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Pelle Olsson
om säsongen
Läs om Djurgårdens

nya tränare inför 2014

DAMLAGET

Läs om tjejerna 

som spelar i DIF!
SID 32-34
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DESSUTOM  Allt om årets allsvenska matcher / Mitt Djurgårdsliv: Niclas Rasck /

Järnkaminerna / Jesper Arvidsson / Kaknäs / Tele2 Arena / U-lagen / CSR

En ny säsong i Allsvenskan startar...

NU KÖR VI!

Lars-Erik Sjöberg:
»Viktigt att vi 
alla hjälps åt«



3

Pelle Olsson är redo
Djurgårdens nya tränare Pelle Olsson har nu blivit varm i kläderna och 
berättar för Djurgårdaren om hur han tänkt sig 2014.            SIDAN 20

Innehåll nummer 1 2014

OMSLAGSBILD: adidas och Bildbyrån

Sju nyförvärv presenteras.
SID 10-19

4. Klassiskt Djurgårdsögonblick 
Vi minns Djurgår’ns historia genom en bild.

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

8. DIF-nyheter
Smått och gott från Djurgårdsvärlden.

10. Nyförvärv
Presentationer av Djurgårdens nya spelare.

20. Pelle känner sig redo
Blårändernas nya tränarre inför säsongen.

25. Matcher våren 2014
Läs allt inför vårsäsongens matcher. 

32. Djurgårdens damlag
Första stegen mot Damallsvenskan. 

36. U-lagen
Ungdomslagen presenteras.

42. Ät och drick gott innan matcherna
Under Tele2 Arena har Enzos ett samarbete med DIF.

46. Tele2 Arena - kartor
Kolla platser och biljettpriser.

48. Jesper Arvidsson
Allt du inte visste om Jesper.

50. Järnkaminerna
Därför ska du bli medlem i supporterklubben.

54. Niclas Rasck - mitt Djurgårdsliv
En ikon berättar om sin tid i DIF.

56. CSR och föreningsdemokrati
En text om relationerna i Djurgårdsfamiljen.

59. Djurgårdsquiz
Vad vet du egentligen om Djurgården?
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- Idrottsklubbarnas bussbolag 
Interbus har alltid varit idrottsklubbarnas självklara val när det gäller busstransporter. Vi har 
alltid miljö, kvalitet, säkerhet och punktlighet i fokus. Ni är givetvis lika välkomna att åka med 
oss om ni är ett kompisgäng, företag eller annat sällskap som skall ut på resa. Vi kör allt från 
korta transfers till flerdagarsresor genom Europa. Välkomna ombord! 

 

 

Stockholm - Göteborg - Malmö

För mer information och bokning besök www.interbus.se 

Kom fram laddade

Tips! 
Hyr Djurgårdens 

spelarbuss.
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KLASSISKT
DJURGÅRDSÖGONBLICK
Efter SM-Gulden 2002 och 2003 var det många som trodde att 
Djurgår’ns storhetsperiod var över för den gången. Men 2005 
motbevisade de här grabbarna många när de med sällan skådad 
kämpaglöd tog hem dubbeln till Stockholm Stadion.

Stockholms Stadion 2005
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Viktigt att vi
alla hjälps åt
Det sjuder av aktiviteter för att stärka Djurgården inom olika idrotter och 
det är glädjande att fler vill tillhöra vår Djurgårdsfamilj, skriver Djurgårdens 
ordförande Lars-Erik Sjöberg.

Lars-Erik Sjöberg, ordförande i Djurgårdens IF FF FOTO: Jonas Riedel

Vid årsstämman den 6 mars kunde 
vi äntligen lämna de sista 
delarna av 2013 bakom oss 

genom att fastställa handlingarna, men 
också välja en ny styrelse. Jag och övriga 
styrelsen får tacka för förtroendet att få 
leda fotbollsföreningen i Sveriges största 
och mest framgångsrika idrottsförening, 
Djurgården. När denna krönika skrivs 
har Djurgården Fotboll tyvärr åkt ur 
Svenska Cupen, men som Djurgårdare 
kan vi glädjas åt att Djurgårdens 
Innebandydamer är vidare till semifina-
len och att Djurgården Hockey efter två 
matcher i kvalet i allra högsta grad är 
med och slåss om en plats till SHL. Det 
var också kul att vid Djurgårdsalliansens 
årsmöte, som alltid hålls den 12 mars, 
dagen då Djurgården bildades, höra om 
alla framgångar i de olika sektionerna 
och att det också sjuder av aktiviteter för 
att stärka Djurgården inom olika 
idrotter. Vi Djurgårdare har ett mycket 
starkt varumärke gemensamt och det är 
glädjande att fler vill tillhöra vår 
Djurgårdsfamilj.

SOM ALLA VET var 2013 ett väldigt 
speciellt år för Djurgården Fotboll där 
inledningen på säsongen inte lämnade 
någon Djurgårdare oberörd. Samtidigt 

en trygghet hos våra intressenter om att 
Djurgården är en professionell organisa-
tion att lita på, även i tider av osäkerhet. 
Trots att Djurgården har ett stort och 
lojalt supporterstöd samt en historia och 
tradition som många företag i närings-
livet bara kan drömma om så är det en 
ständigt pågående kamp att få gehör för 
verksamheten hos beslutsfattare, sponso-
rer och allmänhet.

DET TURBULENTA ÅRET låg oss i fatet 
när vi gjorde bokslut för 2013 och vi är 
självklart inte nöjda med det ekonomiska 
resultatet för året då vi redovisade en 
förlust på 12 mkr. Styrelsen och den nya 
ledningen har vidtagit åtgärder för att 
dra ner kostnaderna betydligt för att få 
en ekonomi i balans. Det arbetet kommer 
att fortsätta oförminskat under 2014. Det 
räcker dock inte bara att dra ner kost-
naderna om vi skall vara en toppklubb i 
Allsvenskan, vi måste även öka intäk-
terna. De två viktigaste intäkterna är 
publik- respektive kommersiella intäkter 
som sponsring, företagsförsäljning, 
souvenirförsäljning med mera. Engage-
manget hos vår publik och stämningen 
på läktaren är viktiga inslag som får fler 
att komma till arenan, stärker vårt varu-
märke och därmed ökar våra intäkter. 

kan vi nu, med facit i hand, se tillbaka på 
en säsong där Djurgården Fotboll stod 
för en comeback av historiska mått. När 
vi summerar 2013 finns ändå, trots den 
turbulenta inledningen, en hel del glädje-
ämnen där den värdiga avtackningen av 
Stockholms Stadion och premiärmatchen 
på vår nya hemmaplan Tele2 Arena 
kanske sticker ut lite extra.

SPORTEN ÄR VERKLIGEN OFÖRUTSÄGBAR 
och i det ligger mycket av charmen i det 
vi håller på med. Samtidigt ställer det oss 
inför en rad utmaningar som inte alltid 
går att förutse. Vi behöver därför skapa 

Lars-Erik Sjöberg

Samtidigt är det viktigt att vi alla hjälps 
åt att undvika problem med avbrutna 
matcher och annat som gör det svårare 
att få våra intäkter att öka.

NU VÄNTAR EN NY SÄSONG för våra elitlag, 
men även för alla breddlag. Totalt är det 
närmare 1800 knattar, ungdomar och 
seniorspelare, såväl flickor som pojkar, 
som tar på sig Djurgårdströjan för att det 
är roligt att spela fotboll tillsammans. 
Vi får inte glömma bort detta då det 
ibland blir mycket fokus på våra elitlag 
då de drar mest publik och medialt 
intresse. Som ni ser längre bak i denna 
tidning har vi stora framgångar med den 
akademiverksamhet som initierades 2008 
och den egna ungdomsverksamheten har 
blivit allt viktigare för oss i rekryteringen 
till våra egna elitlag.

FÖR OSS ÄR OCH KOMMER alltid fotbollen 
att vara nummer ett, och med ett av 
Sveriges starkaste varumärken och en 
ny arena i europeisk toppklass har vi 
bättre förutsättningar än på länge att 

positionera oss där vi hör hemma – i 
den allsvenska toppen. Vi ökade också 
vårt publiksnitt från cirka 9 000 år 2012 
till över 13 000 förra året (15 858 på 
Tele2 Arena) och ambitionen är att höja 
publiksnittet ytterligare 2014. Arenans 
nya faciliteter gör oss samtidigt till en 
attraktivare samarbetspartner för många 
företag. Arenan fyller självklart inte sig 
själv och vi är ödmjuka inför det faktum 
att det krävs hårt arbete för att uppnå 
dess fulla potential.

FÖR VÅRT DAMLAG I ELITETTAN så har 
det varit en bra försäsong och extra 

värmande var givetvis derbyvinsten 
mot AIK. Med den försäsongen ser vi 
fram emot att vårt damlag flyttar fram 
positionerna och tillhör ett av de bättre 
lagen i Elitettan. När det gäller vårt 
herrlag så är den långsiktiga ambitionen 
att etablera oss som ett av de tre 
främsta lagen och för året är ambitio-
nen att förbättra vår placering från 
föregående års sjundeplats. Vår första 
match i Allsvenskan blir borta mot 
Helsingborg och sedan är det dags för 
vår första hemmamatch mot Halmstad 
den 6 april, jag hoppas att få se dig då 
på Tele2 Arena då. Väl mött!.   

» För oss är och kommer alltid fotbollen att vara 
nummer ett, och med ett av Sveriges starkaste 
varumärken och en ny arena i europeisk topp-
klass har vi bättre förutsättningar än på länge.«
LARS-ERIK SJÖBERG, ORDFÖRANDE DJURGÅRDEN FOTBOLL
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PÅ PLANEN

@JonasRiedel, 28 januari
»I stället för att somna har jag nu 
projicerat en hel match på Tele2 i 
huvet. Vi vann med 4-1, sista målet 
nickades in av en debutant.«
Djurgårdens informationsansvarige 
väljer bort att räkna får.

@HampanNilsson, 9 februari
»2-0, skönt att få spela match igen! 
Häftigt att se alla som tar sig till 
kalla Stadshagen för att stötta!«
Hampus Nilsson glad efter segern 
mot Degerfors.

@WilleBackstrom, 14 februari
»Herregud vad jag vill ha tillbaka 
Dorsin till Djurgården. Vilka minnen 
han väckte.«
Wille från DIF-TV efter matchen mot 
Rosenborg.

@BrobergMartin, 4 december
»Åtvid har inte bara signat en bra 
fotbollsspelare utan också en riktigt 
härlig människa. Lycka till Petter!!«
Broberg hyllar Petter Gustafsson.

@DanneJarl, 10 januari
»Vill tacka DIF och grabbarna för 
den här tiden och ett stort lycka till 
framöver!«
Daniel Jarl tackar på väg mot 
Landskrona.

@stefankarlss, 17 februari
»Frukost på Arlanda! Mot Marbella.«
Vår nya högerback ser fram mot 
träningslägret.

@Dblomb, 12 mars
»123 bast och störst, bäst och 
vackrast. Grattis alla DIF!«
Järnkaminernas ordförande Dan 
Blomberg hyllar DIF

@PhilipMantilla, 20 mars
»Det är tokfullt i klacken! DIFDIFDIF!«
Philip är och kollar på DIF Hockey

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

N Y H E T E R

 
»När DIF tog guld 2005 var jag och min 
kompis på guldfesten på Café Opera, jag 
tror att hans brorsa var vakt där, så det 
var så vi kom in. Vi fick ta bilder med 
några av spelarna och pokalen inne på 
toaletten, det var hur stort som helst.«
Amadou Jawo i Expressen.

»Hammarby spelar i superettan, det känns som att det är vår arena.«
Erton Fejzullahu i Aftonbladet svarar på frågan »Bör det skrivas in i grundlagen att folk ska sluta reta er för att ni 

delar plastgräs med Hammarby?«

5De fem mest gillade inläggen 
på Djurgården Facebook

6223 - Amadou Jawo har skrivit på för fem i år i Djurgårdströjan.

5079 - Aldrig Ensam - Djurgården Fotbolls nya kampanjfilm.

3478 - Grattis Djurgården 123 år.

1472 - Emil Bergström sjunger »Sjung för gamla Djurgården«.

1391 - Den här profilbilden är för alla er 7.100+ som köpt säsongskort, 
använd den hur ni vill. Gilla den, dela den, posta den på Instagram eller 
kanske rentav tagga en kompis? Vi har ett gemensamt mål, och vi 
närmar oss med stormsteg, mot 10.000!

Årsmöte och ny styrelse
Den 5 mars höll Djurgården årsmöte med 101 röstberättigade medlemmar på plats.

En ny styrelse röstades in och ett antal andra förtroendeposter tillsattes.

Styrelsen

Lars-Erik Sjöberg valdes in som ordförande på ett år. Lars-Erik har varit tf. ordförande 

under en stor del av 2013. 

Ellinor Persson och Johan Lindén omvaldes på en tid av två år. Nya i styrelsen är Mikael 

Pawlo och Claes-Göran Sylvén som båda valdes in på två år. Övriga styrelseledamöter 

är Anders Grönhagen och Gustaf Törngren som valdes på 2 år vid föregående årsmöte. 

Även Per Kotschack ingår i styrelsen som hedersledamot.

Revisorer

Bengt E Lindbergh och Deloitte med Henrik Nilsson som huvudansvarig omvaldes som revisorer. Även suppleanterna Björn Lindbergh och 

Deloitte/Erik Gozzi omvaldes. 

Valberedning

Niklas Andrae hade valt att avstå omval. Övriga medlemmar i valberedningen, Per-Erik Hasslert, Gustav Guggenheimer och Jens Fylkner 

omvaldes.

Så här snyggt blev det ute på tränings-

anläggningen vid Kaknäs efter att Järn-

kaminerna hjälpt till med renoveringen.

Årets Djurgårdare

Priset gick till Daniel Amartey

med motiveringen:

Denna spelare får priset för sin 

inställning och det mod som han 

visat under året. Hans entusiasm 

och kärlek till fotbollen smittar av 

sig på hans lagkamrater. Hans 

fysiska styrka i kombination med en 

god funktionell teknik har gjort att 

han tagit ett stort steg i sin utveck-

ling under året och visat på vilken 

stor potential han besitter som 

fotbollsspelare. Dessutom har han 

visat att han är en god lagspelare 

som med sin uppoffrande spelstil 

och ett stort hjärta spridit glädje 

både på och utanför fotbollsplanen.

Årets DIF-insats

Priset gick till Åse och Nicklas Lillman som 

sedan många år på ideell basis har hjälpt

till med Djurgårdens arrangemang, med 

motiveringen:

Årets DIF-insats går inte till en, utan två, 

personer som under flera år lagt ned ett enormt 

ideellt arbete för Djurgården Fotboll. De har 

haft olika roller kring arrangemanget genom 

åren och har med tiden växt fram till något av 

nyckelpersoner vid våra matcharrangemang. 

De båda kommer alltid till DIF-match med bästa 

humör och sprider arbetsro och trygghet 

omkring sig. De ställer alltid upp i vått och torrt 

och tar sig an arbetsuppgifterna med leenden. 

Detta vill Djurgården Fotboll uppmärksamma 

och visa sin tacksamhet för genom att tilldela 

utnämningen.

Kurt Hammargrens minnesfond

Priset är ett stipendium som tilldelas en 

juniorspelare och årets stipendiat blev 

Frej Ersa Engberg med motiveringen:

Denna spelare tilldelas Kurt Hammargrens 

stipendium efter att ha visat en stadig, 

positiv utvecklingskurva sedan han för 

några år sedan kom till Djurgården. Han 

visar i match och träning alltid god inställ-

ning till att arbeta hårt för laget. Han har 

använts både som mittback och ytterback 

och var under Gothia 2013 turneringens 

bästa i positionen. Vägen upp till A-laget 

har gått via Engelbrekt och Vittra, 95:orna, 

U17 och U19. Parallellt med att avsluta 

gymnasiet 2014 är det dags att ta klivet in i 

seniorfotbollen och det kommer att gå 

utmärkt.

Siffror från årsmötet 2013 2012
Omsättning 105 472 566 96 668 108

Resultat före avskrivningar -3 293 172 4 030 973

Årets resultat -12 036 408 -1 491 754

Eget kapital 10 227 377 22 103 262

Balansomslutning 41 677 445 48 880 952

Soliditet 24,54 % 45,22 %

Publikintäkter (mkr) 27,1 21,9

Medlemmar 11 909 11 769

Ungdomsspelare 1 450 1 300

Ungdomslag (St Erikscupen) 91 80

ALDRIG ENSAM är 

namnet på Djurgården 

Fotbolls nya koncept som 

fick en flygande start med 

reklamfilmen »Vi har två« 

inför årets säsong i 

Allsvenskan. Filmen, med 

Erton Fejzullahu och 

Aleksandar Prijovic i huvudrollerna, skickade en 

kärleksfull passning till Zlatans Volvo-reklam och var länge 

en av de populäraste på Aftonbladet TV. Dessutom sågs 

den redan första veckan av över 50 000 tittare på DIFTV 

och Facebook. Kampanjen fortsatte sedan med bland 

annat utomhusreklam och olika aktiviteter i sociala medier. 

Den 12 mars fyllde inte bara 
Djurgården år, utan även en 
av våra största fotbollshjäl-
tar. John »Jompa« Eriksson« 
firade sin 85-årsdag och 
Djurgårdaren skickar de 
varmaste gratulationer i 
efterskott.

Nytt på Kaknäs

Foton: David Bogerius
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Blårand
sedan
barnsben

Nyförvärv 2014

På ett kylslaget Stadshagen 

i början av februari för ett år 

sedan förlorade Djurgården 

en träningsmatch mot Örebro 

med 0-2. Efter matchen var det 

många som trots förlusten gick 

hem med en bra känsla. Det för 

dagen väldigt unga Djurgårds-

laget hade stått för en fin insats. 

Framförallt en spelare hade 

visat framfötterna; Christian 

Rubio Sivodedov. 

För många var det en överraskning 
att den unge offensive mittfältaren 
redan var mogen för seniorfotboll, 

för de med insyn i ungdomsverksamhe-
ten var det ingen chock.

Christian föddes 1997 och det tog 
inte många år innan den blårandiga 
tröjan drogs på. Christian var bara 6 år 
gammal när de första stapplande stegen 
ut på en fotbollsplan togs. Utvecklingen 
kom att gå fortare än någon kunnat ana. 
Sen den där första dagen har Christian 
gått alla steg genom ungdomsverksam-
heten, och fort har det gått. Efter lite 
problem vid omställningen till elvaman-
nafotboll har Christian knappt hunnit ta 
en plats i en representationstrupp innan 
han blivit uppflyttad. Som fjortonåring 
gjorde han debut i U17 där det bara blev 
en höstsäsong innan det var dags för 
U19-truppen. Där hittade vi Christian 
inför förra säsongen och träningsmat-
chen mot Örebro.

Efter den starka insatsen mot Örebro 

fortsatte säsongen på den in-
slagna vägen. En i princip given 
plats i U21-matcherna varvades 
med imponerande gästspel i 
U19-laget.

Den fina säsongen belö-
nades i december med ett 
U21-kontrakt och en perma-
nent uppflyttning till träning 
med A-truppen. Akademichef 
Tommy Davidsson var nöjd.

– Han är ju den yngsta 
spelaren som vi har tagit upp i 
A-lagsträning och han har en otrolig 
teknik och en bra speluppfattning.

CHRISTIAN SJÄLV ÄR NÖJD med förra 
säsongen.

– Självklart är jag nöjd med förra 
säsongen, jag fick spela mycket matcher 
och kände att jag utvecklades mycket. 
När jag sedan blev erbjuden ett U21-
kontrakt med DIF var det inget snack.

Under den här säsongen ska Christian 
försöka ta nästa steg i sin utveckling 
och bli en bärande spelare i U21 och 
kanske slå sig hela vägen fram till speltid 
i Allsvenskan. Själv så ser han tidigare 
exempel på spelare som gått samma väg 
som en stor inspiration. 

– Klart man tittar på killar som Tim 
(Söderström) och (Simon) Tibbling som 
gått samma väg genom U21 upp till spel 
i A-laget. Det är ingen omöjlighet här i 
Djurgården att ta de stegen.

Under vintern har Christian börjat 
träna med A-truppen och han börjar så 
sakteliga komma till rätta i truppen.

– Det är klart att det är en omställ-
ning, tempot är högre, men vi är ändå 
bra förberedda från U19. Och det är en 
bra grupp, det finns många spelare som 
hjälper till och ger råd. Rutinerade killar 
som Östberg, Adde och Chibsah hjälper 
verkligen till. Samtidigt så känner jag 
ju flera av de andra yngre killarna sen 
tidigare. 

MÅLSÄTTNINGEN FÖR SÄSONGEN är sol-
klar, Christian ska bli en bättre spelare.

– Jag fortsatter utvecklas och hela 
tiden bli bättre, framförallt på det som 
redan är mina styrkor. Jag vill förflytta 
bollen snabbare och förbättra min be-
slutsfattning, allting går fortare på den 
här nivån. Jag fokuserar enbart på nästa 
träning och match, inte längre än så.

Den unge mittfältaren vet vart han 
vill och har inga planer på att dra i 
bromsen, förvänta er att se mycket av 
Christian Rubio Sivodedov i Djurgården 
framöver! 

Text: Daniel Frölander  Foto: Express-Bild AB

39 CHRISTIAN RUBIO SIVODEDOV

NYFÖRVÄRV

Fakta | Christian Rubio Sivodedov
Född: 971107
Längd: 176 cm 
Vikt: 71 kg 
Moderklubb: Djurgårdens IF

Inför säsongen har spelatruppen förstärkts med en hel del spelare. 
Här följer utförliga presentationer av de nyförvärv som tillkommit och 
som ska få äran att dra på sig den blårandiga tröjan säsongen 2014.
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Nära
allsvensk 
debut

Spelar på 
adrenalin

Det är idag många spelare som 

gått ifrån de egna ungdoms-

leden för att sedan ta en tröja 

bland seniorerna. En som fort-

sätter på den inslagna vägen 

är den snart 19-årige Jakob 

Glasberg, som i december 2013 

blev uppflyttad ifrån Djurgår-

dens U19 till U21-truppen.

Jakob är född 1995 och kom till 
Djurgården när han var 16 år gam-
mal. Hans primära position är på 

högerbacken, men han kan även spela på 
det centrala mittfältet. 

– Min favoritposition är som höger-
back, men jag kan även spela som central 
mittfältare då jag har gjort det en del 
tidigare. Mina spetsegenskaper som 
ytterback är att jag är väldigt offensiv 
i min spelstil och att jag har en väl-
digt känslig högerfot. Det som jag 
känner att jag behöver utveckla 
mest är mitt positionsspel, säger 
Jakob.

DE OFFENSIVA KVALITÉERNA har 
han visat att han besitter, då han i en 
träningsmatch mot IFK Mariehamn 
gjorde sitt första A-lagsmål.

– Första målet i seniorsammanhang 
var givetvis oerhört kul och lite av en 

När Pelle Olsson lämnade Gefle 

för DIF var han inte sen att 

plocka med sig mittfältskämpen 

Alexander Faltsetas. En krigare 

på mitten som alltid ger allt, 

men också en skicklig spelförde-

lare med en känslig frisparksfot.

En nyligen höftopererad Alexander 
Faltsetas anlände till DIF i början 
av januari och fick inledningsvis 

koncentrera sig på rehab-övningar. Mot slu-
tet av februari var dock fysiken åter på topp 
och under träningslägret i Marbella kunde 
Alex äntligen A-lagsdebutera på det centrala 
mittfältet och visa prov på sin påtagligt 
fysiska spelstil.

– Jag spelar mycket på adrenalin och 
jobbar stenhårt. Det kanske har blivit 
några varningar för mycket ibland, men 
jag jobbar med den biten, säger Alex 
som inte tvekade när han fick kontrakts-
förslaget från DIF i vintras.

– Jag hade hört mycket bra saker om 
Djurgården innan jag kom hit och jag 
tycker att det här blev ett bra steg för 
mig med den kravbild som ställs. Sen 
hade jag ju Pelle som tränare innan och 
det känns som att vi vet var vi har var-
andra. Så nu när Allsvenskan drar igång 
är det upp till mig att bevisa att jag ska 
vara med och lira från start.

ATT KONKURRENSSITUATIONEN är annor-
lunda än i Gefle har han dock märkt av 
och det gäller att vara på tårna för att ta 
den där startplatsen.

– Det är mycket tuffare i DIF. Här 
har vi en bra uppsättning spelare på 
väldigt många positioner, speciellt på 
innermittfältet. Så det gäller att visa 

dröm som gick i uppfyllelse. Själva 
sekvensen gick väldigt snabbt då 
jag precis blivit inbytt med ungefär 
kvarten kvar, jag fick ett inspel och la 
in den på ett tillslag.

ATT VARA NY SOM JUNIOR i ett seniorlag 
kan självklart vara påfrestande, men för 
Jakob har omställningen inte varit några 
problem. 

– De största skillnaderna är att alla 
är mycket snabbare och starkare vilket 
drar upp tempot. Toleransen på misstag 
är också mycket lägre i A-laget än i U19. 

Men jag har fått mycket stöttning av 
Mattias Östberg när han har spe-
lat mittback och jag till höger, han 
har då snackat med mig innan 

matcher och gett lite tips.
Jakob fick reda på upp-

flyttningen av klubbens 
akademichef, Tommy 
Davidsson 

– Han och Bosse An-
dersson hade pratat med 

varandra och beslutat sig 
för att lyfta upp mig. Man 
blev då självklart väldigt 

stolt över sig själv, men man 
kände även att man nu måste 
ge ännu mer.
Tommy och Bosse har ställt 

sig mycket positiva till Jakobs 

vad man kan när man får 
chansen.

26-ÅRIGE FALTSETAS kom-
mer ursprungligen från 
västkusten och spelade för 
Västra Frölunda och Troll-
hättan innan han tog klivet 
till högsta serien och IFK Gö-
teborg 2010. Efter att ha lånats 
ut till Brage under hösten 2011 
blev Faltsetas Gefles spelare och tog 
en ordinarie plats på mittfältet under 
Pelle Olssons ledning som uppskattar 
hans egenskaper.

– Alex är en hårt jobbande mittfälta-
re som har bra spelförståelse, god teknik 
och bra leveranser på fasta situationer.  
Han är dessutom temperamentsfull med 
grekiskt blod i ådrorna och det visar sig 
ibland, konstaterar Pelle och Alexander 
själv är inte sen att inflika att han har 
stort förtroende för Pelle och de övriga i 
Djurgårdens sportsliga ledning.

– Jag tycker att tränarteamet funkar 
väldigt bra tillsammans.  Det upp-
står många olika tankegångar och de 
kompletterar varandra på ett bra sätt. 
Man märker snabbt att det finns väldigt 
mycket samlad kunskap om fotboll ute 
på Kaknäs, säger Alex.

EFTERSOM EN STOR DEL av försäsongen 
föll bort på grund av skada har Alex 
inte kunnat medverka i alltför många 
matcher. Men han tycker sig ändå se en 
genuin kvalitet i DIF:s lagbygge anno 
2014 och hoppas att det kan räcka långt 
i Allsvenskan.

– När vi är på topp är vi riktigt 
skickliga, men sen kan man jämföra det 
med cupmatchen mot Sirius där vi inte 
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kvalitéer och Bosse har till och med 
öppnat för att den allsvenska debuten kan 
vara nära.

– Glasberg är det andra alternativet 
på vår högerback när vi startar säsongen 
eftersom vi satsar på att använda Philip 
Sparrdal Mantilla som mittback. Så Jakob 
har möjlighet att direkt vara med och 
konkurrera om en plats i startelvan när vi 
drar igång i januari, sa Bosse till dif.se när 
uppflyttningen var officiell.

Jakob däremot är lite mer försiktig med 
sina mål inför den stundande säsongen.

– Då det är min första säsong har jag 
inga direkta mål, jag ska bara ge allt jag 
har på träningar och matcher och visa vad 
jag går för. Men självklart vore det otroligt 
kul att få göra debut i allsvenskan. 
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alls kommer upp i nivå. Fast jag tycker 
ändå att vi avslutade cupspelet bra mot 
Halmstad och jag tror att det finns god 
potential i det här laget, säger Alex-
ander som förutom mittfältskrigandet 
även är skicklig på att ta hand om fasta 
situationer och poängterar att han inte 
har något emot att sätta några frisparks-
mål i år.

– Ibland är man sugen och då gäller 
det att visa det. Nu har ingen suttit än 
tyvärr även om det var nära mot Assy-
riska. Men det kommer fler tillfällen.

ATT HAN REDAN har blivit en central 
figur även i omklädningsrummet är inte 
heller speciellt överraskande med tanke 
på att Alex är mycket social och gillar 
tugget i laget.

– Det är bra grabbar i laget och jag trivs 
här. Förhoppningsvis trivs de med mig också 
och uppskattar mig för den jag är. Jag gillar 
ju att ”tjöta” i omklädningsrummet så det 
är inga konstigheter, avslutar Alex med ett 
karaktäristiskt leende. 

Fakta | Alexander Faltsetas
Född: 870704
Längd: 181 cm 
Vikt: 80 kg 
Position: Mittfältare 
Moderklubb: Västra Frölunda

Fakta | Jakob Glasberg
Född: 950707
Längd: 186 cm 
Vikt: 79 kg 
Position: Högerback 
Moderklubb: IK Frej
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En smålänning 
med stort
DIF-hjärta
Trots födelseorten Växjö är det 

en högerback med starka käns-

lor för DIF som har anslutit till 

föreningen inför säsongen 2014 

och Stefan Karlsson tvivlade 

aldrig när han fick förfrågan om 

att spela blårandigt.

N                 är Peter Nymann annonserade 
sin sorti från DIF för att flytta 
hem till Danmark spred sig en 

viss oro bland många djurgårdssupportrar 
angående besättningen av högerbacks-
positionen i truppen. En oro som nu är 
stillad tack vare Stefan Karlssons ankomst.

DEN 25-ÅRIGE YTTERBACKEN är bördig 
från Småland och har hållit sig inom 
landskapsgränserna innan den nu 
genomförda flytten till Stock-
holm. Han inledde karriären 
med spel i Växjö Norra och 
2008 blev det sedan Öster 
innan han skrev på för Djur-
gården inför säsongen 2014. 
En underskrift som för övrigt 
var mycket bejublad inom 
släkten.

– Hela min familj är djur-
gårdare och även min flickväns 
familj håller stenhårt på DIF. Så 
det fanns inte på kartan att jag skulle 
svara nej och det är en stor press att 

leverera som jag har på mig från det 
hållet, garvar Stefan som i skrivande 
stund har haft knappt tre månader på 
sig att acklimatisera sig till tillvaron i 
sin nya förening.

– Jag trivs väldigt bra här i Djurgår-
den. Sen är ju Tele2 Arena en jättefin 
arena att spela på och det är kul att 
matcherna har börjat komma igång 
så att man får känna på det på riktigt 
också. Det är i stort sett bara posi-
tiva intryck under de här tre första 
månaderna.

STEFAN ÄR EN YTTERBACK med goda kva-
liteter både offensivt och defensivt 

som har en rejäl vinnarskalle och 
alltid kämpar frenetiskt. Efter 
ett lågmält övervägande ger han 

sig själv ett godkänt betyg 
för sina personliga insatser 

på planen under försä-
songen, bortsett från 
den inledande förlusten 
i Svenska Cupen mot 
Sirius som i slutändan 
kostade DIF avance-
manget till kvartsfinal. 

– Siriusförlusten 
sved och man är ju all-

tid själv sin värsta kritiker. 
Men mot Assyriska började 

det att kännas bättre och jag 
tycker att både jag själv och laget 
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gör en riktigt bra insats mot Halmstad i 
sista cupomgången när vi besegrar dem 
med 4-1.

I ÖVRIGT ÄR HAN FULL AV TILLFÖRSIKT 
inför säsongen och känner ett stort 
förtroende för den sportsliga ledningen 
med Pelle Olsson i spetsen.

– Det känns bra redan nu, men fram-
för allt tror jag att det blir väldigt bra på 
sikt. För oss spelare handlar det ju om 
att ta in så mycket som möjligt och för-
vandla det till något bra och jag känner 
att vi rör oss framåt och utvecklas hela 
tiden, säger Stefan som kan räkna med 
lite extra hemmastöd från sin blårandiga 
familj när Allsvenskan drar igång.

– Jag har köpt sex säsongskort till dem 
på Tele2 Arena så de kommer finnas på 
plats och kolla hur jag sköter mig nu när 
serien drar igång, avslutar han. 
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Fakta | Stefan Karlsson
Född: 881215 
Längd: 178 cm  
Vikt: 77 kg  
Position: Högerback  
Moderklubb: Växjö Norra

Djurgårdens Supporter Club bildades 1947 av ett gäng herrar i yngre medelåldern
som insåg vikten av att stödja Djurgårdens idrottsförening i allt.

På den tiden var Djurgårdens IF en förening med en huvudstyrelse och idrotterna uppdelade
på sektioner som delvis hade egen styrelse och ekonomi. Främsta uppgiften till att bilda en 

supporterklubb var att stödja klubben i de olika aktiviteterna, med hejarklack, rigga upp boxnings-
ringar, flytta brottarmattor, skotta bandyplan och ishockeyrinken, trampa hoppbacken och ställa 

upp som funktionär i arrangemang som hade Djurgårdsanknytning.

Men det var inte bara hårt arbete som utfördes av supporterklubbens medlemmar, ett trevligare 
inslag var att arrangera fester, vårfest, luciafest, julfester och supporterresor till matcher och
tävlingar. Det flesta festerna som supporterklubben arrangerade på 50-talet hölls i klubblokalen 

som var ett skyddsrum och låg under Floras Kulle vid Karlavägen. De va då!

Fortfarande är DSC en fristående förening som inte ingår i alliansföreningen utan stöder
Djurgårdens IF:s alla föreningar genom bidrag och stipendier. Därför är det viktigt att du också

är medlem i Djurgårdens Supporter Club och stöttar Sveriges bredaste idrottsförening. 

Vi är nästan bäst i alla idrotter vi tävlar i men med din hjälp kan vi bli ännu bättre och framför 
allt hjälpa de ungdomar som så småningom ska bli Djurgårdens framtida stjärnor.

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

Välkommen!
Bli medlem i Sveriges äldsta supporterklubb! Vi har tre olika medlemsformer

Ungdom under 18 år 100 kronor
Vuxen person 200 kronor

Ständigt medlemskap 2500 kronor

För att bli medlem betalar du in medlemsavgiften på vårt Plusgirokonto 35 21 20-0
Efter att du har betalt så får du medlemsinformation samt medlemskort hemskickat till dig.

www.dsclub.se - www.facebook.com/djurgardenssupportersclub

En riktig Djurgårdare är medlem i Djurgårdens Supporters Club
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Frej
fokuserar 
på DIF

»Det är ett
privilegium«

Efter att i flera års tid impone-

rat genom ungdomsledet skrev 

18-årige Frej Ersa Engberg i 

december på ett nytt kontrakt 

med Djurgården. Ett kontrakt 

som gör att han denna säsong 

tillhör U21-truppen och får möj-

ligheten att konkurrera om en 

plats i A-laget.

–De första månaderna med 
A-laget har vart väldigt 
inspirerande, motiverande och 

utvecklande. Framförallt är det tuffare spel, 
säger Frej.

Frej kom till Djurgården från 
Danderyds SK som trettonåring och 
har sedan dess representerat alla ung-
domslag i den blårandiga tröjan. Han 
beskriver sig själv som en spelskicklig 
vänsterback vars främsta egenskaper är 
tillslaget med vänsterfoten, spelförståel-
sen och passningsspelet. Det han främst 
vill förbättra är snabbheten och en mot 
en-spelet defensiv, men själv tycker han 
att han under försäsongen utvecklat en 
annan egenskap.

– Framförallt har jag utvecklat mitt 
huvudspel sen jag började träna med 
A-truppen, det är tuffare närkamper 
på träningarna och då utvecklar man 
den typen av egenskaper ganska snabbt, 
säger Frej Ersa Engberg

Det tog inte lång tid innan klacken 

sjöng ma-ma-ma-mayambela 

med imponerande växelsång på 

läktaren efter att Mark Mayam-

bela skrivit på för DIF. Ett tydligt 

tecken på den sydafrikanska 

yttermittfältarens popularitet 

och ambitiöse Mark är beredd 

att jobba hårt för att leva upp till 

förväntningarna.

Mitt i januarivintern klev 26-årige 
sydafrikanske yttermittfältaren 
Mark Mayambela ur planet på 

Arlanda för att påbörja ett provspel med 
Djurgården.  Den råkalla januarikylan till 
trots acklimatiserade han sig snabbt till 
premisserna i föreningen och efter att ha 
visat upp sina kvaliteter under träningar 
och matcher blev han också erbjuden ett 
kontraktsförslag i slutet av februari.

– Jag tvivlade egentligen aldrig på att 
jag inte skulle lyckas, men däremot så 
var jag inte säker på hur svensk fotboll 
fungerade och vilken mentalitet som 
gällde. Men jag har alltid haft en god 
tro på min förmåga och det hjälpte mig 
under provspelet, säger Mark som är 
mäkta stolt över att få spela blårandigt.

– Jag känner mig privilegierad som 
har fått skriva kontrakt med Djurgår-
den. En av de största föreningarna i 
Sverige med mycket fotbollskultur och 
historia i sig.  Utöver det tycker jag att 
jag har blivit väldigt väl mottagen och 

Hur ser du på konkurrensen?
– Jag ser mig själv som trea 

bakom Vytas och Jesper, det måste 
jag ändå säga. De är två väldigt 
duktiga ytterbackar, men att kon-
kurrera med såpass bra spelare varje 
dag är bara utvecklande och roligt.

Vad är dina personliga mål med 
säsongen?

– Jag vill spela så många matcher 
som möjligt med U21, men jag hoppas 
och siktar såklart också på att få göra 
något inhopp i Allsvenskan i år.

FREJ DEBUTERADE för det svenska 
U-17 landslaget under hösten 2012 
mot Slovenien, vilket följdes upp med 
blanda annat dubbelmöten mot Finland 
och Rumänien. Det har totalt blivit 
sex stycken ungdomslandskamper för 
Frej, men fokus under 2014 ligger på 
klubblaget.

– Självklart är det alltid roligt att 
representera Sverige, men jag fokuserar 
mest på klubblaget. Går det bra där så 
kommer det andra automatiskt.

Om du får sia om framtiden, hur går det 
i årets Allsvenska?

– Jag tror att det kommer gå bra, vi 
ska ta vara på slutet av förra säsongen 
och bygga vidare på det, så kommer det 
gå bra.

jag är tacksam över det välkom-
nande som jag har fått av mina 
lagkompisar och ledarstaben. Jag 
har känt mig som en i gänget ända 
sen jag kom hit, konstaterar Mark.

KARRIÄREN PÅBÖRJADES tidigt i Old 
Mutual Football Academy och därefter 
har Mark spelat i Sydafrikas högsta 
division i Bloemfontein Celtic, Orlando 
Pirates och Mpumalanga Black Aces 
FC innan han blev kontaktad av Djur-
gårdens sportchef Bosse Andersson som 
hade god koll på Marks potential. 

– Mark är en spännande spelare med 
en bra vänsterfot så det känns bra att 
vi har kontrakterat honom för tre år. 
Det blev sista pusselbiten i laget innan 
transferfönstret stängdes och jag är nöjd 
med avtalets utformning, säger Bosse.

ETT AVTAL som även Mark är nöjd med 
och som den ambitiöse spelare han 
är hoppas han att kunna ta stora kliv 
framåt i DIF under de kommande åren.

– Det finns gott om utrymme för 
förbättringar för min del. Jag vill lära 
mig nya saker varje dag och bli en bättre 
spelare så att jag hela tiden känner att 
jag har tagit ett steg framåt från den se-
naste spelade matchen. Men det kräver 
hårt arbete så det finns ingen tid till att 
slappna av utan det gäller att ligga i hela 
tiden, konstaterar han.

I ÖVRIGT GLÄDS MARK åt att han redan 
fått en egen ramsa av klacken på 

NYFÖRVÄRV

Text: Alexander Sjöblom   Foto: Express-Bild AB

Text: Peder Ernerot   Foto: Express-Bild AB
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I U21-serien?
– Även där tror jag på en bättre sä-

song än 2013 då vi åkte ut i kvartsfinal. 
Så vi ska ta oss längre än förra året.

Du får säga dig själv på den här frågan, 
vem får sitt stora genombrott i år?

– Haha, jag säger ändå Christian Rubio 
Sivodedov (född 1997). Han är riktigt 
bra, och som jag tror att han kommer att 
utvecklas väldigt mycket i år, avslutar Frej 
Ersa Engberg ödmjukt. 
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melodin La Bamba och på fritiden 
umgås han mycket med Daniel Amar-
tey och Yussif Chibsah. Mark beskriver 
Chibsah som ”lite av en farsa i laget” 
som också har underlättat för Mark att 
komma väl in i tillvaron i den kungliga 
huvudstaden.

– Jag har fått en lägenhet på Gärdet 
som jag trivs bra i och jag gillar livet i 
Stockholm, även om det gärna kunde 
varit lite varmare, säger Mark som också 
är noga med att hålla kontakten med 
familj och vänner hemma i Sydafrika. 

– Jag pratar med min familj nästan 
varje dag och med mina kompisar i 
Kapstaden.  Sen blir det mycket utbyte på 
sociala medier. Så alla har bra koll på hur 
det går för mig och jag tänker jobba hårt 
för att de ska bli stolta, avslutar han. 

Fakta | Mark Mayambela
Född: 870909
Längd: 187 cm 
Vikt: 76 kg 
Position: Mittfältare 
Moderklubb: Bloemfontein Celtic

Fakta | Frej Ersa Engberg
Född: 950505
Längd: 182 cm 
Vikt: 81 kg 
Position: Vänsterback 
Moderklubb: Danderyds SK
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Jawo spelar för
klubben i sitt hjärta
Årets kanske viktigaste nyför-

värv är inte ett obekant namn 

för oss på läktarna. Under förra 

säsongen spelade han 26 all-

svenska matcher i den blårandi-

ga tröjan. Då var han en inlånad 

spelare från Elfsborg, nu är han 

hemma på riktigt. I januari i år 

meddelades att förhandling-

arna gått bra och att spelare 

och klubb var överens. Amadou 

Jawo, eller Amo som han kallas 

av sina vänner, var äntligen klar 

som Djurgårdsspelare!

N är det under 2013 var turbulent i 
och omkring laget, då var Jawo en 
av de spelarna som stod upp och 

kämpade allra mest och Järnkaminerna 
belönade honom också med priset ”Årets 
Järnkamin”. Precis som året innan gick 
priset till en inlånad spelare, den gången var 
det James Keene som även han var utlånad 
från Elfsborg. Men Jawo ville mer.

DET BLEV EN NYTÄNDNING att komma till 
Djurgården och det var ingen slump att 
han visade hjärta när det gick tungt för 
laget. Redan långt innan var Djurgår-
den laget som han följde, bland annat 
var han med och firade guldet 2005 med 

laget och fick också hälsa på spelarna, 
bland dem landsmannen Pa Dembo 
Touray. Båda är de födda i Banjul, men 
Amo kom till Sverige redan som liten 
och fick sin fotbollsskolning i IK Frej 
där även bröderna spelade i A-laget. 
Därefter blev det spel i Vallentuna 
innan Gefle blev den första allsvenska 
klubben, trots att flera lag redan då var 
intresserade av Amadous signatur. Två 
säsonger i Gefle resulterade i totalt tio 
seriemål och ett kontrakt med Elfsborg 
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där målsättningen var klar, SM-guld. 
Nu blev inte utvecklingen precis som 
Jawo hade hoppats. Visst det blev SM-
guld, men även ganska sporadiskt med 
speltid, 57 matcher på fyra säsonger. 
Så när det blev allt mer bänktid var 
det utlåning som hägrade och då kom 
Djurgården in i bilden.

SOM ALLA REDAN VET blev det succé, 
åtminstone när säsongen summerades. 
Bästa målskytt i laget med 12 mål vilket 
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Daddy cool

Fakta | Amadou Jawo
Född: 840926
Längd: 175 cm 
Vikt: 73 kg 
Position: Anfallare 
Moderklubb: Vallentuna BK

var den bästa siffran sedan 2005 då Jones Kusi Asare gjorde 
lika många mål. Men säsongen var långt från en enda 
dans på rosor. Tränarbyte under säsongen och knappt 
en poäng inledningsvis. Efter att på sju omgångar ha 
samlat ihop totalt en poäng och just blivit utspelade 
av Åtvidaberg, slutresultatet skrevs till 5-1, fanns det 
inte mycket hopp kvar. Amadou berättar att känslan 
var att det inte fanns en chans att vända på situatio-
nen. Hemmamatcherna hade visserligen sett ganska 
bra ut, men efter utspelningen på Kopparvallen så var 
det bara tomt. Men vändningen kom, Amadou ser det 
fortsatta stödet på läktarna som en bidragande orsak, det 
var det som gjorde att det bara inte gick att ge upp.

MATCHEN MOT MALMÖ HEMMA spelades bara åtta dagar efter för-
lusten mot Åtvidaberg. Malmö tog ledningen redan efter femtio 
sekunder, och igen precis innan halvtidsvilan, Amartey blev utvisad 
med tjugo minuter kvar. Att i det läget ändå vända på matchen 
var en bragd.

– Alla de motgångarna som ändå gick att reda ut blev en viktig 
kugge, för då visste man någonstans att vi kunde ta poäng även om vi 
släppte in ett tidigt mål.

Och det där med att släppa in tidiga mål hände många gånger.
– Det jobbiga efter Malmömatchen var ändå att vi hade bara fyra 

poäng och massor av minusmål. Det var fortfarande långt kvar innan 
vi hade vänt säsongen men då såg vi i alla fall att det fanns en chans.

HANS HJÄRTA FÖR LAGET lyser verkligen igenom och det är också en 
anledning till att han nu har ett fem år långt kontrakt med Djur-
gården. För han är inte nöjd ännu. En målsättning som fortfarande 
finns är att prestera så bra att han även i framtiden kan vara aktuell 
för utlandsspel, men då får de som önskar honom betala. Det är 
viktigt för Amadou att Djurgården också får en del av kakan. 
Det är också viktigt, och något han betonar, att inte bli nöjd och 
därmed sluta utvecklas. Det är viktigt att ha mål, att vinna SM-guld 
med laget och att själv prestera. Och om det inte blir så att någon vill 
köpa honom?

– Ja, då får jag ändå spela i klubben jag älskar att vara i. 
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Efter en försäsong med blandade resultat har Allsvenskan 2014 rullat 
igång. Medlemstidningens intervju med Pelle Olsson görs två veckor 
innan den allsvenska premiären i Helsingborg och två dagar före Djur-
gårdens 4-1-överkörning av Halmstad i cupens avslutande gruppspels-
match. Enligt Djurgårdens nye tränare befinner sig laget fotbollsmässigt 
ungefär där han hade hoppats att det skulle vara vid den tidpunkten.

u

Pelle
känner
sig redo
Text: David Bogerius  Foto: Bildbyrån
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–J ag tycker att vi har tränat på bra. Vi 
har spelat några matcher under 
försäsongen där jag hade hoppats att 
vi skulle vara bättre, kanske framför 
allt mot Lokomotiv Moskva på 

träningslägret i Spanien (0-4) och mot Sirius i cupen 
(1-2), men sen har vi också gjort en riktigt bra match 
mot Spartak Moskva (2-0) där vi fick ett kvitto på att 
vår kapacitet finns där. Det är det man vill ha på 
försäsongen för sen vet man att det där allra sista, där 
spelarna plockar fram sitt yttersta, kommer per 
automatik först när Allsvenskan kör igång. Det är 
svårt att få fram det på försäsongen.

FÖRLUSTEN MOT SIRIUS kom att kosta en plats i Svenska 
Cupens kvartsfinal och därmed sprack förhoppningen 
om att ta revansch för straffsparksförlusten mot Göte-

gjorde Djurgården ”en bra 
match från första minut 
och rakt igenom” mot rys-
sarna. 

– Därför var det roligt 
att vi också fick med oss ett 
bra resultat som belöning. 
Det var absolut toppklass 
på vår arbetsinsats hos alla 
spelare och vi fick till en 
detalj som vi har jobbat 
mycket med, att få avstån-
det mellan mittfält och 
forwards att stämma och på 
så sätt få ett lag som sitter 
ihop bättre. 

En annan tuff tränings-
match under vårsäsongen 

spelades mot norska ligatvåan Rosenborg i Trond-
heim (förlust, 1-2) i mitten av februari. Norrmännens 
övertag i omställningsspelet satte Djurgården i svåra 
situationer främst under den första halvleken. Rosen-
borgs 1-0-ledning i halvtid kunde ha varit betydligt 
större. En nyttig väckarklocka sedan det gått lite väl 
lätt mot Mariehamn och Degerfors på Stadshagen och 
sammanlagt 9-0 på två matcher. 

– Vi förstod att vi skulle få ett rejält test eftersom 
vi mötte ett riktigt bra lag på bortaplan och under pe-
rioder hanterade vi det inte på ett tillräckligt bra sätt. 
Vi var för otydliga i vårt spel och vek för tidigt från 
vår linje när motståndarna var bra. Vi fastnade lite 
för mycket i genombrottsfasen medan Rosenborg var 
otroligt snabba i omställningarna. Där fanns liksom 
ingen tvekan utan de visade en imponerande snabbhet 
från eget straffområde ända in i vårt. Det är sådant vi 
kan lära oss mycket av, säger Pelle Olsson. 

borg i fjolårets cupfinal på Friends Arena. Besvikelsen 
var stor hos tusentals supportrar som såg matchen 
på plats i Uppsala, men även hos spelarna och Pelle 
Olsson.

– Jag tittade på matchen två gånger samma kväll 
och sen hade vi en genomgång med laget dagen efter. 
Jag lär mig saker varje dag och lärde mig saker även av 
den matchen. Det tydligaste felet vi gjorde var att vi 
tappade vår struktur och stängde vägarna för varandra 
på kanterna. Det gällde att få ordning på det så fort 
som möjligt, säger Pelle Olsson.

DET ÄR INTE OMÖJLIGT att ett uns av den klassiska 
underskattningen hade infunnit sig efter 2-0 mot 
Spartak Moskva bara några dagar innan matchen mot 
Sirus, nykomlingar i Superettan. Särskilt som Spartak 
spelade med sin bästa startelva. Enligt Pelle Olsson 

Varför tror du att insatserna har varit ojämna under 
försäsongen?

– Det är väl ganska typiskt för träningsmatcher att 
det går lite upp och ner. Det var en besvikelse att vi 
förlorade cupmatchen mot Sirius när vi hade vun-
nit mot Spartak Moskva tidigare samma vecka med 
samma lag. Det är svårt att ha någon riktig uppfatt-
ning om varför och även att jämföra matcherna för 
matchbilderna var väldigt olika, men det visar väl 
fotbollens tjusning på något sätt. Varje match är unik 
och det gäller att behandla den med största ödmjukhet 
samtidigt som man har en optimistisk hållning och 
positiv känsla i laget. Det gäller att förstå att det krävs 
en otrolig arbetsinsats för varje match på elitnivå och 
det fick vi en påminnelse om mot Sirius. Man måste 
lägga in det där lilla extra som gör att man vinner 
jämna matcher och då behöver man ett inslag i spelet 
där man har spets och kan göra mål. Det tycker jag att 
den här försäsongen har visat att vi har för i stort sett 
alla matcher har vi skapat målchanser, och det även i 
matchen mot Lokomotiv Moskva som var en väldigt 
svår motståndare. Det tycker jag är väldigt positivt. 
I matchen mot Sirius så hade vi ett klart övertag i 
målchanser som dessutom var väldigt stora så även 
om vi inte var nöjda prestationen hade den utan vidare 
kunnat räcka till minst en poäng och då hade vi sett 
på den matchen på ett annat sätt. Känslan som har 
med oss in i Allsvenskan är att vi har spetsigheten 
som behövs för att vinna de jämna matcherna.

Under en vinter med varierande väderlek har Johan 
Björkmans Hall kommit väl till pass men hur har trä-
ningsförutsättningarna varit i stort?

– Jättebra. Det har egentligen inte varit något 
bekymmer alls. Det var kanske bara under en period i 
januari då vi hade flera spelare från samma lagdel som 

» Det var absolut toppklass på vår arbetsinsats 
hos alla spelare och vi fick till en detalj som vi 
har jobbat mycket med, att få avståndet mellan 
mittfält och forwards att stämma och på så sätt 
få ett lag som sitter ihop bättre.«
PELLE OLSSON OM VINSTEN MOT SPARTAK MOSKVA

u
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Det korta svaret är så klart - ingen. Det finns väl varken en tränare eller spelare i Sverige som aldrig 

uttalat orden »Vi tar en match i taget«, »Varje match är värd tre poäng« eller »Just nu har vi bara 

fokus på nästkommande match«. Fördelen för oss supportrar är att vi faktiskt kan välja och vraka 

ganska frikostigt med vilka matcher vi vill gå på. Lyckligtvis har Djurgårdsfamiljen slutit sig samman 

och för varje dag som gått har det sålts allt fler säsongsbiljetter. Vi är fortfarande övertygade om 

att när hemmapremiären mot Halmstad spelas så kommer det vara om inte 10 000 sålda säsongs-

biljetter så mycket nära. Upp emot 10 000 personer tycker alltså att det är viktigt att försäkra sig 

om biljett till varje match för säsongen 2014. Trots att alla matcher är värda tre poäng och att 

spelare och ledare har fokus på nästa match så listar vi här matcherna fram till VM-uppehållet och 

varför du inte ska missa dem. Och har du, mot förmodan, inte köpt en säsong biljett är det hög tid 

att skaffa lösbiljetter till några av matcherna innan de tar slut. Välkommen till vårsäsongen 2014!

var skadade, men annars har det fungerat precis som 
vi hade hoppats.

Hur ser du på de andra lagen i årets allsvenska?
– De stora klubbarna räknar väl alltid med att de 

ska vara med i toppen och slåss, och hos dem som inte 
lyckas med det blir besvikelsen stor. Vi vet väl ungefär 
vilka lag som kommer att vara där uppe och sen blir 
det ofta någon eller några överraskningar åt båda hål-
len – negativa och positiva. Vi får se, vi vet i alla fall 
att regerande mästarna Malmö fortfarande är starka 
och får bära favoritskapet i första hand.

Hur vill du att Djurgården ska uppträda i år?
– Jag hoppas att vi har ett spel som är hållbart i alla 

lägen, oavsett om vi spelar hemma på Tele2 Arena, 
på Olympia eller på Strandvallen. Jag vill se ett bra 
passningsspel som är framåt- och genombrottsinriktat 
och att vi får till vårt försvars- och presspel. Vi vill 
öka vår aggressivitet och sitta ihop bättre som lag än 
under vissa matcher på försäsongen. Det är så vi vill 
att det ska fungera.

Tycker du att laget är bra balanserat? 
– Ja, i och med Mark Mayambelas tillträde fick vi 

in en vänsterfotad spelare som alternativ på yttermitt-
fältet. Jag tycker också att Simon Tibbling är ett bra 
alternativ på kanten även om han i framtiden kanske 
kommer att vara en central spelare. Det gör att vi har 
en bra konkurrens och balans i lagdelarna.

Det verkar vara hård konkurrens om samtliga platser i 
laget. Är det svårt att ta ut en startelva?

– Ja, det är tuffa laguttagningar kan jag säga. Det 
krävs att man tänker igenom varje laguttagning för 
sig, men det är väldigt angenäma problem. Som träna-
re är en del av tillvaron ofta att fatta beslut och då ser 
jag det bara som positivt att ha många bra spelare.

Kommer du att låta spelarna rotera under säsongen el-
ler håller du dig i möjligaste mån helst till en och samma 
elva?

– Det beror på förutsättningarna vad som är bäst 
för laget. Det kan variera från vecka till vecka hur 

man bedömer spelarna gentemot varandra. Som det 
är nu tycker jag att det finns en bra konkurrens om 
platserna och ser absolut ingen ”ordinarie elva”.

PELLE OLSSONS FÖRSTA FÖRSÄSONG som Djurgårds-
tränare är över. Det har gått tre månader sedan han 
ledde sitt första pass i Djurgårdsjacka och lägenheten 
på Gärdet, inte långt från träningsanläggningen på 
Kaknäs, börjar kännas som hemma.

– Det har fungerat bra med mitt dubbla boende i 
Gävle och Stockholm. Jag trivs här och har väldigt bra 
sportsliga förutsättningar med bra träningsmöjlighe-
ter och en spelartrupp som alltid jobbar hårt. Jag har 
inget mer att önska och det ska verkligen bli kul att se 
vad Djurgården 2014 håller för. 

PÅ PLANEN

Fakta | Pelle Olsson
Född: 1 augusti 1963
Bor: På Gärdet och i Gävle
Familj: Sambon Maggie, sönerna Adrian, 20, och Gustaf, 17.
I Djurgården sedan: 1 januari 2014.
Intressen: Fotboll och familjen.
Lyssnar helst på: Thåström
Tittar helst på: Fotboll och serier på C More.
Läser helst: Deckare
Äter och dricker helst: En köttbit och ett glas rödvin
Favoritresmål: Puerto de Mogán på Kanarieöarna
Favoritspelare i DIF genom tiderna: Stefan Rehn

Text: Johan Andersson och Jonas Riedel
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DIF-HALMSTAD  SÖN 6 APRIL 14.30  TELE2 ARENA DIF-AIK  ONS 16 APRIL 19.00  TELE2 ARENA

Söndagen den 6 april har det gått lite drygt 
sex månader sedan vi senast fick se Djurgår-
dens herrar spela allsvensk fotboll på Tele2 

Arena. Då var det november och motståndaren 
hette Gefle IF. Ett Gefle som då coachades av Pelle 
Olsson som bekant nu tagit över tränarposten i 
Djurgårdens IF efter Per-Mathias Høgmo. 
I hemmapremiären mot Halmstad förväntar vi oss 
storpublik, en härlig inramning på läktarna. Det 
här är matchen som sätter standarden för hemma-
matcherna under säsongen som kommer. Du vill 
vara på plats för att se Pelles lagbygge och se vad 
våra nyförvärv Alexander Faltsetas och Stefan 
Karlsson kan leverera. Kommer det nygamla 
nyförvärvet Amadou Jawo måla redan i första 
hemmamatchen och ta täten i den interna skytteli-
gan, eller kommer Erton visa vem som verkligen är 
herren på täppan bland anfallarna? Eller vill 
Prijovic blanda sig i leken? 
   Halmstad avfärdades ganska lätt i Svenska Cupen 
för bara några veckor sedan, resultatet då blev 4-1, 
och Bollklubben är säkert revanschsugen, men med 
publikstödet på Tele2 Arena i ryggen inleder Djur-
gården inte gärna säsongen med poängtapp. Söndag 
och tidig matchstart gör att hela familjen kan följa 
med och se när Djurgården inleder säsongen. 

Det känns nästan lite onödigt att 
försöka skriva upp den här 
matchen och vad den betyder, alla 

vet. Gott så. Förra året spelade Djurgården 
sitt första riktiga hemmaderby i Allsvens-
kan på över 20 år och det märktes att detta 
var oerhört efterlängtat bland Djurgårds-
publiken. Matchens inramning var helt 
fantastisk med sagolika tifoarrangemang 
från såväl Sofialäktaren som norra läktaren 
och publiksiffra slutade på 27 112. 
Matchen inleddes med samma tempo och 
tryck som sången på läktarna bjöd på och 
redan efter 38 minuter hade det gjorts fyra 
mål, två mål för vardera lag.
   Fyra veckor innan tvillingderbyt spelades 
var det lapp på luckan och många ångrar 
än idag att de inte var tidigare ut med att 
skaffa biljett. Vill du se den här matchen 
gäller det att vara ut i god tid och inför-
skaffa dina biljetter. För att vara garanterad 
plats köper du säsongskort. Många väljer 
i år att se efterföljande påskledighet som 
ren rehabilitering för hjärta och själ. Det är 
derby, vi förväntar oss att du är på plats. 

Målet som betydde 3-0 i cupmatchen mot Halmstad.

Adde i DIF:s första hemmaderby på över 20 år.

Alexander Falsetas i närkamp med Mikael Boman.

Äntligen hemmapremiär! Sveriges hetaste derby!

Jawo lyfter in 2-2 i förra årets derby på Tele2 Arena.
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Stöd Djurgården. 
Bonus till alla!

Sveriges mest aktiva kundklubb för 
dig som gillar Djurgården!
Nu kan du stödja din förening 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.
Registrera dig bara på www.stadium.se/teamsales. 
Join the movement.

DIF-BROMMAPOJKARNA  SÖN 27 APRIL 15.00  TELE2 ARENA

DIF-KALMAR  ONS 7 MAJ 19.00  TELE2 ARENA

Elva dagar efter derbyt mot AIK är 
dags för det enda riktiga stads-
derbyt då motståndaren heter IF 

Brommapojkarna. Matchen spelas på en 
söndag och är ett ypperligt tillfälle att ta 
med sig barn eller barnbarn för gemyt 
och skönspel med Djurgården. Redan nu 
känns det som om förra årets publiksiffra 
6 798 kommer att slås med hästlängder.
   Förra årets match mellan lagen på 
Tele2 Arena var visserligen Djurgår-
den bortalag, men att förlora mot BP 
med 3-0 var ingen nöjd med och i år 
är det revansch som gäller. Då behövs 
alla strupar, unga som gamla, för att ge 
Djurgården det där riktiga hemma- 
stödet. Ta med barnen och bjud med 
deras kompisar till en riktigt spännande 
match för hela familjen. 

Ingen Henrik Rydström och ingen Nanne Berg-
strand, får man verkligen kalla sig Kalmar FF då? 
Efter över 300 allsvenska matcher för sitt KFF har 

den evigt rubrikskapande Rydström lagt skorna på 
hyllan, och det samma kan väl nästan sägas om 
Bergstrand som efter 13 säsonger som tränare i klubben 
i år varvar ner i Hammarby. Nanne ersätts dock på 
Kalmarbänken av förra årets succétränare Hasse 
Eklund som tog Falkenberg till Allsvenskan. Och 
kanske hittar vi Rydströms ersättare i Melker Hallberg 
som i oktober fyllde 18 år men redan gör sin tredje 
säsong med Kalmars A-lag.

Det här blir första mötet med Kalmar FF på Tele2 
Arena och det är väl lika bra att visa var skåpet ska stå 
med en gång? Vardagar brukar vara en populär dag 
att gå på fotboll med arbetskamraterna, vare sig man 
har ett företagspaket eller köper vanliga biljetter. Så 
fyll Tele2 Arena och visa Kalmar FF vilken fantastisk 
stämning det är på fotboll i storstaden. 

Daniel Amartey i närkamp med Pontus Åsbrink.

Jubel efter 2-1-målet borta mot Kalmar förra säsongen.

Revansch att utkräva

Kalmars första Tele2-besök

PÅ PLANEN
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DIF-GÖTEBORG  ONS 21 MAJ 19.00  TELE2 ARENA

DIF-MIDTJYLLAND  MÅN 30 JUNI 20.00  STOCKHOLMS STADION

Många som under vinteruppehållet har sett 
tillbaks på säsongen 2013 har nog haft 
Amarteys galna rush i 94:e minuten hemma 

mot IFK Göteborg på näthinnan. En rush som sedermera 
resulterade i en straff som Jawo säkert placerade in bakom 
en bitter John Alvbåge, lika bitter var IFK Göteborgs 
tränare Mikael Stahre som efter matchen undrade varför 
publiken var så glad. Han verkar bevisligen ha missför-
stått vad sporten fotboll går ut på.

Oavgjort och förlust på straffar i cupen, oavgjort borta 
och uddamålsvinst på en straff på övertid hemma i All-
svenskan, det var hett, tätt och tufft när två av Sveriges 
genom tiderna mest framgångsrika fotbollslag möts 
under 2013, och det lär inte bli någon skillnad under 
2014. Sådana matcher kan publikstödet vara tungan på 
vågen och vi hoppas på ett fantastiskt stöd från läktarna 
runt hela arenan. Det här är en kvällsmatch mitt i veckan 
där du med fördel tar med dig kunder för en rafflande 
match inför storpublik på Tele2 Arena. 

En träningsmatch inför omstarten efter 
VM-uppehållet och en synnerligen 
speciell match. För en dag åker vi hem 

till Stockholms Stadion där vi tar emot 
danska FC Midtjylland. Vad kan väl vara 
bättre än att en varm sommarkväll slå sig ner 
på träbänkarna på Stadion och se ut över 
Sveriges finaste gräsmatta? Det är på dagen 
ett år efter vår sista tävlingsmatch någonsin 
på Stadion, vem minns inte den matchen och 
den underbara och härliga stämning som då 
infann sig när DIF slog Öster hemma inför 
14 276 åskådare. Glädje, sorg, tårar och skratt 
var ord som sammanfattade den sista 
matchen på Stadion. Nu återvänder vi för en 
dag och njuter av minnen i borgen där så 
mycket Djurgårdshistoria har skrivits. 
En bättre start på höstsäsongen går knappast 
att hitta. 

Erton Fejzullahu når högst i matchen mot Göteborg 2013.

Het, tät och tuff match väntar

Tillbaks till Stadion igen
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När säsongen 2013 sparkades 
igång hade Djurgården seriens 
yngsta lag med en snittålder på 

19 år. Tuffa förutsättningar och 
inledningen blev också tung med en hel 
del förluster under vårsäsongen. Efter 
sommaruppehållet hade dock laget 
hunnit spela ihop sig och började sakta 
att klättra i tabellen och när säsongen 
var över hade man med klar marginal 
kämpat till sig ett nytt kontrakt i 
Elitettan, enligt många en bedrift för 
ett lag som tappat nästan alla spelare 
och som ställt upp med en så pass ung 
trupp.

INFÖR KOMMANDE SÄSONG är förutsätt-
ningarna helt annorlunda, med stom-
men av laget kvar så har nye sportchefen 
Kristian Kinnunen satsat på kontinuitet 
och samtidigt tagit in spets i truppen.

– Skillnaden i år är att vi nu är 
betydligt bättre förberedda. Vi har kon-
trakterat de spelare vi velat ha kvar och 
fått in de nya profiler som vi eftersökt. 
Vi har mer eller mindre kunnat spika 

truppen i god tid innan serien startar 
vilket gjort att tjejerna är väldigt sam-
spelta, säger Kristian.

Just framförhållningen, att i lugn och 
ro ha kunnat titta på vad som behövts i 
laget och under vintern i god tid värvat 
enligt en önskelista, har gjort mycket 
för lagbygget. Detta har gjort att alla i 
laget får samma goda försäsongsträning 
samt att gruppen kunnat växa samman.

FÖRRA SÄSONGEN hamnade laget på en 
nionde plats, men i år så är målsätt-
ningen annorlunda. Kristian har en klar 
vision om vart klubben ska någonstans.

– Vi ska vara topp fem i år och nå 
Damallsvenskan inom de närmsta tre 
åren. Detta är vår resa mot den högsta 
serien och alla i truppen och organi-
sationen kämpar stenhårt mot samma 
mål.

KRISTIAN GÖR SITT FÖRSTA ÅR som 
sportchef, men han är välkänd i klub-
ben sedan tidigare. Han har varit 
assisterande tränare för damlaget och 

även tränat Djurgårdens ungdomslag 
i Pojkallsvenskan. Men i år har han 
alltså tagit steget över till sportchef och 
hittills har han tagit in nio nyförvärv. 
Kristian lämnar dock dörren öppen för 
ett eller två nyförvärv till, vilka de blir 
återstår att se.

Ett ansikte som däremot är nytt för 
de flesta är huvudtränaren Lars-Åke 
Carlsen, senast tränare för Ekerö IK:s 
herrar. ”Carla” som han kallas har ökat 
intensiteten på träningarna jämfört 
med i fjol och även tagit hjälp av en 
fystränare vilket man tidigare saknat. 
Eftersom laget har tränat så pass mycket 
med varandra så har gruppen vuxit 
ihop väldigt bra, något som assisterande 
tränare Tony Svärd kan intyga. Tony var 
assisterande tränare även i fjol och han 
är imponerad över årets uppsättning av 
Djurgården. 

– Det här laget består av en grupp 
fantastiska individer som verkligen 
agerar som ett lag. Alla står upp för 
varandra och vet precis vad de ska göra 
på planen, berättar Tony.

EN AV DE SPELARE som stannade kvar 
när Djurgården åkte ur hösta serien är 
lagkapten Alexandra Höglund. Föregå-
ende år vann hon skytteligan i Elitettan 
och toppade det med att bli framröstad 
som seriens mest värdefulla spelare. Det 
var samtliga lags tränare som deltod 
i omröstningen och Alexandra fick 
ta emot priset på fotbollsgalan. Hon 
kommer garanterat att vara en av lagets 
viktigaste spelare i år, men pressen är 
inget som bekymrar henne.

– Självklart så har både jag och laget 
ögonen på oss i år, men det är inget som 
tynger. Det gör en snarare ännu mer 
motiverad att fortsätta prestera, med-
delar Alexandra. 

ALEXANDRA ÄR EN SPELARE som verk-
ligen visat hjärta för klubben och har 
funnits i truppen sedan 2009. Hon har 
varit med i tunga motgångar men ändå 
valt att stanna i Djurgården. Efter fjol-
årets succé så var det ett flertal klubbar 
både från Damallsvenskan och Elitettan 
som visade intresse. Men Alexandra 

valde istället att förlänga och skrev på 
för två år. Som lagkapten sände det ut 
signaler till resterande trupp att hon tror 
på den satsning Djurgården nu gör.

Under försäsongen har det också 
synts att både Alexandra och laget 
spelar fotboll med glädje. Laget har 
vunnit samtliga träningsmatcher och 
Alexandra har gjort åtta mål. Noterbart 

är att man i fjärde träningsmatchen 
spelade mot AIK på Skytteholm, en 
match som Djurgården vann med 2-0. 
AIK som föregående år vann Elitettan 
och således spelar i Damallsvenskan i år 
hade svårt att rubba ett starkt Djurgår-
den. Ingen var gladare än högerbacken 
Sofie De Besche, lagets mest rutinerade 

spelare som kom från Sirius under förra 
säsongen.

– Ingenting är bättre än att slå AIK, 
speciellt på deras hemmaplan, säger 
Sofie. 

MEN ÄVEN OM INTE AIK spelar i samma 
serie i år så kan vi förvänta oss en hel 
del Stockholmsderbyn. Bollstanäs, Älta, 
BP och Hammarby spelar alla i Elit-
ettan denna säsong. Att Hammarby blir 
en het derbymotståndare råder det inga 
tvivel om, laget är tippat i topp av alla 
experter. Vi kan se fram emot ett hett 
derby på Sveriges mest anrika arena, 
Stockholms Stadion, den 3 maj. För det 
är just på Stadion som tjejerna kommer 
spela de flesta av sina hemmamatcher. 
Med andra ord så har alla blåränder en 
chans att åter få besöka den arena som 
betytt mest för klubben genom alla år.

Vi ser fram emot en spännande 
säsong med en ung och stark trupp som 
kommer göra allt för att vara med och 
slåss om en plats i toppen. Framtiden ser 
åter ljus ut för Djurgårdens damer.

Första stegen mot 

Damallsvenskan
2012 var året då Djurgården åkte ur Damallsvenskan och det blev att ta nya 
tag i Elitettan. Förutsättningarna inför omstarten blev inte heller de bästa då 
stora delar av laget, däribland nästan hela startelvan, valde att lämna. Endast 
fem spelare från året i Damallsvenskan stannade kvar och det blev att jaga 
spelare och försöka få ihop ett nytt lag.

Text: Fredrik Eriksson  Foto:  Bildbyrån

u

» Ingenting är bättre 
än att slå AIK.«
SOFIE DE BESCHE



KÖP SÄSONGSKORT NU 
OCH STÖTTA LAGET PÅ STADION*

Nu samlar vi Djurgårdsfamiljen! Som medlem i Djurgården 
Fotboll kan du just nu köpa Djurgårdens IF Fotboll Damers 

säsongskort för endast 400 kr (ord. pris 550 kr) I priset ingår fika 
på matcherna. För ytterligare information se difdam.nu

Vi ses på hemmapremiären på Stadion den 21 april!

*Ett fåtal matcher kommer att spelas på Kristinebergs IP

EXKLUSIVT MEDLEMSERBJUDANDE
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Spara Pengar - 
Jämför Finansbolag
Qvido hjälper ditt företag 
att hitta marknadens bästa pris 
och villkor på fakturaköp och 
fakturabelåning.

PS. PS. Tjänsten är kostnadsfri och ej bindande. Uppvisa en 
giltig offert eller nuvarande avtal och få lägsta-pris-garanti. DS

Sveriges största marknadsplats för fakturaköp och fakturabelåning

DAMLAGET

SPELARTRUPP
1 Rebecca Rudner Målvakt 1988-06-29 

15 Maja Ohlsson Målvakt 1995-02-15
	 Ny	från	Tyresö	DFF

3 Linda Bengtsson Försvarare 1988-02-12
	 Ny	Från	BP

4 Elin Nilsson Försvarare 1991-04-13

5 Elin Borg Försvarare 1990-02-27
	 Ny	från	Kristianstads	DFF

6 Mikaela Uthas Försvarare 1992-06-07
	 Ny	från	Jitex	BK

13 Sofie De Besche Försvarare 1984-04-03

7 Mikaela Sundlöv Mittfältare 1992-07-09
	 Ny	från	IFK	Gävle

12 Jackie Bachteler Mittfältare 1989-05-18
	 Ny	från	Tyresö	DFF

16 Sofia Nilsson Mittfältare 1990-06-12

18 Malin Andersson Mittfältare 1987-05-21
	 Ny	från	Husqvarna	FF

19 Emelie Eriksson Mittfältare 1995-10-15

20 Irma Helin Mittfältare 1994-06-18

8 Olga Langenskiöld Anfallare 1996-08-06

10 Madeleine Stegius Anfallare 1994-06-19

11 Alexandra Höglund Anfallare 1990-09-18

14 Lilja Björk Anfallare 1994-05-24
	 Ny	från	Tyresö	DFF

17 Maria Poli Anfallare 1994-01-23
	 Ny	från	BP

MATCHPROGRAM
Viktoria Cup

2014-04-03  19:00   Hammarby IF DFF - Djurgården  Kanalplan 

Elitettan

2014-04-12 15:00   IS Halmia - Djurgården   Örjans Vall 

2014-04-21  15:00  Djurgården - QBIK    Stockholms Stadion 

2014-04-26  15:00  Kvarnsvedens IK - Djurgården  Ljungbergsplanen 

2014-05-03 15:00   Djurgården - Hammarby IF DFF   Stockholms Stadion 

2014-05-10  14:00  Bollstanäs SK - Djurgården  Bollstanäs IP  

2014-05-18 15:00   Djurgården - Umeå Södra FF    Stockholms Stadion

2014-05-25  17:00  IK Sirius FK - Djurgården  Studenternas IP 

2014-05-28 19:00   Djurgården - Älta IF  Stockholms Stadion 

2014-06-01  15:00  Mallbackens IF Sunne - Djurgården    Strandvallen 

2014-06-07 15:00   Djurgården - Hovås Billdal IF  Kristinebergs IP 

2014-06-11 19:00   IF Limhamn Bunkeflo - Djurgården    Limhamns IP 

2014-06-18  19:00   Djurgården - IF Brommapojkarna  Stockholms Stadion 

2014-06-29  16:00   Sunnanå SK - Djurgården  Norrvalla  

2014-07-05 14:00   Djurgården - IF Limhamn Bunkeflo  Stockholms Stadion 

2014-07-26  14:30   Hovås Billdal IF - Djurgården  Hovåsvallens IP 

2014-08-03  15:00   Djurgården - Mallbackens IF Sunne    Stockholms Stadion 

2014-08-10  16:30   Djurgården - Sunnanå SK    Kristinebergs IP 

2014-08-16  13:00   IF Brommapojkarna - Djurgården  Grimsta IP  

2014-08-24  16:00   Umeå Södra FF - Djurgården   T3 Arena  

2014-09-01  19:00   Djurgården - IK Sirius FK  Stockholms Stadion  

2014-09-07  15:00   Älta IF - Djurgården  Älta IP  

2014-09-21  15:00   Djurgården - Bollstanäs SK    Stockholms Stadion  

2014-09-27  15:00   Hammarby IF DFF - Djurgården    Hammarby IP  

2014-10-04  15:00   Djurgården - Kvarnsvedens IK  Stockholms Stadion  

2014-10-11  14:00   QBIK - Djurgården   Tingvalla IP  

2014-10-18  14:00   Djurgården - IS Halmia    Stockholms Stadion

DJURGÅRDENS DAMLAG 2014
Alexandra Höglund, lagkapten i Djurgårdens damlag.
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Presentation av årets U17 Presentation av årets U19

  U17 - Allsvenskan 2014
5/4 15:30 Djurgården - Gefle IF FF

13/4 14:00 Spånga IS FK - Djurgården

17/4 19:00 Djurgården - Skiljebo SK 

27/4 15:00 Umeå FC - Djurgården

3/5 15:30 Djurgården - Hammarby IF FF

10/5 14:00 FC Djursholm - Djurgården

18/5 14:00 Skogås-Trångsunds FF - Djurgården

24/5 15:30 Djurgården - Älvsjö AIK FF 

1/6 11:00 Västerås SK FK - Djurgården

7/6 13:00 Djurgården - Sollentuna FK 

14/6 13:00 IK Brage - Djurgården

18/6 19:00 Djurgården - IK Brage

27/7 14:30 Sollentuna FK - Djurgården

2/8 13:00 Djurgården - Västerås SK FK

13/8 20:00 Älvsjö AIK FF - Djurgården

16/8 13:00 Djurgården - Skogås-Trångsunds FF 

23/8 15:30 Djurgården - FC Djursholm 

31/8 14:00 Hammarby IF FF - Djurgården

7/9 15:30 Djurgården - Umeå FC

13/9 15:00 Skiljebo SK - Djurgården

21/9 13:00 Djurgården - Spånga IS FK

27/9 14:00 Gefle IF FF - Djurgården

Hemmamatcher	spelas	på	Hjorthagens	IP

  U19 - Allsvenskan 2014
5/4 13:00 Djurgården - Täby FK

12/4 13:00 Gefle IF FF - Djurgården

13/4 13:00 Djurgården - IFK Luleå

21/4 14:00 Djurgården - GIF Sundsvall

26/4 13:00 AIK - Djurgården

3/5 13:00 Djurgården - Örebro SK FK 

10/5 13:00 Åtvidabergs FF - Djurgården

18/5 16:00 Älvsjö AIK FF - Djurgården

24/5 13:00 Djurgården - Hammarby IF FF

1/6 14:00 Syrianska FC - Djurgården

13/6 19:30 Vasalunds IF - Djurgården

19/6 14:00 Djurgården - IF Brommapojkarna

23/7 14:00 IFK Norrköping FK - Djurgården

26/7 13:00 Djurgården - IFK Norrköping FK

2/8 12:00 IF Brommapojkarna - Djurgården

9/8 13:00 Djurgården - Vasalunds IF

16/8 14:00 IFK Luleå - Djurgården

23/8 13:00 Djurgården - Syrianska FC

30/8 13:00 Hammarby IF FF - Djurgården

6/9 13:00 Djurgården - Älvsjö AIK FF 

13/9 13:00 Djurgården - Åtvidabergs FF

20/9 16:00 Örebro SK FK - Djurgården

27/9 13:00 Djurgården - AIK 

4/10 14:00 GIF Sundsvall - Djurgården

11/10 13:00 Djurgården - Gefle IF FF

19/10 14:00 Täby FK - Djurgården

Hemmamatcher	spelas	på	Hjorthagens	IP

Målvakter
Marcus Holm, 1998
Stor och reaktionssnabb, bra på frilägen.

Sebastian Winther, 1997
Lagkapten, en bra ledare och lagkamrat, 
duktig med fötterna. 

Backar
Dennis Larsson, 1998
Mittback med stor passion som alltid ger 
100 %. Stark, duktig både på att bygga upp 
anfallet och att ha kontroll på de offensiva 
motståndarna.

Hannes Rohdin Bodini, 1998
Vänsterfotad, i grunden en defensive spelare 
men har även stor delaktighet i vårt offensiva 
spel. Bra passningsspelare och bra positions-
spel.

Marcus Enström, 1997
Mittback/ytterback som är en stark och tuff 
spelare, vinner de flesta 50/50-situationerna. 
Duktig i speluppbyggnaden.

Rikard Lindqvist, 1997
En ytter som jobbar hårt och tar löpningar 
längst kanten. Stark defensivt men har hos 
oss en viktig roll i offensiven. Bra teknik och 
blick för spelet.

Ruben Appelblom, 1998
Mitt- och ytterback. Mycket snabb och duktig 
en mot en offensivt. 

Wilhelm Nilsson, 1997
Vänsterfotad spelare med stora defensive 
egenskaper, kan spela både centralt och på 
kanten. Duktig i speluppbyggnaden och bra 
på att kontrollera ytan framför sig.

Mittfältare
Adam Brodin, 1998
Mittfältare med god perception och en 
förmåga att bygga upp anfallsspelet från en 
central position. Elegant i sina rörelser, arbe-
tar alltid för laget.

Anton Lindbom, 1997
Balansspelare med bra fysik. Har varit kors-
bandsskadad, jobbar med den sista delen av 
rehabiliteringen och är snart tillbaks i laget.

Filip Tasic, 1998
Vänsterfotad spelare med hög kvalitet, snabb 
och bra en mot en. Delaktig i spelet framför 
mål, både centralt och från kanterna.

Linus Pettersson Parnevik, 1998
Stark och stor, har förmåga att styra stora 
områden centralt. Kan ta både defensiva och 
offensiva roller. Spelar enkelt och smart.

Målvakter
Philip Eklund 1996, ny från U17
En målvakt med ruskig spänst vilket gör 
honom grym på linjen. Spelade tidigare back 
och är även stark utanför straffområdet.

Oscar Jonsson 1997, ny från Brage
En lugn, trygg och stabil målvakt som tar det 
han ska plus lite till.

Backar
Michael Jahn, 1996, ny från U17
En lojal mittback som offrar sig hänsynslöst 
för laget, ger alltid 100 % och ligger ofta nära 
sitt max.

Gabriel Beckman, 1997, ny från U17
En mittback med stort självförtroende, lång 
lugg och bra speluppfattning. Modig i anfalls-
spelet, kan dribbla och ta fram bollen i banan.

Ludvig Brandimarti, 1996
En bollskicklig spelare med en härlig
träningsattityd och vilja att utvecklas.

Kevin Deeromram, 1997, ny från U-17
En spelare med väl utvecklad teknik som 
kan dribbla sig ur trånga situationer, ruskiga 
lungor och bra kort och långt tillslag.

Petter Riedel. 1995
En mycket följsam mittback som är mycket 
skicklig i en mot en-situationer. God karaktär 
och en svärmorsdröm.

Filip Milenkovic, 1996
En snabb, stark och fysisk spelare.
Mycket kraftfull i duellspelet.

Mittfältare
Christopher Karlsson, 1996
Mycket bra karaktär, en smart spelare som 
är skicklig både i det defensiva och offensiva 
spelet.

Joel Bylander, 1996, ny från U-17
En lojal lagspelare med mycket stor arbets-
kapacitet och register. Lossar stora kanonen 
och glidtacklar så det ryker i konstgräset.

Alexander Kärki, 1996, ny från U-17
Svart bälte i speluppfattning, en ruskigt 
smart spelare. Mycket kvick i tanke och
fötter.

Fredrik Bergman, 1995
En spelare som gör många löpmeter och gör 
det enkla enkelt med ett bra skott.

Bejoy Kahn, 1995
En finurlig lirare med bra speluppfattning och 
stark i offensiven.

Otto Hultman, 1998
En balansspelare som är duktig i spelupp-
byggnadsfasen. Bra blick och kontrollerar 
spelet centralt. Spelar enkelt och smart.

Wilhelm Loeper, 1998
Balansspelare med mycket bra blick för 
spelet. Duktig på att bygga upp spelet under 
press och agerar mycket smart centralt.

Anfall
Jonathan Eklund, 1997
Stark och arbetar alltid 100 %, tuff i 50/50- 
situationer. En central spelare som förser våra 
yttrar med avgörande passningar.

Belmin Logo, 1997
En teknisk, vänsterfotad anfallare som spelar 
i en offensiv position, bra framspelningar och 
avslut. Bra fysik och på att kontrollera och 
skydda bollen framför motståndarna.

Mattias Bouvin, 1998
En snabb kantspelare som är duktig en mot 
en. En smart spelare både individuellt och i 
lagspelet, framför allt delaktig i spelet på den 
sista tredjedelen. 

Yassin Housni, 1997
Smart spelare med stor potential. Bra en mot 
en, men kan även spela enkelt och funktio-
nellt lagspel. Sätter upp tempot i anfallsspe-
let och gör gärna det oväntade.

Joseph Ceesay, 1998
En mycket snabb kantspelare, bra en mot en 
och vass i den sista tredjedelen. En avslutare 
men även en lagspelare som kontrollerar 
balansen och farten i spelet. 

Forwards
Marijan Cosic, 1996
En kreativ forward med mycket bra bollkon-
troll, ofta med i målprotokollet.

Nikodemus Granberg, 1996
En mycket snabb spelare med god teknik och 
en stor hunger på att utvecklas.

Samuel Holm, 1997, ny från U-17
En snabb teknisk forward som jobbar ruskigt 
hårt för att bli bra, har dessutom härliga 
humörsvängningar.

Leo Felicetti, 1995
En skicklig tekniker med ett ständigt leende.

Josef El-Zein, 1996, ny från Västerås SK
En offensiv spelare som kan göra mycket 
med bollen i hög fart och är duktig på att 
avsluta.

Jakob El-Zein, 1996, ny från Västerås SK
En offensiv spelare som är duktig en mot en 
och stark i sista tredjedelen.

Ledare
Tränare  Jordi Gonzalez
Ass. och fystränare Victor Stoltz
Målvaktstränare  Philip Briland
Lagledare Jan Wiksell
 Kent Jardermark
 Jonnie Lundström
Fysioterapeut  Kevin Lindberg
Sjukgymnast Anna Kellermalm

Ledare
Tränare  Bo Wester
Ass. Tränare  Olof Unogård
Målvaktstränare  Philip Briland
Fystränare Victor Stoltz
Lagledare Jan Wiksell
 Kent Jardermark
 Jonnie Lundström
Sjukgymnast Anna Kellermalm

Jordi Gonzalez tog i år över som huvudtränare för U17, ett lag som år efter år ligger i topp i 

U17-allsvenskan. Här är killarna som skall fortsätta den traditionen.

Bosse Wester är ny huvudtränare i U19. Laget kom förra året trea i U19-allsvenskan, precis under 

slutspelsstrecket. Här är truppen som ska försöka förbättra den placeringen i år.

Text: Jordi Gonzalez  Foto: Jonas Riedel Text: Bosse Wester  Foto: Jonas Riedel

Jordi Gonzalez Bosse Wester
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Djurgårdens
akademi på rätt väg
2008 initierades Djurgårdens storsatsning på ungdomsverksamheten. 75 miljoner kronor investerades 

i syfte att få fram fler egna produkter till A-laget och mannen som fick uppgiften att styra upp projek-

tet från grunden var Tommy Davidsson. Enormt mycket har hänt sedan dess.

– Jag är väldigt stolt över vad vi åstadkommit. Alla i organisationen befinner sig på samma väg och 

har exakt samma tänk idag, säger Tommy Davidsson till Djurgårdaren.

Text: Nicklas Jungstedt  Foto: Johan Sahlén

På det som för bara några år sedan 
var en sliten och dammig 
idrottsplats ligger i dag Djurgår-

den ungdomsfotbolls epicentrum. På 
Hjorthagens IP har lagen tillgång till en 
femmanna- en sjumanna- och en 
elvamannaplan, allt i senaste generatio-
nens konstgräs. Över den sistnämnda 
planen reser sig idag tältet döpt till Johan 
Björkmans Hall, vilket möjliggör en 
kvalitativ spelplan året om.

TOMMY DAVIDSSON, som själv var ung-
domsspelare i Djurgården på sextiotalet, 
betonar vikten av Nya Hjorthagens IP.

– När jag kom in 2008 var inte förut-
sättningarna så bra, särskilt på vintern. 
Det var faktiskt värre än när jag var ung 
och spelade i Djurgården. Vintertid 
tränade man i Spånga, Jakobsberg, Bot-
kyrka och Mälarhöjden. Jag såg aldrig 
lagen när de var så väldigt utspridda. 
Efter ett mycket hårt jobb i ett antal år så 
har vi nu Stockholms finaste träningsa-
rena. En fantastisk anläggning som är 
fotbollsanpassad, träningsvänlig och så 
ligger den väldigt vackert till. Dessutom 
med jättebra kommunikationer.

JAG FÅR EN RUNDTUR i klubbhuset intill 
träningsplanerna. Väggarna pryds av 
vimplar, matchtröjor, tidningsartiklar 

och fotografier från förr. Tommy Da-
vidsson pekar ut organisationens olika 
funktioner bland rummen. Mitt emot 
Tommys skrivbord sitter idrottspsykolo-
gen Johan Fallby.

– Johan kom in som idrottsspykolog 
förra året och det har lyft vår verksam-
het. Han kommer från Svenska Fotbolls-
förbundet och har jobbat med pojklands-
lagen tidigare. Det är förmånen med 
att stanna lite längre på en arbetsplats, 
då fortsätter man utveckla och vända på 
stenar. Tillsammans med Johan har vi 
funderat mycket kring inlärning. Och 
mötet spelare/tränare. Det är så jäkla 
centralt, berättar Tommy Davidsson.

Sammantaget sysselsätts åtta heltids-
tjänster i huset. Och ytterligare personer 
arbetar deltid med att stötta Djurgårdens 
akademi, dam och ungdom.

BACKKLIPPAN TOMMY DAVIDSSON debute-
rade i Djurgårdens A-lag 1970 och hann 
spela över 350 A-lagsmatcher innan 
han lämnade föreningen 1980. När han 
återvände för fem år sedan var det till en 
ungdomsorganisation utan röd tråd eller 
gemensamma riktlinjer. Tommy väljer 
att förklara genom att rita upp en bilväg 
på en whiteboard. Vid sidan om vägen 
ritar han bilar, som symboliskt visar den 
spridning som rådde inom klubben.

– Djurgården såg ut så här. Det fanns 
en massa lag överallt och de gjorde precis 
som de själva ville. Det fanns inte en 
enda gemensam nämnare. Jag var över-
raskad över det jag såg.

Tommys första åtgärd var att samla 
alla klubbens tränare och lagledare på 
Gröna Lund. Där fick han tillfälle att 
kasta ut frågor som ledarna sedan fick 

diskutera i grupper.
– Vad ska vi ha för värderingar? Vad 

ska vi vila på för mjuka värden? Hur ska 
vi spela? Hur ska våra trupper se ut? Ska 
alla få lika mycket speltid? 

Svaren sammanfattades på papper 
och sakta men säkert började riktlinjer 
och principer växa fram för Djurgårdens 
ungdomsfotboll. 

– Vi började knuffa upp de här bilarna 
på vägen. Vi hade någonting som var ge-
mensamt. Vi fick fram hur vi skulle spela 
fotboll. Vad vi skulle ha för organisation 
och mål och hur vi ser på resultat kontra 
utveckling.

DET VAR SÄRSKILT EN PUNKT som var 
central i Djurgårdens nya arbetssätt – 
prestation och utveckling är viktigare än 
enskilda matchresultat.

 – Vi fick ta bort en del tränare som 
tyckte det var viktigare att vinna matcher 
än att utveckla spelare. Det är förbjudet 
hos oss att berömma någon för att han 
sparkat upp bollen på läktaren oavsett 
vad det står i matchen. Han ska lösa 
situationen konstruktivt. Alltid. Oavsett. 

TOMMY BERÄTTAR VIDARE om viktiga 
beståndsdelar i Djurgårdens fotbolls-
filosofi där funktionell teknik och 
fysik, spelförståelse och långsiktighet 
är tongivande. Liksom ett pedagogiskt 
ledarskap där man använder sig av frå-
geteknik och låter spelarna själva finna 
svaren.

– Vi tar hjälp av den senaste forsk-
ningen i samarbete med Idrottshögsko-
lan och högskolan i Halmstad. Vi har 
en bra kombination av erfarenhet och 
forskning.

FEM ÅR EFTER DET DÄR MÖTET på Gröna 
Lund är vägen för DIF ungdom spik-
rak, enligt Tommy. Alla i föreningen 
har exakt samma tänk. Du blir inte 
tränare i Djurgården om du inte tror 
på föreningens metoder, arbetsätt och 
följer klubbens riktlinjer och principer.

– Men så länge en tränare håller sig 
på vägen får de arbeta efter eget huvud. 
Jag vill inte strypa någon, säger Tommy 
och skrattar.

Målen vid projektets början var tydliga:
•  Att ha en fotbollsutbildning på 

absolut högsta nivå som leder till en 
elitkarriär.
• 1,5 spelare per år ska erbjudas kontrakt 
inom A-lagsverksamheten.
• 40 procent av A-truppen ska vara egna 
produkter.

Resultatet av satsningen är talande, 41 
procent av A-truppen består idag av egna 
produkter. Mellan 2009 och 2013 har 18 
akademispelare spelat landskamper och 
13 stycken har debuterat i A-laget. 

– Alla är inte startspelare, men de är 
där och konkurrerar och sparkar Erton 
och grabbarna i baken. Det är väldigt 
många bra kullar som kommer fram nu 
så när Pelle Olsson kom hit sa jag till 
honom att hans problem blir att välja ut 
den rätte, säger Tommy som den dagen 
han slutar så klart ser en fortsättning på 
arbetet han själv har påbörjat. 

– Jag kommer inte jobba tills jag går 
i graven. Så jag har börjat fundera på en 
efterträdare. Att det kommer in någon 
med en samsyn som är beredd att ta det 
här ett steg till. Och som inte slänger de 
här åtta pärmarna och börjar om. Det är 
min förhoppning. 

Tre ungdomar att hålla ögonen på, enligt Tommy Davidsson som tvekar länge vilka han ska 
välja av alla Djurgårdens duktiga spelare:

Kevin Deeromram:
Snart 17 år och går på vårt fotbollsgymnasium. En ruskigt spännande ytterback. Vänsterfotad 
med en kreativ sida. En jätteduktig en mot en-spelare offensivt. En fantastisk känsla med sitt 
passningsspel. Duktig på småytor. Springer kopiöst.

Oscar Jonsson:
Nyförvärv från Brage. 97:a som spelar i landslaget. Vi tror väldigt mycket på honom.

Noel Holm:
99:a. Central innermittfältare. Anledningen till att jag är väldigt förtjust i honom är att han är för 
ovanlighetens skull lika bra offensivt som defensivt. En väldigt ovanlig egenskap i den åldern.
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Genom att ansluta ditt spelkort, så stödjer du Djurgårdens IF:s ungdomsarbete i fotboll. 
För närvarande spelar ca 1700 pojkar och flickor mellan 6 och 18 år fotboll i DIF.

Svenska spel delar ut totalt 50 miljoner kronor till ungdomsföreningar i Sverige. Fördelningen 
sker efter hur många som anslutit sitt spelkort till föreningen. Förra året fick Djurgårdens IF Fotboll  
876.000 kr, pengar som är öronmärkta för att utveckla förutsättningarna för ungdomarna. Till största 
delen skall årets pengar användas till att anlägga fler konstgräsplaner. I år skall vi bräcka förra årets 
summa och bli största förening i tävlingen.

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT ANSLUTA DITT SPELKORT
Du ansluter enkelt ditt spelkort online på svenskaspel.se/grasroten eller direkt hos ditt spelombud.

Tack på förhand
Djurgårdens IF Fotboll

STÖD DJURGÅRDENS IF:S UNGDOMSVERKSAMHET 
GENOM ATT ANSLUTA DITT SPELKORT

medlemstidning_spelkortet2014.indd   1 2014-03-14   14:06

Många aktiviteter
i sommar

Träningar och matcher pågår 

dagligen i Djurgården ungdoms 

regi, men under ett år arrang-

eras även en hel del annat för 

fotbollsintresserade pojkar och 

flickor. Under jullovet anordna-

des Johan Björkmans Pokal, en 

turnering i hallen med samma 

namn på Hjorthagens IP, och 

sedan fortsatte året med

arrangemang

Text och foto: Jonas Riedel

–Sedan hade vi vår sportlovs-
camp för pojkar födda 
2000-2004, och för första 

gången på den campen hade vi med 
tränare från Valencia FC. Campen riktar 
sig i första hand till våra egna spelare 
utanför akademilagen, men även externa 
spelare är välkomna. Det är en camp 
med hög träningsnivå, tränarna från 
Valencia är väldigt erfarna och duktiga, 
berättar Marcus Tjärnberg som håller i 
cuper och turneringar på Djurgården 
ungdom.

I MITTEN PÅ JUNI OCH AUGUSTI är det dags 
för den årliga och uppskattade fotbolls-
skolan, i år för pojkar och flickor födda 
2001-2006. 

– Det blir självklart mycket fotboll, 
men vi har även värdegrundsutbild-
ning. Den här veckan passar alla, vare 
sig man har spelat mycket fotboll eller 
inte. Vi håller på mellan klockan 9 och 
15 på dagarna och det är en väldigt rolig 
och intensiv vecka, ett mycket bra läger, 
berättar Marcus. 

SOMMARENS STORA HÖJDPUNKT är annars 
Sommarkollot för barn mellan 10 och 
15 år som är en oerhört rolig vecka ute 
på underbart fina Rådmansö i Roslagen. 
Veckan är en härlig möjlighet att blanda 
fotboll och sommarlov samtidigt som 
man får lära känna nya kompisar.

– Det här är en riktigt kul och upp-
skattad vecka.  Vi håller till på Björkö-
vallen på Rådmansö och det blir massor 
av fotboll, men även olika lekar, samarbets-
övningar, grillning, bad och mycket, 
mycket mer. Lite som en kollovecka förr 
i tiden, men i modernare tappning.

I AUGUSTI KOMMER SEDAN tränarna från 
Valencia FC tillbaks för högkvalitativa 
Valencia camp för pojkar födda 1999-
2003. I åldersklasserna 1999-2001 är 
läger bara öppet för Djurgårdens egna 
akademispelare. Även för spelare födda 

2002-2003 prioriteras egna akademi-
spelare, men här kan externa spelare 
söka in genom att anmäla sig. På 
dagarna är det fotbollspass med Valencias 
akademitränare och på kvällarna är det 
genomgångar för Djurgårdens akademi 
tränare som också får ta del av Valencia-
tränarnas kunskaper vilket brukar vara 
väldigt lärorikt och uppskattat.

– Det är viktigt att komma ihåg att 
man som extern spelare ansöker om en 
plats på lägret, våra egna akademispelare 
går före på det här lägret. Men är man 
väldigt intresserad av fotboll tycker jag 
absolut att man ska söka. 

 
I OKTOBER kör den årliga turneringen 
Stockholmsmästerskapen i gång och 
engagerar under tre helger pojkar och 
flickor födda 2002-2006. 

– Sedan startar Engelbrektscupen för 
tjejer i november och efter jul är det åter 
dags för Johan Björkmans pokal för både 
tjejer och killar. Så det är cuper, aktivi-
teter och arrangemang nästan året runt, 
förklarar Marcus. 

» Det är en rikigt kul 
och uppskattad vecka.«
MARCUS TJÄRNBERG
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På Stadion hade vi det otroligt populära medlemstältet som allt som oftast var den givna 
samlingspunkten där man hängde på Stadion innan match. Till den allsvenska premiären mot 
Halmstad lanserar vi därför just detta, dock inte i form av ett tält, utan en hel restaurang bara 

för medlemmar i Djurgården, rakt under spelplanen.
I samarbete med Enzos i Tolv Stockholm har vi under vintern arbetat med att ta fram ett 

koncept som riktar sig till våra medlemmar och den 6 april innan hemmapremiären mot 
Halmstad slår vi upp portarna till den nya samlingsplatsen, enbart för medlemmar i Djur-

gården Fotboll.

MATEN, DRYCKEN OCH FOTBOLLEN I CENTRUM

Enzos ligger i Tolv Stockholm som är beläget en våning under spelplanen i Tele2 
Arena, mycket mer i händelserna centrum än så kan man knappast befinna sig.

Enzos är ett väletablerat koncept som erbjuder det bästa av fotboll och mat. 
Till Enzos kommer du för att prata fotboll, umgås med dina vänner i Djur-

gårdsfamiljen över en god bit mat och något uppfriskande att dricka. Michael 
Bengtsson, som förutom att vara restaurangchef på Enzos även är passionerad 

Djurgårdare, är självfallet oerhört glad över att kunna förena nytta med nöje 
genom att erbjuda sina vänner i Djurgårdsfamiljen denna möjlighet. 

– Vi på Enzos brinner för fotboll och god mat och dryck. Vi ser det 
som ett oerhört privilegium att få arbeta med Djurgården kring detta 

för att skapa en mötesplats för tusentals medlemmar. Våra faciliteter 
ger en oerhörd flexibilitet och möjlighet att anpassa oss efter just 

Djurgårdens önskemål.

FÅ STARTELVAN FÖRST AV ALLA

Enzos kommer att slå upp portarna ett par timmar innan match 
för att man ska kunna ladda upp länge och väl med sina Djur-
gårdsvänner. Som gäst på Enzos kommer du bjudas på ett 

Säsongen 2013 lämnade vi Stockholms Stadion efter många härliga år på borgen. Mycket är bättre och 

smidigare på Tele2 Arena, men det finns även saker som man hittills saknat. Exempelvis ett riktigt bra 

ställe för våra medlemmar att träffas på, ta något att äta, lyssna på intervjuer innan matchen, helt 

enkelt ett ställe för Djurgårdsfamiljen att samlas på innan match, oavsett var på arenan man har 

sin plats när domaren blåser igång kampen.

Ät och drick gott
innan matcherna

u

Text: Daniel Malmgren
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scenprogram med start en timma och en 
kvart innan match där kommer spelare, 
ledare och andra Djurgårdsprofiler inter-
vjuas. Självfallet vill vi att våra medlem-
mar ska ha förmånen att få startelvan 
först av alla varje hemmamatch, därför 
kommer startelvan presenteras på scenen 
av Pelle Ohlsson eller någon annan i 
ledarstaben 75 minuter innan avspark. 
Övriga får ge sig till tåls till startelvan 
släpps på dif.se en kvart senare.

LENA GUSTAFSON WIBERG som arbetar 
som Supporter Liaison Officer (SLO) 
hos DIF menar att detta är otroligt vik-
tigt för sammanhållningen och upple-
velsen för hela Djurgårdsfamiljen.

– Genom att vi nu skapar en gemen-
sam mötesplats för våra medlemmar har 
vi ännu bättre möjligheter att verkligen 
knyta Djurgårdsfamiljen tätare samman. 
Här på Enzos kan medlemmar från 
olika delar av arenan träffas för att ladda 
upp vilket tidigare inte varit möjligt.

INNAN MATCHERNA kommer Enzos erbju-
da en dignande buffé med olika teman 
varje match, dessutom har Djurgården 
Fotboll del av allt som säljs på Enzos på 
matchdagarna. 

– Vi är oerhört glada och nöjda att 
kunna erbjuda våra medlemmar en sam-
lingsplats på matchdagarna. En viktig 
fråga från vår sida har varit att vi ska 
kunna ta del av de intäkter som genere-
ras. Vi ser detta som en oerhört viktig 
del i vår verksamhet och det är fantas-

tiskt att kunna konstatera att femtio 
procent av intäkterna från det som säljs 
i form av mat på Enzos på matchdagen 
tillfaller Djurgården Fotboll, dessutom 
erhåller vi 10 kronor för varje såld öl eller 
drink, säger Gunnar Gidefeldt kommer-
siell chef på Djurgården Fotboll.

ENZOS HAR MÖJLIGHET att ta emot 
500-600 besökare varav ungefär 200 
matgäster. För att detta ska fungera 
tillfredsställande och inte framkalla 
logistiska mardrömmar så bokar man 
bord och beställer mat i förväg via 
dif.se. Detta gör också att vi får koll 
på hur många matgäster vi har varje 
match och kan därefter styra antalet 
platser för matgäster allt efter intresse 
och efterfrågan. Allt eftersom vi och 
Enzos blir varma i kläderna kommer 
vi kunna erbjuda allt fler tilläggspaket. 
Det är egentligen bara fantasin som 
sätter begränsningen för utvecklingen 
av detta medlemskoncept.

DET ÄR EN OERHÖRD FÖRDEL att ha en 
samlingsplats för medlemmar belägen i 
arenan, men ändå utanför. Entrén, och 
utgången till och från Enzos kommer att 
ske direkt från Arenavägen och därifrån 
är det bara att ta trappan upp för att 
komma in på själva arenan. Det gör att 
man på alla sätt och vis kan se detta som 
en smidig och bra lösning. 

PRECIS SOM DET VARIT i medlemstältet på 
Stadion så kommer det att vara ålders-

gräns för att komma in på Enzos. Detta 
beror givetvis på det tillstånd för 
alkoholutskänkning som Enzos innehar. 
Åldersgränsen kommer att vara 20 år. 
Har man inte åldern inne bör man inte 
misströsta då vi arbetar hårt för att hitta 
aktiviteter och samlingsplatser även för 
våra medlemmar som ännu inte har 
åldern inne för att ta del av detta 
erbjudande. Självfallet kan du dock som 
vuxen medlem ta med dig ditt barn för 
att äta en bit mat och avnjuta scenpro-
grammet då vi välkomnar barn upp till 
12 år i vuxens sällskap. 

– Vi arbetar hårt med att hitta 
erbjudanden och aktiviteter innan, 
under och efter match för medlemmar 
i alla åldrar och kommer inom kort att 
presentera fler nyheter riktat enbart till 
våra medlemmar säger Robert Koll-
berg, medlemsansvarig.

SÄSONGEN 2014 gör vi en rejäl sats-
ning för att våra medlemmar ska få ett 
ordentligt mervärde för sitt medlem-
skap. Självfallet är huvudskälet att 
vara medlem att du stödjer föreningens 
verksamhet, men vi vill även att våra 
medlemmar ska få konkreta fördelar 
av att vara medlem i världens vackraste 
förening. Att vi nu slår upp portarna 
till Enzos för medlemmar är just ett 
sådant steg. Genom att besöka Enzos 
innan match får du inte bara en otroligt 
bra och intressant uppladdning inför 
matchen, du bidrar även till att stärka 
föreningens ekonomi. 

INNAN  MATCHEN
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J E S P E R

Arvidsson
Vad brukar du äta till frukost?

– Jag har aldrig varit någon frukostmänniska, 
men det blir oftast några mackor och fil & flingor.

Vad har du för favoritmusik?

– Stor allätare, lyssnar på det mesta men om jag ska säga något så lite åt 
hiphophållet.

Vem styr musiken i omklädningsrummet och är det bra musik?

– Det har varit mycket afrikanska takter på senare tid. Chibsah har styrt 
och tyvärr bör han lämna över stafettpinnen snarast, ha ha.

Vem är den kändaste person du känner?

– Oj, svår fråga, det måste väl vara någon man har/haft som lagkamrat. 
Jag säger Anders Svensson. 

Vilka var dina fotbollsidoler när du växte upp?

– Alan Shearer och Gianfranco Zola

Vad hade du för favoritlag som yngre?

– Jag höll på Blackburn p g a Alan Shearer, men när han lämnade för 
Newcastle gick jag ”över” till Chelsea.

Kan du spela något instrument?

– Totalt tondöv, ha ha!

Vad ser du helst på TV?

– Sport i allmänhet och fotboll i synnerhet.

Vilken är den bästa film du sett?

– Gudfadernfilmerna.

Har du någon favoritmaträtt?

– Farsans raggmunk med fläsk. 

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

talang?

– Jag skulle säga att jag är ganska allmänbildad, kan lite 
om ganska mycket. Så Trivial Pursuit och liknande spel 
är jag vass i.

Vilken av dina fotbollsinsatser i DIF-tröjan är du 

mest stolt över?

– Den får du se under året som kommer.

Vilken är den bästa match du sett?

– Vet inte om det är den bästa, men absolut 
en av dom skönaste. Returmötet i Champions 

League 04/05; Chelsea-Barcelona 4-2.

Vilket är det snyggaste målet du sett i Allsvenskan?

– Dåligt minne gällande det.

Vem är världens bästa fotbollsspelare genom 

tiderna?

– Maradona.

Vilken arena är den bästa i Sverige?

– Tele2 Arena.

Vilket lag, bortsett från DIF, har den 

bästa publiken?

– Malmö kanske?

Vem är den bästa spelare du mött?

– Claudio Pizzaro.

Vilka har de snyggaste matchtröjorna 

i Allsvenskan?

– Djurgården utan konkurrens.

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

PÅ PLANEN

Fakta | Jesper Arvidsson
Född: 850101
Längd: 181 cm 
Vikt: 79 kg 
Position: Vänsterback 
Nationalitet: Sverige
Kom ifrån: Åtvidabergs FF 2013
Moderklubb: Götene IF

Vilken är den bästa bortamatchen under säsongen tycker du?

– Givetvis derbyt.

Vilken är den minst roliga bortamatchen?

– Strandvallen (Mjällby), mest för att jag aldrig vunnit där 
med något lag jag spelat i. 

Vilken yngre allsvensk spelare tror du blir nästa storstjärna?

– Om vi tänker storstjärna likt Zlatan tror jag vi kommer få 
vänta länge. Däremot så har Christian Rubio Sivodedov alla 

verktyg för att kunna bli en riktigt bra fotbollsspelare. 

Om du fick ändra något med Allsvenskan, vad skulle det 

vara?

– Inget jag kan komma på just nu. 

Vad jobbar du med att förbättra som fotbollsspelare?

– Givetvis allt, men kanske framförallt att hitta 
tillbaka till det självförtroende jag haft på planen 

tidigare. 

Vad tycker du om Tele2 Arena?

– Fantastisk på alla sätt, toppmodern arena som har allt. 
Sen så höjs ju allt än mer av att våra supportrar skapar 
sinnessjuk stämning där inne!

Claudio Pizzaro

En yngre Jesper 
iklädd landslagströja

Favoritfilm
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JÄRNKAMINERNAJÄRNKAMINERNA

Därför ska du bli medlem i 

Järnkaminerna
Djurgården har några riktigt tunga säsonger bakom sig i både fotboll och hockey, 

men på läktaren har vi tagit stora kliv. I och med flytten till vår nya arena har vi tagit 

ett gigantiskt steg supportermässigt. På läktaren har vi supportrar i Djurgårds-

familjen stått upp för DIF och gett vårt lag ett stöd i absolut toppklass!

Järnkaminerna är officiell supporter-
förening för Djurgårdens IF och vi 
sliter stenhårt för att DIF ska vara 

bäst i landet. Vi har utvecklats kolossalt 
på senare år och har knutit till oss 
mängder av bra nytt folk, vi har byggt en 
bättre organisation och vi ökar vårt 
medlemsantal enormt. Vi känner att vi är 
starkare och bättre rustade inför 
säsongen än någonsin. Det är många 
inom JK som är drivna och vill oerhört 
mycket för DIF och vår supporterkulturs 
bästa. Vi känner att vi har något riktigt 
stort på gång. Vi vet betydelsen av en 
stark supporterförening och att det i 
symbios med en enad familj är en 
förutsättning för att vi ska återta tronen i 
Supportersverige. Vi vill växa och 
utveckla vår supporterkultur att bli ännu 
större och starkare.

VI HAR PÅ SISTA TIDEN satsat hårt på att 
öka vårt medlemsantal. Fler med-
lemmar skulle ge oss mycket bättre 
förutsättningar och större resurser att 
ge tillbaka till Djurgårdsfamiljen i 
olika former av supporterservice, vilket 
stärker vår hela supporterkultur, och 
samtidigt i slutändan ger laget i våra 
hjärtan ett ännu bättre stöd! Det är i år 
dags att med din hjälp höja nivån på vår 

supporterkultur och 
Järnkaminerna. Är du 
Djurgårdare, oavsett 
ålder eller läktarsek-
tion, och vill att DIF 
ska ha landets bästa 
supporterkultur, då 
bidrar just du till det 
med ett medlemskap 
hos oss. Vi har en 
supporterkultur där vi 
i vissa matcher har 10 
000 som står upp och 
sjunger för DIF – alla 
dessa 10 000 brin-
ner för DIF och vår 
supporterkultur, men 
tyvärr är alldeles för få medlemmar. 
Varför är det så? Jo, det handlar om 
attityd och okunskap om vad JK gör och 
bidrar med, men även lathet. Det är gi-
vetvis även vårt eget fel som inte lyckats 
förmedla till dig och Djurgårdsfamiljen 
vad vi gör och betyder för vår supporter-
kultur. Men i år är det dags för ändring 
på det, vi ska bättra oss och vi vill att du 
förstår vikten av ett starkt JK!

VI HOPPAS DU ÄR MED OSS och blir 
medlem 2014, då lovar vi att vi ska ge 
er landets bästa supporterförening. Bli 

medlem idag!
Medlem kan du bli på våra hemma-

matcher i både fotboll och hockey eller 
på vår hemsida. Lägg gärna till Suppor-
terhundringen så stöttar du vitala delar 
av vår läktarkultur – bortaresor och 
tifon. Vill du hjälpa oss i vårt arbete? 
Kontakta oss på styrelsen@jarnkami-
nerna.se.

TILLSAMMANS MOBILISERAR VI inför 
2014 – vi ska ge laget i våra hjärtan ett 
fantastiskt stöd under 2014!  

ALLA TILL MALMÖ!
Den 21 april möter vi Malmö på bortaplan. Det är annandag påsk och de flesta är lediga. Efter 2011 års 
2000-manainvasion har vi varit alldeles för få där nere. Det är därför extremt viktigt att vi kraftsamlar till 
denna match! Förra året tog vi full pott mot Malmö efter två oerhört sköna matcher. Den ena på Stadion 
som var fullkomligt magisk och var vändningen för hela säsongen, den andra på bortaplan med en dubbel 
av Amadou Jawo.

Matchen spelas på en måndag, men det är som sagt annandag påsk vilket betyder ledighet för de flesta. 
Vi har med andra ord förutsättningar att åka ner i stora nummer! Vi i JK satsar hårt för att vi ska bli riktigt 
många! Vi skickar ner bussar för det grymma priset 350 kronor. Det gäller dock endast för de tre första 
bussarna så skynda att anmäla dig! Skriver upp dig gör du på vår hemsida eller i våra souvenirbås på Hovet 
och Stockholmsarenan.

Malmö borta är tillsammans med Göteborg den viktigaste och mest självklara bortamatchen att åka på! 
Vår rivalitet med klubben går långt tillbaka och det är viktigt att vi visar oss från vår bästa sida när vi möter 
dem. Detta gäller även hemmamatcher mot dem. Om du inte vill åka buss ner finns det flera sätt att ta dig 
ner. Du kan flyga, tåga eller bila ner. Avsluta minisemestern med en skön vårtripp till Malmö och stötta våra 
blåränder! Vi ska göra något riktigt tungt av läktaråret 2014 - det gäller även bortaplan!

Text: Järnkaminerna  Foto: Helena Avermark



52 5352

I en Djurgårdströja är man aldrig ensam och i år vill vi se mer Blåränder på 
matcherna än någonsin. Den nya matchtröjan är klassiskt blårandig med detaljer 
i vitt. Nytt för i år är att tröjan har en vit krage och går att knäppa i halsen. Tröjan 

bygger på Adidas Condivo-serie, en topp-produkt som bland annat används av det 
svenska landslaget. ClimaCool materialet som tröjan är gjord i ger en bra transport 
av värme och fukt och mesh-partierna kring armar och axlar hjälper till att ventilera. 

Tröjan kommer att användas under samtliga hemmamatcher.

Tröjan finns till försäljning på difshop.se och i butiken på Nybrogatan 20. 
Pris 699 kr. Juniorstorlekar 549 kr.

DEN NYA MATCHTRÖJAN ÄR HÄR
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Vad är dina intryck av dagens DIF?

– Väldigt positiva, jag tycker att 
dom har en riktig bra och intressant trupp nu som har stora 
möjligheter att utvecklas till att bli bäst i Sverige. Det vikti-
gaste är att man kan behålla truppen i stora drag en längre tid 
då det alltid tar lite tid att spela ihop och få ett lag att fungera 
fullt ut. Så koninuitet tror jag är det viktigaste nu i Djurgår’n. 

Vad gör du i dag?

– Jag jobbar på ett företag som heter 
Hermelin Handels AB som säljare 
sedan sju år. Vi säljer restaurangut-
rustning såsom kaffemaskiner och 
dryckesmaskiner m m till företag, 
hotell och restauranger, så är det 
någon som behöver en kaffemaskin så 
hjälper jag gärna till.

Har du någon hälsning till Djurgårdens 

medlemmar?

– Fortsätt att gå på matcherna o stöd 
DIF med sång och positiv inramning som det oftast är så är 
jag övertygad att vi Djurgårdare kommer att få se många bra 
matcher framöver.
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M I T T  D J U R G Å R D S L I V

18. NICLAS RASCK

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 slitvarg till högerback som var 

högst delaktig i Djurgårdens Fotbolls 

senaste storhetsperiod i början av 

2000-talet.

»Ett bra minne är 
hela resan ifrån 
2000 när vi vann 
Superettan och 
framåt i ett antal 
år då vi som lag 
spelade en väl-
digt bra fotboll.«

Niclas i dag.

Hur började din fotbollskarriär?

– Den började med knattefotboll i 
Ludvika när jag var sex år.

Hade du något favoritlag som liten?

– Brage som klubblag och som 
landslag så tyckte jag mycket 

om Holland främst efter jag 
hade sett dom i VM 78 i 

Argentina.

Hur gick det till när du 

hamnade i Djurgården?

– Bosse Andersson ringde 
mig ett antal gånger och 

tyckte jag skulle flytta hit ifrån 
Örebro. Det är jag tacksam för 
att han gjorde.

Var det lätt att anpassa sig till DIF?

– Till föreningen och laget så tycker jag att det var lätt att 
komma in i det. Däremot så allt runt omkring med att flytta 
till Stockholm är inte alltid så lätt.

Vad minns du av din debut?

– Att vi vann mot Norrköping på Stadion med 3-1 och jag 
fick äran att göra första målet, framspelad av Lucas Nilsson.

familjejärt och trevligt 
att vara där, vilket gjorde 
att vi ofta satt kvar där mellan träningarna och spelade kort. 
Den som förlorade fick alltid göra något straff, ofta påhittade av 
Adde och Johan Wallinder, som inte hade några begränsningar 
på vad man kunde göra.

Vad är ditt bästa minne från tiden i DIF?

– Ett av många väldigt bra minnen är självklart när vi bärgade 
första guldet nere i Borås 2002, det var en fantastisk säsong 
och en otrolig känsla av att lyckas vinna ett SM-Guld med 
DIF efter många års väntan. Måste också nämna hela resan 
från 2000 när vi vann Superettan och framåt i ett antal år, då 
vi som lag spelade en väldigt bra fotboll och fick också vinna 
en del titlar. Den resan skulle jag vilja göra igen.

Du har nästan en kultstatus bland Djurgårdssupportrarna, hur 

kommer det sig tror du?

– Jag skulle säga att det var för att jag var trogen DIF under 
många år och fick vara med och vinna ett flertal titlar under 
åren.

Har du någon kontakt med någon av lagkompisarna i dag?

– Ett par stycken, Stefan Bergtoft och Elias Storm brukar jag 
träffa ibland och snacka gamla minnen med, sedan så träffar 
jag ganska många ett par gånger om året då Bosse Andersson 
och Pelle Kotschack har fixat med någon veteranmatch. Det 
brukar var riktigt kul och trevligt, ser fram emot fler.

Följer du dagens Djurgården?

– Självklart, jag går på alla hemmamatcher och följer övriga 
matcher via radio och tv.

Hur kändes det att göra ditt första DIF-mål?

– Det var förstås riktigt skönt då det var första matchen för 
mig med Djurgårn i Premiären på stadion.

Vilka medspelare gjorde mest intryck på dig under din Djurgårds-

karriär?

– Det är många som har gjort stora intryck, men här kom-
mer några. Peo för sin inställning på plan och att vi oftast var 
rumskamrater på resor m m. Stefan Rehn som var fantas-
tisk att ha framför sig på plan, som när man hamnade lite i 
trångmål, då spelade man Rehn som löste alla situationer. 
Isaksson som alltid var redo och ville ta varenda skott oavsett 
om det var ett kompisgäng som var där på en svensexa och 
skulle skjuta några straffar eller om det var match. Adde som 
var och är en mästare på tempoväxlingar , vilket gjorde att 
han skapade många straffar bl a. Gert den Ouden för sina av-
slutningar i straffområdet, det mesta satt han. Självklart också 
spelare som Kim, Elmander, Sören Larsen som under några 
år dominerade i Allsvenskan. Sist men inte minst backlinjen 
som jag spelade med under flera år; Dorsin, Peo och Mackan 
Karlsson som även var kapten under många år och gjorde det 
med bravur. Det blev många ändå så skulle jag vilja nämna fler.

Hur var stämningen i omklädningsrummet, har du några speciella 

minnen eller anekdoter?

– Den var alltid väldigt bra stämning nere på Kaknäs, mycket 
tack vare Lunkan och Sivan på den tiden som gjorde det väldigt 

Niclas hyllas  efter SM-Guldet 2005.

Fakta | Niclas Rasck
Ålder: 45
Position: Högerback 
Säsonger i DIF: 8
Mål i DIF: Inte så måga.
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CSR och
föreningsdemokrati

DJURGÅRDSANDANDJURGÅRDSANDAN

När du läser den här krönikan så har den allsvenska säsongen precis 
dragit igång på Olympia i Helsingborg. Flera tusen djurgårdssupportrar 
kommer att ha åkt ned, varav 510 personer med Järnkaminernas eget 
chartrade tåg, Boaormen. Förhoppningsvis blir det en bra start på en 
framgångsrik säsong.
Text: Filip Lundberg      Foto: DIF Fotboll och Bildbyrån

Parallellt med diskussioner om startelvor, arena 
och supporterföljen så pågår en annan inten-
siv diskussion om föreningsdemokrati och 

medlemsinflytande som jag skulle vilja dyka ned lite 
djupare i. Det här blir särskilt angeläget eftersom vår 
CSR-redovisning kommer ut ungefär samtidigt som 
den här artikeln.

Med lite distans till årsmötet och de frågor som 
väckts i anslutning till det så tycker jag det är lämpligt 
och berättigat att bemöta en del av den frustration som 
finns över dels det ekonomiska resultatet, men även 
uppfattningen att organisationen ibland upplevs som 
inåtvänd och inte tillräckligt mottaglig för kritik. Det 
är olyckligt och inte förenligt med de föreningsdemo-
kratiska värdena som vi i Djurgården Fotboll, ni som 
medlemmar och svensk fotboll värdesätter så högt. Det 
finns två perspektiv som Djurgården har att förhålla 
sig till i det här läget. Det kortsiktiga perspektivet, 
här och nu, är att försäkra medlemmarna om att det 
allvarliga ekonomiska läget tas på största allvar och att 
åtgärder redan har tagits för att sänka kostnaderna och 
höja intäkterna. Det finns en tydlig plan för detta och 
det kommer att finnas en tydlig transparens i hur det 
arbetet fortskrider.

DET ANDRA PERSPEKTIVET, som är mer min hemma-
plan, gäller hur förtroendet för föreningen ska 
upprätthållas i ett längre perspektiv och då är rela-
tionen mellan föreningen och dess medlemmar vital. 
Självklart kan tyckas, men här finns utrymme för 
förbättringar. Det måste finnas en insyn i föreningen 

och vi behöver skapa lämpliga forum för åsiktsutby-
ten mellan årsmöten (utöver medlemsmöten) och det 
behöver ske en uppföljning i vårt arbete som på ett 
öppet sätt sammanställer den input som kommer in 
från er medlemmar. Därefter är det vår uppgift att, 
punkt för punkt, redogöra för hur Djurgården Fotboll 
förhåller sig till de åsikter som lyfts. Om det görs i 
tillräcklig utsträckning utvärderas i ett nästa skede. 

I ARTIKELN Poliskostnader, populistiska utspel och 
maskeringsförbud- ett annorlunda perspektiv på CSR 
i förra numret av medlemstidningen beskrevs att 
CSR måste förstås som ett kretslopp som inte är ett 
ändamål i sig utan ett samlingsnamn på de insatser 
vi företar oss för att anpassa oss till en ny idrottspoli-
tisk, ekonomisk, kommersiell och medial omgivning. 
När CSR-arbetet utvärderas, och ibland ifrågasätts 
på diverse forum, så blir dess legitimitet ofta syno-
nymt med intäktsökningar. Det är olyckligt, om än 
förståeligt, eftersom det kanske är så det till viss del 
har kommunicerats från vår sida. Vi befinner oss 
på en marknad som belönar kortsiktiga sportsliga 
och ekonomiska framgångar. Det är då lätt att man 
kanske lovar lite för mycket för att köpa sig tid och 
det riskerar i ett nästa skede att slå tillbaka på orga-
nisationen, oavsett om du rår för omständigheterna 
eller inte. Man kan vädja om tålamod, men tålamod 
får inte heller bli en ursäkt för vad som upplevs som 
uteblivna resultat, den insikten måste alltid finnas. 
Det skänker en välbehövlig ödmjukhet i ett projekt 
som är högst långsiktigt.

I TIDER AV TURBULENS, likt det vi upplever nu, är det 
förståeligt att medlemmar ställer frågor om hur verk-
samheten sköts och i det läget är det är nära till hands 
att döma ut nästintill allting. Svenskafans djurgårds-
forum lanserade nyligen uttrycket ”forumbussen” som 
i korta drag går ut på att kasta personer och initiativ 
som inte levererar under forumbussen. Absolut med 
en skämtsam ton, men ändå en signal som är värd att 
ta på allvar. Det är uttryck för en frustration och oro 
som är värd att lyssna till. Vi behöver helt enkelt bli 
bättre på att föregå i vår kommunikation, öka insynen 
i föreningen och bygga brandväggar så att kritik 
(elden för att fortsätta på metaforen) på ett sakområde 
inte, utifrån föreningens perspektiv, sprider sig på ett 
okontrollerbart sätt. Om så sker riskerar de lösningar 
som förespråkas slå fel. Hostmedicin gör liten nytta 
om du har brutit foten. Det tror jag de flesta är över-
ens om. Det bästa vi kan göra i det läget är att erkänna 
symptomen, medicinera korrekt och visa upp i vilken 

» Svenskafans djurgårdsforum lanserade nyligen 
uttrycket ”forumbussen” som i korta drag går ut på 
att kasta personer och initiativ som inte levererar 
under forumbussen. Absolut med en skämtsam ton, 
men ändå en signal som är värd att ta på allvar. «

mån ett tillfrisknande har 
åstadkommits.

DEN AV Riksidrotts-
förbundet initierade 
rapporten ”Framtidens 
idrottsförening”, konsta-
terar att mötesplatser och 
beslutsformer behöver 
utvecklas när relationen 
mellan organisation och 

medlemmar förändras i spänningsfältet mellan den 
äldre folkrörelsemodellen och nyare kommersiella ini-
tiativ. Medlemskapet kan sägas hålla på att förvandlas 
till en slags kundrelation där man behöver erbjuda nya 
typer av förmåner för att locka till engagemang. Jag 
tror att hela idrottsrörelsen behöver fundera kring hur 
medlemmarnas och ideella krafters engagemang och 
kompetens på ett bättre sätt kan knytas till förening-
arna. 

FÖRENINGSDEMOKRATI OCH FÖRENINGSUTVECKLING är 
CSR och det ligger delvis på mig att försöka hitta en 
väg framåt, eller en möjlighet att skapa just sådana nya 
mötesplatser som ”Framtidens idrottsförening” dis-
kuterar. Fokus bör ligga på framtiden och hur vi bäst 
kan utveckla Djurgården Fotboll, CSR handlar om att 
skapa en hållbar utveckling. Då är det av största vikt 
att kommunikationen mellan förening och medlem-
mar upplevs som tillfredsställande. Förankring och u
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Hur mycket Djurgårdare är du och dina 
vänner egentligen? Testa er med detta

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

Vilket år är Christian Rubio 
Sivodedov född?

Från vilken klubb kom Martin Broberg 
inför säsongen 2012?

Vem vann Djurgårdens interna skytteliga 
1977, 1979 och 1980?

Vilken svensk klubb gick Felix Magro till 
när han lämnade DIF 2007?

Vilka två spelare blev mål-
skyttar i segern mot Spartak 
Moskva på försäsongen?

Yussif Chibsah har i år bytt till tröjnummer 17. 
Vilket nummer hade han tidigare?

Från vilken klubb kom Hampus Nilsson 
till blåränderna?

Vilken dåvarande DIF-spelare gjorde mål 
för Island mot Sverige 2005?

Vad hette Djurgårdens 
Idrottsförenings grundare?

Under Per-Mathias Høgmos ledning spelade 
DIF 22 allsvenska matcher. Hur många förluster 
blev det på de matcherna?

Mot vilket lag förlorade DIF 
kvalet till Allsvenskan 1983?

Vilket tröjnummer hade Enrico 
sin sista säsong i blåränderna?

Från vilken klubb kom 
Alexander Falsetas inför 
säsongen?

Vilka mötte DIF och vad blev resutatet i sista
allsvenska matchen på Stockholms Stadion?

Vilket företag var huvudsponsor 
på matchtröjorna när DIF vann 
SM-Guld 2002?

Jesper Arvidsson har spelat för 
två andra allsvenska lag, vilka?

Hur många gånger ramlade Djurgården 
ur Allsvenskan på 1990-talet?

Pelle Olsson har även spelat i Allsvenskan, 
för vilka klubbar var han aktiv?

DJURGÅRDSDJURGÅRDS QUIZQUIZ

1
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9
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1. 1997, 2. Kalmar FF, 3. 10, 4. Gefle IF, 5. DIF-Öster 2-0, 6. Kaffeknappen, 7. Ghana, 8. Elfsborg 
och Åtvidaberg, 9. Tre gånger, 10. Gefle, Malmö och Halmstad, 11. 11.000 st, 12. Fyra stycken,
13. Anders Grönhagen, 14. Degerfors IF, 15. Norrköping, 16. John Jansson, 17. Erton Fejzullahu 
och Mattias Östberg, 18. Helsingborgs IF, 19. 4, 20. Kári Árnason.

RÄTT SVAR:
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17

Från vilket land kommer 
Daniel Amartey?

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

7

12

13

Hur många DIF-supportrar var på plats i 
Borås när SM-Guldet bärgades 2002?

legitimitet är av största vikt. Om föreningsdemokra-
tin inte upplevs som tillräcklig blir andra insatser på 
CSR-området väldigt svåra att implementera. Därför 
behöver vi förstärka insatserna här. 

JAG TROR ATT FOKUS I CSR-INRIKTNINGEN, parallellt med 
en förhoppning om att stärka föreningens varumärke, 
måste ligga i att utveckla föreningen och relationen 
och kommunikationskanalerna till våra intressenter 
där ni medlemmar ingår. Förhoppningsvis genererar 
det ena det andra. Ökad öppenhet ställer högre krav 
på organisationen att utvecklas eftersom man på ett 
helt annat sätt behöver redovisa hur och varför man 
arbetar som man gör. Medlemmarna har här en möj-
lighet att påverka föreningens förehavanden genom 
att ställa ”kontrollfrågor” med utgångspunkt i de 
utfästelser föreningen gjort. Man skapar på så sätt en 
organisationskultur som främjar utvärdering, redovis-
ning och uppföljning. Det blir i sin tur en kvalitets-
säkring av hela verksamheten. Om man gör det i den 
ordningen så är jag övertygad om att föreningen i ett 
nästa skede ger sig själv förutsättningar att växa kom-
petens- och intäktsmässigt samtidigt som man stärker 
varumärket Djurgården Fotboll.

I samverkan med SLO (supporterkontakt) Lena 
Gustafson Wiberg är det min ambition att, efter bästa 
förmåga, undersöka hur vi kan förbättra oss på de om-
råden som jag listat ovan. Jag ser gärna att ni kontaktar 
mig så ska jag sammanställa den input som finns. I ett 
nästa skede tar jag och Lena tillsammans fram förslag 
på hur vi kan förbättra oss på respektive punkt. Det 
arbetet bör ske i samförstånd och vi organiserar gärna 
träffar för åsiktsutbyten. Om ni ändå inte upplever att 
vi tar frågan på allvar så lägger vi oss frivilligt under 

forumbussen, men ge oss tid i återkopplingsledet så tror 
jag att det kan bli väldigt bra.

AVSLUTNINGSVIS SÅ VILL JAG LYFTA FRAM att det finns 
mycket att se fram emot under 2014. Vi har trots ett 
ansträngt ekonomiskt läge en trupp som får anses som 
slagkraftig. Vår ungdomssektion växer stadigt och vi 
har bättre träningsfaciliteter än på många år både för 
A-lagsverksamheten och för ungdomsverksamheten. 
Vi har en fantastisk arena i Tele2 Arena som, om 
vi kan bibehålla det fantastiska publikstödet, kom-
mer lyfta föreningen betydligt både sportsligt och 
ekonomiskt. Och vi har, inte att förglömma, Sveriges 
finaste varumärke, fyllt av tradition och känslor. Det 
är vår skyldighet att vårda det på bästa möjliga sätt. 
Tillsammans. 

Vår nya sportchef Bosse Andersson har i flera 
intervjuer uttryckt att den enskilt viktigaste faktorn 
för att få föreningen att ta nästa steg är att kansliet på 
Klocktornet, A-laget på Kaknäs och ungdomsverksam-
heten på Hjorthagen är en enhet som drar åt samma 
håll och blir en förening. I den ambitionen måste det 
ligga i föreningens intresse att bli ännu mer lyhörda 
gentemot medlemmarna och i handling visa en vilja att 
bli ännu bättre. Den främsta utmaningen ligger i att 
skapa en delaktighet utan att bakbinda tjänstemännens 
mandat att faktiskt ta beslut. Genom att inta en mer 
proaktiv och transparent hållning visar organisationen 
handlingskraft utan att paralyseras av förankringspro-
cesser. Jag tror att det ökar tilliten för organisationen 
vilket snarare stärker såväl styrelsens som tjänstemän-
nens svängrum att ta beslut i olika frågor. 

Vi vill ju alla att Boaormen, med följe, ska nå sin slut-
destination utan alltför många stopp på vägen. 

Input 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 i CSR-frågor).
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