NR 1 2017
DJURGÅRDENS IF
FOTBOLLFÖRENINGS
MEDLEMSTIDNING
PRIS 40 KR

Lars-Erik Sjöberg:
»Ett mycket starkt
ekonomiskt resultat«

Från DIF
till MLS
Axel Sjöberg
i Colorado

GET
DAMLA ez
Joel Ridd
ny träna9re
SID 46 -4

»Vi kommer
gå stärkta ur
det här«
Özcan om den första
tiden i Djurgården

En av de största hjältarna har återvänt

KIM ÄR HEMMA
DESSUTOM Mitt Djurgårdsliv: Zoran Stojcevski / Järnkaminerna / Magnus Eriksson /
Pojkar från Bromma / CSR / Ungdomslagen / Aliou Badji / Souleymane Kone m m

1

Innehåll nummer 1, 2017

Özcan inför säsongen

4. Klassiskt Djurgårdsögonblick

Djurgården nya tränare berättar om försäsongen, nyförvärv,
truppstämning och förväntningar inför säsongen 2017
SIDAN 18

8. DIF-nyheter

Vi minns Djurgår’ns historia genom en bild.

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

Smått och gott från Djurgårdsvärlden.

10. Kim-sala-bim!
Äntligen är Källström hemma igen!

14. Souleymane Kone
Nya ivorianen blickar framåt.

15. Aliou Badji
Presentation av vår nya striker.

18. »Vi kommer gå stärkta ur det här«
Özcan Melkemichel i stor intervju.

22. En järnkamin som aldrig ser rött
Mange Eriksson i intervju nummer ett.

28. En Djurgårdare i MLS
Stort reportage om Axel Sjöberg i Colorado.

32. Ungdomslagen
Senaste nytt om F17, U17 och U19.

36. Stjärnsponsor
Läs mer om Prioritet Finans.

38. Pojkar från Bromma
Tre klassiska DIF-spelare presenteras.

46. Damerna siktar högre
Nya tränaren Joel Riddez om kommande säsong.

50. Magnus Eriksson
Mange Eriksson i intervju nummer två.

52. CSR
Nytt koncept ersätter Djurgårdsandan.

54. Järnkaminerna
Siktar mot medlemsrekord!

56. Zoran Stojcevski – mitt Djurgårdsliv

» Det känns som att Djurgården
verkligen är på gång och det är kul
att få vara med på den resan igen«.
SID 10

DJURGÅRDENS ELITFOTBOLL AB
Ordförande: Lars-Erik Sjöberg
Ledamöter: Patrik Nilsson, Linda
Langermo, Johan Arneng, Alexander
af Jochnick, Gustaf Törngren, Ellinor
Persson och Claes-Göran Sylvén
Hedersledamot: Per Kotschack
ADRESS
Klocktornet Stadion, 114 33 Stockholm
Tel: 08-545 158 00
Fax: 08-545 158 01

WEB
www.dif.se
dif.fotboll@dif.se
UNGDOMSKANSLI
Hjorthagens IP
Tel: 08-545 158 50
SOUVENIRER
Webshop (www.difshop.se)

En hjälte berättar om sin tid i DIF.

58. Biljetter och säsongskort
All info du behöver inför nästa säsong.

62. DIF-shopen
Träffa Alex Colucci.

67. Djurgårdsquiz
Vad vet du egentligen om Djurgården?

DJURGÅRDAREN
Djurgårdaren ges ut av
Djurgården Fotboll Försäljning AB
Ansvarig utgivare: Alf Johansson
Redaktör: Jonas Riedel
Grafisk form: Jocke Ljungh Stenström
Foto: Bildbyrån (om ej annat anges)
Tryck: JustNu

OMSLAGSBILD:

Bildbyrån

3

Djurgården - AIK 1968

KLASSISKT
DJURGÅRDSÖGONBLICK
Djurgårdens Björn Persson nickar in slutresultatet 2-0 bakom Leif
Hult, målvakt i AIK. och jublar tillsammans med Claes Cronqvist
inför 35 921 åskådare på Råsunda. DIF vann även vårderbyt mot AIK
med 4-0 och slutade till slut fyra i allsvenskan, som vanns av Öster.
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Lars-Erik Sjöberg, ordförande i Djurgårdens IF FF

FOTO:

Bildbyrån

DIF Fotbolls bästa
ekonomiska resultat
någonsin
Nu ska vi stärka DIF Fotboll för att skapa grunden för långsiktiga framgångar skriver Djurgårdens ordförande Lars-Erik Sjöberg.

V

i har när jag skriver den här
texten precis genomfört
föreningens årsmöte och
samtidigt presenterat årsredovisningen
för 2016. Jag vill inledningsvis tacka er
medlemmar för det fortsatta förtroendet
att verka som föreningens ordförande i
ett år till. Vi tackar Anders Grönhagen
och Mikael Pawlo för deras arbete i
styrelsen och välkomnar samtidigt
Johan Arneng, Alexander af Jochnick
och Linda Langemo som nya ordinarie
styrelseledamöter.
summera 2016 så
är det lite upp och ned, såväl på plan
som i organisationen. Det är mycket
glädjande att de tuffa beslut som vi tog
2013 och 2014 kring vår verksamhet
och att de riktlinjer som vi då beslutade
om när det gäller att driva vår verksamhet
framöver, nu börjar ge resultat. Förutom
att rörelseresultatet nästan är helt i
balans så har ett antal större spelarförsäljningar under året bidragit till att när
vi summerar bokslutet för 2016 så
kommer vi att visa Djurgården Fotbolls
bästa ekonomiska resultat någonsin.
Inte blir det sämre av att vi dessutom
börjat 2017 med Djurgården Fotbolls
genom tidernas största spelarförsäljning
genom försäljningen av Michael Olunga
vilket skapar en bra förutsättning för att
även 2017 blir ett bra ekonomiskt år.

varit mycket välkommet. Nu skall vi på
ett klokt fortsätta att använda denna
ekonomiska stabilitet för att stärka
Djurgården Fotboll inom olika områden
för att skapa grunden för långsiktiga
framgångar.

OM VI SKA GE OSS PÅ att
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har
fortsatt att öka stadigt och försäljningsbolaget gör 2016 rekordvinst. Samarbetet
med ISP har med andra ord utvecklats
mycket positivt och ambitionen är
självklart att göra ett ännu bättre
resultat för 2017. Vi kommer att under
våren öppna en helt ny souvenirbutik i
Globen Shopping tillsammans med
Djurgården Hockey och det arbetet är
inne i slutskedet nu. Djurgårdsandan
kommer i april att ersättas av ett helt
nytt koncept, även det tillsammans med
Djurgården Hockey, som vi tror väldigt
mycket på.

INTÄKTERNA PÅ FÖRETAGSSIDAN

Lars-Erik Sjöberg

Att vi kunde välkomna hem både
Andreas Isaksson och Kim Källström är
helt och hållet tack vare det fantastiska
arbete Henrik Berggren, Bosse Andersson
och alla andra anställda har gjort med
att stabilisera föreningens ekonomi.
Vi har, utöver att skapat oss själva ett
större ekonomiskt manöverutrymme för
sportslig utveckling också genom
utbyggnaden av Kaknäs helt andra
infrastruktur-förutsättningar idag än
tidigare. Anläggningen kan idag
användas i högre utsträckning och för
fler verksamheter än tidigare vilket har

gjorde ett fantastiskt första år i Damallsvenskan och
slutade till slut på en sjätteplats och ny
tränare för 2017 är den gamla djurgårdsbekantingen Joel Riddez. Jag vill
verkligen uppmuntra alla som har
möjlighet att gå att titta på damerna på
Stadion. Förutom trevlig underhållning
och sällskap så är det alltid en fantastisk
känsla att gå och titta på fotboll på
Stockholms Stadion.

DJURGÅRDEN DAMLAG

» Publik och kommersiella intäkter, souvenirbutik, medlemskonceptet och marknadsföring/
kommunikation så vi är på det. Det är ett urval av
vad vi har att se fram emot under 2017.«
LARS-ERIK SJÖBERG, ORDFÖRANDE DJURGÅRDEN FOTBOLL
ÄVEN HERRARNA får en ny tränare för
2017. Vi välkomnar Özcan Melkemichel
och tackar samtidigt Pelle Olsson och
Mark Dempsey. Även om vi fick en bra
avslutning på Allsvenskan 2016 och till
slut hamnade på sjunde plats så är vi
inte nöjda med detta resultat. Vår
målsättning givetvis är att båda våra
allsvenska lag, dam och herr, skall vara
med och spela i Europa och då krävs
ytterligare förbättringar och då inte
minst på herrsidan.

två representationslag som
båda ligger i Allsvenskan så har vi en
omfattande ungdoms- och akademiverksamhet med närmare 2 000 pojkar
och flickor, som får sin fotbollsskolning
via Djurgården. Den verksamheten,
tillsammans med Dam och Akademi
utgår fysiskt ifrån Hjorthagen och vi

UTÖVER VÅRA

har sett ett behov av att stärka upp den
verksamheten och för det ändamålet har
vi rekryterat Ola Danhard som gjort ett
fantastiskt fint jobb med Brommapojkarna
under många år. Ola Danhard får med
andra ord ett övergripande ansvar för
ungdom, akademi, damlag och anläggningsfrågor.
några organisatoriska förbättringsområden. Sedan vi
flyttade till Tele2 Arena har våra
möjligheter att erbjuda såväl publik som
företagspartners en mycket bättre
upplevelse markant förbättrats. Vi är
införstådda med att det har funnits en
del åsikter kring föreningens arbete
kring publik och marknad mot privatkunder och vi lägger därför under 2017
ett särskilt fokus på att utveckla det
verksamhetsområdet. Där ingår att vi

JAG VILL OCKSÅ BERÖRA

har börjat se över föreningens kommunikation överlag (PR, sociala medier,
dif.se, DIFTV etc.). Vi kommer att ta
fram en ny hemsida och inom kort
presentera en ny grafisk profil. Därutöver vill vi också att du som medlem ska
få ut ännu mer av ditt medlemskap och
ser därför nu över hur vi kan stärka
medlemskapsbiten. VD Henrik
Berggren lyfte på årsmötet fram fyra
fokusområden för 2017: Publik och
kommersiella intäkter, souvenirbutik,
medlemskonceptet och marknadsföring/
kommunikation så vi är på det. Det var
ett urval av vad vi har att se fram emot
under 2017.
vill jag uppmuntra alla
er medlemmar att komma på våra
medlemsmöten. 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. Glöm inte heller att köpa säsongskort och gå på våra matcher på Tele2
Arena och Stockholms Stadion.
Vi behöver dig på plats!

AVSLUTNINGSVIS

NU SER VI TILLSAMMANS fram emot ett
förhoppningsvis framgångsrikt 2017!
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Årsmötet 2017
Djurgården Fotboll höll årsmöte den 9 mars. Två styrelseledamöter, Mikael Pawlo och
Anders Grönhagen, avgick och tre helt nya ledamöter tog plats.
Lars-Erik Sjöberg blev omvald som ordförande på ett år. Patrik Nilsson blev omvald för två
år och nyinvalda i styrelsen på två år blev Linda Langermo, Johan Arneng och Alexander af
Jochnick. I styrelsen ingår även Gustaf Törngren, Ellinor Persson och Claes-Göran Sylvén
som vid förra årsmötet blev invalda på två år samt hedersledamoten Per Kotschack.

På årsmötet presenterades även bokslutet för 2016 där
man kunde konstatera att årets resultat slutade på över
36 miljoner plus och det egna kapitalet ökade rejält.

DIF trea i antal
supportar på
bortaplan

Årets Djurgårdare - dam
Årets pristagare blev Emilia Appelqvist
som var en viktig spelare under lagets
debutsäsong i Allsvenskan och dessutom
tog OS-silver med landslaget.

@DIF_Boa, 10 feb.
»Cirkeln är sluten! Välkommen
hem Kim! #kimkomhem«
Twitterinlägget som fick alla
Djurgårdare att jubla!

Siffror från årsmötet
2016
2015
Omsättning
160 271 511 105 506 223
Resultat före avskrivningar 43 058 056
4 881 464
Årets resultat
36 664 638
2 011 538
Eget kapital
53 421 048
16 746 411

Förra säsongen räknade man hur
många supportrar som följde med
sitt lag för att se dem spela på
bortaplan. Här följer siffrorna:

Årets Djurgårdare - herr
Här föll valet på Elliot Käck som bland
annat var ensam i laget om att starta
samtliga 30 allsvenska matcher 2016.

e med till
Några DIF-supportar som följd
träningslägret i Portugal.

Årets DIF-insats
Bengt E Lindbergh och Björn Lindbergh
mottog detta pris för sina ideella insatser
för Djurgården sedan tidigt 70-tal, Bengt
och Björn är i dag revisorer i föreningen.

		
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Lag
Antal Tabell
AIK
22 375
2
Hammarby
20 893
11
Djurgården
19 592
7
Malmö
15 276
1
Göteborg
13 894
4
Norrköping
7 115
3
Helsingborg
3 896
14
Elfsborg
3 364
5
Östersund
2 779
8
Jönköping Södra 2 261
12
Sundsvall
1 995
13
Örebro
1 787
9
Kalmar
1 121
6
Häcken
754
10
Falkenberg
595
16
Gefle
448
15

@Willebackstrom, 10 feb.
»Jag fattar verkligen inte hur @DIF_
Boa o @HenrikBerggren1 har lyckats
med det här. Isak, Kim, Olunga, Sam,
Mush, Omar mfl. Helt ofattbart.«
Wille är mer än imponerad

Akademin nu
belönad med
fem stjärnor
2016 års säsong visar att nio föreningar nu
klassificeras som femstjärniga i Tipselits
Certifiering. Djurgården och Halmstad har
nu belönats med en extra stjärna.
– Vi har kämpat i många år, säger
Djurgårdens akademichef Tommy Davidsson
till tipselit.se och fortsätter:
– Det har skett en förändring och nu ser
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vi vilken effekt det här har fått. Varför? Jo,
vi har fyra nyckelord i vår verksamhet som
har visat sig framgångsrika för oss;

kontinuitet, metodiskt val, tränarnas nivå
och faciliteter även på vintern.

Högst rankade av alla lag är Malmö FF
följt av Brommapojkarna och Elfsborg.

Årets junior
Årets pristagare blev Joseph Ceesay som
tyvärr var sjuk och inte kunde vara på plats
och motta priset.

Årets flickspelare
Julia Westergren tog hem detta pris efter
en fin säsong i F19 som hösten 2016 gav
henne ett A-lagskontrakt med damlaget.

Kurt Hammargrens Minnesfond
Detta resestipendium på 5 000 kr tilldelades Linus Pettersson Parnevik, en seriöst
och hårt jobbande junior som är ett bra
föredöme för unga spelare.

De fem mest gillade inläggen
på Djurgården Facebook
13 741 - Kim Källström tillbaka i DIF!

5 684 - DIFTV-intervju med Kim Källström.

2 963 - DIFTV minns Kims förra sejour i DIF.

Följ Djurgården bakom kulisserna
Videosatsningen Säsongsstart Allsvenskan hade premiär under upptakten till den
allsvenska säsongsstarten 2016, då följdes det med bakom kulisserna i Örebro SK.
Programserien – som produceras av Svensk Elitfotboll i samarbete med Svenska Spel
– gav allsvenska supportrar en unik inblick i hur arbetet i en elitklubb går till,
och i år är det dags för DIF! Vi får bland annat följa klubbens nye tränare Özcan
Melkemichel under sina första dagar på jobbet. Bosse Andersson tvekade aldrig
inför att låta klubben medverka.
– När vi fick frågan om att vara med i Säsongsstart så kände vi direkt att det här vi
vill vara med på. Vi tror på öppenhet och är också övertygade om att våra supportrar
kommer att uppskatta vårt deltagande. De får en unik inblick i hur det är att driva en
så stor förening som Djurgården, säger Bosse Andersson.
Åtta tiominutersavsnitt kommer finnas att se på DIFtv.se och på allsvenskan.se.
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2 595 - Kim Källström mötte Djurgårdsfamiljen på Arlanda.
1 041 - Mot rekordförsäljning av säsongskort.

»Bosse bokade rummet i sitt namn. Han är
ju inte jättehemlig. Jag gick aldrig ner till
hotellfrukosten utan slank ut innan den. «

Kim Källström berättar på Svenska Fans om de omtalade kontraktsförhandlingarna då han fick bo under »falskt« namn samtidigt som ryktena gick och
supportrar och journalister letade efter honom på olika Stockholmshotell.

@TonyKungsholmen, 10 feb
»Bajare som kollar på intervjun
med Kim: ’Vad är de där silver- och
guldfärgade skålarna som fyller
rummet bakom Kim?’«
Supporterprofilen Tony briljerar
@JanTauer, 10 feb
»Att Källström är tillbaka kommer
gynnar hela allsvenskan. Behövs
speciella människor och profiler i
en sån liga. Tack @DIF_Boa att du
finns! «
En mycket nöjd och tacksam DIF-hjälte
@djurgardsmannen, 10 feb
»Det tog bara 13 år och 64 dagar
för Kim att återkomma.
Sug på den, Jesus.«
Djurgårdsmannens religion är bra
@BSabovic, 7 feb
»Spela inte kort med Haris...
diskussioner, konflikter osv!
#JawoHarAldrigFel«
Besard Sabovic har spelat kort
med de stora grabbarna
@Kwalks8, 6 jan.
»Underbart att vara igång igen!!!
Saknat bollen och grabbarna«
Kevin har längtat efter mer fotboll
@Oscaarjonsson, 2 jan
»Det gäller att göra det bästa av
situationen, låt säsongen dra igång nu!«
Oscar efter en räddning i 30 cm snö

Tyck till om
Djurgårdaren!
Vad tycker du om
medlemstidningen
Djurgårdaren? Är det
för mycket av något
eller saknar du något?
Mejla gärna dina
åsikter om tidningen
till info@dif.se så kan
vi bli ännu bättre.
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Kim Källström är tillbaka i den blårandiga tröjan! Det som många, särskilt
runt Göteborg och Hisingen, viftat bort som blårandiga fantasier blev
verklighet den 10 februari efter flera månader av ryktesspridning. I samma
sekund som nyheten släpptes kraschade dif.se på grund av belastningen.
Text: David Bogerius Foto: Bildbyrån

-D

et känns lite overkligt. Det
var kanske inte något som
jag hade planerat att det
skulle ske, men under hösten och vintern
så har det liksom vuxit fram till ett
perfekt beslut. Det finns kanske inte
något som är perfekt i livet, men det
känns så himla bra nu, sa Kim Källström
sedan han fotograferats i en Djurgårdströja för första gången sedan 2003.
På två säsonger vann han och Djurgården två SM-guld och ett cupguld.
Ett facit som bara kan beskrivas som
fantastiskt. Kim Källström var inte den
enda stjärnan i laget, men han var den
största.
– När jag var här förra gången så
hade vi nästan en total utdelning sett till
resultaten. Det kanske det inte kommer
att bli den här gången, vad vet vi? Men
jag kommer att vara här och ge allt jag
kan. Vi vill alltid vinna, men samtidigt känner jag att det viktigaste är att
fortsätta skapa en positiv känsla över
10
10

» På något sätt känner
jag att det var här min
karriär tog fart och att
jag kommer hem till
ett ställe där jag är
uppskattad.«
KIM KÄLLSTRÖM

Djurgården och att alla fightas för att
ta det framåt. Sen får vi se hur långt det
räcker. Det finns många andra bra lag
där ute vilket är kul, det känns som att
det är bra drag runt Allsvenskan.
KIM MIKAEL KÄLLSTRÖM föddes den 24
augusti 1982 i Sandviken där fotbollskarriären inleddes. Efter sju år i
Partille IF flyttade han till BK Häcken
där han blev utsedd till Årets nykomling

i Allsvenskan år 2000. Strax efter utmärkelsen skrev han på för Djurgården.
– På något sätt känner jag att det
var här min karriär tog fart och att jag
kommer hem till ett ställe där jag är
uppskattad. Jag hade aldrig riktigt tänkt
på att flytta hem och spela i Allsvenskan
igen men det är väl lite grann så som
livet är, saker och ting förändras. Nu
känner jag mest glädje över att vara här
och jag har känt mig så himla varmt
välkommen. Det finns så mycket energi
i klubben och Djurgårdsfamiljen med
supportrarna och allt tryck som finns
runt omkring. Det känns som att Djurgården verkligen är på gång och det är
kul att få vara med på den resan igen.
Efter succéåren i Djurgården inleddes livet som utlandsproffs i Frankrike.
Källström hann representera Rennes,
Lyon, Spartak Moskva, Arsenal och
Grasshoppers under 13 säsonger.
– Jag har haft glädjen att ha en bra
karriär ute i Europa och är många
11
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» I juli sa Henrik Berggren (Djurgården
Fotbolls vd) att tänk om Andreas Isaksson
och Kim Källström skulle avsluta sina
karriärer i Djurgården. Då skrattade vi
nästan åt det, men i dag är det sant.«

Kim och bästa kompisen
Andreas Isaksson äntligen
återförenade i DIF-tröjan.

BOSSE ANDERSSON

erfarenheter rikare. Jag lämnade Djurgården som en ungdom och kommer
tillbaka som en familjefar. En annan
skillnad är väl att jag är lite mer defensiv
i spelet nu än när jag lämnade, vi går
väl alla den vägen på något sätt. Mycket
förändras ju så klart men jag har ändå
samma mentalitet som när jag lämnade.
Jag kommer att ge all min energi för
att det ska vara en positiv känsla ute på
Kaknäs och jag kommer att ge allt på
matcherna. Jag kan inte ljuga och säga
att jag är i början av karriären, vi vet alla
att det här är slutstationen, men fysiskt
så känns det jättebra. Jag spelade EM
för ett drygt halvår sen och har haft en
helt OK höstsäsong så jag är absolut i
gott slag.
I OCH MED ÅTERKOMSTEN förenas Kim
Källström med Andreas Isaksson,
kompisen från guldåren i Djurgården,
Rennes och hundratals landskamper,
men Kim vill inte överdriva målvaktens
betydelse för beslutet att flytta hem.
– Visst har han del i det, men det
ska poängteras att det inte är enbart
därför som jag är tillbaka, ha ha. ”Isak”
öppnade en dörr, den har alltid varit
där, men jag har aldrig tittat in bakom.
Men när han gjorde det så väckte det en
tanke om att få sluta cirkeln och ta på
sig Djurgårdströjan igen. Det har legat
och grott ett tag och varit en hel del
tankar fram och tillbaka. Jag kommer
hem till DIF men det är ändå i Göteborg som jag har hela min familj, ett hus
och stora delar av min bekantskapskrets.
Man planerar mycket i livet och tänker
att vi ska göra så här och så här, men
sedan när man plötsligt ändrar sig bara
för att man vill och kan så ger det ännu
mer glädje och motivation. Jag är ju här
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för att jag tycker att det är det överlägset
bästa beslutet för mig och min familj.
Och hur mycket jag ändå älskar Göteborg så går det inte att komma ifrån att
Stockholm är en underbar stad.
REDAN PÅ ARLANDA möttes Kim
Källström av hundratals välkomnande
supportrar. Kim-yran fortsatte på Tele2
Arena med presentation och presskonferens i samband med träningsmatchen
mot Vålerengen följt av comebacken på
plan i cupmatchen mot Degerfors.
– Det var härligt. Stödet var super
genom hela matchen och jag ser fram
emot att spela
här i fortsättningen,
sa Kim Källström efteråt,
men besvikelsen över
resultatet (1-2)
var påtaglig.
– Bortsett
från resultatet
så tycker jag att
vi gör en ganska
bra match. Vi
har mycket
energi och skapar
många chanser men fotboll går ut på att
vinna och det gör vi inte idag. Vi får en
otroligt olycklig start och ligger under
efter bara några sekunder vilket gav oss
en ordentlig uppförsbacke. Det är ju en
match som vi måste vinna så besvikelsen
är enorm.
Matchen var knappt halvminuten
gammal när Degerfors tog ledningen
– trots att Djurgården hade avsparken.
Kim Källström visade att han är rätt
man för lagkaptensbindeln och delade

ut några uppmuntrande ord till nye
Souleymane Kone i mittförsvaret. Han
fortsatte sedan med att dominera mittfältet totalt. På läktaren satt Djurgårdens förre skyttekung Michael Olunga
och imponerades rejält: ”Jag ville se hans
första match. Herregud vad bra han är. Han
sätter ju 98 procent av sina passningar och
är på en helt egen nivå”, sa Olunga till
Sportbladet.
DAGENS NYHETERS Anders Sännås Lundqvist stämde in i lovsången och skrev att
”Källströms första ordentliga

bollkontakt kom efter
fem minuter, då han tryckte iväg en
patenterad, hård djupledspassning som
skar som en kniv rakt genom Degerfors
mittfält. Och några minuter senare,
sedan han skrikit till sig bollen, kom en
30 meterspassning med yttersidan, som
droppade ner perfekt bakom motståndarnas backlinje. Han hittade gång
på gång ytor som genererade spelöppningar.”
DIFTV:s Wille Bäckström gick ett
steg längre och pratade om en annan
dimension än andra spelare på planen.

Huvudpersonen själv höll med
om att det i stort sett gick bra i comebacken, men var ändå kritisk.
– Jag hittade en bra balans mellan
mig och Kevin (Walker) och de andra
spelarna, men jag hade lite problem med
doseringen av vissa passningar som rann
iväg lite. Jag måste nog börja jobba med
lite luft under bollarna för de sticker
iväg ganska friskt. Det är något jag får
träna på.
EXPRESSENS Daniel Kristoffersson rankar
Kim Källström som Allsvenskans
sjätte bästa hemvändare genom tiderna.
Enligt Kristoffersson kommer Markus

Rosenberg följd av Henrik
Larsson, Anders Svensson, Niclas Alexandersson och Patrik Andersson före.
– Men det är en jättestor värvning.
För några månader sedan trodde man
inte att den skulle kunna bli verklighet.
Den kommer att höja marknadsvärdet
på Allsvenskan och framför allt att
lyfta Djurgården både sportsligt och
ekonomiskt. Kim var ändå ordinarie i
EM-slutspelet i somras och gjorde en
ganska bra turnering.
Kim Källströms återkomst till Djurgården uppmärksammades även rejält i
Frankrike, trots att han inte spelat i landet på fem år. ”Nu har han återvänt till
sin flock” skrev den ansedda tidningen Le
Figaro och publicerade en skärmdump

från Djurgården Fotbolls twitterkonto.
”Vem är Kardashian? För många finns det
bara en Kim på planeten, och han är svensk
och traumatiserade många backar i Ligue 1”
skrev fotbollssajten So Foot medan Foot
Mercato konstaterade att ”Kim Källströms dröm har gått i uppfyllelse”.
DJURGÅRDENS SPORTCHEF Bosse

Andersson
är självklart väldigt glad över det
tvåårskontrakt som är påskrivet:
– Det känns fantastiskt roligt och
det är klart att man känner sig stolt och
lite tagen. I juli sa Henrik Berggren
(Djurgården Fotbolls vd) att tänk om
Andreas Isaksson och Kim Källström
skulle avsluta sina karriärer i Djurgården. Då skrattade vi nästan åt det, men i
dag är det sant.
13
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Kone blickar framåt
Tålamod och utveckling är nyckelord för Djurgårdens nyförvärvade
ivorianske mittback som har
ett hemligt vapen i sin missil till
vänsterskott även om han helst
nöter på defensiven.

Den senegalesiske forwarden
Aliou Badji skapade oväntat stor
uppståndelse när han värvades
timmar innan transferfönstret
stängdes i januari. Nu i mars
kommer han till Kaknäs för första
gången för att börja representera
Djurgården där det är många som
är nyfikna på vad den kraftfulla
och målhungrige U20-landslagsanfallaren kommer att visa upp.

Text: Peder Ernerot Foto: Bildbyrån

F

ör ivorianen Souleymane Kone
blev det en chockartad ankomst
till Sverige när han i november
2016 landade i Stockholm i ett snökaos
av episka proportioner för att provspela
med Djurgården. Men anpassningen till
det bistra klimatet gick bra precis som
anpassningen till laget vilket resulterade
i ett treårigt kontrakt för den 20-årige
mittbacken.
acklimatiseringen till den
svenska fotbollen fortsatt på Kaknäs för
Souleymane som är bördig från
Elfenbenskusten med Grand-Bassam
som födelseort. Tidigare under karriären har han hunnit med spel i CSKA
Sofias U19-lag och en säsong i armeniska Ararat Yerevan innan han nu har
börjat rota sig i sin nya förening.
– Jag är nöjd med livet här, jag tycker
att det har varit ett väldigt bra mottagande under mina första månader. Det
här har ju varit en introduktionsperiod
så jag lär känna alla mer och mer.
Stämningen är bra i laget så det är inga
problem med den sociala biten, säger
Souleymane som dock medger att det är
en hög kravbild som gäller i DIF.
– Det är en annan nivå på träningen
här än i Armenien. Jag jobbar hårt på
att anpassa mig till det som gäller här
men det är bra och utvecklande
träningar som vi har.
EFTER DET HAR

FOTBOLLSMÄSSIGT har dock inte
omställningen till 4-2-3-1 varit lika
dramatisk som för övriga i laget
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Senegalesisk striker
ansluter till Kaknäs

Text: Peder Ernerot

eftersom Souleymane är van vid det
spelsystemet sedan tidigare.
– Jag spelade mycket med det
systemet med mitt förra lag Ararat
Yerevan, så för mig passar den formationen bra. Men mycket annat är nytt för
mig här så jag försöker lyssna mycket på
tränarna för att lära mig mer hela tiden.
Kontakten med Özcan Melkemichel
och Ivan Ristic utspelar sig än så länge
mest på träningsplanen där det är
konkreta instruktioner som gäller.
– Jag har inte haft så många längre
samtal med Özcan än men vi tar det vi
behöver gå igenom av spelet under
träningen. Det är bara att lyssna på vad
han säger och göra det.
NÄR DET GÄLLER TÄVLINGSMATCHER har
Souleymane - förutom en del speltid i
Atlantic Cup - hunnit med en halvlek
mot Degerfors i Svenska Cupen där det
blev en olycklig start på matchen med
baklängesmål redan efter 37 sekunder.
– Det var tungt och är ju aldrig bra
för ett lag att förlora matcher. Men det
får vi skaka av oss och fortsätta framåt.
Nu gäller det att börja vinna matcher
igen och se till att vi är redo för
allsvenskan, menar Souleymane som ser
en god potential i truppen.

– Vi har ett bra lag men det är som
sagt ett nytt tränarteam och mycket
som vi ska lära in. Vi bygger nytt så det
handlar om att jobba hårt med den
processen och det kommer att ge
resultat i slutändan.
MED TANKE PÅ att Souleymane fått ta
över tröjnummer 15 från Omar Colley
- och har en hel del likheter beträffande
längd och fysik - så vill många dra
paralleller. En smickrande referens, men
precis som Bosse Andersson tidigare
betonat är Souleymane här för att
utvecklas över tid och tålamod är ett
nyckelord i sammanhanget
– Jag tänker framåt och stressar inte.
Jag måste fortsätta att träna hårt för att
fortsätta att utvecklas och jag hoppas att
det blir många matcher för mig
framöver, berättar Souleymane som
sitter inne på en rejäl bössa i sin
vänsterfot och sannolikt tillhör de
hårdast skjutande i laget. Något som
inte alla känner till.
– Haha, jo jag kan få rätt bra tryck på
bollen när jag laddar. Men nu fokuserar
jag mest på att träna och utveckla
försvarsspelet. Skjutandet och målen
framåt får vi ta längre fram, avrundar
han.

D

et är sällan värvningen av en
relativt okänd 19-årig senegalesisk anfallare stjäl löpet på
Sportbladet och några av de övriga
största svenska sportwebbplatserna.
Men för Aliou Badji var det exakt vad
som hände efter att en lurig tweet från
Bosse Andersson i samband med
transferfönstrets stängande skapade ett
missvisande rykte om att det var Kim
Källström som åsyftades och var klar för
DIF (vilket han ju också blev till slut, fast
ett antal veckor senare).
Men när bilden klarnat och mediaröken väl skingrat sig kunde Djurgårdssupportrarna istället glädjas åt
ett mycket intressant nyförvärv. Aliou
Badji må vara ung, men den 189 centimeter långe anfallaren har redan gjort
ett rejält avtryck efter att ha dundrat in
mängder av mål under sina framträdanden i Senegals U20-landslag. Han har
varit en nyckelspelare i sin senegalesiska
klubb Casa Sports L1 och uppvaktades
av många klubbar, bland annat franska
Bordeaux, men valde föll ändå till slut
på Djurgården

har Aliou och hans
Senegal precis avslutat Afrikanska Mästerskapen för U20-landslag. En turnering
I SKRIVANDE STUND

som fick en oroande start för Badji i den
inledande matchen mot Sudan. Han
tvingades till ett byte med en halvtimme spelad efter en kollision där Badji
landade på höger axel. Lyckligtvis visade
det sig inte vara värre att han var redo för
match tre dagar senare mot Sydafrika.
Den matchen spelade han trots vissa
smärtor i axeln och var med och bidrog
till att Senegal vände ett underläge 0-2
till seger med 4-3, enligt Djurgårdens
sportchef Bosse Andersson som följde
matchen.
– Aliou såg bra ut. Det var en svårspelad plan och en match där Senegal
hade mycket press på sig i egenskap av
favoriter i turneringen. Men han visade
en bra kämpaanda, såg stark ut i duellspelet, visade god teknik, var skicklig
i sitt targetspel och låg bakom mycket
i offensiven hos Senegal, konstaterade
Bosse om Badjis insats.
gruppsegern i
sista gruppspelsmatchen genom att vinna
mot Kamerun med 2-0. Aliou Badji
fanns med på planen i 85 minuter och
var inblandad i förarbetet till det andra

SENEGAL SÄKRADE SEDAN

målet. I semifinalen mot Guinea klev
Badji sedan in som matchhjälte genom
att nicka in matchens enda mål. Någon
guldmedalj blev det dock inte för Aliou
och Senegal där värdnationen Zambia
sedan vann finalen med 2-0 mycket tack
vare den storspelande målvakten Mangani
Banda som stoppade allt från Badji och
hans forcerande lagkamrater.
ISTÄLLET FÅR ALIOU BADJI nu koncentrera
sig på att göra mål för Djurgården och
han ansluter till truppen på Kaknäs den
14 mars för att bekanta sig med sina nya
lagkamrater. Då får vi alla chansen att
lära känna den senegalesiske strikern
närmare och själv är han taggad inför
att spela i den blårandiga tröjan under
de kommande fyra åren som kontraktet
sträcker sig.
– Jag ser verkligen fram emot att få
komma till Djurgården. Jag har fått en
väldigt god bild av föreningen och det
blir ett bra steg i min utveckling, säger
Aliou som kommer att spela i tröja nummer
20. En tröja som har varit ledigt sedan
Sam Johnson lämnade för spel i Kina och
som nu plockas fram på nytt…
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300 000 kr

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

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.

- 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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B

SU

100 000 kr

D I F
LU

200 000 kr

jonasl@prioritet.se

prioritet.se

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!
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

020-300 100
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»Vi kommer
gå stärkta ur
det här«
Läget är inte direkt på topp i början av mars då denna text skrivs. Det sker
dagarna efter att Djurgårdens A-lag åkt ur Svenska Cupen. Det stod klart
redan efter två gruppspelsomgångar, där 1-2 mot Degerfors följdes av 1-1
mot Brommapojkarna.
Text: David Bogerius Foto: Bildbyrån

-J

ag förstår dem på läktaren som
buade åt oss. Jag hade också
buat om jag hade suttit bland
dem. De har all rätt och säga vad de
tycker och det vi presterade var pinsamt
att se. Jag förstår att de blir oroliga, men
jag lovar att vi kommer att gå stärkta ur
det här, säger Djurgårdens nye tränare
Özcan Melkemichel.
i Svenska
Cupen hinner säsongen knappt starta
innan allsvenska spelare och tränare
kastas in i hetluften med tävlingsmatcher. Resultat förväntas på en gång, och
mot lag från Superettan och division
1 finns det betydligt mer att förlora än
att vinna. Djurgården har inte lyckats
avancera från sin grupp sedan premiäråret 2013.

SEDAN GRUPPSPELET INFÖRDES

18
18

– Den första matchen, mot Degerfors, var inte rolig men i den fanns det
ändå positiva saker som vi kunde ta
med oss. Vi släpper till deras två mål för
enkelt men vi hade ändå lite spel och
skapar målchanser. Men när vi går ut
till matchen mot BP, en match som vi
vet på förhand att vi måste vinna, så är
vi så energilösa och viljelösa att det gör
ont i mitt hjärta.
Saker som fungerade bra under de tre
matcherna på februarilägret i Portugal
gick betydligt sämre hemma på Tele2
Arena. Det började mot Vålerengen,
0-3-genrepet inför cupspelet, och var
som sämst under första halvlek mot
Brommapojkarna.
– Vi går upp i press utan att få med
oss mittfältet och sen blir även backlinjen lite låst för att BP får spela rätt-

vända. Vi blir väldigt långt som lag och
kommer inte i närheten av våra motståndare som kan spela bort oss med en
eller två passningar. Vi tror inte riktigt
på varandra när vi går upp med ett högt
försvarsspel och ger press. I Portugal
kändes det bra men nu när vi, med all
respekt för Degerfors och BP, möter
sämre motståndare så gör vi det inte
tillräckligt bra.
vill inte skylla från
sig. Han poängterar att det är hans
jobb att se till att laget presterar och att
spelarna kommer ut på planen med rätt
inställning.
– Men samtidigt känner man också
någonstans att det är en självklarhet på
den här nivån. Vi är professionella och
måste komma väl förberedda till de

ÖZCAN MELKEMICHEL
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» Jag får ofta den frågan, varför det är
bra stämning i mina lag? Men det är
svårt att svara på mer än så. Antingen
har du det eller så har du det inte.«
ÖZCAN MELKEMICHEL

här matcherna. Inställning och attityd
går före allt annat och har vi inte det så
faller allt annat också. För mig är det
omöjligt att acceptera sådant, oavsett
förklaring.
Redan innan cupspelet inleddes mot
Degerfors konstaterade DIF-tränaren
att det fanns en hel del att jobba med,
även om han trodde att laget ändå skulle
räcka till för att vinna matcherna.
– Det är fortfarande många bitar som
saknas i försvarsspelet men framför allt i
anfallsspelet. Vi försöker att vrida på vår
uppställning så att det blir två offensiva,
men det tar tid att lära alla vad man vill.
har
Djurgården oftast spelat med en
4-2-3-1-uppställning.
– Vi ska ha en grunduppställning
med ett 4-4-2, 4-2-3-1 eller 4-3-3, men
vi ska också kunna ha flera spelsystem
för att dels kunna bemöta våra motstånUNDER FÖRSÄSONGENS MATCHER

dare efter vilka styrkor och svagheter de
har, och dels för att kunna förändra en
matchbild till vår fördel. Antingen om
vi behöver gå framåt för att göra mål eller
för att försvara oss i en inledning. Då
måste vi klara av att göra förändringar.
Vi ska inte göra för många förändringar,
det är inte det jag pratar om, men vi ska
klara av det när det behövs. Har vi till
exempel en matchplan mot ett lag som
vi har scoutat och ser att det håller på
att gå åt helvete efter 15-20 minuter så
måste vi kunna göra något åt det.
Det handlar, enligt Özcan, om att
förbereda spelarna för olika scenarion
som kan dyka upp under en match –
och det ska ske så tidigt som möjligt på
säsongen.
– Man förbereder spelarna på sådant
nu under träningsveckorna och de måste
vara medvetna om att blir det en viss typ
av situation så gör vi så här. Ändrar vi
till den här formationen, hur gör vi då?

FÖRSÄSONGENS MATCHER:
25 jan, Skytteholm, Vasalund - DIF 0-2
Mål: Självmål, Jacob Une Larsson
1 feb, Estadio Bela Vista, Portugal, Debreceni (Ungern) - DIF 0-1
Mål: Kevin Walker (straff)
4 feb, Estadio Bela Vista, Portugal, Rijeka (Kroatien) – DIF 1-0
6 feb, Estadio Algarve, Portugal: Ålborg (Danmark) – DIF 0-0 (1-4 efter straffar)
Straffmål: Kevin Walker, Magnus Eriksson, Jonathan Augustinsson, Niklas Gunnarsson
12 feb, Tele2 Arena, DIF – Vålerengen (Norge) 0-3
20 feb, Tele2 Arena, DIF – Degerfors 1-2
Mål: Amadou Jawo
27 feb, Tele2 Arena, Brommapojkarna - DIF 1-1
Mål: Kerim Mrabti
4 mars, Tele2 Arena, DIF - Helsingborg 1-0
Mål: Othman El Kabir (straff)
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Vikten av tydliga planer kan inte underskattas. Inte minst när ljudnivån är
så hög att spelarna knappt hör varandra
och än mindre tränaren vid bänken.
– Det kan vara ett problem och just
därför är förberedelserna så viktiga. Det
kan vara plan C och då måste den förmedlas även om man inte hör varandra.
Då kan man använda sig av kaptenen
och en spelare i varje lagdel som ska
få informationen och föra den vidare.
Sedan har man ju alltid halvtid på sig
att korrigera saker och ting. Men för att
summera diskussionen om matchandet
ska vi alltid vara taktiskt flexibla.
mot
Sirius den 3 april gäller det nu att gjuta
mod i spelarna. Genom analyser och
hårt arbete på träningarna ska sakerna
falla på plats.
– Jag såg många saker redan första
veckan som vi fortfarande måste jobba
med. Det är mycket mentala grejer hos
spelarna som vi måste få bort från deras
huvuden. Jag vill inte att spelarna ska
gömma sig, de ska känna sig som mästare när de går ut på planen.
Özcan Melkemichel ser inga problem
med att ha en närhet till spelarna. Han
jämför tränarrollen och hans ledarskap
med att vara pappa i en familj.
– Du ska vara nära dina barn men
samtidigt ska de veta att det är du som är
pappan. Jag är sådan som person att jag
vill ha närhet till mina spelare, jag bryr
mig om dem. Frågar hur de mår, hur det
känns, vara allmänt trevlig. Sedan när
det gäller fotbollen kan jag vara jävligt
tuff på ett sätt där jag verkligen säger till.

INFÖR DEN ALLSVENSKA PREMIÄREN

Om någon inte gör sitt eller något inte
stämmer. Jag har aldrig upplevt att någon
spelare inte vet vem som bestämmer för
att jag varit nära. Jag känner att det finns
en respekt hos spelarna och den får man
tillbaka om du visar dem respekt. Sedan
ger ju kunskaperna respekt också så det
handlar om att uppnå respekt både som
människa och tränare. Jag får ofta den
frågan, varför det är bra stämning i mina
lag? Men det är svårt att svara på mer än
så. Antingen har du det eller så har du
det inte.
MÅNGA SPELARE har

genom åren, i
Djurgården och andra klubbar, vittnat
om hur kommunikationen med tränaren
kan upphöra när man hamnar utanför
laget. Men Özcan menar att det är då
det är som viktigast för en tränare att
vara där och kunna se samtliga spelare i
truppen.
– De som spelar mår oftast bra
men de som sitter på bänken grubblar
och funderar och då måste man vara

närvarande även för dem. Samtidigt ska
de som får mycket speltid inte känna att
de är uppe i molnen och svävar. De får
gärna må bra men de måste prestera hela
tiden. Gör de inte det finns det andra
som är hungriga. Det gäller att hitta den
balansen och få både de som spelar och
de som inte spelar att vara motiverade.

inför
säsongen pågår jakten på förstärkningar
av truppen för fullt. Özcan hoppas på
några tillskott som kan spetsa till laget
och tillföra kvalitet.
– Jag vet att vi tittar på några positioner som vi har pratat om länge. Får vi
till det så är jag inte alls orolig.

SAMTIDIGT MED FÖRBEREDELSERNA

SAGT OM ÖZCAN MELKEMICHEL:
”För mig är Özcan väldigt mycket show business. Ett vänligt leende, och ett garv. Framför allt
är han en skicklig tränare. Men det var som om vi, i alla fall jag, var tvungna att bli påminda om
det under 2016. Att den galna färden till allsvenskan med Syrianska inte räckte, att det inte
var riktigt på allvar. Att lindansaråren i samma klubb, där en budgettrupp aldrig sattes förrän
till första våravsparken och ett nytt kontrakt sällan säkrades förrän i sista höstmatchen, inte
riktigt räckte som bevis. Då tog Özcan Melkemichel över ett fullständigt anonymt Athletic FC
säsongen 2014 och körde samma väg genom seriesystemet, mot samma slutmål - allsvenskan.
Därför är det svårt att ha synpunkter på Djurgårdens val av tränare. Özcan Melkemichel har
gjort sig förtjänt av den här chansen. Om han tar den? Det är en helt annan sak.”
Mathias Lühr, sportjournalist
”Özcan har nått framgångar, och får det här jobbet, för att han har betydligt fler verktyg i
lådan. Han är inte bara en motivator: Han är en lagbyggare, en taktiker, en instruktör och en
rutinerad ledare. Sammantaget har det gjort honom till en vinnare.”
Robert Laul, Sportbladet
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En järnkamin
som aldrig
ser rött
Att bjuda på hetsig intensitet
på planen och samtidigt vara
tålmodig med ett tidskrävande
lagbygge är ingen motsättning
för Magnus Eriksson som berättar
om säsongsstarten, frånvaron av
utvisningar i karriären och hur han
försöker kalibrera vinnarskallen
för att lära sig hantera sällsynta
förluster i vändtia med familjen.

järnkaminsinställningen. Men trots det
konstanta duellerandet och krigandet
har han de facto aldrig fått ett rött kort
under hela sin seniorkarriär.
– Det stämmer, jag har aldrig åkt på
en utvisning under en match. Jag har inte
ens varit avstängd från en match på
grund av tre gula kort i Allsvenskan.
Möjligen kan det ha hänt någon enstaka
gång i Superettan, säger ”Mange” över en
lunch på Kaknäs efter avslutad träning.

Text: Peder Ernerot Foto: Bildbyrån

DET SPELAS KORT och skämtas som
vanligt i matsalen. Men det märks också
av att starten av säsongen inte varit
enligt förväntningarna och precis som
övriga spelare i laget är Mange påtagligt
missnöjd med det missade avancemanget i Svenska Cupen. Ett streck i
räkningen; men också en konsekvens av

A

lla älskar en järnkamin och har
man sett Magnus Eriksson i
aktion på planen är det mycket
svårt att inte instämma. Med sitt
uppoffrande slit, sin glödande intensitet
och vinnarskalle personifierar han
22

en process där ett helt nytt spelsystem
ska sättas av ett nytt tränarteam.
– Det har ju inte varit så stor
spelaromsättning den här gången men å
andra sidan är det en helt ny ledarstab.
De har ju sin syn på hur det ska vara så
det är mycket som är nytt för oss. Men
mestadels är det roligt och inspirerande,
konstaterar Mange som i likhet med
många andra nu ska ställa om till ett
4-2-3-1 som tar sin tid att nöta in.
– Ja, det gör det. Özcan och Ivan vill
sätta sin prägel på laget och någonstans
är det så att det tar tid. I vissa lägen kan
sådant gå det snabbt som till exempel
under Mark Dempsey. Men nu har vi
ändrat hela spelsättet och det gäller att
få allt på plats. Vi har ett antal saker att
jobba med som gör att det blir tidskrävande anpassning och formande av ett

» Det är ett stort pussel men vi lägger
nya bitar rätt hela tiden och det ska
vara klart till den allsvenska starten.«
lag utifrån det. Det är ett stort pussel
men vi lägger nya bitar rätt hela tiden
och det ska vara klart till den allsvenska
starten.
ATT SEDAN DETTA ska ske i en stor,
passionerad Stockholmsförening där
tålamod kanske inte är paradgrenen gör
ju knappast saken enklare.
– Man måste ju förstå att den här

sporten är resultatbaserad och vi lever
alla i en resultatorienterad värld, det är
så vår vardag ser ut. Så det är klart att
det är jätteolyckligt att det inte räckte
att ta sig vidare i cupen. Sedan handlar
det ju också om att man måste ha lite
förståelse för vad vi gör. Det är ingen av
oss på planen som vill förlora, ingen av
oss som vill kryssa mot motstånd från
Superettan. Men vi tar som sagt steg

framåt hela tiden och det är positivt.
För Manges egen del har det blivit en
omväxlande försäsong där en viss brist
på anfallare har gjort att han spelat både
forward, yttermittfältare och som 10:a i
det så kallade hålet.
– Jag tycker om att spela där som
släpande men också att spela som ytter
och vandra in i den ytan. Oavsett vad
det blir så spelar jag där Özcan tycker
att jag ska spela. Det är bara att
acceptera det och jag trivs på ganska
många olika positioner. Nu har jag
spelat mer centralt än vad jag gjort den
senaste tiden vilket jag känner mig mer
hemma med. Det som gäller nu är att
växla upp och höja sig ett par nivåer till.
Men det känns som att det kommer till
Allsvenskan och det är det som är prio
nu, säger Mange om insatserna under de
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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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inledande två månaderna och han
tycker att det finns betydligt mer att
hämta framöver ur laget som just nu
byggs upp.
– Det finns potential i truppen,
absolut. Det pågår ju ett ständigt jobb
kring truppen med spelare in och
spelare ut. Vi har förlorat tre spelare
som spelade väldigt mycket förra året
och sedan har ju även Moon och Höie
lämnat. Kim plus Kone och Badji är det
vi fått in i truppen hittills i år och Bosse
jobbar ju hårt med det här just nu. Det
är ju en ständig process i ett fotbollslag
och så även här.
Något som självklart styr möjligheten att fullfölja målsättningen inför
säsongen.
– Man har ju alltid sina målsättningar men trupper förändras ibland utökas
kapaciteten eller så minskar den. Men
målsättningarna brukar ofta ligga kvar
så det måste man ju ha med sig. Vår
målsättning är hög och vi vill vara
ledande i Sverige. Vi ska vara med i
toppen av tabellen varje år och då måste
man ta steg hela tiden. Så det är klart
att ju bättre spelare vi får desto större
chanser har vi att nå framgång.

och inte minst ära
har försäsongen även burit med sig en
del av den varan för Mange som fått
bära kaptensbindeln under några av
träningsmatcherna.
– Det har varit en enorm ära, det
största jag kan uppleva som spelare i
dagsläget. Sedan har ju Kim kommit
och burit bindeln också och det känns ju
väldigt naturligt att han gör det
framöver. Men det var fint att få bära
den, ett stolt och stort ögonblick.
Ett karaktäristiskt uttalande från
ledargestalten Eriksson där känslorna
ofta är tydliga och starka vilket också
märks när det blir förluster. Få kan mäta
sig i bitterhet över torskar - oavsett om
det handlar om tävlingsmatcher eller
tvåmålsspel på Kaknäs.
– Man kan träna upp färdigheter
som snabbhet och annat men en
vinnarskalle är något man bär med sig.
Det har jag haft med mig hela livet. Jag
jobbar ju ständigt med att bli en bättre
förlorare när det väl händer och om det
händer väl lite mindre saker numera.
Fotbollen är ju en värld och sen har man
familj vid sidan om. Så jag försöker
hålla isär det där.

PÅ TAL OM FRAMGÅNG

Hur blir det om du spelar en vändtia
hemma mot din sambo?

– Då vill jag alltid vinna.
Är du beredd att fuska lite för att vinna?

– Nej, rent spel ska det vara.
Vad händer om det blir fyra raka torskar?

– Haha, det händer aldrig. Det är klart
att hon har vinner någon gång men hon
är ganska dålig vinnare så då blir det
tufft för mig.
En rätt påfrestande egenskap…

– Ja, vi har några riktigt dåliga vinnare i
laget också.
Det har jag noterat. Jag har ju hört en
mängd vassa sarkasmer på Kaknäs. Vem
skulle du säga är den sämsta vinnaren?

– Hm, låt mig se. Jesper Karlström är en
extremt dålig vinnare. Sen vinner inte
han alltför ofta så när han gör det för att
hävda sig köper jag det alla dagar i
veckan, kommenterar Mange med ett
garv och avslutar sedan måltiden med
samma intensitet som vi lär få se på
planen när Allsvenskan drar igång den
3 april mot Sirius.
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DJURGÅRDSANDAN
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.

GÖR SOM
DJURGÅRDEN FOTBOLL
- ÅK BUSS MED

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.

08-55 66 88 00
INFO@TRAVELLERBUSS.SE
WWW.TRAVELLERBUSS.SE
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Från Djurgården
till MLS
Axel Sjöberg startade sin fotbollskarriär i Djurgården, i dag är han
en framgångsrik mittback i Colorado Rapids. Men tanken att sluta
cirkeln och avsluta karriären i Djurgården finns där.
Text: Jonas Riedel

A

xel Sjöberg är förr 1991 och började sin
fotbollskarriär i Djurgården som på den tiden
hade verksamhet i Kista norr om Stockholm.
– Ja det började i Djurgården/Kista, det bör ha
varit 1997 och jag var 6 år gammal. Där spelade jag
till 13 års ålder då jag blev flyttad till Djurgårdens
förstalag inne i Stockholm. Jag följde sedan med hela
vägen till Juniorallsvenskan där det blev två säsonger.
I Djurgården/Kista fanns flera spelare med
blivande karriärer i Djurgårdströjan, som Philip
Hellqvist som tog sig ända upp i A-laget och vidare
ut i Europa. Trimi Makolli, med två A-lagsmatcher
för Djurgården, och Rtawi Mecconen som var uppe
och nosade på A-laget är ytterligare två spelare från
kvartersgänget i förorten, och flera från laget har nått
relativt höga serienivåer i andra lag.
2009 VAR SISTA ÅRET för mittbacken Axel i Djurgården.
Men innan han lämnade Djurgården för Sollentuna
United hann han med att vinna Kurt Hammargrens
stipendium och fick motta diplom och blommor på
årsmötet.
– Det var ett bra sätt att avsluta i Djurgården, det
var ett trevligt pris att få. Men U21-gruppen startade
upp det året och jag kände att jag inte fick chansen där
och då behövde jag en ny utmaning. Jag hade möjlighet att spela ett år till i U19, men då skulle jag spela
med yngre spelare och jag var redan stor i kroppen
och kände att det var en bättre utmaning att spela mot
seniorer. Sollentuna låg i division 2 och hade tidigare
Djurgårdstränaren Paul Lindholm och Anders Limpar
som tränare, det kändes rätt. Dessutom låg det nära
till där jag bodde. Det blev lite tuffare att spela seniorfotboll och det var väldigt bra för mig. Men efter ett
år där så blev det collegefotboll i stället, den tanken
hade funnits i bakhuvet hela tiden.
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FLYTTEN GICK TILL MILWAUKEE och Marquette University
där Axel under fyra år kombinerade ekonomistudier
med spel i skollaget Golden Eagles i amerikanska
collegeligan.
– Jag visste inte så mycket om collegefotbollen när
jag åkte över, men jag kom till en bra grupp spelare
som var lika villiga att kämpa som jag, och tränare
som var väldigt engagerade. Tiden i college blev
väldigt bra både skol- och fotbollsmässigt. Jag skadade
mig visserligen första året och tappade lite, men de
tre följande åren var vi mycket framgångsrika och
satte hela tiden nya skolrekord. Det var väldigt kul
och hjälpte mig självklart när jag skulle gå vidare till
proffslivet.
DET ÄR FLER ÄN AXEL som inte har så bra koll på den
amerikanska collegefotbollen och hur omställningen
från svensk fotboll är.
– För mig som spelat ett år med seniorer så kom
jag till lite yngre och mer oslipade spelare, framför allt
tekniskt och taktiskt. I Djurgården jobbade vi extremt
mycket med teknik i ungdomsleden, i USA har de
inte med sig det på samma sätt. I stället har de en
fantastisk löpvilja, de är ofta väldigt starka och jobbar
stenhårt, det är hela tiden full fart framåt. Det blir en
väldigt tempostark fotboll vilket jag i efterhand kan
se att det var bra för mig att testa på. När man spelar
väldigt länge i samma klubb får man inte alltid se alla
olika sidor av fotbollen. Jag lärde känna mig själv väldigt bra och lärde mig möta olika typer av motstånd
under den här tiden, det lärde mig mycket.
Proffsklubbarna i MLS har koll på spelarna i collegeligan och hämtar många spelare därifrån. När Axel
efter fyra år var klar med skolan var det därför dags
för en ny upplevelse, en amerikansk draft.
– Det var en extremt intressant upplevelse som jag

Foto: Garrett Ellwood

kommer komma ihåg hela livet. Det var nästan surrealistiskt. Som svenskar ser vi ju det bara på TV i form
av hockeydraften, men de har det för alla stora sporter
i USA. Det är ett helt spektakel. Först spelade vi tre
matcher i Florida där alla tränare var och titta på oss.
Två dagar senare var det draft i Philadelphia, då hade
jag redan skrivit kontrakt med ligan, men jag visste ju
inte vilken klubb det skulle bli. Alla lag har sitt eget
bord, det är kameror överallt, en stor scen, kommentatorer, fullt med fans på ena sidan och så satt vi spelare
bredvid scenen på andra sidan. Så sätter det igång och
lag väljer spelare, byter tur att välja mot spelare. Det
tar sin tid, man sitter där och väntar och det tog nästan en timme innan jag valdes som fjortonde spelare.
10-15 sekunder innan kom min agent upp och sa att
nu är det du, då trodde jag att jag skulle till Columbus
som hade val nummer fjorton, men då hade Colorado
gjort en deal för att få ta över den platsen. Det var
väldigt annorlunda, men också roligt.
DET BLEV ALLTSÅ ATT FLYTTA till Denver i Colorado,
en stad med omkring 650 000 invånare mitt i USA.
Rapids vann MLS 2010, men året innan Axel anslöt

hade varit sämre och laget slutade näst sist i Western
conference.
– De hade haft det lite tungt försvarsmässigt och
jag fick förtroende från början. Jag startade i första
matchen och sedan i andra mot New York City med
David Villa i laget och vi höll nollan i båda matcherna. Men en skada i den matchen gjorde att jag
var borta en månad. När jag kom tillbaka fick jag
förtroendet igen, spelade fem matcher och allt kändes
bra. Sen åkte jag på en hård tackling och var borta två
månader till. Och så såg säsongen ut med tre skador
och att hela tiden jobba mig tillbaka, det är ju svårt
att etablera någon form av kontinuitet när man har så
många skador. Det var en frusterande säsong. Så inför
förra året var målet att hålla mig skadefri och få visa
vilken spelare jag är, och det gick ju väldigt bra.
Var första året upp och ner så var det andra bara
upp och blev en stor succé för Axel som blev uttagen
till ”MLS team of the week” två gånger och även
nominerad som ”MSL defender of the year”.
– Det är spelare, tränare, klubbar och media som
får rösta och jag vann medias röster, men totalt kom
jag trea. Det var väldigt kul att vara med där och jag

u
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Foto: Marie Sorvin - USA TODAY Sports

Hjälp oss att bli fler!

Axel tar emot Kurt
Hammargrens pris av
Göran Aral 2009.

blev även uttagen till MLS bästa elva.
Även laget hade en fantastisk säsong, kom tvåa i
Western Conference och gick till semifinal där man
dessvärre åkte ut mot Seattle som vann hela MLS.
– Det var oväntat för många, ingen hade ens tippat
att vi skulle gå till slutspel. Så det var en fantastisk
säsong, men när vi var där ville vi självklart ha mer.
Vi spelade väldigt bra hela året och höll en väldigt
jämn nivå och det var tufft att förlora mot Seattle,
men de var snäppet vassare när det kom till kritan.
Drygt två meter lång, man kan gissa att du är tuff att
möta och stabil i luftrummet. Hur ser det ut i övrigt, med
smidighet, snabbhet och sånt?

Hur skiljer det sig åt då, MSL och den svenska

– Jag är stark i luftrummet, positionssäker och jobbar
väldigt förebyggande. Jag snackar och organiserar
väldigt mycket, mitt spel bygger mycket på hur de
andra förhåller sig till mig. Men sedan jag var typ
13 år har alla tränare pratat om fotarbetet, rörlighet,
smidighet och liknande och det jobbar jag med hela
tiden. Men jag tycker att jag förändrades när jag kom
till collegefotbollen, jag lärde mig att använda min
kropp bättre och blev lite mer följsam. Och så handlar
det ju om att läsa av spelet, att stå på rätt fot och inte
hamna på hälarna. Det vore fel att säga att jag är
världens snabbaste spelare, men jag jobbar som sagt
på det, det behövs när man möter många små, snabba
spelare. Men för mig handlar det lika mycket om hur
snabb man är i huvet och jag tror jag förebygger mycket
innan det händer.

toppfotbollen?

MLS ÄR EN GANSKA OKÄND LIGA för många svenskar.
Många stjärnor spelar i ligan, men hur står sig MLS
mot Allsvenskan kvalitetsmässigt?
– Jag brukar säga att det är svårt för mig som inte
spelat i Allsvenskan att säga, men många jag pratat
med säger att de är rätt lika nivå, skillnaden är att
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det finns en del världsstjärnor i MLS. Många stjärnor
har kommit för att avsluta sina karriärer, som Gerard,
Lampard, Kaka, Villa, Pirlo och Drogba. Men nu
på slutet är många faktiskt i sin toppålder när de
kommer över. Sebastian Giovinco kom från Juventus
för två år sedan och har gjort det fantastiskt bra, och
förra året kom Giovani dos Santos. Jag tror att det
är ett skifte på gång, det har signats många unga
spelare i år, vissa är bara 22-23 år och har precis
slagit igenom i Europa. Samtidigt är det inte alla
stjärnor som lyckas, det finns ganska stora spelare
som inte haft det så lätt i den tuffa liga som MLS är.

Ge bort ett medlemskap i Djurgården Fotboll
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.

– Fotboll är fotboll, men det klart det är skillnader.
Som jag nämnde så skiljer sig collegefotbollen så att
vi tränar mycket mer taktiskt och tekniskt i Sverige.
Men spelar man professionellt så skiljer det nog inte
så mycket, det skiljer sig nog mer från lag till lag och
tränare till tränare.
Framtiden för 26-åringen då? Är det USA som gäller eller
är drömmen att komma till Europa? Axel är Djurgårdare
sen barnsben, och pappa Lars-Erik är ordförande i Djurgården Fotboll. Skulle Allsvenskan och Djurgården kunna
vara ett alternativ?

– Nästa år är det definitivt USA, jag har kontrakt
över två år till. Sen får vi se. Drömmen är toppligor i
Europa, och det skulle även vara fantastiskt roligt att få
chansen i landslaget. Sen är det ju en barndomsdröm
att avsluta karriären i Djurgården. Jag hade tolv väldigt
formativa år i Djurgården och det är givetvis en stor del
av min fotbollskarriär. Jag tror att jag skulle stå mig bra
där, är jag framgångsrik i MLS så ser jag inte varför jag
inte skulle vara framgångsrik i Allsvenskan. Det skulle
vara en bra avslutning på karriären.

MEDLEMSAVGIFTER
• Vuxen – 400 kr
• Ungdom under 18 år – 200 kr

• Pensionär – 200 kr
• Familj (medlemmar skrivna på samma adress) – 600 kr
• Ständigt medlemskap – 5000 kr
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F19: Unga
och talangfulla tjejer
Säsongen 2016 var min första
säsong som flicklagstränare.
Att se hur mycket spelarna
utvecklats har övertygat mig
om att fortsätta.
Text: Michael Medioni, huvudtränare
Foto: Idrottsfoto

J

ag är mycket stolt över att åtta
spelare roterar med damlaget och
att tre spelare tecknat avtal med
damlaget för säsongen 2017. Mitt mål
för nästa säsong är att fortsätta utveckla
spelarna för att de ska kunna nå högsta
svenska nivå. Trots att laget är ungt är
spelarna mycket talangfulla. De lyssnar
noga och är oerhört motiverade. Jag är
glad att jag har förmånen att få träna
detta härliga gäng.

Huvudtränare: Michael Medioni
Assisterande- och Fystränare:
Anders Carbonnier
Assisterande tränare: Tomas Olofsson
Målvaktstränare: Emil Fritzell
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MÅLVAKTER
Lovisa Camel, -99
Lovisa är en av Sveriges bästa målvakter.
Hon tränar även regelbundet med A-laget.
Caroline Malmliden, -01
En mycket lovande ung målvakt som ofta
tas ut i Stadslaget. Hennes personlighet är
viktig för laget.
Louise Troedsson, -99
En seriös spelare som spelade samtliga inomhusturneringar och presterade väldigt bra.
BACKAR
Elvira Karlsson, -03
En talangfull spelare med mycket potential
som är ny från Sollentuna FK och spelar i
stadslaget.
Julia Walentowicz, -01
Landslagsspelare : En av de bästa 01spelarna på sin position med stark karaktär.
Linn Backlund, -98
En stabil spelare med mycket bra högerfot.
Vendela Johnsson, -98
En spelare som är stark i duellerna och som
har en utmärkt högerfot.
Ingrid Jäder, -00
En ung spelare som spelade i division 5 i BP
förra säsongen och som nu utvecklas med
oss varje vecka. Hon har funnit sig tillrätta
i gruppen.
Alice Ruda, -00
Genom sin personlighet en mycket viktig
spelare för laget både på planen och i
omklädningsrummet.
MITTFÄLTARE
Maria Assouchidis, -99
En explosiv och allsidig spelare som tyvärr
är skadad just nu.
Terese Markelund, -99
En talangfull spelare som tyvärr var skadad
hela förra säsongen. Hon har potential för
att nå högsta nivå och kommer att vara
lagkapten den här säsongen.

Evelina Ihl, -99
Spelade förra säsongen i Hammarby.
Efter att åter ha hittat självförtroendet
satsar hårt och har kommit in i gruppen på
ett bra sätt.
Frida Kokk, -01
Frida är en talangfull spelare som spelade i
Djursholm förra säsongen och som
kommer ta ett steg upp i sin utveckling
med oss denna säsong.
Daniela Diaz Stenlund, -01
En ung, intelligent och disciplinerad
spelare med ambition. Hon är stadslagsspelare.
Olivia Barkman, -01
En ung spelare som tidigare spelat i AIK.
Efter att ha varit skadad under en längre
period har hon nu börjat i Djurgården där
hon vill fortsätta att utvecklas.
Hedda Einarsson, -00
Spelade i Hammarby förra säsongen och
kommer nu att fortsätta sin utveckling i
Djurgården. En allsidig spelare som kommit
in i gruppen på ett mycket bra sätt.
Kajsa Mortensen, -99
En teknisk spelare som är mycket underhållande för laget. Hon bor just nu i Nya
Zeeland och kommer tillbaka i augusti.
ANFALLARE
Cassandra Krook, -01
En ung spelare med mycket potential som
lär få mer speltid i år.
Tilde Lindwall, -01
En av de bästa internationella spelarna på
sin plats. Hon kan spela med båda fötterna
och är mycket säker framför mål.
Emelie Jensen, -01
En ung spelare som spelade i Frej förra
säsongen. Hon har varit skadad och satsar
nu på att komma tillbaka till sin nivå och
utvecklas i klubben. Stadslagsspelare.
Stella Diaz Stenlund, -99
Har spelat med oss sedan två säsonger
och har börjat träna med A-laget då och
då vilket lär fortsätta.

Sett till mina tidigare år i DIF är
årets U19-trupp yngre, av olika
skäl har vi inte lika många sistaårsjuniorer. Någon har flyttats upp
till A-laget och några har lämnat
för seniorfotboll innan junioråldern har gått ut.

U19: Yngre trupp i år
MÅLVAKTER
Isac Hildingsson
Gör sin andra säsong i U19 och nionde totalt i
Djurgården. Kommer från Bele/Barkarby

Text: Christofer Augustsson , huvudtränare
Foto: Idrottsfoto

Edvin Holst
Uppflyttad från U17 2017 och gör sin sjätte säsong i Djurgården. Kommer ifrån Norrtulls SK.

et som jag tycker är kul är att
väldigt många av spelarna
kommer från våra egna led. I
vintras flyttade vi upp tio spelare plus två
som flyttades upp förra sommaren. Det
tycket jag är ett bevis på att spelarutvecklingen som sker i akademin är väldigt bra
och att våra spelare blir väl utbildade av
våra akademitränare. Utöver dessa har vi
två spelare som ansluter från andra
stockholmsklubbar i årets trupp.
Ser man på medelvärdet i antal år i
föreningen som spelarna har i U19 är
genomsnitt omkring 6,5 år. Vi har även
flera spelare som har Djurgården som moderklubb vilket är kul, det är imponerande
att de gått igenom hela akademiverksamheten. Truppen har stor utvecklingspotential i form av att de är väldigt duktiga
på att anstränga sig i träning, de gör alltid
sitt bästa, är koncentrerade och tar tillvara
på träningstillfällena. Det tror jag är
grunden för att sen klara av att prestera.
Vi ser fram emot en väldigt kul och
utvecklande säsong och hoppas att vi
har spelarna som är framtidens Alagsspelare!

BACKAR

D

Robin Waldholm
Uppflyttad från U17 2017 och gör sin femte säsong i Djurgården. Kommer från Fruängens IF
Alexander Abrahamsson
Gör sin andra säsong i U19 och i DIF. Kommer
från Sunnesta IF. Har spelat flera U21-matcher
2016 och varit med i landslagsverksamhet.
Patrik Pettersson Hafoka
Uppflyttad sommaren 2016 till U19 och totalt
sin elfte säsong i Djurgården. Har DIF som
moderklubb. Spelat några U21-matcher 2016
Daniel Johnsson
Uppflyttad från U17 2017 och totalt sin elfte säsong i Djurgården. Kommer från BP. Danne fick
även under hösten spela fler U21-matcher 2016.
Gabriel Flores Englert
Uppflyttad från U17 2017 och gör sin trettonde
säsong i Djurgården. Har DIF som moderklubb.
Fick göra någon U21-match förra året.
Cameron Streete
Uppflyttad från U17 2017 och gör sin åttonde
säsong i Djurgården. Har engelska Aylesbury
United som moderklubb.
Anton Bergholm
Uppflyttad från U17 2017 och gör sin åttonde
säsong i DIF. Kommer från Kärrtorps BK,
Alfred Hjelmhammar
Uppflyttad från U17 2017 och gör sin tolfte
säsong i Djurgården. Har DIF som moderklubb.
MITTFÄLTARE

säsong i Djurgården. Kommer ifrån IFK Österåker. Gjort några U21-matcher 2016.
Noel Holm
Gör sin andra säsong i U19 och totalt sin
sjunde i Djurgården. Kommer ifrån Spånga
IS. Gjorde en del U21-matcher 2016 och har
medverkat vid landslagsverksamhet.
Oliver Granberg
Uppflyttad från U17 2017 och gör sin tolfte säsong i Djurgården. Har DIF som moderklubb
Joel Wigsen
Uppflyttad från U17 2017 och gör sin tolfte säsong i Djurgården. Har DIF som moderklubb
Michel Rosencrantz Montero
Ny från BP och gör sin första säsong i DIF.
Har medverkat vid landslagsverksamhet.
Adrian Hamidi
Uppflyttad från U17 2017 och gör sin andra
säsong i Djurgården. Kommer ifrån Bele/
Barkarby och har medverkat vid landslagsverksamhet.
Dalvin Bangura
Ny från Athletic och gör sin första säsong i
Djurgården. Har IF Elfsborg som moderklubb.
ANFALLARE
Ahmad Bonnah
Uppflyttad sommaren 2017 till U19 och gör
sin sjunde säsong i Djurgården. Kommer ifrån
FOC Farsta. Spelade några U21-matcher 2016.
Har medverkat vid landslagsverksamhet.
Arnold Ehn
Gör sin andra säsong i U19 och totalt sin
åttonde i Djurgården. Kommer ifrån Huddinge
IF. Har även gjort några U21 matcher 2016 och
har medverkat vid landslagsverksamhet.
Alexandar Mutic
Gör sin andra säsong i U19 och totalt sin fjärde
i Djurgården. Kommer ifrån Hässelby IK och
spelade en del U21-matcher 2016.

Linus Pettersson Parnevik
Gör sin andra säsong i U19 och gör sin femte
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FRAMTIDENS DJURGÅRDEN
SPELARE
Jonathan Constantinou, -00
Har spelat i DIF sedan knatteskolan på Gärdet.
Akademispelare sedan han var elva år. Vaktar
kassen och är lagets längsta spelare (192 cm).
Adrian Löf, -00
Började på knatteskolan som utespelare men
ställde sig mellan stolparna när han fyllde
elva och har blivit kvar där. En fördel idag
- framförallt i anfallsspelet. Har svart bälte i
fotbollsteori.
Sebastian Bergström, -00
För lite mer än ett år sedan innermittfältare
i Bele Barkarby, idag ytterback hos oss i U17.
Störtar fram som Sébastien Loeb utan krockkudde på vänsterkanten.
Yonis Hakim, -01
Ytterback som skulle kunna spela på alla
positioner. I DIF sedan elva års ålder. Troligtvis
lagets snyggaste frisyr.
Sebastian Fabrin, - 00
Lagets kapten. Dansk medborgare som förra
året spelade i FC Djursholm. Pratar mycket,
och det han säger är säkert bra.
Kevin Siiteri, -00
Långa resor från Alby till Hjorthagen har aldrig
varit något problem. Gör i år sin nionde säsong
i DIF-tröjan. Älskar att spela försvarsspel.
Karl Hu Josefsson, -01
Ytterligare en spelare som gått från knatteskolan till U17. Lagets mattesnille som är som bäst i
speluppbyggnaden med sitt passningsspel.
Linus Laurén, -00
Nio säsonger i DIF, många av dem som mittback, men spelar numera främst innermittfältare. Kan rabbla alla matcher, resultat och
målskyttar från herrlagets guldår 2003.

U17: Gör alltid ditt
bästa och ställ krav
Ungdomar i den här åldern
växer väldigt olika och i årets
lag finns spelare som är nästintill färdigvuxna, men också
spelare som långt ifrån färdiga i
sin fysiska utveckling.
Text: William Strömberg, huvudtränare
Foto: Idrottsfoto

G

emensamt är att alla har kommit
långt som fotbollsspelare och
potentialen hos spelarna i årets
lag är mycket stor. Många av lagets
spelare har spelat i DIF-tröjan redan från
knatteskolan på Gärdet. De flesta har
tagit vägen via akademin, men en del av
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dem har också gått vägen via våra
traditionella ungdomslag. Det i kombination med ett par nya spelare från andra
klubbar gör att årets grupp består av en
blandning av spelare med olika bakgrund
från olika delar av Stockholm, vilket är
mycket glädjande - olikheter är bra!
är att ta fram spelare
till elitfotbollen i allmänhet och till
DIF:s A-lag i synnerhet. Att kombinera lagets utveckling med individens
utveckling blir därför vår viktigaste
uppgift även 2017. Vi måste kunna
behärska spelets alla fem skeden. Vi vill
kontrollera matcherna vi spelar genom

VÅRT FRÄMSTA MÅL

att äga
William Strömberg,
bollintränare
nehavet,
men också vara
medvetna om att bollinnehavet i sig inte
är ett självändamål i den här åldern.
Den medvetenheten tar vi med oss in
på plan där målet är att utveckla spelet i
den sista tredjedelen ytterligare.
Lagets motto är att varje individ »alltid ska göra sitt bästa och ställa krav på
sin omgivning – alltid i den ordningen,
aldrig i omvänd ordning.« Ett motto vi
måste leva efter för att kunna ta tillvara
på den potential som respektive spelare
besitter.

Lukas Lindemann, -00
Tillbaka i DIF efter en väldigt kort sejour i
grannklubben IFK Lidingö, men innan dess
med sedan knatteskolan. En stor FC Bayernsupporter som inte sällan är frågvis.

Kevin Kielin, -00
Har under åren i DIF spelat i både akademilaget och i andralaget i årskullen för pojkar
födda 2000. Nu har han tagit steget till U17 via
U16. Vass som DJ, styr musiken i omklädningsrummet.

Marcus Åstrand, -01
Tillbaka i DIF efter ett par år i bland annat
BP. Central mittfältare med en extremt bra
radioröst.

Hisham Shnawa, -00
Tyresös Hasse Blomqvist som kom till DIF:s
andralag 2013. Med start i badshorts och linne
tog bolltrollaren steget upp till akademin året
efter. Spelade en del med U17 redan ifjol.

Marcus Sigurdh, -01
Kom till DIF från BP inför förra säsongen. Haft
skadeproblematik en tid nu men laget väntar
ivrigt på hans comeback som närmar sig dag
för dag. Smart spelare som behärskar flera
positioner.

Oscar Pettersson, -00
Ny från kvartersgänget Bromstens IK. Kan
spela både som central- och ytterforward.
Förutom fotboll är hockey och SHL ett stort
intresse. Skjuter gärna från höften, både i
omklädningsrummet och på planen.

Rei Schollin, -00
Kom till DIF vid 10 års ålder. Tillhörde U17-truppen även i fjol. Har förutom en fin vänsterfot
en ful ovana att lämna klädesplagg på planen
under träningar.

Agaton Pourshahidi, -01
Tillbaka i DIF efter att ha spelat en sejour i
Bromma. Trivs både som central anfallare och
på högerkanten. Gillar det italienska köket, där
pizza är favoriträtten.

Henry Sletsjoe, -00
Med sedan knatteskolan på Gärdet och U17spelare redan förra året. Norskt påbrå och
därav den i laget som är mest neutral kring
astmamedicin. Djupledslöper mer än gärna i
från sin position på det centrala mittfältet.

Youssef Zlailouh, -00
Spelade förra året med andralaget och hade
en stark utvecklingskurva under året. Uppflyttad till U17 i år, och ska bli spännande att följa
hans fortsatta utveckling.

LEDARE:

Filip Kanold, -00
Med sedan knatteskolan, en central mittfältare
som även behärskar mittbackspositionen.
Lagets tuffaste spelare i närkampsspelet i tunn
konkurrens.
Johan Björck, -00
Ny i laget. Spelade förra säsongen i FC Djursholm, såg lite förvånad ut under sina första
veckor i laget men har nu visat sig ha gruppens
bredaste leende. Central mittfältare som
gjorde hattrick i sin tredje match i klubben.

William Strömberg – tränare
Marcus Tjärnberg – tränare
Victor Stoltz – tränare (fotbollsfys)
John Åberg – tränare (målvakt)
Simone Cullurá – fysioterapeut
Kevin Lindberg – fysioterapeut
Kim Gustafsson – lagledare
Calle Neij – lagledare
Pierre Constantinou – lagledare

MATCH
Matchprogrammet på Djurgården Fotbolls hemmamatcher

Beställ ditt matchprogram till fotbollssäsongen 2017.
340 kr för matchprogram på alla 15 hemmamatcherna! (25% rabatt)
Klippkort:
5 program 135 kr (10% rabatt)
10 progam 240 kr (20% rabatt)
Beställ på www.bagspannaren.se eller maila till bestall@bagspannaren.se
Sedan säsongen 2015 har Bågspännaren haft uppdraget att producera
matchprogrammet på Djurgårdens hemmamatcher. Vi som är med
och skapar programmet är supportrar som brinner för att vi ska ha
ett bra matchprogram.
Genom att köpa matchprogrammet hjälper du oss att skapa det bästa
programmet vi kan ha och Djurgårdspubliken förtjänar.
Följ vårt arbete och bidra gärna med dina åsikter och hjälp.

www.bagspannaren.se
bagspannaren
@bagspannaren
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STJÄRNSPONSOR

STJÄRNSPONSOR

» Det kallas för Djurgårdsfamiljen och det
stämmer verkligen. Jag har varit med i ett år
nu och jag kände mig väl omhändertagen
direkt. «
JONAS LUNDH, CHEF FÖR AFFÄRSRELATIONER, PRIORITET FINANS

-D

et fungerar alldeles
utmärkt. Det är ett enkelt
och tydligt samarbete
vilket jag gillar.
– Det är väldigt okomplicerat att ha
att göra med Henke (Henrik Berggren)
och Bosse (Andersson). Jag brukar
skryta om Bosse i varje intervju och
Henke får hänga med på det.

cykelloppet
Prioritet Grand Prix och är förutom
Djurgården huvudpartner till IFK
Göteborg, Redbergslids IK, Utsiktens
BK samt partner till Göteborgsgirot.
Enligt Nils ”Nisse” Wiberg är responsen positiv även från dem som har andra
favoritlag.
– Vi får mycket cred för att vi sponsrar idrotten och därigenom ungdomar.
Genom lagidrott får ungdomar lära sig
hur det fungerar i samhället, för det
mesta är man ju ett lag även på arbetsplatsen. De får lära sig att ta hänsyn till
varandra, säger Wiberg.
Han har en idé om ett utökat
samarbete mellan Prioritet Finans och
Djurgården Fotboll.
– Vi kanske gemensamt kunde
diskutera och fundera på någon form av
affärsutveckling som skulle gynna både
Djurgården och Prioritet. Det skulle
kunna leda till att vi båda gör ännu fler
och bättre affärer.

PRIORITET FINANS ÄGER

Stjärnsponsor
För fjärde året i rad pryds de blårandiga matchtröjorna med Prioritet Finans
logotyp på bröstet. Prioritet Finans VD Nils Wiberg är glad över ännu en
säsong som Stjärnsponsor för Djurgården Fotboll.
Text: David Bogerius
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Nils Wiberg tippar
Allsvenskan 2017:
”Med förstärkningar som Kim
Källström i laget så tror jag på
ett riktigt bra år för Djurgården.
Malmö FF är min guldfavorit
men sedan är det Djurgården,
AIK och Häcken som jag tror
mest på.”

är chef för affärsrelationer
på Prioritet Finans och ansvarar för
affärsnätverket inom Djurgården
Fotboll. Han menar att få klubbar i
Sverige ligger så långt framme när det
gäller partnerskap.
– Det kallas för Djurgårdsfamiljen
och det stämmer verkligen. Jag har varit
med i ett år nu och jag kände mig väl
omhändertagen direkt. Man får komma

JONAS LUNDH

lunchfotboll, golf, mässor och utlandsresor med mera.
Hos Prioritet Finans finns en
förhoppning om att få ut ännu mer av
nätverket sett till affärer men Jonas
Lundh ser också långsiktigt på samarbetet.
– Det måste man göra med ett nätverk. Det tar ett tag innan det kommer
igång ordentligt men vi är på god väg.

Jonas Lundh, Bosse Andersson, Ulla Baranski (gift med Nisse Wiberg), Nisse Wiberg.

klubben väldigt nära och även lära
känna dem som arbetar närmast lagen
och spelarna. Jobbar man på det sättet
som Djurgården gör är det fler partners
som vill vara med.
I AFFÄRSNÄTVERKET träffas företagare
och representanter från företag i olika
storlekar runt Djurgården Fotboll i
olika sammanhang och förenar
affärsnytta med nöje. Affärsskapande
aktiviteter genomförs vid varje hemmamatch men det kan också handla om

SAMARBETET mellan Djurgården
och Prioritet Finans inleddes 2014.
I februari förra året förlängdes det med
ett nytt treårsavtal.
– Prioritet har kommit att bli en
självklar del av Djurgårdsfamiljen och
Affärsnätverket kring Djurgården
Fotboll. Stödet från Prioritet med det
kreativa och givande samarbete vi haft
och kommer att ha är oerhört viktigt
för oss, säger Djurgården Fotbolls vd
Henrik Berggren.
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POJKAR FRÅN BROMMA

Pojkar från
Bromma

POJKAR FRÅN BROMMA

n
e
n
o
n
i
e
L
a
k
i
M

1980
Texter: Ronald Åman Foto: difarkivet.se, Bildbyrån och Ronald Åman

Längs tunnelbanans sträckning mellan Alvik och Hässelby är det inte
många grabbar, och senare tjejer, som inte spelat i Brommapojkarnas
svart-röda dress. Att spelare lämnar Brommapojkarna för spel i högre
divisioner har varit ett faktum sedan senare delen av 70-talet, det
ingår lite i rollen som svensk fotbollsplantskola nr. 1.

I

årets DIF-trupp har vi sex spelare som är fostrade i ”Västerorts Milan”: Jonathan
Augustinsson, Tim Björkström, Joseph Ceesay, Jesper Karlström, Besard Sabovic
och Jacob Une Larsson. Till dessa kan i modern tid läggas Emil Bergström,
Simon Tibbling och Magnus Pehrsson, som alla tre värvades under ungdomsåren.
Går vi tillbaka ännu tidigare, till ”pionjärerna”, dvs. till seniorspelare som först
värvades från BP så finner vi i omvänd kronologisk ordning Per Ferm, 1991-92,
Lasse Sandberg 1980-1986 och Mika Leinonen 1979-1983. Om du söker den
sistnämnde i statistiska sammanhang eller på bild i DIF-sammanhang så hittar du
inte Mika förrän 1980, trots att han skrev på för oss redan 1979. Svaret på den gåtan
är att han blev ett så kallat ettårsfall. Mer om detta senare. Mycket har hänt i fotbollen
under dessa nästan fyra decennier, låt oss nu koncentrera oss på trion Leinonen,
Sandberg och Ferm.

38

Mika Leinonen, även kallad ”Lallo” i DIFkretsar, växte upp i barnrikehusen i Blackeberg där sport – huvudsakligen fotboll
– var en naturlig del av livet. Inte bara
naturlig förresten, det var en given del av
uppväxttiden för västerortsgrabbar.

M

ika började i BP som tioåring, samtidigt som han spelade
basket i anrika KFUM Blackeberg. Han var också med i
det så framgångsrika BP:s juniorlag som vann SM 1976,
liksom Lasse Sandberg. Tränare var en viss Tommy Söderberg. Men
Mika blev juniorlandslagman redan som sjuttonåring (1974), samma år
som hans pappa gick bort i en tragisk olycka i Gambia.
– Gösta (”Knivsta” Sandberg) blev som en ”reservpappa” för mig
och Lasse som en brorsa. Jag tillbringade mycket tid hemma hos dem
på Doktor Abrahams väg under den svåra tiden.
Men den begynnande fotbollskarriären hjälpte också till att hålla
tankarna borta även om saknaden efter pappan naturligtvis var stor,
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HUVUDPARTNERS

RING MED
STOLTHET.
ALLTID
OAVSETT.
Få DIF i displayen och stöd Djurgården
på samma gång. Tele2 skänker en slant per
abonnemang till klubben varje månad.
Gå in på tele2.se/dif och läs mer.
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speciellt i en känslig ålder mellan
tonåring och vuxen. Den späde talangen
med den exceptionella spänsten (tacka
basketen!) fortsatte att utvecklas: sex
juniorlandskamper och fem U-21 under
tiden i BP. Framtiden var utstakad, inte
minst av gamle DIF-hjälten Hasse
Nilsson som på ålderns höst dragit sig
tillbaka till en mittbacksposition där han
under åren 1976-78 guidade och slipade
Mika till att bli ett åtråvärt byte för
allsvenska klubbar.
– Elfsborg, Västerås SK (allsvensk
klubb 1978) och Djurgården var de
ihärdigaste. Att jag skulle välja DIF var
väl inte speciellt svårt att gissa…
NU HÖR DET OCKSÅ TILL SAKEN att ”reservpappan” Gösta just hade accepterat att
bli manager (läs: lagledare) för DIF
1979. Men nu började orosmolnen torna
upp sig: Vad skulle BP begära för sin
guldklimp, den förste att ta steget till
DIF som seniorspelare? Dessutom med
landslagsmeriter. Vad skulle DIF vara
villiga att betala? De enkla och korta
svaren på dessa klassiska sälj- och köpsituationer är ”för mycket” respektive ”för
lite”. När fick han veta att det var tjall
på linjen?
– Jag var faktiskt inte orolig förrän i
mars, då hade det gått tre månader och
jag hade hela tiden fått positiva rapporter
från båda håll: ”Lugn, det kommer att
lösa sig, vi grejar det”. Men det var precis

Mika Leinonen i dag.

avvaktan på att den gamla klubbens rättigheter skulle upphöra. Anledningen var
som framgått att BP och DIF inte kom
överens om övergångssumman.
Därmed inträffade den smått absurda
situationen att han fick tillstånd att träna
med DIF, men inte ens spela träningsmatcher. Hade han fått det så hade det
naturligtvis också varit ett märkligt
ledarbeslut eftersom han ändå inte skulle

» Vito, Gary Williams, Lasse Stenbäck och jag var
på en pub efter en av matcherna som vi spelade
och inne på toaletten var det en av de lokala
killarna som gav mig en propp med hälsningen
att jag var för snyggt klädd!«
det som det som inte hände. Jag tror att
det blev en prestigekamp mellan två
jurister – Hasse Troedsson (ordförande i
DIF) och Claes-Göran Carlsson
(styrelseledamot i BP).
MIKA BLEV DÄRMED ett s.k. ettårsfall,
dvs. avstängd från att spela fotboll och
inte fick tillstånd att representera sin nya
klubb och tvingades avstå från spel helt i

få spela tävlingsmatcher. Men det hade
mycket väl kunnat hända, detta märkliga
år 1979. Året som började med att den
nytillsatte tränare Alan Ball Sr. avsattes
redan innan Allsvenskan startade. Både
Mika och jag var med om att fatta det
beslutet efter träningslägret i Great
Yarmouth utanför Norwich. Mr. Balls
träningsmetoder, eller snarare bristerna
på dessa, var inte det enda bisarra som

hände under de två veckorna där. Mika
blev bl.a. en erfarenhet rikare när han
åkte på en snyting:
– Vito, Gary Williams, Lasse
Stenbäck och jag var på en pub efter en
av matcherna som vi spelade och inne på
toaletten var det en av de lokala killarna
som gav mig en propp med hälsningen
att jag var för snyggt klädd!
Nog är Mikas intresse för mode känt
men att det skulle rendera en propp var
överraskande. Det var det däremot inte
när han efter den sportsliga karriären
hamnade i modebranschen i mitten av
80-talet. Där är han fortfarande är,
strategiskt placerad i Portugal där han
bor sedan 1991.
NÄR HAN VÄL BLEV SPELKLAR för DIF
1980 blev det två allsvenska säsonger,
följda av två i dåtidens näst högsta serie,
div. II – totalt 45 matcher innan han
tvingades sluta som klassad fotbollsinvalid efter en olycksalig benskada som
omöjliggjorde en fortsättning.
Mika är det sista (hoppas inte senaste)
offret inom elitfotbollen för den cyniska
domen att bli avstängd ett år från att
spela fotboll för att två klubbar inte kan
komma överens om villkoren. En slags
nutida slavhandel. Men det kanske var
priset för att vara pionjär?
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som innehöll talang, men som bröt mot
det gängse mönstret och ”BP-idealen”:
– Vi var mer lagspelare där det var
svårt att lyfta fram någon riktig stjärna,
till skillnad mot årgången under,
58-orna, som var lirarna. De var typiska
BP-spelare skulle man kunna säga –
snabba, tekniska och ofta små.
på den tiden väldigt
mycket av kompisklubb. En homogen
grupp av killar som bodde i Västerort,
spelade fotboll, gick ofta på samma
skola och umgicks på fritiden. Som jag
berättat tidigare så spelade även Mika
Leinonen i samma lag och de blev som
ler och långhalm. När ”halvbrorsan”
Mika bestämde sig för at gå till
Djurgården började hoppet spira för den
vasse forwarden. Speciellt med 25 mål i
ryggen:
– Det var den enda säsongen under
hela min karriär som jag verkligen
trodde på mig själv. Resultatet blev att
jag hamnade i ett stim som jag aldrig
sedan dess varit nära. Jag gjorde mål på
nästan allt.

BP SYMBOLISERADE

till det kan vara
att Lasse skolades om till mittfältare av
Arve Mokkelbost redan första säsongen
1980. Vad minns Lasse då från sin
första säsong?
– Hahaha, ”regnmatchen”! Den
gången då himlen öppnade sig under en
timme över Råsunda i derbyt mot
Hammarby. Det började regna under
uppvärmningen och sedan fullständigt
vräkte det ned. Bajen gjorde både ett
och två mål innan halvtidsvilan.
Men sedan räddades vi av vädrets
makter. ”Knivsta” i spetsen för i stort
sett hela laget påpekade riskerna med
att spela vidare, han till och med sökte
upp det mest dränkta stället och nästan
demonstrativt släppte bollen där. Inget
hände, bollen flöt. Efon Ask, närmast
legendarisk domarprofil, tog beslutet att
bryta matchen. Omspelet två veckor
senare vanns av oss sedan Håkan
Stenbäck och Hasse Holmqvist gjorde
målen, Billy Ohlsson (skyttekung det
året) gjorde Bajens enda.

EN AV FÖRKLARINGARNA

1981
Att Lasse Sandberg - son till Mr. Djurgården, ”Knivsta” – skulle bli blårandig
i hjärta och själ var nästan självklart. Att han skulle bli det som spelare och
tränare var inte alls lika givet.

V

isserligen tillhörde han det så
framgångsrika juniorlag som
vann SM-guld och senare blev
skyttekung med 25 mål 1979. Inte
undra på att intresset för Sandberg Jr.
steg i takt med framgångarna. Men att
leva i skuggan av DIF:s störste profil
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måste ha varit betungande?
– Faktum är att farsan och jag nästan
aldrig pratade fotboll. Det kanske låter
konstigt men det är sant. I medvind
nämndes det aldrig, men kanske ibland
när det gick mindre bra. Då kunde han i
svepande termer ge uppmuntran men

aldrig direkt utan i uttryck som ”ni
kommer att vända det här” eller ”så
dåligt var det inte som tidningarna
skriver”.
Lasse började i Ängbys lilla verksamhet för att året efter – då 12 år gammal
– gå till BP och deras 57-lag. Ett gäng

Lasse Sandberg (mitten) firar cup-guldet 2006 tillsammans med Kjelle Frisk och Kjell Jonevret.

– Jag tror att den vinsten mer eller
mindre gjorde att vi klarade oss kvar i
Allsvenskan.
Lasses debutår blev ett elddop: han
spelade alla 26 matcher och fick känna
på hur en lindansartillvaro kunde vara.
Det skulle bli mycket av den varan de
närmaste åren…
för Lasse och
Djurgården.
– Jag spelade bara tolv matcher och vi
tvingades lämna Allsvenskan trots en
relativt stark trupp. Ett av skälen var
korsbandsskadan på ”Grönis” (Anders
Grönhagen) som bara kunde spela elva
matcher och göra två mål.
Sedan börjar en tuff sportslig period.
Ekonomisk också, för den delen. Tre år
av nosande på Allsvenskan, varav två
kvalförluster som sved:
– Ja, speciellt den mot AIK 1982
med uddamålsförlust och ett stolpskott
ifrån Allsvenskan. Men Kalmar 1983
sved också som fan. 1984 var vi nära
kvalet men Örebro och Åtvidaberg var
en pinne före till slut.
Sedan kom det beryktade året 1985
då Björn Westerberg, stockholmaren
som tog IFK Göteborg till två raka
SM-guld 1983 och 1984, tog över
tränarsysslan efter Hasse Backe. Björn
var en ”fundamentalistisk 4-4-2anhängare” vars konsekvens gav resultat
även hos oss. Div. II Norra vanns
relativt tryggt och i kvalet ställdes vi
mot GAIS i en oförglömlig straffdramatik som till slut vanns.
– Egentligen inte ett speciellt bra lag,

1981 BLEV EN MÖRK SÄSONG

men vi hade en gyllene triangel med
Stefan Rehn, Teddy Sheringham och
Glenn Myrthil. Det var den avgörande
skillnaden och att Jocke Sjöström gjorde
sitt livs match mot GAIS.
Som så många gånger tidigare (och
senare) så skulle det värvas när avancemanget var klart, trots att det egentligen
bara var Teddy Sheringham som
saknades inför säsongen 1986. Inte så
”bara” kanske med tanke på hans
utveckling i England…
– Ja, 1986 var ytterligare ett år då det
skulle storsatsas under ”Benke Brädas”
(Bengt Broberg, dåvarande ordförande)
ledning. Bra killar och med bra meriter
men det fick till följd att Westerberg
började kompromissa med sina idéer
och helt plötsligt hade vi åtminstone tre
olika falanger som hade olika uppfattningar hur fotboll bäst ska spelas.
DET SYNTES OCKSÅ I TABELLEN: Sist med
endast 15 inspelade poäng. Nu tackade
Lasse för sig drog sig tillbaka till
Västerort igen och spelade fem år i
Spånga. 1988 började han en civil
karriär på Folksam där han fortfarande
är verksam, det har bara varit ett tillfälle
som han bett om tjänstledighet. Det var
när hans kära Djurgården lockade med
en tränarroll tillsammans med gamla
kompisarna Stefan Rehn och Kjell
Jonevret 2005-2006.
Att komma tillbaka till ordinarie
jobbet på Folksam med ett SM-guld
och ett Cup-guld måste ha gjort
arbetskompisarna med fotbollskoppling
lite avundsjuka.
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1991
Minns du Per Ferm som spelare? Om inte, tänk Pirlo fast tvärtom. ”Perra”
var en oerhört kraftfull yttermittfältare eller forward som gjorde en och en
halv säsong hos oss 1990-91. Inte bara kraftfull, han var snabb, löpstark
och utrustad med ett riktigt bra skott. Det har för övrigt gett honom en
plats i BP:s Hall of Fame.

B

akgrunden till den fina utnämningen är hans elva säsonger
(234 matcher) och totalt 70 mål.
Apropå ”Perras” mustiga spelstil så har
det renderat en egen fint. Ingen elegant
snurr- eller överstegsfint, nej ”satsa på
motlägg och vinn det”. Raka rör. Utan
44

tjafs. Så är det förresten med herr Ferms
attityd till det mesta.
och starten
på karriären som skulle leda till
Allsvenskan och, som sagt, en hedrande
plats i BP:s finrum. Pappa var lagledare

LÅT OSS GÅ TILLBAKA 45 ÅR

i numera insomnade IF Wästan,
kvartersgänget från Råcksta. I Västerort
har BP som bekant en magnetism som
gör att alla lovande spelare hamnar där,
förr eller senare. Ofta det första.
Debuten i rödsvart skedde som inlånad
sjuåring, hittad av Ola Danhard (vem

POJKAR FRÅN BROMMA
annars?). Ola, numera uppskattad ledare
hos oss i DIF, var tränare för laget som
deltog i sommarturneringen på Kärsö
1974. ”Perra” minns:
– Ola hade ju inget körkort på den
tiden så han släpade på bollar och
material på SL:s alla linjer.
Året därpå - 1975 – blev det debut i
BP på allvar och så fortsatte ”Råckstaexpressen” att rusa fram under ungdomsåren till debuten i A-laget 1985
som artonåring. ”Perras” kompromisslösa spelstil var ett av skälen till att han
vann den interna skytteligan fem
gånger. Den första delen av BP-karriären och speciellt de 25 målen under
säsongerna 1989 och 1990 gjorde att
DIF hörde av sig och helt plötsligt stod
kraftpaketet i en blårandig tröja
tillsammans med bland andra Jens Fjellström, Glenn Schiller, Micke Martinsson och Krister Nordin. Lennart Wass
tränade laget som hamnade på femteplats i Allsvenskan 1991. Året därpå
togs tränarsysslan över av Thomas
Lundin och ”Perra” hamnade i en
knivig situation då han mer eller mindre
mot sin vilja såldes tillbaka till BP:
– Jag upplevde att Djurgården
behövde pengar för att finansiera nya
satsningar så helt plötsligt var jag
tillbaka på Grimsta – mitt i säsongen.
TILLBAKA PÅ PLATSEN där det började
med andra ord. Nu blev DIF-gästspelet
i sanning - av olika anledningar - inte så
framgångsrikt som båda parter hade
hoppats på, sex mål på 37 matcher
vittnar om det.
Men målproduktionen hade avtagit
vid återkomsten, kanske beroende på att
han fick delvis andra uppgifter. 1994
valde till exempel dåvarande tränaren
Bosse Pettersson att spela ”Perra” som
högerback! Efter avslutad elitkarriär tog
han beslutet att spela i Ältas div. IV-lag
en säsong, för att runda av i mer
närliggande ”Sumpan” under 19981999. Därmed var fotbollsresan slut.
Nu återstod jobbet som hissmontör och
familjen med tre döttrar.
Men ibland förändrar sig livet på ett
ögonblick. För att citera Alf Henriksson
i sin dikt som ofta används i minnesord:
”Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och
någonting alldeles oväntat sker. Världen
förändrar sig varje dag men ibland blir den
sig aldrig densamma mer.”

Per Ferm i dag.

står ”Perra” ovanpå en
hiss på Luntmakargatan 36 och ska byta
linor. Ett rent rutinjobb. Då händer det
ofattbara - hissen släpper. En resa på 18
meter som tar drygt två sekunder.
Under den tiden hinner han se hela livet
passera revy och tar ett beslut som
visade sig vara avgörande för framtiden.
Om det nu fanns någon… Han lade upp
händerna mot bröstet och spände
kroppen som inför en närkamp, en
situation han var van med. Änglarna
vaktade tydligen ”Perra” som visserligen
direkt förlorar ett ben, bryter en arm
och krossar en kota i ländryggen, men
ändå mirakulöst överlever. En tragedi
med ett lyckligt slut.
Nu börjar ett nytt liv. En tillvaro som
i princip går ut på två saker: bekämpa
smärtorna och behålla hoppet om ett
bättre tillstånd. De som känner ”Perra”
vet att han har en sällsynt positiv
inställning till livet och människor, en
attityd som kommer att bli avgörande.
Efter tre veckor på Karolinska - fyra
första dagarna på traumaavdelningen
- startar rehabiliteringen på RSS
(Rehab Station Stockholm) under 44
dagar. Men det går inte som man
hoppats – högerbenet, som visserligen
klarade fallet men som hade ett tiotal

DEN 15 JUNI 2016

frakturer och med det ständig värk,
måste amputeras.
– Det var ett tungt beslut. Att förlora
ett ben var en sak, men att sedan ta det
andra var jävligt svårt. Men tack vare
min fotbollsbakgrund så har jag klarat
det bra. Både fysiskt och psykiskt.
Annars kanske jag brutit ihop, vilket jag
gör vissa dagar – men jag vet att det
kommer att bli bättre och bättre.
JAG SITTER SOM FÖRSTUMMAD av hans
hjärtgripande berättelse och energi. Inte
blir jag mindre rörd när jag hör att hans
nuvarande flickvän och särbo, Lotta,
träffades första gången lördagen innan
olyckan. Vad kommer att ske nu då
– det blir väl knappast hissbranschen,
undrar jag nyfiket.
– Jag vill tillbaka mina kompisar på
hissföretaget. Inte som montör, men
som en slags servicegubbe till de andra.
Jag skulle aldrig klara av att sitta på
kontor, det är inte min grej. Nu när jag
fått de smidiga fotproteserna kan jag ju
röra mig fritt och köra bil som vanligt.
När vi lämnar Jakthornet och går
tillsammans mot bilen är jag övertygad
om att han kommer att bli den bäste
servicegubbe som hissbranschen
någonsin sett.
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Johanna Rytting Kaneryd

Mia Jalkerud

Damerna sik tar högre
Förra året slutade med en sjätteplats i
Allsvenskan för Djurgårdens damlag. En
imponerande insats av en nykomling med
målsättningen att hänga kvar. Till årets
säsong har herrlagets förre kapten Joel
Riddez tagit över en trupp som fått behålla
sin stomme samtidigt som den spetsats till
på flera positioner.
Text: David Bogerius Foto: Bildbyrån

D

jurgårdens skyttedrottning, Mia Jalkerud, 27,
laddar för sin femte säsong i Allsvenskan.
Fjolårets notering på nio mål, lika många som
genombrottsåret 2011, kan mycket väl komma att
överträffas i år.
– Jag vill alltid spela bättre och göra fler mål än året
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innan så klart, men jag känner lite att det får komma
som det kommer. Jag sätter laget främst och hoppas att
jag kan bidra med min erfarenhet av att spela på högsta
nivå, säger Mia Jalkerud.
Borås tidnings sportreporter Johan Rydén skrev på
sin blogg damfotboll.blog att han satte stora frågetecken för forwardssidan hos Djurgården inför förra
året, men att Mia Jalkerud gav honom svar på tal:
”Hon gjorde nio mål och visade att hon håller i högsta
serien. Bra jobbat.”
är kvar från fjolårets
framgångsrika säsong, men tränaren/sportchefen Joel
Riddez är ny liksom spelsystemet där Mia Jalkerud har
spelat ensam längst fram med Madeleine Stegius
bakom sig i en 4-4-1-1-uppställning.
– Förra året spelade vi med en ganska rak
4-4-2-uppställning och det tar sin tid att spela in det

DE FLESTA LAGKAMRATERNA

nya systemet, men det är kul. Det är en offensiv fotboll
där vi trycker upp ytterbackarna. De är lätt att springa
bort sig när man är ensam på topp så det krävs att man
har lite tålamod även om vi fotbollsspelare knappast är
kända för det.
Joel Riddez då? Jo, än så länge ligger den gamle
ytterbacken på plus även hos Mia Jalkerud.
– Styr man ett damlag så får man vara beredd på att
det blir krig ibland, haha. Han blir inte arg men han
kan vara väldigt bestämd och gå in och justera när
något blir fel och det kommer att utveckla oss både
individuellt och som grupp. Har visar med sitt engagemang att han verkligen vill göra något bra av den här
truppen. Förra året kunde vi luta oss tillbaka på att vi
var nykomlingar men nu måste vi ställa högre krav på
varandra. Nu har alla spelat minst ett år i Allsvenskan
och har fysiken för att ta nästa steg och kriga med de
bästa lagen i serien.

Tempest-Marie Norlin

slutade med en sjätte plats i den
allsvenska tabellen. Ett utmärkt resultat för en
nykomling som hade som mål att greja ett nytt
kontrakt. I år finns anledning att sikta högre.
– Vi vill ju komma bättre än förra året så klart och
jag tycker helt klart att vi ska ha målsättningen att ligga
på den över halva och kriga med de bästa lagen. Sen får
vi se om vi behöver ett år till för att kunna göra det.
Man vill alltid bli bättre och därför känns det så himla
bra att vi har kvar stommen i laget. Under alla mina
tidigare år i Djurgården har det ofta varit så att det
försvinner ett gäng spelare, efter varje säsong.
Nu känner många i laget varandra samtidigt som de
nya som kommer in tillför laget något.
En vinter som fyllts av träningstimmar, inte sällan
med två pass om dagen, går mot sitt slut och Mia
Jalkerud tycker att det känts bra även om det alltid är
tufft rent fysiskt.

FÖRRA SÄSONGEN

47

DAMLAGET

» Det är tre spelare med bra karaktär som
passar in i vårt sätt att tänka och som vill
mycket med sin fotboll. Totalt sett är det
en väldigt bra grupp.«
JOEL RIDDEZ, NY TRÄNARE FÖR DIF DAM

– Under januari och februari som är uppbyggnadssäsong är man väl alltid lite småtung. Det är klart att
det inte alltid är jättekul när man tränar ute i den kalla
vinden på Stadshagen, men vi har en väldig fördel som
även har tillgång till Johan Björkmans Hall på
Hjorthagen. Jag vet att andra lag som Hammarby har
haft problem med att hitta någonstans att träna över
huvud taget, särskilt under januari när Stadshagen inte
var uppvärmd.
MIA JALKERUDS LAGKAMRAT Johanna

Rytting Kaneryd
slapp kylan i början av mars då han befann sig på
betydligt varmare breddgrader i Spanien. Mittfältaren
blev uttagen till U23-landslagets träningsläger i La
Manga. Hon spelade en timme mot England följt av 30
minuter mot Japan. I båda matcherna blev det förlust
med 1-3 för de blågula.
– Det är första gången för mig med U23-landslaget
så det ska bli spännande. Det är två riktigt bra lag
och det är alltid kul att möta nya nationer, sa Johanna
innan resan.
Siktet är inställt på A-landslaget för 20-åriga
Johanna. Hon var bara 17 år när hon lämnade hemmet
i Kolsva och flyttade till Stockholm för att spela med
Tyresö FF, och via Älta IF hamnade hon i Djurgården
inför fjolårets säsong. Den gick så pass bra att Johanna
prisades för ”Årets genombrott” på Fotbollsgalan i
november. Johanna kunde dock inte hämta priset själv
då han befann sig på i Papua Nya Guinea för att spela
U20-EM.
– Jag hade väl inga förväntningar på att jag skulle
vinna något pris men det kändes som ett genombrott,
det måste jag nog säga. Det var min första säsong i
Allsvenskan och jag kände att jag utvecklades mycket.
Jag fick ut mycket av det jag kan så det var ett väldigt
bra första år för mig.

Henrik Berggren gläds åt att
både Johanna Rytting Karneryd och Mia Jalkerud
skrev på nya kontrakt inför 2017.
– Johanna är en mycket lovande spelare som redan

DJURGÅRDEN FOTBOLLS VD
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har etablerat sig i Damallsvenskan och det ska bli
mycket intressant att se hennes utveckling kommande
säsong. Mia är en notorisk målskytt som visat att hon
håller en mycket hög klass även i Damallsvenskan.
Vi är mycket glada över att vi kommit överens om två
nya år med dem och även med målvakten Gudbjörg
Gunnarsdottir. Det visar vi att vi fortsätter att satsa
uppåt, säger Henrik Berggren.
Ett av årets nyförvärv är anfallaren Tempest-Marie
Norlin från förra året tabellfyra Piteå. Fotbollskarriären
inleddes i Skogås-Trångsund och fortsatte Bagarmossen
som senare slogs ihop med Hammarby. Vägen till
Djurgården har gått via Sirius och nu senast Piteå, där
hon gjorde fem mål och sju assist på 20 matcher.
– Tempest är en stockholmstjej som valt att flytta
hem och spela för Djurgården vilket vi är glada för.
Det är en duktig spelare med spetskompetens i sin
explosivitet och snabbhet och hon kommer att passa bra
in i vårt spel. Hon är otroligt ambitiös och verkligen vill
utvecklas., säger tränaren och sportchefen Joel Riddez.
När det uppdagades att Tempest-Marie Norlin var
på väg bort från Norrbotten skrevs flera insändare till
Piteå-Tidningen där man hoppas att klubbledningen
skulle agera: ”Vi behöver hennes förmåga, talang och
framåtanda i kommande års allsvenska spel.«
– Det gick bra där och det var ett lärorikt år.
Men det känns jättebra att vara tillbaka i Stockholm
och att få representera Djurgården 2017. Jag har pratat
med Joel Riddez om hur han tänker och det känns
spännande, säger Tempest-Marie.
Hon lyfter fram snabbheten och tekniken som
sina styrkor på planen och beskriver sig som en
poängspelare. Trots att hon vann poängligan i Piteå
är hon inte nöjd.
– Det är klart att jag önskar att jag hade gjort flera
mål men jag hoppas att de kommer i år i stället.
har lovat gott bortsett från
att A-landslagsspelaren Emilia Appelquist mycket
olyckligt skadade korsbandet i januari. Matchspelet
inleddes visserligen ringrostigt med förluster mot

DIF-DAMERNAS FÖRSÄSONG

Joel Riddez i DIF-tröjan 1999

Linköping och Eskilstuna men Bollstanäs kördes över
med hela 12-1 i Svenska Cupen och veckan efter
besegrades AIK med klara 3-0 på Skytteholm.
Joel Riddez är nöjd med sin trupp:
– Vi har spetsat till det med några riktigt intressanta
spelare. Hallbera Gisladottir är en isländsk vänsterback
som är väldigt snabb, bra med bollen och har en fin
vänsterfot. Hon håller en hög nivå av det vi sett hittills
och hon tillför en klar spetskompetens till laget. Sen
har vi förutom Tempest-Marie Norlin fått in Petra
Kümin som är en ung och ambitiös målvakt. Hon får
en rejält ökad träningsmängd hos oss så vi får vara lite
försiktig med belastningen på henne i början, men hon
kommer att växa in jättebra i det här. Det är tre spelare
med bra karaktär som passar in i vårt sätt att tänka och
som vill mycket med sin fotboll. Totalt sett är det en
väldigt bra grupp.

I OCH MED ATT FREJA HELLENBERG bestämde sig för att
återvända till Djurgården i slutet av januari fylldes den
sista luckan i truppen.
– Freja är en tvåfotad och snabb försvarsspelare.
Hon kan spela på alla positioner i backlinjen vilket
gör att vi får väldigt bra teckning defensivt, säger
Joel Riddez.
27-åriga Freja Hellenberg har gjort 77 allsvenska
matcher för Djurgården 2008-2012. Förra säsongen
representerade hon Kopparbergs/Göteborg FC efter
några år i Norge, men nu ansåg hon att tiden var inne
för en blårandig comeback:
– Det känns jättebra, jag är uppväxt i Stockholm
och Djurgården är mitt lag så jag har alltid velat
komma tillbaka. Jag har haft kontakt med Djurgården
under flera år och efter några andra utmaningar kändes
det rätt nu.

DIF-damerna inleder Allsvenskan med ett tufft bortamöte med Piteå söndagen den
16 april. Hemmapremiären äger rum tre dagar senare den 19 april då Rosengård, med
spelare som Lotta Schelin och Marta, kommer till Stockholms Stadion. Köp biljetter på
difbiljetter.se eller varför inte ett säsongskort till kanonpriset 600 kr?
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Foto: Jonas Riedel

DAMLAGET

PÅ PLANEN

7

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.
På det här uppslaget får du
lära dig allt du inte visste om...

M A G N U S

Eriksson
Vad brukar du äta till frukost?

– Havregrynsgröt och äggröra.
Plus en stor balja kaffe.
Vad har du för favoritmusik?

– Enormt blandat. Mycket svenskt men
även gamla sköna 80-talshits. Men jag
är i det stora hela en enorm allätare.
Vem styr musiken i omklädningsrummet
och är det bra musik?

– Vi är ett gäng som turas om en del.
Jag, Walker och Isak bjuder ofta på
musik. Till många av de unga spelarnas
förtvivlan.

Fakta | Magnus Eriksson
Född: 900408
Längd: 180 cm
Vikt: 79 kg
Position: Anfallare/Mittfältare
Nationalitet: Sverige
Kom ifrån: Brøndby IF 2016
Moderklubb: AIK

Vilken är den bästa film du sett?

Vilket lag, bortsett från DIF, har den bästa publiken?

– Otroligt nog ingen svensk film, men den bästa filmen jag
sett någonsin är Nyckeln till frihet.

– Malmö FF.

Har du någon favoritmaträtt?

– Pogba, Pirlo, Griezmann, Tevez. Ja, det var ett gäng bra
spelare när jag spelade CL 2014 med Malmö.

– En fin köttbit som blivit tillagad på grillen tackar man inte
nej till.
Vilken är den bästa match du sett?

Vem är den bästa spelare du mött?

Vilka har de snyggaste matchtröjorna i Allsvenskan?

– Finns väl ingen annan som är vackrare än vår ? Dum fråga...

– Man har ju sett en del boll genom åren. Men matchen
mellan Milan-Liverpool förra några år sedan i Champions
Leauge-finalen med en vändning från 0-3 till 3-3 är den jag
kommer på.

– Malmö FF borta. Vi vann hemma förra året så nu får vi
bjuda upp till dans på bortaplan också.

Vilken är den bästa bortamatchen under säsongen tycker du?

Berätta något kanske inte alla vet om dig.

Vilken är den minst roliga bortamatchen?

Vem är den kändaste person du känner?

Har du någon dold talang?

– Oj. Daniel Agger skulle jag nog säga.

– Ingen direkt talang i något faktiskt. Men lite av en teaterapa
ibland.

– Östersund borta. Det är en djävla bit. Däruppe åker man
skidor.

Vilka var dina fotbollsidoler när du växte upp?

– Har väl aldrig haft någon riktig idol
men om jag måste säga någon, så Lavezzi.
Vad hade du för favoritlag som yngre?

– Newcastle. Märkligt kan man tycka. Inte lika
hängiven i dag. Shearer spelade där då så det
var nog en av anledningarna till min support.
Kan du spela något instrument?

– Nej men jag hade önskat att jag kunde..
Vad ser du helst på TV?

– Mycket svenskt, serie som film. Entourage är
annars en favoritserie sedan lång tid tillbaka.
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Alan Shearer

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

– Insatsen hemma mot MFF förra året samt borta mot
Peking. Två bra gedigna djurgårdsinsatser samt okej från mig
med.
Vilket är det snyggaste målet du sett i Allsvenskan?

– Förmodligen något av mina...nej, jag skojade. Inget jag
kommer på direkt, men Elliot Käcks förra året var otroligt
vackert.
Vem är världens bästa fotbollsspelare genom tiderna?

– Fortfarande aktiv. Lionel Messi.
Vilken arena är den bästa i Sverige?

– Tele2.

Vilken yngre allsvensk spelare tror du blir nästa storstjärna?

– Ganska uppenbart. A. Isak.
Om du fick ändra något med Allsvenskan,
vad skulle det vara?

– Ingenting. Allsvenskan är underbar!
Vad jobbar du med att förbättra som
fotbollsspelare?

– Denna försäsong kommer jag jobba för att bli aningen
kvickare. I övrigt vill jag utveckla allt.
Vad tycker du om Tele2 Arena?

– Fantastisk! Lika underbart att kliva ut där varje gång.
I år tar vi hem Tele2:s första SM-guld.
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CSR

CSR

Nytt koncept ersätter
Djurgårdsandan
I april 2017 kommer vi att att presentera ett nytt koncept (inklusive nytt
namn) för CSR, hållbarhet och verksamhetsutveckling mellan fotbollsoch ishockeyföreningen, för att på sikt öka antalet supportrar, spelare
och ledare och därmed även öka värdet för sponsorer att stötta verksamheterna samt stärka föreningarnas övergripande attraktionskraft.
Text: Filip Lundberg

A

rbetet innebär att Djurgården
Fotbolls CSR-ansvarige Filip
Lundberg, tillsammans med
kollegan och projektledare Staffan
Holmberg, kommer dela sina tjänster
mellan Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey. På så sätt arbetar
föreningarna tillsammans på ett
kostnadseffektivt sätt för att driva
utveckling och skapa modeller för
utbyten av kunskap och idéer mellan
fotbollen och ishockeyn. Framförallt, är
förhoppningen, att föreningarna
tillsammans ska kunna uppvakta ännu
fler människor och partners och
tillsammans erbjuda dessa en ingång
till, och relation med, Djurgårdens IF i
olika former. Året om, på olika platser
runt om i Stockholm utifrån en tydligt
satt strategi som ska säkerställa att de
olika initiativen håller ihop:
– Vi vill enkelt sammanfattat
använda kraften i Djurgårdens varumärke. Våra representationslag och
akademier är dragloken som vi har för
att nå ut till nya platser och målgrupper.
Vår bredd och spets och vårt stora antal
supportrar i Stockholm och övriga
Sverige, gör oss till attraktiva samarbetspartners för både sponsorer,
kommun och olika intresseorganisationer om vi kanaliserar engagemanget på
rätt sätt och låter Djurgården fungera
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» Vi vill enkelt sammanfattat använda kraften i
Djurgårdens varumärke. Våra representationslag och akademier är dragloken som vi har för
att nå ut till nya platser och målgrupper. «
FILIP LUNDBERG, CSR-ANSVARIG DJURGÅRDEN FOTBOLL

som inkluderande mötesplats för
människor och verksamheter, säger Filip.
Tillsammans kan föreningarna möta nya
målgrupper och partners

Filip menar att, det faktum att Djurgården Hockey och Djurgården Fotboll
överlappar varandra i tid på året, kan
vara en konkurrensfördel då det finns
många evenemang att arbeta mot, året
om, som alla innebär en möjlighet att
bygga nya relationer med människor,
organisationer och företag. Utöver det är
Djurgården aktiva på ytterligare många
andra platser årligen via ungdomsidrott
och olika typer av samhällsengagemang.
På så sätt kan förhoppningsvis många
nya lojaliteter till Djurgården skapas via
den breda plattform Djurgården trots
allt är. Filip fortsätter:
– CSR (Corporate Social Responsibility)

är ett begrepp som kan tolkas på många
olika sätt, på gott och ont. Bra är att
man kan anpassa det till sin egen
verksamhet och i vårt fall sportens
värld, med allt vad det innebär. Lite
olyckligt är att det ibland, i samma
sportens värld, uppfattas vara synonymt
med sociala projekt. Vi försöker att inte
jobba med projekt utan strävar efter att
hela tiden utveckla vår kärnverksamhet.
Det är så vi gör mest nytta för alla.
– Samhällsengagemang blir således
en del av vad vi som förening vill stå för
och är integrerat med övriga verksamheter. Det gör vi lika mycket för vår
egen skull, som för någon annans. De
olika verksamheterna i Djurgården har
stor nytta av varandra och vi får som
mest framgång när de samverkar och
stärker varandra. De måste integreras
med varandra. Vi vill helt enkelt berätta

ännu mer om allt det positiva med
Djurgården. Det finns så många fler
positiva värden och berättelser som
förtjänar att synliggöras i högre
utsträckning. Vi gör faktiskt skillnad för
många människor oavsett de är supportrar, spelare, ledare eller andra som
kommer i kontakt med Djurgården via
vårt samhällsengagemang.
Ytterstadssatsning exempel på
samverkansområde med potential

Filip trycker på att föreningarna verkar i
en komplex och inte minst föränderlig
omgivning, där hänsyn behöver tas till
en rad intressenters förväntningar på
föreningarna, och att om man lyckas
med konststycket att göra de allra flesta
intressenter nöjda, så har man kommit
en bra bit på vägen:
– Ytterst ägs vi ju av våra medlemmar.

Men vi har också en rad andra intressenter som vi behöver ha en bra relation
till såsom till exempel samarbetspartners
och kommunen. Ska vi ta ett konkret
område som uppskattas av nästan alla
våra intressenter, och inte minst våra
supportrar, så är det vår ambition att bli
ännu mer närvarande i Stockholms
ytterstadsområden för att positionera
Djurgården där via olika aktiviteter.
Det är ett exempel bland många där jag
är övertygad om, att en närmare
samverkan mellan Djurgården Hockey
och Djurgården Fotboll, bidrar till att vår
genomslagskraft blir större. Här finns en
kombinerad samhällsnytta och kommersiell nytta om vi gör det rätt. Det har vi
redan börjat se resultatet av.
Mer information kommer i april 2017

Ett arbetsnamn och grafisk profil

kommer att tas fram och kommuniceras
under april månad, likaså en film som
ska synliggöra vilka värden arbetet
kommer att ta sin utgångspunkt i.
Filip avslutar:
– Ett starkt Djurgårdens IF förutsätter
att föreningen upplevs som en sympatisk
och samhällsnyttig aktör i Stockholm
med omnejd. Stockholm erbjuder många
möjligheter men också utmaningar som
behöver hanteras de närmaste åren och
ett professionellt utfört CSR-arbete
stärker föreningens möjligheter att själva
ta kontroll över sin utveckling. Under
2017 hoppas jag att vi får en positiv
respons ifrån supportrar, partners och
andra relevanta intressenter i takt med att
vi börjar arbeta för detta. Allt kommer
självklart inte sitta perfekt i april men
mycket kommer att bli tydligare och
sedan bli bättre allt eftersom.
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JÄRNKAMINERNA

Järnkaminerna
siktar mot
medlemsrekord

Stora reseplaner för
Djurgårdsfamiljen
Text: Viktor Adolfsson Foto: Bildbyrån

N

är Järnkaminerna släppte tåget
till bortapremiären mot Häcken
den 9 april tog samtliga cirka
500 platser slut på bara 10 minuter.
Eftersom efterfrågan säkert är dubbelt
så stor har JK veckorna efter tågsläppet
jobbat hårt för att kunna få haka på en
eller flera extravagnar på tåget.
Detta har verkligen varit den högst
prioriterade frågan men tyvärr har vi nu
fått ett definitivt besked om att det inte
går att få fram några vagnar.
Det gäller alltså att hänga på låset
nästa gång JK släpper ett tåg. Det är
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förhoppningsvis långtifrån det sista
tåget 2017.
Bussvärdar sökes!

Många uppskattar såklart tågen men
bussresorna är egentligen den dagliga
verksamheten i Järnkaminernas reseklubb. Där står vi dock inför en stor utmaning 2017. Det är alldeles för få som
är intresserade av att vara bussvärdar.
I nuläget är situationen i princip akut
och som det ser ut idag skulle vi bara
kunna skicka en buss (utöver tåget)
till Häckenmatchen med anledning

av detta. Vi behöver få in bra folk
som kan ta hand om en buss tillsammans för att kunna fylla på med bussar
denna resa.
Är du intresserad av att hjälpa till
som bussvärd? Kanske brukar du åka
med på resorna men kan tänka dig att
hjälpa till mer? Då är chansen stor att
du är väl lämpad att vara värd på en
buss! Hör av dig till JK på
reseklubben@jarnkaminerna.se nu!

Som tack för besväret får bussvärdarna
alltid gratis resa och gratis matchbiljett.

Guldåret 2003 var också en framgångsrik historia för officiella supporterföreningen Järnkaminerna. Totalt 4 837 personer valde då att betala
medlemskap i JK. 2017 siktar vi på att slå det rekordet, eller hur?

R

edan i slutet av februari månad
hade 3 400 personer skaffat
medlemskap, så många har det
aldrig varit så tidigt på året (ett JKmedlemskap gäller under ett kalenderår).
Att nå drömgränsen 5 000 är fullt
möjligt – och har vi tur gör vi det redan
under första halvåret 2017.
År 2016 arrangerade vi fyra tåg och
23 bussar. Vi slutade på cirka 3 800 medlemmar. I år siktar vi givetvis högre.
Som medlem i Järnkaminerna är du

med och bidrar till en levande supporterkultur på Djurgårdens matcher.
Du ser till att vi har ett bra stöd såväl
hemma som borta – även om du själv
inte är på plats. Medlemskapet kostar
150 kronor per år men de pengarna
bidrar till så mycket.
Som medlem får du också rabatt
på souvenirer och möjlighet att åka
med på resor, men du finansierar
också en rad satsningar runtomkring
Djurgårdens IF.

Nu kan du bli medlem
i JK direkt via Swish!
SÅ HÄR GÖR DU:
Swisha 150 kronor till
123 160 55 18.
Ange ditt personnummer
och din mejladress som
meddelande.
OBS! Kortet kommer att skickas ut till
din folkbokförda adress av oss och kan
därför dröja några veckor.
Om du vill få tillgång snabbt till
»Mina sidor« kan du mejla oss på
medlem@jarnkaminerna.se.
Tänk på att den som eventuellt har
skyddad identitet eller ej bor på sin
folkbokförda adress inte kan bli
medlem på detta sätt.

Vill du vara med och stötta Djurgårdens supporterkultur och
forma framtiden på våra läktare? Engagera dig i Järnkaminerna!
Skicka ett mejl till styrelsen@jarnkaminerna.se idag!
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DJ U R G Å R D S L I V

8. ZORAN STOJCEVSKI

»Kände under försäsongen
att vi hade något stort på
gång. Och mycket riktigt
krossade vi div 1 Norra 1994.«

Genom åren har många klassiska
spelare dragit på sig den blårandiga tröjan
och förgyllt tillvaron för Djurgårdsfamiljen.
Här presenterar vi i varje nummer av Djurgårdaren en lirare och hör honom berätta
hur det var när han spelade för DIF.
I detta nummer är det dags för
en spelare som fick smeknamnet

Vad är ditt bästa minne från tiden i DIF?

Zorro av DIF-supportarna.

Hur började din fotbollskarriär?

– Den började tidigt redan vid 6-7 års ålder med att leva och
tänka boll varje dag och när det gavs tillfälle. Resan i IFK
Göteborg var från knatteskola till A-lag som 17-åring.
Fantastisk skola
Hade du något favoritlag som liten?

– Tack vare Tipsextra på min tid så var det Liverpool som jag
fastnade för mellan 1980 och 1985, men allt eftersom åren
gick och utbudet av kanaler växte blev det tills slut Barcelona
som än i dag är mitt favoritlag.
Hur gick det till när du hamnade i Djurgården?

Fakta | Zoran Stojcevski
Ålder: 45
Position: Mittfältare
Säsonger i DIF: Fem
Mål i DIF: Åtta

– Det gick ganska snabbt hösten 1993, där jag och min dåvarande tränare Roger Gustafsson tyckte att jag skulle byta till ett
lag för att få mycket mer speltid och på riktigt visa upp mina
kvalitéer, och inte som i IFK då nästan alla var landslagspelare och speltiden var sällan. Några klubbar i Göteborg visade
intresse för mig men jag var tveksam. Några dagar senare
ringde Glenn Schiller och frågande om jag inte var intresserad
av att komma till Djurgården. Självklart pratade jag med Stefan
Rehn, Mikael Martinsson som jag spelade tillsammans med
i IFK om dom tyckte det var en bra klubb och som självklart
svarade ja. Och mycket riktigt så var det i Djurgården jag på
riktigt slog igenom.
Var det lätt att anpassa sig till DIF?

– Det var väldigt lätt då det var väldigt många nya, då DIF hade
tappat nästan halva sin trupp året innan. Anders Grönhagen,
Thor-André Olsen, Kaj Eskelinen ,Bosse Andersson m fl.
Vilka spelare influerade dig på den tiden?

– Det var många på den tiden. Några riktiga legender som
Diego Maradona, Michel Platini, Marco van Basten, Jürgen
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Klinsmann, Gabriel Batistuta, och i slutet på min karriär var
det Ronaldinho och Ronaldo.
Vad minns du av din debut?

– Sundsvall borta och vi vann matchen med 5-0. Underbar
känsla med en härlig supporterskara på plats. Kände under
försäsongen att vi hade något stort på gång. Och mycket riktigt
krossade vi div 1 Norra 1994.
Hur kändes det att göra ditt första DIF-mål?

– Alltid en skön känsla när man gör sitt första mål, då en del
spänningar släpper som man haft innan seriestart med ny klubb
och egna förväntningar. Kommer ihåg att det var borta mot
Västerås 9 maj. Vi vinner med 4-0 och jag gör 2-0.
Vilka medspelare gjorde mest intryck på dig under din
Djurgårdskarriär?

– Det var många härliga medspelare jag fick äran att spela med
under mina sex år. Thor André Olsen är den som gjort störst
påverkan som jag än i dag har en nära relation till. Han är gudfar
till min son Valter. Framförallt hans vinnarskalle och 100%
ärlighet och självklart en grym målvakt och smågalen personlighet som en bra målvakt måste ha. Nebojsa Novakovic - underbar
teknisk fotbollsspelare och en fantastisk målskytt men också
framspelare. Sharbel Touma - en grym talang som kom in i
laget och visade snabbt på stor ödmjukhet och lyssnade mycket
på oss rutinerade killar som senare gav utdelning. Bo Andersson
”Super-Bo” - målmaskinen som man aldrig glömmer.
Hur var stämningen i omklädningsrummet, har du några
speciella minnen eller anekdoter?

– Oftast avslappnat och bra energi med fokus på att presentera
på topp. Man går igenom dagens taktik förbereder sig på sin
uppgift och peppar andra.

– Att jag slog igenom som fotbollsspelare på riktigt.
Supportrarna och att man kreativt gav mig smeknamnet Zorro.
Härligt! Under min era var det mycket upp och ner som har en
tjusning i sig. Men framför allt 1996 som var mitt bästa år;
jag bar lagkaptensbindeln under hösten och blev utsedd till
Årets Järnkamin.
Har du någon kontakt med någon av lagkompisarna i dag?

– Thor André Olsen självklart, men jag stöter på en hel del andra
på stan eller i andra sammanhang. Men oftare nu när Djurgården med Pelle Kotschack i spetsen dragit igång ett forum där
Djurgårdens legendarer ses flertalet gånger per år. Riktigt kul
och bra initiativ.
Vad är dina intryck av dagens DIF?

– Hinner inte följa med så mycket men har fått känslan om att
man dragit ner på ambitionerna och är nöjda om man är ett stabilt allsvenskt lag. Kanske för att bygga mer kapital och senare
trampa upp och satsa hårdare.
Vad gör du i dag?

– Tyvärr inte så mycket fotboll då
familj och jobb med all rätt tar mest
tid. Sitter idag på ett konsultbolag
Moment som är specialiserade inom
projektledning.
Har du någon hälsning till
Djurgårdens medlemmar?

– Jag är grymt stolt över att få fått
chansen att representera denna
fantastiska klubb i sex år och lika
kul när det än i dag kommer fram
människor som känner igen en.
Inte helt omöjligt att min son
Valter kommer spela för klubben i
framtiden, då han i dag är fyra år.

Zoran Stojcevski idag
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BILJETTER

BILJETTER

Biljettinfo

PUBLIK MED FUNKTIONSHINDER
Biljettköp: Telefon: 077-131 00 00.
Entréer: Handikappanpassade ingångar C och I på det stora
entréplanet. Hissar från markplan till entréplan kan tas från det
sydvästra och nordvästra hörnet.

BILJETTSLÄPP
Här finner du preliminära datum för biljettsläpp:
IK Sirius (Premiär Allsvenskan)		
Biljetterna finns till försäljning
Elfsborg, IFK Norrköping			
Måndag 27 mars 14:00
IFK Göteborg, AIK, AFC Eskilstuna
Torsdag 25 april 14:00
Kalmar FF, GIF Sundsvall, Östersunds FK Måndag 12 juni 14:00
Malmö FF, Halmstad BK			
Fredag 7 juli 14:00
Örebro SK, Hammarby IF 		
Tisdag 29 augusti 14:00
BK Häcken, J-södra 			
Måndag 25 september 14:00
Biljetter köper du här: diffotboll.ebiljett.nu

BILJETTKATEGORIER
Vuxen:
Har du fyllt 20 år räknas du som
vuxen.

FAMILJEPOTT
Vi fortsätter säsongen 2017 med de
populära familjepotterna. Du köper
en biljettpott med 30 familjebiljetter
som kan utnyttjas på hemmamatcher
på Tele2 Arena i Allsvenskan och
Svenska Cupens gruppspel (Dock
gäller ej familjepotten på derbyn).
Platserna är på familjeläktaren och ni
sitter garanterat tillsammans.
Familjepotten köper du här:
difbiljetter.se/familjepott2017

SÅ HÄR KÖPER DU BILJETTER TILL MATCHER SOM
ÄR SLÄPPTA TILL FÖRSÄLJNING I AXS TRANSTICKET
På internet:
Biljetter köper du här: diffotboll.ebiljett.nu
Biljettkassa:
ServiceCenter vid Globens SkyView är öppet för biljettförsäljning på
matchdagar och öppnar två timmar före avspark. Övriga tider så
hänvisar vi till att köpa biljetter på internet.
Via telefon:
Callcenter telefon för biljettköp och frågor kring ditt köp via AXS
Transticket 0771-45 46 00, Måndag - Fredag 09.00-18.00, Lördag
10.00-15.00. Övriga tider så hänvisar vi till att köpa biljetter på internet.
Biljettkassa matchdag:
Globentorget, Ticket Info Söder och Ticket Info Norr öppnar två timmar
innan avspark men vi rekommenderar alla att köpa förköp så att ni
slipper stå i kö vid biljettluckorna.
Vi rekommenderar alla att köpa förköp innan ni kommer till arenan
för att undvika köer vid biljettluckorna. Vid problem i samband med
inpassering: Vänd dig till Skyview där du kan få hjälp.
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Handikapparkering: I parkeringsgaraget som nu är öppet under
arenan finns fasta handikapplatser i den södra respektive norra
ändan. Hiss finns från garaget och upp på brickan på det stora
entréplanet där man tar sig till den entré som står på biljetten.
På markplan finns inga privata parkeringsplatser men däremot
avlastningsplatser längs med hela den västra sidan mot
Slakthusområdet.

Barn:|
Barn upp till 6 år (födda 2011-2017)
går in gratis i vuxens sällskap och
sitter i knät. Vill man ha en egen plats
till sitt barn får man köpa en biljett.
Ungdom:
Mellan 7-19 år räknas du som ungdom
(född 1997-2010).
Student:
För studenter krävs ett uppvisande av
giltigt CSN- eller Mecenatkort vid
inpassering.
Pensionär:
Du kan nyttja pensionärsrabatten när
du fyllt 65 år eller vid uppvisande av
pensionsbevis vid inpassering.

ALLMÄN INFORMATION
Entréerna öppnar 1,5 timme innan avspark. Djurgården har
souvenirförsäljning i Djurgårdsbutiken i Globen Shopping.
Mat och dryck: Barer, kiosker, fastfood och mobila enheter finns
öppna på alla plan.
Parkering: Arenagaraget under arenan med 650 P-platser.
Rökning: Rökning inne på arenan är ej tillåtet.
Service och säkerhet: SLO:er finns på plats som kan kontaktas
om du vill framföra synpunkter och idéer under arrangemanget
samt önskemål för kommande matcher. Publikvärdar finns vid alla
läktare med publik och dessa kan kontaktas för hjälp och
information. Ordningsvakter finns på plats för eventuella
säkerhetsrelaterade uppgifter.
Barnvagnar: Får ej tas med in på Tele2 Arena. Barnvagnsparkering
finns längs med den nordöstra och sydöstra kurvan. Ta med eget
lås om du vill låsa fast barnvagnen.
Klistermärken: Klistermärken som sätts upp på arenan i samband
med matcherna tas bort direkt efter varje match och kostnaden
för borttagandet på hemmasektioner faktureras Djurgården.
Insamling till tifo: Sofialäktaren TIFO genomför insamlingar i
samband med våra hemmamatcher.

SE KARTA ÖVER SEKTIONERNA PÅ
TELE2 ARENA PÅ NÄSTA SIDA
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rätt från början. Just nu handlar mycket
om att skriva avtal, att få ordning på
strukturer och rutiner samt att ordna
med personalhanteringen. Det är
mycket som ska klaffa, men som det ser
ut nu siktar vi på att slå upp portarna till
butiken någon gång innan sommaren.
Vi återkommer givetvis med exakt
datum längre fram.

Alex ny
souvenirbas

Kommer vi från och med nu att få se ett
ökat samarbete med DIF Hockey runt
souvenirer?

Ända sedan Djurgården Fotbolls butik på Nybrogatan stängde i januari
2015 har alla Djurgårdare varit hänvisade till difshop.se eller till matchdagsförsäljningen på Tele2 Arena för att få tag på vackra blårandiga
souvenirer. Jakten och längtan efter en ny lokal har varit intensiv, men
nu börjar öppningsdatumet av den nya butiken i Globen City äntligen
närma sig. Vi tog ett snack med vår nye butiks- och souveniransvarige,
Alex Colucci, för att höra hur arbetet rullar på just nu.
Text: Martin Axhusen

T

jena Alex, hur är läget?

– Bra, tack! Men det är mycket
att stå i just nu med förberedelserna för den nya butiken.

Kan du börja med att berätta lite om
dig själv och vem du är?

– Jag heter då Alex Colucci, föddes i
Brasilien och kom till Sverige och
Västerås när jag var åtta år. Jag blev
inbiten Djurgårdare 1992 när DIF
Hockey kom på besök till Rocklunda62

hallen. De följande åren gick jag på så
många hockeymatcher som det
bara var möjligt, och sedermera
överfördes mitt intresse för Djurgår’n
också till DIF Fotboll. Hockeyn var
min inkörsport, kan man säga.
– Vidare har jag en gedigen bakgrund inom handel och retail och har
bland annat jobbat många år i olika
butiker inom elektronikbranschen. Jag
har också drivit ett klädmärke, Le Rue
Clothing, och sedan nästan 20 år

tillbaka designat souvenirer för
Järnkaminerna. Men nu ägnar jag det
mesta av min tid åt DIF-butiken.

– Ja, så blir det definitivt. Den nya
butiken kommer till exempel att drivas
gemensamt av DIF Fotboll och DIF
Hockey, och så kommer något som
heter Djurgården Merchandise att
bildas. Tanken är att vi ska fokusera på
det vi har gemensamt mellan de olika
sektionerna och att dra mer nytta av
varandra. Målsättningen är också att
souvenirsortimentet ska bli mindre
spretigt och att det ska finnas en
enhetlighet på ett sätt som kanske
tidigare saknats. Det kommer också att
skapas en gemensam grafisk profil för
fotbollen och hockeyn. Vi ska vara ett
Djurgår’n, helt enkelt.
Hur kommer butiken och det nya

Precis, hur går arbetet med den nya

souvenirutbudet se ut?

butiken?

– Rent praktiskt och lokalmässigt
kommer de de båda sektionerna att dela
på en butiksyta som är mycket större än
den som DIF Hockey idag huserar över.
Den mindre butiken kommer i förlängningen att fasas ut och helt ersättas av
den nya. Det blir dock lätt att hitta till

– Det går bra och rullar på som det ska.
Det har varit lite förhandlingar som har
dragit ut på tiden, men nu är vi på rätt
spår. Vi ser egentligen ingen anledning
att ha för bråttom, det är bättre att
skynda långsamt och se till att allt görs

den nya affären då den kommer att ligga
i direkt anslutning till den gamla.
– Vad gäller själva souvenirsortimentet så kommer det att bli stora skillnader
där också, men än så länge vill jag inte
berätta så mycket om det. Det kommer
att märkas längre fram. Min förhoppning är att alla Djurgårdare, i ännu

Kommer souvenirförsäljningen på och
runt Tele2 Arena att försvinna när den
nya butiken invigs?

– Nej, inte alls. Tvärtom är tanken att
vi ska utöka antalet försäljningsplatser
under matchdagar, både inne på Tele2
Arena och utanför densamma. Man
kan till exempel tänka sig att man

» Målsättningen är att souvenirsortimentet ska
bli mindre spretigt och att det ska finnas en
enhetlighet på ett sätt som kanske tidigare
saknats. Vi ska vara ett Djurgår’n, helt enkelt.«
ALEX COLUCCI, BUTIKS- OCH SOUVENIRANSVARIG

högre grad än i dag, ska kunna känna
stolthet över att bära våra souvenirer
- och det ska gälla alla dagar i veckan,
inte bara matchdagar.
Hur kommer det märkas att just du har
tagit över ansvaret, tror du?

– Till att börja med är det jag som har
det övergripande ansvaret, exempelvis
kommer jag att vara ansvarig för den
ledningsgrupp som har bildats. Min
avsikt är att försöka styra upp souvenirsortimentet lite mer för att skapa mer
struktur kring den hanteringen. Jag vill
också att det ska finnas tydliga målsättningar och riktlinjer för hur verksamheten ska se ut och utvecklas. Självklart är
det dock inte jag själv som ska göra
allting, utan det är ett lagarbete som
utförs tillsammans med övrig personal.

utanför Sofialäktaren har riktade
erbjudanden till de som går in vid den
entrén, och att man utanför familjeläktarens ingång erbjuder ett mer
barnvänligt sortiment.
– Vad gäller souvenirtältet som vi
brukar ha på Globentorget på matchdagar så kommer det definitivt att
finnas tillgängligt tills det att butiken
invigs, men sedan kommer det bara att
användas vid enstaka tillfällen, som ett
komplement till butiken.
för att han tog sig tid att
prata med oss under den här hektiska
perioden och önskar honom och all
hans personal stort lycka till i framtiden. Väl mött i den nya DIF-butiken
framåt sommaren, och glöm inte rean
som pågår på difshop.se!

VI TACKAR ALEX
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Flagghav på
Hemmapremiären
Det kommer bli en magisk publik inramning på
hemmapremiären mot Sirius och för att bidra till ett
vackert visuellt stöd så säljer vi pinnflaggor till ett
kraftigt rabatterat premiärpris!
Vi hoppas att få se mycket flaggor och det på
alla sektioner över hela arenan.
Flagga för Blåränderna! Föreställ dig hundratals
pinnflaggor som vajar vackert efter ett DIF-mål.
Vi vill dock understryka att flaggorna som säljs
inte är en del av ett tifoarrangemang, så titta på
din plats om det finns tifomaterial där innan du
använder dig av din flagga.

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

Stöd din förening. Bonus till alla!
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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.
Join the movement.
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DIF MARKETPLACE - BRA FÖR DIG & DJURGÅRDEN
Våra partners brinner för Djurgården. Våra supportrar brinner för Djurgården.
All denna kraft och passion har resulterat i ett nytt samarbete med Never
Offside som skapat en spännande plattform till oss - DIF Marketplace.
DIF Marketplace är en plattform där fotbollens och hockeyns partners riktar sig
till er Djurgårdare därute med fina erbjudanden och anledningen är enkel - ju
fler som handlar av våra DIF-partners desto starkare växer sig våra nätverk och
i förlängningen våra verksamheter.
Som Djurgårdare hjälper du Djurgården att växa samtidigt som du får ta del
av härliga erbjudanden på tjänster och produkter som du vill köpa.
En klockren win-win-win;
- Bra för dig
- Bra för partners
- Bra för Djurgården
Hur kan du bidra på bästa sätt?
1. Ha DIF Marketplace högst i tanken vid inköp
2. Sprid ordet om DIF Marketplace

Länk finns alltid
på dif.se!
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Hur mycket Djurgårdare är du och dina
vänner egentligen? Testa er med detta
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Reglerna är enkla. Svara på frågorna nedan och se sedan längst ned på sidan hur mycket Djurgårdare du är.

1

Vem var tränare när Godsway
Donyoh kom till Djurgården?

11

Sven Lindman är som bekant den spelare som
spelat flest matcher för DIF. Vilket år spelade han
sin sista match för blåränderna

2

Jonathan Augustinssons äldre
bror Ludwig är utlandsproffs,
vilket lag har han nyligen skrivit
på för?

12

Vem spelade flest matcher på vänsterbackspositionen i Djurgården under 2006?

3

1966 vann DIF SM-Guld, men
inför säsongen hade en annan
allsvensk klubb köpt många
av lagets tongivande spelare.
Vilken klubb var det?

13

Vilken nationalitet har Othman El Kabir?

14

Vilken slutplacering i Allsvenskan
fick DIF förra säsongen (2016)?

15

Vem är Djurgårdens senaste A-landslagsman i fotboll (mars 2017)?

4

Vilket var det sista året DIF spelade en allsvensk
match på Stadion?

5

Tommi Vaiho är nu tillbaka i DIF. I vilken klubb
var han mellan sejourerna?

6

Från vilket land kommer backen Souleymane Kone?

7

År 2005 tog sig DIF till semifinal
i Royal League och det var lagets
bästa placering i den turneringen.
Vilka blev för svåra i den semifinalen?

8

Hur många säsonger gjorde
Joona Toivio i Djurgår´n?

9

Vem har varit lagkapten i DIF i
längst period under 2000-talet?

10

Vilken engelsk klubb har Andreas
Isaksson spelat för?

16

Einar »Stor-Klas« Svensson är den som
tränat blåränderna under längst period.
I hur många säsonger var han tränare;
fem, sju eller nio?

17

En spelare i årets trupp har Djurgår´n
som moderklubb, vem?

18

Djurgårdens publikrekord
lyder på 48 894 åskådare
och sattes år 1959. Vilket lag
mötte vi i den matchen?

19

2009 delade fem spelare (Rajalakso, Youseff,
Haginge, Milic och Sjölund) förstaplatsen i DIF:s
interna skytteliga. På hur många mål vann de?

20

Vilken klubb köpte Kim Källström från
Djurgården efter hans tidigare sejour här?

RÄTT SVAR:
1. Magnus Pehrsson, 2. Werder Bremen, 3. Sirius, 4. 2013, 5. GAIS, 6. Elfenbenskusten, 7. Lilleström SK
8. Tre (2010-2012), 9. Markus Johannesson (fem säsonger, 2005-2009), 10. Manchester City (2006-2008,
19 matcher), 11. 1980, 12. Robert Stoltz, 13. Holländsk, 14. Sjunde plats, 15. Jacob Une Larsson,
16. Jacob Une Larsson, 17. Elliot Käck, 18. . IFK Göteborg, 19. Tre, 20. Rennes.
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QUIZ

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

Du är ett blårandigt geni!
Godkänt, men du borde se fler matcher
Hört talas om Emil Bergström?
Du har nog fått fel tidning...
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Andreas Isaksson, Kim Källström, assisterande tränare Ivan Ristic, målvakt Oscar Jonsson, Amadou Jawo, Haris Radetinac.

Marcus Enström. Sittande fr. v. Kerim Mrabti, Kebba Ceesay, Tommi Vaiho, tränare Özcan Melkemichel, Magnus Eriksson,

Niklas Gunnarsson, Souleymane Kone, Marcus Hansson, assisterande tränare Hugo Berggren, naprapat Christian Andersson,

Mittenledet fr. v. Jonathan Augustinsson, lagledare Daniel Granqvist, målvaktstränare Nikolaos Gkoulios, Tinotenda Kadewere,

Daniel Berntsen, Elliot Käck, Jacob Une Larsson, naprapat Karl Barrling, Joseph Ceesay, Malili Mayambela.

Bakre ledet fr. v. Jesper Karlström, Tim Björkström, materialansvarig Inge Lindström, Kevin Walker, Othman El Kabir,

Djurgårdens IF
Säsongen 2017

