag
än när exempelvis jag själv som
ungdom tränade i Djurgården,
och förhoppningsvis gör man
Biträdande rektor Agneta Hagelberg och Mats Lundholm,
det även med bättre kvalitet.
ansvarig från Djurgården för fotbollsverksamheten
Det är svårt att kunna ta ut mer
tid av våra fotbollsspelares fritid
så att man inte orkar med skolverksamoch då är det en fantastisk möjlighet att
heten.
kunna få träna på skoltid. Det finns lite
– Det gör även att lagen känner att
olika sätt att tänka runt det, antingen
mycket av den här träningen sköts i
ersätter man kvällspass med skolpass elskolan och att man i lagträningen kan
ler så lägga på mer tid genom skolfotbolsyssla med andra saker. I dag ligger
len. Föreningarna gör lite olika här, men
mycket av fokus på lagens fotbollsträning
vi använder det för att hitta mer tid till
på spelformen och spelträning, att få upp
fotbollsträning, säger Mats Lundholm
spelförståelsen, eftersom spelarna nöter
som är ansvarig från Djurgården för fotteknik på dagtid kan lagen fokusera mer
bollsverksamheten på Engelbrektsskolan.
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Ovan: Nya Engelbrektshallen

på detta på kvällsträningarna.
Veckorna ser likadana ut oavsett om
man går i fyran eller i nian, varje vecka
innehåller två träningar på 90 minuter,
båda gångerna på förmiddagen. För att
få ihop detta använder man både det som
kallas elevens val och skolans val.
– Så man missar inga lektioner,
inte ens gymnastiken. Det gör
att eleverna rör sig mycket under
veckan vilket vi kan se att de
mår bra av och att det dessutom
gynnar skolarbetet, eleverna i
fotbollsklasserna har genomgående ett mycket högt snitt på
meritvärdet. Det gäller givetvis
att ta ansvar för sina egna studier,
men med det upplägg vi har är
det svårt att skylla på fotbollen
om man inte får skolarbetet att
fungera.
DET FINNS INGA KRAV att man ska spela
i Djurgården för att gå i Engelbrektsskolans fotbollsklasser, vem som helst
kan söka, oavsett klubbtillhörighet.
– När vi för några år sedan tittade på
detta så hade vi mellan 20 och 25 klubbar representerade på skolan. Det finns
elever som både spelar i och håller på
konkurrerande fotbollsklubbar i Stockholm. Vi hoppas ju att de så småningom

Till vänster: Nyanlagt konstgräs på skolgården

Elever på Engelbrektsskolan som varit
på landslagsläger/spelat landskamper
Födda 1992
Christopher Matwiejew, Brynjar Asgeir
Gudmundsson, Marco Rönning, Zak
Eklund, Marcus Hägg

ska spela i Djurgården, men det är absolut inget krav.
Fotbollsnivån på eleverna i skolan
är blandad, men många spelar i Djurgårdens akademilag och skolan har fått
fram ett otal duktiga spelare genom
åren. Listan på spelare från skolan som
fått åka på landslagsläger eller har spelat
landskamper är lång.
– Alla har inte gått hela sin tid på
Engelbrekt, men det finns ett stort antal
spelare som gått på skolan och som fått
representera olika landslag. Det finns
flera killar i varje årskull från den första
kullen födda 1992 som gått på skolan
och som representerat olika landslag, och
det ser nästan lika starkt ut på tjejsidan.
ÅTERINVIGNINGEN SKEDDE med pompa
och ståt. Rektor Tomas Hultqvist
hälsade välkomna, skolborgarrådet

Lotta Edholm, kultur- och fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt och
stadsbyggnads- och idrottsborgarrådet
Regina Kevius fanns på plats, berättade
om upprustningen och invigde skolan
genom att traditionsenligt klippa av ett
invigningsband. Landslagsmeriterade
Djurgårdsspelare som Christian Rubio
Sivodedov, Frej Engberg, Carl-Johan
Ågren och Marijan Cosic, som tidigare
gått på fotbollsprofilen, testade den nyanlagda konstgräsplanen inför nyfikna
åskådare. Mats Lundholm njöt av både
solen och den fina skolan tillsammans
med tidigare biträdande rektor Agneta
Hagelberg som startat fotbollsprofil i
Engelbrektsskolan tillsammans med
tidigare rektorn Sören Hedlund och
Djurgården med Pär Kalderén i spetsen.
– Med renoveringen får både elever
och lärare en ännu bättre arbetsmiljö och

Födda 1993
Andrea Hansson, Simon Strand,
Carlos Garcia, Sasa Matic (Serbien),
Lisa Grönborg
Födda 1994
Kristian Cosic, Douglas Landvik
Födda 1995
Frej Ersa Engberg, Jakob Glasberg,
Carl-Johan Ågren
Födda 1996
Marijan Cosic, Gustav Kock, Kevin Berg,
Kevin Roxenborg, Nora Otterhäll,
Olga Langenskiöld, Fia Grönborg
Födda 1997
Christian Rubio Sivodedov, Lowe
Reutersvärd, Daniel Stensson
Födda 1998
Filip Tasic

förutsättningar. I år har vi 182 elever i
fotbollsprofilen vilket är fler än någonsin
tidigare, när nu skolan har rustats upp
och utvecklats känns det givetvis väldigt
bra, avslutar Lundholm.
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BEHÖVER DU NÅGOT EXTRA TILL FESTEN?
HOS OSS HITTAR DU ALLT DU BEHÖVER.

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

S
D
R
Å
G
R
U
J
D
ALLTID-OAVSETT

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

1
BOKA GÄRNA DIREKT PÅ EVENTFORALLA.SE

2

010-70 60 500

I hur många matcher i rad
gjorde Sebastian Rajalakso
mål under sina första
matcher i DIF?

Vilken klubb spelade
Aleksandar Prijovic för innan
han kom till Djurgården?

3

Vem gjorde Djurgårdens första
mål på Tele2 Arena?

4

När har nuvarande sportchefen Bosse Andersson
vunnit den interna skytteligan i DIF?

5

6
7

AKRYLMÅLNINGAR PÅ DUK

8
9
10

När spelade Sigge Parling sin sista
säsong i Djurgården?

Erton Fejzullahu gjorde mål i sin
debut i A-landslaget 2013. Vilka
mötte Sverige i den matchen?
Mellan 1974 och 1975 höll DIF
nollan i 592 minuter i rad.
Vem stod i mål?
År 2001 valdes en Djurgårdsspelare till »Årets nykomling« i
Allsvenskan. Vem var det?
Senast DIF vann cupen var 2005.
Vilka besegrades i finalen med 2-0?

11
12

Vilken placering fick Djurgården i
2013 års Allsvenska?

1979 lånade Djurgården en
storstjärna från England.
Vad kallades han?

14

Vad står det på tröjan Yussif
Chibsah som brukar ha under
sin matchtröja?

15

Vilket år är Daniel Amartey född?

16

Vem gjorde flest mål för DIF när
vi vann SM-Guld 2003?

17

Vilket lag spelar DIF-legenden
Jan Tauer för i dagsläget?

18

Vem tränade Djurgården 1982,
när vi kvalade mot AIK?

19

Hur gammal var
Simon Tibbling när
han debuterade i
Allsvenskan?

20

Vilken match i
Djurgårdströjan
blev den sista för
Stefan Rehn?

»Lill-Einar« Olsson tvingades under tidigt 1900-tal flera
gånger tacka nej till landslaget. Hur kommer det sig?

1. 5, 2. Tromsø IL, 3. Andreas Johansson, 4. 1994 (24 mål) och 1995 (11 mål), 5. 1960, 6. Nordkorea, 7. Björn Alkeby, 8. Abgar Barsom, 9. Åtvidaberg, 10. Han fick inte ledigt från sitt jobb på
Posten, 11. Enköpings SK, 12. Sjua, 13. Super-Mac, 14. Hålla tron, 15. 1994, 16. Kim Källström (14
mål), 17. FC Andrea Doria, 18. Hasse Backe, 19. 17 år, 20. Bortamatchen mot Bordeaux 2002 (1-2).

ARTBYJOACHIM WORDPRESS.COM

I vilken klubb spelade Daniel Jarl
innan han kom till DIF?

13

RÄTT SVAR:
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QUIZ

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

Du är ett blårandigt geni!
Godkänt, men du borde se fler matcher
Hört talas om Mikael Dorsin?
Du har nog fått fel tidning...
6363 63

Per-Mathias Högmo (Huvudtränare), Hampus Nilsson, Haris Radetinac, Andreas Johansson, Kenneth Höie, Amadou Jawo, Erton Fejzullahu, Eric Dahlgren, Anders Johansson (Tränare), Joel Riddez

Aleksandar Prijovic, Pablo, Brian Span, Inge Lindström (Lagledare), Johan Fallby (Psykolog), Daniel Granqvist (Player manager). Främre raden från vänster: Peter Nymann,

Kjell Frisk (Målvaktstränare), Jesper Arvidsson. Mellersta raden från vänster: Martin Foyston (Tränare), Christian Andersson (Naprapat), Godsway Donyoh, Simon Tibbling, Yussif Chibsah,

Bakre raden från vänster: Martin Broberg, Jordi Gonzalez (Fystränare), Petter Gustafsson, Mattias Östberg, Emil Bergström, Vytautas Andriuskevicius, Philip Sparrdal Mantilla, Daniel Jarl,

Djurgårdens IF
Säsongen 2013

