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Lär känna
nyförvärven
Djurgårdens nya
spelare presenteras

DIF driver 
Enable

tillsammans med
internationell expertis

DAMLAGET

Läs om tjejerna 

som spelar i DIF!
SID 34-36
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DESSUTOM  Mitt Djurgårdsliv: Stefan Rehn / Järnkaminerna / En dag med DIFTV / 

Kenneth Høie / Praktikantbloggen / Tele2 Arena VIP / Apberget / Affärsnyttan i fokus

Säsongen då vi tillsammans visar vilka som är...

DJURGÅRDS- 
FAMILJEN

Lars-Erik Sjöberg:
»2014 la vi grunden 
för framtiden«
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Pelle om truppen
Djurgårdens tränare Pelle Olsson går igenom lagdel för lagdel 
och förklarar hur han ser på sitt bygge.                       SIDAN 10

Innehåll nummer 1 2015

OMSLAGSBILD: Bildbyrån

Sätt guldkant på tillvaron.
SID 24

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. Pelle om årets trupp
Vår tränare går igenom lagdel för lagdel.

11. Nyförvärv
Presentationer av Djurgårdens nya spelare.

22. Vad gör en SLO?
Intervju med Lena Gustafsson Wiberg.

24. Sätt guldkant på säsongen
Läs om VIP-erbjudanden på Tele2 Arena.

26. U-lagen
Ungdomslagen presenteras.

30. Ett snack med Henke
Intervju med DIF Fotbolls VD Henrik Berggren. 

34. Djurgårdens damlag
Det är nu det ska ske - DIF dam ska upp.

38. En dag med DIFTV
Följ teamet bakom DIFTV på match.

41. Spelschema 2015
Matchdatum för herrar, damer och U-lagen.

42. Patrik Nilsson
Ny i DIF Fotbolls styrelse.

44. Djurgården driver Enable
I samarbete med internationell expertis.

49. 2015 – ett måste-år
Försäljning gentemot sponrorer och partners.

50. Djurgården Fotbolls partnerstruktur
Produkterna vi erbjuder våra partners.

52. Med affärsnyttan i fokus
Det kommersiella nätverket byggs upp.

54. Bosse Andersson
Läs mer om Super-Bosse.

48. Kenneth Høie
Allt du inte visste om Djurgårdens målvakt.

58. Järnkaminerna
JK satsar på medlemsrekord.

60. Praktikantbloggen
Karin har världens bästa praktikplats.

62. Stefan Rehn - mitt Djurgårdsliv
En ikon berättar om sin tid i DIF.

66. Apberget
Läs mer om Djurgårdens yngsta klack.

67. Djurgårdsquiz
Vad vet du egentligen om Djurgården?
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KLASSISKT
DJURGÅRDSÖGONBLICK
Det var allsvenskt kval mot Assyriska och DIF hade förlorat första 
matchen på bortaplan med 0-2. Det krävdes således en kämpa- 
insats utan like för att hålla kvar blåränderna i högsta serien. Här har 
Jan Tauer inlett målskyttet och hyllas av Kebba Ceesay. Efter mål 
av Christer Youseff gick matchen till förlängning där Mattias Jonson 
avgjorde med två och en halv minut kvar. Djurgården var, tack vare 
en match som gått till historien, därmed klara för Allsvenskan 2010.

Allsvenskt kval 2009

4 5
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 2014 la vi grunden 
för framtiden
Samverkan är vägen framåt, Djurgården Fotbolls återhämtning har varit 
remarkabel och fokuset ligger nu på intäktsökningar, skriver Djurgårdens 
ordförande Lars-Erik Sjöberg.

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

Bäste Djurgårdare. Vid årsstämman 
den 5 mars kunde vi summera 
ytterligare ett händelserikt år. Jag 

har tidigare redogjort för att det här är 
en väldigt händelsestyrd verksamhet och 
att vi behöver bli mer förutsägbara om vi 
vill nå större organisatorisk uthållighet, 
vilket i sig är en förutsättning för 
ekonomisk och sportslig utväxling. Vi 
har kommit en bra bit på vägen men har 
fortsatta utmaningar framför oss.  
 
ORGANISATIONENS NYA LEDNING, med vd 
Henrik Berggren, sportchef Bosse 
Andersson och huvudtränare Pelle 
Olsson i spetsen, fick omgående känna 
på den stundtals oförutsägbara miljö vi 
verkar i. Jag tänker då särskilt på 
händelsen i Helsingborg men även på 
händelserna i samband med Union 
Berlin-matchen. Vi tar det här på största 
allvar och har vidtagit en rad åtgärder för 
att säkerställa att vi gör allt som står i vår 
makt för att vi inte ska behöva tvingas 
uppleva en sådan sorg och motgång igen.

Vi tror att samverkan är vägen framåt 
och du kan bland annat läsa om forsk-
ningsprojektet Enable, som Djurgården 
Fotboll initierade i direkt anslutning till 
dessa händelser, på sidorna 44-46 i det 
här numret av Djurgårdaren. Läs även 
gärna intervjun med vår duktige SLO 
Lena Gustafson Wiberg på sid 22 samt 

bättre rustad organisation överlag. Henrik 
Berggren och Bosse Andersson och alla 
anställda har gjort ett fantastiskt arbete 
under 2014 för att ge föreningen rätt 
förutsättningar för framtiden. 

Å STYRELSENS VÄGNAR vill jag dessutom 
tacka för det tålamod ni medlemmar 
har visat föreningen under den här 
jobbiga perioden. Nu ligger fokus på 
intäktsökningar och vi har lagt en ny 
plattform inför 2015 där bland annat 
ISP Sport Marketing, med en egen 
försäljningsavdelning lokaliserade i 
Klocktornet, inlett på ett förtroendein-
givande sätt. Vi har ett färskt nytt avtal 
med Prioritet Finans och vi har redan 
en betydande ökning av företag som 
officiella samarbetspartners.

Vidare har vårt eget nystartade 
Affärsnätverk fått en bra start vilket 
är mycket viktigt för fortsättningen 
där vi ser att våra konkurrenter har ett 
försprång på oss. Med tanke på vårt 
mycket starka varumärke så finns här 
fortsatt en mycket stor potential.

TIOTUSENTALS ÄR VI som följer Djurgår-
dens representationslag och som support-
rar är vårt välmående generande nära 
sammankopplat med tabellpositionen. Vi 
har idag en spelartrupp som vi själva 
bättre förfogar över med längre kontrakt 

lär dig mer om vår barnklack Apberget 
på sid 66. Det här är ett axplock av de 
många initiativ på området ordning 
och trygghet som Djurgården Fotboll 
kontinuerligt arbetar med i vår dagliga 
verksamhet.

OM VI 2013 GJORDE en historisk sportslig 
comeback så skulle jag vilja påstå att vi 
2014 gjorde en nästan lika historisk 
organisatorisk och ekonomisk comeback. 

Jag vill mena att Djurgården Fotboll 
utifrån de förutsättningar vi ställdes 
inför har återhämtat oss, på ett remar-
kabelt bra sätt och att vi inför 2015 års 
säsong har bättre ordning i finanserna, 
bättre kontinuitet i sporten och en 

Lars-Erik Sjöberg

vilket skapar den så efterlängtade 
kontinuiteten i sporten. Det inger goda 
förhoppningar om bättre sportsliga 
resultat framöver men även det här 
lagbygget måste få tid att spela ihop sig. 
Trots debaclet mot Norrby i svenska 
cupen inger försäsongen förhoppningar 
om att vi är på väg att bygga oss ett 
slagkraftigt lag som på sikt ska kunna vara 
med i den absoluta toppen igen. Om inget 
ekonomiskt oförutsett händer hoppas vi 
slippa att sälja spelare under 2015 för att 
på så sätt uppnå en stabilitet i sporten som 
varit alltför sällsynt i Djurgården de 
senaste åren. 

DET ÄR VIDARE OTROLIGT KUL och viktigt 
att införlivandet av damsektionen i 
Djurgården Fotboll fallit så väl ut.  2015 
är den uttalade målsättningen avance-
mang till allsvenskan vilket vi tror är 
realistiskt att hoppas på. Damlaget har 
redan hunnit slå ut, det i damallsvenskan 
nyuppflyttade Hammarby, i svenska 
cupen. En av förhoppningsvis flera 
derbysegrar.

Vår akademiverksamhet fortsät-
ter att producera lovande spelare och 
förhoppningsvis följer ännu fler i Simon 
Tibblings och Rubio Sivodedovs spår. 
Det är mer en stor portion stolthet vi 
följer deras framfart i Europa. Icke att 
förglömma vår egen kapten och klubb-

ambassadör Emil Bergströms debut i 
landslaget. Emils fortsatta utveckling 
ska bli mycket spännande att följa till-
sammans med våra yngre nyförvärv. 
 
FÖR ATT HA EN SLAGKRAFTIG VERKSAMHET 
i föreningen krävs att infrastrukturen är 
bra. En stor del i detta är tillgången till 
bra träningsplaner och anläggningar för 
matcher, där 1 850 pojkar och flickor i 
112 träningsgrupper ska samsas på 
begränsade ytor. Våra representationslag 
på herr och damsidan har det idag väl 
förspänt genom sina hemmaplaner på 
Tele2 Arena respektive Stadion och vi 
har en klart positiv publikutveckling på 
bägge arenorna.

Självklart är vi inte nöjda för det. Vi 
vill locka ännu mer publik till våra hem-
mamatcher och det krävs ett hårt arbete 
från alla inblandade. Förutsättningarna 
för träning på såväl senior som på ung-
domssidan måste dock förbättras om vi 

skall kunna öka vår slagkraft i framti-
den. En hel del görs på detta område. 
Vi hoppas bland annat att under 2015 
kunna bygga ut faciliteterna på Kaknäs 
samtidigt som vi oförtrutet fortsätter 
verka för att skapa ännu fler ytor för 
våra breddlag.   

VI LANSERADE UNDER MARS vår nya 
hemsida och det är glädjande att den 
mottagits så väl även om en del utveck-
lingsarbete återstår. Förra året lanserade 
vi kampanjen BlåBlå är kärleken och i år 
lanserar vi kampanjen Stockholms 
Stolthet där vi vill lyfta fram att vi är hela 
Stockholms lag. Det fina budskapet i 
dessa båda kampanjer värmer i mitt 
djurgårdshjärta där fokus är på kärleken 
till Djurgårdens IF och de värden vi som 
förening står för. Helt i linje med 
Djurgårdsandans motto glädje, värdig-
het, respekt- alltid oavsett! 

Med det sagt, tar vi avspark för 2015!  

» Jag vill mena att Djurgården Fotboll utifrån de 
förutsättningar vi ställdes inför har återhämtat 
oss, på ett remarkabelt bra sätt och att vi inför 
2015 års säsong har bättre ordning i finanserna.«
LARS-ERIK SJÖBERG, ORDFÖRANDE DJURGÅRDEN FOTBOLL
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PÅ PLANEN

@elliotkack, 4 november
»Tack för alla gratulationer och 
välkomsthälsningar. Känns otroligt 
roligt att vara tillbaka i DIF!«
Elliot om sin återkomst till DIF

@SimonTibbling, 28 november
»Jag är väldigt ledsen över att 
behöva lämna Djurgården. Ett stort 
tack till alla personer inom klubben 
och supportrar. Ni är fantastiska.«
En stor DIF-profil tackar för sig

@Bergstrom_Emil, 6 januari
»Heja Djurgårn! 4-1 mot packet just 
nu på Spånga IP!«
Vår kapten på bandymatch (!)

@libnr1, 3 mars
»Hi to all the wonderful fans of D.I.F, 
you are the best«
Sam Johnson nöjd med stödet

@DIF_Boa, 22 januari
»Wille tog en selfie på mig och vårt 
nyförvärv Jesper Karlström från BP. 
Välkommen till Stockholms Stolthet! 
#hashtag«
Super-Bosses allra första tweet är 
redan historisk på alla sätt och vis

@jeppe_arvidsson, 23 januari
»Christian Rubio körde en fuling 
idag, först klar för Schalke sen med 
vetskapen om att han inte ska träna 
något mer tar han mina fritidsskor.«
Jesper blåst på sina skor

@Tomwhye1, 1 februari
»Vi supportrar ska vara DIF:s bästa 
ambassadörer för framtiden. Vi har 
inte har mest publik, men vi ska fan 
vara de mest hängivna fansen!«
DIF-profilen Tommie Arvidsson

@ocolley15, 3 januari
»Enjoying Icehockey DIF with the 
amazing supporters...«
Omar bekantar sig med DIF-familjen

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

 

»Bosse gillar inte när man hinner lägga 
på före honom. Så jag har suttit och 
pratat rätt länge med honom utan att 
han varit kvar i luren...«
Pelle Olsson berättar i Expressen om hur ett telefonsamtal med Super-Bosse 
Andersson kan gå till.

5De fem mest gillade inläggen 
på Djurgården Facebook

2741 - Djurgården besegrade HJK Helsingfors med 3-1.

2550 - I halvtid presenterades nyförvärvet Kerim Mrabti från Sirius.

2598 - Välkommen till Djurgården, Sam Johnson!

2144 - Den allsvenska premiären presenterades och DIF fick 

              hemmapremiär mot Elfsborg.

1798 - DIF fyller 124 år och ny hemsida presenteras.

Årsmötet 2015
Bilder från Turkiet

Styrelsen

Ordförande

Nyval av Lars-Erik Sjöberg på 1 år.

Styrelseledamöter

Omval för en tid av 2 år: Anders Grönhagen

Omval för en tid av 1 år: Gustaf Törngren

Nyval för en tid av 2 år: Patrik Nilsson

Ellinor Persson, Johan Lindén, Mikael Pawlo och Claes-Göran Sylvén valdes på två år vid 
föregående årsmöte.

Pelle Kotschack är hedersledamot i styrelsen.

Siffror från årsmötet 2014 2013
Omsättning 109 721 268 105 472 566

Resultat före avskrivningar 6 400 233 -3 293 172

Årets resultat 4 519 099 -12 036 408

Eget kapital 14 741 804 10 227 377

Balansomslutning 83 089 387 72 012 706

Årets Djurgårdare - dam

Mia Jalkerud med motiveringen:

Årets pristagare på damsidan är en 

målskytt av rang och hade under förra året 

en framträdande roll i DIF Dam. Hon vann 

Elitettans skytteliga på hela 26 mål, hon är 

ett energi knippe som det alltid sprudlar 

glädje om, ” tar alltid jobbet”, ger alltid 110 

procent på plan där hon är ett föredöme för 

resten av laget, och utanför där hon är en 

underbar ambassadör för Djurgården 

Fotboll.

Kurt Hammargrens minnesfond

Priset är ett stipendium som tilldelas en 

juniorspelare och årets stipendiat blev 

Joel Bylander med motiveringen:

Årets pristagare är en mycket duktig 

fotbollsspelare vars främsta kännetecken 

är inställningen att alltid göra sitt bästa. 

Han är ett föredöme som lagspelare och 

tack vare denna inställning har han alla 

förutsättningar att ta sig till elitfotbollen.

Årets Djurgårdare - herr

Kenneth Høie med motiveringen:

Årets pristagare på herrsidan hade under 

förra året en framträdande roll i många av 

lagets segrar och framgångar. 2014 

startade han samtliga 30 allsvenska 

matcher och med sitt stabila spela och 

många högklassiga räddningar var han 

direkt delaktig i flera av lagets poäng under 

säsongen. Han har under året förlängt sitt 

kontrakt och visat att han under lång tid vill 

vara en del av Djurgården Fotboll.

Årets DIF-insats går till personer som gjort något speciellt för Djurgården Fotboll.

Johan Lindman, Oscar Sandén och Michael Kärrberg med motiveringen:

Årets DIF-insats går till tre personer som sedan slutet av 90-talet har jobbat ideellt på över 200 allsvenska matcher. De har servat Djurgården, 

Svenska Fotbollsförbundet och media med matchstatistik som skott på mål, bollinnehav och mycket annat. Tre personer som gör viktiga 

insatser på våra hemmamatcher.

Praktikant-Karin hade med sig kameran på träningslägret i Turkiet, så här såg det ut:

Spelare och fans joxar med trasan.

Lobbyn i världens sjukaste hotell.

Omar och Sam i samspråk med Svennis.

Wille demonstrerar kamerateknik för Haris.

Faltsetas och Stenman surrar med Tobbe Hysén.

Hampus lökar i solen.

12 mars var det lansering för Djurgården 

Fotbolls nya hemsida där vi har förbätt-

rat nyhetsflödet och gett toppnyheterna 

en tydligare placering. Du kan snabbt se 

när nästa hemma- eller bortamatch 

spelas och köpa dina biljetter direkt. 

Se själv på dif.se

Djurgården hyllar Stockholm i ny kampanj
Djurgårdens IF har länge kallats Stockholms Stolthet, vilket även är namnet på årets

kampanj. Kampanjen är framtagen av ideellt arbetande supportrar i samarbete med

Järnkaminerna och Djurgården Fotboll. På stockholmsstolthet.nu finns en kampanjfilm där 

Djurgården hyllar Stockholm och dess invånare. Berättarröst är dramatenskådespelaren och 

före detta Djurgårdsspelaren Thomas Hanzon. På hemsidan kan supportrar generera profil-

bilder och representera DIF i sociala medier på lokal nivå genom att Stockholm bytts ut mot 

respektive stadsdel eller ort med hjälp av geotags.

    – Vi märkte direkt när kampanjen lanserades hur perfekt den landade hos våra

supportrar. Spridningen på var i Stockholm våra supportrar bor visar sig tydligt i sociala

medier. Djurgårdare bor överallt i hela Stockholm, säger Gunnar Gidefelt, kommersiell

chef på Djurgården Fotboll.
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»Tele2 Arena 
ska vara
vårt fort«

Pelle om årets trupp

Behovet av snabba och tekniska 

yttermittfältare är stort 

i de flesta lag och i norske 

Daniel Berntsen har Djurgården 

fått ett välkommet tillskott. En 

poängspelare som värvades från 

Rosenborg - vilket signalerar 

kvalitet - och som kommit in 

snabbt i laget sedan ankomsten 

i januari.

-Jag trivs väldigt bra i Djur-
gården, det är en fantastisk 
förening, säger Daniel som 

uppskattar den goda lagandan som råder 
på Kaknäs.

– Det är bra spelare men framför 
allt fantastiska människor. Alla hänger 
med alla, men det är klart att det blir 
lite extra snack med Fredrik Stenman 
eftersom jag åker till träningen med 
honom varje dag.

NÄR DET GÄLLER DE OMTALADE POÄNGEN 
har Daniel i skrivande stund levt upp 
till förväntningarna och producerat ett 
mål och fyra assist på sju matcher under 
försäsongen och cupspelet.

– Det kändes skönt att få öppna 
målkontot mot IFK Norrköping. Jag gör 
ofta den typen av mål på distansskott 
eftersom jag ganska sällan är i boxen, 
annars är det ju assist som jag brukar 
leverera mest. Det var lite till och från 

Som vanligt blir det en del 

förändringar i truppen mellan 

säsongerna. Efter några år där 

nästan hela laget bytts ut är det 

dock i år en mer normal mängd 

spelare som byts ut. Men nya 

spelare betyder nya förutsätt-

ningar och Djurgårdens tränare 

Pelle Olsson går här igenom hur 

det ser ut i de olika lagdelarna.

Målvaktsidan

Vi har kvar de två målvakterna som vi 
hade förra året. Däremot har tredje-
målvakten Eric Dahlgren lämnat och 
numera är Oscar Jonson som är målvakt 
i P97-landslaget tredjemålvakt. Bra 
målvaktstall med en erfaren Höie, en 
hungrig Hampus som jagar och så en 
framtidsman i form av Oscar.

Försvaret

I backlinjen har det skett en stor för-
ändring. Förra säsongen försvann två 
spelare som hade spelat mycket (Daniel 
Amartey och Vytas Andriuškevičius) 
och vi värvade i stort sätt bara in Fredrik 
Stenman. Så vi gick från sex etablerade 
försvarare till fem. Nu har en av de fem 
(Östberg) slutat och tre har tillkom-
mit. Detta gör dock att vi nu har sju 
etablerade spelare, alltså spelare som har 
spelat på en hög nivå. Förra året hade 
vi Glasberg och Engberg och Sparrdal, 
mindre etablerade framtidsnamn som av 
olika skäl inte är med i år.

Istället har det kommit tre spelare 
med större erfarenhet: Käck som har 
spelat i Superettan, Björkström som har 
gjort 70 matcher för BP i bland annat 
Allsvenskan och Omar Colley som förra 
året var en av finska ligans bästa backar. 
Då Engberg och Glasberg är utlånade 
har vi flyttat upp Mikael Jahn som en 
åttonde försvarare. Han tillhör U21-
truppen men tränar med A-laget. Om 
han kommer att få speltid under 2015 
vet jag dock inte riktigt.

med det i Rosenborg men i 
Bodö Glimt blev det mycket 
assistpoäng. Jag hoppas att jag 
kan fortsätta att hålla den nivån 
här i Djurgården.

ATT DANIEL SPELAR som vänster 
yttermittfältare i DIF är en långt ifrån 
självklar roll för honom trots att han är 
vänsterfotad. Men han tycker att det 
går framåt hela tiden.

– Det blir bättre och bättre. Jag har 
ju inte lirat där förut men kommer in 
i det mer och mer. Jag gillar ju att ha 
mycket boll och det känns som att jag 
har varit väldigt delaktig i spelet de 
senaste matcherna. Sedan har vi en 
del kvar när det gäller relationerna på 
mittfältet men vi har ett antal tränings-
matcher på oss att finslipa det inför 
premiären. Så vi får jobba på hårt och 
nu är det upp till oss att bevisa att vi 
kan betydligt bättre än det vi visade i 
Svenska Cupen.

MÖJLIGHET TILL DET GES när Allsvens-
kan drar igång i början av april och för 
Daniel blir det många nya bekantskaper 
med tanke på att det blir hans första 
allsvenska säsong.

– Jag vet ju ingenting om de andra 
lagen som vi kommer att möta förutom 
IFK Norrköping och Gefle som vi 
möter i en träningsmatch innan. Men 
vi ska ju gå för vinst i varje match och 

Vi har även lite bättre variation på 
spelarna då Colley, Stenman och 
Björkström kan spela både inner- och 
ytterback. 

Mittfältet

Christian Rubio Sivodedov, Simon Tibb-
ling och Adde Johansson är borta. Av 
de som spelade förra hösten så är tre or-
dinarie kvar, Martin Broberg och Haris 
Radetinac på var sin kant och Alexander 
Falsetas i mitten.

Ersättarna är Kevin Walker som 
imponerat i GIF Sundsvall under före-
gående säsong, Daniel Berntsen som har 
spelat i Rosenborg i Norge och spelar 
för Norska U21-landslaget och som kan 
spela både på kanten och centralt. Vi 
har även Jesper Karlström som fyller 
20 i år och redan har 40 Allsvenska 
matcher, han har stor utvecklingspo-
tential. Samma gäller Kerim Mrabti 
som spelat bra i Sirius. Och så har vi 
Soo Yong Yoon som en extra spelare, 
även där med stor utvecklingspotential 
och kan som spela nästan överallt på 
mittfältet. 

Även här finns det en flexibilitet 
bland spelarna och vilka positioner som 

Text: Peder Ernerot   Foto: Express-Bild AB
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på hemmaplan ska vi ha Tele2 Arena 
som ett fort. Kommer man dit ska det 
märkas och sedan får vi jobba oss framåt 
utifrån det, konstaterar Daniel som har 
tipset klart inför premiärmatchen mot 
Elfsborg som gästar fortet Tele2 Arena 
söndag 5 april.

– Vi må gå för vinst. 2-0 blir det, 
avslutar han på klingande norska. 

de kan spela på vilket gör det enkelt 
för oss att växla spelsystem och utan 
bekymmer gå från ett system med tre 
till system med fyra mittfältare eller 
tvärtom. Samtidigt har det skett en stor 
förnyelse i mittfältet och det får man 
ha respekt för att det kan ta tid att få 
allting att sitta. 

Anfall

Där har vi bara tre spelare just nu (i 
mitten av mars), Sebastian Andersson, 
Amadou Jawo och Sam Johnson. Nyasha 
Mushekwi är här för tillfället och har 
gjort ett bra intryck, men det återstår att 
se om han blir kvar.

Philip Hellquist och Tim Söderström 
har lämnat och Sam Johnson har kommit 
in. Kerim Mrabti har visat sig kunna 
spela som anfallare men han är främst 
mittfältare så jag räknar med att vi har en 
forward till i truppen innan premiären. 

Fakta | Daniel Berntsen
Född: 930404
Längd: 175 cm 
Nationalitet: Norsk 
Position: Mittfältare 
Tidigare klubbar: Bodø/Glimt, 
Rosenborg, Fredrikstad
Landskamper: Norge U21 - 6, U19 - 3, U18 - 10
Bonustrivia: Gillar att spela Counterstrike 
och NHL 15
Twitter: @DanielBerntsen

ÅRETS NYFÖRVÄRV
PRESENTERAS

Djurgårdens tränare Pelle Olsson.
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Förste syd-
koreanen i
Allsvenskan 

Ny DIF-idol på 
Tele2 Arena

Den sydkoreanske mittfältaren 

Soo Yoon Yong kom till Djur-

gården för provspel i början 

februari och hans insatser på 

träningarna gjorde ett mycket 

gott intryck på sportchef Bosse 

Andersson. Så pass gott att den 

passningsskicklige och hårt 

arbetande Yoon, skrev på ett 

treårsavtal för DIF. 

Därmed är han den förste sydko-
reanen i Djurgården någonsin 
- och faktiskt Allsvenskan med 

för den delen. Yoon själv är naturligtvis 
mycket nöjd med kontraktet och trots att 
engelskan inte är helt finslipad förmedlar 
han en stor glädje över att ha skrivit på 
för DIF.

– DET KÄNNS JÄTTEBRA och jag är mycket 
glad över att få chansen i Djurgården. 
Det finns väldigt duktiga spelare och 
tränare i föreningen och jag trivs bra här 
även om Sverige är ett väldigt annor-
lunda land för mig. Jag är inte riktigt 
van vid den här kylan men jag har hört 
att det blir betydligt varmare på som-
maren, säger Yoon som i alla fall snabbt 
anpassat sig till en mer kraftfull fotboll 
än den han är uppväxt med.

– Spelet är mycket mer fysiskt här i 
Sverige jämfört med i Sydkorea där det är 
en kvickare, mer teknisk fotboll. Men jag 

Vissa värvningar uppmärksam-

mas lite mer än andra och Kevin 

Walkers övergång till Djurgår-

den hörde till kategorin som 

ytterst få missade.

Inte så konstigt med tanke på att 
Kevin vann Idol 2013 men för den 
25-årige mittfältaren, som värvades 

från GIF Sundsvall, har det alltid varit 
fotbollen som är nummer ett. Numera 
är också DIF nummer ett som val av 
förening och Kevin känner att han tog 
rätt beslut.

– Jag är väldigt glad att jag valde 
Djurgården. För mig var det en ny 
utmaning och jag tycker att det har varit 
väldigt positivt det som jag upplevt så 
här långt, säger Kevin som i likhet med 
många nya namn har anpassat sig till en 
del nya spelmässiga premisser under det 
första kvartalet. 

– För oss nya spelare har det varit en 
bra försäsong att komma in i laget på, 
tycker jag. Det har funkat lite upp-och-
ner, vi har gjort några bra och några 
mindre bra fighter. Men på det stora 
hela har vi väl hållit en helt okej nivå. 
Sett till mina personliga insatser har det 
också varit helt okej. Det är alltid lite 
olika hur man mår rent fysiskt, men det 
har det känts bra ute på planen. Jag trivs 
i min centrala mittfältsroll som inte 
skiljer sig så mycket från den jag hade i 
Sundsvall.

är van vid att jobba hårt och ta för mig 
på planen så det har inte varit några 
problem att komma in i det för mig.

FOTBOLL BÖRJADE HAN SPELA när han var 
åtta år gammal hemma i födelsestaden 
Seul och sedan bar det vidare till Nike 
Academy i England som snappade upp 
den då sjuttonårige Yoon.

– Jag kom till Nike Academy för un-
gefär två år sedan och Djurgårdens ta-
langscout (Mats Jansson) såg mig spela 
ett antal matcher där och kontaktade 
mig. Så jag kom över och provspelade 
och har satsat hårt för att visa upp mig 
på bästa sätt på träningarna. Det verkar 
ju också ha gett resultat vilket är väldigt 
roligt, säger Yoon som är lågmäld och 
ogärna framhäver sig själv. Men efter 
ett lätt insisterande levererar han ändå 
ett svar på vilka som är hans styrkor.

– Passningsspelet och snabbheten, 
skulle jag nog säga. Jag slår gärna långa 
crosspassningar och gör också mål lite 
då och då, intygar Yoon som trots den 
tuffa konkurrenssituationen i truppen 
ändå hoppas på speltid i A-laget och 
speciellt hemma på Tele2 Arena.

– Jag satt i publiken i cupmatchen 
mot Ängelholm och även om det var 
långt ifrån fullsatt så blev jag väldigt 
imponerad av hur mycket det låter om 
publiken och stämningen inne på are-
nan. Så självklart hoppas jag att få kliva 
ut där, avslutar Yoon.

ETT PAR MÅL har det också blivit 
för Kevin under träningsmat-
cherna och frisparksmålet mot HJK 
Helsingfors på Tele2 Arena vill  nog 
många DIF-supportar gärna se åter-
upprepas i Allsvenskan.

– Det var en skön träff jag fick. Det 
brukar bli några sådana per år så jag får 
försöka få till så många som möjligt den 
här säsongen, säger Kevin som har fått 
goda intryck av sin nya hemmaplan och 
är grymt laddad inför den stundande 
hemmapremiären den 5 april mot de av 
vissa topptippade Elfborg.

– Inspirerande match och kul att 
inleda mot Elfsborg hemma. Det kom-
mer att bli bra tryck och jag ser fram 
emot det väldigt mycket. De verkar ha 
ett bra lag i år så det kommer att bli en 
tuff match och det är den vi jobbar mot 
hela tiden.

I ÖVRIGT HAR KEVIN landat bra i Stock-
holm med en skön villatillvaro och även 
om gitarren plockas fram lite då och då 
så är det full fokus på Djurgården under 
vintern.

– Det har mest handlat om att 
komma på plats med fotbollen den här 
tiden. Jag är inne i en fas där jag pla-
nerar mer för framtiden så det har inte 
varit så många musikaliska åtaganden. 
Det kanske blir några roliga grejer 
framåt sommaren om det blir några 
luckor, vi får se. Men som sagt, DIF är 
alltid prio ett.

Text: Peder Ernerot   Foto: Express-Bild AB
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NÅGOT SOM BOSSE ANDERSSON också 
gärna ser även om han tänker mer lång-
siktigt kring Yoon och hans utveckling.

– Han har ett treårsavtal och det finns 
en öppning efter den här säsongen om 
vi vill diskutera hans framtid. Han är ju 
bara nitton år och har under de här veck-
orna utvecklats enormt och visat att han 
är en skicklig fotbollsspelare, otroligt 
ambitiös och professionell.

Utöver det har han dessutom visat 
värden på fystesterna som har varit i 
topp. I den konkurrenssituation vi har 
i laget nu är det en spelare som passar 
perfekt in och kommer att få en utbild-
ningsplan och utvecklingsmöjligheter 
under det här året. Det lär bli mycket 
U21 till en början och på sikt kan han 
vara med och konkurrera om en plats i 
A-laget. Med tanke på hans ringa ålder 
så är ju som sagt utvecklingspotentialen 
väldigt stor så det ska bli spännande att 
följa honom i DIF, säger Bosse. 

HUR DET BLIR med ett tilltänkt All Star 
Band med Kevin, Emil Bergström, 
Martin Broberg och Hampus Nilsson 
med flera får ligga på hold ett tag för att 
tala i skivbolagstermer. 

– Haha, vi får se även där. Jag tror att 
det tyvärr kan dröja som det ser ut nu, 
avrundar Kevin. 

Fakta | Soo Yoon Yong
Född: 951210
Längd: 183 cm 
Nationalitet: Sydkorean 
Position: Mittfältare 
Tidigare klubbar: Nike Academy

Fakta | Kevin Walker
Född: 890803
Längd: 177 cm 
Nationalitet: Svensk 
Position: Mittfältare 
Tidigare klubbar: Varbergs BOIS, 
Kalmar FF, Örebro SK, AIK, Väsby United, 
Assyriska FF, GIF Sundsvall
Twitter: @kwalks8
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Järnkaminen 
Sam ett ständigt 
orosmoment för
motståndar-
försvaret

Ung men mogen 
mittfälts-
begåvning

När Sam Johnson värvades från 

division 1-laget IK Frej var det 

många som betraktade honom 

som en forward på tillväxt men 

under försäsongen har den 

22-årige liberianen tydligt visat 

att han är en man för startelvan.

 

En resa som började med att Sam 
kom till Sverige från Liberia 
2011 och spelade i Assyriska, 

Dalkurd, Härnösand och IK Frej - där 
Sam gjorde tretton mål under säsongen 
2014 - innan han till slut anlände till 
Djurgården. Något av en dröm som gick 
i uppfyllelse för Sam som inspekterade 
sin nuvarande hemmaplan i ett tidigt 
skede.

– När jag kom till Stockholm tog 
min agent med mig till Tele2 Arena 
och jag tänkte att här ska jag spela en 
dag. Nu är det min hemmaarena och 
det känns fantastiskt. Mattan är väldigt 
snabb och den passar min spelstil bra, 
säger Sam.

EN SPELSTIL som har gett Sam meriter i 
det liberianska U23-landslaget och som 

Jesper Karlström har inte gjort 

sig känd som någon målspruta 

tidigare men i Djurgårdströjan 

har den unga mittfältsbegåv-

ningen i skrivande stund redan 

hunnit göra två mål på fem 

matcher under försäsongen.

-Jag brukar ju inte göra så mycket 
mål men det är skönt när de 
trillar in. Speciellt när man gör 

ett tidigt mål som det mot Norrköping 
i cupen, det blir en självförtroendekick 
och sedan gick det också väldigt bra un-
der resten av den matchen, säger Jesper. 

ANNARS ÄR NYFÖRVÄRVET FRÅN BP 
företrädesvis rekryterad för sitt kloka och 
vårdade spel på mittfältet där han upp-
träder med en mognad som är impone-
rande trots att Jesper bara är 19 år. Han 
fördelar bollar lugnt och behärskat och 
slår gärna långa, raka pass framåt som 
skär mellan motståndarnas lagdelar.

– Jag gillar att försöka få fram bollen 
snabbt till rättvända spelare. Gärna lite 
maskerat också, det är en av de sakerna 
jag tycker att jag är riktigt bra på.

PÅ DE CENTRALA MITTFÄLTET rådet det 
dock knivskarp konkurrens med Alexan-
der Faltsetas, Kevin Walker och Kerim 
Mrabti i laget. Ett faktum som sporrar 
mer än det bekymrar Jesper som inte är 
den som är missunnsam om någon annan 

han har fått mycket beröm för av trä-
nare Pelle Olsson där Sams uppoffrande 
och fysiska agerande blir ett ständigt 
orosmoment för motståndarförsvararna.

– Sådan är min spelstil, jag är tuff 
och jobbar alltid hårt för laget. Målen 
är självklart viktiga för mig och bra 
för självförtroendet, men i slutändan 
handlar det bara om att laget ska vinna 
matcherna.

NÅGRA MÅL HAR DET ÄNDÅ BLIVIT, tre 
stycken på åtta matcher under försä-
songen (fram till och med träningsmat-
chen mot Gefle), och med åren har Sam 
lärt sig att han måste ha tålamod även 
om det kommer svackor i målproduk-
tionen. 

– För en anfallare är det alltid så. 
Ibland kommer målen och ibland inte 
men så länge som jag alltid kämpar och 
ger mitt yttersta kommer chanserna att 
dyka upp. Så det kommer att bli fler mål 
i Allsvenskan för mig.

FÖRHOPPNINGSVIS ser vi Sam dunka in 
bollen redan i allsvenska premiärmatchen 
mot Elfsborg den 5 april. Ett scenario 
som Sam tycker låter tilltalande eftersom 
han alltid vill göra publiken lycklig.

tar platsen i startelvan. 
– Konkurrensen är väldigt tuff 

men som jag ser det är alla polare i 
laget ändå. Man behöver inte vara ovän 
med någon för att den har tagit platsen 
utan jag tänker mest på hur jag ska spela 
mitt spel. Sedan när man väl får chan-
sen gäller det att ta den och visa vad 
man kan, säger Jesper som tycker att 
han fått fram del av sin kapacitet hittills 
även om det finns mer att ge.

– Fotbollsmässigt har det blivit 
bättre och bättre tycker jag och det gick 
bra både mot Norrköping och Gefle 
tycker jag. Ser man till lagets insatser 
har vi ju gjort bra ifrån oss, bortsett från 
Norrby-matchen. Spelet har kanske 
varit lite upp-och-ner men det är många 
nya i laget och det tar lite tid att sätta 
vårt spelsätt.

SOM TIDIGARE BP-SPELARE har det inte va-
rit några omställningsproblem i och med 
flytten till DIF och Jesper kände många i 
laget redan när han kom till Kaknäs.

– Jag kom in snabbt i laget och det 
var nyttigt för mig att direkt få åka med 
på träningslägret till Turkiet i februari. 
Det blir självklart en del umgänge med 
de andra nyförvärven Elliot (Käck), 
Tim (Björkström) och Kerim (Mrabti) 
men egentligen hänger alla med alla i 
laget. Sedan har Emil Bergström, som 
jag kände bra innan, stöttat och hjälpt 
mig in i laget på ett bra sätt. Även 
Amadou Jawo har varit viktig för mig, 
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– Vi har fantastiska supportrar och 
jag hoppas att det blir helt fullsatt i pre-
miärmatchen. Jag ska göra allt jag kan 
för att alla ska kunna gå därifrån med 
ett leende på läpparna, avslutar glädje-
spridaren Sam. 

men som sagt, det är ett otroligt bra 
gäng allihopa, konstaterar Jesper som 
tycker att tillvaron i DIF levt upp till 
högt ställda förväntningar.

– Det är bättre kvalitet och tempo på 
träningarna så det har nog överensstämt 
med mina förväntningar. En utveck-
lande miljö och sedan uppskattar jag att 
allt sköts väldigt proffsigt på Kaknäs 
runt träningarna. 

SLUTLIGEN ÅTERSTÅR ATT SE om för- 
säsongens målform håller i sig i All-
svenskan också. Jesper har en realistiskt 
syn på utkomsten men lovar ändå en 
förbättring jämfört med fjolåret.

– Jag gjorde ju tre mål i Allsvenskan 
2014 så minst fyra ska det bli i år, 
avslutar han med ett skratt. 

Fakta | Sam Johnson
Född: 930506
Längd: 180 cm 
Nationalitet: Liberian 
Position: Anfallare 
Tidigare klubbar: Assyriska FF, Juventus IF, 
Härnösands FF, IK Frej
Instagram: libnr1

Fakta | Jesper Karlström
Född: 951021
Längd: 182 cm 
Nationalitet: Svensk 
Position: Mittfältare 
Tidigare klubbar: Brommapojkarna
Landskamper: U21 - 1, U19 - 5, U17 - 9
Instagram: @jesperkarlstrom
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En tronpretendent 
i DIF-försvaret

Bosses dröm-
värvning

Med smeknamn som ”King 

Omar” och omdömen som ”ett 

fysiskt monster” har Omar Col-

ley haft högt ställda förvänt-

ningar att leva upp till. Mycket 

talar också för att Djurgårdens 

nyförvärvade mittback kommer 

att infria dem. 

Under sin tid som försvarare i finska KuPS 
gick Omar Colley under smeknamnet 
”King Omar”. Ett passande namn på den 

reslige försvararen - som av sin nuvarande lagkompis 
Amadou Jawo omnämnts som ”ett fysiskt monster” - 
med tanke på att han enligt testresultat var snabbaste 
och uthålligaste spelaren någonsin i KuPS, enligt 
den finske klubbens VD Jarmo Heiskanen.

MEN NU HAR OMAR tagit sig över Östersjön och 
är på plats i Djurgården för de tre kommande 
åren. Det var dock ingen enkel förhandling och 
förhoppningen att få hit Omar redan sommaren 
2014, då värvningen skedde, strandade i de 
stenhårda kontraktsförhandlingarna med KuPS 
som gärna ville behålla sin backstjärna så länge 
som möjligt. Istället blev det ankomst i januari 
2015 för Omar som snabbt kommit in i gänget 
på Kaknäs och hela föreningen.

– Jag är otroligt glad över att få vara i Djur-
gården. Det har känts bra sedan dag ett i den här 
fina föreningen, jag trivs med spelarna, ledarna, 
supportrarna och all annan personal. På något sätt 
känns det som att det här är mitt hem fast jag inte 
varit här så lång tid. Jag har alltid drömt om att få 
spela för en stor klubb och Djurgården är en av de 
största i Sverige. Därför tvekade jag aldrig när det 
gällde att skriva kontrakt, säger Omar som inte 
har något emot sitt forna smeknamn ”King Omar” 
och hoppas att han kan leva upp till det i DIF.

– Det är upp till mig att bevisa att jag kan leverera 
ute på planen. Ska jag fortsätta ha det namnet måste 
jag visa att jag är kung ute på planen hela tiden.

Kerim Mrabtis ankomst till Djur-

gården föregick av en hel del 

medialt surr där DIF:s sportchef 

Bosse Andersson nämnde att han 

hade en dröm om en spelare han 

väldigt gärna ville se i den blåran-

diga tröjan inför säsongen 2015.

Drömmen blev sann för Bosse och 
även för urdjurgårdaren Kerim.

– Att få spela för Djurgården 
har varit något av en barndomsdröm för 
mig och ända sedan jag hörde att DIF 
var intresserade var det egentligen inte 
något snack om saken när det gällde 
kontraktet. Jag har ju själv stått på 
läktaren tidigare när Djurgården spelat 
så det känns grymt att kunna vara med 
och bidra nere på planen, säger Kerim.

KERIM KOMMER URSPRUNGLIGEN från 
Nacka och flyttade till Enköping vid 
fem års ålder vilket innebar spel med 
Enköpings SK under uppväxttiden för 
att sedan som artonåring gå vidare till IK 
Sirius. Där gjorde han ett tydligt avtryck 
med sina insatser som 10:a, det vill 
säga i den offensiva mittfältsrollen, och 
levererade en hel del poäng. I Djurgården 
har Kerim dock fått inleda sin sejour i en 
lite ovan position som renodlad forward 
under försäsongsmatcherna på grund 
av det tuffa skadeläget som rådde under 
februari. Något som han dock verkar ha 
anpassat sig bra till och han passade på 
att göra två mål som anfallare i tränings-
matchen mot Vardar Skopje.

– Skadeläget har ju gjort att jag vika-
rierat som forward. Det har ju gått bra 
även om det har varit lite annorlunda 
för mig i den positionen, men man får 

FÖRSÄSONGEN HAR BJUDIT PÅ blandad 
kompott för Omar och laget så här långt (10/3) 
och när Djurgården gick in i Svenska Cupens 
gruppspel efter fyra raka vinster i de föregående 
träningsmatcherna var det få som trodde att cupä-
ventyret skulle ta slut redan i andra gruppspelsom-
gången mot Norrby.

– Vi har väl haft det lite motigt i cupen men 
vi kom i alla fall tillbaka bra mot Norrköping 
när vi vann med 3-1. Det är klart att det var trå-
kigt att åka ur cupen men förlorar man matcher 
kan man inte hänga med huvudet för det utan 
man måste alltid jobba sig tillbaka.

FÖR DE SOM ÄNNU INTE hunnit bekanta sig med 
Omars insatser på planen under försäsongen är han 
som sagt en stark, fysisk mittback med känsligt vän-
sterfot och ett bra spelsinne. Egenskaper som också 
gett honom en plats i det gambiska landslaget där 
han i skrivande stund har hunnit med 6 A-lands-
kamper och spelat tillsammans med DIF-profilerna 
Dembo Touray och Kebba Ceesay - de båda två var 
för övrigt bidragande till att Omar valde Djurgår-
den. Men Omar litar inte bara på sin fysik utan vill 
hela tiden förbättra sitt spel där mycket handlar om 
att ligga rätt i position och vinna dueller.

– Som försvarare är det min uppgift att hålla 
rent och det är klart att jag har en fördel av min 
längd och vinner många höjddueller. Så jag försöker 
alltid att träna lite extra på löpningar och hopp för 
att behålla spänsten i luften. Men egenskaperna kan 
alltid bli bättre så tränarna och fysteamet hjälper 
mig mycket för att utveckla mitt spel, intygar Omar.

UNDER FÖRSÄSONGEN OCH I CUPSPELET har 
Omar bildat mittbackspar med Emil Bergström 
och det är en inte alltför vågad gissning att de 
båda finns på planen i den allsvenska premiären 
mot Elfsborg den 4 april. Samarbetet går ständigt 
framåt och Omar har mycket gott att säga om sin 
kollega i den centrala defensiven.

– Emil är yngre än jag men han är en ledare i 
laget. En stor kille som är tuff, snabb och aggressiv 

anpassa sig. Lite forwardsspel kommer 
det kanske att bli framöver också men 
till slut vill jag hitta min egna roll som 
central mittfältare. Det är ju där jag vill 
spela eller som 10:a offensivt, men det 
kommer med tiden. Samtidigt är det en 
bonus att kunna vara med och konkur-
rera om anfallspositioner också. Allt 
hänger ju på hur säsongen utvecklar sig 
med skador, form och annat.

I LIKHET MED RESTEN AV LAGET blickar 
Kerim framåt mot den allsvenska pre-
miären och det som sker och skett under 
försäsongen arkiveras omgående och 
läggs åt sidan.

– Vi fick ju inte den bästa starten 
på säsongen i cupen men vi har släppt 
den besvikelsen snabbt och laddat om. 
Nu gäller det att visa vad vi går för i 
Allsvenskan istället där vi ska göra en 
dundersäsong, säger Kerim som hämtar 
mycket kraft från sammanhållningen 
inom laget och hela föreningen.

– Gruppen är härlig och det är 
många som man lär känna riktigt nära. 
Jag har lätt för mig rent socialt och det 
är bra att lära känna allas styrkor, svag-
heter och personligheter så att man kan 
jobba tillsammans på bästa sätt. Över-
lag tycker jag att hela föreningen med 
styrelsen, tränare, supportar med flera 
har en skön känsla av närhet. Det är kul 
när supportrar och styrelsemedlemmar 
står och kollar på träningar tillsammans 
och snackar fotboll. 

MÖJLIGHETERNA I ALLSVENSKAN ser goda 
ut tycker Kerim som hoppas och tror att 
DIF tar ytterligare kliv uppåt i tabellen 
under den här säsongen.

– Vi vill ju komma högre upp än 
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i sitt spel och har allt som krävs för att lyckas 
inom fotbollen. Vi pratar mycket med varandra 
och diskuterar idéer och hur vi kan utveckla vårt 
spel. Han hjälper mig också att översätta ibland 
när Pelle drar saker snabbt i stunden på svenska 
som han inte hinner återge på engelska. Så Emil 
är mycket viktig för mig och hela laget.

SER MAN TILL LAGBYGGET I ÖVRIGT ser Omar 
ljust på framtidsutsikterna med tanke på den låga 
medelåldern och den omvittnat goda stämningen 
i laget.

– Vi har ett ungt och lovande lag och även om 
det är mycket nya spelare så tror jag att vi kommer 
att göra en bra säsong. Jag har sagt det förut och jag 
säger det igen; vi ska vara med och slåss om med-
aljer i år och det är upp till oss själva att se till att vi 
lyckas med det, säger Omar som får extra energi av 
publikstödet och vill se mycket folk på läktarna i år.

– Även om jag inte spelat någon allsvensk 
hemmamatch än märker och hör jag mycket av sup-
portrarna. De har varit med på bortamatcher, sjungit 
och stöttat oss och jag hoppas att jag kommer att få 
höra mycket av dem i premiärmatchen mot Elfsborg. 
Det betyder mycket för mig att ha ett sådant stöd i 
ryggen och jag är tacksam för det, avslutar han. 

förra året och det är realistiskt tycker 
jag. Det är det som vi ska jobba för och 
sedan finns det ju lag som dippar eller 
skräller så vi får se över tid hur våra 
motståndare ser ut, säger Kerim som re-
dan nu längtansfullt blickar fram emot 
det dubblerade antalet derbymatcher 
som väntar i år.

– Det är ju de matcherna man vill 
spela och nu när det kommit in ett till 
lag från Stockholm i Allsvenskan blir 
det ju två derbymatcher till. Så det ska 
bli grymt kul.

TILLS DESS HINNER HAN SÄKERT lira ett 
antal FIFA15-matcher på fritiden där 
han enligt egen utsago regerar i laget.

– Vi tog ju med ett Playstation till 
träningslägret i Turkiet och det blev en 
succé. Jag och Elliot, som jag delade 
rum med, hann i och för sig inte med 
så mycket spelande som vi ville men jag 
vågar påstå att jag fortfarande är etta, 
summerar Kerim. 

Fakta | Omar Colley
Född: 921024
Längd: 192 cm 
Nationalitet: Gambier 
Position: Mittback 
Tidigare klubbar: Wallidan FC, Real de 
Banjul, KuPS
Landskamper: Gambia A-lag - 6, U20 - 10, U17 - 8
Bonustrivia: Bra kompis med Pa Dembo 
Turay och Kebba Ceesay
Twitter: @ocolley15

Fakta | Kerim Mrabti
Född: 940520
Längd: 175 cm 
Nationalitet: Svensk 
Position: Mittfältare 
Tidigare klubbar: Enköpings SK, IK Sirius
Landskamper: U21 - 2, U19 - 4
Bonustrivia: Djurgårdare sedan barnsben, 
första matchen var CL-kvalet mot Partizan 
Belgrad
Twitter: @kmrabti
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»Vi ska blicka
uppåt i tabellen 
och slåss i toppen«
Tim Björkström var ett av de första 

nyförvärven Bosse Andersson 

rekryterade till Djurgården inför 

2015. ”En skicklig och välutbildad 

spelare som kan spela både mitt-

back och högerback”, enligt DIF:s 

sportchef och för Stockholms-

killen Tim var det en smidig och 

lyckad flytt till Djurgården. 

-Det var skönt att komma hit i 
november ett par veckor och 
lära känna grabbarna och 

tränarna. Det var positiva intryck direkt 
och de har hållit i sig. Jag kommer ju 
från BP och man märker tydligt att det 
här är en större klubb. Organisatio-
nen, supportrarna och allt annat runt 
omkring blir annorlunda men jag tycker 
att det verkligen har levt upp till de för-
väntningar jag hade när jag kom hit.

ACKLIMATISERINGEN har knappast varit 
något problem för 08:an Tim som ändå 
uppskattar det engagemang som finns i 
truppen för att svetsa samman laget.

– De flesta har varit väldigt sjysta 
och en som jag tycker har märkts lite 
extra är Amadou Jawo som tagit lite 
extra ansvar för oss som varit nya och 
lärt oss mycket. Han har verkligen tagit 
hand om oss på ett bra sätt.

FOTBOLLSMÄSSIGT HAR OMSTÄLLNINGEN 
varit lite större för Tim med tanke på 
att han måste anpassa sig till ett nytt 
spelsystem jämfört med tiden i BP.  

– Det har gått helt okej. För mig är 

det lite nya principer, jag kommer från 
ett 4-3-3 och här i DIF är det 4-4-2 och 
det blir lite annorlunda för mig. Men 
det kommer mer och mer och jag kän-
ner att jag har fått ett hum på det mesta 
vid det här laget. Då blir det också 
lättare att prestera själv, så det är små 
steg framåt för varje träning.

UNDER FÖRSÄSONGEN har det blivit väx-
lande positioner för Tim som alternerat 
både som höger- och mittback. Något 
han är van vid och fixar utan problem.

– I ungdomsåren spelade jag ju 
mittback tills jag kom upp i BP:s A-lag 
där jag blev högerback, det är lite mer 
offensivt tänk som ytterback. Jag gillar 
båda men får jag välja skulle jag nog ta 
högerback, säger Tim som har en stark 
tro på kapaciteten i årets trupp. 

– Jag tror att det finns bra möjlig-
heter att komma bättre än i fjol. Vi 
vet ju inte så mycket om de allsvenska 
konkurrenterna i nuläget men med det 
spelarmaterialet och den känslan som 
vi har just nu tycker jag att vi har all 
rätt att blicka uppåt i tabellen och slåss 
i toppen. 

ETT AV DE FÖRMODADE TOPPLAGEN väntar 
i premiären på Tele2 Arena. Elfsborg 
gästar huvudstaden och Tim tror och 
hoppas på en utsåld arena. 

– Förhoppningsvis blir det fullsatt 
med ett bra tryck på läktarna. Vi ska få 
ut allt vi kan av den matchen och det 
vore riktigt skönt med en seger direkt 
i premiären med allt vad det innebär. 
Förra året var det ju lite sisådär med 
hemmaspelet så i år måste vi ta fler po-
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äng hemma. Ska vi vara med och slåss 
i toppen måste vi ha ett bra hemma-
spel och det har vi alla möjligheter till 
på Tele2 Arena eftersom vi tränar på 
konstgräs varje dag och kan den banan.

EN ANNAN SAK som Tim också kan bra 
är bilar och han sköter sina fordon med 
minutiös noggrannhet. Som varandes 
bilexperten på Kaknäs tycker han att 
skötseln av spelarnas bilar är minst sagt 
ojämn där det finns en del ris och ros att 
dela ut.

– Kenneth Höie och Fredrik Sten-
man är exemplariska men sedan finns 
det några andra som gör det halvdant. 
De har mycket att förbättra men det 
kommer med tiden. Jag ska lära dem allt 
jag kan, avslutar Tim med ett skratt. 

Fakta | Tim Björkström
Född: 910108
Längd: 180 cm 
Nationalitet: Svensk 
Position: Mittback/högerback 
Tidigare klubbar: Gröndals IK, BP
Landskamper: U21 - 2, U19 - 11, U17 - 19

Tillbaka 
där han hör 
hemma
När Elliot Käck skrev på för DIF 

var det ett kärt återvändande till 

föreningen i hans hjärta. Redan 

som femåring började han som 

blårandig knatte och spelade i 

Djurgården fram till 2008. 

Därpå följde ett antal år i exil som 
utlånad där Elliot till slut skrev 
på för IK Sirius inför säsongen 

2012 och gjorde ett par riktigt starka 
år där. Något som fick sportchef Bosse 
Andersson att lyfta på luren och kalla 
hem den 25-årige vänsterbacken som nu 
sluter cirkeln.

– Det har varit grymt kul att få 
komma tillbaka Djurgården och flytta 
hem till Stockholm igen. Det är sköna 
killar i den här gruppen, det känns 
redan nu som ett väldigt sammansvetsat 
gäng fast det är många nya namn, säger 
Elliot som betonar vikten av att umgås 
frekvent även efter träningarna. 

– Det blir ju lite annorlunda här jäm-
fört med när jag bodde i Uppsala, det är 
ju en mindre stad och då är det mycket 
enklare att umgås efter träningen och 
till exempel cykla hem till någon och 
laga middag. Det blir lite svårare här 
i Stockholm när alla bor på olika håll. 
Men jag tycker att vi kommit igång 
bra med det nu i laget, vi ses mer och 
mer ute på stan efter träningen. Det är 
viktigt och är man riktigt bra kompisar 

utanför planen så står man upp ännu 
mer för varann på planen, säger Elliot.

UNDER FÖRSÄSONGEN har den mångsi-
dige Elliot spelat både som vänsterback 
och yttermittfältare. Han tycker inte 
att det är något problem med olika 
positioner även om han helst befinner 
sig i backlinjen.

– Jag ser väl det mest som positivt. Så 
länge jag är på planen spelar det inte så 
stor roll var jag spelar, även om jag helst 
spelar vänsterback. Sedan är ju det nya 
spelsätt både offensivt och defensivt för 
mig så det tar ett tag att komma in i det, 
men det går bättre och bättre tycker jag. 

PRESTATIONERNA PÅ FÖRSÄSONGEN har 
varit mestadels bra, med vissa tydliga 
undantag, tycker Elliot som dock helst 
blickar framåt mot den allsvenska pre-
miärmatchen mot Elfsborg den 5 april 
hemma på Tele2 Arena. En match där 
DIF förhoppningsvis kan dra fördel av 
snabba omställningar.

– Jag har mött Elfsborg med Sirius 
två år i rad i Svenska Cupen och det 
är ju ett väldigt spelskickligt lag med 
många duktiga spelare. Men jag tror 
att de kan passa oss ganska bra att 
spela mot ett lag som vill ha bollen och 
inte bara anfalla hela tiden. Så var det 
lite i cupmatchen mot Norrköping där 
vi hade lågt bollinnehav men många 
snabba omställningar. Vi har många bra 

Text: Peder Ernerot   Foto: Express-Bild AB

kontringsspelare så det är en matchbild 
som passar oss, resonerar Elliot som 
ligger lågt med övrigt tippande med 
tanke på att det är hans första allsvenska 
säsong.
– Det är svårt för mig att sätta en realis-
tisk målsättning för säsongen eftersom 
jag inte spelat i Allsvenskan förut men 
det är väl rimligt att tycka att vi ska vara 
bättre tabellmässigt än förra året.

KANSKE MED HJÄLP av några assister 
från Elliot som gärna tar hörnor och 
frisparkar.

– Det är något jag jobbat med mycket 
under åren i Sirius. Jag hade fyra assist 
på fasta situationer förra året, men det 
är en färskvara så man måste nöta på det 
nästan dagligen för att inte tappa det. 
Men jag hoppas självklart att jag toppar 
det i år, avslutar han. 

Fakta | Elliot Käck
Född: 890918
Längd: 173 cm 
Nationalitet: Svensk 
Position: Vänsterback 
Tidigare klubbar: Värtans IK, Värmdö IF, 
Hammarby TFF, IK Sirius
Twitter: @elliotkack



20 21

Man måste säga Ja! ibland, även i affärs
världen. Man måste våga säga att man är 
överens, sträcka fram näven och skriva på 
avtalet. Det gör vi betydligt oftare än våra 
kamrater i bankbranschen. 

De ser finansiering och factoring som en 
risk. Ett problem. De tänker att de kanske 
blir av med sina pengar och så stoppar de 

tillbaks handen i fickan. Vi tänker annor
lunda. Därför köper vi din faktura direkt 
och pengarna har du på kontot samma dag.

Detta ger dig bättre likviditet. Du kan 
betala dina löner, din hyra och dina lever
antörer. Du kan göra fler affärer och skaka 
hand med fler nöjda kunder. Hör av dig så 
berättar vi mer. 

Mer likviditet till svenska näringslivet
www.prioritet.se | 020-300 100

Vårt hemliga vapen:

högernäven.
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Missa inte starten 
av Allsvenskan!

Djurgården - Elfsborg
Söndag 5 april 17.30

Tele2 Arena

Djurgården - Kalmar
Fredag 17 april 19.00

Tele2 Arena

SÅ HÄR KÖPER DU BILJETTER I AXS:
På Internet: Köp biljetter direkt via AXS.com och välj leveranssätt e-ticket och skriv ut dina biljetter. 

Mobil: Ladda ner AXS mobilapp för enkelt biljettköp där din mobil scannas av i entrén.  
Sök på dif i appen och välj match. 

Biljettkassa: ServiceCenter vid Globens SkyView, 
Måndag – Fredag 09.30-18.00, Lördag – Söndag 09.30-16.00

Via telefon: Callcenter telefon 077-131 00 00, Måndag – Fredag 09.00-18.00, Lördag 10.00-15.00

Biljettkassa matchdag: Globentorget, Ticket Info Söder och Ticket Info Norr öppnar två 
timmar innan avspark men vi rekommenderar alla att köpa förköp så att ni slipper stå i 
kö vid biljettluckorna

AXS Invite: AXS Invite gör det möjligt att enkelt och smidigt boka biljetter till dig själv 
och dina vänner, utan att beställaren behöver betala för allas biljetter. Med AXS Invite 
kan du köpa dina egna biljetter direkt och samtidigt reservera biljetter åt dina vänner. 
Inbjudan skickar du enkelt via Facebook eller e-mail.
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SLOSLO

Vad gör en SLO?
Sedan den 15 januari 2012 har Lena Gustafson Wiberg och Stefan Ryderfelt jobbat som SLO hos 

Djurgården fotboll. Jag satte mig ner med Lena på Djurgårdens kansli i Klocktornet för att få en 

bättre bild av vad det innebär att jobba som SLO för Sveriges finaste förening. 

Text och foto: Hamid Shokatyan

Vi kan börja med det viktigaste först: 

Vad är SLO och hur blir man en? 

– SLO står för Supporter Liaison Officer 
och det är personer som ansvarar för 
kontakter mellan klubben och klubbens 
supportrar och supporterföreningar. 
Det kan handla om en person som är 
anställd av klubben eller jobbar på ideell 
basis.  I Sverige har detta funnits sedan 
2012 och alla allsvenska klubbar med 
undantag för två har minst en SLO. 
Men även dessa två klubbar är på gång 
med att hitta personer som ska ta på sig 
den rollen. 

– Jag och Stefan, bland flera andra, 
ansökte om tjänsterna 2012. Vi fick gå 
igenom en process där vi bland andra 
fick träffa Mats Jonsson, säkerhets- 
ansvarig för Djurgården. Djurgården 
fick även föra en diskussion med Järn-
kaminerna under rekryteringsprocessen 
då det var viktigt för oss och Djurgården 
att vi hade förtroende hos supportrarna. 
Och det tycker jag att vi har.

Vad har du och Stefan för bakgrund?

– Vi kommer båda från supportermiljön, 
även om vi det är från lite olika håll.  
Stefan har erfarenhet av den lite mer 
destruktiva sidan där han var delaktig 
tidigt på 90-talet och jag kommer från 
Järnkaminerna, där jag bland annat 
suttit i styrelsen i fyra år. Jag har även 

i flera år jobbat ideellt som länk mellan 
Järnkaminerna och tifogruppen och 
Djurgården. Vi tycker det är bra att vi 
båda har erfarenhet från supporter- 
kulturen samt att det finns en ålders-
skillnad mellan oss (Lena är 10 år yngre 
än Stefan). Tillsammans har vi ett hyfsat 
brett kontaktnät bland Djurgårdare och 
det förenklar arbetet en del. 

Om vi nu bortser från den officiella 

beskrivningen, hur skulle du beskriva era 

arbetsuppgifter? 

– Jag skulle säga att vår huvuduppgift är 
att skapa plattformar för dialog mellan 
de olika intressenterna inom fotbollen, 
framförallt mellan föreningen och 
supportrarna. Det är vår uppgift att få 
supportrarnas röst att bli hörd inom 
föreningen och även att försöka förankra 
föreningsbeslut och diskussioner utåt 
bland supportrarna. Jag brukar säga att 
vi bär väldigt sällan våra egna åsikter 
utan det handlar ofta om att förmedla 

någon annans. Det kan handla om 
Supportrar, föreningen, arena, polis 
eller de andra lagens SLO:er där vi har 
ett bra samarbete. 

– När det gäller själva matchdagarna 
handlar det mycket om logistik och 
göra det så enkelt och så smidigt som 
möjligt för Djurgårdare att besöka våra 
evenemang. 

Nu har det gått över två år. Hur tycker ni 

detta har utvecklats från när ni började? 

– Ja det har det definitivt. I början und-
rade folk vad sjutton detta var och vad vi 
höll på med. Rollbeskrivningen var väl-
digt luddigt och allting var väldigt nytt. 

– Nu har det gått ett tag och folk vet 
att vi finns och börjar lite sakta förstå 
vad vi gör. Det är där vi är just nu, att 
försöka förmedla vårt arbete så tydligt 
som möjligt för alla supportrar. 

– Man jobbar lite olika med SLO-
rollen i de olika föreningarna. Många 
har valt att ge SLO lite extra roller som 
till exempel souvenir eller medlemsan-
svarig. Vi har valt en annan väg inom 
Djurgården och jag och Stefan har valt 
att ta lite mer ansvar för den sociala 
biten. Vi har alltid våra telefoner på och 
det är sällan det inte går att få tag på 
oss. Jag jobbar heltid och Stefan halvtid, 
men vi är oftast anträffbara. Jag brukar 
säga att jag stänger av när jag tränar, 

» Det är vår uppgift att 
få supportrarnas röst 
att bli hörd inom 
föreningen.«
LENA GUSTAFSON WIBERG

är på bio eller flyger. Alla Djurgårdare 
kan höra av sig till oss och vi försöker 
hjälpa så gott vi kan. Det behöver inte 
alltid vara problem eller frågor som är 
direkt relaterade till Djurgården eller 
matcherna. Vi är övertygade om att 
individer som fungerar utanför Djur-
gården brukar fungera i Djurgården och 
kan vi då hjälpa våra supportrar att må 
bra även utanför Djurgården så gör vi 
det gärna. När vi inte har kompetensen 
själva så har vi oftast kontakter och ett 
stort nätverk som kan ställa upp och 
hjälpa till. 

– Det är viktigt för Djurgårdare att 
veta att vi har tystnadsplikt och allt som 
diskuteras med oss stannar mellan SLO 
och individen och även åtgärder sker i 
samförstånd med individen. 

Har ni hittills stött på några hinder och 

svårigheter på vägen? 

– Det har funnits en del uppförsbackar 
mest på grund av att det har tagit tid 
för folk att förstå vilka vi är och vad vi 
gör. Människor både inom och utanför 
föreningen har haft förutfattade me-
ningar om hur det plötsligt ska komma 

in två supportrar som ska röra runt i 
grytan. Även från supporterhåll har det 
funnits funderingar kring hur vi skulle 
kunna hålla oss neutrala och inte bli 
så kallade ”kansli-sjuka”, alltså springa 
endast föreningens ärenden. Även polis-
myndigheten har inledningsvis varit 
tveksam, men nu har även de förstått 
vikten av vårt arbete och den dialog som 
vi bidrar till.

– Man kan kortfattat säga att de 
svårigheter som har uppstått har varit på 
grund av brist på förståelse för och 
kunskap om det vi gör. Där har vi varit 
väldigt envisa och försökt förklara och 
förtydliga. Och det fortsätter än idag. 
Vi märker att fler och fler förstår vilka 
vi är och vad vi gör. Och eftersom vi 
jobbar väldigt brett blir det enklare att 
nå alla. Det är många som kontaktar oss 
och frågar allt möjligt: Från vägbeskriv-
ningar till arenan till att någon har 
glömt sin biljett till någon som är bara 
orolig för något. 

Hur skulle ni vilja se tjänsten utvecklas i fram-

tiden? Vilka bitar saknar ni att arbeta med?  

– Vi vill nå så brett som möjligt. Vi 

är ju här för hela Djurgårdsfamiljen. 
Ambitionen är på sikt att kunna utöka 
organisationen och jobba mycket mer 
med dialog och samverkan.

Kan man säga att drömmen är att en 

dag ska det bara finnas SLO:er på våra 

matcher, istället för ordningsvakter? 

– Ja! Absolut. Sedan behöver man ju 
alltid komplettera med ordningsmakten 
som ska upprätthålla lagar. 

Har du några tips om hur supportrar ska ta 

del av det ni gör och det dialogarbete som 

pågår?

– Vi kommer att försöka berätta mer på 
nya dif.se om vårt arbete och hur vi 
jobbar. Både med SLO-arbetet och 
diverse sociala projekt och dialog-
lösningar. Vi står oss dock ganska 
bra i jämförelse med andra länder. 
Men vi ska bli ännu bättre. 

Till slut: Hur kommer det gå för Djurgården 

den här säsongen? 

– Jag tror vi kommer hamna någonstans 
mellan femma och åtta. Men det vikti-
gaste är att räkna derbysegrar.   

Stefan och Lena vill nå brett och visa att de finns till för hela Djurgårdsfamiljen.
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Sätt guldkant på     säsongen!
Tele2 Arena är möjligheternas arena. Förutom att laget förhoppningsvis slåss 

om medaljer av ädel valör den här säsongen så kan du sätta verklig guldkant 

på ditt besök på arenan. Till skillnad från VIP och Premium på andra arenor 

så befinner du dig här mitt i händelserna centrum, på de bästa platserna och 

med den bästa servicen. Mer exklusivt än på en Djurgårdsmatch på Tele2 

Arena blir det inte på en nordisk fotbollsarena.

Text: Daniel Malmgren  Foto: Sören Andersson

V IP och premium brukar innebära dyrt och 
exklusivt, och ja, det är exklusivt men faktiskt 
inte särskilt dyrt sett till vad man får. Det 

finns ett VIP-paket för mer eller mindre alla plånböcker 
och smak. Ni kan välja att satsa lite mer och teckna er 
VIP-upplevelse för hela säsongen eller så kan ni köpa per 
match, såvida det inte är slutsålt på säsongsbasis förstås!

Vårt enklaste paket kallar vi Premium och då 
anländer ni till Tele2 Arena via VIP-entrén, minglar 
med styrelsemedlemmar, gamla DIF-profiler och 
övriga VIP-gäster, ni tar något att dricka eller kanske 
en bit mat i VIP-loungen och lyssnar till spännande 
intervjuer med spelare och ledare. När det närmar sig 
avspark intar ni era platser på VIP-läktaren. I halvtid 
avnjuter ni fika i VIP-loungen tillsammans med 

stund kan ni förvänta er en service i världsklass och en 
upplevelse alldeles utöver det vanliga. Logen rymmer 
10 personer och är exklusivt utrustad med lounge-
möbler, LED-TV och alla faciliteter man kan tänka sig. 
Ni ser matchen från en egen balkong i direkt anslutning 
till er loge, stolarna, eller rättare sagt fåtöljerna, är de 
allra bekvämaste på arenan.
Varje loge har en egen värd eller värdinna som ser till 
att ni får allt ni önskar er. Självfallet har logen fullstän-
diga rättigheter, fri WiFi och möjlighet att beställa 
middag eller enklare mat från barmenyn. Alla som har 
en loge har även tillgång till den exklusiva Suitelounge 
där man kan mingla med de övriga logegästerna samt 
beställa från baren.

Middagspaket  

Perfekt för dig som vill ta med dig vänner, kollegor 
eller kunder på match. Ni äter en högklassig middag i 
VIP-loungen innan matchen, lyssnar på intervjuer med 
spelare och ledare inför matchen. Matchen ser ni från 
allra bästa plats på VIP-läktaren. I paus bjuds det på 
fika i VIP-loungen. 

För den som vill kombinera nytta med nöje eller nöje 
med ännu mer nöje så kan vi erbjuda det lilla extra:

övriga VIP-gäster. Efter slutsignalen tar ni kanske en 
liten sväng tillbaka till VIP-loungen för att summera 
matchen innan ni beger er vidare hem eller ut på 
andra äventyr.

Är ni fyra personer? 
Grattis, då kan vi erbjuda er en terrassloge!

Terrasslogerna på Tele2 Arena har blivit en enorm 
succé och samtliga har varit fulltecknade sedan arenan 
slog upp portarna i juli 2013. I år har vi två terrassloger 
lediga då de tidigare innehavarna har valt att köpa stora 
loger istället.

Terrasslogerna förenar det allra bästa av VIP och 
exklusivitet med närheten till spelet på planen och 
stämningen på läktaren. Terrasslogerna har plats för 
fyra personer och ni sitter mitt på den östra långsidans 
nedre etage vid ett eget bord. Varje terrassloge har 
en egen värd eller värdinna som ser till så att ni får 
den mat och dryck ni önskar. Ni sitter med andra ord 
på allra bästa plats, vid ett eget bord, mitt på VIP-
läktaren! 

Självfallet har terrasslogerna fullständiga rättighe-
ter och In-seat service så att ni kan avnjuta matchen 
samtidigt som ni äter och dricker gott. Som gäst i 
Terrasslogen har ni även tillgång till Suitelounge till-
sammans med övriga logegäster och terrasslogegäster.

 
Loge - Det bästa av det bästa

Ni anländer till arenan via VIP-entrén och från denna 

Kundfotboll - Bli Djurgårdspelare för en dag.

En lysande aktivitet för företaget, kunderna eller 
kompisgänget. Ni blir Djurgårdsspelare för en dag.    
Ni anländer till Tele2 Arena via spelarentrén, byter om 
till Djurgårdsdress, eller annat lag om ni så önskar. 
Därefter ställer ni upp i spelargången och marscherar 
in på Tele2 Arena för att spela en rafflande match på en 
av världens bästa arenor. Efter matchen byter ni om och 
gör er i ordning för att avnjuta en middag i VIP-loungen 
och därefter se kvällens match från VIP-läktaren.

Detta kan givetvis kombineras med ett konferens-
paket om man så önskar. 

Konferenspaket 

På Tele2 Arena finns lysande konferensmöjligheter. 
Vi skräddarsyr en konferens efter era önskemål och 
preferenser. Vi erbjuder allt från de enklaste konferen-
serna för det lilla företaget till större evenemang för 
flera hundra personer. Detta kan givetvis kombineras 
med en rundtur på arenan och kundfotboll. Middag 
samt matchbiljetter ingår i samtliga konferenspaket och 
kundfotbollspaket.

För frågor kring VIP och Premium, kontakta Daniel 
Malmgren, daniel.malmgren@dif.se 0725 54 64 80. 

TELE2 ARENATELE2 ARENA

Det som ingår i vårt Premiumpaket är:
• Två sittplatser på VIP-läktaren
• VIP-entré
• Access till Djurgården Fotboll VIP
• Scenprogram med intervjuer innan match
• Fika i paus
• Möjlighet att köpa till middag vid varje match
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U19: Förberedelse för seniorspel U17: Utveckling framför resultat
FRAMTIDENS DJURGÅRDEN FRAMTIDENS DJURGÅRDEN

Text och foto: Jonas Riedel

Text och foto: Jonas Riedel-Hallå där Christofer Augustsson, 

ny tränare för Djurgården U19, 

hur har första tiden i DIF varit?

– Det har varit mycket bra. Personligen 
tycker jag att det har varit ett öppet och 
välkomnande mottagande bland både 
spelare, ledare och i föreningen. Vad 
gäller laget så tycker jag att spelarna har 
visat ett härligt engagemang, lyssnat 
och tagit åt sig. De har jobbat väldigt 
hårt för att utföra det vi jobbat med på 
planen.

Tillsammans med Johan Wilny tog du 

över truppen inför försäsongen. Vad har ni 

sysslat med sedan dess? 

– Vi har jobbat mycket med att ha ett 
öppet klimat där alla är raka och ärliga 
och vågar säga vad man tycker. Rent 
fotbollsmässigt har vi jobbat mycket 
med grundprinciper i både försvars-
spel och anfallspel. Vi har även haft 
en del sociala aktiviteter för att få ihop 
gruppen, bland annat har vi målat och 
renoverat omklädningsrummet tillsam-
mans och spelat hockey. 

Truppen, då, hur ser den ut inför säsongen?

– Det är en jämn grupp där vi kanske 
inte har några riktigt tydliga spetsar, 
men det ska vi försöka utveckla. Det 
är en hög och jämn kvalitet vilket gör 

-Hallå där William Strömberg, ny 

tränare för Djurgården U17, hur 

har första tiden i DIF varit?

– Personligen har det varit en rolig tid. 
Jag har haft hand om DIF P00 under 
flera år och det ger nya perspektiv att byta 
till ett nytt lag. Dessutom är det självklart 
en utmaning, det är givetvis skillnad mel-
lan ett P14-lag och ett U17-lag. Vi har 
fått ihop oerhört bra team runt laget, med 
mina kollegor Marcus, Victor, Kevin, 
Philip och de andra ledarna.

Tillsammans med Marcus tog du över truppen 

inför försäsongen. Vad har ni sysslat med 

sedan dess? 

– Marcus var tidigare tränare för DIF 
P99 och har haft många av de här spe-
larna tidigare och vi jobbar vidare med 
att utveckla den fotboll som Djurgården 
står för. Det handlar om en passnings-
orienterad och anfallsinriktad fotboll 
där vi vill ha många spelare högt upp i 
planen, etablera spel och genom bollin-
nehavet skapa chanser. I försvarsspelet 
handlar det om att jobba med omställ-
ningar, att återerövra bollen snabbt. 
Men vi jobbar även med dimensioner 
i andra faser av spelet som är viktiga i 

att vi får en bra träningsmiljö och bra 
matcher.

En hel del spelare från akademin har tagit 

steget upp i A-laget och även utomlands. 

Hur känns det att få jobba med ett sådant 

spelarmaterial med så många duktiga 

spelare på väg upp?

– Det är stimulerande och ett tydligt 
bevis för att det vi gör i akademin är 
väldigt bra, att vi ligger långt fram i 
Sverige när det gäller spelarutveckling, 
det finns en tydlig metod hur vi jobbar. 
Det utvecklar även Johan och mig, vi 
måste vara väldigt förberedda inför 
varje träning för att varje pass ska bli 
så utmanande som möjligt för varje 
spelare. Självklart trivs jag väldigt bra i 
en sådan miljö. 

Laget i år är lite äldre än tidigare år och 

under föreningens årsmöte satte akade-

michefen Tommy Davidsson lite press på 

er och sa att ni kan gå hela vägen i år. Vad 

är målsättingen? 

– För mig är det egentligen bara ett 
A-lag som ska jobba med resultatinrik-
tade mål. Vi har en lite äldre trupp, men 
det beror bland annat att vi har en lite 
mindre A-trupp och behöver fler spelare 
som kan spela U21 vilket jag tror är bra 
för spelarna. Ser man till U19 så är vårt 

den här åldern, som hur vi jobbar i vårt 
försvarsspel och hur tänker vi när vi 
vinner bollen.

Truppen är ganska stor, 24 spelare, hur 

fungerar det?

– Vi jobbar med att få med alla och 
att vi ska ha ett klimat där det pratas 
mycket, i omklädningsrummet och 
med varandra.  Det ska hellre pratas för 
mycket än vara för tyst, och det ska vara 
mycket skratt och att man trivs samti-
digt som det ska vara superseriöst när 
träningen väl startar. Vi har två serie-
tillhörigheter i och med den nystartade 
U16-serien vilket gör att alla kan få en 
match i veckan. Jag tycker att det är ett 
väldigt bra upplägg där alla får samma 
chans till utveckling.

Truppen, då, hur ser den ut inför säsongen?

– Vi har tagit in två nya spelare utifrån 
i år, övriga har antingen spelat hela sin 
tid i Djurgården eller kommit in allt 
eftersom. Det gör att de har haft duk-
tiga tränare, fått en bra skolning, och 
har bra koll på den fotboll vi vill spela. 
Vi behöver inte börja från början utan 
kan fortsätta utveckla dem, det är en 

huvudmål att försöka få spelarna så redo 
som möjligt för att kunna ta steget till 
seniorspelare. Visst vill vi vinna varje 
match, men det är innehållet och pre-
stationen som vi vill jobba med, hur vi 
agerar i vårt anfallsspel och försvarsspel, 
sedan ska det leda till att vi ska vinna 
matchen. Men som Djurgårdare vill 
man ju placera sig så högt som möjligt 
och det är väl rimligt att vi ka vara högt 
upp i tabellen, men det får inte gå ut 
över spelarutvecklingen.

Konkretare då, två lag i serien går till slut-

spel, är ni ett av dessa?

– Om Johan och jag lyckas få ut hur vi 
ska spela, våra principer, så hoppas vi att 
spelarna och laget får en bra utveckling 
som leder till att vi är bättre i sommar 
än i vår och bättre i höst än i sommar 
både individuellt och kollektivt så får vi 
se vad det leder till resultatmässigt. 

stor fördel. Dessutom finns det väldigt 
många duktiga spelare i truppen. Det 
ser spännande ut. 

Två lag i serien går till slutspel, är ni ett av 

dessa?

– Det vet jag inte, det får vi se, U17 är 
en ny nivå för mig och jag har inte exakt 
koll på vad som kommer att krävas i se-
rien. Men det viktiga är att vi spelar på 
det sätt som vi har kommit överens om, 
målen kring utvecklingsprocessen är 
det vi jobbar främst med. Vi börjar med 
vad vi ska göra och hur vi ska göra det i 
stället för det slutgiltiga resultatet, det 
får tiden utvisa. Men förhoppningsvis 
leder det även till positiva resultat. Och 
utöver resultaten så spelar vi en fotboll 
som i alla fall jag tycker är väldigt un-
derhållande, så kom och titta på oss när 
vi spelar. 

Målvakter Född

Oskar Jonsson (U21) 1997

Edvin Hall 1997

Backar  

Ludvig Brandimarti 1996

Ruben Appelbom 1998

Gabriel Beckman 1997

Ville Nilsson 1997

Markus Enström 1997

Christoffer Karlsson 1996

Mittfält  

Joel Bylander 1996

Alexander Kärki 1996

Shshko Cvetkov 1996

Besard Sabovic (U21) 1998

Filip Tasic (U21) 1998

Anton Lindbom 1997

Filip Milenkovic 1996

Anfall  

Filip Milenkovic 1996

Mattias Bouvin 1998

Joseph Ceesay 1998

Marijan Cosic 1996

Richard Lindqvist 1997

Belmin Logo 1997

Samuel Holm 1997

Ledare   

Christofer Augustsson Huvudtränare

Johan Wilny Tränare

Filip Briland Mv-tränare

Viktor Stoltz Fystränare

Kevin Lindberg Sjukgymnast

Kent Jardemark Lagledare

Mikael Nordberg Lagledare

Viktor Hofmann Lagledare

Pierre Constantinou Lagledare

Målvakter Född

Edvin Holst 1999

Jonathan Magnusson 1999

Isac Hildingsson 1998

Backar  

Albin Welén 1998

Alfred Hjelmhammar 1999

Anton Bergholm 1999

Daniel Johansson 1999

Dennis Larsson 1998

Hannes Rohdin Bodini 1998

Patrick Pettersson Hafoka 1999

Robin Waldholm 1999

William Thofte 1999

Mittfält  

Gabriel Flores Englert 1999

Joel Wigsén 1999

Linus Pettersson Parnevik 1998

Noel Holm 1999

Otto Hultman 1998

Sened Woldu 1999

Wilhelm Loeper 1998

Anfall  

Alex Croon 1999

Alexander Mutic 1998

Arnold Ehn 1999

Cameron Streete 1999

Fredrik Andersson 1998

Ledare   

William Strömberg Huvudtränare

Marcus Tjärnberg Tränare

Philip Briland  Mv-tränare

Victor Stoltz Fystränare

Kevin Lindberg Fysioterapeut

Kent Jardemark Lagledare

Viktor Hofmann Lagledare

Pierre Constantinou Lagledare U16

Johan Wilny och Christofer Augustson, tränare U19

William Strömberg och Marcus Tjärnberg, tränare U17
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Hög kvalitet när DIF ordnar 
camper, cuper och läger

FRAMTIDENS DJURGÅRDEN FRAMTIDENS DJURGÅRDEN

I anslutning till Hjorthagens idrottsplatser ligger Djurgården Ungdoms 
lokaler i en gul enplansvilla. Här har ungdomssektionen huserat sen 
flytten från Klocktornet 2004 och Mikael Norberg öppnar dörren när 
jag ringer på en tidig torsdagsmorgon

Innanför dörren står en stor mängd skor bakom den 
gula skogränsen och i den öppna kontorslokalen 
sitter Mikael framför en skärm vid sitt skrivbord. 

– Ge mig några minuter, strax klar.

MED BAKGRUND INOM IT OCH LEDARSKAP arbetar nu 
Mikael på ungdomskansliet där han bland annat är 
ansvarig för cuper och camper, en verksamhet som 
ständigt expanderar. Målet är att göra verksamheten 
både större och bättre, både för att det är en viktig del 
av ekonomin och för att det ger utvecklingsmöjlig-
heter för spelarna i form av extra träningar. En stor 
utmaning är att nå ut utanför organisationen på bättre 
sätt så att fler spelare utanför Djurgården anmäler sig 
till olika arrangemang.

- Vi behöver bygga upp verksamheten och ytter-
ligare öka kvaliten, skapa en känsla för hur bra vi är 
så att spelare utifrån letar sig till oss så att vi får fler 
deltagare och kan tjäna mer pengar. Dessutom ger det 

oss en möjlighet att få in nya, duktiga spelare i våra 
lag. Djurgården har ett starkt varumärke och det ska 
vi använda även i detta sammanhang.

UNGDOMSCAMPERNA ÄR OFTAST INTE ELITINRIKTADE utan 
fokus ligger istället på bredd.

- Då skaffar man sig en bättre bas och kan även 
locka lite yngre spelare. Dessutom ger det en samhö-
righet i föreningen, spelare från olika lag och ålders-
grupper lär känna varandra, säger Mikael.

Varför ska spelare utanför Djurgården anmäla sig till våra 

camper?

- Camper är en jättebra aktivitet på loven för ungdo-
mar, och Djurgården har några av de bästa camperna. 
Vi har bra ledare som är engagerade och intresserade. 
Våra camper är inte någon form av barnpassning utan 
vi strävar efter att ha en hög kvalitet på både fot-
bollsträningen och allt runtomkring.

Vad är mest glädjande med DIF Ungdoms verksamhet? 

– Att få ungdomar att utvecklas till bra människor 
och bra elitspelare. Bättre människor med bättre hälsa 
som ska trivas här och glädjen ska vara i fokus. Kro-
nan i verket är ju att få uppleva myllret av folk och den 
dagliga verksamheten. Det positiva skapar en bra och 
längre relation vilket är det viktigaste för oss.

DJURGÅRDEN UNGDOM har även haft ett mångårigt 
samarbete med Valencia, vilket har varit givande, även 
för de som arbetar med ledarskap. 

– Camperna med Valencia har gett våra tränare 
en möjlighet att se hur man jobbar i en annan klubb. 
Andra perspektiv är alltid nyttigt för oss, det finns 
inte bara ett sätt som är rätt. 

DJURGÅRDEN UNGDOMS CAMPER, CUPER OCH LÄGER
Sportlovsläger 
Under varje sportlov har Djurgården ett fotbollsläger för pojkar och flickor mellan 9 och 15 år. Lägret hålls inne i Johan Björkmans Hall på 
Hjorthagen med välutbildade tränare från Valencias framgångsrika akademi.

Påsklovsläger 
2015 hålls påsklovslägret på Östermalms IP den 7-10 april.  Anmälan är öppen för flickor och pojkar födda 2000-2007.

Sommarfotbollsskola 
Fotbollsskolan på Östermalms IP går av stapeln i två etapper under sommaren. 
Sommaren 2015 är Fotbollsskolan 11-12 juni, 15-17 juni samt 10-14 augusti.

Fotbollskollo 
Djurgården Fotboll och Djurgårdsandan anordnar varje sommar sedan 2006 ett fotbollskollo på Rådmansö i Roslagen. 
Under lättsamma former får flickor och pojkar mellan 10-15 år spela fotboll och prata värderingar.

Stockholmsmästerskapen i oktober 
Stockholmsmästerskapen spelas mitt i stan på Östermalms IP och Hjorthagen. Svårighetsgraden är varierande bland de 5-manna- och 7-manna-
lag för pojkar och flickor som deltar. Huvudsyftet med mästerskapen är att unga spelare få spela många fotbollsmatcher och ha roligt.

Engelbrektscupen 
Engelbrektscupen riktar sig till tjejer och spelas under vintern i Johan Björkmans hall på Hjorthagen. 
Det är ett perfekt tillfälle att spela fotboll under bra förhållanden mitt i vintern. 

Johan Björkmans Pokal 
Turneringen för 7-manna-lag som riktar sig till pojkar och spelas under vintern på konstgräset i Johan Björkmans Hall på Hjorthagen.

Se mer på ungdom.dif.se
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Text: Jules Attar & Karin Lillbroända  Foto: Jonas Riedel & Peder Ernerot

Mikael Norberg, DIF ungdom
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Ett snack med Henke
Djurgården Fotbolls VD Henrik Berggren, eller ”Henke”, ger alltid ett varmt välkomnande 

och det märks att han inte är hierarkiskt lagd. För allmänheten är Henrik känd som den 

driftiga person som för lite mer än ett år sedan fick den svåra uppgiften att se till att 

bland annat Djurgårdens ekonomiska läge ljusnade. Ett jobb han har skött fantastiskt 

bra. Det är dock inte så ofta chansen ges att lära känna Henrik lite närmare. Det ska vi 

råda bot på nu.

För de som inte har stenkoll på det 

förflutna, hur ser din historia inom 

Djurgården ut?

– Jag har varit ungdomsledare från 
1996, då för ett vanligt litet lag där min 
son spelade. Jag jobbade på kansliet 
mellan 2001 och 2011. Jag var borta 
2011-2013 men fortsatte då vara enga-
gerad i ungdomsfotbollen, jag har alltid 
brunnit för den. Sen kom jag tillbaka 
till kansliet december 2013, så det är 

så jag har varit här jobbmässigt. Under 
den tiden jag var borta satt jag även i 
styrelsen för Djurgården damfotboll. Då 
var dam och herr-föreningarna separata, 
de slogs ihop 2014. Nu är jag även ung-
domsledare för ett lag med 06:or.

Vad gjorde du på kansliet under 2001-2011?

– Jag var ekonomichef, eller jag brukar 
säga att jag jobbade med ekonomi. Jag 
gillar inte titlar, de är onödiga. Vi gör 

det här tillsammans. De som känner 
mig vet att jag menar det.

2015 blir ditt andra år som VD, vilken skillnad 

känner du gentemot 2014?

– Jag hade varit borta från kansliet 
några år och även om jag kände många 
när jag började december 2013 så hinner 
det hända väldigt mycket i en klubb när 
man är borta från själva hjärtat i den. 
Det var en liten omställning att komma 

Text och bild: Karin Lillbroända

tillbaka. Den position jag har nu är lite 
annorlunda. Jag ska inte säga att jag 
hade underskattat den men det externa 
trycket är större än vad jag trodde. 
Man är otroligt tillgänglig precis hela 
tiden. Jag har självklart varit ledig och 
haft semester ibland men jag skulle säga 
att jag har jobbat varje dag sedan jag 
började. Det är någonting exakt varenda 
dag, det kan vara ett telefonsamtal eller 
vad som helst men varje dag är det 
någonting att hantera. Det är otroligt 
roligt men det är klart att man blir lite 
trött emellanåt.

– Jag tycker att vi är på väg mot 
något bra. Det finns alltid små bekym-
mer men på det stora hela tycker jag 
att vi har bra driv på kansliet. Vi vill 
göra bra saker, sen måste man ha lite 
tålamod och acceptera att allting inte 
blir exakt som man tänkt sig. Men det 
finns en jävlar anamma på kansliet som 
är lovande. Att jobba här är mer än att 
ha ett vanligt jobb, det blir en lidelse för 
fotbollen och för klubben. Det har de 
som jobbar här.

Känner du mer fokus på att driva på nu när 

du har varit här ett år och landat lite?

– Jag känner mig lugnare 2015. Vi fick 
uppleva väldigt mycket 2014. Bland 
annat var det matchen i Helsingborg 
och vi hade många spelarförsäljningar 
i somras som tog mycket kraft. Jag har 
lärt känna folk bättre så jag känner mig 
tryggare nu än förra året. Men så är det 
alltid för alla, det tar tid att bli bekväm i 
en ny position.

Tidigare i veckan presenterades det 
att Djurgården efter många år av ekono-
misk förlust äntligen har vänt på skutan 
och i år har gått med 4,5 miljoner 
kronor i vinst. Det är ett stort steg i rätt 
riktning men mycket arbete krävs för 
att hålla i trenden och göra ännu bättre 
resultat. Den ekonomiska stabiliteten 
är givetvis oerhört viktig för vilken fot-
bollsklubb som helst, men förutom det 
så tog Henrik upp en annan aspekt när 

jag frågade honom om målsättningen 
för 2015.

– Vi ska fortsätta stabilisera Djurgårn 
både ekonomiskt och sportsligt. Vi ska 
jobba stenhårt med intäkter, det är jätte-
viktigt i hela klubben och det gäller allt 
från ungdomsfotbollen upp till större 
sponsorer som vi hanterar här från 
kansliet. Det är vårt största fokus. Och 
även att försöka vara lite proaktiva i det 
vi jobbar med så inte allting inte blir så 
händelsestyrt. Det kommer hända grejer 
som är händelsestyrda, det kan man inte 
undvika, men i så stor utsträckning som 
möjligt ska vi försöka vara beredda.

– Sen så vill man att alla ska tycka 
att det är kul att gå till jobbet. Det är 
viktigt att vi går i takt i hela klubben, 
från kansli till styrelse. Det finns en 
otrolig styrka i Djurgår’n när vi går i 
samma takt. Det är lite floskligt att säga 
så, men det är extremt viktigt i fotbolls-
klubbar att man gör det. Internt käbbel 
kan bryta ner allting ganska snabbt.

Du var nere på träningslägret i Turkiet 

några dagar, hur var stämningen där och 

vilka känslor fick du inför säsongen?

– Det var jättekul att vara med där 
nere över helgen. Jag får energi av att 
se på fotbollsmatcher, och allra mest 
när DIF spelar såklart. Jag vill se alla 
matcher. Det är helt annat att se live 
än på tv så jag försöker se så många 

matcher jag kan. Att åka med på läger 
är också ett bra tillfälle att lära känna 
folk lite mer i en annorlunda miljö. Man 
kan passa på att ha möten man inte har 
tid med här i stan.

– Vi verkar ha en väldigt bra grupp 
i laget, den ser väldigt tight ut. Det är 
klart att vissa hänger mer med varandra, 
men det verkar som att alla är med. 
Man försöker hålla koll att ingen blir 
utanför, särskilt de nya spelarna. Det 
var också kul att det var några supportrar 
där nere, det tycker jag är jätteroligt. 
Även ert gäng som var med där nere 
verkade trivas ihop och dessutom gjorde 

ni massa bra jobb för klubben. Och 
att kombinera det med att man kan ta 
det lite lugnt, ta en promenad och hänga 
lite i soffan, är bra och nyttigt.

Vad tycker du att de som arbetar på kans-

liet är bäst på? Vad är deras styrka?

– Hjärtat. Och lidelsen för det här, det 
är den absoluta styrkan. De är otroligt 
lojala medarbetare. De är beredda att 
jobba i princip när som helst för att 
vi ska ha en bra verksamhet. Det blir 
många kvällar och många helger för 
många människor men aldrig något 
gnäll för det. Det är den absoluta styr-
kan. Det finns passion i det här jobbet, 
vilket är helt nödvändigt annars pallar 
man inte att vara i den här miljön under 
lång tid. u

» Vi ska fortsätta stabilisera Djurgårn både 
ekonomiskt och sportsligt. Vi ska jobba sten-
hårt med intäkter, det är jätteviktigt i hela 
klubben och det gäller allt från ungdomsfot-
bollen upp till större sponsorer som vi hanterar
här från kansliet. Det är vårt största fokus.«

Henke, Pelle, Svennis, Pettzon och 
Bosse på träningsläger i Turkiet
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Vilken dag i veckan är den roligaste att 

komma in till jobbet på?

– Jag tycker det är kul att gå till jobbet 
nästan varenda dag. Ibland kan jag upp-
skatta dagar som inte är helt fullsmetade 
med möten, så kan man jobba med det 
man själv har att göra eller prata med 
folk. Jag uppskattar det jättemycket. 
Ofta är det annars väldigt mycket mö-
ten. Jag tycker om att jobba, att kunna 
sitta och tänka på saker, skicka mejl, 
ringa samtal.

– Sen är det alltid lite extra roligt 
när vi har match, oavsett vad vi har för 
match. Vi lever upp då.

Trots att inledningen av veckan 
präglades av den ofattbara förlusten 
mot Norrby har veckan varit produktiv 
och kansliet har levt upp ordentligt. 
Cupen må vara över för vår del men den 
allsvenska premiären är bara en månad 
bort. Varje djurgårdare vet känslan av att 
närma sig en allsvensk, fullsatt, hem-
mapremiär. Kanske är det längtan inför 
att säsongen ska sparka igång ordentligt 
i kombination med att Stockholm har 
kommit med vårkänslor som har lett till 
hjärtligt retsam stämning och många 
skratt på kansliet under veckan.

Du beskrev häromdagen kansliet som ett 

dårhus, det känns som att briljans och 

galenskap är bra ledord för att beskriva de 

som jobbar här?

– Ja det är ju så. Man vet aldrig vad 
nästa dag ger. Det kan hända så mycket 
här, det kommer in mycket folk och 
oanade saker. Det är otroligt roligt och 
väldigt oförutsägbart. Det kan såklart 
vara jobbigt också men om jag får välja 
så väljer jag att det händer grejer. Sedan 
gäller det bara att vara med och parera.

Vem är galnast inne på kansliet?

– Haha, bra fråga! Bosse är ju i sin egen 
klass naturligtvis, han är mycket av 
motorn och hjärtat. Det finns folk som 
också har det som sin arbetsuppgift att 
vara oförutsägbara. Det gäller främst 
de som kommer in nya, exempelvis 
Johan Andersson. Hans jobb är att 
komma med nya idéer. Sen kan vi inte 
genomföra allt, men jag vill att han ska 
ifrågasätta och tänka nytt. Det är hans 
jobb. Sen har vi andra som helt enkelt 
inte kan vara sådär eftersom de har 

andra typer av jobb.
– Vi har skrattat ganska mycket den 

här veckan, och det är roligt att skratta 
ihop. Trots bedrövelsen efter torsken 
mot Norrby, den kunde man nästan ta 
på här i måndags, hade vi ändå jobb att 
göra den här veckan med styrelsemöte 

i måndags, årsmöte i onsdags och ny 
match på torsdag. Och massa saker som 
hände däremellan. Vi kan deppa över 
en förlust ett tag men vi har ett jobb 
att sköta så vi måste upp på tårna. Det 
kommer alltid en ny match.

Hur är Bosse Andersson som kontorskompis?

– Bosse och jag känner varandra så himla 
väl sen många många år tillbaka. Vi är 
extremt olika och vi vet att vi behöver 
varandra med de olikheterna. Förhopp-
ningsvis kompletterar vi varandra väldigt 
bra. Vi gör väldigt mycket ihop, både på 
jobbet och privat. Det är första och sista 
samtalet varje dag även om vi har setts 
hela dagen, och så har det varit under 
lång lång tid. Jag tror att man behöver ha 
olika typer på ett jobb, och det gäller inte 
bara oss utan alla. För att ha dynamik 
behöver vi vara olika, och respektera våra 
olikheter.

Vilken match ser du mest framemot den 

här säsongen?

– Premiären är alltid speciell.

Vad är ditt bästa DIF-minne?

– Jag har ganska många, både från när 
man var liten och sen när man väl har 
jobbat här. Jag har följt Djurgården så 
himla länge. SM-guldet 2002 trodde man 
inte att man skulle få uppleva, jag kunde 
inte drömma om att Djurgården skulle 
vinna Allsvenskan under min livstid. 
Europamatcherna i mitten av 2000-talet 
var också en otrolig kick för hela klubben. 
För de som jobbar, för spelarna och för 
supportrarna. Dit längtar vi tillbaka och 
jag tror vi delar den önskan med många. 
Sen om det är Juventus borta eller Kaunas 
borta spelar inte så stor roll. Europamat-
cherna är en otrolig kick så det är givetvis 
ett mål, att vi ska spela i Europa igen.

– Sen finns det andra matcher man 
minns. Vi slog Malmö på Stadion 2000 
med 6-1 när vi spelade i Superettan. Det 
var väldigt, väldigt stort. Eller när vi 

gick upp i allsvenskan 1998, bortamatch 
mot Ludvika. Det var otroligt. Och när 
Stefan Bergtoft avgjorde en cupmatch 
mot AIK på stadion med ett kanonskott, 
det var stort.

PASSIONEN SOM HENKE HAR för Djurgår-
den och fotboll syns oerhört väl. Efter 
matchen mot Shanghai i Turkiet bytte 
vi några ord, han undrade hur jag tyckte 
att det var och jag svarade givetvis som 
vanligt; ”Jag har världens bästa praktik”. 
När Henke replikerar med ”Jag vet, och 
jag har världens bästa jobb” är jag ganska 
säker på att ivern som lyser i hans blick 
totalt övertrumfar min, trots att jag nyss 
blivit inslängd i världens häftigaste miljö 
och blir starstruck av allting. Kärleken 
för Djurgården kan hittas på många stäl-
len, hos många människor och på många 
olika sätt. Henrik Berggren har en unik 
version av den. 

VD:N HAR ORDET

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! 

För mer information och bokning besök www.interbus.se 

KOM FRAM LADDADE!

 
FOSSILFRITT
VI KÖR Interbus kör som första bussbolag i Sverige med helt fossilfritt bränsle i alla bussar. 

Bränslet, Hydrogenated Vegetable Oil som är dyrare än vanlig diesel, framställs i huvud-
sak av organiskt avfall och i jämförelse med vanlig ”diesel” kan klimatpåverkan minska 
med upp till 90%. För oss på Interbus är det viktigt att skona miljön där vi färdas.

HYR 
DJURGÅRDENS 
SPELARBUSS

» Vi kan deppa över en förlust ett tag men vi 
har ett jobb att sköta så vi måste upp på tårna. 
Det kommer alltid en ny match.«
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DAMLAGET DAMLAGET

Ifjol sprakade det om Djurgårdens 
anfallsspel. Trion Mia Jalkerud, 
Madeleine Stegius och Alexandra 

Höglund gjorde tillsammans fler mål än 
vad de båda topplagen Mallbacken och 
Hammarby gjorde under säsongen. Det 
säger en hel del om dels kvaliten hos 
den trion, men också om Djurgården 
som lag.

Att backa hem var inget som stod 
på schemat utan det var alltid full fart 
framåt som gällde. Men även om man 
redan på försäsongen kunde märka att 
offensiven var stark så kunde nog ingen 
förutspå att radarparet Jalkerud-Stegius 
skulle vara en sådan enorm succé. De 
slutade på första och andraplats i Elitet-
tans skytteliga på 26 respektive 21 mål 
och hade garanterat ett flertal klubbar 
som ryckte i dem efter säsongen. Men 
de kommer båda att finnas med längst 
upp i Djurgårdens anfall även i år och 
med stor sannolikhet även producera 
flest mål i serien. 

JUST DENNA STARKA OFFENSIV är något 
som den nya tränartrion vill bygga 

vidare på. Deras utmaning blir istället 
att täta till defensiven som blev lidande 
när laget i fjol satsade så mycket framåt. 
Förra årets tränarduo Lars-Åke Carlsen 
och Tony Svärd har ersatts av en mycket 
stjärnspäckad trio. Mauri Holappa 
är ny huvudtränare med erfarenheter 
som spelare i finska högstaligen under 
80- och 90-talet. Därefter har han varit 
både herr och damtränare på högsta 
nivå. I Sverige har han bland annat  
coachat Piteå IF:s damlag med goda 
resultat. 

BREDVID MAURI har man tagit in Mikael 
Söderman som assisterande tränare. 
Mikael som varit aktiv i Djurgårdens 
organisation i många år har tonvis med 
erfarenhet och kommer att kunna bidra 

på flera nivåer. Till deras hjälp har man 
också anställt den forne storspelaren 
Elaine Moura som dels kommer att 
agera inviduell tränare men även som 
hjälptränare i Djurgårdens F19 lag. 
Elaine som varit så framgångsrik som 
spelare i bland annat Umeå IK och 
Tyresö FF har vunnit fem SM guld och 
även representerat Brasiliens landslag. 
Tanken är att hon ska kunna dela med 
sig av all sin erfarenhet och på så sätt 
lyfta truppen ytterligare i jakten på den 
allsvenska platsen.

TRÄNARTRION MÅ VARA NY men man har 
också förlängt avtalet med den karisma-
tiska målvaktränaren Håkan Lindström. 
Mannen som förra säsongen hade en 
stor del i målvakten Rebecka Rudners 
enorma utveckling. Håkan kommer i år 
även att få träna en landslagsmålvakt då 
nyförvärvet Susanne Nilsson tidigare 
har representerat Serbiens landslag.

SUSANNE ÄR INTE DET ENDA nyförvärvet 
i årets trupp. Det finns ytterliggare sex 
handplockade spelare som tillförts den 

redan starka trupp som så succeartat tog 
en fjärdeplats förra säsongen. Bakom 
detta står främst sportchefen Kristian 
Kinnunen.

– Vi tappade Irma Helin inför denna 
säsong men i övrigt så har vi kunnat 
behålla de starkaste spelarna från i fjol. 
Vi har kvar våra offensiva pjäser i Mia 
Jalkerud, Alexandra Högkund och Ma-
deleine Stegius. Dessutom har vi fyllt 
på med ett mycket spännande nyförvärv 
i Hanna Lundqvist. Vi ser en väldig 
potential i henne samtidigt som vi också 
fått tillbaka Olga Langenskiöld som var 
skadad förra säsongen. Offensivt ser det 

om möjligt ännu bättre ut i år, menar 
Kristian.

KRISTIAN GÖR SITT ANDRA ÅR som Sport-
chef i Djurgården och har enligt honom själv 
ett ännu bättre lag i år än i fjol. Något som 
kommer att behövas i Elitettan 2015.

– Vi har en bra trupp, spännande 
spelare och framförallt en bättre defen-
siv än förra säsongen då vi släppte in 
alldeles för många mål, säger Kristian 
och fortsätter:

– Man ska inte glömma att det finns 
många lag som satsar hårt i Elitettan i 
år och det kommer krävas mycket hårt 

arbete för att kunna nå toppen av serien, 
men det är dit vi ska.
Målet var klart redan förra året. 2014 
skulle grunden byggas och nu 2015 så 
ska laget ta steget upp och går för serie-
seger. Och det har börjat lovande, precis 
som i fjol så har Djurgården vunnit samt-
liga träningsmatcher (i skrivande stund) 
och har nu siktet inställt på premiären 
mot Lidköping den 11:e april. Räkna 
då med att se ett Djurgården som spelar 
fartfylld anfallsfotboll med ledorden 
”full fart framåt, håll tätt bakåt”. 
Se upp Damallsvenskan, för nu knackar 
Djurgården åter på dörren.

Det är nu det ska ske 
Djurgården ska upp
2014 var Djurgårdens andra säsong I Elitettan. Målet var att laget skulle etablera 
sig och hamna bland de fem bästa i serien. Efter att man vunnit samtliga tränings-
matcher på försäsongen så skrevs Djurgården upp som en utmanare om en plats i 
toppen. När serien var färdig stod man på fjärdeplats med flest gjorda mål. 
I år ska man göra lika många mål men släppa in färre. Djurgården siktar mot en topp-
placering och därmed också en plats i Damallsvenskan 2016.

Text: Fredrik Eriksson  Foto:  Bildbyrån

u

» Offensivt ser det 
om möjligt ännu 
bättre ut i år.«
KRISTIAN KINNUNEN
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SPELARTRUPP
Målvakter:

Rebecka Rudner

Susanne Nilsson (ny från Sunnanå SK)

Backar:

Elin Borg

Sofie De Besche

Elin Nilsson

Mikaela Uthas

Lisa Moazzeni (ny från AIK)

Kim Sundlöv (ny från Åland United)

Mittfältare:

Emilie Eriksson

Mikaela Sundlöv

Sofia Nilsson

Alexandra Höglund

Matilda Rosqvist (ny från Sunnanå SK)

Matilda Östergaard (ny från Hammarby IF)

Sigrid Persson (ny från Hammarby IF)

Forwards: 

Madeleine Stegius

Mia Jalkerud

Olga Langenskiöld

Hanna Lundqvist (ny från Enskede IK)

Sportchef: Kristian Kinnunen

Huvudtränare: Mauri Holappa

Assisterande tränare: Mikael Söderman

Inviduell tränare: Elaine Moura

Målvaktstränare: Håkan Lindström

Lagledare: Alf Jansson

Lagledare: Anna Von Eckerman

Sjukgymnast: Ebba Larsson

Fysioterapeut: Sandra Lindroos

SPELARTRUPP F19
Djurgårdens F19 lag är bättre än på många år 

och kommer att tampas med bland annat AIK 

och Hammarby i den Norra serien.

Här är truppen för 2015:

Målvakt:

Johanna Aspenberg

Utespelare:

Astrid Hellerup

Maria Assouchidis

Johanna Wikström

Julia Westergren

Cecilia Björkman Seidan

Chanelle Nilsson

Filippa Pettersson

Ella Bergman

Matilda Eriksson

Terese Markelund

Kajsa Mortensen

Amanda Ebbesson

Linn Backlund

Vendela Johnsson Ståhl

Tränare: Krister Qvil

Inviduell tränare: Elaine Moura

Lagledare: Rickard Johnsson

Lagledare: Paul Westergren

DJURGÅRDENS DAMLAG 2015

Alexandra Höglund, lagkapten i 
Djurgårdens damlag.
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DIFTVDIFTV

En dag med    DIFTV

Hur ser en arbetsdag för DIFTV 

ut egentligen? Omöjligt att 

beskriva eftersom ingen dag är 

den andra lik men en kort 

redogörelse för livesändningen 

av DIF-IFK Norrköping på Tele2 

Arena ger en hyfsad bild av 

läget och hur arbetsförhållan-

dena egentligen ser ut.

»Vi söker dig som gillar att stå 
på ett halt, vingligt tak i 
femton minusgraders 

snöstorm på Stadshagen och filma 
U21-matcher, som uppskattar att gaffa 
kabel i tre timmar i sträck på Tele2 
Arena, som älskar att med en halvtim-
mas varsel försöka trolla fram en ny 
fungerande Internet-uppkoppling i 
Turkiet när den tidigare fungerande lagt 

ner, som ser fram emot att vara kvar sist 
efter match och rådda ner när alla andra 
åkt hem, som högaktar att få en enstaka 
ledig helg avbruten av en plötslig 
spelaraffär och som dessutom ser det 
som en självklarhet att smädas på 
diverse forum med invektiv i inte alltför 
litterära former av anonyma s.k. 
experter, utan någon som helst insyn i 
de för stunden rådande premisserna, 
som tycker att ljudstörningarna i en 
livesändning är fullt jämförbara - och 
lika upprörande - som ett Syrienkrig 
eller ett globalt ebolautbrott. Tycker du 
att det här låter som rätt grej för dig? 
Välkommen till DIFTV.”

OM EN NEGATIVIST hade formulerat en 
platsannons till DIFTV skulle den kunnat 
se ut så men faktum är att det är ett av de 
roligaste, finaste och mest ärofyllda 
uppdrag man kan ha, vissa avigheter till 

Text: Peder Ernerot   Foto: Karin Lillbroända, Peder Ernerot 

trots. Alla som är engagerade i Djurgården 
vill – med all rätt - veta allt om laget hela 
tiden och vi är två personer på Djurgården 
Fotbolls kansli som har i uppdrag att 
förmedla det via rörliga bilder: 

WILLE BÄCKSTRÖM, min kollega som för 
många är Mr DIFTV och som startade 
upp verksamheten 2008 . Han är 
heltidsanställd och gör den mesta 
A-lagsbevakningen, företrädesvis i form 
av intervjuer, och lägger mycket tid på 
att hjälpa sporten med matchbilder för 
videoanalys. Wille är även duktig på 
utveckling med ett genuint teknik-
intresse och få kan med samma 
hängivna entusiasm fördjupa sig i 
finesserna på en ny livebox eller en ny 
uppdatering av Final Cut Pro.

PEDER ERNEROT, konsult och författare 
av denna artikel, med ansvar för både 

produktion av DIFTV, men även 
lejonparten av de redaktionella texterna 
på dif.se. Jag hinner ändå med en del 
DIFTV och gör gärna lite längre, 
tidskrävande reportage med A-laget, 
som t.ex. Hockey på Hovet där man 
under en knapp halvtimme får chansen 
att se nya, intressanta sidor av spelarna. 
Dessutom försöker jag regelbundet göra 
filmer för att lyfta fram ungdoms- 
fotbollen, damlaget, Djurgårdsandan, 
företagssamarbeten m.m, något som 
känns angeläget för att visa på bredden 
i vår verksamhet.

DET ÄR VI TVÅ som kör racet helt enkelt, 
även om vi ofta och gärna tar in hjälp 
från sköna, engagerade och duktiga 
DIF-supportrar av alla de slag. 

Så med presentationen avklarad kan 
vi återgå till det som är artikelns huvud-
tema: att följa med en dag på DIFTV 

och uppdraget för dagen är en live-
sändning av DIF-IFK Norrköping. Det 
handlar om sista gruppspelsomgången i 
Svenska Cupen och även om tongång-
arna kunde ha varit mer sprudlande efter 
Norrby-debaclet i andra omgången ska 
det likt förbannas pushas för matchen och 
göras en så bra livesändning av den som 
möjligt. Deppande över förluster får andra 
ägna sig åt, jobbet måste alltid göras.

DAGEN TILL ÄRA har Wille styrt upp en 
mängd av de ovan nämnda frivilliga 
entusiasterna, som t.ex. kamera-Gustav, 
bildmixar-Emil och fotografen Erika 
från DIF Hockey, och råddandet på 
Tele2 Arena påbörjas redan vid 10.00, 
nio timmar innan matchstarten. 
Mängden prylar som krävs för en större 
tre kamera-sändning som denna är 
monumental och bristen på lämpliga 
fraktmöjligheter gör att det blir svettigt 
kånkande upp till den övre läktarsektio-
nen på platsen som C More vanligtvis 
sänder ifrån och där ett DIFTV-base-
camp nu byggs upp. 

EFTER RIGGNING, testande och episka 
kabeldragningar ner till plannivå börjar 
en fungerande setup ta form och arbetet 
följs med stort intresse av Richard 
Sandberg på Scandinavian Photo som är 
på besök för att stämma av läget och vara 
med och studera arbetet kring sändning-
en. Han har god insyn i DIFTV:s 
verksamhet och ser ett tydligt skifte i hur 
TV-produktionerna blir allt mer lokalt 
förankrade hos föreningar och klubbar. 

– Vi är här och tittar på hur utrust-
ningen används och fungerar i prakti-
ken. Vi levererar ju i dagsläget utrust-
ning till olika sportföreningar, mycket 
fotboll så klart men även till många lag i 
Hockeyallsvenskan där de direktsänder 
nästan varje match via Solid Tango till 
sina egna kanaler. Basketen är också 
intresserade av att börja sända och både 
handboll och ridning tittar mycket på 

det just nu också. Det roliga och intres-
santa med det här är att klubben får 
total kontroll och ägande av innehållet 
och själva kan finansiera matcher via 
pay-per-view och egna sponsorer istället 
för att en stor del av kakan går till TV-
kanalerna. Så kontrollen går till klubben 
direkt och det är där den enligt min 
åsikt ska ligga, säger Richard.

NÄR DET GÄLLER DIFTV:S VERKSAMHET har 
Richard gott om lovord vilket ju alltid 
är trevligt att höra .  

– Det ni gör är fantastiskt, jag brukar 
visa upp DIFTV för kunder för det är 
ett riktmärke för hur man gör bra TV. 
Det är broadcastklass så gott som alltid 
på intervjuer och bildkvalitet. Så för 
mig är det en referens på bra webb-tv.

VI BÖRJAR PRATA OM den explosionsar-
tade utvecklingen av rörligt material på 
Internet under 10-talet och Richard tror 
inte att vi har sett slutet än.

– Om tio år kanske det börjar runda 
av men i fem år har vi säkert en resa. 
Bildkvaliteten kommer att bli bättre och 

» Det ni gör är fantastiskt, jag brukar 
visa upp DIFTV för kunder för det är 
ett riktmärke för hur man gör bra TV.«
RICHARD SANDBERG, SCANDINAVIAN PHOTO

u

38 39



40 41

Spelschema våren 2015
PÅ PLANEN

DATUM	 MATCH	 LAG	 ARENA

2015-04-03 19:30 Vasalunds IF - DIF U19 Skytteholms IP

2015-04-05 16:00 Hammarby IF FF - DIF U17 Hammarby IP

2015-04-05 17:30 DIF - IF Elfsborg Herrar Tele 2 Arena

2015-04-09 19:00 BK Häcken - DIF Herrar Gamla Ullevi

2015-04-11 14:00 DIF - Gefle IF FF U19 Hjorthagens IP

2015-04-11 15:00 Lidköpings FK - DIF Damer IP Framnäs

2015-04-12 14:00 DIF - Älvsjö AIK FF U17 Hjorthagens IP

2015-04-13 19:05 Hammarby - DIF Herrar Tele 2 Arena

2015-04-14 17:00 DIF - Åtvidabergs FF U21 Hjorthagens IP

2015-04-17 19:00 DIF - Kalmar FF Herrar Tele 2 Arena

2015-04-18 14:00 DIF - IF Limhamn Bunkeflo Damer Stockholms Stadion

2015-04-18 14:00 DIF - GIF Sundsvall U19 Hjorthagens IP

2015-04-19 15:00 Umeå FC - DIF U17 T3 Arena

2015-04-22 17:00 AIK - DIF U21 Skytteholms IP

2015-04-25 17:15 Assyriska FF - DIF U19 Södertälje Fotbollsarena

2015-04-26 14:30 DIF - FC Gute U17 Hjorthagens IP

2015-04-26 15:00 GIF Sundsvall - DIF Herrar Norrporten Arena

2015-04-26 15:00 DIF - Kvarnsvedens IK Damer Stockholms Stadion

2015-04-26 17:00 DIF - Kvarnsvedens IK F19 Kristinebergs IP

2015-04-29 19:00 DIF - Falkenbergs FF Herrar Tele 2 Arena

2015-05-01 15:00 DIF - Kalmar FF U19 Hjorthagens IP

2015-05-03 13:00 GIF Sundsvall - DIF U17 Västhagen IP

2015-05-03 17:30 DIF - Gefle IF FF Herrar Tele 2 Arena

2015-05-04 19:00 Bollstanäs SK - DIF Damer Bollstanäs IP

2015-05-05 17:00 DIF - Gefle IF FF U21 Hjorthagens IP

2015-05-05 19:30 DIF - IK Sirius FK F19 Kristinebergs IP

2015-05-09 13:00 Åtvidabergs FF - DIF U19 Kopparvallen

2015-05-10 14:00 DIF - AIK FF U17 Hjorthagens IP

2015-05-10 16:00 DIF - QBIK Damer Stockholms Stadion

2015-05-11 19:00 Åtvidabergs FF - DIF Herrar Kopparvallen

2015-05-13 17:00 GIF Sundsvall - DIF U21 Norrporten Arena

2015-05-13 20:00 Sollentuna FK - DIF U17 Norrvikens IP

2015-05-14 15:00 IFK Kalmar - DIF Damer Gröndals IP

2015-05-17 14:00 DIF - Kungsbacka DFF Damer Kristinebergs IP

2015-05-17 14:00 DIF - FC Djursholm U17 Hjorthagens IP

2015-05-18 19:00 Halmstads BK - DIF Herrar Örjans Vall

2015-05-18 19:30 DIF - Hammarby IF DFF F19 Kristinebergs IP

2015-05-20 20:00 DIF - Älvsjö AIK FF U19 Hjorthagens IP

2015-05-23 14:00 DIF - Täby FK U19 Hjorthagens IP

2015-05-24 15:00 Sunnanå SK - DIF Damer Norrvalla IP

2015-05-25 19:05 DIF - AIK Herrar Tele 2 Arena

2015-05-25 19:30 Bollstanäs SK - DIF F19 Bollstanäs IP

2015-05-26 17:00 DIF - Hammarby U21 Hjorthagens IP

2015-05-27 17:30 DIF - IF Brommapojkarna U17 Hjorthagens IP

2015-05-30 13:00 Täby FK - DIF U17 Tibblevallen

2015-05-30 15:00 DIF - IK Sirius FK Damer Kristinebergs IP

2015-05-31 13:00 IF Brommapojkarna - DIF U19 Grimsta IP

2015-06-01 19:05 IFK Göteborg - DIF Herrar Gamla Ullevi

2015-06-01 19:30 DIF - Eskilstuna United DFF F19 Kristinebergs IP

2015-06-04 19:00 DIF - IFK Norrköping FK Herrar Tele 2 Arena

2015-06-05 20:00 Umeå IK FF - DIF F19 Gammliavallen

2015-06-06 14:00 Jitex Mölndal BK - DIF Damer Åbyvallen

2015-06-06 14:00 DIF - Vasalunds IF U17 Hjorthagens IP

2015-06-06 17:00 Piteå IF - DIF F19 LF Arena

2015-06-07 14:00 DIF - Syrianska FC U19 Hjorthagens IP

2015-06-07 17:30 Malmö FF - DIF Herrar Swedbank Stadion

2015-06-11 18:30 Örebro SK FK - DIF U19 Behrn Arena

2015-06-13 14:00 DIF - Hovås Billdal IF Damer Kristinebergs IP

2015-06-13 15:00 Gefle IF FF - DIF U17 Gavlevallen

2015-06-14 14:00 DIF - Sunnanå SK F19 Kristinebergs IP

2015-06-17 14:00 DIF - Hammarby IF FF U19 Hjorthagens IP

2015-06-17 16:30 DIF - Assyriska FF U17 Hjorthagens IP

2015-06-18 14:00 DIF - Östersunds DFF Damer Kristinebergs IP

2015-06-28 15:00 Älta IF - DIF Damer Älta IP

2015-06-29 17:00 DIF - IFK Norrköping FK U21 Hjorthagens IP

interaktiviteten måste öka så att publiken 
som har med sig en mobil eller padda 
kan välja kameravinklar själv och kan gå 
in på andra matcher på andra orter. Det 
finns hur mycket som helst att göra.

JAG AVSLUTAR PRATSTUNDEN med 
Richard och hälsar på dagens kommen-
tatorer som släntrar in. Kompisen och 
gamla kollegan David Bogerius samt 
den för dagen debuterande bisittaren 
Magnus Bäckström slår sig ner med 
hörlurarna för att testa ljud och kolla 
laguppställningar, samtidigt som jag 
och fotografen Erika beger oss ner för 
att styra upp en setup för tränar- och 
spelarintervjuer före, efter och i halvtid i 
spelargången.

MED TANKE PÅ den goda framförhåll-
ningen rullar allt som det ska, vilket 
inte alltid är fallet när man i andra 
sammanhang kanske bara får tillträde 
till arenan ett par timmar innan 
matchstart. Allt är i synk efter avstäm-
ning via komradion och sändningen 
rullar igång som den ska. Den här 
gången med repriser, grafik och 
matchklocka vilket vi fått hjälp med av 
mjukvaruföretaget Future sports media. 
VD:n Mats Vindefjärd är på plats på 
Tele2 Arena för att kolla hur deras 
produkter fungerar i praktiken.

– Vi har utvecklat mjukvara för att 
göra liveproduktioner mer professionella 
där man får in repriser, grafik, resultat, 
matchklocka m.m. Även en funktion för 
att skapa highlights som man kan skjuta 

upp på nätet direkt. Så det är ett väldigt 
enkelt och billigt sätt att göra livesänd-
ningar och jag har pratat en del med 
Wille om många spännande idéer som 
vi skulle kunna testa med Djurgården. 

MATS VINDEFJÄRD HAR FÖLJT ARBETET 
med DIFTV under en längre tid och 
han ser stora fördelar i samarbetet där 
båda parter har stor nytta av varandra.

– Det är jättehäftigt att se er 
utveckling. Ett väldigt professionellt 
arbete i det lilla och ni gör fantastiska 
grejer med små resurser och mycket 
engagemang. Så det är väldigt kul att 
jobba med er och det blir ju ett bra case 
för oss där vi kan visa vår produkt som 
inte ska slåss med Mediatec-bussarna, 
men som kanske kan närma sig den 
nivån i vissa fall. Att vi kan bidra till 
bättre sändningar helt enkelt.

ATT MATS FÖRETAG har goda framtidsut-
sikter tycks givet men det var inte fullt 
lika enkelt när de startade upp och låg 
lite före teknikutvecklingen som kom i 
synk till slut.

– Vi startade upp tidigt och då var 
tiden inte riktigt mogen för det men nu 
är folks mobiler och användarbeteende 
annorlunda och vi är ikapp och kan 
jobba vidare med vår grundtanke. 
Någonstans bromsar den här webbtv-
utvecklingen säkert upp, men däremot 
är det en jättestor omvälvning av 
TV-branschen som helhet där gammel-
TV är på dekis på många sätt. Det är en 
enorm förändring på gång av vem som 

distribuerar och producerar TV och 
med vilken typ av utrustning och 
personal. Även innehållet förändras, det 
har varit stort fokus på livesändning 
men vår specialnisch är att plocka 
russinen ur kakan och göra det tillgäng-
ligt direkt. Alla målen, situationerna 
och de hetaste chanserna. Antingen att 
lägga ut det som en repris i en livesänd-
ning, plocka in det i ett highlightspaket 
eller skicka det rakt ut i fickan på folk. 
Där ligger vårt stora framtidsområde, 
summerar Mats. 

NÄR SEDAN SLUTSIGNALEN LJUDER blir 
facit en bra dag på jobbet för både DIF 
och DIFTV. 3-1 blir segersiffrorna mot 
Norrköping och jag och Erika styr upp 
intervjuer med Daniel Berntsen och 
Jesper Karlström som båda har gjort sitt 
första mål i den blårandiga tröjan. 
I komradion får jag samtidigt bekräftelse 
på att sändningen har rullat på enligt 
planerna, mycket glädjande med tanke på 
tidigare nämnda mardrömsscenarion 
med sviktande WiFi-hastighet på 
träningslägren under försäsongen. Jesper 
på vårt streamingföretag Solid Tango har 
haft ett teknikvakande öga över sänd-
ningen och har en enkel förklaring till 
varför det gick som det skulle.

– Med en tvåliterscola och två 
kexchoklad går sändningen alltid bra, 
intygar han.

FÖR SPELARNA OCH PUBLIKENS DEL väntar 
hemgång men det ofrånkomliga 
faktumet att det som satts upp också ska 
tas ner gör sig gällande och det är bara 
att ta itu med nedråddandet på den nu 
nedsläckta arenan. Summa summarum 
dock en bra dag för föreningen med 
tanke på att sändningen var av pay-per-
view-karaktär vilket innebär att det 
trillar in en del cash på kontot för 
Djurgården Fotboll. Pengar som kan 
användas till många saker men där vi 
själva försöker se till att en rimlig del av 
kakan hamnar hos DIFTV så att vi kan 
fortsätta att höja nivån och hänga med i 
den rusande teknikutvecklingen. Medel 
som behövs för att vi, precis som vårt 
blårandiga lag, alltid ska sträva efter att 
vara bäst.

Tack för att ni tittar! 

Konstruktiv kritik är alltid välkommen och 
har ni förslag på förbättringar mejla dem 
gärna till  wille@dif.se eller peder@dif.se.
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Patrik Nilsson tar 
plats i styrelsen

Han har varit president för 

adidas Nordamerika och spelat 

i samma hockeylag som Tommy 

Albelin. Möt Patrik Nilsson, ny 

styrelseledamot i Djurgården 

Fotboll med tung erfarenhet 

inom både näringslivet och 

idrotten.

Ser man till kombinationen urdjur-
gårdare, innehavare av ett impone-
rande CV samt en genuin idrotts-

bakgrund känns det sannolikt att Patrik 
Nilsson kommer att trivas väldigt bra och 
bidra med mycket värdefull kunskap i sin 
nya roll som styrelseledamot i Djurgården 
Fotboll. Ett uppdrag som han kan axla 
med tanke på att han nyligen flyttat hem 
till Sverige igen efter sju år i USA som 
president för adidas. Positionen som chef 
i Nordamerika, med 8000 anställda och 
en omsättning på 3,5 miljarder dollar, blev 
en grande finale på en tjugotre år lång 
och framgångsrik karriär inom adidas 
där Patrik till slut valde att vända hemåt. 
Återvändandet baserades på familjeskäl 
kombinerat med ett lockande erbjudande 
från ett annat varumärke som alltid legat 
honom varmt om hjärtat.

– Jag tog beslutet att det var dags att 
flytta hem till Sverige. Delvis av privata 
skäl, där min frus föräldrar behöver lite 

mer stöd, men också för att jag fick möj-
lighet att tillträda som VD på Gant – ett 
varumärke som jag alltid gillat och använt 
när jag inte har haft sportkläder på mig. 
Helt enkelt ett perfekt läge att komma 
tillbaka till Sverige igen, säger Patrik.

I ROLLEN SOM STYRELSELEDAMOT i DIF 
kommer han fortfarande att ha ett ben 
kvar i sportvärlden och han ser sitt 
genuina idrottsintresse som en tillgång i 
sammanhanget.

– Jag tror att det jätteviktigt att ha med 
sig. Nu har jag ju valt att lämna Adidas ef-
ter 23 år och det var inget lät beslut efter-
som jag älskar sport, så därför känner jag 
att jag har väldigt mycket erfarenhet som 
jag inte vill ska gå förlorad. Djurgårdare 
har jag varit sen jag var två år och började 
åka skridskor i Vasaparken så när jag fick 
den här förfrågan kändes det jättekul att 
kunna få ge tillbaka lite till idrotten, säger 
Patrik som fortsatt att sporta frekvent 
sedan barndomens skrinnande. Främst 
inom ishockeyn, där han spelade med 
Stocksunds IF:s mycket framgångsrika 
64:or med bland annat Tommy Albelin.

– Jag har hållit på med sport både som 
aktiv och även som coach och tränare på 
sponsorsidan tidigare. Utöver det har jag 
agerat som ledare under en lång period och 
jobbat mycket med vision- och värderingsar-
bete så det är där jag hoppas att jag kan bidra. 

Text: Peder Ernerot   Foto: Gant

PATRIK BETONAR GÄRNA VIKTEN av ha ett 
långsiktigt tänk i agerandet och som den 
lagspelare han alltid varit poängterar han 
framför allt vikten av en gemensam rikt-
ning inom förening i det han vill tillföra.

– Det är framför allt det här med vision 
och värderingar som måste till. Jag har 
på nära håll, delvis som aktiv själv, sett 
möjligheten att skapa magi i en grupp när 
man får alla att jobba åt samma håll. Men 
det är svårt att göra om du har en massa 
superstars som tar egen plats. Jag brukar 
använda Zlatan-exemplet där jag inte är 
så säker på att det svenska landslaget är så 
mycket bättre med Zlatan. Den svenska 
modellen handlar mycket om att jobba för 
varandra och få energi i att man vet vart 
man ska någonstans. Då är det viktigt att 
alla har köpt de värderingar som gäller och 
att man håller varandra ansvariga i grup-
pen. Det är inte bara coachen och ledarna 
som ska göra det utan där måste alla ge en 
armbåge i sidan i omklädningsrummet om 
folk har fel attityd och inte spelar för laget. 
Det där hade vi i Stocksunds 64:or som jag 
spelade hockey med. Vi vann två SM-guld 
och fem-sex av grabbarna, bland annat 
Tommy Albelin, gick till NHL senare. 
Sedan har jag sett det i arbetslivet också; 
som till exempel i Rosenborg när jag var 
VD på Adidas i Norden och verkligen 
fick se hur de jobbade med sin vision och 
sina värderingar. De hade värdeord som 

drevs i hela föreningen som handlade om 
ödmjukhet och folklighet och de som inte 
levde upp till det fick inte vara kvar. Nu 
har de tappat det lite grann, men de gick 
ju trots allt till Champions League tretton 
gånger trots att de kommer från Nordnor-
ge och inte har några stora sponsorer eller 
resurser egentligen. Den dynamiken tror 
jag att en förening som Djurgården skulle 
kunna skapa också. Men det krävs att man 
har en styrelse, en förening och ett team 
där alla tror på samma sak och förstått 
värdet av vad man kan skapa i gruppen, 
säger Patrik som också snappat upp en 
hel del spännande tankar på hur man kan 
utveckla Djurgården ytterligare under sin 
tid i USA.

– Jag har ju jobbat mycket med NBA 
och NHL direkt mot commisioner David 
Stern och även mycket med Major League 
Soccer mot commissioner Don Garber 
och det finns många intressanta saker i 
hur de har byggt upp den amerikanska 
ligan och vad de gör där som man kan 
applicera på en förening som Djurgården.

ATT PATRIK OGÄRNA framhäver sig själv 
och inte är så mycket för att imponera med 
titlar framstår med all önskvärd tydlig-
het under samtalet och han har hela tiden 
varit aktiv inom idrotten parallellt med 
sin karriär inom arbetslivet. Under sin tid 
som VD för adidas i Nordamerika spelade 
han amatörhockey i Portland där motstån-
darlagen på isen allt som oftast inte hade 
någon koll på att det var en av höjdarna 
inom näringslivet som de mötte i rinken.

– De som spelade i laget visste ju 
vem jag var men det var ingen annan i 
ligan som hade koll på mig. Vi var väl en 
4-5 stycken från Adidas och några från 
Nike i vårt lag, men jag var ju inte någon 
annorlunda kille ute på isen och jag har 
nog aldrig försökt att tro att jag är någon 
annan än den person som jag är. Jag kom-
mer från enkla men bra förhållanden och 
har vuxit upp i ett omklädningsrum och 
förstår den dynamiken. Man kan göra sa-
ker som ingen tror att man kan göra men 
det räcker inte att en person tror det. Om 
alla däremot tror att det är möjligt då kan 
man faktiskt göra det. Det finns många 
bra exempel på det i amerikansk idrott, 
de älskar ju underdogs. Den attityden är 
något som Bosse (Andersson, sportchef) 
och Henke (Berggren, VD) börjat bygga 
med den här unga truppen. Det är inga 
superstars utan de verkar gilla att hänga 

tillsammans, skojar med varandra och 
verkar acceptera varandra som de är. Vil-
ket är jätteviktigt om de ska fullfölja den 
vision och det uppdrag som de har.

ETT FAKTUM SOM BÅDAR GOTT inför 
framtiden, enligt Patrik som tycker att 
Djurgården är på rätt väg i nuläget med 
en förbättrad kontinuitet i verksamheten.

– Lars-Erik har gjort ett bra jobb och 
samlat trupperna, i alla fall har jag fått 
den uppfattningen efter mina möten 
med honom. Jag har ju följt Djurgården 
utifrån eftersom jag har bott i USA i sju 
år och sett varje match på dator hemma, 
nio timmars tidsskillnad kan ställa till 
det lite, men ändå försökt att hålla mig 
uppdaterad med det som sker i föreningen 
så mycket som möjligt. Det känns som 

att det blivit väldigt mycket lugnare sen 
den turbulens som uppstod 2013 efter att 
Tommy Jacobsson och Magnus Pehrsson 
lämnade, säger Patrik som i likhet med 
många supportrar hoppas och tror på in-
ternationella tävlingsmatcher på agendan 
inom de närmsta åren.

– Jag tror absolut att DIF ska ut i Eu-
ropa, det är ingen tvekan om det. Sedan 
får vi se hur lång tid det tar. Man ska nog 
inte låsa in sig och jag kommer ihåg att 
när jag var VD på adidas så hade vi ju en 
ambitiös plan att få ut Djurgården i Eu-
ropa och ställde upp med en del satsningar 
och det gick ju rätt bra ett tag. Men jag 
tror att man måste tänka långsiktigt i det 
läget DIF är i nu och just därför känns 
det intressant det som Bosse och Henke 
har byggt så här långt. En ung trupp som 
inte är baserad på några enstaka stjärnor, 
utan mera på en enhet där man förhopp-
ningsvis kan sälja en del av de spelarna 
och kanske kan köpa in en del ännu bättre 
spelare. Jag tror att inom en tre-fyra år 
borde vi kunna vara ute och tampas i 
Europa, och har man lite flyt och får ett 
momentum, som till exempel Malmö FF 
hade förra året, så kan det ju till och med 

gå ännu fortare, avslutar Patrik.

ATT PENGAR KAN HA en avgörande 
betydelse i sammanhanget är dock ett 
ofrånkomligt faktum. Fjolårets allsvenska 
tabells övre skikt speglade också omsätt-
ningsnivån i klubbarna - med undantag 
för Örebro - på ett skrämmande tydligt 
sätt. Trots det tror Patrik att omsättning-
en inte behöver vara en avgörande faktor i 
sammanhanget där visionen och sam-
manhållning kan lyfta föreningen högre 
än det monetära utgångsläget tillåter.

– Det är väldigt lätt att hamna i fällan i 
att säga att det är så det är: pengarna styr. 
Men om man åter igen ser till Rosenborg 
som exempel så hade de inte störst om-
sättning när de började sin resa i norska 
ligan. De spelade ju sig till det där, mycket 

beroende på Nils-Arne Eggen och hur 
han drev den här idén om godfot, att man 
alltid ska spela bollen på den bästa foten 
på sin lagkamrat. Så att man allltid gör 
saker och ting lättare för sina lagkompisar. 
De accepterade inte att några skulle vara 
stora stjärnor med mycket mer betalt som 
inte levde upp till det som var bestämt. 

– Men för att återvända till frågan 
så är det självklart så att omsättning ger 
en klubb möjlighet att värva ännu bättre 
spelare. Så jag förstår att det handlar om 
att dra in ännu mera pengar för Djurgår-
den och det gör man ju genom att spela 
en ännu bättre och mer attraktiv fotboll. 
Allting hänger ju ihop med den sports-
liga verksamheten på ett eller annat sätt, 
avslutar Patrik.

FÖRHOPPNINGSVIS ÄR DET just den att-
raktiva och framgångsrika fotbollen som 
vi kommer att få se Djurgården spela i 
Allsvenskan under året. Oavsett utfallet 
kommer Patrik att jobba hårt för att vi ska 
nå dit genom att bidra med sin kompetens 
i styrelsen under de kommande två åren. 

Vi önskar honom varmt välkommen 
som en i laget! 

» Jag tror att inom en tre-fyra år borde vi kunna vara 
ute och tampas i Europa, och har man lite flyt och får 
ett momentum, som till exempel Malmö FF hade 
förra året, så kan det ju till och med gå ännu fortare.«
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Djurgården driver
samverkansprojektet ENABLE 
med internationell expertis

DJURGÅRDSANDANDJURGÅRDSANDAN

Djurgården Fotboll bjöd i slutet av februari in till samverkans-
konferens på Tele2 Arena inom ramen för projektet Enable. 
På plats fanns företrädare för elitfotbollen, supporterorganisa-
tioner, samhällsplanerare och polisen.

Text: Thomas Björn      Foto: Thomas Björn och Bildbyrån

Enable initierades förra året av Clifford Stott, 
University of Leeds, Jonas Haverlund, Univer-
sity of Southern Denmark och Djurgården Fot-

boll – i samarbete med Malmö FF, IFK Göteborg och 
Hammarby Fotboll  i Sverige, Bröndby IF i Danmark 
samt Cardiff City FC i Wales.

 Syftet med projektet är att ”skapa en långsiktig 
och hållbar strategi för hur vi arbetar med våra ar-
rangemang och hjälper oss att skapa beredskap för 
situationer som kan uppstå”.

 
Främst i världen

Dragplåstret vid samverkanskonferensen var Dr Clifford 
Stott från Security and Justice Research Group vid 
University of Leeds. Han rankas som en av de främste 
i världen inom området ”folksamlingens psykologi och 
polisstrategier”.

 Clifford Stott har en doktorsexamen i social psyko-
logi från University of Exeter, i början av 90-talet.
 Det här var en tid när de engelska fotbollssupportrarna 
betedde sig som värst, inte minst vid klubbarnas och 
landslaget matcher ute i Europa. Vid EM 2000 i Belgien 
och Holland greps 960 engelska supportrar, och påföl-
jande VM 2002, i Sydkorea och Japan, greps 850.
 
Antalet gripna minskade drastiskt

EM i Portugal stod för dörren och något behövde 
göras. Clifford Stott anlitades av Uefa för att dra upp 
polisens strategi. Äntligen fick han testa sina teorier 
om dialog och samverkan istället för ”hårda tag” 
gentemot supportrarna.

Resultatet blev det lugnaste internationella mäs-
terskapet på årtionden. En (!) engelsk supporter greps 
under hela mästerskapet.

 De engelska tabloiderna skickade hem de journa-
lister som skulle specialbevaka de engelska fansens 
uppförande, eller kanske snarare brist på uppförande. 
Det fanns helt enkelt inget att rapportera om.
 
Polisen i bakgrunden

- Om jag blev förvånad över resultatet? Jag vill inte 
låta arrogant, men, nej, faktiskt inte. Strategin byggde 
på att polisen skulle hålla sig i bakgrunden och inte 
provocera i onödan, och att undvika konfrontation. 
Att bara progressiv istället för aggressiv, helt enkelt.

 - Jag blev mer förvånad över att jag fick chansen att 
dra upp strategierna utifrån den evidensbaserade forsk-
ning och kunskap jag hade tillgodogjort mig i ämnet, 
förklarar Clifford Stott över ett glas porlande vatten i 
foajén på hotellet som gränsar till Tele2 Arena.
 
Lyckade observationer

Filip Lundberg, hållbarhetsansvarig i Djurgården 
Fotboll, kontaktade Clifford Stott förra sommaren då 
engelsmannen föreläste på Polishögskolan i Solna – en 
av hans många föreläsningar där.

Filip Lundberg ville engagera Stott i projektet Ena-
ble. Stott svarade ”Ja”. Sedan dess har det blivit ännu 
fler besök i Sverige, bland annat för att träffa polisen 
och för att vara med och observera före, under och efter 
matchen mellan IFK Göteborg och Djurgården på 
Gamla Ullevi i Göteborg den 29 september förra året.

- Det var en mycket lyckad observation där vi fick 
chansen att träffa och prata med polisen i Göte-
borg, samt även se dem agera. Vi hade personer från 
evenemangspolisen i Stockholm, vars uppgift är att 
föra dialog med supportrarna. De fick också chansen 
att dela med sig av sina erfarenheter till sina kollegor 
i Göteborg, bland annat vikten av dialog istället för 
konfrontation.

Nästa observation kommer att ske före, under och 
efter derbyt i Svenska Cupen mellan AIK och Hammarby 

Långsiktighet, tålamod och dialog. Det är 
Clifford Stotts, doktor i ”folksamlingens 
psykologi och polisstrategier”, recept på att 
få tryggare matcharrangemang – samtidigt 
som det är fortsatt tryck på läktaren.

på Friends Arena. Därefter står det 
allsvenska derbyt mellan Hammarby 
och Djurgården den 13 april på Tele2 
Arena på tur. Två poliser från Eng-
land, två från Danmark och förmod-
ligen två vardera från Göteborg och 
Malmö, kommer att vara med vid båda 
tillfällena för att observera.
 
Vad innebär då dialog istället för 

konfrontation, enligt Clifford Stott?

 - Ett konkret exempel är att lyfta ut poliser som har 
till uppgift att gripa och lagföra, till att bli poliser 
som arbetar med att skapa dialog med både supporter-
organisationer och enskilda supportrar på plats. Det 
kan röra sig om 4-5 poliser som följer med laget på 
alla matcher under säsongen. Det ger dem möjlighet 
att etablera en relation som har en lugnande effekt, 
eftersom supportrarna känner igen poliserna och lär 
sig att de inte är där för att gripa dem, utan försöka u

Dr Clifford Stott från Security and Justice 
Research Group vid University of Leeds.

Enable-konferensen hölls den 25-26 februari på Tele2 Arena.
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förstå och kunna arbeta i förebyggande syfte.
 Det låter kanske inte så komplicerat och kostsamt, 

men det är det.
 - Först och främst ska ju dessa poliser lyftas ur 

sin ordinarie tjänst och placeras i en annan tjänst. 
Därefter ska de följa laget under en hel säsong, och 
även ha kontakter mellan matcherna. Det är en stor 
förändring, speciellt för den svenska polisen vars 
organisation också har gått igenom stora förändringar 
det senaste året med centralisering av resurser och nya 
chefer på nya positioner.

 Det är dock ett arbete som lönar sig på sikt, enligt 
Cliffors Stott:

 - Det tar ett par år innan vi ser resultat i form av 
säkrare och tryggare matcharrangemang. Det krävs 
alltså inte bara insikt, utan även långsiktighet och tå-
lamod. Å andra sidan kan kostnaderna för polisinsat-
serna reduceras till hälften, vilket är mycket värt både 
för klubbarna och skattebetalarna. Det har vi bevis på 
både från England och Danmark.
 
Hoppas på dialog i strategi

Polisen, Svenska Fotbollförbundet, Svensk Elitfotboll, 
Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Hockeyligan och 
Svenska Bandyförbundet har utarbetat en nationell 
strategi för att minska otrygghet, brott och ordnings-
störningar i samband med idrottsevenemang. En 
gemensam strategi som lanserades under 2014.

 - Jag vet för lite om den ännu, men jag hoppas att 
den är långsiktig och bygger på dialog, för det är den 

enda vägen fram. 2015 är en kritisk säsong för svensk 
fotboll och det krävs ett förändrat tänkande. Det 
värsta som kan hända är att det sker allvarliga skador, 
eller i värsta fall ännu ett dödsfall. Det kan leda till att 
politiker försöker visa handlingskraft och kräver ”hår-
dare tag”. Då har arbetet med dialog en liten chans att 
få gehör. Det vore förödande för svensk fotboll i stort, 
för det kommer bara att förstärka bilden av att det är 
farligt att gå på fotboll.
 
Kommer det någonsin att kunna spelas ett allsvenskt 
fotbollsderby utan en enda polis med mandat att gripa 
och lagföra närvarande?
 - Det ligger i fotbollens natur att den lockar fram en 
stark passion som ibland gränsar till aggressivitet. Alla 
vet inte var den gränsen går och därför behöver det 
finnas poliser i närheten. Det behöver dock inte vara 
poliser vars uppgift är att gripa och lagföra, utan det 
kan räcka med att ha poliser som är utbildade i att föra 
dialog med supportrarna. Poliser som supportrarna 
har en relation till. Det är fullt tänkbart inom en inte 
allt för lång framtid.
 
Liverpool är laget i Clifford Stotts hjärta. Hur sköter 
sig då Liverpools supportrar jämfört med andra?
 - Det är alltid farligt att generalisera och se support-
rarna som en folksamling. De är individer och bör 
behandlas därefter. Det finns olika grad av orosmoment 
i en grupp, och det är just detta som är utmaningen för 
framför allt polisen. 

Artikeln har tidigare publicerats på Idrottens Affärer och Svensk Elitfotbolls hemsida.
Djurgården Fotboll har fått tillåtelse att publicera artikeln igen.
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2015 – Ett ”måste-år”
2014 blev tyvärr rent försälj-

ningsmässigt en besvikelse för 

Djurgården Fotboll. Då pratar 

vi inte om biljettförsäljningen 

och matchdagsförsäljning, som 

hade en mycket positiv utveck-

ling under året, utan den för-

hoppning vi hade satt till för-

säljningen gentemot sponsorer, 

partners eller andra kommersi-

ella intäkter. Skälen är flera, och 

till följd av dessa genomfördes 

ett antal åtgärder redan under 

förra året för att reda ut och 

förbättra förutsättningarna. 

Där ser vi redan nu tydliga 

effekter på att vi valt rätt väg.

Text: Gunnar Gidefeldt

Den stora utmaningen och 
förutsättningen för att fören-
ingen ska växa framåt ekono-

miskt, och som en konsekvens av det 
sportsligt, handlar om att just öka 
dessa intäkter. Vi pratar därför om att 
2015 är ett ”måste-år” för denna del av 
verksamheten inom Djurgården 
Fotboll. Detta är året då vi på riktigt 
börjar bygga en bredare och säkrare 
kommersiell grund för föreningen, allt 
annat är ett misslyckande.

Så vad är de viktigaste förändringarna 
inför 2015?

• Ny säljorganisation
Under 2014 omstrukturerades för-
säljningen inom Djurgården Fotboll. 
Försäljningen riktad mot mindre och 
medelstora företag är som tidigare 
outsourcad. Men vi har valt att ta in 
en ny partner i det Göteborgsbaserade 
företaget ISP Sport & Marketing, som 
kliver in med ett stort kontaktnät i Sve-
rige kring företag som är aktiva inom 
sportsponsring.

• Ny partnerstruktur
För att vässa paketeringen har vi preci-
serat och förenklat vår produktkatalog, 
det ska vara tydligt vad man som köpare 
kan förvänta sig vid en affär med Djur-
gården Fotboll och att det vi erbjuder 
fyller de behov som kunden har.

• Affärsnätverket
Till 2015 bytte det affärsnätverk vi haft 
inom föreningen, Företagskaminerna, 
namn till att just heta vad det är, Djur-
gården Fotboll Affärsnätverk. 

Kanske har Affärsnätverket den enskilt 
största potentialen, på kort och lång sikt, 
att bli den grund för de kommersiella 

intäkterna som föreningen har behov 
att stå på. Att bygga upp ett stort och 
aktivt företagsnätverk kring föreningen 
är alltså ett prioriterat mål. Glädjande för 
2015 är att just nätverket är den enskilda 
produkt i vårt utbud som växer snabbast. 
Ett affärsnätverk i Djurgården bygger 
självklart på att man har ett gemensamt 
intresse i föreningen med det sportsliga i 
fokus, men framförallt handlar nätverket 
om att skapa affärer, både mellan företa-
gen inom nätverket och med respektive 
nätverksmedlems egna nätverk. Däri 
ligger styrkan i ett väl fungerande affärs-
nätverk.

FÖRENINGEN HAR TYDLIGA långsiktiga 
mål med den kommersiella verksamhe-
ten, inom de närmsta åren ska intäkterna 
till föreningen ha dubblerats. Missionen 
för alla som arbetar med de kommersi-
ella intäkterna inom Djurgården är att 
”bidra till sportslig framgång”, och det 
är något vi verkligen åstadkommer om 
dubbleringsmålet nås. I alla fall till att 
börja med. 

» Detta är året då vi på 
riktigt börjar bygga en 
bredare och säkrare 
kommersiell grund för 
föreningen.«

FÖRSÄLJNING

Stjärnsponsor

Huvudpartner
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Under 2015 är Prioritet Finans 
Djurgården Fotbolls stjärnsponsor. 
Vi är mycket stolta över att samar-
betet mellan Djurgården och 
Prioritet Finans fick en fortsättning 
från 2014, året då samarbetet 
startade. Erfarenheterna från detta 
prövoår har lagt grunden för 2015 
års avtal. Stor vikt läggs på att nya 
affärer ska komma Prioritet Finans 
tillgodo under året, genom avtalet i 
sig, men också genom Djurgården 
Fotbolls försorg.

I ett Stjärnsponsoravtal är man 
den dominerande sponsorn gene-
rellt, vilket också syns på matchklä-
derna där företagets logotyp 
exponeras på matchtröjans bröst. 
Utöver detta ingår exponering på 
arenan genom reklamskyltar, 
LED-reklam, på hemsida, sociala 
medier etc. Avtalet ger också plats i 
affärsnätverket samt stora hospitali-
ty-möjligheter inne på arenan.

På huvudpartnernivå har vi i 
skrivande stund Adidas och 
Stadium. Två starka företag med en 
lång historik tillsammans med 
Djurgården, som mycket glädjande 
fortsätter samarbetet med oss även 
2015. Långsiktighet är ett mål med 
alla relationer vi har, vilket betyder 
att leverans och kvalité alltid måste 
prioriteras.

Som huvudpartner äger man 
också rätt till exponering på 
matchkläderna, men inte i samma 
utsträckning som för en Stjärnspon-
sor. Arenaexponering ingår liksom 
affärsnätverk och hospitality, men 
allt i ett mindre format än för 
Stjärnsponsorn. Adidas och 
Stadium är dessutom officiella 
leverantörer till Djurgården Fotboll 
vilket innebär att de levererar all 
utrustning till våra lag, från de 
yngsta ungdomslagen upp till A-laget.

Att partnerskapet med Djurgården 
ska innebära en potential att skapa 
nya affärer är en gemensam 
nämnare för alla företag som vi gör 
avtal med, sen ser givetvis både 
förutsättningarna och därmed 
affären olika ut för alla. Många av 
de officiella partners som kliver in i 
Djurgården har som utgångspunkt 
en affär av något slag, antingen 
direkt med eller med företag 
kopplade till föreningen. 

Till dags dato är följande företag 
med som officiella partners till 
Djurgården:
Memira AB
Byggvaruhuset Färingsö Trä AB
Miele Professional
Björnkläder AB
Moderna Försäkringar
Scandic
Tailor Event
Bafab
Stavdal AB
Plint AB

Även för en officiell partner ingår 
arenaexponering, nätverksplats, 
samt hospitality, dock inte expone-
ring på matchkläderna.

Djurgården Fotboll är inte bara en 
förening, vi är faktiskt också ett 
mediabolag. Med hemsida, arena-
reklam, tv-kanal, stor aktivitet på 
sociala medier med mera. Med våra 
egna kanaler erbjuder vi stora 
exponeringsmöjligheter till en 
mycket omfattande och engagerad 
publik. Bara genom våra tv-klipp 
har vi under året haft 2,1 miljoner 
tittare. Vi har 120 000 som följer 
oss på Facebook och omkring 
55000 prenumeranter på våra 
nyhetsbrev, etc. Utifrån detta 
bygger vi olika specialanpassade 
paket till företag som är ute efter 
effektiv exponering.

Det finns mer utförlig information 
om affärsnätverket på sid 52.

Det finns mer utförlig information 
om Premium på sid 24.

Stjärnsponsor Huvudpartner Officiell partner

Exponeringspartner

Djurgården Fotboll 
Affärsnätverk Premium 

AFFÄRSNÄTVERKAFFÄRSNÄTVERK

Djurgården Fotbolls 
partnerstruktur
Att ha en tydlig och enkel partnerstruktur ger Djurgården Fotboll möjligheten att kunna erbjuda olika 

paket beroende på kundens behov och ekonomiska förutsättningar. Det ska alltid vara enkelt att hitta 

rätt i det utbud vi från DIF erbjuder. Dessa är de några av de produkter som vi erbjuder våra partners:

Text: Gunnar Gidefeldt

Tele2 Arena är en av världens mest 
exklusiva arenor och det gäller även 
logerna inne på arenan. Det finns 
två olika typer av loger:

• En egen loge med plats för 10-12 
personer. Egen värd/värdinna, 
möjlighet till att beställa både mat 
och dryck. Med logen har man 
också tillgång till en Suitelounge 
där man kan mingla med övriga 
logegästerna.
• Terrassloge. Man sitter mitt på 
den östra långsidans nedre etage vid 
ett eget bord. Där har man tillgång 
till egen värd/värdinna som servar 
gästerna under hela matchen med 
mat och dryck.

Logepartner 
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AFFÄRSNÄTVERKAFFÄRSNÄTVERK

Djurgården Fotbolls Affärsnätverk 
Med affärsnyttan i fokus!

Varje större svensk klubb med ett någorlunda starkt varumärke och dragningskraft 

arbetar för att bygga det kommersiella nätverket runt klubben starkt. Dels för att kunna 

knyta upp nya partnerskap för sponsring och exponering, dels för att skapa nya affärs-

möjligheter för företagen runt föreningarna.

Partnerskap inom svensk idrott har 
gått från att i allra största mån 
handla om varumärkesexpone-

ring och sponsorskap av rent emotionella 
motiv till att allt mer fokusera på 
affärsnytta och upplevelser. Vi märker ett 
tydligt skifte i efterfråga och krav från 
våra samarbetspartners att ett partner-
skap eller en investering i klubben ska gå 
att räkna hem ekonomiskt, kort och gott 
att man ska tjäna mer pengar, direkt eller 
indirekt, än vad man investerar. 

Nätverk vs ätverk

Som ett steg i att utveckla erbjudanden 
till våra partners och även bygga nätver-
ket runt föreningen starkare så satsar vi 
hårt på vårt affärsnätverk. Som tidigare 
nämnts har de flesta elitföreningarna 
någon form av affärsnätverk, klassen, 

syftet och seriositeten skiljer sig dock 
väldigt mycket åt. Vi har under uppbygg-
naden av nätverket besökt ett antal andra 
klubbar och sett både bra och mindre bra 
exempel på hur de arbetar med sina nät-
verk. Kort och gott kan man säga att de 
som har lyckats bra har ett starkt fokus 
på affärsnytta, exklusivitet och kontinui-
tet blandat med trevliga upplevelser och 
sport, medan de som är aningen mindre 
framgångsrika är mer ÄTverk än affärs-
nätverk. Man träffas och äter mat, ming-
lar och ser på matchen. Förvisso trevligt, 
men det ger inga eller få affärer. Vårt mål 
är att på sikt skapa det mest affärsdri-
vande nätverket inom svensk idrott. Vi 
har en bra bit att vandra för att nå dit, 
men vi jobbar klart och tydligt mot detta 
mål. Vi vill koppla samman marknadens 
aktörer och hjälpa dem att göra fler och 

bättre affärer. Genom att göra detta ger 
vi mervärde till våra partners och bygger 
Djurgården Fotboll starkt.

Utan relationer, ingen framgång

Samhället och näringslivet vimlar av 
nätverk av olika slag. Det kan vara allt 
från barndomsvänner, studiecirklar, 
föreningsliv och supporterklubbar till rena 
affärsnätverk och aktiesparklubbar. Vi har 
alla nätverk runt oss och det är högst 
troligt att det är till någon i ditt nätverk 
du vänder dig om du behöver hjälp med 
något eller efterfrågar något. Det är ingen 
myt att det är genom sitt nätverk man får 
arbete och gör affärer. Affärer gör man 
med människor, inte med företag. Du 
köper hellre något av någon som du litar 
på och känner än någon helt obekant. 
Detta har vi tagit fasta på. Vi vill skapa 

Text: Daniel Malmgren  Foto: Stockholm Globe Arenas & Anna Lu Lundholm

starka relationer med våra partners och vi 
vill att våra partners ska skapa relationer 
med varandra. Relationer som i sin 
förlängning leder fram till affärer mellan 
våra partners och i ännu större utsträck-
ning att våra partners öppnar upp sina 
externa nätverk för varandra och för oss. 
På detta sätt skapar man en kontaktyta för 
affärer och affärsmöjligheter som är i 
princip oändlig.

För att skapa relationer måste man 
träffas och göra saker tillsammans, det 
är svårt att skapa en stark relation med 
någon man bara pratar i telefon med 
eller har en mejlkonversation med. Vi 
tror stenhårt på att det enda sättet att 
skapa goda och hållbara relationer är att 
träffas kontinuerligt och dela upplevel-
ser och erfarenheter. Vi har därför valt 
att affärsnätverket träffas kring varje 
hemmamatch samt vid ett antal övriga 
tillfällen. I rutan nedan ser ni exempelvis 
vårsäsongens aktiviteter för nätverket. 

Nätverksresan- Årets höjdpunkt!

Varje år gör nätverket en konferensresa 
utomlands. På resan bjuds på föreläs-
ningar och fotboll i världsklass. Med på 
resan finns dessutom någon eller några 
spelare från laget samt den sportsliga 
ledningen. Resan 2014 gick till London 
där medlemsföretaget EY höll en mycket 
uppskattad utbildning på sitt huvudkon-
tor. Vi hann även med två fotbollsmat-
cher då vi besökte Emirates Stadium för 
matchen Arsenal-Manchester United 
och på Selhurts Park såg vi Crystal 
Palace- Liverpool. Resan blev mycket 
lyckad och det gjordes glädjande nog en 
hel del affärer under helgen i London.

Våga fråga

Undertecknad har genom åren varit 
medlem i och besökt ett flertal olika 

affärsnätverk där fokus har varit just på 
att skapa affärer, problemet i flera av nät-
verken har dock varit att man är rädd för 
att be varandra om hjälp och ställa krav 
på att få kontakter och leads på affärer. 
Är man medlem i ett affärsnätverk utan 
att våga be om att få kontakter och fram-
förallt att ge kontakter och affärsmöj-
ligheter är man på fel ställe, då kan man 
stryka ordet affärs i affärsnätverk. Fokus 
hos vårt affärsnätverk är att vi ska skapa 

affärer och affärsnytta, och självfallet att 
ha roligt och trevligt längs vägen. 

Allt sedan sista säsongen på Stadion 
så har Affärsnätverket varit i ständig 
utveckling och i år tar vi ett rejält steg till 
för att ytterligare stärka relationerna och 
affärsnyttan genom att inkludera mer i 
medlemskapet i Affärsnätverket:

• Två platser på VIP-läktaren med lounge-
access och gemensam middag med övriga 
medlemmar i Affärsnätverket samt fika 
i paus. Gäller alla 15 hemmamatcher 
säsongen 2015. 
• Rätt att delta på samtliga nätverksak-
tiviteter så som nätverksgolf och externa 
evenemang.
• Gemensam Nätverksfotboll samt efter-
följande lunch en gång i månaden under 
säsong.
• En exklusiv nätverksresa till en topp-
match i Europa samt resa till en allsvensk 
bortamatch.
• Samtliga medlemmar i affärsnätverket 
exponeras på de över 400 digitala skär-
marna runt om arenan samt på det 108 
meter långa LED-bandet längs västra 
långsidan.
• Medlemmarna får möjlighet marknads-
föra erbjudanden direkt via våra sociala 
medier och hemsida.

Kraftig tillväxt

Affärsnätverket växer kraftigt för tillfället. 
Detta är givetvis väldigt roligt och 

indikerar att vi är på rätt väg med vårt 
arbete. I skrivande stund är vi ett 40-tal 
medlemmar i affärsnätverket och det 
växer stadigt.

Medlemmar i Affärsnätverket
Prioritet Finans, Moderna Försäkringar, 
Stadium, Scandic, Adidas, EY, Solid 
Tango, Matador, Vision Zero, Tailor 
Events,Strömma,Stilreklam, Triffiq, 
Sörmlandskök, Interbus, Idrottsreklam, ISP, 
Björnkläder, Bafab, Täby Rör, Stavdal, 
SJ, Hassela Alpin, Svenska Spel, Top Tee, 
Färingsö Trä, Future Sales, Upsales, Folk-
sam, Acer, Broby Mark och Maskin, Din 
Bil Täby, Mäklarringen, Audi, Sponsor 
Insight, Tele2, World Class, Plint m fl.

Om ni vill veta mer om Djurgården 
Fotbolls Affärsnätverk är ni välkomna 
att kontakta Daniel Malmgren på daniel.
malmgren@dif.se eller 0725 54 64 80.

» Fokus hos vårt affärsnätverk är att vi ska 
skapa affärer och affärsnytta, och självfallet 
att ha roligt och trevligt längs vägen.«

VÅRSÄSONGENS AKTIVITETER FÖR NÄTVERKET.

29/1 Nätverksträff hos Prioritet Finans med efterföljande hockey och middag på Hovet.

20/2 Kickofflunch tillsammans med laget och den sportliga ledningen på Tele2 Arena.

24/3 Lunchfotboll i Johan Björkmans Hall.

5/4 Nätverksträff i samband med DIF-Elfsborg.

17/4 Nätverksträff i samband med DIF-Kalmar.

29/4 Nätverksfotboll samt nätverksmässa på Tele2 Arena i samband med DIF-Falkenberg.

3/5 Nätverksträff i samband med DIF-Gefle.

18/5 Lunchfotboll på Kaknäs.

25/5 Nätverksträff i samband med DIF-AIK.

1/6-2/6 Nätverksresa till bortamatchen mot IFK Göteborg.

4/6 Ledarskapsseminarie för nätverket i samband med DIF-IFK Norrköping.

Matchinfo direkt från Per Olsson.
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SUPER-BOSUPER-BO

Bosse ser ljust 
på säsongen 
och framtiden
En som vanligt lång försäsong 

börjar närmar sig sitt slut. 

Bosse Andersson ser tillbaks 

på ett upplägg som i princip 

startade redan när domare 

Kristoffer Karlsson blåste av 

matchen mot IFK Norrköping i 

den sista allsvenska omgången 

den 1 november 2014.

Djurgården fortsatte att träna hela 
november ut med fokus på den 
kommande säsongen, en tränings-

period där flera av de redan klara nyförvär-
ven deltog för första gången.

– Det var otroligt nyttigt att ha dem 
med, när vi startar Allsvenskan har vi 
nio-tio nyförvärv och när vi startade 
försäsongsträningen i början av januari 
hade många av dem redan börjat komma 
in i truppen. Det kortare uppehållet gjorde 
även att testresultaten i januari såg klart 
bättre ut än året innan vilket gjorde att vi 
snabbt kom igång med fotbollsträningen.

PLANERINGEN VAR att i januari åka på 
ett läger för att få ihop truppen och att 
sedan i februari åkta på ett matchläger för 
att komma väl förberedda till starten av 
Svenska Cupen.

– Det blev ett bra upplägg. Sedan ville 
vi komplettera med träningsmatcher på 
planer som vi visste att vi kunde spela på, 
oavsett väderleken, som i Norrköping och i 
Åtvidaberg, samt en föreredande match på 
Tele2. Vi vet att det är speciellt att spela på 
Tele2 och ville ha en bra förberedelse med 
matchen mot HJK Helsingfors och vara 

väl förberedda när vi gick in i cupspelet. 
Ambitionen var att vi skulle vara hemma 
en vecka innan cupspelet började, men då 
cupen startade lite tidigare än planerat så 
fick vi bara några dagar på hemmaplan 
innan matchen mot Ängelholm i plane-
ringen. Vi skulle komma hem från lägret 
på onsdagen, men efter massor av flygstrul 
så kom vi hem först på fredagen och fick 
till slut bara ett dygn på oss att förbereda 
oss för matchen, det var inte alls bra. Men 
många saker under den här delen föll väl ut.

CUPÄVENTYRET BLEV INGEN SUCCÉ och 
redan efter den andra matchen, förlust mot 
Norrby, stod det klart att det inte skulle bli 
avancemang.

– Det är klart att det var en stor 
besvikelse och det finns inga ursäkter, vi 
hade siktet inställt på att gå långt i cupen. 

Efter det hade vi en månad på oss att 
förbereda oss för Allsvenskan och i stället 
för tävlingsmatcher fick vi se det som en 
försäsong. Den tiden har varit väldigt 
lyckad med en bra match mot Gefle och 
sedan matcher mot Brommapojkarna och 
finska KuPS (de två sista är ej spelade när 
detta skrivs. red) i genrepet. Så angående 
försäsongen finns inget att klaga på mer än 
att vi har haft en och annan skada, Fredrik 

Text: Jonas Riedel

Stenman har varit borta länge, Amadou 
Jawo har haft skadeperioder och Sebastian 
Andersson har varit borta i sex veckor på 
grund av skada och sjukdom.

I NULÄGET ÄR NIO SPELARE med A-kontrakt 
i truppen nya sedan förra säsongen.

– Av dem så är det sex som har anknyt-
ning till Stockholm, de är uppväxta eller 
har bott i Stockholm, infasningen av dem 
i laget har gått väldigt smidigt. Sedan är 
det några spelare som kommer längre ifrån 
och som fått växa in i det allt eftersom. 
Dessutom har åtta av de nya spelarna 
tidigare spelat på hög nivå, det bådar gott 
för konkurrensen och höjer kvalitén i 
gruppen, samtidigt som det finns en stor 
grupp spelare som kommer att utvecklas 
och så småningom komma ut i Europa. 
Den mixen känns väldigt bra.

– Utifrån de förutsättningar vi har så 
tycker jag att det ser mycket bra ut. Fyra 
spelare, Sam Johnson, Daniel Berntsen 
Kerim Mrabti och Jesper Karlsström, har 
vi kunnat köpa loss efter de spelarförsälj-
ningar vi gjort tidigare. Dessa spelare har 
inte Djurgården som slutstation. Sedan 
har vi fått in ett antal spelare som har varit 
kontraktslösa som Omar Colley, Kevin 
Walker, Elliot Käck med flera. 

UNDER NÅGRA ÅR har det skett stora föränd-
ringar i truppen vid varje transferfönster, 
spelare har kommit och gått. Framöver kom-
mer det att se annorlunda ut, menar Bosse. 

– Kontraktmässigt ser det bra ut, vi har 
ett 20-tal spelare som kommer att vara med 
oss under de kommande tre åren och där 
det finns många spelare med en stor ut-
vecklingspotential, den kontinuiteten är jag 
stolt över att vi kunnat bygga upp. Utifrån 
var vi var 2014 känns det väldigt tryggt och 
vi har inte behov av att sälja spelare under 
2015. Samtidigt är vi ganska klara över 
vad vi behöver till den här gruppen. Det är 
klart att när man går in i ett transferfönster 
så finns det alltid några frågetecken, men 
det känns väldigt hanterbart. Den enda 
kortsiktiga lösningen är på forwardssidan 
där har vi i nuläget bara har tre spelare och 
jobbar på att kortsiktigt få in en spelare till 
som förmodligen blir ett lån.

UNDERIFRÅN DÅ? Fyra unga spelare i trup-
pen har U21-kontrakt och med den lite 
bantade A-truppen kommer flera U19-spe-
lare få chansen i U21-serien. Bosse menar 
att det även här är väldigt förspänt. 

– Vi har haft åtta-nio spelare från U19 
som varit med på träningsläger, matcher 
eller tränat med A-laget, jag tycker att 
det är väldigt roligt att vi lyckats integrera 
Akademin på det sättet. Det är väldigt 
uppskattat från de yngre spelarna som ser 
hur vi lyckats med tidigare spelare, vi har 
till exempel Christian Rubio i Schalke 04, 
Kevin Deeromram i Werder Bremen och 
Simon Tibbling i Groningen. Det märks 
att Djurgården är en attraktiv klubb för 

unga lovande spelare och nyligen fick vi till 
exempel hit Besard Sabovic. Återväxten 
ser väldigt ljus ut.

FÖRRA ÅRET fick Pelle jobba med en trupp 
som var i ständig förändring. I år kommer han 
alltså att få betydligt mer kontinuitet i truppen. 
Men många av spelarna är som nämnts nya 
för året. Vad betyder det för spelet?

– Vi har samma ledarorganisation som 
tidigare och vi efterstävar kontinuitet. Pelle 
jobbar oerhört hårt och är noggrann och 
kunnig i arbetet med förberedelserna och 
vet vad han vill. Men sett ifrån truppens 
utformning kommer vi i olika matcher och 
skeden kunna ha olika dimensioner i vårt 
spel, vi har spelare som har olika egenska-
per och som kan spela på olika positioner 
som gör att vi ganska enkelt kan göra 
förändringar i olika matcher, där kommer 
man nog att se en viss förändring.

2014 VAR DJURGÅRDEN ett av Allsvenskans 
starkast bortalag, men på Tele2 var fördel-
ningen mellan vinster, oavgjorda matcher 
och förluster jämn. Det är något som Bosse 
vill se ändring på i år. 

– Målet är givetvis att vi ska ha ett bra 
hemmafacit, där ska vi bli bättre. Planen på 
Tele2 är väldigt svårspelad, det är en stor 
och snabb plan och det har bevisligen inte 
alltid lönat sig att ha ett stort bollinnehav. 
De gånger vi haft ett mindre bollinnehav 
har så har vi fått med oss fler poäng. Det 
krävs skickliga spelare som har nycklar 
för att lösa den situationen. Vi har inte 
varit tillräckligt skickliga på att förvalta 
det spelövertag vi haft och straffats hårt i 

omställningsspelet, det måste vi jobba med. 
Samtidigt blev vi andra bästa lag på borta-
plan förra året och självklart vill vi ta vara 
på det. Vi känner oss väl förberedda, vi har 
ett spel som ger oss trygghet och resultaten 
kommer att komma utifrån det.

DJURGÅRDEN INLEDER SERIEN med tre tuffa 
matcher, Elfsborg hemma, Häcken borta 
och sedan ett derby mot nykomlingen 
Hammarby.

– Elfsborg och Häcken har impone-
rat i cupen och det är två starka lag som 
kommer tillhöra den yttersta toppen i 
Allsvenskan. Men vi fick med oss fyra 
poäng mot Elfsborg förra året, och kanske 
även borde ha vunnit hemma. Häcken 
fick vi inga poäng mot, men vi borde haft 
betydligt bättre utdelning mot dem, bland 
annat missade vi en straff i slutet av ena 
matchen. Det är två spelande lag vilket ger 
oss möjligheter, men det är en tuff start. 
Sedan har vi ett derby mot Hammarby och 
det kommer givetvis bli en enorm folkfest, 
men det är ju så i derbyn att det inte alltid 
är det bästa laget som vinner. En tuff start, 
men det är lika bra att ta tjuren vid hornen 
direkt, vi är väl förberedda och ser fram 
emot matcherna, det är den här typen av 
matcher våra spelare vill spela.

– Att få en premiär på hemmaplan för 
första gången på många år känns dessutom 
fantastiskt, den matchen har varit i fokus 
sedan misslyckandet mot Norrby. Det är 
klart att det pirrar i kroppen, det är som 
ett riktigt bra påskägg och vi ska försöka 
förvalta det på bästa sätt.

ALLSVENSKAN STÅR FÖR DÖRREN och Bosse 
Andersson ser både lugn, trygg och för-
väntansfull ut på en och samma gång. Det 
är med en stor tro på framtiden han och 
ledningen går in i säsongen.

– Vi står väldigt väl rustade inför 2015, 
vi kommer att ha en väldigt liten omsätt-
ning i truppen under säsongen och de 
tuffa beslut som vi tagit tidigare har vissa 
andra klubbar framför sig. Det känns 
oerhört tryggt. Vi har många spelare som 
kommer att utvecklas och vi kommer att 
bli bättre och bättre under säsongen. Det 
gäller att komma ut ur den första perioden 
med ett bra resultat och självförtroende så 
kommer vi vara riktigt starka under den 
andra delen av serien. Jag tror att vi kan ta 
ytterligare ett kliv i tabellen i år, och nästa 
år hoppas jag att vi ska vara med och slåss 
om Europaplatserna igen. 

» Utifrån var vi var 2014 känns det väldigt tryggt och vi har 
inte behov av att sälja spelare under 2015. Samtidigt är vi 
ganska klara över vad vi behöver till den här gruppen.«

Bosse räknar med ytterligare kliv i tabellen i år.
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K E N N E T H

Høie
Vad brukar du äta till frukost?

– Till frukost blir det som oftast yoghurt, flingor och müsli. 
Ibland mackor och ägg. 

Vad har du för favoritmusik?

– Lyssnar faktisk inte så mycket på musik, i stort sett bara när jag 
åker bil och då blir det radio. Typ pop/rock.

Vem styr musiken i omklädningsrummet och är det bra musik?

– Det varierar lite vem som styr men som oftast tycker jag det är 
bra musik dom spelar.

Vem är den kändaste person du känner?

– I min umgängeskrets är det inga kändisar så jag känner nog 
inte nån känd person tror jag. 

Vilka var dina fotbollsidoler när du växte upp?

– När jag var yngre var mina förebilder två målvakter. 
Erik Thorstvedt, norsk landslagsmålvakt som då spelade i 
Tottenham. Och van Breukelen, Hollands landslag.

Vad hade du för favoritlag som yngre?

– Tottenham.

Kan du spela något instrument?

– Jag är inte så musikintresserad och kan 
absolut inte spela nåt instrument.

Vad ser du helst på TV?

– Som oftast blir det nån typ av serie, 
som typ Bron.

Vilken är den bästa film du sett?

– The Shawshank Redemption.

Har du någon favoritmaträtt?

– Tycker mycket om kött så en grillad entrecôte med råstekt 
potatis och bea är aldrig fel.  

Berätta något kanske inte alla vet om dig. 

Har du någon dold talang?

– Tyvärr ingen dold talang. Men en grej som kanske inte alla 
vet är att jag gillar att flugfiska. 

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

– Matcherna mot Elfsborg borta och Malmö hemma förra 
året är jag mycket nöjd med. 

Vilken är den bästa match du sett?

– Champions Leaugue- finalen mellan Milan och Liverpool 
(2007) .

Vilket är det snyggaste målet du sett i Allsvenskan?

– Santos mål mot oss förra året på Tele2 är 
nog ett av dom snyggaste målen jag har sett i 
Allsvenskan.

Vem är världens bästa fotbollsspelare 

genom tiderna?

– Maradona.

Vilken arena är den bästa i Sverige?

– Tele2 Arena så klart! 

Vilket lag, bortsett från DIF, har den bästa 

publiken?

– Tycker Malmö har bra publik. 

Vem är den bästa spelare du mött?

– Michael Owen. När vi mötte England med 
norska U- landslaget för många år sen. 

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 | Kenneth Høie
Född: 790911
Längd: 188 cm 
Vikt: 91 kg 
Position: Målvakt 
Nationalitet: Norge
Kom ifrån: Elfsborg 2012
Moderklubb: FK Haugesund

Vilka har de snyggaste matchtröjorna i Allsvenskan?

– DIF!!

Vilken är den bästa bortamatchen under säsongen tycker du?

– Derby är ju alltid häftigt! Annars är ju Göteborg och 
Malmö två roliga bortamatcher med mycket publik och bra 
stämning. 

Vilken är den minst roliga bortamatchen?

– Mjällby borta är ingen höjdare. Kan också nämna 
Falkenberg i samma veva.  

Vilken yngre allsvensk spelare tror du blir nästa storstjärna?

– Läste om någon ung kille från Landskrona som gick till 
Malmö nu som verkar bra, Erik någonting.

(Andersson, reds anm.)

Om du fick ändra något med Allsvenskan, 

vad skulle det vara?

– Spela höst-vår som i resten av Europa istället 
för vår-höst. Men klimatet i Sverige gör ju det lite 
svårt. En matchboll (Adidas) för hela Allsvenskan! 

Vad jobbar du med att förbättra som fotbollsspelare?

– Jobbar ständigt med dom flesta sidor av målvakts-
spelet men lite extra fokus på luftspelet, positionering 

och tajming. 

Vad tycker du om Tele2 Arena?

– Tele2 är en grym arena med en riktigt snabb matta och en 
fantastisk akustik. Och självfallet alla våra supportrar som 
fixar en fantastisk stämning på våra matcher! 

Michael Owen

Favoritfilm
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JÄRNKAMINERNAJÄRNKAMINERNA

JK:s mål: 

Medlemsrekord!
Järnkaminerna siktar på att slå medlemsrekord med över 5 000 medlemmar under 

2015. Det är ett högt mål och det är långt kvar för att det ska bli realistiskt. 

Men om vi lyckas lovar vi att det kommer att leda till sjukt mycket grymma saker 

som går direkt tillbaka till medlemmarna.

Ett medlemskap i Järnkaminerna 
kostar 150 kronor. En summa 
som för de allra flesta inte har 

någon, eller väldigt liten, påverkan på 
privatekonomin. För oss i Järnkami-
nerna är ett medlemskap en av många 
bäckar små som bidrar till en stark 
supporterförening.

Det är stor skillnad på vad vi kan 
genomföra under året, så som stor-
satsningar på bortamatcher, med olika 
medlemsantal. Vi har stora planer för 
säsongen. För att vi ska kunna hålla bra 
priser på våra bortaresor behöver vi få in 
fler medlemmar nu! Så vänta inte – lös 
ditt medlemskap i Järnkaminerna nu!

Bli medlem på www.jarnkami-
nerna.se eller vid våra souvenirstånd på 
matcherna.

Skriv upp dig till bortapremiären 

mot Häcken

Den 9 april möter vi Häcken i vår första 
allsvenska bortamatch 2015! Resan är 
nu uppe för bokning – skriv upp dig på 
våra bussar på en gång!

Vi var cirka 5 000 man på plats i 
bortapremiären förra året vilket, när 
man tänker på det är smått sjukt. I år 
har vi däremot för första gången på rik-
tigt länge en hemmapremiär att se fram 
emot. Mycket av vårt fokus kommer 

såklart ligga där då 
det är riktigt viktigt 
att vi sätter ribban på 
hemmaplan redan från 
start. Vi tänker däre-
mot inte glömma bort 
vår traditionsenliga 
bortapremiär, utan 
fixa ett bra bortafölje 
som vanligt när DIF 
inleder sin säsong på 
bortaplan. Hur många 
vi blir nere i Göteborg 
är svårt att sia om, men vi tänker skicka 
ner en riktigt tung skara blåränder.

Vi har i alla fall bokat 15 bussar till 
resan. Dessa ska självklart fyllas. Skriv 
upp dig på gång så ser vi till att få en 
tidig hausse! Skriver upp dig gör du på 
länken nedan. Utöver JK:s bussar har vi 
fått besked att ett flertal privatbussar är 
på gång och många landsorter jobbar redan 
för att skicka ner bussar. Skriv upp dig 
för bara 350 kronor, som är priset på de 
första 10 bussarna!

Äntligen hemmapremiär igen!

Hemmapremiären närmar sig! Detta 
är något vi inte har haft i den första 
omgången sedan 2009. Då var drygt 
10 000 personer på plats på Stadions 
träbänkar och stämningen var bra. Den 

5 april möter vi Elfsborg. Då ska det 
vara fullsatt och stämningen ska vara 
bland det fetaste någonsin i Djurgårds-
sammanhang. Vi ska ha en oförglömlig 
hemmapremiär inför en fullsatt Stock-
holmsarena med Djurgårdsfamiljen 
samlad – 28 000!

Det kommer bli en heldag med 
festligheter, så vi uppmanar Djurgårdare 
från hela landet att sluta upp. Ni vill 
inte missa detta! Bland annat kommer 
det styras den fetaste samlingen på ruggigt 
länge inför matchen med plats för 2 500 
blåränder! Mer info om samlingen och 
andra kringaktiviteter under dagen får 
ni spänt vänta på. Vad du kan och bör 
göra nu är att skaffa biljett.

All biljettinfo hittar du på www.dif.
se och www.jarnkaminerna.se!  

Text: Järnkaminerna
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PRAKTIKANTBLOGGENPRAKTIKANTBLOGGEN

Världens bästa
praktikplats
Karin Lillbroända praktiserar på Djurgården Fotboll under fyra månader och skriver bland annat en 

egen blogg. Här är ett utdrag om hennes första tid på Kansliet.

Text och foto: Karin Lillbroända

Den 26 januari var min första dag 
på Djurgården. Som kommuni-
kationsstuderande på Södertörns 

Högskola fick jag möjligheten att avsluta 
min utbildning med en termin praktik. 
Jag har alltid haft en dröm om att jobba 
med något sportrelaterat och såg här en 
gyllene chans att börja på topp.  Efter ett 
personligt brev och tio minuter med 
Johan Andersson var det klart, jag skulle 
få praktisera på Djurgården Fotbolls 
marknads- och kommunikationsavdel-
ning i dryga fyra månader.

I SKRIVANDE STUND har jag varit på Djur-
gården i nästan två månader, alltså halva 
praktiktiden. Jag har redan hunnit resa 
mer än vad jag gjorde hela föregående 
år. Jag har sett vinterdeprimerad svensk 
landsbygd när DIF mötte Åtvidaberg 
borta i en träningsmatch. Jag har varit 
i Borås på en mindre trevlig cupmatch 
där det regnade snöblask sidledes.

Och jag har varit i Turkiet på 
A-lagets träningsläger. Resan till 
Turkiet bokade jag samma dag som jag 
började på Djurgårn. Frågan om jag 
ville med ställdes och bokningen skulle 
göras samma dag till resan som då låg 
tre veckor bort. Det är knappast något 
man säger nej till, oavsett om man 
precis har ställts för nya uppgifter på en 
ny arbetsplats med nya människor. Allt 

var inte i samma chocknivå som en 
spontanbokad utlandsresa de första 
dagarna men jag kastades in i ett högt 
tempo och många nya intryck. Bland 
annat fick jag twittra, instagrama, skriva 
nyheter till hemsidan, planera kampanj, 
träffa spelarna ute på Kaknäs, hänga 
med Wille när han skulle filma för 
DIFTV, gå på hockey, gå på vernissage 
på fotografiska och starta Praktikant-
bloggen på dif.se.  

Jag hann med andra ord bli rätt så 
varm i kläderna inför resan till Turkiet. 
Det blev en del blogginlägg därifrån så 
jag behöver inte upprepa resans gång 
här, men jag kan säga att jag hade otro-
ligt roligt både arbetsmässigt och på an-
dra sätt. Med på resan var supportrarna 
Nils och Johannes som jag fick dras med 

ganska mycket och oundvikligen lära 
känna. Skämt åsido så utgör vi numera 
en grym liten supportergrupp som även 
åkte ner tillsammans till Borås och 
jobbade hårt i uselt väder för att få ut en 
bra sändning på DIFTV.

JAG HAR SPENDERAT LÅNGA DAGAR på 
kansliet, helgdagar på fotbollsarenor runt 
om i landet och en hel vecka i Turkiet, 
men föreningen Djurgårdens IF är stor 
och jag känner mig långt ifrån helt 
insatt. Jag imponeras av krafterna som 
finns inom föreningen och hur alla job-

» Jag imponeras av 
krafterna som finns 
inom föreningen 
och hur alla jobbar 
tillsammans.«

bar tillsammans. Kansliet och supportrar 
sliter tillsammans och resultaten som 
slitet ger blir, och kommer bli, storartade.

JAG HAR REDAN LÄRT KÄNNa många 
Djurgårdare och jag hoppas kunna 
knyta kontakt med ännu fler under 
våren. Det är fantastiskt att den här 
praktikperioden inte bara ger mig 
riktigt bra arbetslivserfarenheter och 
kontakter för fortsättningen, utan även 
nya vänner. Det är speciellt att arbeta 
på en idrottsförening, och det är särskilt 
speciellt att arbeta på en idrottsfören-

ing som har så många supportrar som 
Djurgårn. Och ännu mer speciellt är att 
arbeta på en idrottsförening som har så 
välkomnande, drivna och fenomenala 
supportrar som Djurgårn. Min tanke 
om att kombinera medie- och kom-
munikationsstudier med sport visade sig 
vara helt rätt för mig. Det är ett område 
där det finns otroligt mycket att arbeta 
med. Det är ett kreativt och viktigt 
arbete, och framförallt är det något 
man på riktigt kan brinna för. De flesta 
jobbannonser söker någon som brinner 
för jobbet, och visst kan ambition och 

drivkraft finnas i alla yrken men att 
brinna för en förening, för ett lag, är nå-
got helt annat. Bara tanken att vara på 
väg till en allsvensk hemmapremiär ger 
ett sug i magen och förhöjd puls. Den 
känslan finns ingen annanstans.  Jag har 
världens bästa och roligaste praktikplats.

VISST FINNS DET MYCKET KVAR att jobba 
på. Visst kan det bli bättre. Men som 
Wille brukar säga, »jag tror vi tjänar 
jävligt mycket på att vara positiva och se 
möjligheter istället för att klaga och peka 
ut det dåliga«. 

1: Supportrar på plats i Turkiet

2. Omar Colley vaktar bagaget 
på flygplatsen i Antalya

3. Bergström, Tobbe Hysén 
och Holm i väntan på att 
domarteamet ska anlända 
till matchen mot Shanghai.Praktikant-Karin
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M I T T  D J U R G Å R D S L I V

20. STEFAN REHN

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. 

Nu är det dags för en av DIF-histo-

riens största hjältar att få dela med 

sig av sina upplevelser under sina två 

sejourer i den blårandiga tröjan.

»Då skriker
Vito Knezvic 
till mig:
’Håll bollen 
sista tio!’.«

Stefan i en jubileums-
match 2014.

Hur började din fotbollskarriär?

– Jag började spela i Sundbybergs 
IK när jag var sex år.

Hade du något favoritlag som liten?

– DIF.

Hur gick det till när du hamnade i 

Djurgården?

– När jag var tolv år var jag och två kom-
pisar på Barnens Ö, på ett fotbollsläger som 
Djurgården arangerade. Då frågade Janne Lilja, 
tränaren, om vi ville börja spela i DIF, och det ville vi såklart.

Var det lätt att anpassa sig till DIF?

– Ja, det var många bra spelare och ledare.

Vad minns du av din debut?

– Jag minns att vi ledde med uddamålet och jag var nervös. 
Jag hoppade in när det var tio minuter kvar, och då skriker 

Vad är ditt bästa minne från tiden i DIF?

– SM-gulden 2002, 2003, 2005. Kvalrysaren mot Gais 1985, 
var också ett minne man sent glömmer.

Du har ju en kultstatus bland Djurgårdssupportrarna, 

hur kommer det sig tror du?

– Jag vet faktiskt inte...men jag känner mig hedrad 
om det är så.

Har du någon kontakt med någon av lagkompisarna i dag?

– Mest med Bosse Andersson och Kjelle Frisk.

Följer du dagens Djurgården?

– Japp

Vad är dina intryck av dagens DIF?

– Jag tycker att det ser spännande ut, och är förväntansfull 
inför säsongen. 

Vad gör du i dag?

–  Jag tränar damallsvenska Kopparbergs/Göteborg FC.

Har du någon hälsning till Djurgårdens medlemmar?

– Tack för alla underbara minnen tillsammans med er, 
det kommer jag aldrig att glömma. Nu ser vi fram emot 
ett spännande 2015 för DIF.

Vito Knezevic till mig: »håll i bollen sista tio!«. Jag blev 
inte mindre nervös av det...

Hur kändes det att göra ditt första DIF-mål?

– Underbar känsla.

Vilka medspelare gjorde mest intryck på 

dig under din Djurgårdskarriär?

– Svår fråga, allt från Teddy Sheringham 
till Kim Källström. Svårt att nämna alla.

Hur var stämningen i omklädningsrummet, har 

du några speciella minnen eller anekdoter?

– Stämningen var grym, jag har fått äran att spela med 
många bra fotbollsspelare och sköna människor

Du var ju två svängar i DIF, vad tycte du var var den största 

skillnaden mellan dem?

– Det var nog att föreningen hade vuxit och blivit en riktigt 
proffsig klubb.

Stefan under ett tidigt år i DIF.

Fakta | Stefan Rehn
Ålder: 48
Position: Mittfältare 
Säsonger i DIF: 17
Mål i DIF: 49
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DIF-SHOPEN DIF-SHOPEN

Köp dina blårandiga
souvenirer på difshop.se

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.

Vilken del av Stockholm 
representerar du?

Beställ din t-shirt med din stadsdel
och världens vackraste sköld på
difbiljetter.se/difstockholm
Pris 349 kr inkl frakt.
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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.

Hur går fortsättningen på ramsan 
”Han vet det, du vet det, …?”

DIF har två nyförvärv från BP inför den kommande 
säsongen. Jesper Karlström och…?

Vem hade nummer 3 på tröjan säsongen 2009?

När gjorde Emil Bergström sin första 
A-lagsmatch för Djurgården?

Vem i dagens DIF har tidigare 
representerat Göteborg och 
Gefle i Allsvenskan?

I guldmatchen 2002 klackade Babis 
Stefanidis en tunnel på en Elfsborgs-
back innan han serverade Adde 
Johansson som satte 2-0. Vem var 
Elfsborgsbacken han tunnlade?

Vilka mötte DIF i det 
allsvenska kvalet 1983?

Vilket nyförvärv i DIF har tidigare 
varit Järnkaninen?

Vem vann DIF:s assistliga förra säsongen (2014)?

Med vem bildade Super-Bosse Andersson en 
fruktad anfallsduo 1994?

Kevin Walkers bror Robert är 
också fotbollsspelare. I vilken 
klubb spelar han?

Vilka två andra klubbar har 
Sebastian Andersson spelat för 
i Superettan och Allsvenskan?

Vem gjorde 1-1-målet mot GAIS i
kvalmatchen på Stadion 1985?

Vem köptes in för att bli Stefan 
Rehns ersättare 2003?

DIF-talangen Kevin Deeromram 
är utlånad under säsongen 2015, 
till vilken klubb?

Apropå Finland, vilken 
Djurgårdsbekant är 
numera tränare för 

            deras damlandslag?

Vilket år under 2000-talet hade DIF sitt 
högsta publiksnitt?

Vilket smeknamn hade Jones Kusi-Asare 
när han spelade i Djurgår’n?

DJURGÅRDS QUIZ

1
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16

18

19

20

2

3

4

5

6

8

9

10

1. Nomvethe, 2. Jönköpings Södra, 3. Ängelholm och Kalmar, 4. Teddy Sheringham, 5. Johan Arneng, 
6. Werder Bremen, 7. 12, 8. Andreé Jeglertz, 9. 2003 (snittet var då 16 083), 10. Dr Jones, 
11. Hrvoje Milic, 12. Nebojša Novakovic, 13. Yosif Ayuba, 14. Tim Björkström, 15. 2011, 
16. Stefan Karlsson (9 assist), 17. Alexander Faltsetas, 18. Kalmar FF, 19. Fredrik Stenman, 20. Elliot Käck.

RÄTT SVAR:
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17
Hur många matcher 
gjorde Aki Riihilahti för 
DIF; 12, 16 eller 22?

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

7

12

13

Vem på bilden 
är det som firar 
Mattias Jonsons 
mål i kvalet 
mot Assyriska 
2009?Apberget för de yngre

Text: Hamid Shokatyan  Foto: Hamid Shokatyan och Bildbyrån

Bredvid klacken på Tele2 Arena huserar numera Djurgårdens yngre supportrar.
Sektionen har fått namnet Apberget och här kan du läsa mer om de grabbar och 
tjejer som kanske är för små att stå i klacken, men ändå vill synas och höras.

Hallå där Nils Ek!

Vad är Apberget? 

– Man kan saga 
att Apberget är en 
hejarklack för de 
yngre medlemmar-
na av Djurgårds-
familjen som inte 
riktigt är gamla 
nog och redo för 
att stå på Sofialäk-
taren. Det är vår SLO Lena Gustafsson 
Wibergs initiativ. En helt briljant idé 
om du frågar mig! 

Så man kan säga att Apberget är som en 

skola för nästa generations klack? 

– Ja, absolut! Det är många som går 
med sina föräldrar och vanligtvis sitter 
på sittplats, men ändå vill hoppa och 
heja och ha lite flaggor. Det kan man 
inte alltid göra på sittplats och då finns 
Apberget, som både ger utrymme och 
är en bra ingång till klacksektionen på 
Tele2. 

Hur kommer det sig att du blev ansvarig 

för Apberget? 

– Jag tyckte idén var fantastisk när Lena 
startade det hela och något som jag hade 
saknat på våra läktare, så det var själv-
klart för mig att försöka hjälpa till och 
bidra till en ultimat matchupplevelse 
även för de yngre supportrarna. 

Hur många brukar det vara på den sektionen 

på våra hemmamatcher? 

– Sektionen är ju ganska nystartad och 
sedan varierar det även mellan helger och 
vardagar. Det brukar vara rätt bra drag 
och många på helger, då kan det bli upp 
till hundra personer. Men vardagsmat-
cher är lite väl sena för de yngsta barnen. 

Hur gör man som ung supporter eller för-

älder till en ung supporter för att komma i 

kontakt med er? 

– Vi som är värdar brukar stå vid ambu-
lansgången till höger om klacken, det är 
bara att komma dit och prata med oss. 
Vi presenterar de nya barnen och sen 

brukar ungarna sköta resten av intro-
duktionen själva. Det är väldigt duktiga 
på det, att välkomna och bli kompisar 
direkt. Det är väldigt kul att se.

Jag har hört att de är även väldig initiativ-

rika och kommer med många förslag.

– Ja de vill göra tifon och aktiviteter hela 
tiden. Något jag blev imponerad av var när 
Ingesson hade gått bort och de hade målat 
”Vila i frid”-banderoller helt själva utan att 
vi visste om det. Det var väldigt häftigt 
att se för många av de barnen var inte ens 
födda när Ingesson avslutade sin karriär. 

Så hur ser framtiden ut för Apberget? 

Vad är nästa steg? 

– Det blir väl att försöka ordna en borta-
resa för de som har säsongskort. Det vore 
kul att åka iväg med kidsen på en match. 

Säsongskort på Apberget kostar 695 
kronor och går att köp via dif.se, AXS och i 
biljettkassorna vid Globen. För att stå på 
Apberget ska du vara mellan 9 och 16 år.   

APBERGET

Nils Ek
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