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Djurgården - Öster 1991

KLASSISKT
DJURGÅRDSÖGONBLICK
Bilden är tagen efter matchen mellan Djurgården och Öster 1991
som slutade 4-2 till hemmalaget. På bilden syns bland andra lagkaptenen Thomas Lundmark, Stephan Kullberg, Mikael Martinsson,
Janne Andersson och Glenn Schiller.
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Lars-Erik Sjöberg, ordförande i Djurgårdens IF FF

FOTO:

Bildbyrån

Ett något
svårsummerat år
Vi behöver lägga extra tid och kraft på marknadsföringen av våra matcher
men även säkerställa att upplevelsen på plats tilltalar fler målgrupper,
skriver Djurgårdens ordförande Lars-Erik Sjöberg.

B

äste Djurgårdsmedlem, det är
inte helt enkelt att summera
helhetsintrycken efter fotbollssäsongen 2016 men jag ska göra ett
ärligt och balanserat försök. Vi börjar
med det positiva. Som jag många gånger
tidigare har sagt så behöver vi ha balans
i ekonomin men också växande intäkter
för att på allvar kunna göra långsiktigt
hållbara satsningar och samtidigt vara
konkurrenskraftig på allra högsta nivå i
Sverige och Norden. Vi kan gemensamt
glädjas över att den positiva utvecklingen på ekonomisidan fortsätter och
inte minst när det gäller företagsförsäljningen. Därtill har ett antal lyckade
spelarförsäljningar lyft Djurgårdens
ekonomiska resultat vilket på kort sikt
möjligen sänkte vår sportsliga konkurrenskraft men som på längre sikt stärker
densamma eftersom vi får helt andra
ekonomiska förutsättningar att genomföra de spelarrekryteringar vi önskar.
FÖR NÅGRA ÅR SEDAN gjorde vi en översyn av vår företagsförsäljning och beslöt
då att påbörja ett samarbete med ISP.
Det är därför glädjande att det samarbetet blivit mycket bra och att intäkterna
på företagssidan ökar och Djurgårdens
Affärsnätverks expanderar i såväl kvantitet som kvalitet. Vi kan med andra
ord konstatera att samarbetet med ISP
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Lars-Erik Sjöberg

fungerat fortsatt mycket tillfredsställande och även för kommande år ser det
positivt ut. Ett annat område som vi
gjort en översyn utav är souvenirer och
hur vi säljer och distribuerar souvenirer.
Vi har nu beslutat att göra en gemensam
satsning tillsammans med Djurgården
Hockey kring souvenirer och inför nästa
säsong öppnar vi en ny gemensam butik
i Globenområdet. Min bedömning är
att det kan finnas ytterligare områden
som vi kan samverka med DIF Hockey
för att stärka vårt gemensamma utbud.
viktigaste intäkt
är våra matchintäkter och därför vill jag
också beröra några organisatoriska för-

DJURGÅRDEN FOTBOLLS

bättringsområden. Sedan vi flyttade till
Tele2 Arena har våra möjligheter att erbjuda såväl publik som företagspartners
en mycket bättre upplevelse markant
förbättrats och vi har också kunnat höja
vårt publiksnitt sedan flytten. Den potentialen måste vi fortsätta att utveckla.
Vi har många högsjungande supportrar
på våra matcher men vi vill självklart bli
ännu fler och 2016 var också det första
året vi tappade i publiksnitt på Tele2
Arena. Oavsett om det är en del av en
generell trend i svensk fotboll eller att
vi inte har varit tillräckligt duktiga att
driva folk till arenan, så behöver vi lägga
extra tid och kraft på marknadsföringen
av våra matcher men även säkerställa
att upplevelsen på plats tilltalar fler
målgrupper. Vi har också börjat se över
föreningens kommunikation överlag
(PR, sociala medier, dif.se, DIFTV etc.)
och vi hoppas att våra intressenter under
2017 kommer att uppleva föreningen
som tydligare och mer offensiva även
på det här området. Vi vill också att du
som medlem ska få ut ännu mer av ditt
medlemskap och ser därför över hur vi
kan stärka medlemskapsbiten. Det var
ett urval av vad vi har att se fram emot
nästa år.
slutade på en sjätteplats
som nykomling i Damallsvenskan
ATT DAMLAGET

var en bedrift som förtjänar särskilt
omnämnande och det ska bli spännande
och följa damlagets fortsatta utveckling
under 2017.
DET BLIR LÄTT SÅ att man utvärderar
föreningens prestation i relation till
herrlagets sportsliga resultat och efter
två relativt stabila år med en positiv utveckling under Pelle Olssons ledning så
gav inledningen på herrallsvenskan med
tre raka segrar mersmak inför fortsättningen. Därefter gick det mycket sämre
och vi kände oss tvungna att genomföra
en förändring på tränarsidan halvvägs
in på säsongen. Att Djurgården Fotboll
har en hög högsta nivå visar inte minst
de övertygande vinsterna emot Malmö FF,
IFK Norrköping och IFK Göteborg
under säsongens andra halva under
tränaren Mark Dempsey. Vi tackar såväl
Pelle Olsson som Mark Dempsey (som
valde att tacka nej till en fortsättning) för
ett väl genomfört arbete och välkomnar
samtidigt Özcan Melkemichel som vår
nya huvudtränare. Özcan presenteras
separat längre fram i tidningen.
Det vore inte trovärdigt att inte
kommentera Djurgårdens derbyfacit de
senaste åren. Vi är givetvis allt annat
än nöjda med resultaten, i de för alla
djurgårdare, viktiga matcherna mot
AIK och Hammarby men vi kan inte

» Vi tror och hoppas på en jämnare prestation
nästa år och truppen känns riktigt spännande
även om det kanske återstår något nyförvärv
eller två innan den spikas.«
LARS-ERIK SJÖBERG, ORDFÖRANDE DJURGÅRDEN FOTBOLL

göra annat än att tillsammans fortsätta
arbeta hårt för att vända utvecklingen.
Glädjande är ändå den uppryckning
som vi lyckades genomföra under andra
halvan av säsongen vilket betydde att
ett väldigt utsatt läge till slut blev till
en sjundeplats. Den positiva trend som
avslutade den här säsongen vill vi självklart ta med oss in i nästa säsongs cupspel och allsvenska. Vi tror och hoppas
på en jämnare prestation nästa år och
truppen känns riktigt spännande även
om det kanske återstår något nyförvärv
eller två innan den spikas.
vill jag också
nämna som en viktig händelse under
året. Det är ett enormt lyft för den
sportsliga verksamheten genom att
anläggningen kan användas i högre
utsträckning och för fler verksamheter
än tidigare och nu kan vi erbjuda en

UTBYGGNADEN AV KAKNÄS

naturlig koppling mellan våra juniorlag
och A-laget.
uppmuntra
alla er medlemmar att komma på
våra medlemsmöten och inte minst det
beslutande årsmötet. Här finns möjligheter att ställa frågor till såväl ledning
som styrelse i Djurgården Fotboll och
det är det absolut bästa sättet att göra
din röst hörd. Inför årsmötet 2017 så
kommer vi också föreslå uppdaterade
stadgar för att förstärka medlemsdemokratin. Nu har ni medlemmar att
se fram ett tjockt härligt nummer av
medlemstidningen som innehåller en
mix av gamla Djurgårdsminnen och
dagsaktuella reportage.

AVSLUTNINGSVIS VILL JAG

MED DET SAGT önskar jag alla medlemmar
i Djurgården Fotboll en god jul och god
fortsättning med återseende 2017!
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Uppmärksammat snöbollskrig
Segern borta mot Sundsvall firades av spelare och publik genom att starta ett snöbollskrig.
DIF-TV filmade givetvis detta och snart spreds klippet över världen. Bland annat uppmärksammade de engelska tidningarna The Sun, Daily Mail, Daily Mirror samt uruguayanska
Ovación och amerikanska Bleacher Report händelsen.
Efter en härlig 5-2-seger på ett snöigt Norrporten Arena skulle spelarna som vanligt tacka
den stora DIF-klacken, och då började det hagla in snöbollar på planen. Spelarna var inte
sena att anta utmaningen och det blev snabbt ett komiskt snöbollskrig.

Jesper Karlström
har opererat foten
Det blir en rehabvinter som väntar för
mittfältaren Jesper Karlström. Efter att
ha genomfört en titthålsoperation i foten
kommer han att tillbringa en hel del tid
på Sophiahemmet.
– De har skrapat bort lite
benbitar i foten. Det var ingenting jag behövde göra men jag
har haft problem med foten
ganska länge så jag kände
att det var läge för att göra
det. Det här är något som
jag har dragits med i tre
år så det var bra att få det
gjort, säger Jesper.
– De sa att jag skulle
kunna börja springa 4-6
veckor efter operationen
och den totala rehabtiden
blir tre månader, men det
är ju inget som man ska
stressa till just nu så det
känns bra.

DIF-litografier till bra pris
Så här lagom till jul, så kan den som är intresserad förvärva någon av dessa
litografier. Priset är 2 500 kr styck och de är oinramade.
Litografierna har olika motiv och har följande bakgrund:
KAKNÄS
Litografin är målad av Charles Sjöholm och utgiven i 375 numrerade exemplar.
Motivet är från vår träningsanläggning ute på Kaknäs, och är från 1992.
100-ÅRSJUBILÉET
Fibben Hald har målat denna litografi som gavs ut under jubileumsåret 1991.
Som ni ser är profiler från det första århundradet porträtterade på litografin.

Tack alla hjältar!
@HampanNilsson, 1 dec
»Är oerhört stolt över att ha fått
representerat DIF under 4 säsonger.
Vill främst tack alla er supportrar för
otroligt stöd! Tack! ♥♥♥«
Hampus Nilsson lämnar DIF

En fantastisk insats av Djurgårdsfamiljen
räddade Johan Björkmans Hall
Det massiva snöfallet i mitten av november
ställde till det rejält Hjorthagen där
Johan Björkmans Hall, Djurgårdens tält
över elvamannaplanen, sjönk ihop.
Tältgeneralen Mats Jansson på DIF
Ungdom, som några veckor tidigare varit
med och sett till att hallen blev rest,
berättar om läget på Hjorthagen.
– Tyvärr klarade hallen inte av det
enorma snöfallet, det kom närmare en halv
meter blötsnö på kort tid. Vi har dock tittat
på vad som hände och konsulterat expertis
som utvärderat vår beredskap för detta. Vi
kommer att ändra en del i våra rutiner i
framtiden för att förhoppningsvis inte
hamna i samma situation igen. Man måste
dock hålla i minnet att detta var en ytterst
extrem situation. Ett sådant snöfall har inte
fallit i november någonsin. I vilket fall inte
på 111 år, då mätningarna började i vårt
land, förklarar Mats.

En vädjan om hjälp gick omedelbart ut
till Djurgårdsfamiljen; Ta med spadar och
kom till Hjorthagen på lördag 10:00.
Mängder av personer hörsammade vädjan
och lite efter klockan 10 fanns ett åttiotal
föräldrar, supportrar, ungdomsspelare och
anställda på plats för att skotta bort ca
7000 kvadratmeter eller nära tusen ton
snö, rätta till dukar och få upp hallen. Tre
dagar och massor av ideella timmar tog
det och den kollektiva arbetsinsatsen från
alla som var med var massiv, men sent på
måndagskvällen kunde hallen åter blåsas upp.
Ett stort, rungande tack till alla som var
på plats och hjälpte till. Ni är hjältar allihop
och visade prov på föreningens styrka när
det behövdes som bäst. Nu kan återigen
herr-, dam- och ungdomslagen träna med
Stockholms bästa träningsförutsättningar,
tack vare er fantastiska insats.
Ett enormt stort tack för hjälpen!

5

De fem mest gillade inläggen
på Djurgården Facebook
3612 - Tack, Kenneth Høie!

2657 - Özcan Melkemichel är klar som ny huvudtränare för DIF Fotboll.
1419 - Vinst mot Helsingborg efter två mål av Michael Olunga.

SM-GULD 2003
När det tionde SM-guldet bärgades 2003 så gavs denna litografi
av Bo Åke Adamsson ut i 260 exemplar. I och med detta guld så
fick vi sätta till stjärnan under klubbmärket på tröjan.
Samtliga dessa tre konstnärer är mycket välrenommerade.
Priset är som sagt 2 500 kr styck. Köper någon två av dem så är
priset 4 000 kr och köper du alla tre så kostar det 5000 kr.
Litografierna levereras per post och betalning sker via faktura.
Beställer gör du av mats.jansson@dif.se dit du även kan ställa
frågor om litografierna. Välkommen med din beställning.

1035 - Barnen tror inte sina ögon! Får träffa Andreas Isaksson.
815 - Johan Björkmans hall rest igen tack vare DIF-Familjen.

»Det var en häftig upplevelse som jag
gärna gör om igen. Det var skönt att
uppleva det som våra supportar gör.«

Alexander Faltsetas berättar i DIF-podden om när han reste med JK:s tåg

@OgadaOlunga, 6 nov
»I salute you all my teammates...
God bless you.«
Michael Olunga hyllar sina lagkamrater
efter sista matchen för året
@Erikssonmange7, 31 okt
»Tack för idag fina Djurgården ♥♥♥«
Magnus Eriksson efter vinsten mot
Häcken på Tele2Arena
@jeppearvidsson, 24 okt
»I 3 år gav jag Höie villkorslös kärlek.
(Utan mig hade han knappt orkat
upp ur sängen). Nu är villkoren borta,
räknar kallt med en ny bil. «
Förre DIF-backen Jesper Arvidsson
inväntar gentjänst från den nyblivne
bilförsäljaren Kenneth Høie
@Willebackstrom, 21 okt
»Roligast den här veckan? Lätt att stå
i kylan o kolla på U17:s träning i kväll.«
Wille har sina prioriteringar klara
@Kwalks8, 2 okt
»Å en sådan härlig dag
Djurgår’n vann!!!!!!!!!!!!!«
Lagkapten Kevin Walker lycklig efter
ha besegrat Örebro med 3-2
@HampanNilsson, 20 aug
»Vill tacka #Djurgårdsfamiljen för
sången sången idag! Det värmde i
hjärtat! Tack.«
Östersundsutlånade Hampus Nilsson
efter att hans lag besegrat DIF
@BSabovic, 4 juli
»Tibbe, bland de bättre förebilderna
man kan ha!«
Besard Sabovic gillar förre
lagkamraten Simon Tibbling
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»Sigge Parling Memorial Express« upp till Sundsvall sista matchen för året.
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Uppdraget var extremt tydligt när Mark Dempsey tog sig
an tränarjobbet i Djurgården i början av augusti: Se till
att DIF spelar allsvenskt fotboll 2017. En uppgift som den
karismatiske engelsmannen klev in och fixade med råge.
Text: Peder Ernerot Foto: Bildbyrån

I

nga oklarheter om arbetsvillkoren
således för Manchesterbördige
Mark som kom till DIF från en
fotbollstillvaro i Norge med en tränarkarriär som assisterande i Tromsö (med
Per-Mathias Högmo som huvudtränare),
Molde och sedan walesiska Cardiff.
Därefter tog han över huvudansvaret för
Haugesund som han lämnade på egen
begäran i juni 2016 för att sedan anlända
på Kaknäs.
var skrämmande
vid ankomsten med ett påtagligt risk för
allsvensk degradering runt hörnet. Fem
raka förluster syntes i kroppsspråket hos
spelarna och nederlagen hängde som ett
ångestfyllt moln i luften under träningarna. För Marks del handlade det först
och främst om att blåsa in entusiasm hos
ett lag med sargat självförtroende och
han gick in för uppgiften väl medveten
om att den var krävande. Men han hyste
samtidigt inga tvivel på att han skulle
lyckas.
– Den största utmaningen var att
komma in i en situation där jag var en
”firefighter” under press som skulle ta
sig an en grupp som måste revitaliseras
med ett nedflyttningshot hängande
över sig. Det i sig var en massiv utmaning, men utöver det så var det inga
hinder i övrigt utan en välorganiserad
förening som jag kom till med utmärkta
träningsförhållanden och hängivna
supportrar. Så för mig handlade det
om hur jag skulle ta mig an situationen
i laget och jag bestämde mig för att se
det positivt - som en möjlighet. Jag var

TABELLSITUATIONEN
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inte när jag kom hit där vi var tvungna
aldrig orolig över läget utan övertygad
att vända en negativ känsla i gruppen
om att jag skulle kunna göra ett anstäntill ett positivt tänkande. Jag är överdigt jobb här, berättar Mark som dock
tygad om att det är det mentala som
poängterar att det var en slak lina som
gör skillnaden mellan framgång och
det balanserades på.
motgång och ser man på våra prestatio– Självklart kunde det ha gått åt ett
ner under hösten så finns det en skillnad
annat håll och jag minns till exempel
på vårt ”mindset”, där självförtroendet
räddningen som Andreas Isaksson gjoroch viljan att vinna kom på plats. Det är
de mot Falkenberg borta när det stod
väldigt små saker det handlar om men
1-1. Så små är marginalerna ibland och
först och främst måste man ju börja
får men dem emot sig kan man plötsvinna fotbollsmatcher på den här nivån
ligt befinna i samma tunga sits som till
för att få tillbaka tron och sedan blir
exempel Helsingborg fastnade i. Men
det en vana. Det ger energin, självförjag tvivlade aldrig på att vi skulle lyckas
troende och
och det hade
vinnarskalle hos
inte gått utan
» Allt sitter i huvudet. Du kan
alla; så för att
mina medvara en extremt vältränad
slutföra resonearbetare och
ser jag
framför allt
idrottsman men är du inte helt manget
den mentala inspelarna som
ställningen som
var fantastiska hundraprocentig mentalt så
helt avgörande
i 75-80 procent
kommer det inte att fungera.«
inom fotbollen,
av matcherna.
säger den enATT DEN TILL SYNES mycket fysiska
tusiastiske engelsmannen som inte vill
sporten fotboll handlar mer om skalle
framhäva sin egen roll alltför mycket i
än skills är något som Mark gärna lyfter
sammanhanget.
fram. Självfallet måste man vara en
– Jag har mina egna problem att tamskicklig fotbollsspelare i grunden men
pas med mentalt, vi är alla människor.
sådana finns det många av och det är
Men tricket handlar om att försöka
först när sinnet levererar i paritet med
kontrollera nedgångarna och behålla
fysiken som alla tekniska färdigheter kan
positivismen i tillvaron. Vi har alla dåkomma till sin fulla rätt, enligt Mark.
liga dagar och då behöver man höra en
– Allt sitter i huvudet. Du kan vara
inre röst som säger till en att ”bara köra
en extremt vältränad idrottsman men är
på”. Det här är ju något som alla männdu inte helt hundraprocentig mentalt så
iskor jobbar med, att hitta sin formel
kommer det inte att fungera. Hjärnan
för att få det att fungera för egen del
kontrollerar kroppen och sinnet måste
och göra det till en vana, en disciplin.
vara lika starkt som fysiken. Så var det
När man väl har kommit dit kan man
11
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utveckla strategier för att verka positivt. För min del som tränare måste jag
känna och utstråla positivitet för att det
ska spilla över på gruppen och manifesteras hos dem. Det händer ju så klart
inte hela tiden, men oftast fungerar det.
Så när jag går ut på träningsplanen ser
jag till - om jag inte har en orkestrerad
idé om att det ska vara en ”downday” att det blir en träningsdag med attityd
och energi. Det finns ett citat från
Vince Lombardi (berömd coach inom
amerikansk fotboll): ”If you aren´t fired
with enthusiasm, you will be fired with
enthusiasm”, och han har en klar poäng
där. Så i en värld där allt är uppbyggt av
energi är det varje människas uppgift att
tillföra energi till ”the show”. Det är det
jag försöker att göra.
MEN FOTBOLL ÄR ÄNDÅ mer än bara
mindfullness och Mark genomförde
också en hel del tydliga förändringar i
Djurgårdens sätt att spela. En intressant detalj var till exempel den ändrade
uppställningen på mittfältet till en mer
diamantliknande formation som både
Kevin Walker och Alexander Faltsetas
verkade trivas bra med.
– När jag kom hit bestämde vi oss
för att ändra lite i speluppbyggnaden
för att få ett mer direkt spel. Jag tror
att det passade Kevin bättre som kunde
gå framåt medan ”Falle” kunde bli mer
av en sittande mittfältare som kunde
orkestrera spelet mer. Dessutom gjorde
han det väldigt bra i defensiven. Jag
kände att de två höjde sig alltmedan
säsongen fortgick och det var positivt
både för dem och laget. Men det var ju
bara en förändring av många som gjordes taktiskt och att träna ett fotbollslag
handlar ju trots allt om något mer än att
bara fylla spelarna med entusiasm. Jag
är kanske inte världens bästa tränare,
men inte heller världens sämsta, och
efter 50 års erfarenhet har jag snappat
upp en hel del användbart när det gäller
taktiska förändringar. Vi vann nio av
fjorton matcher plus en oavgjord så vi
gjorde ju bevisligen en hel del rätt i alla
fall. Vi fick bra resultat och det mest
uppmuntrande var att vi gjorde så pass
bra ifrån oss mot topplagen där vi slog
både Malmö FF, IFK Norrköping och
IFK Göteborg.

MEN HUR VÄL Mark

än
har trivts i DIF bär
det ändå av vidare.
Han är förtegen med
vad som gäller härnäst
och hans tankar
bakom beslutet men
är väldigt tydlig med
att framhålla hur pass
väl mottagen han har
känt sig i Djurgården.
– Det har varit en
bra tid och en positiv
erfarenhet för oss
alla här i föreningen,
vilket gör det enklare
att lämna. Nu går jag
vidare med en bra
känsla hos de som jag
Mark blev avtackad på årets sista hemmasamarbetat med och
match där Häcken besegrades med 1-0
vi har gjort jobbet
ordentligt. Målet
var tydligt och nu
the park” i 65-70 minuter med 22 avslut
är det fullföljt. Det har varit en glädje
på mål totalt var massivt.
att få jobba med alla fina människor
som tillhör den här föreningen där det
3 Den tredje blir den sista matchen mot
finns många som gör ett bra jobb och
Sundsvall - jag går alltid igenom alla
sällan får rubriker som till exempel Inge
matcher efteråt - där våra supportrar var
(materialare), Bella (kock), Daniel (lagstrålande. Jag såg som sagt om matchen
ledare). Ett särskilt tack vill jag rikta till
och man ser och hör supportrarna bakom
Anders (Johansson) och Hugo (Bergmålet då på ett sätt som man inte riktigt
gren) för ett bra samarbete tränarteamet.
gör när matchen pågår eftersom man är
Så för att summera intrycken har det
så inne i spelet. Det var ett otroligt tryck
varit en väldigt bra tid här i Djurgården
de levererade den eftermiddagen.
för mig och min familj, säger Mark som
med minimal betänketid sätter ihop en
– DET FINNS MÅNGA FLER positiva mintopp-3-lista över sina bästa minnen:
nen att lyfta fram men ska jag välja tre
1 Den första träningen för mig på
blir det dem, konstaterar Mark som i
Kaknäs när alla supportrarna var på
skrivande stund efter sista träningen med
plats. Definitivt en av höjdpunkterna
laget inte har framtidsplanerna klara mer
i min tränarkarriär och jag tror att
än att en efterlängtad semester i Thailand
det var runt 1500 människor där.
ska avnjutas.
Det var fantastiskt och många vänner
– I nuläget vet jag inte vad som
och tidigare kollegor hörde av sig efter
sker härnäst i karriären så vi får se vad
att de sett det på Djurgårdens webbsom händer. Först ska jag och familjen
plats. Det välkomnandet kommer jag att
på semester i Thailand så när det här
bära med mig länge.
publiceras har jag säkert hunnit hälsa
på massa DIF-supportrar i Phuket.
2 Jag tycker att vår insats mot NorrköVill de ta en öl och snacka fotboll har
ping borta var väldigt bra och det hade
jag inga problem med det, utan det är
varit härligt om det dessutom hade varit
bara roligt. Det finns väldigt många bra
inför alla hemmasupportrar. Men att
människor i och kring den här förenåka dit och ta sig an regerande mästarna
ingen och jag kommer alltid att bära
Norrköping, som var obesegrade i 18
med mig Djurgården i en del av mitt
raka matcher, och sedan ”play them of
hjärta framöver, avslutar Mark.
13
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Özcan tvekade aldrig om DIF
Han har gjort resor genom seriesystemen med både Syrianska och AFC
United och nu påbörjar Özcan Melkemichel en ny resa som tränare för
Djurgårdens IF där siktet ånyo är inställt rakt uppåt. En orädd, karismatisk
vinnarskalle med en tydlig spelidé som ser möjligheter och är skicklig på
att få ihop gruppen anländer till Kaknäs.
Texter: Peder Ernerot Foto: Bildbyrån

R

yktena surrade under ett antal
veckor innan, men nu är det
klart. Özcan Melkemichel blir
ny tränare i Djurgården och har skrivit på
ett tvåårigt kontrakt med option på ett
års förlängning. Entusiasmen är påtaglig
inför uppdraget hos den energiske men
även eftertänksamme Özcan som trots
att han just avslutat en intensiv säsong,
där han på ett sensationellt sätt tagit upp
AFC United till Allsvenskan, knappt
kan bärga sig innan han får ta itu med att
förbereda DIF på bästa sätt inför 2017.
– Att få jobba i en sådan förening
som Djurgården är ju först och främst
en ära och sedan ser jag självklart jättestora möjligheter. Det finns en stark
organisation, bra spelarmaterial och
fantastiska förutsättningar så den här
chansen är något man drömt om som
tränare, säger Özcan som efter resorna
upp genom seriesystemet med Syrianska
FC och AFC United ser fram emot
nästa etapp med DIF.
– Det är ett mål jag har att göra de
här resorna och jag kommer att göra
allt som jag kan för att det blir en resa
uppåt med Djurgården också. Jag är
övertygad om att jobbar man hårt för
någonting och har en plan för hur det
ska gå till så uppnår man det. Jag vill
visa vad jag tror mig kunna göra med
den här föreningen och det är att vinna
någonting och framför allt att vara med
i toppen av Allsvenskan. Det är det som
har lockat mest, men även supportrarna
och de värden som Djurgården står för
har spelat sin roll i beslutet också.
14
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» Kan man göra bra
resultat i en liten klubb
så finns det stora möjligheter att göra ännu
bättre resultat i en
större klubb.«
ÖZCAN MELKEMICHEL

FÖR ÖZCAN – som har skapat stora resultat
med små medel tidigare – blir det ett
påtagligt organisatoriskt lyft att komma
till DIF. Det har funnits säsonger i
Syrianska då det bara funnits 7-8 spelare
att jobba med när försäsongen drar
igång och i AFC United handlade det
ofta om att ordna bästa möjliga förutsättningar med minimal budget.
– Det var ännu tuffare i AFC än i
Syrianska, måste jag säga. Just därför ser
jag möjligheterna ännu klarare nu. Kan
man göra bra resultat i en liten klubb
så finns det stora möjligheter att göra
ännu bättre resultat i en större klubb.
Jag kommer till en förening där det är
ordning och reda, truppen är i princip klar och vi kan sätta igång direkt
i januari. Sätta spelidén och fokusera
enbart på fotbollen och det jag ska göra
som tränare. Det blir en stor fördel
för mig jämfört med tidigare uppdrag.
Försäsongen är oerhört viktig och det
gäller att verkligen få ihop gruppen och

förbereda på bästa sätt inför matcherna
som kommer.
EN FÖRSÄSONG där Djurgårdens sätt
att spela fotboll ska få en ny prägel och
självklart uppstår en nyfikenhet på hur
den kommande spelidén ser ut.
– Jag vill se en passningsorienterad,
tempostark fotboll där försvarsspelet är
oerhört viktigt för mig. Vi måste veta
vad vi gör försvarsmässigt på planen i
alla hänseenden under matchen. Alla
ska veta exakt vad de ska göra i det
defensiva arbetet och jobba stenhårt för
varandra.
För
mig är
försvarsspelet grunden i anfallsspelet. Men
samtidigt vill jag se
ett passningsorienterat
anfallsspel,
inte så mycket
långbollar utan en bra variation i vår
offensiv med mycket fart framåt. När
det gäller den sista tredjedelen är det
viktigt att kunna ge frihet till individen
och inte strypa eller styra spelarnas
initiativ. Det finns många skickliga fotbollsspelare i Djurgården som har stora
individuella kvaliteter. Då måste man
ge dem frihet, men ändå inom vissa
ramar, säger Özcan som gärna betonar
vikten av kontinuitet. Han kan tänka
sig att bygga vidare på delar i spelet som
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» Får du en förfrågan från en stor
förening som Djurgården finns
det inte mycket att fundera på.«
ÖZCAN MELKEMICHEL

DIF haft under 2016 men vill självklart
sätta sin egen prägel på laget.
– Jag ska kolla igenom allt material
som Djurgården har och det finns säkert
mycket som är bra som vi kan ta med
oss. Men det finns säkert också mycket
som kan förändras. Jag såg de sista fyra
omgångarna i Allsvenskan och då var det
försvarsspelet som jag återkom till hela
tiden. Det var några mål som var lite billiga och det ska inte behöva förekomma.
Den typen av mål kan vara skillnaden
mellan tre poäng och noll poäng.

ATT FÅ JOBBA MED STÖRRE RESURSER och
bättre förutsättningar gör onekligen
jobbet lättare. Men det ökar också kraven
på leverans inom den prestationstyngda
fotbollsvärlden. Özcan känner dock
ingen oro inför situationen och pressen
som sammankopplas med att jobba för
en av Allsvenskans största föreningar är
inget som skrämmer.
– Jag har aldrig varit rädd för någonting och ser bara fram emot det här. Det
handlar om att se positivt på allting;
hade jag varit rädd av mig hade jag inte
jobbat inom fotbollen och som tränare
måste man alltid se möjligheterna.
Samtidigt vet jag ju hur det funkar inom
storklubbarna och fotboll idag på elitnivå är prestation. Presterar du inte så
kommer du att ifrågasättas och då gäller
det att jobba ännu hårdare för att se till
att perioderna när det går sämre inte
blir långa… och peppar, peppar har jag
inte haft några sådana jätteperioder än,
förutom under en tid i Syrianska då jag
hade väldigt dåliga förutsättningar.

– Alltid svårt att beskriva sig själv
men ska jag försöka så har jag ett bra
ledarskap och kan få ihop grupper på
ett bra sätt. Sedan är jag en fotbollsnörd
på så sätt att jag älskar att grotta in mig
i fotbollens detaljer, det taktiska, hur
vi ska gå framåt, träningsupplägg där
jag ständigt söker ny inspiration för att
vi inte ska stanna av. Men också för att
hela tiden utvecklas själv som tränare
och kunna förmedla det ut till mina
spelare. Jag tror att jag är duktig på just
att förmedla det jag vill till spelarna
genom att ställa mycket frågor under
träningarna. Att de själva förstår hur
jag tänker. För mig spelar det ingen roll
om jag vet exakt hur jag vill ha det om
det inte har nått fram hela vägen till
spelarna. I slutändan är det ju de som
ska gå ut och göra jobbet. Det är därför
jag vill ha en tät kontakt med spelarna
för att involvera dem i mitt arbete på
ett sätt där de vet att jag är chefen men
också att de kan känna sig delaktiga i
allting vi gör.

SÅ VAD ÄR DÅ HEMLIGHETEN bakom
seriesegrarna och de goda resultaten.
Özcan må vara en karismatisk ledarfigur men han är inte alltför pigg på att
själv beskriva sina styrkor – vilket han
hellre överlåter till andra – även om han
på begäran gör ett försök.

TRÄNARKARRIÄREN HAR INTE varit någon
klassisk stegutbildningsresa för Özcan
som efter att tvingats avbryta spelarkarriären i Syrianska på grund av skador
återvände till SFC:s omklädningsrum
sommaren 2005 efter en mellanlandning i styrelserummet .
– Det var ganska slumpartat. Jag var
ju ordförande i Syrianska under den
tiden och sedan hade vi ett väldigt bra
lag i division två men det gick inte som
vi ville. Sedan tog styrelsen ett ömsesidigt beslut tillsammans med tränarna
att bryta. De kände att det fanns mer
att hämta eftersom vi trots allt hade ett
väldigt bra lag men låg sist efter sju omgångar, 13-14 poäng efter ettan. Då fick
jag en förfrågan från några i styrelsen

BOSSES OCH STYRELSENS CHECKLISTA INFÖR TRÄNARVALET:
• Ett starkt ledarskap
• Kravfull
• Tuff och omfattande träning
• Tydlig spelidé
• Offensiv och aggressiv fotboll
• Framåtanda
• Taktisk balans i offensiv och defensiv
• Släppt in tio spelmål i år på trettio matcher
• Entusiasmerande och skapar teamkänsla
• Vinnare (vunnit sju av elva serier)
• Stryktålig (när det har blåst motvind)
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om att ta över fram tills att vi hittar en
tränare. Efter mycket betänketid sa jag
att ”om jag tar över så är det bara tillfälligt”. Sedan när jag tog över så gick
det väldigt bra och vi förlorade inte
någon match fram till sommaren.
Till slut fick jag frågan om jag ville
vara kvar permanent som tränare så då
fick jag hoppa av alla styrelseuppdrag
och jag tyckte att det var väldigt roligt
att vara ute vid planen igen. Sedan när
säsongen sedan var slut så hade vi vunnit
serien, säger Özcan om sin annorlunda
väg vid sidan av en rak stegutbildning i
SvFF:s regi.
– I och med att jag inte gick de
kurserna tidigt under min karriär fick
jag väldigt mycket från mina egna
tankar. Så jag är annorlunda och kan
hitta på saker på träningar som är helt
egna för att passa spelidén som jag har,
det kan bli träningar som ingen har
prövat tidigare. Men jag har ju gått alla
de nödvändiga kurserna i efterhand och
det har varit väldigt lärorikt det med.
men nu är
han framme i fotbollens finrum och det

VÄGEN MÅ HA VARIT KROKIG

är ett par spännande år som väntar.
– Får du en förfrågan från en stor
förening som Djurgården så finns det
inte mycket att fundera på. Jag kommer
aldrig att glömma de klubbar som har
hjälpt mig på resans gång som Syrianska och AFC United men nu börjar
ett nytt kapitel i min historia och jag
vill fortsätta att skriva historia. Så när
Bosse ringde mig kände jag direkt att,
okej det här var något jag verkligen vill
göra. Det var oväntat och därför är jag
väldigt tacksam att Djurgården vågar ta
det här steget. Det är en oerhört stor ära
för mig och jag kommer att göra allt för
att ingen ska behöva bli besviken. Men
samtidigt; hade jag inte presterat hade
det inte varit intressant. Man plockar
inte hit någon till DIF bara för att det
här är en trevlig prick, avslutar Özcan
med ett karaktäristiskt leende som vi
garanterat kommer att få se fler av under
hans tid i Djurgården.
NÄR DET GÄLLER Bosse

Andersson känner
han Özcan sedan länge och de har haft
en bra dialog om uppdraget och kommer säkerligen att ha intressanta och

dynamiska diskussioner när laget ska
kompletteras. Så det är en mycket nöjd
blårandig sportchef som kan glädjas åt
att ha kontrakterat en tränare som fyller
alla kryssen på checklistan.
– Vi har gjort en stor inventering av
tränarkåren utefter vilken profil vi ville
ha. Under hösten har vi haft en grupp
i styrelsen som har träffat ett antal
tränare där vi i slutändan varit eniga i
valet eftersom Özcan gjorde ett väldigt
bra intryck på alla sätt. Han har gjort
fantastiska resultat, jobbat hårt och är
väl värd den här chansen. En vinnare,
som har vunnit sju av elva serier, där
den största bragden är att ta AFC från
division 1 ända upp i Allsvenskan. Sättet han har gjort det på är imponerande
där de släppt in väldigt lite mål med ett
starkt försvarsspel och vunnit många
av de viktiga toppmatcherna. Özcan är
en stark personlighet med ett tydligt
ledarskap som skapar en bra gruppkänsla. Han är duktig taktiskt, skicklig
i omklädningsrummet och skapar
teamkänsla bland ledare och spelare så
jag tycker att vi har gjort en väldigt bra
rekrytering, summerar Bosse.
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Öppet hus på Tele2 Arena
Den 31 oktober spelade Djurgården mot Häcken i sista hemmamatchen
i allsvenskan 2016. Samma dag hade Djurgården Öppet Hus på Tele2 Arena.
Fritidsklubbar och privatpersoner var inbjudna och omkring 2 000 barn och
ungdomar tog chansen att få titta bakom kulisserna på Tele2 Arena.
Det fanns bland annat möjlighet att titta in i omklädningsrum, gå in genom
spelarentrén, testa speed shooting med Stadium och framför allt att spela
fotboll på planen. Det blev en fantastisk dag med mycket glädje och
förhoppningsvis många nya, unga Djurgårdare.
Foto: Jonas Riedel
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Tack för allt!

300 000 kr

Med långa
betalningstider för
utestående fakturor
är likviditeten
ett problem för många
duktiga företagare.

200 000 kr

100 000 kr

0 kr

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

Hampus Nilsson

Seon-Min Moon

sept

okt

nov

Kenneth Høie

Alexander Faltsetas

dec

- 100 000 kr

- 200 000 kr

Din likviditet är vår prioritet.
Med oss som likviditetspartner kan du alltid ligga på plus!

- 300 000 kr

Stärk din kassa!
Många företag brottas med ojämn likviditet. Gäller det dig också? I så fall
kan vi hjälpa dig att stärka din kassa. Sälj alla eller några av dina fakturor till
oss. Du väljer själv vilka och du får betalt redan samma dag. Tillsammans
förbättrar vi och bygger din likviditet.
Kontakta oss så berättar vi varför 6 000 företagare väljer att samarbeta
med oss.

– STörST I SverIGe på faKTuraKöp

marknad@prioritet.se
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jonasl@prioritet.se

prioritet.se

020-300 100
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Kenneth Høie

Hampus Nilsson

Publikfavoriten glömmer
aldrig Djurgården

En hundrafaldig målvaktshjälte tackar för sig
Text: Peder Ernerot Foto: Bildbyrån

Efter fyra och ett halvt år och
över 100 tävlingsmatcher i Djurgården har Kenneth Høie lagt
målvaktshandskarna på hyllan.

E

n stor profil med en rejäl mängd
minnesvärda räddningar och
matcher i DIF-tröjan lämnar
därmed föreningen för att istället bejaka
sitt andra stora intresse bilar och påbörja
en ny karriär hos Djurgårdens huvudsponsor Volkswagen.
– Det är något som jag funderat på
och beslutet har växt fram under senaste
tiden. Men det är klart att det blir
konstigt, jag har ju hållit på med fotboll
i över tjugo år. Samtidigt blir det kul
att prova något nytt. En epok tar slut
och en ny tar vid, berättar Kenneth som
funderade ett tag över beslutet.
– Det var inget enkelt val eftersom
jag har sysslat med det så länge som jag
gjort. Men samtidigt känns det som rätt

1
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Text: Peder Ernerot Foto: Bildbyrån

beslut. Någon gång måste det ta slut och
det kändes som att det var dags för det.
NU VÄNTAR EN STADIGARE TILLVARO med
mer regelbundna arbetstider för den
dynamiske norrmannen som fått slita
hårt mellan stolparna under sin
fotbollskarriär.
– Kroppen har ju fått ta lite stryk
genom åren men den funkar ändå rätt
bra tycker jag. Jag märker att jag inte
har suttit på ett kontor i tjugo år, men
det är okej ändå.
TIDEN I DJURGÅRDEN kommer han att
bära med sig med glädje framöver.
– Totalt sett har jag haft en fantastisk
tid i Djurgården. Jag är jättetacksam för
att jag har fått spela för en så fantastisk
förening i så pass många år som jag har.
Det blir 4,5 år som jag har varit här och
det har varit både upp och ner under
den tiden, men mitt bestående intryck
är väldigt positivt. Jag är väldigt glad för

att ha fått spela och avsluta min karriär
i Djurgården med alla bra människor
som finns i och runt föreningen som
helhet, säger Kenneth som passar på att
lista några av sina bästa hågkomster i
föreningen.
– Det är många minnen i alla fall,
så det blir svårt att välja. Sedan är det
ju jäkligt bittert att vi inte fick någon
titel och jag minns fortfarande torsken
i cupfinalen mot Göteborg. Men om vi
ska fokusera på det positiva så minns
jag hösten 2013 när vi spelade grymt
bra fotboll efter en dålig vårsäsong. Den
hösten var jäkligt rolig. Sedan finns
det ju enstaka matcher, som när vi slog
Malmö borta med 2-0, det var också
2013. Personligen var det roligt för mig
när vi slog Elfsborg borta 2014 och
Haris gjorde mål och jag höll nollan,
det var 2014. Det finns många, många
fler som jag säkert kommer att komma
på men det är några stycken i alla fall på
rak arm.

Antal oavgjorda matcher Djurgården hade på 30 omgångar i allsvenskan, det krysset kom
hemma på Tele2 Arena mot Elfsborg där det blev 2-2. Inget lag har kryssat färre än två
gånger i Allsvenskan sedan 2003, då Djurgården kryssade en gång under sin guldsäsong.
Flest kryss i årets Allsvenska hade Jönköping med 11 oavgjorda matcher.

I början av december blev det
klart att Hampus Nilsson lämnar
Djurgården för spel i Falkenbergs FF. Den 26-årige målvakten, som har spenderat hösten
på lån i Östersunds FK, flyttar
nu söderut närmare familjen i
födelseorten Osby.

E

n flytt som lär innebära frekvent
matchande för Hampus som
trots sina erkänt goda målvaktskunskaper har fått slita hårt för
speltiden i en väldigt tuff konkurrenssituation med Kenneth Høie och
Andreas Isaksson under sin tid i
Djurgården.
– Jag tycker att det ska bli spännande att pröva på något nytt. Det ska
bli skönt att bli förstemålvakt i en klubb
igen. Falkenberg har ett duktigt lag
och nivån i Superettan skiljer sig inte
alltför mycket från Allsvenskan, säger
Hampus som tycker att miljöombytet i
Östersund också förde med sig mycket
nya lärdomar.
– Det blev sex matcher i Östersund
och lärorikt som tusan under hela
låneperioden. Jag utvecklades väldigt
mycket under en kort tid och jag förstår

varför de får fram
unga bra spelare.
De jobbar på ett
väldigt annorlunda
och inspirerande
sätt.
MEN DET BLIR hur
som helst ett avsked
från Djurgården,
även om många
DIF-supportrar
nog gärna hoppas
på ett återseende
längre fram i tiden
för publikfavoriten
Hampus.
– Man vet aldrig,
men för den här gången är det färdigt
och det är ju blandade känslor så klart.
Det ska som sagt bli skönt att få spela
fotboll ordentligt ute på planen igen
och vara förstemålvakt. Men samtidigt
kommer jag ju verkligen sakna Djurgården, Tele2 Arena och att få spela inför
supportrarna, summerar Hampus som
intygar att han kommer att fortsätta
följa DIF i framtiden.
– Det är klart att jag kommer att
göra det. Jag har ju varit i Djurgården i
snart fyra år så det är inget man lägger

till handlingarna. Djurgården kommer alltid ha en viss plats i mitt hjärta
och jag kommer definitivt att hålla koll
på vad som sker i föreningen. Jag har
trivts otroligt bra här och vill tacka alla
de som har hjälpt mig väldigt mycket.
Speciellt Inge Lindström (materialare)
som har varit grym i alla väder och så
klart Kjelle Frisk (målvaktstränare), som
har varit en stor del i min fotboll. Sedan
givetvis supportrarna som har stöttat
mig hur mycket som helst, sammanfattar
Hampus.
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Seon-Min Moon
”Jag har
verkligen
trivts i
Djurgården”

Alexander
Faltsetas
En järnkamin lämnar DIF
med välfylld gottepåse
Text: Peder Ernerot Foto: Bildbyrån

Text: Peder Ernerot Foto: Bildbyrån

Sydkoreanske mittfältaren
Seon-Min Moon tackar för
sig och beger sig tillbaka
till Sydkorea.

M

oon kom till Djurgården från
Östersund under sommaren
2015 i ett läge när Djurgården behövde förstärkning efter att ha
sålt Martin Broberg till Örebro och just
fått Haris Radetinac långtidsskadad.
Det blev tio allsvenska matcher och ett
mål under första året och lika många
matcher och mål blev det 2016 under en

12
48
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säsong som dessvärre präglades av
skador.
blev det
inte efter att sportchef Bosse Andersson
och en hemlängtande Moon kom
överens om att bryta kontraktet i
november och gå skilda vägar.
– Det är bara jag, mamma och
pappa och jag har varit utomlands i sex
år nu och längtar hem väldigt mycket.
Jag var hemma i Sydkorea i somras
och sedan dess har jag känt att jag vill
komma hem igen. Men det har varit

FLER MATCHER I DJURGÅRDEN

en väldigt bra tid i Djurgården. Jag
har fått många nya vänner, haft bra
lagkamrater, ledare och alla som finns
i föreningen har varit fantastiska. Jag
har verkligen trivts. Dessutom har det
varit grymt att få spela matcher inför
Djurgårdens fantastiska publik, jag har
aldrig spelat inför bättre publik. Det
kommer jag att ta med mig. Jag har
verkligen fått ett djurgårdshjärta under
min tid här och jag kommer att följa
hur det går för laget även från Sydkorea. Jag önskar hela Djurgården all
lycka framöver, summerar Moon.

Det antal mål som interna skytteligavinnaren Michael Olunga levererade i Allsvenskan. Efter en lång måltorka under
våren öppnades dammluckorna rejält under hösten och ”Ingenjören” producerade ett dussin fullträffar på endast
13 matcher. Näst bäst var Sam Johnson som hann med 7 kassar på 12 matcher innan han flyttade till Kina och tredje
bäste målskytt blev Mathias Ranégie med 6 gjorda mål. I övrigt blev det fyra mål för Kevin Walker och tre fullträffar
för Magnus Eriksson och Tino Kadewere.

Så många mål gjorde Djurgården i årets Allsvenska 2016. Färre än fjolårets skörd på 52 men fler än 2014 då
det blev 47 blårandiga mål och betydligt bättre än de 38 allsvenska mål som gjordes under 2013. Målsnittet i år
landar således på 1,6 gjorda mål per match och sett till konkurrenterna är Djurgården helt logiskt allsvenskans
sjunde bästa lag sett till målproduktion. Noterbart är att Michael Olunga gjorde en fjärdedel av dem.

Alla älskar en riktig järnkamin
och ser man på en spelare som
Alexander Faltsetas har han
verkligen levt upp till epitetet
under sin tid i DIF sedan han
kom hit från Gefle inför
säsongen 2014.

A

lltid hundratio procent in i
duellerna, alltid med en positivt
peppande vinnarskalle på
träningarna och även om skotten ibland
lyft en bit över ribban har ”Falle” varit en
nyckelspelare, pådrivare och en av de
stora profilerna i DIF under sina tre år i
föreningen.

30
0

tävlingsmatcher i
bagaget rör sig emellertid Alexander
Faltsetas nu vidare i karriären med
fokus på spel utomlands (i skrivande
stund är dock inte kommande klubbadress spikad). Ett spännande kliv men
samtidigt ett vemodigt avsked från DIF
där han har många sköna minnen
nedstoppade i sin berömda ”gottepåse”.
– Det känns lite jobbigt att lämna
men sådan är fotbollen och det måste
göras. Jag har haft tre riktigt bra år
och fått vänner för livet. Det är en bra
förening och det har varit väldigt bra
killar genom alla åren jag har varit här,
säger ”Falle” som har mycket gott att
säga om både sina medspelare samt även

MED 83 BLÅRANDIGA

alla verksamma och supportrarna till
föreningen.
– Jag kommer att sakna väldigt
många i Djurgården och det har varit
tre väldigt bra år som vi stoppar ner i
gottepåsen.
BETRÄFFANDE FRAMTIDEN får vi se var
”Falle” befinner sig när detta publiceras
men vid intervjutillfället var det ingen
oro för nästa fas i fotbollslivet.
– Jag har lite alternativ och is i
magen så jag ska tänka igenom nästa
steg noggrant. Sedan får vi se men jag
kommer självklart att fortsätta att följa
Djurgården oavsett var jag befinner mig,
avrundar han.

Antal matcher för Elliot Käck som var ensam om att spela alla matcher, samtliga av dem dessutom från start.
Näst flest framträdanden stod Michael Olunga för som spelade 27 matcher där dock endast 18 var från start.
Delad tredjeplacering blev det för Alexander Faltsetas och Daniel Berntsen med 26 spelade matcher där dock
den sistnämnde bara startade 14 av dem. Strax där bakom finns Kevin Walker och Mathias Ranégie med 25
matcher var och Tim Björkström (22) och Tinotenda Kadewere (21) kvalar också in över tjugostrecket.

Antalet röda kort Djurgården drog på sig under den allsvenska säsongen. Varningar saknades emellertid inte och
de båda centrala mittfältarna Alexander Faltsetas och Kevin Walker drog på sig flest med sex gula kort var.
Näst mest ostskivor blev det till Mathias Ranégie och Tim Björkström med fyra kort var och de övriga som åkte på
avstängning under säsongen var Omar Colley, Michael Olunga och Kebba Ceesay med tre respektive varningar.
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Berggren på blå randigt uppdrag
Herrarnas A-lag är redo att ta nästa steg och bli ett topplag utan att
ekonomin äventyras. Men Djurgården Fotbolls vd har ett uppdrag
som är större än så. I en stor intervju berättar Henrik Berggren om
förutsättningar och förväntningar inför 2017.
Text: David Bogerius Foto: Bildbyrån

H

enrik Berggren var sångare i nedlagda
Göteborgsbandet Broder Daniel. En annan
Henrik Berggren är ledarskribent på Dagens
Nyheter. Den Henrik Berggren som vi blårandiga i
första hand tänker på är 48 år och vd i DIF Fotboll
sedan tre år. Med tanke på att han var ekonomichef i
föreningen under tio år (2001-2011) är det föga
förvånande att han inleder med ekonomin när han
sammanfattar läget i föreningen.
– Vi måste ha ekonomin på plats för att orka utveckla den här föreningen. Jag har uppfattat att den här
föreningen vill vara framgångsrik, men att det sker utan
att vi från tid till annan försätter oss i väldigt knepiga
ekonomiska situationer.
2016 KOMMER DJURGÅRDEN FOTBOLL sannolikt gå med
vinst precis som 2014 och 2015. Henrik Berggren
kallar det för ”en bra resa” men sticker inte under stol
med att en betydande del av intäkterna kommer från
spelarförsäljningar.
– Det ingår i vår verksamhetsidé att sälja spelare så
det ska vi inte skämmas för. Däremot ska vi sträva efter
att ha ett rörelseresultat som är noll exklusive spelarförsäljningar. Det är ett kontinuerligt arbete och vi är inte
riktigt hemma än, men vi hade nog kunnat vara det om
vi hade haft lite bättre publiksiffror 2016.
Tricket är, enligt DIF-vd:n, att inte budgetera med
några försäljningar. Transfermarknaden går inte att lita
på. Den har varit iskall under perioder och då spelar det
ingen roll hur bra spelare man har att sälja.
– Det är inte som en börs där det alltid finns köpare
och säljare och det är lätt att glömma bort. Ekonomiska bekymmer beror oftare på en överskattning av
intäkterna än för höga kostnader. Det är i alla fall min
erfarenhet.
Även om det är ”silly season” för hela slanten i media
just nu ägnar sig en vd i en förening som Djurgården
åt så mycket mer. Uppdraget omfattar även ett damlag
och en ungdomsverksamhet.
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– Det är lite större än att bara driva ett representationslag på herrsidan. Vi har ett damlag som kom sexa
i Damallsvenskan. Jag tror mycket på att vi ska vara en
förening för både herrar, damer, pojkar och flickor och
då måste vi lägga resurser på vårt damlag också. Jämför
man med ett herrlag så kostar det förhållandevis lite att ha
ett damlag i högsta serien så det ska vi kunna ha råd med.
med lägst antal egna
produkter i herrarnas A-lag. Enligt Henrik Berggren
är en uppflyttning av en till två egna spelare om året
en rimlig målsättning men då krävs det mer resurser.
– Men ungdomsfotbollen är mycket mer än att fostra
spelare till A-laget. Den är liksom hela grunden för
Djurgården och står för en stor del av våra medlemmar
och framtida supportrar och sponsorer. Alla blir inte
nästa Emil Bergström eller Simon Tibbling men alla
ska kunna ha ett bra liv i DIF. Där har vi en utmaning
att helt enkelt bli ännu bättre även om det är mycket
bra, som Johan Björkmans Hall på Hjorthagen, som
har gjorts.
Utan U-fotbollen hade det inte blivit något sponsoravtal med varken Adidas eller Stadium. Flera stora
sponsorer är intresserade av föreningar med herr- och
damlag och stora väl fungerande ungdomsverksamheter
för både tjejer och killar.
– Ofta pallar man inte resursmässigt att vara på topp
på alla håll samtidigt och då gäller det att göra några
prioriteringar samtidigt som hela verksamheten ändå
håller sig kvar på en värdig nivå. Det är så jag försöker
att få till det.

» Vi har en stolt historia
och ett lag som,
åtminstone på
pappret. är redo
att ta nästa kliv.«

DJURGÅRDEN HÖR TILL KLUBBARNA

är kärnverksamheten är Djurgården Fotboll sedan länge drivande i flera sociala
projekt. Under samlingsnamnet Djurgårdsandan finns
bland annat DIF i förorten, Tim Ahlgrens anda och
Enable Crowd Research Solutions.
– Ibland blir man lite hemmablind och tycker att
vi inte utvecklats för at vi bara jobbar med det vi alltid

ÄVEN OM FOTBOLLEN

HENRIK BERGGREN

har jobbat med, men jag tror att många
tittar på oss och undrar hur vi orkar driva
så mycket utveckling. Det vi gör inom CSR
och hållbarhet sticker ju ut precis som Enable som
alla svenska elitklubbar följer nu, och en hel del andra
projekt som vi driver ihop med andra klubbar. Jag
tycker att vi måste ligga i framkant i Sverige och driva
utvecklingen framåt.
Henrik Berggren menar att det är lätt att uppfattas
som cynisk och att han därför har varit ganska försiktig
i den externa kommunikationen.
– Jag vill inte att det ska uppfattas på något annat
sätt än att vi gör en massa sociala grejer för att vi är
Djurgården och tycker att det ingår i vårt uppdrag. Jag
vet också att vi är unika i vår akademiverksamhet. Alla
föreningar får göra på sitt vis men jag är stolt över att vi
har en selektering där vi ändå tar hänsyn till att det är
barn vi har att göra med.
ungefär samtidigt som Bosse Andersson gjorde comeback som
sportchef och tillsammans pratade de om att bygga
HENRIK BERGGREN TILLTRÄDDE SOM VD

ett lag för övre halvan i Allsvenskan. Tre
år senare tycker Henrik Berggren att det är
dags att spänna bågen lite hårdare.
– ”Övre halvan” räcker inte över tid i en klubb
som Djurgården. Det är inte tillräckligt. Vi har en
stolt historia och ett lag som, åtminstone på pappret, är
redo att ta nästa kliv. Nu får vi tillbaka några spelare
som har varit skadade en längre tid samtidigt som vi
ska spetsa truppen med ytterligare några pjäser. Det är
klart att vi vill vara det där laget som jag såg under våren och sommaren 2015 då vi spelade en anfallsinriktad
fotboll, men jag såg det även några gånger i höstas, till
exempel mot Malmö hemma, då vi var det spelförande
laget. Sen kan man kombinera det med bra matcher på
bortaplan, där vi inte nödvändigtvis är spelförande men
jäkligt solida, som mot Helsingborg och Sundsvall i
höstas.
har Henrik Berggren
svårt att undvika derbymatcherna när han pratar om
sina förväntningar på säsongen 2017.
– Självklart är det kanske högst upp på önskelistan

LIKT ALLA ANDRA DJURGÅRDARE
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DJURGÅRDSKRAFT
I SAMARBETE MED FORTUM

Teckna avtal nu!
200 kr går direkt
till Djurgården fotboll.
Du får två biljetter per säsong
till valfri hemmamatch.
Värde ca 600 kr.

Johan Arneng i duell
med Lilian Thuram
i hemmamötet mot
Juventus 2002.

Det här är Djurgårdskraft

• Rörligt elavtal med el till inköpspris och en månadsavgift på endast 69 kr/mån.
• 100 % förnybar el från våra svenska vattenkraftverk.

med en derbyvinst och att bryta sviten, allra helst mot
AIK borta. Det går inte att förklara våra derbyinsatser de senaste åren men på något sätt har vi verkligen
varit sämst när det gäller. Även om det finns perioder i
flera av matcherna som har varit bättre än andra så går
det inte att snacka bort förlusterna. Vi har inte varit
tillräckligt bra helt enkelt.
Högt upp på den där önskelistan finns också spel
någon av de europeiska cuperna. Det senaste framträdandet, i kvalet till UEFA-cupen i augusti 2008,
slutade med en svidande 0-5-förlust mot Rosenborg,
men det märks att det är något som Henrik Berggren
brinner för. Det krävs seger i Svenska Cupen för att det
ska bli verklighet redan 2017 men det finns definitivt
med i målbilden.
– Vi måste dit igen. Många av de som går på våra
matcher nu var inte med i början av 2000-talet när
vi gjorde resorna till bland annat Dublin, Turin och
Bordeaux, men jag vill ju att även den nya generationen
Djurgårdare ska få uppleva det. Det kanske är det
roligaste vi har gjort i våra liv.
Henrik Berggren plockar upp ett minne från hemmamatchen mot Utrecht 2004. Drygt 4000 åskådare
på Råsunda lät som det femdubbla när Djurgården
var centimetrar från att hämta in en 0-4-förlust från
bortamötet.
– Eller när vi slog ut FC Köpenhamn 2002, hela
föreningen lyfter när vi får vara med om sådant.
Resorna, lottningarna och allt runt omkring ger en
energi och glädje som det nästan går att ta på. I Sverige
har vi ändå fyra Europaplatser att kriga om och där ska
Djurgården vara med. Det skulle också ge oss relativt
stora möjligheter att tjäna väldigt mycket pengar vilket
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gör att vi kan ta ytterligare ett kliv. Jag tycker att det är
en vettig och nåbar målsättning i kombination med en
ordnad ekonomi.
hittar vi även en säsong
utan våldsrelaterade incidenter och tråkigheter.
– Det är självklart så. Dels för att man inte vill ha
dem i sig, men också för att det tar så mycket kraft
och energi från det vi egentligen vill hålla på med.
Sen hoppas jag förstås att det blir ett lyft med nya
butiken som vi öppnar tillsammans med Djurgården
Hockey. Det är viktigt för oss att vi finns fysiskt
representerade i Stockholm och nu får vi en väl
tilltagen lokal i Globen Centrum som passar perfekt
för våra gemensamma behov.
Något datum är inte fastställt men planen är att
butiken ska hinna öppna innan första hemmamatchen
på Tele2 Arena. Som förhoppningsvis fylls av
Djurgårdare under hela säsongen.
– Jag hoppas att det ska bli vår borg och att motståndarna ska tycka att det är jobbigt att åka dit. Dels
för att vi spelar en väldigt bra fotboll men också för
att vi har ett sjuhelsikes stöd från vår publik. När hela
Djurgårdsfamiljen väl går i takt är vi svårstoppade. Som
när Johan Björkmans hall hade rasat in på grund av all
snö i november och massor av Djurgårdare kom och
hjälpte till. Jag kommer ihåg lördagskvällen när belysningen släcktes och jag fortsatte att skotta snö i mörkret
tillsammans med några från Järnkaminerna, några
ungdomsledare, föräldrar spelare, äldre supportrar och
Ultras-killar. När jag till slut åkt hem kände jag att
”Fasen, vi kommer att fixa det här”. Det var Djurgårdsfamiljen i sin bästa form.

Så får du Djurgårdskraft
Gå in på fortum.se/djurgardskraft eller ring vår kundservice
på 020-46 00 00.

Ett erbjudande från Fortum Markets AB. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Elavtalet har 12 månaders bindningstid och gäller endast privatpersoner fram till 31/12 2016. Biljetterna till valfria
hemmamatcher gäller inte vid derbyn. Fortum Markets samlade elförsäljning i Sverige hade under 2015 följande ursprung: 78 % förnybara energikällor (sol-, vind- och vattenkraft) och 22 % kärnkraft.
Konsumenträtt, klagomål och tvistlösning: fortum.se/konsument eller ring kundservice, tel 020-46 00 00.

PÅ DJURGÅRDS-VD:NS LISTA

AKRYLMÅLNINGAR PÅ DUK

FACEBOOK.COM/ARTBYJOACHIM

ARTBYJOACHIM WORDPRESS.COM
29

PÅ PLANEN

PÅ PLANEN

”Jag trivs med att få
rollen som frälsare”
En fullt frisk Kerim Mrabti ligger i startgroparna inför nästa säsong. Knäet är
helt återställt för den 22-årige, dynamiske publikfavoriten som trivs med att
ha press på sig och gärna axlar rollen som frälsare under 2017.
Texter: Peder Ernerot Foto: Bildbyrån

E

fter en grym säsong 2015 och en
utnämning till ”Årets nykomling”
i Allsvenskan på Fotbollsgalan
var vägen till toppen utstakad för Kerim
Mrabti. Sedan kom mardrömsögonblicket
i hans första A-landskamp mot Estland
under januariturnén när korsbandet slets
av. Ett läge i karriären där karaktären
onekligen sätts på prov med 6-9 månaders väntande rehab.
Men för de som kan sin Kerim har
det aldrig funnits några tvivel. Det sedvanligt goda humöret har varit fortsatt
på topp sedan dag ett av rehabperioden
och Kerim har krigat på och samtidigt
varit en glädjespridare på Kaknäs. Under
hösten har det gradvis blivit mer och mer
träning med boll och de sista veckorna
har Kerim kunnat gå för fullt under
passen och visat upp sin kapacitet under
tvåmålsspelet.
HELT ENLIGT FÖRVÄNTAN finns glöden och
optimismen med efter årets sista träning
när han slår sig ner för en pratstund och
blicken är redan nu riktad framåt mot
nästa säsong.
– Det blev inget spel i år men jag har

6
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tacklingsbar). Men sedan november har
jag inte behövt använda västen längre
och har kunnat gå in i duellspelet för
fullt.
Har du legat på Christian och övriga fysteamet för att få börja spela matcher igen?

tränat på hela vägen och kroppen känns
bra. Nu på slutet av säsongen är alla lite
slitna men det har varit väldigt kul ändå
och jag är sjukt taggad inför nästa år,
säger Kerim.
Det har blivit mycket spel med väst för dig
under hösten.

– Ja, det var en hel del spel som ”floater”
eller joker, vad man nu vill kalla det,
(en spelare som deltar för båda lagen
beroende på bollinnehav och som inte är

– Det har varit lite fram och tillbaka.
När det väl börjar närma sig och man
känner att man är igång så blir man ju
ganska ivrig. Men de har hjälpt mig
väldigt bra, jag har fått bra backning
och de har bromsat mig när jag har velat
köra på i ett läge där det ändå kan finnas
lite risker. Så jag tycker att vi tog ett bra
beslut om att jag inte ska spela alls i år.
Finns det någon procent av tvekan kvar
i kroppen när du spelar med tanke på
skadehistoriken?

– Absolut inte. För mig har det blivit
mycket dueller på sistone och jag hade
någon rejäl krock med Isaksson nu under
sista träningsveckan. När man kommer
ut ur de situationerna så blir det bara plus
i skallen och jag försöker att komma in
fullt i varje duell för att verkligen komma
in i det.

Antal målpassningar som kom från årets assistkung Elliot Käck, dessa levererades under de 30 allsvenska matcher
som han spelade. Näst bäst var Kevin Walker med fem assister på 25 matcher medan Tino Kadewere lite otippat
kniper tredjeplatsen med fyra målgivande passningar. I övrigt landade Daniel Berntsen, Michael Olunga och Mathias
Ranégie på tre assist var medan Othman El Kabir och Magnus Eriksson kom därefter med två assist.

Hur har det varit för dig att tillbringa en hel
säsong på Kaknäs utan att spela matcher?

– Det har ju varit väldigt fram och
tillbaks och vi fick ju en ny tränare i
Mark som jag inte ens hann ha om man
ser det rent taktiskt och fotbollsmässigt.
Det är också många nya spelare som har
kommit som man börjar känna igen nu
på planen. Så det har varit en ganska stor
omställning att vara vid sidan av planen
hela tiden. Det har varit bra stunder och
dåliga stunder och lite blandade känslor
för min del i år.
Om vi ska blicka framåt mot nästa år trots
vissa frågetecken, vad är en rimlig målbild
för DIF 2017?

– Det är ju svårt att säga nu eftersom
vi inte har någon ny tränare klar (när
detta skrivs) och det kan bli ganska stora
förändringar. Men skulle vi ha den här
truppen vi har idag med en bra tränare
där jag och Haris (Radetinac) är tillbaka

så skulle vi kunna ta det till en ny dimension. Vi kom sjua i år utan att göra någon
riktigt bra säsong och vår ambition nästa
år är ju definitivt att komma mycket
högre än så.

har gjort. Så för mig handlar det om att
komma in väl förberedd i försäsongen och
det har jag jag egentligen påbörjat redan nu.

Vilken typ av tränare skulle du helst vilja se?

– Jag skulle vilja ha den rollen, att få vara
frälsaren som ska komma in och lyfta
laget. Jag gillar att höra det och trivs med
att ha press på mig, så det är i så fall bara
positivt.

– Mark (Dempsey) var duktig och fångade upp vår grupp väldigt bra. Vi behöver
en tränare som har ett fullt engagemang,
är bra individuellt med spelarna, prata
mycket och sedan är det bra med en tränare som skriker till lite då och då. Lite
av en diktator ibland, men också någon
som kan kliva in i omklädningsrummet,
skoja och ha kul. Men det är viktigt att
när det väl gäller så gäller det. En sådan
tränare hoppas jag på.
Hur pass väl förberedd känner du dig inför
nästa säsong?

– Jag är helt hundra när jag går in i nästa
säsong och har klarat alla tester som jag

Känner du någon press att gå in och frälsa
DIF 2017?

Slutligen, du är ju en erkänt skicklig FIFAspelare. Har du haft någon kontakt med
Ivan Lapanje, världsmästare i FIFA, sedan
du vann prestigemötet ni hade i samband
med att Bosse Andersson skulle lura dig
att han var bra på FIFA?

– Jag träffade på honom under E-svenskan
någon gång men vi har inte hörts
något mer sedan dess. Han kanske blev
skrämd, men jag tar gärna en returmatch, avrundar Kerim.
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Lyckad säsong

för damlaget
Hur var övergången från Elitettan till Damallsvenskan?

– Som nykomling i högsta serien är det ju väntat att
det blir mer defensivt än offensivt spel. Vi satsade
dock på att spela en offensiv fotboll vilket resulterade i
många segrar, och att vi vågade chansa offensivt är något
vi har fått beröm för av andra lag i serien. Själv var jag
medveten om att jag inte skulle göra 29 mål i Allsvenskan. Det är ju en stor skillnad mellan serierna.
I Elitettan får man ibland med sig några enkla mål,
men i Allsvenskan finns det inga enkla mål, berättar
Mia, som precis skrivit på för två nya år med DIF.
född 1997, gjorde sin
första säsong i Allsvenskan 2016 och satte genast ett
stort avtryck. Förutom att vara en starkt bidragande
orsak till flera goda matchresultat och en delad andraplats i den interna skytteligan med fyra mål, tog hon
hem priset som årets nykomling på fotbollsgalan.
Hon var dessutom uttagen till U20-VM där hon
imponerade och gjorde ett mål i den blågula tröjan.

JOHANNA RYTTING KANERYD,

Det blev en imponerande sjätteplats för
Djurgården säsongen 2016. Vi fick uppleva
många härliga och soliga stunder på Stockholms Stadion, och det är med stor glädje
vi kan se framemot ännu en allsvensk
säsong på världens vackraste fotbollsarena. Vi har pratat med två av lagets stora
profiler under säsongen, den rutinerade
målsprutan Mia Jalkerud och stjärnskottet
Johanna Rytting Kaneryd.
Text: Karin Lillbroända Foto: Bildbyrån

H

östen 2015 avslutades med guldhattar i solen
på Stadion för Djurgårdens damlag. Stockholms stolthet var tillbaka i Allsvenskan efter
tre säsonger i Elitettan. Att fotboll är en berg- och
dalbana har de flesta fått erfara, och för DIF Dam
ledde ett par turbulenta säsonger till ett oerhört starkt
lagbygge och en mentalitet som inte gick att rubba.
Under 2015 var ”Vi ska tillbaka” ett mantra som
upprepades ända från försäsongen tills att det allsvenska
kontraktet var säkrat.
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Inför 2016 behöll laget sin stomme men spetsades
till med allsvensk erfarenhet i form av bland andra
Emilia Appelqvist, Gudbjörg Gunnarsdottir och
Petronella Ekroth.Dessutom klev Yvonne Ekroth,
tidigare förbundskapten för flera flicklandslag, in som
ny huvudtränare.
SÄSONGEN BÖRJADE med två eldprov mot Eskilstuna
och Rosengård, fjolårets silver- respektive guldmedaljörer. En häftig start på säsongen där Djurgården
gjorde hedersamma matcher, men tyvärr inte fick med
sig något mer än säsongens första mål av Johanna
Rytting Kaneryd – en spelare som gjorde en fantastisk
debutsäsong i Allsvenskan, och som vi återkommer till.
Maj månad blev desto trevligare. I sommarvärme
spelade Djurgården hem 10 poäng, och vi minns
bland annat 3-0-segern mot KIF Örebro där Kaneryd
igen registrerades i målprotokollet tillsammans med
Madeleine Stegius och Mia Jalkerud, två nyckelspelare
och veteraner i Djurgården som efter att ha axlat stora
roller de senaste säsongerna kommit att definiera vad en
Järnkamin är.
Jalkerud befäste även denna säsong sin position som
lagets skyttedrottning, men de 25-30 baljor som hon snittade per säsong i Elitettan blev nio stycken under 2016.

Johanna, vad ligger bakom en så lyckad säsong för dig
personligen?

– Jag har fått mycket förtroende från tränaren först
och främst, och fått mycket speltid. Sen har jag haft
bra lagkamrater runt om mig som har hjälpt mig att
kunna blomma ut. Jag har fått en fri roll i offensiven
och det har gett mig självförtroende, helt klart. Det är
därför jag har kunnat sticka ut.
Du kom på delad andraplats i den interna skytteligan, vad
krävs nästa säsong för att rå på Mia Jalkerud som ständig
skyttedrottning?

– Mia är en målskytt av rang. Hon har väldigt stor rutin och lyckas göra mål på alla olika vinklar och lägen.
Jag saknar väl lite rutin just när jag kommer i avgörande
läge mot målvakten. Det krävs rutin för att ha den
kylan som Mia har. Men det kommer mer och mer.
MENTALITETEN FRÅN 2015 , där en stark lagkänsla och
gemenskap gjorde så att laget gick positivt in i varje
match, följde bevisligen med till den gångna säsongen. En sjätteplats som nykomlingar är en stor bedrift
i Allsvenskan, en liga som fortsatt håller mycket hög
kvalitet i Europa.

Mia Jalkerud

Johanna Rytting Kaneryd

Hur ser ni på säsongen som har varit?

– Målet 2016 var från början att hålla sig kvar och
etablera sig i Allsvenskan. Men ju längre in på säsongen
vi kom så insåg vi att vi kunde satsa ännu högre med
det laget vi har. Vi slutade på en sjätteplats som vi är
otroligt nöjda över som nykomlingar, säger Mia.
Ni spelade 2-2 mot Rosengård i en minnesvärd match.
Börjar Allsvenskan jämna ut sig?

– Giganterna har fortfarande helt andra förutsättningar
än vad vi har. De har fått till sin organisation så att
spelarna enbart kan fokusera på fotbollen. Ekonomi
är inte allt, men det är en viktig faktor för att lyckas
komma upp i samma nivå som de bästa. Men det gäller
och bygga smart och långsiktigt från grunden, som
Djurgården gör, säger Mia.
Vad ser ni mest fram emot inför säsongen 2017?

– Jag ser framemot att vi gör en ännu bättre säsong än
i år och att vi fortsätter utvecklas som lag för att kunna
kriga ännu högre upp i serien och utmana toppen.
Och etablera oss i Damallsvenskan, vilket vi har visat
att vi kan. Så nu är det bara att klättra, helt klart, säger
Johanna Rytting Kaneryd.
– Vi har en bra stomme. Får vi in ett par spelare
till så har vi ett slagkraftigt lag på övre halvan i Damallsvenskan 2017. När vi spelar på vår högsta nivå känns
det som vi kan vinna över vilket lag som helst i serien,
avslutar Mia Jalkerud.
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Hjälp oss att bli fler!
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Ge bort ett medlemskap i Djurgården Fotboll

Emilia Appelqvist var Djurgårdens största nyförvärv inför 2016.
Med erfarenhet från allsvenskt
spel sedan 2008 och en plats
i landslaget var det lite av en
chansning att flytta till nykomlingarna Djurgården. 2016 kom
dock att bli ett fantastiskt år för
Emilia, där hon förutom en fin
säsong med Djurgården fick en
historisk OS-medalj.

Djurgården Fotboll har över 12 000 medlemmar och är Sveriges
största fotbollsförening. Att bli medlem i Djurgården Fotboll är
viktigt för att föreningen ska må bra och för att vi ska kunna
bedriva vår verksamhet. Hjälp oss att bli fler – ge bort ett
medlemskap till någon som har Djurgården i hjärtat.
Det är medlemmarna som är Djurgårdens IF och dess framtid
samtidigt som de intäkter föreningen får från medlemsavgifterna
starkt bidrar till att utveckla och stärka verksamheten. Ju fler
medlemmar desto starkare blir vi. Som medlem får man dessutom
tillträde och rösträtt på årsmötet där föreningens styrelse tillsätts
och de övergripande besluten fattas.
Läs mer på dif.se om vilka fördelar som finns för medlemmar, hur du blir medlem eller ger
bort ett medlemskap. Eller kontakta medlem@dif.se så hjälper vi dig med betalningen.
MEDLEMSAVGIFTER
• Vuxen – 400 kr
• Ungdom under 18 år – 200 kr

Text: Karin Lillbroända
Foto: Bildbyrån

• Pensionär – 200 kr
• Familj (medlemmar skrivna på samma adress) – 600 kr
• Ständigt medlemskap – 5000 kr

Stötta Djurgården Fotboll
- byt till Moderna Försäkringar
1

Gå in på www.modernaforsakringar.se/dif

2

Läs mer om Modernas topprankade försäkringar. Jämför gärna villkoren
och priset med din nuvarande bil- eller hemförsäkring!

3

Gör ditt nya och trygga försäkringsval - och upp till tio procent
av premiebeloppet går automatiskt till Djurgården Fotboll
Eller ring Modernas kundtjänst på 0200-293 293 och säg att
du självklart stöttar Djurgården, så berättar vi mer!
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ag är född Djurgårdare och har
varit det hela livet. Pappa är
Djurgårdare och tog med mig på
både hockey och fotboll när jag var liten,
berättar Emilia.

Emilia (# 12) blir firad efter ett mål i matchen mot Rosengård.

Det fanns en fantastiskt stark mentalitet
i laget under säsongen 2015, när laget

i början av nästa säsong. Men vid första
tanken är det klart att man vill vara ännu
bättre än den säsongen som var. Nu har vi
fått en säsong tillsammans och vet vad vi
kan bygga vidare på. Jag tror att vi kommer
kunna utmana ännu mer mot de bästa
lagen nästa år.

Du har spelat i Allsvenskan sedan 2008,

bestämde sig för att de skulle ta sig till-

vad fick dig att gå till Djurgården med

baka till Allsvenskan. Hur har gemen-

tanke på att de var nykomlingar?

skapen varit i laget under 2016?

– Det året som jag bestämde mig för att
flytta tillbaka till Stockholm och börja spela
i Djurgården så kom vi trea i Allsvenskan
med Piteå och hade gjort en jättebra säsong.
Det är klart att det var ett tufft beslut, men
jag kände ändå att när Djurgården gick upp
i Allsvenskan så var läge att flytta hem. Det
kändes som att det var det här jag skulle
satsa på, och idag är jag väldigt glad att jag
gjorde det. Det har varit en väldigt bra säsong både för laget och för mig personligen.

– Den har varit jättebra. Det fanns en bra
stomme i laget som följde med från Elitettan upp i Damallsvenskan och sen värvade
man in spelare och fick ihop det väldigt
snabbt, både med ledare och spelare. Vi har
fått ihop en bra grupp som spelar bra fotboll
tillsammans.

början av säsongen?

Den ”ledigheten” som du fick efter

Vad är ditt bästa minne med Djurgården

– Målet var att hålla oss kvar. Nykomlingar
har haft väldigt svårt att hålla sig kvar i
högsta serien i och med att det är en hård
konkurrens. Sen när våren hade gått så
kände vi att ”okej, vi kanske är lite bättre
än så” men vi var samtidigt ödmjuka inför
uppgiften. Vi visste att det var en hel höst
kvar där det krävdes att man skulle ta poäng
för att hålla sig kvar. Det har varit ett hårt
jobb hela vägen.

Rosengårdsmatchen var ju ganska häftig,

under säsongen?
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Emilia - en fröjd 2016

– Det finns många bra minnen men jag
skulle säga att det är när vi spelar 2-2 mot
Rosengård borta. Att åka till Rosengård
och ta poäng på deras hemmaplan är väldigt
stort, och det är något som är otroligt tufft
för alla lag. Att som nykomling då kunna
göra det var otroligt kul. Man kände verkligen mentaliteten och känslan i gruppen.
Att vi kan. Det var surt att tappa ledningen
i sista minuten men hur som helst var jag
väldigt stolt över hur vi presterade den
matchen. Vi gick på ledighet direkt efter
och det var skönt att gå in i den med en så
positiv känsla.

En sjätteplats som nykomlingar i Allsvenskan har imponerat många. Hur ser du på
den gångna säsongen? Vad var målet i

Målsättningen 2017, är det bättre än en
sjätteplats?

– Har man tagit en sjätteplats så vill man
absolut inte bli sämre. Vi har inte satt
upp något mål gemensamt än, det gör vi

EFTER EN VÅRSÄSONG över förväntan för
nykomlingarna fick Emilia Appelqvist
spendera uppehållet i Damallsvenskan i
Brasilien. Damlandslaget gjorde en historisk
insats när de slog ut både USA och Brasilien
på straffar, för att till slut ta en mäktig
silvermedalj i OS.

då åkte du till Rio?

– Ja, det blev ju ingen ledighet för min del
och det är jag glad för. Den resan som man
fick vara med på var det häftigaste jag har
fått uppleva. Jag är väldigt glad över att vara
med i det gänget. Det var väldigt kul.
representera
Djurgården har varit en fröjd under säsongen
2016. Damlaget är mitt i en spännande tid
av utveckling, och förhoppningsvis stor
framgång. Med landslagsspelare åter i truppen och ett lag fyllt av riktiga järnkaminer
känns framtiden ljus. Kom an 2017, vi är
redo. Vi ses på Stadion nästa år!
ATT SE EMILIA APPELQVIST
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EN RIKTIG DJURGÅRDARE ÄR
MEDLEM I DJURGÅRDENS SUPPORTERS CLUB
Djurgårdens Supporters Club är Sveriges
äldsta supporterförening. Vi bildades 1947 av ett antal äldre
herrar i yngre medelåldern som insåg vikten av att alltid
stödja Djurgården oavsett idrott.
Vår verksamhet i dag går ut på att med ekonomiska medel
i form av bidrag och stipendier stödja talanger och ledare
inom hela Djurgårdsfamiljen.
Bli en riktig Djurgårdare Du också.
Välkommen som medlem i Sveriges äldsta supporterförening!

Officiell Sportleverantör
till Djurgårdens IF.
Vi finns med er hela vägen!

Stöd din förening. Bonus till alla!

Du vet väl att du kan ge din förening 3% extra i bonus
genom att handla på Stadium? Samtidigt behåller du din
egen personliga bonus. Alltså bonus till alla, på samma köp.
Ju mer du handlar desto mer bonus, både till dig själv och till
föreningen. Registrera dig bara på www.stadium.se/teamsales.
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Join the movement.

Under 18 år, 100 kronor/år
Vuxen, 200 kronor/år
Ständigt medlemskap, 2500 kronor
Betala till
Plusgiro 35 21 20-0
Swish 123 236 09 49
www.dsclub.se
www.facebook.com/djurgardenssupportersclub
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Jubileumsåret 2016 är också värt att uppmärksamma av flera tidsmässiga skäl. Det
är tio år sedan Gösta ”Knivsta” Sandberg
– Kniven, Gösta eller Gösen för de invigda
– gick bort, närmare bestämt den 27 april
2006 på kvällen efter derbyt mot AIK. Det
är också 60 år sedan han fick Guldbollen.

Texter: Ronald Åman Foto: Bildbyrån Tavla: Art by Joachim

Djurgården fyller i år 125 år och vad passar väl bättre då än att titta
tillbaka på vår historia. Att skildra hälften – cirka sex decennier - av
vår ärorika fotbollshistoria låter sig inte göras i ett begränsat omfång.

D

ärför har jag valt att lyfta fram tre legendarer i ordets rätta bemärkelse som
står ut i den rika flora av hjältar, målskyttar, landslagsspelare och mytomspunna kultfigurer. De tre torde inte vålla några större protester bland läsare
och idrottshistoriker, möjligtvis den senare gruppen. De tre är Gösta ”Knivsta”
Sandberg, ”Mr Djurgården” och en järnkamin personifierad, Sven Lindman, evighetsmaskinen och eleganten i en och samma spelare. Och så Stefan Rehn, en slags
”Mr. Djurgården” i modern tid som kom tillbaka till DIF och lyckades bli svensk
mästare som både spelare och tränare.
Läs i lugn takt och smält in dina minnen från den här perioden – du har gott om
tid, det är tjugofem år till nästa stora jubileum.
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niven har kallats ”Den siste allroundsportaren” och det är
lätt att förstå när man ser meritlistan som aktiv: OS-brons i
fotboll (1952), fyra SM-guld i fotboll (1955, 1959, 1964,
1966), Guldbollen (1956), sex SM-guld i ishockey (1958, 1959, 1960,
1961, 1962, 1963), landslagsman i ishockey och bandy samt utsedd till
»Århundradets djurgårdare«. Någon ordvitsare uttryckte sig så här när
porträttet av vår förenings störste idrottsman skulle tecknas i ord:
”Han hann han”.
Det gjorde Gösta verkligen. Oavsett om det gällde i sitt sportsliga
kall eller när det gällde att ta hand om andra.
JAG, FÖDD -57, är i sammanhanget för ung för att ha upplevt Gösta
som spelare, men visst kommer jag ihåg bilderna i Strömbergs
fotbollsböcker, Årets fotboll, från gulden 1964 och 1966. Men jag
minns framförallt Gösta som ledare och vän. Han var inget för pjosk
eller nostalgiskt tillbakablickande på hur och varför det var bättre förr.
Vilket det sportsligt bevisligen var under många år 50- och 60talet, men jag hörde aldrig någon jämförelse. Nej, Gösta levde i nuet
och det var befriande - alla visste ju att han hade ett närmast osannolikt CV. Men det inte alla visste innan de kom till DIF var att Gösta
var en sådan fin kompis, en sorts blandning av pappa, vän och ledare
som man kunde vända sig till om man hade problem – oavsett om
det var på gräsrektangeln eller utanför. Då var det skönt att veta att
man kunde ta sig till färghandeln på Ulvsundavägen där Gösta hade
”mottagning”, lite som en engelsk pubägare som generöst bjöd på öra,
lågmäld erfarenhet och klokskap. De egenskaperna gjorde honom
till en trygghetsfigur i en period av sportslig oro. Till och med när
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HUVUDPARTNERS
konflikter och potentiella skandaler var i
faggorna, som den gången i Marbella.
Inför återkomsten till Allsvenskan 1986 storsatsades det (än en
gång) – inte mindre än sju nya spelare
införskaffades och det var inga dussinlirare. Bland andra nyblivne svenske
mästaren Sören Börjesson, UFA-cupmästaren Glenn Schiller och Stephan
Kullberg, båda från Blåvitt som skulle
borga för framgång. Nu blev det inte
så. Kanske inte så konstigt med tanke
på hur säsongen startade med träningslägret i Marbella.
Jag vet inte om begreppet ”frikväll”
är aktuellt idag, men på den tiden var
det vedertaget att spelarna skulle få en
kväll under träningslägret där man
gavs möjlighet att göra något annat än
teoritisera och praktisera fotboll.
Då kan du lätt förstå vad det innebar –
kortspel, kröken och krogen. I nämnd
ordning. Den fria kvällen bestämdes till
fredag: all set up for a party! Men sent
på torsdagskvällen nås vi av beskedet att

BAKGRUND:

Årets
stoltaste
julklapp!
Unna dig själv en julklapp i år!
Djurgårdsabonnemanget är den ultimata
klappen till alla Djurgårdsfans. Förutom
att du får DIF i displayen så skänker
Tele2 10 kr till klubben varje månad.
Gå in på tele2.se/dif och läs mer.
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han polis – Guardia Civil, som inte
gjort sig kända för sofistikation och
flexibilitet – som kom på momangen.
Lite senare dök några mer erfarna
tillskyndare från DIF-leden upp, en av
dem med det respektabla yrket polisman och förkunnade myndigt att ”I
am a Swedish policeman”, vilket hjälpte
föga. Vandalerna skulle arresteras. Men
i kalabaliken hade målaren och de två

» Då var det skönt att veta att man kunde ta sig till
färghandeln på Ulvsundavägen där Gösta hade
”mottagning”, lite som en engelsk pubägare som
generöst bjöd på öra, lågmäld erfarenhet och
klokskap.«

överledaren, Gösta given i den rollen,
och det var det Lasse Sandberg och jag
gjorde så småningom när vi förstått
omfattningen av den förestående
skandalen. Lasse, son till legendaren,
spelade fortfarande och jag var där som
medlem av ett vagt sällskap, kallat
”marknadsgruppen”. Nåväl, Gösta måste
informeras om den allvarliga situationen
– sagt och gjort. Strax efter midnatt
knackar vi på Göstas dörr. Ingen
respons. Fler knackningar. Tyst. Och så
äntligen ett ljud:
– Jaaa.
– Gösta - flera av våra killar sitter i
finkan. Vi måste göra nå’t!
Sekunders tystnad som växte till en
evighet.
– Nej, det är ingen frikväll ikväll…
Sorti.
visade det att Gösta inte
”sov räv” utan litade fullt på sina killar.
När han väl blev medveten om situationen
blev det naturligtvis han med sin naturliga
pondus som fick lösa situationen genom
att köpa loss passen och på så sätt se till
att truppen blev fulltalig inför hemresan.
Låter det märkligt? Det var minst sagt
märkligt och lite bisarrt. Men allt löser
sig med lugn och empati. Det hade
Gösta mycket av.

MEN SAMTIDIGT

några av de yngre killarna – en målare
och två studerande - sitter i finkan
anklagade för att ha vandaliserat en
toalett på en bar.
VERSIONERNA GICK i helt motsatta riktningar. De unga hävdade att de lurats
att betala skyhöga priser för två öl,
barägaren stod på sig om den påstådda
vandalismen. Inte helt oväntat så ringde

studerande lyckats undkomma och kvar
blev en handfull svenska fredsmäklare
och lika många spanska aggressiva
kontrahenter. Det kunde bara sluta på
ett sätt kändes det som. Vilket det också
gjorde: fredsmäklarna – bl.a. polisen,
den hårdföre backen och marknadschefen (!) – blev satta bakom galler och
förövades sina pass.
Det är i ett sådant läge man kontaktar
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Gits Olsson, kåsör och författare, gjorde följande spaning i tidningen Se 1973:
Stockholm är sig inte likt. Det har t ex hänt nånting med Djurgården. Dom
sparkar in tre segermål på AIK. Det är inte likt Djurgården. Det har hänt nånting med fotbollen över huvud taget. Spelarna som gjorde’t i Djurgårn hette i
sportreferaten Harry Svensson, Arne Skotte, Håkan Stenbäck och Sven Lindman.
Det är inte likt sportreferaten. Förr i tiden hade dom hetat Snöret Svensson,
Rajtan Skotte, Knoppen Stenbäck och Knölen Lindman.”

M

en Sven Lindman har aldrig
kallats Knölen utan har alltid
varit Svenne. Men ingen
svenne i bemärkelsen ”Medelsvensson”,
det vittnar hans karriär som startade i
IF Uven i Ormsjö om. 1979 var DIF
uppbjudna till ”Snake Lake City” under
sommaruppehållet och gudarna ska veta
att det perifera läget, 70 mil nordväst
om Stockholm och 25 mil västerut från
Umeå, skapar en speciell stämning. Det
var här, i en by med några hundra
invånare, som bröderna Lindman växte
upp: Ola äldst, Sven mellanbroder och
så den yngste, Jörgen. De två senare
blev båda så småningom allsvenska
spelare i DIF, Ola hängiven supporter.
ATT SVENNE SKULLE BLI något extraordinärt stod klart tidigt: elegant och
slitstark är en ovanlig kombination, lägg
därtill egenskapen målskytt så förstår
du att möjligheterna var uppenbara
tidigt. Det märkte Lycksele IF som
lockade över talangen 1961. ”Tvärränderna”, på den tiden i div. II Norrland,
var ett topplag under de fyra åren
Svenne spelade där, inte minst tack vare
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hans förmåga att producera mål. Ryktet
spred sig och 1965 kontaktade DIF
talangen med den känsliga vänsterfoten
som bestämde sig för att flytta till huvudstaden, men först efter att Lyckseles
seriespel var över för säsongen. Vilket
ledde till den lite udda situationen att
Svenne debuterade i Allsvenskan i den
näst sista matchen 1965 – förlust mot
Malmö FF på Råsunda. Han skulle
sannolikt ha behövts tidigare eftersom
vi ”bara” hamnade på en åttondeplats,
regerande mästare som vi var.
GANSKA EXAKT ETT ÅR SENARE på
Råsunda var det betydligt festligare:
bilden som du säkert sett många gånger
tidigare där ”Knivsta” bärs i guldstol efter att vi besegrat IFK Norrköping med
3-0. Förste målskytt? Ja, just det:
– Det var en knorr i första krysset.
”Åby” Eriksson, då tränare, var galen
på målvakten Bengt Lindström som
han ansåg skulle tagit frisparken. Men
han kanske var psykad – jag hade ju
mött Lindström tidigare då han stod i
Östersund och gjort mål på honom flera
gånger…

Vid det här laget var talangen inte
bara lovande, han var en fullfjädrad
allsvensk spelare med imponerande 12
mål och till och med svensk mästare.
Karriären kunde bara gå åt ett håll.
Det gjorde den också, men inte helt
utan en del överraskningar på vägen.
Som när Rapid Wien, Österrikes mest
framgångsrika klubb genom åren, hörde
av sig. Men egentligen var det via en s.k.
mellanhand och inte vilken förmedlare
som helst:
– Det var Arne Strömberg, tränare i
DIF Hockey och tillika Tre Kronor, som
kontaktade mig och påstod sig ha bra
kontakter i Wien. Och det hade han…
Lite märkligt val av agent!
– Ja, det kan tyckas så men det visade
ju sig att Strömberg hade rätt kontakter –
men hur vet jag inte.
HERRN LINDMAN aus Ormsjö (borde bli
Schlangesee på tyska) blev Österrikes
bäst betalde spelare i en liga som höll
hög klass. Inte som Bundesliga, men
inte långt därifrån.
– Tekniskt sett var de likvärdiga
tyskarna men saknade fysiken. Jag som

» Jag som var van med
fyspassen från Liljansskogen sprang ifrån alla
varje gång. Det slutade med
att jag fick springa med
blyväst för att jämna ut
styrkeförhållandena.«

var van med fyspassen från Liljansskogen sprang
ifrån alla varje gång. Det slutade med att jag fick
springa med blyväst för att jämna ut styrkeförhållandena lite. Oj, oj, oj vad märkligt!
På den tiden tilläts bara två utländska spelare
och eftersom det var tre som slogs om två platser
blev det tuff konkurrens. Läget blev kärvare när
svensken skadade ett ledband i vristen på en tennisbana (!) – inte nog med det: hemlängtan tilltog.
Svenne beslutade sig för att återvända till
Sverige och Djurgården. Där startade rehabiliteringen av den besvärliga skadan, men det tog tid
och det var det något som det var ont om. Sverige
hade kvalificerat sig för VM i Mexico och Svenne
som debuterat i landslaget redan 1967 hade varit
given i truppen, men skadan satte stopp för VMdeltagande. Den gången.
ISTÄLLET SATSADE DEN målinriktade Lindman på
en civil utveckling och sökte in på GHI, tillsammans med bl.a. Anders Gärderud och handbollsgeniet ”Kutte” Kjell.
– Den tvåårsperioden var den jobbigaste i min
karriär. Det var oerhört roligt och stimulerande
men också idrott dygnet runt, fan i mig!
Men är det någon som ska klara av fysiska och
psykiska besvärligheter så är det den då trettioårige Sven Lindman, som helt sonika får för sig
att han till varje pris ska med i VM-truppen 1974.
Har Svenne bestämt sig för något så brukar det bli
så. Och så blev det, även om det inte blev någon
speltid i det för Sverige så framgångsrika VMslutspelet.
Den järnviljan gjorde att Svenne också är den
meste spelaren inom Djurgårdens framgångsrika
fotbollsförening: 16 säsonger och 312 matcher
talar sitt tydliga språk om en kille som stått upp
i ur och skur. Det är sådana historier som skapar
legendarer.
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skapade internationellt intresse
och det var väl egentligen bara en tidsfråga när han skulle bli
utlandsproffs. Och var. Därför blev vi nog lite överraskade till
mans när valet blev Everton och den engelska förstaligan.
Det blev bara ett halvår i det blå laget från Liverpool. Förklaringen
är enkel - han fick inte tillräckligt med speltid. Idén var att
komma hem till Sverige igen och hämta energi. Djurgården
kontaktades men hade inte råd att ta hem ”den förlorade sonen”,
varpå erbjudandet gick till IFK Göteborg. Vad tror du de sade?
I Blåvitt var Stefan under perioden 1990-95, vilket resulterade i
osannolika fem SM-guld. Ett år – 1992 - missade man att vinna
Allsvenskan men kompensationen blev desto bättre: Champions
League-spel.
– Men det bästa laget hade vi -94 då vi hade Håkan Mild,
Thomas Ravelli, Magnus Erlingmark, Jesper Blomqvist, Pontus
Kåmark, Joachim Björklund och jag själv då… Alla var med i
VM-truppen som tog brons i USA 1994.
Den truppen behövdes eftersom motståndarna i gruppen
var Barcelona, Manchester United och Galatasaray. Resultatet?
Gruppvinst före Barcelona. Men i kvartsfinalen blev Bayern
München för svåra.

STEFANS NATIONELLA FRAMGÅNGAR

”Mr. Djurgården” i modern tid, Stefan Rehn, blev
50 i september. Lämpligt nog under jubileumsåret.
Jag som följt honom sedan pojklagstiden hos oss,
vet att han kom till oss som tolvåring från Sundbybergs IK och då i sällskap med två kompisar. Blev
han värvad på klassiskt sätt, lite av barnarov?

-I

nte alls. Det började med att jag
redan som sexåring spelade i
”Sumpan”, tillsammans med
Kenta Lundqvist och Jonas Gestlöv.
1978 var vi tre med på Barnens ö där
Janne Lilja var tränare. Jag vet att Janne
blev ordförande i DIF senare, men då
var han världens barnsligaste kille och
för oss också den roligaste.

ATT STEFAN VAR en

extraordinär talang
stod klart tidigt. Det var egentligen
bara en fråga om när han skulle få spela
A-lagsfotboll. Svaret på den frågan blev
1984, då han spelade mer än hälften
av matcherna i jakten på Allsvenskan.
Men det gick inte utan vi fick vänta
ett år på avancemanget. Minns du den
dramatiska upplevelsen på Stadion med
straffläggning mot GAIS? Så här minns
i alla fall Stefan det:
– Ett av de härligaste minnena från
karriären. Jag minns att det var lite
kaos när GAIS gjorde 1-0. Den första
matchen hade ju slutat 0-0, så folk
trodde att det var kört. Men regeln om
mål på bortaplan hade hävts i och med
förlängningen. Jag tror att GAIS också
trodde att det var klart när det var så
kort tid kvar. Men det är strax efter som
Ted Sheringham nickar in returen!
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Ja, resten är en thriller som hittills i
modern tid inte överträffats: Straffsparkar, som alltid innebär nagelbitande,
kom att avgöra. En av de som gjorde
det var Stefan som, trots sin ringa ålder
(19), var iskall, liksom Gary Williams,
Ted Sheringham och så den sista och
definitiva straffen som lades av Stefan
Rexin. Puh – blir nervös bara jag tänker
på den kalla eftermiddagen i oktober
som lockade över 14 000 till Stadion!
då vi skulle ta Allsvenskan
med storm men av det bidde en fingertutt, om ens det: en sistaplats och
degradering trots etablerade nyförvärv
som nämnts tidigare i kapitlet om
Kniven.
Men året efter var det dags igen att
jubla igen när nyförvärvet Peter Skoog
– se där en annan koppling till ”Sumpan”
– gjorde det avgörande målet mot Västerås
SK som borgade för avancemang tillbaka till Allsvenskan.
1988 är året som höll på att vända
upp och ner på fotbolls-Sverige.
Nykomligen DIF gick till SM-final,
men åkte på stordäng mot MFF: 7-3.
– Vilket fantastiskt lag vi hade! Men
också den bäste tränare jag haft, Tommy
Söderberg.

fanns flera anbud från utländska
klubbar, men det känns som Stefan var selektiv. Det är klart,
börjar man närma sig trettio år så vill man veta var man hamnar.
Nästa anhalt blev därför vald med omsorg: Schweiz och FC Lausanne. Under de fem åren i det undersköna alplandet blev Stefan
en av ligans absolut bäste spelare, trots eller tack vare sin ålder.
Men åldern var inget hinder för Bosse Andersson 2000 som
kontaktade ”Rehnen” och erbjöd honom ett kontrakt på fem och
ett halvt år, men som kunde brytas under resans gång. Och resan
skulle gå mot en tränarroll. Det blev två och ett halvt år som spelare.
Minns du din comeback?
– Ja, det var väl mot Brage borta och jag tror att det blev 1-1.
Det stämmer bra. Johan Björkman och jag bilade upp en varm
lördag för att se Stefan i hans återkomst till fäderneshuset.
Några dagar senare, den 5 juli, var det dags för ”hemmadebut”
mot Landskrona, 3-1, och dagen till ära ett flygplan som flög över
Stadion med budskapet ”Välkommen hem, Rehn”.
– Vilken känsla den dagen! Inte bara den dagen egentligen – hela
upplevelsen av klubbens utveckling under de 12 åren jag var borta
kändes som en förvandling från amatörförening till ytterst proffsig.

UNDER DEN SEGERRIKA PERIODEN

1986 VAR ÅRET

» Vilket fantastiskt
lag vi hade! Men
också den bäste
tränare jag haft,
Tommy Söderberg.«

De närmaste fem åren för Stefan blev nästan idel
framgångar, först som spelare: avancemang till Allsvenskan 2000,
en andraplats i allsvenskan året efter och dubbla titlar 2002. Stefan
fortsatte sedan som individuell tränare och blev därmed svensk
mästare 2003 och 2005. Däremellan vinnare av Svenska Cupen
2004. Hur kändes det att sadla om:
– Oj, oj, vilken skillnad. Tidigare hade det handlat om att ”bli
serverad”, nu handlar det om ”att servera”.

JA, SÅ VAR DET.
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Nära slutspel för F19

Lyckad säsong för U17
bra match. Men det vi har haft
problem med under året är att
göra tillräckligt många mål och
det var väl det som straffade oss
även i den matchen.
som
trots allt är huvudmålet för U17.
Här hittar Wille flera saker att
glädjas åt.
– Det har varit väldigt
positivt. Dels så är det flera 00:or
som startar säsongen i U16 som
under säsongen flyttas upp och
även startar i U17. Där har vi
hittat ett bra samarbete mellan lagen som
gett ett bra resultat i form av utveckling.
Sedan har vi haft spelare i U17 som
har utvecklats väldigt mycket, framför
allt tycker jag våra backlinjespelare har
utvecklats väldigt bra, och de har ju
belönats med att få spela ända upp i U21
och även fått göra en del träningar med
A-laget. Det är givetvis väldigt kul.
Hur är det då att ha spelare i laget
som periodvis spelar med så väl U19 som
U21 och även tränar med A-laget?
– Dels blir spelarna oerhört glada över
att få belöningar för det slit de ligger ner.
Men det är även bra att få nya referensramar, de ser kanske att de är mycket
de behöver lära sig eller ibland kanske
att de inte är så långt borta. Det tror jag
är oerhört nyttigt. Sedan får vi att de
kommer tillbaka med ett tempo som är
högre än vad det är i U17-allsvenskan. Så
det är bara positivt. Men allra roligast är
att få se dem på den nivån och se att de
behärskar det, det ger ju oss ett kvitto på
att de metoder vi jobbar med fungerar.
ÅTER TILL UTVECKLINGSBITEN

Två semifinalförluster mot Elfsborg smärtar, men annars är det
positiva tongångar från U17laget, både vad gäller resultat
och utveckling. I år har man haft
spelare ända upp i U21-laget.
Text: Jonas Riedel Foto: Idrottsfoto

Djurgårdens äldsta flicklag
gjorde en mycket bra säsong
och slutade endast två poäng
från slutspelsplats.
Text: Jonas Riedel Foto: Idrottsfoto

D

jurgården F19 spelar i F19 Norra
vilket är högsta nationella nivån
för åldersklassen. Michael Medioni är huvudtränare och han är mycket
nöjd med den gångna säsongen.
– Säsongen 2016 har varit utmärkt i
alla avseenden. Laget bestod av 22 spelare
födda mellan 1998 och 2001 och de har
utvecklats mycket både på ett sportsligt
och personligt plan. Även om vi inte hade
en resultatinriktad målsättning utan ville
att spelarna skulle uppnå en god individuell utveckling avsultades säsongen med
bara två poäng mindre än laget som gick
till den nationella semifinalen och med
endast fyra förlorade matcher. Men det
som jag är mest stolt över är att vi under
hela säsongen har levererat ett spel med
hög kvalitet, menar Michael.
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Som han beskriver så var toppstriden
i serien, där två lag gick till slutspel,
mycket jämn. Djurgården, som slutade femma i tabellen, kryssade i sista
omgången. En vinst där och man hade
varit uppe på samma poäng som tvåan
Umeå. Värt att nämna är även att man
hade fyra förlustfria derbyn under
säsongen efter en vinst och en oavgjord
mot både AIK och Hammarby.
NÄR MICHAEL BERÄTTAR om

truppen,
tjejerna han har att jobba med, så syns
det att han är nöjd.
– Vi i Djurgården har turen att ha
många talangfulla spelare som det har
varit lätt att arbeta med under säsongen.
Alla spelare har verkligen utvecklats
på samtliga områden, fysiskt, taktiskt,
mentalt och tekniskt. Åtta spelare
tränade under säsongen med A-laget
och tre av dem har nu tecknat kontrakt
för A-lagsspel inför nästa säsong. Sedan
är vi också mycket stolta över att fem av
våra spelare ingår i olika landslagstrupper,
berättar han.

SÄSONGEN ÄR SLUT och nu startar arbetet
med 2017. Michael berättar om hur han
ser på den kommande säsongen.
– Säsongen 2017 kommer F19gruppen att föryngras eftersom många
duktiga spelare födda 2001 har sökt sig
till Djurgården. Fokus under säsongen
kommer precis som i år att ligga betydligt mer på utveckling och förberedelse
för spel på hög nivå än på resultat.
F19-spelarna kommer även fortsättningsvis att få träna med A-laget för att
ge spelarna de bästa förutsättningarna
för att med tiden bli en del av A-laget.
Det blir en ny, spännande säsong,
menar Michael.

FAKTA
F19-spelare som representerat
landslag under 2016.
Filippa Pettersson: F99
Lovisa Camel: F99
Tilde Lindwall: F01
Julia Walentowicz :F01
Patricja Jerzac: F98 Poland

E

n tendens som är tydlig inom
Djurgården de senaste åren är att
allt fler spelare i U-lagen kommer
från de egna leden. Så såg det ut även
inför årets säsong.
– Alla spelare som började i U17 var
från våra egna lag, antingen var de kvar
från förra året eller så kom de från P15laget. Sedan tog vi in en spelare utifrån
lite senare, men det var allt. Det blev en
trupp jämt blandat med spelare födda
1999 och 2000 och så såg det även ut i
startelvan under säsongen, berättar Wille
Strömberg som tillsammans med Marcus
Tjärnberg tränar laget.
ÄVEN OM U17 främst handlar om utveckling så brukar Djurgården kriga om
de allra högsta platserna i serien. Förra
säsongen slutade dock med en sjätteplats
vilket inte riktigt ingick i planerna.
– Det fanns en viss besvikelse över
året innan, att vi inte varit tillräckligt
tydliga i varken spelidé eller i ledarskapet. Där ville vi vara bättre på att
överföra vår syn på fotboll och hur vi
vill spela med hjälp av de erfarenheter vi
skaffat oss. Försvarspelet var en konkret

sådan sak, vi släppte in för många mål
förra säsongen och ville bli mycket tydligare där. Vi gjorde en analys av vad vi
hade för kunskapstillgångar, men också
vilka luckor vi hade. Vi kom fram till
att det kollektiva spelet är en viktig del
av utvecklingen för en spelare i den här
åldern, att kunna väva ihop det med de
individuella delarna. Samtidigt vill vi ju
vinna varje match vi spelar.
Och vinna gjorde man verkligen
den här säsongen. Ligacupen blev en
resultatmässig framgång och även om
vårsäsongen i serien var lite poängmässigt
trög så lossnade det rejält på hösten och
via vinst mot Hammarby i sista omgången
tog man hem seriesegern.
– VI BÖRJADEMED LIGACUPEN där vi tog
oss till semifinal mot Elfsborg, men
gjorde en mindre bra match och blev
utslagna. Jag kan inte säga att vi var
supernöjda med prestationen där, men
resultatmässigt var det bra, även om vi
skulle velat gå ännu längre. Under våren
i serien spelade vi ganska bra, men inte
på topp och vi låg en bit efter slutspel
inför sommaruppehållet. Sen fick vi
några riktigt tuffa matcher i Gothia cup,
resultatmässigt gick det inte så bra där
men vi lärde oss massor. Det tog vi med
oss till höstsäsongen och då lossnade det
rejält, på de sista tretton matcherna vann
vi tolv. Tyvärr förlorade vi semifinalen i
slutspelet, åter igen mor Elfsborg, efter
ett mål i slutminuterna. Det var lite trist
eftersom vi faktiskt gjorde en riktigt

NU VÄNTAR EN NY SÄSONG där

halva laget
försvinner och lika många nya spelare
kommer till.
– Så är det och det kan givetvis ge lite
blandade känslor, vi vill ju gärna jobba
med dem ännu längre. Men huvudmålet
är att slussa så många spelare som möjligt
och i år flyttar vi upp så många som ett
tiotal spelare. Det känns oerhört bra. Det
gör att även U19 kan basera sin trupp på
spelare från de egna leden.
47

FRAMTIDENS DJURGÅRDEN

FRAMTIDENS DJURGÅRDEN

U19 summerar året

Många skador störde säsongen
för U19 som trots det gjorde flera
bra resultat, men som framför
allt levererade riktigt duktiga
spelare uppåt i systemet.
Text: Jonas Riedel Foto: Idrottsfoto

C

hristofer Augustsson har just
avslutat sin andra säsong som
huvudtränare för Djurgårdens
U19-lag. Som ny i DIF var det mycket att
lära sig, men efter ett år i föreningen var
det enklare att starta en ny säsong.
– Det är klart att det blev, man lär sig
hur föreningen fungerar och lär känna
de som jobbar här. Dessutom har man
med sig de spelare som blir kvar i truppen
från förra året, när jag kom var alla
nya. Men i övrigt är det sig likt, vi har
en tydlig linje som vi jobbar efter inom
DIF ungdom.
byts i princip
halva truppen ut mellan säsongerna
och så var det även när säsongen 2016
startade. Christoffer tycker att det varit
en ambitiös grupp som satsat hårt, precis
som den grupp han hade första året i
föreningen. Tyvärr har man varit lite
drabbade av skador och sjukdomar under
året vilket har skapat en del utmaningar
både för spelarna och för ledare.
– I perioder har vi haft få spelare på
träningarna vilket har påverkat upplägget,
och en del spelare har fått spela på lite
ovana positioner. Men det har haft
positiva saker med sig också, som till
exempel Wilhelm Loeper. Han var

SOM I ALLA UNGDOMSLAG
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central mittfältare i U17 och flyttades
upp som det, men vi valde att skola om
honom till ytterback och det blev ju
väldigt lyckat för honom. Han hade en
mycket stark utveckling under våren och
har sedan sommaren tränat mycket med
A-laget, och så fick han Farsan Sandbergs
stipendium som belöning efter säsongen
för sin utveckling. Vissa har fått prova
flera positioner och det lär de sig säkert
något av, men det kanske inte är helt
optimalt för verksamheten. Men truppen
har helt klart gått framåt rejält under året.
i truppen har samtidigt utgjort stommen i U21-laget och
spelat väldigt många matcher där under
säsongen.
– Det är också en utmaning, speciellt
eftersom vi hade en lite antalsmässigt
mindre trupp i år, framför allt vad gäller
pulsering och belastning. Vi måste ju ge
spelarna de bästa förutsättningarna för
att spela match, vare sig det är U19 eller
U21, det har vi jobbat mycket med. Men
det är nyttigt för dem att få dessa U21matcher där det är lite tuffare och går lite
snabbare, och över lagstycker jag att det
har gått bra för dem i U21. Samarbetet
mellan U19 och U21 är väldigt bra för
utvecklingen.
EN HEL DEL SPELARE

SÄSONGEN STARTADE med

Ligacupen,
juniorenas motsvarighet till Svenska
Cupen.
– Där lyckades vi gå till slutspel och
väl där vann vi semifinalen mot Malmö
FF efter en jättebra match som avgjordes
på straffar. Även finalen mot AIK gick

till straffar, men då lyckades vi tyvärr
inte återupprepa bedriften att vinna. Men
ska man se på helheten så var det väldigt
starkt av gruppen gå så långt och nå finalen. Så det var en bra start på säsongen.
Förra säsongen vann man U19 Norra
ganska så klart och gick till final i slutspelet. I år slutade man på en tredjeplats
och missad slutspelet.
– Jag vill absolut inte förringa
motståndarnas prestationer, men det är
ganska små marginaler och man har inte
råd att förlora matcher som man bör vinna.
Vi gjorde tre matcher där vi är mindre
nöjda med prestationen, både individuellt
och kollektivt. Hade vi vunnit dem hade
vi kommit etta eller tvåa.
föreningen har
Christoffer redan sett flera spelare han
haft hand om debutera i A-laget. Spelare
som Oscar Jonsson, Besard Sabovic och
Filip Tasic.
– Det är jättekul. Det är ju huvudmålet för oss, att leverera spelare som kan bli
allsvenska fotbollspelare i Djurgården,
och blir det inte här hoppas vi att de kan
spela på elitnivå någon annan stans. Vi
har ju även Kevin Deeromram, Marijan
Cosic och Samuel Holm som har varit
hos oss och i år spelat och gjort många
matcher i Åtvidaberg i Superettan. Det
blir en kick för både oss ledare och för
spelarna i U19 som ser att det går. Att vi
lyckas utbilda spelare så att de kan ta det
där sista svåra steget upp på seniornivå är
ett bevis på att vi gör något som är bra.

U21 skapar
seniorspelare

TROTS BARA TVÅ ÅR i

SÄSONGEN 2016 ÄR I PRINCIP SLUT och

som
alla år är halva truppen på väg bort och
en drös av nys spelar på ingång.
– Det är livet som U19-tränare. Det är
tråkigt att skiljas, man hinner ju känna dem
mycket mer än som spelare när man ses så
ofta. Men samtidigt är det spännande, både
att se vart de som lämnar tar vägen och att
få ta hand om nya, intressanta spelare.
Det ska bli jättekul med en ny säsong.
Målet är som alltid att leverera nya
spelare uppåt, men vi hoppas på att
kunna göra riktigt bra prestationer också.
Då kan vi nå slutspel nästa år.

I år lyckades Djurgården resultatmässigt inte att nå hela vägen,
men vårt U21-lag fortsätter att
vara en bra språngbräda till
seniorfotbollen. Anders Johansson
summerar säsongen 2016.
Text och foto: Jonas Riedel

T

a några spelare med U21-kontrakt, några spelare i A-laget som
behöver speltid och komplettera
med duktiga spelare från U19-laget så får
du ihop ett karakteristiskt lag för
U21-allsvenskan. Serien startades upp
2008 som en brygga mellan ungdomsfotboll och seniorfotboll, men då reglerna
tillåter fem överåriga spelare i laget ger
det även möjlighet för äldre spelare som
behöver matchträning. Anders Johansson
har coachat Djurgården i serien i sju år
och tycker att serien med åren blivit
riktigt bra.
– Jag tycker att kvalitén i U21 har
ökat genom åren, det är fler och fler lag
som spelar med sina ersättare från Alaget, och det är viktigt. Det bli många
bra matcher och allt mer sällan som
motståndarna inte får ihop ett bra lag.
Kvalitén i år var ganska lik den förra året.

DJURGÅRDEN DÅ. Det var ett ovanligt
ungt lag som representerade laget i år,
andledningarna till det är flera.
– Det var det yngsta laget någonsin
under mina år. Vi hade bland annat väldigt få backar i föreningen och använde
spelare ända ner till U17 i backlinjen,
även i slutspelt. Sedan har vi ett ungt
A-lag och spelade med flera unga spelare
därifrån, som Tino Kadewere, Mihlali
Mayambela och Jesper Karlström som
alla har åldern inne för U21. Man får ju
spela med fem överåriga spelare, men
vi har nog legat på två i de allra flesta
matcherna. Jag få ofta frågor om varför
den och den A-lagspelaren spelar i U21,
men skulle vi bara spela med U19-spelare
skulle det ju bli ytterligare en U19-serie.
Så för att ha kvalitén behöver vi ha med
A-lagsspelare i laget.
ANDERS MENAR att serien fungerar väldigt
bra för att utveckla spelare, både från
U19 och yngre spelare från A-laget ger
det nyttiga matcher.
– Ta en spelare som Tino Kadewere
som spelat mycket i U21 under året och
verkligen tog chansen när han fick den
under hösten och gjorde ett par väldigt
bra matcher. Jacob Une Larsson spelade

en hel del matcher och det har varit
viktigt för honom för att komma in i
A-laget. Sedan har vi våra U19-spelare
och där finns det väldigt många duktiga spelare, bland annat flera duktiga
backar. Vi har haft Marcus Enström och
Wille Loeper som har spelat mycket och
tränat mycket med A-laget i år, de har
utvecklats oerhört mycket. Även Ruben
Appelblom har spelat många matcher
och utvecklats, och det är flera.
Tre spelare från U21, Besard Sabovic
(född 1998), Oscar Jonsson (1997) och
Filip Tasic (1998) har även debuterat i
A-laget under året.
– Det är ju väldigt roligt, och det är ju
många som via U21 har nått dit och även
vidare genom åren. Spelare som Daniel
Amartey, Simon Tibbling och Emil
Bergström med flera. Det är ju på något
sätt grädden på moset att få se dem ta
steget upp i A-laget. Många av dessa spelare har inte bara spelat i U21 utan även
tränat med A-laget och det ger resultat.
RESULTATMÄSSIGT DÅ. En andraplats i
grundserien med bara två förluster på 14
matcher, sedan en tredjeplats i slutspelsgruppen, trots att man läng var med och
slogs om segern och en plats i finalen.
– I grundserien var det vi och Norrköping i vanlig ordning, och så till viss
del Hammarby. Målet varje år är att ta
en av de tre första platserna och gå till
A-slutspel så att även höstmatcherna är
viktiga, och det har vi ju lyckats med
varje år under mina år här. Det klarade vi
och det var bra gjort. Jag tycker även att
vi gjorde det bra i slutspelet. Det var förlusten på straff borta mot Halmstad som
förstörde det, hade vi vunnit den hade
vi haft det i egna händer, och även haft
chansen trots förlusten i slutminuterna
mot Hammarby. Men så är det, förra
året kanske vi hade lite stolpe in och i år
lite stolpe ut, det är inte så mycket större
marginaler. Vi är ände med hela vägen in
i november och det tycker jag är väldigt
bra gjort av det här unga laget. Så sammantaget har det varit en bra säsong sett
både till utveckling och till resultat.

49

6

PÅ PLANEN

PÅ PLANEN

Vi vet hur de blårandiga spelarna lirar
fotboll och hur de ser ut, men det finns
så mycket mer som än så länge varit
okänt för Djurgårdspubliken.
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A L E X A N D E R

Faltsetas

Fakta | Alexander Faltsetas
Född: 870704
Längd: 181 cm
Vikt: 80 kg
Position: Mittfältare
Nationalitet: Sverige
Kom ifrån: Gefle 2014
Moderklubb: Västra Frölunda IF

Vad brukar du äta till frukost?

– Gröt och macka.

Vad har du för favoritmusik?

Berätta något kanske inte alla vet om dig.

Vilka har de snyggaste matchtröjorna i Allsvenskan?

– Hip hop och R’n’B.

Har du någon dold talang?

– Djurgårdens IF.

Vem styr musiken i omklädningsrummet
och är det bra musik?

– Det är olika personer som styr, men betyget på
musiken överlag är godkänt.
Vem är den kändaste person du känner?

– Min son Milian, han är tydligen Spindelmannen.

– Jag har dansat breakdance och åkt inlines
på ramp när jag var yngre.
Vilken av dina fotbollsinsatser i DIF-tröjan är du
mest stolt över?

Vilken är den minst roliga bortamatchen?

– Jag är priviligerad och stolt över att få bära
DIF-tröjan varje match.
Vilket är det snyggaste målet du sett i Allsvenskan?

– Zinedine Zidane och Steven Gerrard.

– 2015 gjorde Sam Johnson ett underbart
fint mål mot Häcken.

Vad hade du för favoritlag som yngre?

Vad har du för favorit i årets ”gottepåse”?

– Liverpool.

– Jag skulle vilja lyfta fram kärleken som
skapas på Tele 2 när vi vinner!

Vilka var dina fotbollsidoler när du växte upp?

Kan du spela något instrument?

Kändaste
kompisen

Vilken är den bästa bortamatchen under säsongen tycker du?

– Sett till inramning och tryck så får jag säga Hammarby.
– Falkenberg.
Vilken yngre allsvensk spelare tror du blir nästa storstjärna?

– Kerim Mrabti.
Om du fick ändra något med Allsvenskan,
vad skulle det vara?

– Om förutsättningarna fanns så skulle jag föredra
att spela höst/vårsäsong.
Vad jobbar du med att förbättra som

– Jag spelade trummor när jag var yngre.

Vem är världens bästa fotbollsspelare

fotbollsspelare?

genom tiderna?

Vad ser du helst på TV?

– Zinedine Zidane.

– Jag jobbar med allt för att bli bättre!

– Sport (fotboll, UFC).

Vilken är den bästa film du sett?

– 300.

Har du någon favoritmaträtt?

– Kött , pommes och bearnaisesås är aldrig fel!
Vilken är den bästa match du sett?

– EM 2004, finalen Portugal-Grekland.

Vad tycker du om Tele2 Arena?

Vilken arena är den bästa i Sverige?

– Vår!
Vilket lag, bortsett från DIF, har den bästa publiken?

– Jag tycker det är en fantastisk arena!
Jag älskar att spela inför ett fullsatt Tele2.
Trycket som skapas där inne är ofattbart!

– IFK Göteborg.

Har du planer på att låta ditt fenomenala

Vem är den bästa spelare du mött?

– Ni kommer se mer av det inom en
snar framtid.

skägg frodas igen?

– Richard Almeida (Qarabag FK).
Zinedine Zidane
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ISP sköter företagsförsäljningen
Partnerförsäljning är den tredje största intäktskällan i Djurgården Fotboll efter
biljettintäkter och spelarförsäljningar. Sedan 2014 har bolaget ISP Sports & Marketing
huvudansvaret för företagsförsäljningen och i höstas förlängdes avtalet.
Text: David Bogerius Foto: Anna Lu Lundholm & Peder Ernerot

-I

och med flytten till Tele2 Arena
insåg vi att stod inför kraftigt
förändrade förutsättningar och
helt andra möjligheter att erbjuda företag
och partners upplevelser än de som fanns
på Stadion. Vi låg en bra bit efter många
andra allsvenska lag när det gäller
försäljning riktad till partners och
företag och insåg att vi var tvungna att
göra förändringar och förbättringar för
att till fullo kunna kapitalisera och dra
nytta av de möjligheter som flytten
skapade för oss. ISP, med sitt breda
kontaktnät och sin kunskap inom
branschen, blev ett naturligt val för oss.
Vi är mycket nöjda med utvecklingen av
samarbetet säger Daniel Malmgren,
affärsområdeschef för partners och
företag hos Djurgården Fotboll.
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rakt in i hetluften från dag
ett och har inte legat på latsidan.
– Det har varit full fart sedan vi
började och vi har verkligen kämpat för
att hela tiden utvecklas. Resultatmässigt
har det gått precis så bra som vi hoppades
och vi har kommit en bra bit på vägen
mot att dubbla partnerintäkterna.
Givetvis kommer vi inte stanna där utan
målet är att hela tiden förbättra oss och
leverera både bättre och mer till våra
partners, säger Daniel Sundling som är
ISP:s säljledare på Djurgården Fotboll.
ISP:s vd Andreas Ottermark menar
att samarbetet med Djurgården är
nyskapande inom försäljning av idrott:
– Att få möjligheten att sälja
partnerskap och arbeta med ett av
idrottens allra starkaste varumärken är

ISP KASTADES

en fantastisk möjlighet med enorm
potential.
ISP:S UPPDRAG ÄR ATT, tillsammans med
Djurgården, fördubbla partnerintäkterna
på tre år. Parallellt med detta ska
kostnadskontrollen öka så att resultatet
på sista raden ökar med minst motsvarande procent. Man kan ytterst förenklat se
det som att ISP är ansvariga för att dra in
så mycket pengar som möjligt och DIF:s
fokus ligger på att se till så att det blir så
mycket som möjligt kvar på sista raden efter
leverans. Det gäller helt enkelt att se till att
styra verksamheten så att man erbjuder rätt
produkter till rätt kunder och tjänar pengar
på det.
Efter en noggrann nulägesanalys har
ISP satt ihop en tydlig attackplan och

brutit ner målen i etapper där fokus
ligger på prioriterade aktiviteter vid
givna tillfällen. I slutändan ska det leda
till ett önskat resultat.
– Utmärkande delar har varit att
skapa en tydlig partnerstruktur som
lockar företag att växa i sitt engagemang
samt skapandet av ett professionellt
affärsnätverk kopplat till Djurgården
Fotboll. Dessutom har alla exponeringsmöjligheter utvärderats för att på ett
mer professionellt sätt arbeta med
varumärkesbyggnad för våra partners
- både på arenan och i våra digitala
kanaler, säger Daniel Sundling.
ISP BEMANNAR en säljstyrka på fyra
personer - en säljande säljledare, två
säljare och en säljkoordinator - som sitter
i Klocktornet på Stadion och arbetar
exklusivt med Djurgården Fotboll.
Utöver detta arbetar ISP:s nationella
team kontinuerligt med att hitta kunder
som vill arbeta med Djurgården. En av
fördelarna med detta upplägg är att
förväntningarna på vad som ska uppnås
blir väldigt tydliga.
– Vi är alla här för att öka intäkterna
genom att sälja mer och vårda våra
partners så att de förblir lojala. Det är
inte krångligare än så, menar Daniel
Sundling.
Han tycker att dialogen mellan ISP
och Djurgården har varit mycket bra
sedan dag 1. Det är viktigt med ett
främjande arbetsklimat och att det finns
en vi-känsla mellan ISP och DIF, inte
minst för kunderna.
Nyckeln till framgången i samarbetet
är enligt Daniel Malmgren på Djurgården Fotboll närheten, de korta beslutsvägarna och ett ansvarstagande.
– Vi ser att andra klubbar som
arbetar med en extern säljpartner har
problem att bli framgångsrika just
eftersom säljarna känns just externa.
Man tappar närheten till klubben och
ansvaret för leveransen av det som man
sålt är ofta oklar. Vi är väldigt noga med
att ISP:s gäng är en del av DIF, sitter på
plats på kansliet och att man tillsammans med Djurgården Fotboll ska ta
ansvar för att leverera det som man sålt.

» Att få möjligheten att sälja partnerskap och
arbeta med ett av idrottens allra starkaste
varumärken är en fantastisk möjlighet med
enorm potential.«
ANDREAS OTTERMARK, VD PÅ ISP

DANIEL SUNDLING ANSER att det har
skapats en säljkultur där alla arbetar
professionellt med allt ifrån prospektering, mötesbokning, offerter och
kundpresentationer.
– Vi har lagt mycket tid på att öka
VIP-upplevelsen på arenan och att de
15 hemmamatcher vi har per år i
Allsvenskan ska vara våra examensprov
där vi levererar på topp till alla de hundratals partners som valt att lägga en del
av sin budget i våra händer.

att skapa ett välfungerande affärsnätverk där medlemsföretagen får hjälp av
oss att hitta kontaktytor mot andra
företag inom Djurgårdsfamiljen. Det är
ett modernt sätt att arbeta med prospektering som många företag har anammat.
Vi är givetvis glada att vi kan vara en
positiv samlingspunkt där vi förenar
affärer med fotboll.
Daniel Sundling gläds åt att försäljningen av både större partnerskap och
mindre affärer kopplade till hemma-

Fredrik Segerblom Eventkoordinator, Pontus Ljungquist Säljare, Simon Wallunger Säljare, Jennifer Andersson
Sälj och Nätverkskoordinator, Daniel Sundling Säljledare, Daniel Malmgren Affärsområdeschef

ISP:s metod bygger på att arbeta så
strukturerat som möjligt för att kunna
lägga så stor del av arbetsdagen som
möjligt på att kommunicera med
kunder. All administration läggs i
möjligaste mån utanför säljtid och
kunderna ska kunna känna att säljarna
är tillgängliga och lätta att nå.
– Vi har också lyckats uppnå målet

matcherna har ökat. Sedan flytten till
Tele2 Arena finns näst intill obegränsade möjligheter och utrymmen kring
matcherna.
– Vi arbetar ständigt med att fylla
alla dessa möjligheter, det är en liten
utmaning – inte minst med tanke på att
Stockholm Stadion inte alls var lika
anpassad för företagspartners vilket
53
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Svenska Spel är svensk fotbolls huvudsponsor och delar årligen ut 50 miljoner kronor
till svensk idrott via Gräsroten. I november presenterades årets utdelning från Svenska
Spel och hur den har fördelats över Sveriges olika klubbar och idrotter. Djurgården
Fotboll, som under året aktivt arbetat med att få fler Djurgårdare att ge sitt stöd via
Gräsroten, fick hela 1 210 293 kr. Det är en ökning med ca 395 000 kr jämfört 2015
och näst mest pengar av samtliga svenska idrottsföreningar 2016. Pengarna går direkt
till Djurgårdens ungdomsfotboll och ger föreningen möjlighet att förbättra anläggningar,
utbilda ledare och mycket mer som gör ungdomsverksamheten bättre.
Totalt har Djurgården Fotboll nästan 14 000 supportrar som har angivit DIF Fotboll
som förmånstagare i Gräsroten. Ju fler som registrerar sina spel på DIF Fotboll desto
mer pengar går till föreningen.
Har du ett spelkort från Svenska Spel men är osäker på om du har angett DIF Fotboll
i gräsroten? På svenskaspel.se kan du kontrollera din registrering och välja Djurgården
Fotboll. Det tar bara några sekunder att registrera sig och det kostar ingenting, inga
pengar dras från dina spel utan du samlar bara poäng åt Djurgården när du spelar,
poäng som i slutet av året avgör hur mycket pengar som går till Djurgården Fotboll.
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hade med sig att just den typen av
besökare inte riktigt fanns när vi
flyttade. Men nu har vi börjat komma
igång även med den sortens paketeringar,
vilket är positivt.
Hur ser planerna ut för ISP och Djurgården
Fotboll 2017?

– Vi måste fortsätta att utvecklas för att
attrahera fler företag. Vi tror att bredden
vi har som förening gör att i stort sett
alla företag kan hitta något som lockar
och vår uppgift på säljavdelningen är att
komma ut med detta till fler. Därför
arbetar vi stenhårt med att boka och
genomföra fler möten där vi får presentera alla de möjligheter vi kan erbjuda. Vi
vill hitta samarbetspartners för både
herr- och damlag, ungdomsverksamheten, Djurgårdsandan och alla andra delar
som tillsammans bildar Djurgården
Fotboll – Stockholms Stolthet, säger
Daniel Sundling.
EN FRÅGA SOM LIGGER I FOKUS just nu är
ett smartare utnyttjande av de egna
digitala kanalerna. Idag konsumerar en
Djurgårdare DIF på ett annat sätt än för
bara fem år sedan. I takt med digitaliseringen och tillväxten på sociala medier
och andra digitala forum gäller det att
vara snabbfotad och hänga med i
utvecklingen.
– Vi äger inte själva all den media
som skapas kring Djurgården och då
blir arbetet med PR och exklusivt
innehåll i våra egna kanaler jätteviktigt.
Våra följare och supportrar ska lockas av
närheten till klubben i Djurgårdens
egna kanaler och få en upplevelse som
andra inte kan leverera.
Ett utmärkt exempel på marknadsföring i framkant är en helt nyproducerad
VR-film (Virtual Reality) som säljarna
har med sig på kundmötena inför 2017.
Arenan, VIP-ytorna och alla exponeringsytor visas upp virtuellt på kundens
kontor som ett stort – och annorlunda
– stöd i säljsamtalet. Som bonus bjuds
på upplevelsen att via teknikens hjälp få
följa med in i Djurgårdens omklädningsrum efter en seger på Tele2 Arena.
– En annan av flera nyheter som
kommer att märkas av under året är
DIF Marketplace. Det är en samlingssida för våra partners där de erbjuder
produkter och tjänster till alla Djurgårdare. Vi gör den satsningen tillsammans

med Djurgården Hockey och hoppas
verkligen att alla Djurgårdare hittar dit
för att stödja våra partners och därigenom bidra till Djurgården Fotboll, säger
Daniel Sundling vars säljteam ser ut att
växa under 2017:
– Förhoppningsvis kommer vi att
anställa ytterligare en säljare för att öka
på den positiva säljtrend som vi haft
sedan starten av samarbetet mellan ISP
och DIF.
Vilka är de största utmaningarna?

– Utmaningarna ligger hela tiden i att
arbeta strukturerat och inte fastna i
mönster som gör att vi inte fortsätter
utvecklas. Kraven från våra partners ökar
hela tiden och vi måste se till att de får
valuta för pengarna som de har investerat
hos oss. Om vi inte är steget före hela
tiden och bäst på allt vi gör kommer
kunden att välja någonting annat att
lägga sina pengar på.
Vad är det mest utmärkande med att jobba
med sälj på en förening som Djurgården i
stället för ett vanligt företag?

– Att det hela tiden är ett så stort intresse
kring det man gör. Djurgården Fotboll är
en förening som precis alla har en åsikt
om och jag skulle säga att alla i Sverige
på ett eller annat sätt kommer i kontakt
med den under ett år. De flesta av alla
dessa människor som aktivt följer DIF är
dessutom varken medlemmar eller
kunder utan för många grundar det sig i
någonting större - supporterskapet. En

annan del som skiljer sig från de flesta
andra företag är hur snabbt saker och
ting kan förändras. Vi arbetar med
fotboll där allt ifrån sportsliga resultat,
väder, skador i spelartruppen, försäljningar av spelare eller läktarskandaler
kan göra att fokus skiftar på en sekund.
Vi måste därför arbeta på ett sätt som gör
det så förutsägbart som möjligt. Vi har
den långsiktiga målsättningen att öka
partnerförsäljningen och det målet måste
vi uppnå oavsett hur det går sportsligt.
Det gör att produkter, arbetssätt och
förväntningar måste bygga på fler
komponenter än bara det sportsliga.
DANIEL MALMGREN ,

affärsområdeschef,
anser att Djurgården Fotboll står mycket
väl rustat inför framtiden:
– Jag upplever att vi har gjort ett bra
grundarbete. När vi tecknade avtalet
med ISP 2014 var målet att inom tre
år fördubbla försäljningsintäkterna
samt att ha Sveriges bästa och mest
affärsdrivande Affärsnätverk. Vi är inte
riktigt där ännu omsättningmässigt
men väl resultatmässigt. Omsättningen
säger en hel del men är ett trubbigt
mått på hur bra det går. Det är lätt att
glömma att en hög omsättning inte
nödvändigtvis innebär att man tjänar
massa pengar. Det har varit ett hårt arbete att tillsammans med ISP sätta en
struktur och en kostnadsmedvetenhet
i allt vi gör som i slutändan resulterar
i att vi tjänar pengar. Pengar som går
rakt in i verksamheten.
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Var det lätt att anpassa sig till DIF?

M I T T

spelare dragit på sig den blårandiga tröjan

– Som många andra som inte är uppväxta i Stockholm så fanns
det ett visst Stockholmskomplex hos mig. Det tog mig drygt
ett år innan jag lyckades göra Stockholm till min stad, om du
förstår vad jag menar. Men rent fotbollmässigt gick det fortare.
Vi hade tränare som var duktiga på att få in nya spelare i
gruppen och laget bestod av en skön mix människor med olika
bakgrund och personlighet. Jag trivdes bra från dag ett. Jag tror
jag och min brorsa Steve Galloway hade stor nytta av varandra.
Vi flyttade ner samtidigt.

och förgyllt tillvaron för

Vilka spelare influerade dig på den tiden?

DJ U R G Å R D S L I V

9. JENS FJELLSTRÖM
Genom åren har många klassiska

Djurgårdsfamiljen. Här presenterar vi i
varje nummer av Djurgårdaren en lirare
och hör honom berätta hur det var när
han spelade för DIF.
I detta nummer är det dags för en
spelare som i början ansågs rätt tystlåten
och anonym, men sedan växte till en riktig
lirare och i många år synts och hörts i
varje fotbollsintresserad persons hem när
det vankas fin fotboll i TV.
Hur började din fotbollskarriär?

– Jag har spelat fotboll så länge jag kan minnas. Till att börja
med mot de som bodde i vår radhuslänga. Det var mest äldre
ungar vilket jag tror var bra eftersom jag hela tiden fick lära
mig nya saker. I organiserad form började jag som åttaåring, i
GCK Mariehem, i den stadsdel där jag bodde i Umeå.
Hade du något favoritlag som liten?

Fakta | Jens Fjellström
Ålder: 49
Position: Mittfältare
Säsonger i DIF: Fem underbara år
Mål i DIF: 23 mål i Allsvenskan

– Jag fick lära mig av mina förebilder som var tre år äldre, att
det var Man Utd som var laget man skulle hålla på. På den
tiden vann de ingenting men det brydde jag mig inte om, jag
hade fått mitt lag i blodet. Under en tid var jag rätt hardcore.
Jag prenumererade på engelska fotbollsmagasin och om inte
Tipsextra visade United så lyssnade jag på BBC:s sändning via kortvågsradio.
– Sedan var min mamma tillsammans med en tysk
pojkvän som överöste mig med Bayern Münchenmerchandise. Det och det faktum att de hade två
svenskar i laget och var rätt bra även på den här
tiden, gjorde att jag även har följt dem.
Hur gick det till när du hamnade i Djurgården?

– En f d Djurgårdsspelare (mer känd som tränare) Göran Aral
var min tränare i Gimonäs CK i div II. Han fick mig att tro
att jag kunde bli en duktig allsvensk spelare. Det hade jag inte
sett innan dess. Det fanns få fotbollsförebilder att se upp till i
Umeå, som hade lyckats ta steget ut i stora världen. I Umeå var
det mest hockey som gällde.
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– Det var många men framför allt Stefan Rehn och Glenn
Schiller för att de var så spelskickliga. Jag gillade att kunna läsa
var spelare skulle slå sina passningar och sedan sno bollen. Med
både Stefan och Glenn var det extremt svårt. Man var tvungen
att programmera om sin hjärna när de hade bollen och gå åt det
håll man inte trodde. Det är sånt som utvecklar en som spelare.
– Sedan hade jag och Leffe Nilsson ett speciellt förhållande.
Han och jag gjorde vänsterkanten till vår under en tid. Om du
kan få spelare att bilda positiva pakter så är mycket vunnet.
En sån pakt hade jag och Leffe.
Vad minns du av din debut?

– Första träningsmatchen på Stadshagen var speciell men
den allsvenska debuten på Stockholms Stadion mot Västra
Frölunda 1988, sticker ändå ut. Jag visste inte hur bra vi var
och att vinna premiären med 4-2 var kolossalt skönt.
Efter det rullade det på rätt bra.
Hur kändes det att göra ditt första DIF-mål?

– Jag är inte riktigt säker men jag tror jag gjorde mitt första
allsvenska mål borta mot Malmö FF. I så fall nickade jag in
en vänsterhörna, från strax utanför den första stolpen. Jag har
faktiskt kvar en bild från när jag kramas om efter målet och kan
konstatera att jag ser rätt nöjd ut.
Vilka medspelare gjorde mest intryck på dig under din
Djurgårdskarriär?

– Steve Galloways debutsäsong 1988 var något alldeles
speciellt. Han kom liksom jag från ingen vart och gjorde väl en
10-12 mål och var stundtals ostoppbar. Vi andra hade fullt upp
med att hinna ikapp honom, när han sprang baklänges.
Steve lärde mig att respektera och uppskatta supportrar.
På det området var han före sin tid.
Hur var stämningen i omklädningsrummet, har du några
speciella minnen eller anekdoter?

– Högt i tak med mycket humor och värme. Men också väldigt
olika personligheter vilket jag tyckte gjorde dialogen rikare.
Allt från sandlådenivå till superseriöst. Sedan har det sparkats
en och annan papperskorg och dörr men det hör till.
Du var ju med i den klassiska 9-1-matchen mot Hammarby.
Vad minns du från den?

– En enda 90 minuter lång surfvåg som vi red på och som

»En av Bajens mittbackar
tappade räkningen och
trodde att de förlorat
med 10-1.«
aldrig tog slut. En av Bajens mittbackar tappade räkningen och
trodde att de förlorat med 10-1. Jag förstår honom. Vi spelade
otroligt offensiv och underhållande fotboll under den hösten.
9-1 matchen omgavs av 7-1 mot ÖIS, 4-0 mot Öster och 10-0
i cupen mot Gimo. Vi gillade att göra mål.
Vad är ditt bästa minne från tiden i DIF?

– Visst kändes det kul att få göra två mål i en av DIFs mest
klassiska matcher. Varje gång det resultatet dyker upp i ett tifo
så känner jag mig stolt. Det är ett resultat som lever vidare.
Har du någon kontakt med någon av lagkompisarna i dag?

– Jodå, Stephan Kullberg, Steve Galloway, Kjelle Frisk och Peter
Skoog träffar jag regelbundet. Thomas Lundmark emellanåt,
Jonas Claesson och Patrik Hagman likaså. Sedan finns Pelle
Kotschack som en härlig kulturbärare som håller ihop Djurgårdare från olika generationer på ett bra sätt. Jag har alltid tyckt
att Djurgården är en familjär klubb. Pelle personifierar det på
ett bra sätt. Han är som allas pappa och brorsa på samma gång.
Vad är dina intryck av dagens DIF?

– Ett ungt spännande lag
under utveckling. Om de får
behålla och bygga vidare på
det här laget så finns potential
att kliva upp en nivå både
spel- och resultatmässigt.
Och då börjar vi närma oss
medaljerna.
Vad gör du i dag?

– Jag har anställning i
Jens som expertkommentator på Stadion.
Malmö FF som assisterande
tränare med särskilt ansvar för
analys och data. Dessutom är jag engagerad i ett produktionsbolag som gör sportsändningar och video content av olika slag.
Har du någon hälsning till Djurgårdens medlemmar?

– Jag kan väl passa på och tacka för att jag har fått vara en del
av er stolta historia. Fortsätt att skapa magisk inramning på
Tele2 och företräd DIFs klubbmärke på bästa sätt.
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Ett stort år för
Järnkaminerna!
35 år sedan Blue Saints grundande
och 125 år sedan Djurgårdens IF
kom till världen stod vi inför stora
utmaningar.
Trots ett tufft sportsligt år med
tränarbyte och derbyförluster
lyckades vi skicka iväg tre chartrade tåg under fotbollssäsongen
(och ett under hockeyn i januari) –
ett helt unikt år med andra ord.

J

Text: Viktor Adolfsson
Foto: Helena Avermark

D

en stora förklaringen till detta är
Järnkaminernas medlemssiffra.
Vi nådde 2016 drygt 3800
medlemmar, den tredje största siffran
någonsin.
2016 genomförde vi också en
125-årsfest tillsammans med andra
supportergrupperingar och vi styrde
även en egen 35-årsfest i november.
Vi anordnade även som brukligt vår
fotbollsturnering Kaknäscupen på DIF:s
träningsanläggning.

Bli medlem!

Nu går vi mot nya utmaningar och
2017 siktar vi på att äntligen nå över
5000-spärren för antalet medlemmar,
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JK behöver din hjälp!

vilket skulle vara rekord. Så förnya ditt
medlemskap så fort du kan (det släpps i
slutet av november/början av december)
eller bli medlem om du inte varit det i år.
Det gör skillnad för alla Djurgårdare.
Det handlar inte om att stå i klacken,
ens gå på alla matcher eller åka på
bortaresor. Det handlar om att ge de
som vill göra det bästa möjliga förutsättningar. Vi vill se till att DIF har
ett grymt stöd på såväl hemma- som
bortaplan. Du kan hjälpa oss med det
genom att bli medlem.

Stöd Sofialäktaren tifo!

Under året har vi tack vare god medlemstillströmning och en bra ekonomi
ett par gånger kunnat ge stöd direkt till
Sofialäktaren tifo, som i sin tur stått för
flera helt fantastiska arrangemang under
2016.
De behöver dock fortfarande stöd,
såväl ekonomiskt som på andra sätt.
Bland annat behöver de alltid hjälp med
lokal. Det går också att stötta via Swish
till 1231745298 eller genom att sätta in
pengar på plusgiro 662790-5.

ärnkaminerna har de senaste åren
skapat flera förutsättningar för att
få antalet medlemmar att växa och
för att ge DIF ett ännu bättre stöd. Men
för att vi ska kunna bibehålla denna nivå
och växa ytterligare behöver vi få in mer
hjälp från de viktigaste vi har: Våra
medlemmar.
Just nu är det ett fåtal personer som
gör ett stort jobb. Vi har dessutom blivit
av med en del funktionärer under året.
Ju fler vi blir desto mer souvenirer och
medlemskap kan vi sälja, till exempel.
Ju mer vi säljer, desto billigare resor kan
vi arrangera. Desto fler tåg. Fördelarna
är oändliga.
Därför ber vi alla Djurgårdare att
kolla närmare på hur du kan vara med
och hjälpa Järnkaminerna. Här är några
exempel:
Souvenirer

Vill du och dina kompisar hjälpa oss
sälja souvenirer på matcherna? Vi behöver hjälp såväl hemma som borta. Våra
försäljare jobbar ideellt och får se hela

eller större delen av matcherna, vi ordnar ackreditering till de som blir ”fasta”
i organisationen.
Den som engagerar sig på souvenirsidan kan också vara med och ta fram
framtidens JK-souvenirer. Vi tar gärna
in förslag från de som inte kan hjälpa
till lika mycket fysiskt på matcherna
också.
Medlemsvärvning

På matchdagar behöver vi folk som kan
hjälpa oss att gå runt och sälja medlemskap, eller stå på något av våra fasta försäljningsställen. Vi behöver också hjälp
med att hitta nya medlemsförmåner för
medlemmarna.
Reseklubben

När det gäller vår allra viktigaste verksamhet Reseklubben, dit i princip all
vår vinst från ovanstående verksamheter
går, behöver vi hjälp med att boka och
planera resor tillsammans med reseansvarige. Vi behöver också buss- och tågvärdar, som mot gratis resa och biljett

ska se till så att våra bussar tas om hand
snyggt och att våra resenärer sköter sig
men samtidigt har jävligt kul.
Hemsidan

Tycker du att det är kul att skriva texter
om DIF, hetsa folk att köpa biljetter,
göra bilder, klippa film eller brinner du
för att vi ska ha ett uppdaterat sångarkiv? Kanske är du mer tekniskt kunnig
och då helst inom WordPress och php.
Vi har ambitionen att vara Sveriges
bästa hemsida när det kommer till
supporterföreningar och då behöver
vi din hjälp.
Vill du hjälpa till med något av detta?
Eller har du en idé om vad JK borde
göra mer eller mindre av?
Mejla styrelsen@jarnkaminerna.se.
Glöm inte att du också kan gå fram
till oss på matcherna vid vårt souvenirbås och ta kontakt med den person som
är ansvarig inom respektive område.
Vi snackar gärna med er i samband
med matcherna.
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Säsongskort
Özcan Melkemichel, Kerim Mrabti och Haris Radetinac. Tre namn
som är en väldigt bra anledning till varför nästa år kommer att bli
riktigt spännande på Tele2 Arena. Och tre bra anledningar till att
du ska bli säsongare och säkra din plats 2017.
FÖRDELAR MED SÄSONGSKORT
Säsongare är våra absolut viktigaste besökare. Dels bidrar du till att vi har Sveriges bästa
stämning och dels utgör du grunden för de publiksiffror vi kan uppnå. Förutom att du är lojal
mot Djurgården ska du givetvis ha fördelar för din lojalitet. Som säsongare 2017 är du garanterad:

• Ett lägre pris jämfört med lösbiljettspriser.
• Förtur att köpa extra biljetter till hemmaderbyn.
• Förtur att köpa biljetter till vissa av våra bortaderbyn.
• Samma plats på arenan samtliga allsvenska hemmamatcher.
• Nöjet att se Sveriges finaste fotbollslag tillsammans med dina bänkgrannar.
• Halva priset på säsongskort på Stadion i Damallsvenskan.
• Halva priset på familjepott 2017.
DATUM ATT FÖRHÅLLA SIG TILL
Förlängning av säsongskort för de som hade 2016 pågår
fram till 31 januari. Därefter släpps obetalda platser till
försäljning 6 februari. Nyförsäljning av säsongskort på
Apberget och Sofialäktaren har startat.
Övriga sektioner släpps till försäljning 6 februari.

SÄSONGARE 2016
Alla säsongare har fått e-post från
DIF Fotboll med användarnamn och
lösenord för att kunna logga in på
säsongskortssidan difbiljetter.se/2017
och där enkelt och smidigt kunna
förlänga sitt säsongskort.

och biljetter
KATEGORIER OCH PRISER
Sittplats
Ordinarie 3 380 kr
Aktiv sittplats
Ordinarie 2 720 kr
Sofialäktaren
Ordinarie 1 400 kr
Familjeläktare
Ordinarie 1 490 kr
Apberget 7-16 år 690 kr
Handikappläktare 1700 kr
Företag/VIP kontakta vip@dif.se

Reducerat 2 030 kr
Reducerat 1 850 kr
Reducerat 1 160 kr
Reducerat 870 kr

BILJETTER

Vem kan betala reducerat pris?
Reducerat pris är till för dig som är
ungdom, student eller pensionär.
Ungdom gäller för dig som är född
1997 eller senare. Är du pensionär
måste du kunna visa upp intyg på att du
är ålderspensionär eller förtidspensionär.
Är du student måste du kunna styrka detta
med Mecenatkort.

FRÅGOR ANGÅENDE SÄSONGSKORT
Här köper du säsongskort: difbiljetter.se/2017
E-mail: biljetter@dif.se
Telefon: tisdag-fredag 9-12, 0722-48 1891
Vi som jobbar med att besvara dina frågor på kansliet är Anna Bengtsson,
Robert Kollberg, Tomas af Geijerstam, Johan Andersson.

PLATSBYTEN
Är du intresserad av att byta plats eller lägga till ytterligare platser i din
bokning ber vi dig att kontakta biljetter@dif.se. Vänligen specificera
följande när du skickar ditt mail till oss för att vi snabbare ska kunna hjälpa dig:
• Vilken sektion du sitter på?
• Vilken sektion vill du byta till?
• Hur många platser bytet gäller?
• Vill du komplettera med ytterligare biljetter?
Vi försöker självklart lösa era önskemål om platsbyten, men vi vill samtidigt
göra er uppmärksamma på att de populära sektionerna på Tele2 Arena
alltsom oftast är uppbokade.

Läs mer om de olika
kategorierna på
nästa sida.
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Våra kategorier på Tele2 Arena
SITTPLATS
Här sitter en salig blandning av publik. På Östra Övre hittar vi allt från kalenderbitare till kritikerpanelen.
Här sitter folk ner för det mesta och njuter av antingen spelet eller stämningen, arenans kanske bästa platser.
På sittplatsläktaren på västra övre och västra nedre är det också vanligt att folk sitter ner, men det är heller
inte ovanligt att stora delar av sittplats stämmer in i sång och emellanåt står upp. Lite mer livat än östra övre
men samtidigt lugnare än Aktiv Sittplats.
Pris: 3 380 kr Reducerat pris: 2 030 kr
AKTIV SITTPLATS – SLAKTHUSKURVAN
På Aktiv Sittplats är medelåldern lite högre än i klacken och här hittar vi många gamla klackrävar som nu tagit
beslutet att förflytta sig till långsidan. Du som besökt våra matcher sedan flytten till Tele2 Arena kan omöjligt
ha undgått när växelramsorna ekar mot väggarna då Aktiv Sittplats och klacken bollar ramsor mellan varandra. På Aktiv Sittplats står folk upp i princip i 90 minuter och ord som ”Sitt ner jag ser inget” får inget eller
väldigt sällan gehör. Här står du som tycker om att sjunga när du känner för det och som gillar en aktiv publik.
Här ska du inte ställa dig om du inte gillar att folk står upp och skriker i parti och minut. På aktiv sittplats
förekommer det ovårdat språk.
Sektioner nedre etage: 109, 210, 211, 212, 213 och 214. Sektioner övre etage: 309-319
Pris: 2 720 kr Reducerat pris: 1 850 kr
SOFIALÄKTAREN – KLACKEN
På vår södra ståplats hittar du Sofialäktaren. Här hittar du Järnkaminerna, UCS och alla andra som under
90 minuter gör allt för att stötta våra spelare. Alla är välkomna att stå i klacken och Djurgården Fotboll sätter
stort värde i att ha en levande publik och bra stämning. Därför har vi låga priser i klacken för de som är med
och bidrar till stämningen. Detta är inte platsen för dig som vill stå med händerna i fickorna eller som hellre
pillar på mobilen. En säsongsbiljett på Sofialäktaren kostar 1 400 kr om du är vuxen och 1 160 kr om du är född
1997 eller senare, om du är student eller pensionär. Du ska vara medlem i Järnkaminerna eller DIF Fotboll om
du står i klacken. Du kan köpa biljetten nu och bli medlem vid ett senare tillfälle.
Pris: 1 400 kr Reducerat pris: 1 160 kr
FAMILJELÄKTAREN – SITTPLATS
Familjeläktaren hittar du i den sydöstra kurvan på övre och nedre etage. Vi har gjort förflyttningen för att
många har påpekat att de hellre sitter närmare hemmaklacken än bortaklacken. Här sitter du som vill ta med
dig barnen och lära dem att blårandigt är deras framtid. På Familjeläktaren är det vårdat språk som gäller.
Pris vuxen: 1 490 kr Pris reducerat: 870 kr
APBERGET – STÅPLATS UNG
Apberget startades under hösten 2014 och är en läktarsektion avsedd för unga Djurgårdare mellan 9-16 år.
Sektionen är belägen i det sydöstra hörnet av Tele2 Arena, alldeles till vänster om klacken sett från spelplanen.
För att se till att ge besökarna på Apberget en så bra upplevelse som möjligt så finns alltid vuxna värdar till
hands, som gärna svarar på frågor från nyfikna vuxna.På Apberget gäller självklart Djurgårdens värderingar
glädje, värdighet och respekt. Nedan kan du läsa om vad som ingår i Apbergets säsongsbiljett. Den perfekta
julklappen om ditt barn är Djurgårdare.
Pris: 690 kr
INNEHÅLL SÄSONGSKORT APBERGET:
• Biljetter till alla hemmamatcher i Allsvenskan
• Biljetter till gruppspelet i Svenska Cupen
• Souvenir
• Bortaresa (buss, matchbiljett & mat)
• Träningsbesök
• Arenavisning
• Köp säsongskort på Apberget här: difbiljetter.se/2017
HANDIKAPP – RULLSTOL
Här betalar du per plats och det kostar 1700 kr. Medföljare går med gratis.
Pris: 1 700 kr
FÖRETAG VIP
Vill du veta mer om premiumplatser och VIP vänligen kontakta vip@dif.se
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DIF-SHOPEN

Köp dina
blårandiga
souvenirer
på difshop.se
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APBERGET

Kul med kidsen på Apberget

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

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

Fakta:
et
Apberg ort
k
s
g
n
o
s
sä
kostar
696 kr.

Text: Hamid Ershad Sarabi Foto: Nils Ek

D

e är svåra att missa. I hörnet
mellan södra och östra står de,
match efter match, med sina
målade flaggor och specialtryckta
halsdukar. Antalet varierar från match till
match men entusiasmen är detsamma.
– Det brukar var väldigt många på
helgmatcherna och lite färre på vardagar när barnen t.ex har skola dagen
efter. Men de har börjat bjuda med
kompisar och de som har varit där en
gång brukar komma tillbaka. Speciellt
kul är det när fotbollsföreningar köper
biljetter till knattelag och bjuder dem
på matcherna. De har riktigt kul och
det märks. Och självklart smittar det av
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sig på resten av
sektionen, men
även på resten av
arenan.
DET ÄR INTE BARA

de som står på
Apberget som
tycker det är kul. Initiativet och den
ungdomliga entusiasmen uppskattas
även av de äldre på andra sektioner.
– I början visste inte folk vad Apberget var. Numera vet alla vilka de är.
Det är riktigt kul att se. Det kan vara
allt från växelramsor följt av applåder på
hemmamatcherna till glada tillrop utanför bortaarenor när vi kommer med en
buss fullastad med kids. Det gör mycket
för barnen och för oss som jobbar med
den sektionen. Och det uppmuntrar till
fortsatt engagemang som i grunden är
bra för återväxten i supporterled. Vi har
redan några som började på Apberget
och hunnit under tiden bli för gamla
för att stå där och flyttat till Sofia. Även
när det gäller tifo-fix är Apberget en
plantskola för framtidens tifo-experter.
Vi har haft flagg och banderollmålning
i omgångar och som man kan se på
matcherna är vissa redan riktigt duktiga
på det.

uppskattar Apberget
är ingen hemlighet. Efter varje match
brukar spelarna samlas vid Apberget
och ta bilder och fira. Det har även blivit
en hel del målfiranden i det hörnet.
– Jag vet att många av spelarna uppskattar det. En hel har själva småbarn
också och en annan relation till det
hela. Det har blivit en naturlig grej för
spelarna, de går dit själva utan att bli
tillsagda.

Vilket år spelade Djurgården
sin första SM-final i fotboll?

11

Vilket nummer har Jesper
Karlström i DIF?

2

Vem spelade flest matcher
för DIF under den förra
säsongen 2016?

12

Från vilket land kommer
Tino Kadewere?

3

Vilken kultspelare är det som
syns på bilden till höger?

13

”Jompa” Eriksson spelade
tio landskamper för Sverige.
Hur många mål gjorde han?

4

1964 vann DIF SM-guld efter en straffspark i matchens
slutskede. Vilket lag mötte man i den matchen?

14

5

Vem blev tredje bästa målskytt
2016 med sex gjorda mål?

I vilket land spelade Omar
Colley fotboll innan han
kom till Sverige och
blåränderna?

6

Var i Allsvenskan slutade DIF
första året efter återkomsten
från Superettan år 2001?

15

Vem gjorde Djurgårdens båda mål i SM-semifinalen mot Göteborg på Stadion 1988?

ATT ÄVEN SPELARNA

7

Vilka andra två svenska
klubbar har Haris Radetinac
representerat?

8

Hur många nollor höll Hampus
Nilsson i Allsvenskan 2015?

9

Vem vann Djurgårdens interna
skytteliga 1983 med tolv mål?

Nu har ni tagit ett steg framåt varje år.
Först var det flaggmålning och tifofix och
sedan bussresor till bortamatcher.
Ni har även haft lite aktiviteter på DIFdagen och varit på Kaknäs och kollat lite.
Vad blir nästa steg?

– Nästa steg blir ”Djurgårdskalas”.
Vi har en idé om att man ska kunna ha
födelsedagskalas och liknande på arenan
istället. Man bjuder dit sina vänner,
hänger på Apberget och har det riktigt
kul tillsammans.

10

När Djurgårdens IF bildades 1891
fanns det ett krav för att bli medlem.
Vilket krav var det?

RÄTT SVAR:
1. 1904, 2. Elliot Käck (30), 3. Leif ”Leffe” Nilsson, 4. Göteborg, 5. Mathias Ranégie,
6. Tvåa, 7. Åtvidaberg och Mjällby, 8. En, 9. Hasse Holmqvist, 10. Att man bodde på Djurgården,
11. 6 (tidigare 22), 12. Zimbabwe, 13. Tio, 14. Finland, 15. Steve Galloway, 16. Nicolaj Agger, 17. Tranebergs IP,
18. Amadou Jawo, 19. Rosenborg BK, 20. Shamrock Rovers från Irland.

Det började som en kul idé inför
säsongen 2014. Nu är Apberget en
välkänd och redan klassisk sektion
på Tele2:s läktare.
– Det har hänt mycket sedan vi
började. Aktiviteter och antalet
säsongskort har ökat och Apberget
har blivit något som både spelare
och resten av publiken uppskattar,
berättar Nils Ek, SLO och ansvarig
för sektionen.

1

16
17

Vilken dansk spelare lånades in till DIF under
andra halvan av 2011?
Var spelade DIF sina
hemmamatcher
innan man flyttade
till Sthlm Stadion?

18

Vem vann ”Årets Järnkamin” år 2013?

19

Från vilken klubb kom Daniel Berntsen till DIF?

20

2002 spelade DIF i Europa för första gången
sedan 1976. Vilka stod för motståndet?

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

Du är ett blårandigt geni!
Godkänt, men du borde se fler matcher
Hört talas om Markus Karlsson?
Du har nog fått fel tidning...
6767 67

Bakre raden från vänster: Tim Björkström, Bengt Sparrelid (Läkare), Johan Forsbring (Fystränare), Marcus Enström, Jacob Une Larsson,
Niklas Gunnarsson, Marcus Hansson, Jonathan Augustinsson, Inge Lindström (materialförvaltare), Hugo Berggren (Assisterande tränare), Elliot Käck.
Mellersta raden från vänster: Othman El Kabir, Christian Andersson (Naprapat), Karl Barrling (Naprapat), Mihlali Mayambela, Daniel Berntsen,
Michael Olunga, Jesper Karlström, Tinotenda Kadewere, Seon-Min Moon, Kjell Frisk (Målvaktstränare), Daniel Granqvist (Lagledare), Kerim Mrabti.
Främre raden från vänster: Amadou Jawo, Mark Dempsey (Tränare), Kenneth Høie, Magnus Eriksson, Kebba Ceesay, Andreas Isaksson,
Kevin Walker, Alexander Faltsetas, Oscar Jonsson, Anders Johansson (Assisterande tränare), Haris Radetinac.

Djurgårdens IF
Säsongen 2016

