
1

NR 2, 2017   DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING   PRIS 40 KR 

DESSUTOM   Mitt Djurgårdsliv: Peo / Järnkaminerna / Kim Källström / Kevin Walker 
Magnus Eriksson / Felix Beijmo / Ungdomslagen / Irma Helin / Joel Riddez m m

En lång väntan är över –

ÄNTLIGEN EUROPA!
Djurgården
Fotboll

Lars-Erik Sjöberg:

»En fantastisk resa 
på flera områden «

ÖZCAN MELKEMICHEL:

»Vi ska tro på att vi 
kan vinna varje match «

Tillbakablick

Läs om blårändernas
tidigare Europaäventyr
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Özcan summerar året
Förväntningarna lär bli högt ställda på DIF-tränaren och hans manskap inför 
2018. En kravbild som inte bekymrar den stresstålige Özcan              SIDAN 18
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Jubel bland spelare och supportrar efter att Trelleborg 
besegrats med 3-0 på Vångavallen efter mål av Jones 
Kusi-Asare (2) och Stefan Bärlin. Segern innebar att 
DIF slutade tvåa i Allsvenskan 2001 och därmed var 
klara för Europaspel.
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DJURGÅRDSÖGONBLICK

Trelleborg-Djurgården 2001
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en fantastisk resa 
på flera områden
»Vi behöver skapa fler möten som leder till ett ökat engagemang för föreningen. 
Djurgården är Stockholm och vi skall  finnas i hela Stockholm i dess minsta 
beståndsdel« skriver Djurgårdens ordförande Lars-Erik Sjöberg.

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

K
äre Djurgårdare, vi går mot jul- och 
nyårstider och för många innebär 
det säkert en mycket välbehövlig 

och välförtjänt vila ifrån arbete och krav till 
förmån för avkoppling och umgänge med 
nära och kära. Ledigheten skapar också 
ett utrymme för summering av det gångna 
året och förväntningar inför det stundan-
de. Som ordförande i Djurgården Fotboll 
ser jag tillbaka på ett i mångt och mycket 
framgångsrikt 2017 och jag känner en stor 
tillförsikt att 2018 har alla förutsättningar 
att bli ett bli ett väldigt bra år även det för 
oss. Sportsligt, ekonomiskt och organisa-
toriskt. 

SOM MEDLEM är du en del av vår stora familj 
som stöttar Djurgården Fotboll i både 
med- och motgång. Våra medlemmar är 
våra viktigaste stötte(s)pelare i vår strävan 
att vara den ledande idrottsföreningen i 
Sverige och en stolt symbol för Vår Stad 
Stockholm. Jag är därför glad att få skriva 
öppningstexten i detta nummer av 
Djurgårdaren som har fått sig ett grafiskt 
ansiktslyft. Djurgården Fotboll och Hockey 
har tagit fram en ny, gemensam grafisk 
profil och hur den ser ut ser du tydligt i 
detta nummer av tidningen. Ambitionen 
med tidningen är annars som alltid att 
täcka hela Djurgårdens IF så att du som 
läsare ska få en bättre inblick i de olika 
verksamhetsområden som tillsammans 
utgör föreningen och där effektiviteten i 
samspelet dem emellan avgör hur 
framgångsrika vi blir på sikt.

DJURGÅRDEN FOTBOLL har gjort en fantas-
tisk resa på flera områden. Vi har idag en 
bra ekonomi med ett starkt eget kapital. 
I år lyckades vi dessutom omsätta det 
sportsligt genom att vi, via herrlaget 
under Özcan Melkemichel, tog en 
tredjeplats som innebär en mycket 
efterlängtad Europaplats. Något som jag 
vet att hela Djurgårdsfamiljen verkligen 
längtat efter! Damerna har nu klarat av det 
beryktade svåra andra-året och etablerat 
sig i Damallsvenskan på riktigt. Plane-
ringen inför nästa säsong är redan igång 
och det ska bli väldigt spännande att 
fortsätta följa Joel Riddez lagbygge. Vi har 
haft förmånen att välkomna en ny 
verksamhetschef på Hjorthagen i Ola 
Danhard samt en ny akademichef i 
Christian Gentile. Ola ansvarar för dam, 
akademi och ungdom och har redan 
hunnit göra en väl genomomarbetad 
analys av verksamheten och följaktligen 
också vidtagit åtgärder för att ytterligare 
stärka upp den stora apparat som bland 
annat sysselsätter våra närmare 2 000 
pojkar och flickor och 450 ledare. 

ETT AV VÅRA FOKUSOMRÅDEN inför 2017 var 
den gemensamma souvenirbutiken mellan 
Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey 
och vilken succé det har blivit! Försälj-
ningen har överträffat de, redan på 
förhand, högt ställda målen och butiken 
har för många djurgårdare blivit en naturlig 
mötesplats innan och emellan matcher. 
Souveniraffären kan sägas blivit något av 

SOM ORDFÖRANDE ansvarar jag tillsammans 
med övriga styrelsen för att fastställa 
riktlinjer och strategier för hela Djurgår-
dens Fotbolls verksamhet samt att 
övervaka organisationens arbete. Vår VD 
Henrik Berggren brukar ofta säga att man 
måste göra prioriteringar i verksamheten 
och att man inte kan lösa alla stora frågor 
på en gång. Det är helt riktigt. Man måste 
helt enkelt prioritera. När man helt saknar 
resurser så löses det rätt naturligt men 
desto mer frestande blir det då att ta igen 
för förlorad tid när resurser finns men det 
gäller att förvalta resurserna ansvarsfullt, 
så att vi uppnår en uthållig framgång med 
en stabil uppåtgående kurva i alla led. Ser 
vi tillbaka i tiden för att få lite perspektiv 
så betar vi faktiskt av område för område, 
enligt den fastställda plan som vi har 
kommit överens om.

Lars-Erik Sjöberg

ett startskott för en alltmer organiserad 
samverkan mellan fotbollen och hockeyn. 
Vi har tillsammans med hockeyn också 
lanserat Vår Stad som är ett samlingsbe-
grepp för vårt arbete i Stockholm vad 
gäller upplevelse, föreningsidrott och 
spontanidrott i samverkan med staden, 
näringslivet och stockholmarna. Du kan 
läsa mer om det arbetet och en hel del 
annat i det här numret.

VIDARE GÖR företagsförsäljningen 2017 sitt 
bästa resultat någonsin. Det gäller såväl 
försäljning som resultat. Djurgårdens 
affärsnätverk fortsätter att växa såväl i 
kvantitet som kvalitet och det är roligt att 
kunna konstatera att det också görs 
alltfler affärer mellan företagen i affärsnät-
verket. Det har tidigare varit svårt att 
attrahera större partners men där har det 
skett ett trendbrott under 2017, där vi har 
haft glädjen att kunna presentera flera nya 
stora partners. Några av dem stöttar både 
fotbollen och ishockeyn och särskilt 
attraktivt uppges Djurgårdens bredd vara, 
det vill säga fotboll och ishockey för herrar 
och damer, pojkar och flickor. Vi erbjuder 
upplevelseidrott, föreningsidrott och 
spontanidrott kombinerat med ett attraktivt 
kommersiellt erbjudande och ett enormt 
engagemang för föreningen hos ett stort 
antal människor. Vårt långsiktiga arbete 
börjar verkligen bära frukt och det är kul att 
kunna konstatera att vårt samarbete med 
ISP fortsätter att utvecklas väldigt positivt. 

PLANERINGEN FÖR 2018 är redan helt igång 
och det gäller att fortsätta jobba hårt. Ett 

annat område som kanske berör de flesta 
djurgårdare mest är våra arrangemang på 
herr- och damsidan. Det är min upple-
velse att vi genom att systematiskt 
utveckling- och förbättringsarbete 
skapat en tryggare och mer välkomnande 
miljö på våra matcher, utan att för den 
delen göra avkall på den fantastiska 
stämning som våra supportrar skapar. Det 
är otroligt viktigt för oss att erbjuda en 
bra service till vår publik och att alla ska 
hitta sin plats på arenan. Vi arbetar sedan 
tidigare med att skapa olika sektioner 
som så långt som möjligt ska kunna 
tillmötesgå de önskemål som vår publik 
har. Vi är alla djurgårdare men vi vill leva 
ut vårt supporterskap på olika sätt. Därför 
kommer vi under 2018 bland annat att 
utveckla familjesektionen och skapa en 
helt ny seniorsektion. Jag vet också att 
man undersöker olika sätt att bättre 
komma in på skolorna för att möta ännu 
fler i yngre åldrar. Vi behöver skapa fler 
möten som leder till ett ökat engagemang 
för föreningen. Djurgården är Stockholm 
och vi skall finnas i hela Stockholm i dess 
minsta beståndsdel. Vi vill skapa fler 
fysiska möten samtidigt som vi ska vässa 
vårt arbete i den digitala miljön ytterli-
gare. Vi har för att nämna ett konkret 
exempel stora förhoppningar på att kunna 
lansera en helt ny hemsida i samband 
med säsongsstarten 2018. 

PUBLIKSNITTET FÖR 2017 slutade för 
herrarna på 16 241 vilket är den bästa 
siffran sedan 1962. Det är med andra ord 
en bra siffra men vi vill självklart bli ännu 

fler. Damernas snitt ökade också och 
uppgick till 537 och även här finns 
potential att bli många fler. Med andra ord 
behöver vi utveckla ännu klokare metoder 
för att marknadsföra våra matcher så att 
ännu fler människor vill se Djurgården på 
plats. Väl på plats måste vi erbjuda en 
ännu bättre upplevelse så att vi också får 
fler att gå oftare. Det här är ett ständigt 
pågående arbete och vi är på rätt väg. 

MEDLEMSKAPETS INNEHÅLL är ett område 
som vi har varit införstådda med har en 
stor förbättringspotential. Det pågår 
sedan en tid tillbaka ett arbete med att se 
över hela medlemsaffären. Alltifrån de 
delar som berör föreningen och medlem-
marnas relation (hur vi möter och 
kommunicerar med varandra) samt den 
kommersiella relationen (vilka mervärden 
kan vi som föreningen erbjuda våra 
medlemmar). Som supporter och medlem 
bidrar du till att utveckla och stärka hela 
vår förening; våra elitlag, vår flick- och 
pojklagsverksamhet, spontanfotboll samt 
andra arrangemang med våra samarbets-
föreningar och partners i hela Stockholm 
med omnejd. Det värdesätter vi högt! För 
det ska du ha ett stort tack. Ett särskilt 
tack vill jag också, å föreningens vägnar, 
rikta till alla de ideella krafter vars insatser 
vi är så beroende av. Det är vi tillsammans 
som utgör Djurgårdsfamiljen. 

MED DE AVSLUTANDE ORDEN hoppas jag att 
du uppskattar ”nya” Djurgårdaren och att 
du får en riktigt god jul och ett gott nytt år. 
På återseende 2018!  
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@BSabovic, 11 nov.
»Som alla vet är Kerim otroligt het!  
Han har lovat om denna tweet får 
över 500 retweets stannar han..!! 
Sprid ordet #StannaKerim.«
I skrivande stund har Besards uppmaning 
895 retweets

@DIF_Boa, 7 nov.
»Ingen tur på Allsvenskans stora pris, 
stolt över gubbarna i Djurgården, 
nästa år tar vi allt, juryn.«
Bosse har målsättningen klar

@TonyKungsholmen, 5 nov.
»Utöver spelarna som gjort Europa till en 
verklighet skall givetvis Bosse och Özcan 
hyllas ordentligt. Lär ha varit en del tunga 
dagar under sommaruppehållet för bägge 
dessa herrar. Tack som fan!«
Supportern Tony nöjd med säsongen

@FBeijmo, 5 nov.
»Europa 2018! Tack för stödet idag 
och hela säsongen. Vi har bara börjat. 
Fantastiskt rolig första säsong i DIF för 
mig, tack!«
Felix efter en fantastisk debutsäsong

@Kwalks8, 3 nov.
»Otroligt stolt och glad över att förnya 
mitt kontrakt med Sveriges finaste klubb! 
3 år har gått snabbt men många fina 
minnen har jag kvar för livet.«
Kevin efter att förlängt kontraktet

@RobbieLauler, 16 sep.
»Kim Källström gör årets mål. I världen.«
Den tidigare sportjournalisten Robert 
Laul gillade Kims kanon mot Örebro

@Erikssonmange7, 13 aug.
»Fantastiskt att vara Djurgårdare 
Tack för stödet!«
Mange Eriksson efter Norrköping-DIF 0-1

@GustavvEngvall, 16 sep.
»Kims bomb, @FBeijmo s första allsvenska 
mål, @Erikssonmange7 två mål! En helt 
okej lördag!! Tack för stödet! Vi trummar 
vidare.« 
Engvall efter krossen mot Örebro

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

N Y H E T E R

»Den överlägset sämsta vinnaren i laget 
är Jesper Karlström. Men sen vinner ju 
inte han så ofta på träning, ha ha… «
Mange Eriksson i podcasten FD 60 minuter.

DJURGÅRDEN 
FLEST PÅ
BORTAPLAN

DJURGÅRDENS 
BORTAMATCHER 
I SIFFROR

lovande juniorer fick prisTrygga barnen 
på match

Djurgården hade ett rekordstort stöd på 
bortaplan under 2017. Totalt hade man 
25 910 supportrar som befann sig på 
bortasektioner under årets 15 bortamatcher. 
I och med det hade man också flest sup- 
portrar på bortaplan av alla lag i Allsvenskan.

Det kom ett mail till Djurgården Fotboll 
från Trygga Barnen:
Tack, Djurgården Fotboll! 
Det var lite kyligt i söndags men på 
familjeläktaren på Tele2 Arena var det 
varmt när 40 barn och unga från Trygga 
Barnen fick en kväll de sent ska 
glömma. Att få göra något som bryter 
vardagen är avgörande för de här 
barnen och ungdomarna. Att få känna 
sig som alla andra och få något roligt 
att berätta om på måndagen i skolan. 
Alla kanske inte har möjlighet att hitta 
på aktiviteter på helgerna annars och 
vi vet att detta är så värdefullt för dem.
Det visas även information om Trygga 
Barnen på storbildskärmarna och 
barnen sträcker lite extra på sig! ”Titta 
där är vi, nu kan alla se Trygga Barnen” 
utbrister en pojke med ett leende! 
I pausen äter vi korv och popcorn och 
pratar om vilka spelare som vi fick 
träffa i våras på påsklovet när vi fick 
besöka en av Djurgårdens träningar. 
I andra halvlek så står det lika mellan 
lagen, det skriks och sjungs för att 
heja fram Djurgården. Det flyger 
popcorn och barnen står nu upp och 
hejar. Matchen slutar tyvärr oavgjort 
men vi har tillsammans fått möjlighet 
till en fantastisk kväll och kunnat ge 
barnen och ungdomarna möjlighet till 
ett minne de kan bära med sig!
Så tack Djurgården fotboll för att ni ger 
oss denna möjligheten!
Avslutningsvis vill vi dela med oss av 
ett citat från söndagen som vi tycker 
summerar kvällen:
”Detta är verkligen den bästa dagen i 
mitt liv!”  - Pojke som är 8 år gammal
Kommentar från Djurgården Fotboll: 
Stort tack Trygga Barnen för det 
viktiga arbete ni bedriver. Vi gläds åt 
att kunna hjälpa till. Vill du stötta 
Trygga Barnen och Djurgårdens 
gemensamma arbete för de här barnen, 
swisha ett valfritt belopp till 1232 76 57 09 
och märk betalningen DIF.

• Totalt antal Djurgårdare på tilldelad 
bortasektion i Allsvenskan är 25 910 .  
Ett snitt på 1 727 per match

• Totalt antal Djurgårdare på bortaplan i 
Allsvenskan är 38 226, i snitt 2 548 per 
match.

• Djurgårdens största bortafölje för året var 
borta mot AIK på Friends Arena då 6 254 
personer räknades in på Djurgårdens 
sektioner.

• DIF bortafölje mot AIK är den högsta 
bortasiffran för året för Allsvenskan.

• Djurgården plockar även andraplatsen 
med 4 829 i bortaderbyt mot Hammarby.

• Djurgården hade fler än 1 000 supportrar 
på plats på tilldelad bortsektionen i åtta 
matcher.

• Djurgårdssupportrar har under året skickat 
iväg 38 bussar till de olika allsvenska 
matcherna. 34% av bussarna (13 stycken) 
hade destination Kalmar i den sista 
omgången.

• Järnkaminerna arrangerade under året två 
tåg. Båda med destination Göteborg för 
mötena med Häcken (bortapremiären) 
och IFK Göteborg.

BIRGER ”FARSAN” SANDBERGS MINNESPRIS är ett 
stipendium som tilldelas en junior som visar 
framsteg inom både studier och på fotbolls-
planen. Pristagaren utses av Djurgårdens 
sportchef och U19-tränare. Årets pristagare 
blev Linus Pettersson Parnevik, född 1998 
och mittfältare i U19, med motiveringen:

”Utöver att vara duktig i skolan så har 
Linus som sista års-junior tagit stora kliv i sin 
fotbollsutveckling. Det beror främst på hög 
koncentration på uppgifterna i träning & 
match, han gör alltid oavsett sitt bästa och är 
positiv och uppmuntrande i sin feedback till lagkamrater. Linus har under året varit lagkapten 
i U19 och gjort återkommande goda insatser, både i U19-allsvenskan som U21-allsvenskan.”

– Det känns jättekul, det är en ära att få ta emot det här priset. Man har ju sett när 
andra fått det genom åren, det känns fantastiskt att få stå här själv nu, sa Linus när han 
mottog priset.

I SAMBAND MED ÅRETS SISTA HEMMAMATCH delades 
priset ”Årets junior” ut och pristagare 2017 blev 
Wilhelm Loeper. Högerbacken Wilhelm är född 1998 
och har gått hela vägen från Djurgårdens knatte-
skola upp till U19. Han utsågs till vinnare av sport-
chef Bosse Andersson och U19-tränare Johan Palm 
med följande motivering:

”Wilhelm är den spelare i U19 under året som 
presterat bäst över tid, både i U19 Allsvenskan och i 
U21 Allsvenskan. Han har under året i U19 både 
spelat högerback som vänsterback men även 

central mittfältare och har gjort goda prestationer på samtliga positioner. I våras åkte han 
med på A-lagets träningsläger i Portugal vilket har gett honom goda erfarenheter och han 
har under året startat tio matcher i U21 Allsvenskan. Wilhelm vill alltid bli bättre som 
fotbollsspelare och ställer först och främst höga krav på sig själv och i andra hand sin 
omgivning. Han har goda förutsättningar för att över tid bli elitfotbollsspelare.”

– Det är en stor ära och väldigt hedrande. Det är ju många stora DIF-spelare som har fått 
det här priset tidigare så det här är speciellt för mig, säger Wilhelm som har ökat formen 
gradvis under året.

 Lag Bortafölje

1. Djurgården  25 910

2. Hammarby  23 590

3. AIK  22 297

4. Malmö FF 14 698

5. IFK Göteborg 11 984

6. IFK Norrköping 4 833

7. Östersunds FK 3 157

8. IK Sirius 3 085

9. Örebro SK 2 644

10. IF Elfsborg 2 547

11. Jönköpings Södra IF 1 805

12. GIF Sundsvall 1 399

13. BK Häcken 1 071

14. Kalmar FF 1 002

15. Halmstad BK 829

16. AFC Eskilstuna 199

beijmo fick 
träffa sin idol
Felix Beijmo publicerade i höstas en bild på 
sitt Twitterkonto där han som ung fick 
möjligheten att träffa och fotograferas med 
landslagsbacken Jonas Olsson. 
    Han anade nog inte då att de senare med 
framgång skulle spela bredvid varandra i 
Djurgårdens backlinje.

5De fem mest gillade inläggen 
på Djurgården Facebook

3 572 - Magnus Eriksson skytteligavinnare

3 012 - Underbar seger mot Kalmar

2 090 - Åker du till Europa nästa sommar?

1 340 - Djurgården flest på bortaplan

1 314 - Kevin Walker förlänger med DIF
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D
en 25 januari säljs Michael Olunga till kinesiska 
Guizhou. Enligt uppgifter i bland annat Expressen 
och Aftonbladet ligger prislappen på 40 miljoner kr. 

Bosse Andersson förklarar att det egentligen inte fanns 
några planer på att sälja anfallaren. 

– Men sån är fotbollen och vi har ett ansvar för att 
driva en förening och måste göra det som är absolut bäst 
för Djurgården. Nu gick det extremt snabbt och det blev 
fullständig bingo för både spelaren och DIF. Det spekule-
rades mycket i media kring prislappen men det kommen-
terar jag aldrig. Däremot kan jag säga att det var en affär 
som ger Djurgården Fotboll en stor trygghet och energi 
för att på sikt vara en av landet starkaste föreningar. 

UTAN MICHAEL OLUNGA I TRUPPEN ser det tunt ut på 
forwardssidan. Den 31 januari presenterar Djurgården 
den senegalesiske strikern Aliou Badji. Tidigare samma 
dag har nyheten om att Kim Källström bryter sitt kontrakt 
med schweiziska Grasshopper kablats ut. När Bosse 
Andersson hintar på Twitter om en ny spelare kraschar 
dif.se på grund av överbelastning. Det är inte sista 
gången denna vinter. TT:s artikel ”Trodde på Kim – fick 
Badji” publiceras i tidningen över hela landet. 

Men Bosse Andersson har mer att göra än att twittra. 
När sms:et från Källströms agent Roger Ljung nådde 
honom låg han vid en pool i Senegal och vilade sig efter 
långa slutförhandlingar om Aliou Badji. Bosse läste sms:et 
en gång till och insåg att det var dags att börja jobba igen.

TIO DAGAR SENARE, den 10 februari kan Kim Källströms 
comeback i den blårandiga tröjan offentliggöras. Efter en 
dryg vecka av rykten och spekulationer är det klart. 
Återkomsten som så länge bara varit en dröm för alla 
Djurgårdare är verklighet och dif.se kraschar igen. 

– Det känns fantastiskt roligt att Kim kommer hem och 
det är klart att man känner sig stolt och lite tagen. I juli sa 
Henrik Berggren (DIF 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, säger Bosse Andersson.

SVERIGE ANVÄNDER det internationella fotbollförbundet 
Fifas regelverk för övergångar, men det är upp till varje 
lands fotbollförbund att bestämma perioden som 
transferfönstret är öppet.  Liksom i de andra nordiska 
länderna som spelar vår-höst är Sveriges vinterfönster 
öppet 1 januari - 31 mars och sommarfönstret 1 augusti 
- 31 augusti. Ett klassiskt transferfönster i Djurgårdens 
historia är från sommaren 2003 då Bosse Andersson 
förstärkte laget med Geert den Ouden, Jesper Blomqvist, 
Toni Kuivasto och Fredrik Stenman, men till och med det 
bleknar i jämförelse med vintern 2017. Aftonbladet 
kommer att beskriva det som ”Årtiondets succéfönster” 
och Kim Källströms tvåårskontrakt är bara början. 

TROTS KÄLLSTRÖMS ÅTERKOMST gör Djurgården en svag 
insats i Svenska Cupens gruppspel och missar avancemang. 

Text: David Bogerius Foto: Bildbyrån
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När Djurgårdssäsongen 2017 sammanfattas är det svårt att bortse från 
”Årtiondets succéfönster” – ett par galna månader innan den allsvenska 
premiären då det mesta tycktes vara möjligt. Inte sedan sommaren 2003 
har Djurgårdens sportchef Bosse Andersson haft så mycket att göra. 
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Den uppenbara bristen på anfallsspelare spär på ”silly 
season”-spekulationerna och mest snurrar det runt 
anfallaren Gustav Engvall som Djurgården vill låna av 
Championship-laget Bristol City. Engvall är helt med på 
noterna, bland annat för att få speltid inför sommarens 
U21-EM, och överenskommelsen om en utlåning under 
hela säsongen 2017 presenteras på Djurgårdens 
födelsedag den 12 mars. När Bristol-klubben får två 
anfallare skadade en knapp vecka senare kallas emellertid 
Engvall hastigt men mindre lustigt tillbaka till England.

Bosse Andersson och Djurgården ger inte upp Engvall 
men samtidigt som samtalen med Bristol City pågår 
erbjuds anfallaren Haruna Garba ett treårskontrakt. 
Den 23-årige nigerianen har provspelat med Djurgården 
under några veckor och gjort mål i en träningsmatch mot 
norska Tromsö. 

– Tanken var egentligen att han skulle få komma hit i 
lugn och ro och utvecklas. Det hade känts tryggare men 
nu kan det vara skarpt läge direkt och att han kastas in i 
hetluften omgående, konstaterar Bosse Andersson.

KNAPPT TVÅ VECKOR innan den allsvenska premiären är det 
dags för nästa ”bomb”. Djurgården värvar mittbacken 
Jonas Olsson, som har gjort 25 A-landskamper, från 
Premier League-klubben West Bromwich. Bosse 

Andersson är naturligtvis nöjd:
– Vi är oerhört glada att ha Jonas på plats hos oss. 

Han blir en viktig kugge för oss i defensiven inför den 
allsvenska starten. Ser man på hans meriter får vi in en 
riktig fältherre i försvaret med en stor vinnarskalle. Det 
här är något vi har sökt aktivt efter så det ska bli väldigt 
intressant att se honom leda backlinjen i den blårandiga 
tröjan framöver.

Det är en rejäl prestigevärvning. Till skillnad från Kim 
Källström och Andreas Isaksson finns det ingen tidigare 
koppling till föreningen, men Jonas Olsson väljer 
Djurgården ändå. Arbetet har pågått under ett par 
månader. 

– Under januari månad, eftersom han har ganska god 
relation med Kim och Isak (Andreas Isaksson), så satte 
det fart. Det kanske gjorde Jonas ännu mer sugen när 
han såg vilket mottagande Kim fick och hur de trivs i 
klubben. Då tror jag att han blev väldigt kittlad att avsluta 
karriären i svensk toppfotboll och allsvenskan, säger 
Bosse Andersson. 

INNAN FÖNSTRET STÄNGER den 31 mars blir Kebba Ceesay, 
Daniel Berntsen och Tim Björkström klara för nya klubbar. 
Den sistnämnda lämnar plats åt en 19-åring från Bromma 
som flera lag är intresserade av. Han väljer bort svenska 

mästarna Malmö och skriver på för Djurgården under 
vinterfönstrets sista timmar. 

– Det kändes som att DIF var mest angeläget och att 
det fanns en bra plats för mig att komma in, sätta ett 
avtryck och hjälpa laget. Så det var många olika bitar 
som föll på plats, säger Felix Beijmo. 

Även för Bosse Andersson faller bitarna på plats. 
Innan fönstret stänger kan han, ännu en gång, presentera 
Gustav Engvall.

– Vi är överens om ett låneavtal där Gustav spelar för 
oss fram till den 16 juli. Sedan kommer vi att ha en dialog 
med Bristol om huruvida det blir aktuellt med fortsatt 
spel efter det.

ENGVALL KALLAS TILLBAKA till England under sommarupp-
ehållet efter en mycket lyckad vårsäsong men återvänder 
i början av augusti. Även om formen är betydligt sämre 
under hösten är han, sett till hela året, en bidragande 
orsak till att Djurgården tar en Europaplats. 

– Vi arbetade efter en plan och det var lite hack i 
kurvan på den under våren då vi inte riktigt hade turen 
med oss. Men det är så det är att driva en klubb. Vilken 
övergång det än handlar om så tar det en massa kraft, 
men det är klart att i Gustav Engvalls fall så fanns det 
förhoppningar om att han skulle spela med oss redan 

från februari. Så blev det inte. 
Samtidigt som Engvalls entré på Kaknäs dröjde packade 

Michael Olunga ihop sina saker och tackade för sig. 
– I ett sådant läge som när det blir en sådan försäljning 

som med Olunga så får man göra en värdering och se vad 
som är bäst för Djurgården. Då saknades en del pussel-
bitar på forwardssidan som vi hade velat få dit tidigare 
men det klaffade inte och det är en besvikelse. 

SÅ HÄR EN DRYG MÅNAD efter säsongen behöver Bosse 
Andersson inte vara besviken längre. Djurgården har, för 
första gången på tio år, kvalificerat sig för spel i Europa. 
”Årtiondets succéfönster” gjorde DIF till ett topplag igen 
och de tre poäng som krävdes i sista omgången mot 
Kalmar ordnade Kerim Mrabti med två förstklassiga mål. 

Frågan är om nr 10 Mrabti är kvar i Djurgården när 2018 
års vinterfönster stänger den sista mars. Det finns alltid 
en risk att bra spelare försvinner precis som att nya 
tillkommer. Bosse Andersson är fullt medveten om att 
Kerim liksom den allsvenska skyttekungen Magnus 
Eriksson är en av de DIF-spelare som det finns stort 
intresse för bland utländska klubbar. 

– Det är angenäma problem för oss. Kerim är ett 
exempel på att man ska komma till Djurgården om man 
vill utvecklas och sedan komma utomlands.  

12 13
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Stämmer det Tomas, är du spindeln-i-
nätet på Djurgården Fotboll?
– Haha, det vet jag inte. Om jag är en 
spindel så är det många andra som också 
är det hos oss. Vi är en relativt liten 
organisation som tillsammans med 
väldigt många volontärer arbetar hårt för 
att varje arrangemang och vardagen i 
Djurgården skall fungera. Vi är en stor 
förening med tusentals medlemmar, 
elitlag på dam- och herrsidan, en 
omfattande ungdomsverksamhet med 
över 2 000 spelare på pojk- och flick-
sidan, plus 350 ideella föräldraledare, ett 
futsallag i högsta serien, många samar-
betspartners samtidigt som vi driver 
viktiga aktiviteter som spontanfotboll och 
fotbollsfestivaler i våra förorter. Så det 
krävs att alla hjälps åt, så är det i en 
förening. Komplexiteten av att driva en 
stor förening som Djurgården med alla 
intressenter runt om och kopplingen till 
en stramt hållen ekonomi i balans gör att 
vi nog alla måste vara hårt arbetande 
”spindlar” med en bra förmåga att 
fokusera, samarbeta och kraftsamla då 
det krävs.

När du inte syns på Tele2 Arena, 
vad gör du då?
– Till vardags tillbringar jag min tid i 
Klocktornet på Stockholms Stadion där 
jag leder vårt marknadsteam med fokus 
på arenaupplevelsen, biljetthantering, 
medlemsaffären och vår marknads- 
kommunikation. Utöver det arbetar jag 
och stöttar vår VD med frågor kopplat till 
utvecklingen av svensk elitfotboll inom 
ramen för vårt samarbete inom SEF 
(Svensk Elitfotboll).

Det låter som ett stort arbetsområde?
– Det är det. Det finns att göra och det är 
för det mesta fantastiskt kul och 
stimulerande. Att leda och driva utveck-
ling i en förening av Djurgårdens storlek 
är utmanande eftersom vi hela tiden 
balanserar mellan två världar. Det 
spänner över föreningsverksamheten 
med ungdomsfotboll som präglas väldigt 
mycket av det ideella engagemanget som 
svensk idrott inte skulle fungera utan till 
den andra ytterligheten där våra kommer-
siella och ytterst professionella arrang-
emang på Tele2 Arena befinner sig.

Om du skulle nämna några av de mest 
viktiga utvecklingsprojekten som pågår 
inom Djurgården fotboll just nu, vad 
skulle det då vara?
– Oj, var skall jag börja då - det händer så 
sjukt många spännande saker hos oss 
just nu. Men om jag skall sortera mina 
tankar så skulle jag starta med våra 
medlemmar och alla besökare/gäster 
som vi har på våra stora arrangemang på 
Tele2 Arena, men även Stockholm 
Stadion och matcherna som våra duktiga 
damer spelar där. När jag pratar besökare 
så tänker jag också på vår hemsida, 
www.dif.se.
 
Avslutningsvis Tomas, har du några 
särskilda tankar och förhoppningar 
inför 2018?
– Självklart, jag hoppas att 2018 blir ett 
roligt år för alla djurgårdare. Att vi 
tillsammans tar ytterligare steg i vår 
utveckling av hela Djurgården. Att vi får 
fler medlemmar och att vi ökar vårt 
publiksnitt på både Tele2 Arena och 
på Stadion. 

Text: Tommie Lindberg  Foto: Bildbyrån

För många av er som är flitiga besökare på Tele2 Arena är Tomas af Geijerstams ansikte säkert bekant då 
han alltid syns fara omkring på arenan såväl innan och under som efter matcherna. Tomas är tillsammans 
med Mats Jonsson ytterst ansvarig för Djurgårdens matcharrangemang. Och om någon inom Djurgården 
Fotboll skall ges epitetet spindeln-i-nätet så är det Tomas, inte många saker sker utan att han har ett 
finger med i spelet. Förutom matcharrangemang, så är Tomas ansvarig för affären kring privatmarknaden 
som medlemmar och biljetter.

Mina sidor, ny hemsida och medlemsskap

Fokusområden inför 2018

Mats Jonsson och 
Tomas af Geijerstam

Medlemsaffären och ”Mina sidor”

– VI HAR ETT VIKTIGT PROJEKT IGÅNG som är kopplat till hela 
medlemsaffären där vi tittar på vad vi behöver ladda medlem-
skapet med för att vara ännu mer intressanta och relevanta 
som förening i en framtid. 

– Vilka är våra medlemmar, vad tycker dom om medlem-
skapet, vad erbjuder vi dem i form av aktiviteter och förmåner 
och vad erbjuder vi inte idag? Hur skall vi göra för att attrahera 
fler medlemmar vilket vi både vill och behöver göra de kom-
mande fem åren? Vi är en stolt medlemsägd fotbollsförening 
och det vill vi ta fasta på och utveckla för framtiden, så det är 
ett viktigt område att fokusera på. 

– Alla frågor ovan kräver att vi uppgraderar vårt kunddata-
bassystem så att vi på sikt skall kunna erbjuda en skräddar-
sydd service till alla medlemmar. Vi vill med lanseringen av 
”Mina sidor” skapa en personlig Djurgårdssida för alla med-
lemmar och biljettköpande arenabesökare, vår målsättning är 
att vi Djurgårdare skall kunna hantera våra medlemskap, våra 
säsongskort och andra biljettköp samt kontinuerligt ta del av 
personliga förmåner och erbjudanden den vägen. Vi har alltså 
en första version av mina sidor uppe och redan har många 
djurgårdare tagit del av fina erbjudanden från både fotbollen 
och hockeyn.  
 
Arenaupplevelsen, säsongskorten och biljettköp

– VI HAR HAFT ETT FANTASTISKT ÅR BAKOM OSS där vi haft det 
bästa publikåret sedan jag började på Djurgården 1998. 
Otroligt kul förstås då vi jobbar hårt för att nå och överträffa 
målen, men som alltid så kan vi inte nöja oss med det. 

– Vi har under hösten jobbat med att finslipa detaljer 
kopplat till hur vi som besökare köper biljetter på nätet. Vår 
utmaning är att driva på utvecklingen av det biljettsystem 
vi har. Vi har en bra dialog med Stockholm Live som driver 
Tele2 Arena. Nu har vi förhoppningsvis kommit förbi några av 
de största utmaningarna så under nästa år hoppas vi att de 
små justeringarna skall upplevas som positiva. Jag kan också 
meddela att vi inte kommer att höja biljettpriserna till nästa år 
vilket vissa rykten gjort gällande, Vi kommer över tid behöva 
justera biljettpriserna inom flera kategorier men för 2018 så 
ligger biljettpriserna stilla.

– Vi har i arbetet med säsongskortsförsäljningen gjort vissa 
justeringar i hur biljettkategorierna runtomkring på arenan 

fördelar sig. Då vår övergripande målsättning är att erbjuda 
både en stämningsfull upplevelse och trygga arrangemang, så 
kommer vi inför nästa år utöka familjesektionerna då vi ser fler 
och fler barnfamiljer som söker sig till arenan. Vi kommer även 
göra en satsning på en särskild seniorsektion efter det att ett 
test som vi genomförde tidigare i höst föll väl ut. 

– I tillägg till det så hoppas vi fortsatt att Järnkaminerna 
med deras målmedvetna arbete att skapa stämning och fylla 
ståplats på både hemma- och bortamatcherna skall ta ytterli-
gare steg 2018.
 
Ny hemsida under 2018

– JAG KAN NÄMNA NÅGRA ORD om arbetat med en ny hemsida.  
Vi har sedan ett par månader tillbaka arbetat med ett hemsides- 
projekt där vi till den allsvenska starten 2018 skall ha en ny 
hemsida på plats, responsiv och mobilanpassad, som utöver 
en ny design kommer att göra arbetet för våra skribenter och 
marknadsförare mycket lättare. 

– Det är ingen hemlighet att vår hemsida dif.se inte är 
up-to-date med dagens behov och önskemål, varken från oss 
som arbetar internt eller från våra supporters. Vår nuvarande 
hemsidesplattform är otroligt svårarbetad vilket skapar 
mycket onödigt arbete och frustration. 

– Vi har som mål att kunna testköra den nya lösningen i 
februari för att sedan gå live inför den allsvenska premiären. 
Vi har för att inte ta oss vatten över huvudet valt att göra en 
lansering i etapper med det allra viktigaste först och sedan en 
successiv utrullning som vi tror skall gillas av våra supportrar 
och alla andra som följer oss i sociala medier oavsett om det 
sker i mobilen eller på desktop.

Det var väldigt många saker på gång, hur får ni ihop allt detta? 
– Först och främst så har vi bra folk internt som arbetar med 
de olika projekten. Sedan har vi några externa konsulter med 
stort Djurgårdshjärta och relevant kompetens som stöttar oss 
och driver utvecklingen framåt samtidigt som våra leverantörer 
inom IT-området verkligen förstått våra behov av förnyelse. 
Jag har respekt för att många av våra utvecklingsprojekt sker 
under i princip samma tidpunkt, det är en utmaning då vi är en 
liten organisation, men jag känner att vi betar av fråga efter 
fråga och förhoppningsvis skall det också märkas då vi startar 
upp fotbollssäsongen på riktigt efter jul och nyår. 
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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. 

Stärk din kassa!

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

–  STö r ST I  Sv e r I G e  på  fa K T u r a Kö p

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

SU

PPORTERS CLU
B

D  I   F

EN RIKTIG DJURGÅRDARE ÄR
MEDLEM I DJURGÅRDENS SUPPORTERS CLUB

Djurgårdens Supporters Club är Sveriges
äldsta supporterförening. Vi bildades 1947 av ett antal äldre

herrar i yngre medelåldern som insåg vikten av att alltid
stödja Djurgården oavsett idrott.

Vår verksamhet i dag går ut på att med ekonomiska medel
i form av bidrag och stipendier stödja talanger och ledare

inom hela Djurgårdsfamiljen.

Bli en riktig Djurgårdare Du också. 
Välkommen som medlem i Sveriges äldsta supporterförening!

Under 18 år, 100 kronor/år
Vuxen, 200 kronor/år

Ständigt medlemskap, 2500 kronor

Betala till
Plusgiro 35 21 20-0

Swish 123 236 09 49

www.dsclub.se 
www.facebook.com/djurgardenssupportersclub
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Özcan 2.0
- nästa steg

D
et var mycket positiva tongångar 
men också vissa som reste 
frågetecken när Özcan Melkemichel 

klev in som ny tränare i Djurgården. Hur 
blir det att gå från små föreningar som 
Syrianska och AFC United till storklubben 
Djurgården? Hur kommer han hantera 
trycket inom 08-fotbollen? Hur ska han 
handskas med Kim Källström och de andra 
stjärnspelarna?

 
EFTER EN FULLBORDAD FÖRSTA SÄSONG har vi 
nu facit på hand och ett antal frågetecken 
uträtade. Djurgården kom trea i Allsvenskan 
- den bästa placeringen och poängskörden 

sedan 2007 - och spelade dessutom en 
attraktiv, målrik fotboll som nu kommer att 
testas mot europeiskt motstånd i kvalet till 
Europa League under 2018. 

Onekligen ett respektabelt inledande 
år för Özcan som utstrålar sitt sedvanliga 
vänliga lugn när vi slår oss ner för en 
pratstund i tränarrummet på Kaknäs för 
att summera intrycken från ett år som gått 
lite över förväntan – i alla fall sett till 
målsättningen. 

– När vi började säsongen så hade vi 
ingen uttalad målsättning, den skulle vi ta 
senare under året. I mars efter cupen hade 
vi inte heller någon officiell målsättning. 

Men vi pratade internt inom föreningen 
om att vi ville vara ett topplag och i det 
läget var en topp fem-placering ändå 
godkänt. Efter det damp det ner ytterli-
gare några spelare och då hade vi siktet 
inställt på att komma topp fyra i alla 
fall. Men det var ingenting 
som vi gick ut och 
alade om och nu 
när man 

Text: Peder Ernerot  Foto: Bildbyrån

Han kom, han coachade och han segrade - i alla fall tillräckligt ofta för att ta Djurgården ut 
i Europa. Özcan Melkemichel inledde med ett starkt första år som tränare i Djurgården och 
förväntningarna lär bli högt ställda på DIF-tränaren och hans manskap inför 2018. En kravbild 
som inte bekymrar den stresstålige Özcan som gärna hoppar över prestige och målsättningar 
utan nöjer sig med att konstatera att: ”det viktigaste är alltid att Djurgården ska må bra av de 
beslut som tas.” 
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summerar säsongen så är en tredjeplats 
ändå en väldigt bra prestation, berättar 
Özcan som fått vrida och skruva på sitt 
lagbygge under resans gång för att till slut 
landa i en vinstgivande fotboll.

– Vi fick ändra spelidén ganska mycket 
från det vi hade tänkt oss först. Vårt mål 
var att spela en attraktiv men samtidigt 
effektiv fotboll. Ha en stark offensiv där vi 
skulle skapa mycket chanser och göra 
många mål med en väl fungerande 
defensiv där vi inte släppte in alltför 
många mål. Full fart framåt och håll tätt 
bakåt helt enkelt och ser man till den 
målsättningen så har vi lyckats bra. Vi har 
gjort näst mest mål framåt i Allsvenskan 
och vi har tre lag som släppt in mindre 
mål än oss. Det är väl okej men samtidigt 
så känner jag att vi ska bli bättre i framför 
allt defensiven men även i offensiven. Sett 
till året så var det ändå godkänt – fotbollen 
var attraktiv och vi hade ett aggressivt 
försvarsspel över hela planen. Så mycket 
av det jag vill se har vi visat, nu gäller det 
att vässa det ännu mer så att vi blir bättre i 
alla delar av spelet.

 
EN VIKTIG INGREDIENS i Özcans spelidé har 
handlat om frihet i offensiven på den så 
kallade sista tredjedelen. Ett taktiskt 
grepp som resulterat i 54 mål framåt där 

kan göra något åt mer än att jobba hårt 
och få skutan åt rätt håll. Det tycker jag att 
vi har gjort under de perioderna. När vi har 
förlorat en match har vi kommit tillbaka 
direkt och vunnit, det är en styrka som vi 
visat under hela året. Även om vi åkt på en 
tung derbyförlust så har vi direkt klivit på 
vinnarspåret igen.

 
I DE SITUATIONERNA underlättar de att ha 
vinnarskallar i laget. Har de dessutom 
kopiöst med rutin i form av landskamper 
och europeiskt ligaspel på högsta nivå så 
borde det vara en drömsits för en tränare. 
Men att Kim Källströms och Jonas Olssons 
ankomst till DIF skulle bli en välkrattad 
raksträcka mot framgång var ingen 
självklarhet. Det handlade om etablerade 
proffs som skulle landa i en allsvensk 
vardag och hitta balansen i ett lag där 
det redan fanns ett antal starka ledar-
figurer på plats.

– Det är höga krav som ställs men jag 
tycker inte att det har varit några problem. 
Det finns en ömsesidig respekt och utnyttjar 
man de här killarna på rätt sätt så får man 
väldigt mycket tillbaka, både som ledare 
och i gruppen. Sedan är det inte alltid lätt 
att få ihop en grupp med så stora skillnader 
när det gäller erfarenhet. Kim och Jonas 
har varit ute och spelat i Europa, gjort 
massa landskamper och upplevt det 
mesta inom fotbollen. Samtidigt är det 
några unga som kommer från andra hållet 
och även om den största delen i gruppen 
spelat mycket i Allsvenskan så har de inte 
varit med uppe i toppen så länge – undan-
taget Magnus Eriksson och Andreas 
Isaksson som vet hur det är att tillhöra ett 
topplag i serien. Det handlar mycket om 
respekt men jag tycker att vi har klarat av 
den balansgången på ett bra sätt och Kim 
och Jonas har varit väldigt nyttiga för de 
unga killarna i laget, förklarar Özcan som 
vill hålla dialogen öppen hela tiden för att 
kunna hitta lösningarna. 

– Vi har haft pågående diskussioner 
med en grupp av spelare under hela året 
som har reflekterat över saker och ting. 
Träning, match eller vad det än varit för 
tillfälle har jag suttit och lyssnat där alla får 
säga sitt och sedan får man diskutera sig 
fram till rätt lösningar.  Vi är en grupp med 
olika styrkor och för att få alla att hitta 

de offensiva positionerna har varit långt 
ifrån rigida vilket gjort den blårandiga 
offensiven svårläst för motståndarna. 
Utfallet har som sagt blivit lyckat och den 
kreativitet som frigjorts har varit viktig för 
laget, enligt Özcan.

– Jag tror att det betytt mycket för oss. 
Magnus Eriksson kommer upp i 14 mål och 
6 assist, Kerim Mrabti gör 8 mål och 7 
assist och Othman har 4 mål och 6 assist, 
även om jag i hans fall önskar att han 
borde ha gjort lite fler poäng. Sedan har vi 
Gustav Engvall som också gjorde det bra 
under en period. Våra offensiva spelare 
har trivts i den friheten som ges på den 
sista tredjedelen av planen så det är 
någonting vi kan bygga vidare på. Sedan 
handlar det inte bara om att ge spelarna 
helt fria tyglar, det finns ju självklart en 
spelidé bakom, förklarar Özcan som vill 
utveckla konceptet.

– Det här ett område som vi kan 
förbättra. Men för oss tränare gällde det 
att sätta en grund när vi kom in, samtidigt 
som vi skulle prestera och vinna matcher. 
Trycket är enormt och resultaten viktiga i 
en förening som Djurgården så vi behövde 
vinna matcher för att få lugn och ro i 
arbetet. Just den kombinationen: att 
vinna och förändra, är inte alltid lätt. Det 
finns ingen tid eller tålamod i de större 

varandra så krävs det att man är ödmjuk, 
delar med sig och att man lyssnar. Det 
viktigaste är alltid att Djurgården ska må 
bra av de beslut som tas. Det får inte 
finnas någon prestige någonstans – vare 
sig hos mig som tränare, hos spelarna eller 
någon annan i gruppen. Är det prestigelöst 
och man ser till Djurgårdens bästa så drar 
alla åt samma håll. Det har vi gjort i år och 
vi ska göra det ännu bättre nästa år. 

 

MEDAN SAMTALET PÅGÅR i tränarrummet 
tittar assisterande tränare Ivan Ristic in. 
På många sätt en motpol till den öppne 
och sociale Özcan som pratar mycket och 
ofta med alla han möter. Ivan däremot är 
mer lågmäld och gör inte särskilt stort 
väsen av sig men har varit en starkt 
bidragande orsak till den fina säsongen 
med sitt gedigna fotbollskunnande, enligt 
Özcan.

– Alla är jätteviktiga i det vi gör. Det 
finns inga enmansshower utan fotboll är 
en lagsport vilket gäller även på ledar-
sidan. Ivan har betytt jättemycket, Nikos 
Gkolious har gjort ett fantastiskt jobb med 
målvakterna, Hugo Berggren har gjort ett 
bra jobb med videoanalys och väldigt 
många andra saker runtomkring. Så vi har 
gjort ett bra jobb allihopa och jag är väldigt 
nöjd med ledarna överlag.

 
EN ANNAN VIKTIG LEDARE är sportchef Bosse 
Andersson som har en nyckelroll i det 
transferfönster som öppnas upp i januari. 
Özcan betonar skämtsamt att han inte har 
skrivit någon önskelista men att det finns 
behov av förstärkning framåt i truppen är 
inga chockerande nyheter. 

– Vi ska sitta ner och gå igenom 
truppen tillsammans för att se var vi 

klubbarna men har man som åskådare varit 
och tittat på Djurgården i år så ser man att 
förändringar har skett och jag tror också 
att många uppskattar att vi hamnade på 
tredjeplats.

 
JUST DET OMTALADE TRYCKET har man inte 
märkts av mycket hos Özcan under året. 
Självklart skapade till exempel insatserna i 
vårens derbyn djupa veck i pannan hos 
DIF-tränaren. Men han har hela tiden 
snabbt studsat tillbaka till den lugna 
utstrålningen med glimten i ögat och 
fortsatt med den metodiska ledarstilen. 
Eller har skenet bedragit? 

– Helt ärligt så finns det alltid stunder 
då man funderar. Men om jag har varit 
orolig? Då blir svaret nej. Det viktigaste är 
att vi känner att vi gör vad vi kan och då 
måste man ha ett lugn för jag vet att det 
tar tid att sätta saker och ting. Det går inte 
att stressa upp sig för att vi förlorar en 
match eller har en mindre bra period. 
Samtidigt vet jag att det går väldigt fort om 
man inte visar resultat och i slutändan 
handlar allting om att vinna. Gör du inte 
det under en längre period spelar det 
ingen roll hur bra laget spelar eller hur fint 
allting är. Vinner du inte är du inte värd 
någonting. Så visst kan man bli stressad 
över sådana saker men det är inget man 

behöver förstärka 
inför januarifönstret. 

Forwards behöver vi 
definitivt, minst en i 

alla fall och det ska inte 
vara någon på tillväxt. 

Det kan vara en ung 
eller lite äldre 

forward men det ska 
vara en anfallare som kan gå in och 
leverera mål direkt. Det kommer att krävas 
nu när vi spelar Svenska Cupen, kvalar i 
Europa och förhoppningsvis ska vara med 
i toppskiktet av Allsvenskan. För att klara 
av det behöver vi spetsa till det på några 
positioner. Bredden har vi och får vi sedan 
in spets så ökar bredden automatiskt, 
konstaterar Özcan som har fått hitta ad 
hoc-lösningar i anfallet under året.

– Vi spelade stora delar av vårsäsongen 
utan renodlade forwards, sedan kom 
Gustav Engvall och Aliou Badji. Ser man till 
Badjis fall så behöver han tid, det tycks 
inte alla ha fattat. Det handlar om en ung 
kille från Senegal som inte spelat i 
Allsvenskan eller någon annan europeisk 
liga. Han har fantastiska egenskaper i sin 
teknik med näsa för att finnas på rätt 
ställe, göra mål och skapa chanser. Men 
fotboll är mer än så och framför allt på den 
här nivån. Självklart hoppas vi att Badji 
ska slå igenom ordentligt nästa år men då 

» Självklart hoppas vi att 
Badji ska slå igenom 
ordentligt nästa år men 
då behöver han också 
jobba med de grejer som 
han måste förbättra.«
ÖZCAN MELKEMICHEL

Ivan Ristic och Özcan 
Melkemichel diskuterar 
matchbilden.

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

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

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

Hjälp oss att bli fler!
Ge bort ett medlemskap i Djurgården Fotboll

behöver han också jobba 
med de saker som han 
måste förbättra. Det finns 
inga garantier i fotboll men 
jag ser en stor talang i 
honom. Han har fått spela 
mer och mer efter sommar-
uppehållet och han visade 
också att han skulle spela 
genom att utveckla många 
sidor. Den utvecklingen vill 
vi se mer av och fortsätter 
den är han med och slåss 
om en startplats. Kanske 
slår han igenom ännu mer än så?

 
EN ANNAN FAKTOR som talar för mer speltid 
för Badji och övriga spelare som inte har 
hållit en plats är spelschemat 2018 som lär 
kräva en aktiv rotering i laget. 

– Det måste vi göra. Det kommer bli 
tighta matcher, framför allt efter sommar-
uppehållet när kvalspelet till Europa börjar. 
Då kan det ibland bli tre matcher i veckan, 
så rotering kommer att bli aktuellt.

 
ONEKLIGEN ETT HÖGINTRESSANT ÅR som 
väntar när laget samlas för årets första 
träning den 8 januari. Det mesta talar för 
en hyfsat intakt trupp och det kommer inte 
vara någon brist på drömmar om guld och 
Europaframgångar hos supportrarna. 
Özcan själv tänker dock inte skena iväg i 
några högtravande målsättningar och 
visioner utan nöjer sig med att konstatera 
att DIF anno 2018 är ett lag som ska vinna 
fotbollsmatcher.

– Det är bara onödigt att prata 
målsättningar när vi ännu inte vet vilket 
lag vi har inför nästa år. Det kan komma in 
spelare under januarifönstret som kan 
tillföra ny kvalitet och det kan också 
försvinna spelare. Så eventuella målsätt-
ningar kan man börja prata om i februari 
när cupspelet drar igång; eller egentligen 
efter gruppspelet när allting har satt sig. 
Då vet vi vilken trupp vi har att jobba med 
och kan börja titta framåt.

– Men för mig personligen är det inte 
viktigt med målsättningar. Att vara 

verksam inom Djurgården innebär att vi 
ska gå ut inför varje match och säga att vi 
ska vinna den. Det är målsättningen för 
mig. Gör vi det tillräckligt ofta så är vi ett 
topplag. Så varför sätta press på sig 
genom att säga att vi ska komma etta, 
tvåa eller femma? Det finns ingen 
anledning till det. Vi är en storklubb och 
oavsett hur vårt lag ser ut så ska vi gå ut 
och tro på att vi kan vinna varje match. 
Har man inte den mentaliteten så är man 
ingen storklubb och inte heller någon 
vinnare, poängterar Özcan.

 
EN FÖRSTA BLÅRANDIG INDIKATION kring 
säsongen som väntar får vi den 10 februari 
då Djurgården möter norska eliteserielaget 
FK Bodö/Glimt på Tele2 Arena. Ett viktigt 
och intressant genrep inför gruppspelet i 
Svenska Cupen som stundar där Djurgården 
möter Jönköpings Södra, Degerfors IF och 
IK Frej i grupp 3. 

– En intressant lottning och jag tycker 
att det är en ganska bra grupp. Nu får vi 
möta Degerfors igen så att vi får ta 
revansch på dem. Sedan har vi Frej som vi 
har här i Stockholm och känner till väl och 
så är det Jönköpings Södra som vi mötte 
två gånger i år. Vi har en stor möjlighet att 
gå vidare från den gruppen och har mycket 
bättre förutsättningar än vi hade när vi 
startade gruppspelet i cupen under 2017. 
Nu har vi en stadig grund att stå på och 
det betyder mycket, säger Özcan som just 
i det här fallet sträcker sig till en tydlig, 
uttalad målsättning

– Vi siktar självklart på att vinna vår 
grupp och gå vidare till kvartsfinal. Så 
mycket kan jag i alla fall säga, skrattar 
Özcan med sitt karakteristiska leende och 
beger sig tillbaka in i träningsanläggning-
ens matsal för att ta en kaffe, ta hand om 
sina spelare och kolla om det är något nytt 
frågetecken som behöver rätas ut.  

Özcan väljer Årets match
– Jag skulle kunna plocka ut två matcher. Den första är vår match hemma mot Öster-
sund där vi vinner med 3-0. Där tycker jag att vi rent taktiskt gör en jättebra match mot 
ett starkt motståndarlag. Försvarsmässigt tillåter vi egentligen inte Östersund att skapa 
någonting mot oss och vi följer vår matchplan nästan till fulländning. 
– Sedan tycker jag att vi gör en jättebra match hemma mot Malmö både taktiskt och 
spelmässigt. Vi skapar massor av målchanser sedan får de ett mål som tar på Gunnars-
sons ben och går in i slutsekunderna. De vinner på det men prestationsmässigt är jag 
jättenöjd med den matchen. Där visar vi att vi kan vara bättre än Malmö och egentligen 
är bägge matcherna mot Malmö väldigt bra. Men ska jag specifikt ta två matcher där 
jag känner: kan vi hålla den här nivån då är vi med och slåss på allvar i toppen.

Özcan firar Europa-
platsen med 

supportrarna på 
plats i Kalmar.
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Efter succén - 
nu siktar Felix 
ännu högre

–N
u har man hunnit reflektera och jag är väldigt 
nöjd, både med min egen prestation och 
lagets. Om man satsar hårt så får man ofta 

utdelning och det fick vi. Samtidigt var verkligen den 
sista matchen, där vi slog Kalmar och säkrade en 
Europaplats, väldigt avgörande. Hade vi inte klarat det 
hade det blivit ett annat fokus och en mycket mer negativ 
ton, särskilt som vi låg tvåa så länge. 

Du spelade för Brommapojkarna mot ett formsvagt DIF i 
Svenska Cupen (1-1) så sent som den 27 februari. Du blev 
inte avskräckt från en övergång, med tanke på att andra 
lag som Malmö var intresserade av dig? 
– Jag förstår vad du menar. Min känsla från den matchen 
var att BP var det bättre laget, så att byta klubb skulle 
inte vara något steg uppåt lagmässigt utan bara serie-
mässigt, men jag visste att det skulle komma in spelare 
som Gustav (Engvall) och Jonas (Olsson). Bosse (sport-
chefen Bosse Andersson) sa bra grejer till mig och jag 
kände att Djurgården var på väg mot någonting större. 
Det stämde bra överens med vad jag ville så jag tvekade 
faktiskt inte. 

Trots flera nyförvärv (inklusive Felix Beijmo) blev 
det förlust i den allsvenska premiären, och det mot 
nykomlingen Sirius. Vad tänkte du då?
– Det var en tråkig premiär så klart men jag blev aldrig 
riktigt orolig. Det tar tid att bygga ett lag och vi hade bara 

tränat tillsammans ett par gånger. Men i matchen efter 
gjorde vi en OK insats mot Häcken och sedan slog vi 
Elfsborg så då var vi på det igen. Jag tycker att vi var som 
bäst spelmässigt i augusti och september och då hade vi 
haft några månader på oss. 

Vad tycker du har varit säsongens höjdpunkter? 
– Det var en rolig första säsong i Djurgården med flera 
höjdpunkter men lagmässigt så gör vi en väldigt bra 
match mot Göteborg borta (11 sep) och vinner med 3-1. 
Det var en riktigt bra insats från vår sida. Individuellt sett 
så gjorde jag två fina mål som jag är väldigt stolt över. 
Ett mot Örebro hemma och ett mot Sundsvall borta där 
jag visade mina kvaliteter genom att driva boll från halva 
plan och följa med upp i anfallet till straffområdet och 
sätta dit den. 

Och vad har varit besvikelser? 
– Att vi inte vann Allsvenskan är en besvikelse.

Du har också, mer generellt, varit missnöjd med att laget 
tappat initiativet i matcher. Vårderbyt mot Hammarby är 
ett bra exempel där 1-0 blev 1-3 i andra halvlek. 
– Det är inte så att vi har fått direktiv om det utan det är 
mer att det blir så spontant. Matcherna lever sina egna liv 
och ibland så blir det bara så att man tappar initiativet 
och då är det svårt att återta det. Om man saknar de där 
en-två procenten i aggressiviteten är det inte lätt att    

Text: David Bogerius  Foto: Bildbyrån

Den 20 mars, några dagar innan den allsvenska premiären blev Felix Beijmo klar
för Djurgården. Det var ett nyförvärv som motsvarade förväntningarna i allra
högsta grad och gjorde succé. Med sin löpstyrka, sitt självförtroende och sitt
offensiva ytterbacksspel bidrog 19-åringen oväntat starkt till Djurgården bästa
allsvenska placering på tio år.
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Nu ingår takbox till alla 
modeller med 4MOTION 
fyrhjulsdrift.

Tiguan Allspace TDI 190 hk 4MOTION GT.
Rymlig: Använd så många av de sju sätena som du behöver, fäll ner övriga, och få plats med både 
passagerare och allt de vill ha med sig. Säker: Fyrhjulsdrift och flera säkerhets- system som standard 
ökar säkerheten för alla i, och utanför, bilen. Teknisk: Parkeringssensorer, elmanövrerad bagagelucka, 
LED-strålkastare med dynamiskt kurvljus, digitala mätartavlor, automatväxellåda och mycket mer ingår.
Just nu ingår även: Dragpaket samt lasthållare och takbox från Thule.

www.volkswagenstockholm.se

VI STÖDJER BRIS

Volkswagen Stockholm

Bränsleförbrukning blandad körning 5,9l/100 km. CO2-utsläpp 153g/km. Miljöklass Euro 6. Dragpaketet gäller tom 2017-12-01. Ski Team erbjudandet tom 2018-03-31.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. . Bilen på bilden är extrautrustad.

Volkswagen Stockholm Bromma - Hammarby Sjöstad - Kista - Smista - Södertälje 
Täby - Infra City Begagnatcenter - Östermalm (enbart service).

komma upp igen. Att komma in i press på exakt rätt sätt 
och spela jävligt tight, det är en färskvara. Jag tycker att 
anfall är bästa försvar, även om du leder med 1-0, för så 
länge du har bollen kan inte motståndarna göra mål. Om 
du är kapabel till att styra och ställa tycker jag att det är 
helt idiotiskt att lägga sig lågt och låta motståndarna ta 
över. Det är min filosofi i alla fall. 

FELIX OLOF ALLAN NELSON BEIJMO föddes den 31 januari 
1998. Några år senare, närmare bestämt i femårsåldern, 
bestämde han sig för att bli fotbollsspelare. Nyss fyllda 17 
flyttades han upp i Brommapojkarnas A-lag och skolades på 
allvar om från central mittfältare till högerback.

– Det började under en turnering med BP:s 98:or. Vi 
skulle spela final mot ett holländskt lag som hade en 
vänsterytter som var turneringens bästa spelare. Våra 
tränare blev förvarande om honom och då fick jag spela 
högerback. ”Du måste ta bort honom” sa de och då 
gjorde jag det. Jag gjorde en sån där otroligt bra match 
och tog bort honom helt. Efter det sa tränarna att de inte 
kunde sätta mig på någon annan position.

Din backkollega Jacob Une Larsson har också ett förflutet 
i BP. Hur är det att spela med honom? 
– Jag spelade några matcher tillsammans med honom i 
BP för två år sedan. Då tyckte jag att det var en bra spelare 
men att han hade en bit kvar att utvecklas för att bli en 
toppspelare, men nu har han tagit enorma kliv och gjort 
en fantastisk säsong där han har visat sina kvaliteter. Jag 
tycker att han har varit vår bästa försvarare, han har 
nästan överglänst mig, haha. Det jag gillar framför allt är 
att han är en spelande mittback, det är ganska klyschigt 
att säga men det värsta jag vet är när bollen kommer in 
bakom backlinjen och backen bara springer dit och sparkar 
upp bollen på läktaren och ropar hem sitt lag. Men alltså 
det finns inte, så kan man inte göra. Har man någonsin 
sett Pepe Guardiolas backar göra så, eller Piqué i Barcelona? 
När ”Une” får en boll felvänd så försöker han ändå hitta 
en lösning, kanske att slå en snäv passning mellan två 
anfallare till mig eller spela på ”Isaks” fötter. Jag uppskat-

tar att spela med sådana spelare väldigt 
mycket för det gör mig till en bättre spelare 
och det gör laget till ett bättre lag eftersom 
vi får behålla bollen. 

Du har även spelat med Jonathan 
Augustinsson i BP, vad tror du om 
hans potential?
– Han har en enorm potential. Det är en 
väldigt bra fotbollsspelare som är ganska 
lik mig. Han är ytterback och har ungefär 
samma längd och fysik, är snabb och har en 
bra fot. Nu är det Elliot (Käck) som har spelat 
på hans position och gjort det väldigt bra 
under hela året men den dagen ”Jonis” får 
chansen kommer det att synas. Spelar vi på 
varsin kant nästa säsong så blir det åka av. 

Har du försökt peppa och pusha honom nu när han har 
varit utanför laget? 
– Vi är bra polare så vi snackar kontinuerligt med varandra 
även utanför fotbollen. Är det någonting och jag ser att 
han inte riktigt är på hugget så säger jag så klart det till 
honom. Jag försöker ge honom tips om vad han ska tänka 
på precis som han gör till mig. Det kan vara enkla saker 
som om det finns chokladbollar på Kaknäs dagen efter en 
match. Så säger jag ”Jonis, du käkar inga chokladbollar”. 
Eller om det finns äppeljuice till maten så kanske han 
säger ”Felix, vi kör vatten”. Inte för att jag skulle ta äppel-
juice annars, men du fattar vad jag menar. Vi hjälper var-
andra med sådana saker hela tiden för vi vill båda att den 
andre ska lyckas. Vi är lagkamrater och nära vänner. 

Har du redan nu satt upp några mål för säsongen 2018? 
– Det är svårt att sätta exakta mål innan man vet hur laget 
ser ut men med det vi har i nuläget är ju målet att vinna 
varje match och vinner vi varje match så kommer vi att 
ta SM-guld. Vi kom trea i år och man måste hela tiden 
bli bättre enligt mig. Personligen siktar jag på att göra 
en riktigt bra säsong och göra mitt bästa och hjälpa DIF 
till att bli bättre. Visst skulle de vara kul att komma med 
i U21-landslaget så småningom, jag har spelat med U17- 
och U19-landslaget och det är alltid en ära, men det är 
inget jag fokuserar på. Presterar jag i Djurgården kommer 
jag att ta nästa steg, med eller utan landslag.

Vad hade du för inställning till DIF innan du kom hit?
– Det var inget speciellt. Jag är från Bromma och det är 
många av grabbarna här som är Djurgårdare men själv har 
jag alltid hållit på Chelsea och följt dem i stället, men när 
Besard (Sabovic) och ”Karlis” (Jesper Karlström) gick till 
DIF från BP så började jag följa Djurgården lite mer. När 
jag sen själv kom hit och märkte hur många som bryr sig 
om mina resultat och hur mycket supportrar det är både 
på hemma- och bortaplan så har jag självklart fått en 
känsla för Djurgården. Den klubbkänslan blir starkare för 
varje träning.  

» Målet är att vinna varje 
match och vinner vi 
varje match så kommer 
vi att ta SM-guld«
FELIX BEIJMO
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”F
örhoppningsvis kan denna startelva även överraska i 
matchen” skrev dif.se i samband med offentliggöran-
det. Och det kunde den. Djurgårdens tränare Kjell 

Jonevret ställde upp ett nykomponerat lag som rörde till det 
rejält för superstjärnorna i Juventus på deras egen hemmaplan. 
De tillresta Djurgårdssupportrarna trodde de drömde när 
Blåränderna var i en tvåmålsledning efter ett straffmål av 
Andreas ”Adde” Johansson och en fantastisk prestation av 
Tobias Hysén, lagets enda anfallare på plan. 

”Djurgården chockade Juventus” löd Expressens rubrik och 
det var ingen överdrift. Redan efter tre minuter hade Fredrik 
Stenman, som inledningsvis sprang som en galning längs med 
hela vänsterkanten, en farlig nick men Gianluigi Buffon lycka-
des rädda med stora besvär. 

Juventusprofiler som Alessandro Del Piero och Pavel Nedved 
såg skakade ut efter Hyséns 2-0-mål i början av andra halvlek, 

E
tt år tidigare i Belgrad hade Hammarby krossats med 4-0 
så Djurgårdarna var medvetna om vissa kvaliteter hos 
motståndet. Kanske var respekten lite väl stor under den 

första halvleken då DIF:s anfall var få och korta. Djurgården 
hade en spetsig men tunn trupp vilket den helt oprövade Aziz 
Corr Nyangs plats i startelvan skvallrade om. 

I den andra halvleken blev serbernas spelövertag mindre 
men då kom ologiskt nog ledningsmålet. Den entusiastiska 
men inte överdrivet gästvänliga hemmapubliken skrek efter 
fler mål att ha med sig till returen på Råsunda men i stället var 
det Djurgården som, imponerade nog, reste sig och kvitterade 
genom kvicke René Makondele. 

Stockholmarna var även närmast ett segermål under matchens 
slutskede. Kim Källström slog två projektiler till frisparkar som 
båda var nära att resultera. Den första träffade kryssribban, den 

F
C Köpenhamn kom till Stockholm som Nordens klart ledande fotbolls-
klubb efter imponerande insatser i Europaspelet 2001 med vinstmatcher 
mot bland andra Ajax och Lazio. Men danskarna kunde inte stoppa den 

formstarka Johan Elmander som löpte sönder danskarnas försvar med 
uppbackning från den släpande ”Adde” Johansson på Råsunda. DIF var 
tillbakapressat i matchens inledning men fick lite hjälp med ledningsmålet 
(självmål efter en hörna från Samuel Wowoah) och tog över matchen. I den 
45:e minuten nickade Elmander in 2-0 på en perfekt slagen frispark från Kim 
Källström, ett psykologiskt viktigt mål att ha med sig in till halvtidsvilan. 

Danskarna skapade nerv i matchens slutskede när de kontrade(!) in en 
reducering. Trots att ett 2-2-mål hade inneburit danskt avancemang fortsatte 
emellertid Blåränderna att anfalla (det här var under Åkeby/Lukic-eran och 
då var anfall alltid bästa försvar) vilket betalade sig i form av en straffspark. 
Kim Källström ökade på till 3-1 i slutminuten sedan förre AIK-backen Thomas 
Antonelius brottat ner ”Adde” Johansson. 

I och med segern visade denna upplaga av Djurgården att de inte bara var 
ett topplag i Sverige utan även kunde mäta sig mot internationellt motstånd. 
Och det dessutom med en offensiv fotboll. När hände det senast med ett 
svenskt lag?   

men Djurgården lyckades inte samla ihop styrkorna efter målru-
set och åkte på en olycklig reducering (David Trezeguet) redan 
i nästa minut. De återstående 40 minuterna plus tillägg blev 
en rejäl prövning för de tappra Djurgårdarna. I hällande ösregn 
kunde Emerson kvittera till 2-2 men några fler mål blev det inte, 
trots ett stort spelövertag för hemmalaget. 

I returen på Råsunda körde Juventus över ett mindre defen-
sivt Djurgården och vann med 4-1, men alla Djurgårdare som 
var i Turin minns matchen den 10 augusti 2004 med ett stort 
leende. I alla fall de första 49 minuterna.   

andra knockade(!) en av partizanerna i muren. 
Returmötet en vecka senare slutade 2-2 vilket bittert nog 

innebar att Djurgården slogs ut ur Champions League. I om-
gången efter besegrade Partizan Belgrad Newcastle United 
och gick vidare till gruppspelet.   

Det var ett tag sen sist men i sommar är det äntligen dags för Europaspel igen. Djurgårdaren 
tar en titt i backspegeln och rankar de bästa insatserna i Europa-spelet på 2000-talet. 

Text: David Bogerius  Foto: Bildbyrån

DjurgÅrden I EUROPA

Juventus - Djurgården 2-2  (0-1)

Partizan Belgrad - Djurgården 1-1 (0-0)

Djurgården - FC Köpenhamn 3-1 (2-0)

10 augusti 2004, Champions League, kvalomgång 3:

30 juli 2003, Champions League, kvalomgång 2:

3 oktober 2002, Uefacupen, omgång 1:

0-1 (45) Andreas Johansson (straff), 0-2 (49) Tobias Hysén,
1-2 (50) Trezeguet, 2-2 (59) Emerson
Publik: 26 146 på Stadio delle Alpi i Turin
Djurgårdens startelva: Tourray (k) - Concha, Kuivasto, Storm, Karlsson - 
Arneng, Johansson, Johannesson - Barsom, Hysén, Stenman

1-0 (60) Ilic, 1-1 (72) René Makondele
Publik: 25 000 på Stadion Partizana i Belgrad.
Djurgårdens startelva: Isaksson - Rasck, Kuivasto, Karlsson (k), Stenman 
- Arneng, Källstrom, Johansson - Corr Nyang, den Ouden, Makondele

1-0 (13) Självmål, 2-0 (45) Johan Elmander, 2-1 (88) Zivkovic, 
3-1 (90) Kim Källström (straff) 
Publik: 13 459 på Råsunda
Djurgårdens startelva: Isaksson - Rasck, Henriksson, Karlsson (k), Dorsin - 
Rehn, Johansson, Källström - Stefanidis, Elmander, Wowoah
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E
fter 0-4 mot Utrecht i det första mötet var det ett gäng 
utskällda Djurgårdare som kom till spel på Råsunda. Inte 
minst målvakten Pa Dembo Touray hade fått utstå hård 

kritik, men i returen tog han allt. 
Vad som på förhand såg ut att bli en uppgiven och trist 

tillställning blev något helt annat. Som Svenska Fans Mikael 
Bergstrand beskrev det: ”Råsunda var skrämmande tomt, men 
stämningen var fantastisk.”

Drömstarten med ett tidigt ledningsmål fick inte riktigt den 
väntade effekten men när Tobias Hysén gjorde 2-0 efter en 
snedspark från Johan Arneng blev känslan av en förestående 
bragd allt verkligare. 

Holländarna tilläts ta varenda chans att få tiden att gå i andra 
halvlek, varningarna för maskning kom för sent, men det var 
ändå riktigt nära att det gick hela vägen. Sedan Hysén ordnat 
trean med tio minuter före full tid satsade Djurgården allt 

D
jurgårdens första match i Europa sedan Cupvinnar-
cup-debaclet mot isländska Fram 1990. En långsida 
med drygt 1300 tillresta supportrar skapade ett 

enormt tryck, framför allt med växelramsan ”Åkebys 
järnkaminer/Zoran Lukics järnkaminer” och sjöng fram DIF 
till en ganska komfortabel seger. 

Nervknutarna löstes upp i och med de vackra 1-0-målet 
där Babis Stefanidis dribblade sig igenom straffområdet 
och frispelade Samuel Wowoah som lyfte bollen över mål-
vakten. Stephen McGuinness oväntade kvitteringsnick 
i början av andra halvlek följdes av en blixtsnabb replik i 
form av formstarke Stefanidis 2-1-mål och Kim Källström 
avslutade målskyttet med att runda Rovers-keepern och 
rulla in trean. 

Irländska lag brukar passa svenska lag illa men Djurgår-
den modell 2002 var helt enkelt för bra. Returen i Solna 
slutade 2-0 och DIF gick vidare med sammanlagt 5-1. Den 
blårandiga framgångsvågen hade bara inletts och Dublin 
var bara den första av många städer i Europa som skulle få 
blårandigt besök.   

framåt. Toni Kuivastu fick den bästa chansen, Daniel Sjölund 
den näst bästa, men 3-0 räckte inte för att ordna en förläng-
ning. Bragden uteblev men drygt 4000 tappra gick hem med 
känslan att de hade varit med om något speciellt.   

Djurgården - Utrecht 3-0 (2-0) 
30 september, 2004, Uefacupen omgång 1:

15 augusti 2002, Uefacupen, kvalomgång:

1-0 (3) Andreas Johansson, 2-0 (40) Tobias Hysén, 3-0 (81) Tobias Hysén
Publik: 4 449 på Råsunda.
Djurgårdens startelva: Tourray - Storm, Kuivasto, Karlsson (k), Stenman - 
Johansson, Arneng, Johannesson - Barsom, Amoah, Hysén

0-1 (23) Samuel Wowoah
1-1 (48) McGuinness
1-2 (50) Babis Stefanidis
1-3 (70) Kim Källström
Publik: 4500 på Tolka Park i Dublin
Djurgårdens startelva: Isaksson – Rasck, Eriksson Olsson, Karlsson (k), 
Dorsin – Rehn, Johansson, Källström –Stefanidis, Wowoah, Chanko

Shamrock Rovers - Djurgården 1-3 (0-1) 

DjurgÅrden I EUROPA
Svenska Spel är svensk fotbolls huvudsponsor och delar årligen ut 50 miljoner kronor 
till svensk idrott via Gräsroten. Kopplar du ditt spelkort till Djurgården Fotboll så samlar 
du automatiskt poäng som i slutänden blir pengar till Djurgården Fotboll, utan att det 
kostar dig något. I november presenterades årets utdelning från Svenska Spel och hur 
den har fördelats över Sveriges olika klubbar och idrotter.

1 208 699 KR TILL DJURGÅRDEN FOTBOLL
Årets utdelning innebar hela 1 208 699 kr vilket är nästan exakt samma summa som 
föregående år. Totalt har Djurgården Fotboll nu 15 851 supportrar som har angivit DIF 
Fotboll som förmånstagare i Gräsroten, en ökning med drygt 2 000 personer jämfört 
med 2016.

REGISTRERA DITT SPELKORT I GRÄSROTEN
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 som förmånstagare av Gräsroten. Det kostar ingenting, tar bara några sekunder 
och du förlorar inga pengar, men det gör mycket för Djurgården Fotbolls verksamhet.
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Djurgårdens IF har ett av landets bästa damlag. Nu har klubben 
även startat en akademi på flicksidan.
- Målet med satsningen är att bli en av de bästa akademierna i 
Sverige, säger Michael Medioni, F19-tränare och akademiansvarig.

Inför 2018 tar två av Djurgårdens egna produkter steget upp från F19 till damlaget, 
Julia Walentowicz och Tilde Lindwall. Vi har pratat igenom säsongen och den fortsatta 
utvecklingen av flickakademin med F19-tränaren Michael Medioni.

D
et är kallt och ruggigt ute, men 
inne i Johan Björkmans Hall finns 
det både värme och energi. Det 

vimlar av unga hungriga tjejer som vill bli 
bättre i fotboll.

– Med vår nya akademi vill vi skapa ett 
större intresse för fotbollen på flicksidan i 
Djurgården och kunna ge en fantastisk 
utbildning, säger Michael Medioni, 
akademiansvarig på flicksidan.
Satsningen är total. Fotbollspass på 
vardagar i JB-hallen med utbildade 
instruktörer både för utespelare och 
målvakter. Fysträning med utbildade 
instruktörer. Sjukgymnast, kostrådgivare.
– Vi vill med vår nya verksamhet göra det 
möjligt för våra unga talanger på tjejsidan 
att nå allsvenskan, säger Michael Medioni.
 
THOMAS KINGDAHL är ny tränare för 
Djurgården F14, han kommer närmast från 
17 säsonger i Brommapojkarna.

M
ichael, hur skulle du sammanfatta 
F19:s säsong?
– Det har varit en väldigt positiv 

säsong av många anledningar. Alla tjejer 
har fått bra med speltid och kunnat ut-
vecklas väldigt mycket, vilket har varit vår 
primära målsättning. Resultatmässigt är 
jag också nöjd, vi hamnade mitt i tabellen 
och för en förening som Djurgården som 
inte har haft flickakademi så länge är det 
ett bra resultat.

Vad är ditt bästa minne från året som har 
gått?
– Det är att ha sett alla tjejer trivas tillsam-
mans när vi gjort resor, vi åkte till Åland 
och Piteå under året. Att skapa goda min-
nen i samband med Djurgården är jättevik-
tigt och vi har haft en fantastisk stämning 
där tjejerna har haft superkul tillsammans. 
De har fått minnen för livet. En annan sak 
är att vi har kunnat erbjuda kontrakt till 
våra spelare, det gör mig väldigt stolt. Mitt 
jobb är att kunna skicka spelare till A-laget. 

Vad hade ni för mål innan säsongen, och 
hur har det gått att nå dem?
– Mitt enda mål är att utbilda spelarna till 
elitspelare, att kunna ge dem en fantastisk 
miljö att utvecklas i så att de kan ta sig till 
damlaget. Nio unga spelare fick chansen 
att rotera och träna med damlaget den 
här säsongen. Även om det är viktigt med 
bra resultat så är vårt viktigaste mål inte 
att vinna F19-serien utan utvecklingen av 
våra spelare.

Engelbrektsskolan eller NIU på Stock-
holms idrottsgymnasium att få två extra 
pass i veckan.

– Jag ser fram mot säsongen. Det 
vimlar av vilja, glädje och intresse för att 
bli bättre i fotboll bland alla de tjejer som 
tränar med akademilagen i Djurgården. Det 
här en fantastisk chans för alla tjejer som 
gillar fotboll och vill satsa. Vi har också 
perfekta förutsättningar med hallen här på 
Hjorthagens IP, säger Thomas Kingdahl.

DEN NYSTARTADE FLICKAKADEMIN är en del 
av Djurgårdens verksamhet. Parallellt 
med akademiverksamheten kommer den 
traditionella verksamheten att fortsätta 
som tidigare.

– Djurgården kommer självklart att ge 
möjlighet för alla som önskar att spela i 
ett lag i klubben. Akademiverksamheten 
breddar bara vårt utbud, säger Michael 
Medioni.  

Kommer det in nya spelare till truppen för 
2018?
– Ja, vi har flera nya spelare som kommer 
att börja med oss. Vi har koll på alla duk-
tiga spelare i Stockholm och viktigast för 
oss är att hitta dem med stor potential för 
att kunna bli elitspelare om några år.

Är det några förändringar i tränarstaben 
till nästa år?
– Stefan Thomasson kommer bli assis-
terande tränare. Vi förstärker också med 
Alain Kakoba som fystränare och Emilia 
Nordlander som målvaktstränare

På vilka sätt jobbar Djurgården för att 
utveckla flick- och damfotbollen?
– Vi försöker skapa den bästa möjliga 
miljön för tjejerna att utvecklas i. Vi har 
ett bra samarbete inom Djurgården så att 
spelare kan rotera och träna med dam-
laget. Alla tränare vi värvar till akademin 
ska ha diplomutbildning och vi ska ha 
minst två träningar i veckan med mål-
vaktstränare. Vi har även en mental coach 
som hjälper tjejerna. Dessutom filmar 
och analyserar vi alla matcher vilket är 
ett fantastiskt bra verktyg. Vi samarbetar 
även med idrottsgymnasium och andra 
föreningar. Det finns många små bitar vi 
jobbar med för att skapa en så bra miljö för 
spelarna som möjligt. 

– För mig var det ett enkelt val. Djur-
gården kunde visa upp en ny spännande 
produkt med klara riktlinjer och framtids-
mål. Det känns mycket spännande och 
stimulerande att kunna vara med på den 
här resan, säger Thomas.
 
Vad fokuserar ni mest på i träningen 
just nu?

– I Djurgården F14 så jobbar jag brett 
med allt från passningsorienterade 
övningar till mottagningar och spelförstå-
else. Jag vill att spelarna ska röra bollen 
mycket under en träning i ett högt tempo. 
Vi jobbar även med kondition och styrka. 
Det räcker inte att du har bra teknik, du 
måste även orka spela tuffa matcher. 
Säsongen i fotboll är lång, berättar Thomas.
 
FLICKAKADEMIN omfattar F13 till F19. 
Utöver träningspassen med sina lag 
kommer de som valt fotbollsprofil på 

Vad har varit era styrkor respektive 
svagheter?
– Vi har en stor styrka i att vi har väldigt 
talangfulla spelare som är motiverade och 
fokuserade. Alla vill bli elitspelare och 
komma till damlaget. Vår svaghet, resul-
tatmässigt, har varit att vi har ett väldigt 
ungt lag. I F19-serien är det lite blandade 
åldrar och man får använda fyra damspe-
lare per match. Ibland har det varit tuffa, 
men väldigt lärorika, matcher rent fysiskt 
för att vi har spelat mot äldre spelare.

Vad har ni för mål till nästa säsong?
– Att fortsätta utbilda våra spelare och 
förbereda dem för elitspel. Vi har ett lång-
siktigt projekt att fortsätta bygga för fram-
tiden, en spelare som börjar i Djurgården 
ska kunna utvecklas både som spelare 
och som person. Vi har också en målsätt-
ning att spela tillräckligt bra för att kunna 
konkurrera med de bästa lagen i serien.

Ni har haft en del spelare kallade till 
ungdomslandslag och två spelare som 
nu går upp till damlaget, finns det fler 
spelare med potential att snart kunna ta 
klivet upp?
– Absolut! Vi har många talangfulla spelare 
i Djurgården, det är bara en tidsfråga när 
de är redo att ta nästa steg. Det går inte 
att säga när det blir. Man ska vara mogen 
i kroppen och i huvudet, och det kan ta 
olika lång tid. Det är jätteviktigt att alla 
spelare, och även föräldrar, har tålamod 
och litar på oss.

Text och foto: Jonas Riedel

Text: Karin Lillbroända  Foto: F19
FlickakademiN har
rivstartat

Michael Medioni

Thomas Kingdahl

F19 fostrar spelare till damlaget
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NYA VINDAR 
PÅ DIF UNGDOM
Det må vara 8,4 kilometers promenad från A-lagets välfyllda läktare på Tele2 Arena till de 
välanvända konstgräsplanerna på Hjorthagens IP. Men mentalt gränsar platserna till varandra. 
Det handlar om DIF-miljöer och uppe på ”Hjortis” märks det tydligt. Här hittar man ett konstant 
blårandigt myller av pigga knattar, ambitiösa ungdomar, lekfulla lirare, framtida elitspelare och 
mängder av engagerade ledare - både ideella och avlönade - som blandas med entusiastiska 
föräldrar i alla åldrar. Kort sagt en samlingsplats för hela Djurgårdsfamiljen.

H
ögst upp ovanför sjumannaplanen 
på Hjorthagens IP tronar DIF 
Ungdoms kansli. Navet i verksam-

heten som omfattar ungdom och akademi, 
med 2023 spelare fördelade på 90 
träningsgrupper, samt även DIF Dam och 
DIF Futsal. Numera dessutom med en 
centralfigur på plats i form av Ola Danhard 
som är huvudansvarig för verksamheten 
sedan ett år tillbaka. Ola kom till DIF från 
BP, där han var verksam sedan 1969 

kom ifrån. Där hade vi en policy där vi sa 
nej till vissa spelare för att vi hade likvär-
diga egna. Djurgården jobbar ju lite an-
norlunda i och med att det finns en större 
resultatmässig kravbild här. 
– Men jag tycker att vi ska kunna få fram 
ännu bättre spelare underifrån och jag tror 
att det är någonting som alla djurgårdare 
gillar. Många vill ha egna spelare som 
kommer upp i A-laget och då måste vi 
tänka till på hur vi gör det på bästa sätt. 

(klubbdirektör sedan 1987) och över en 
kopp kaffe i hans kontor på Hjortis berättar 
han om hur det första året varit i arbetet 
med ungdomsverksamheten. 

– En första del har varit att få ett bättre 
samarbete här på Hjorthagen och få alla 
delar att jobba tätare ihop. Sedan vill jag 
ha en bra akdemiverksamhet där vi får 
fram spelare som blir så pass bra att de 
slår sig in i A-laget. Nu är det en skillnad 
här i Djurgården jämfört med BP som jag 

Sedan går det inte att göra guld av gråsten 
utan det måste finnas något som glimmar 
där inne som man kan utvinna. Därför tror 
jag att det är viktigt att vi utvecklar 
individer och inte lag. Alla vet att vi inte 
kan få fram elva spelare som går rakt in i 
A-laget utan där måste vi ha en ide hur vi 
ska spela och inte överge den. Men främst 
utveckla individerna och lyckas man ta 
upp en spelare per år som går in i A-trup-
pen har man gjort ett jäkligt bra jobb.
 
EN VIKTIG FAKTOR i det här arbetet har varit 
anställningen av Christian Gentile som ny 
akademichef.

– Nya personer har alltid nya idéer. 
Christian har kommit in med sina men 
samtidigt har han en annan uppgift än 
vad hans företrädare Tommy Davidsson 
hade. Tommy hade åldersklasserna 15, 17 
och 19 år medan Christian tar ett grepp 
om helheten och tonar ner sin delaktighet 
uppåt i åldrarna. Min uppfattning är att 17- 
och 19-årsverksamheten ska kunna vara 
mer självgående där man ju har heltids-
anställda tränare. Det är klart att man ska 
följa och styra den men man behöver inte 
ägna den lika mycket tid, utan bör istället 
lägga mer tid neråt i åldrarna. Christian tar 
tag i de bitarna på ett bra sätt nu, tidigare 
blev det som olika block men nu får vi en 
bättre helhet.
 
PARALLELLT MED AKADEMIEN finns det också 
en stor mängd breddlag i föreningen. En 
oerhört viktig del av verksamheten, enligt 
Ola där det handlar om att få unga spelare 
att trivas och utvecklas i Djurgården. Han 
vill också försöka sudda ut gränserna 
mellan akademi och bredd. 
– Det finns två sidor av det. Djurgården är 
en elitförening och då måste vi ha en 
elitförberedande verksamhet som vår 
akademi är. Men sedan måste vi också ha 
en bredd för att visa att alla som vill spela 
fotboll ska kunna få chansen att spela i 
DIF. På så sätt får vi sponsorer, ledare och 
supportrar som föds in i Djurgården, 

förklarar Ola och vidareutvecklar resone-
manget. 

– Fotboll för alla innebär inte att man 
ska ge alla enbart en träning i veckan. 
De som vill träna en gång i veckan ska få 
sin verksamhet och de som vill träna fyra 
gånger i veckan måste få sin verksamhet. 
Det innebär att alla som vill träna mycket 
måste få chansen att göra det även på 
breddsidan. Det är viktigt att spelarna 
känner att de får en utveckling i Djur-
gården som inte bromsas, utan snarare 
att vi skjuter på. Sedan är det viktigt att 
akademin och bredd synkar. Det är olika 
verksamheter men ledarna måste umgås 
och dra nytta av varandra i upplägget av 
verksamheten. Det uppstår lätt en känsla 
bland ledarna i breddverksamheten att 
de inte får driva utvecklingen av spelarna. 
Det är något vi måste fånga upp så att 
de känner att vi samarbetar hela vägen. 
Tidigare har det varit mer tydligt uppdelat 
i akademin här och bredd där och det är 
inte bra. Vi ska försöka jobba så mycket 
tillsammans som möjligt där alla delar av 
verksamheten ska få så bra förutsättningar 
som det går.
 
ETT STEG PÅ VÄGEN är upplägget med DIF 
United. Ett bonuslag i varje yngre 
åldersklass där ambitiösa breddspelare 
spelar ihop med akademispelare för 
matcher mot lite svårare och mer 
utvecklande motstånd.

– Det är ett bra sätt att jämföra spelare 
och hålla uppsikt på talanger i bredd-
lagen. Jag gillar inte när man tycker att 
man är märkvärdigare för att man är med i 
akademien. Alla är djurgårdare och det är 
viktigt att komma ihåg. Sedan är det viktig 
att man har en öppenhet för alla spelare. 
Det har ju gjorts uttagningar till akademien 
men det kan vara så att det inte blev helt 
rätt. Där är United-laget ett bra verktyg 
där man kan jämföra och hitta spelare i 
breddlaget som kanske är lika bra som 
vissa i akademien eller till och med bättre, 
säger Ola som också poängterar vikten 

av att inse att i slutändan är det väldigt få 
som går hela vägen

– Enligt statistiken är det en spelare av 
900 som blir elitspelare. Nålsögat är smalt 
och då måste man se till att ta hand om 
alla spelare som inte kommer igenom. 
Så därför är det väldigt viktigt att alla trivs 
bra i föreningen och blir goda framtida 
ambassadörer för Djurgården. 
 
SIFFROR SOM LEDER IN på nästa fråga om 
vem som blir en av de 900 och om det är 
det som sitter i fötterna eller i huvudet 
som avgör vem som lyckas?

– Jag tror att hjärtat är det viktigaste, 
den inre drivkraften. Men det kommer ju 
från huvudet och det handlar om att man 
har rätt inställning. Spelare som spelar 
för sin pappa blir sällan bra utan drivet 
måste komma inifrån spelaren själv. Sedan 
måste man ha någon spetsegenskap för 
att lyckas. Det kan vara snabbhet, en 
fantastisk teknik eller något annat som gör 
att man särskiljer sig lite grann.
 
UTVECKLING ÄR OCKSÅ en nyckelfaktor när 
det gäller ledarskapet hos Ola. Han värnar 
tanken om stor individuell frihet hos 
medarbetarna där ansvar får människor 
att växa.

– Jag ser organisationen här på Hjorthagen 
som väldigt platt. Jag är ansvarig för det 
hela men sedan är alla andra på samma 
nivå så att vi inte får någon hierarki. Sedan 
måste de som är ansvariga för sina verk-
samheter få jobba med dem ifred för att de 
ska växa med uppgiften. En frihet där man 
ändå har en viss inriktning. Men ska man 
känna intresse och entusiasm för sitt jobb 
måste man få lite ansvar också. Jag har 
sett många fina exempel där människor 
utvecklas och går framåt men det bygger 

» Jag tror att hjärtat är det viktigaste, 
den inre drivkraften. Men det kommer ju 
från huvudet och det handlar om att 
man har rätt inställning.«

Text: Peder Ernerot  Foto: Jonas Riedel

Ola Danhard



36 37

på att man verkligen tar det där ansvaret 
och sköter sina åtaganden.
 
FÖR OLAS DEL så finns det ett antal nya 
åtaganden som ska tas vidare i organisa-
tionen. Flickakademien, DIF Futsal och ett 
framtida inkluderande av beachfotboll är 
tre nya delar av verksamheten på 
Hjorthagen. 

– Nu när vi startar flickakademien ska 
vi försöka dra mycket lärdomar av pojk-
akademien. Där ska vi försöka jobba under 
samma paraply och minimera åtskillnaden 
mellan flick- och pojklagen. Men just nu 
är det fortfarande i uppstartsfasen och 
det krävs mycket när man går från 0-100, 
berättar Ola som gärna vill expandera men 
dock flaggar för att inte låta verksamheten 
växa för fort.

– Jag brukar säga att jag har inga 
arbetsuppgifter. Jag kom in på ett nytt 
jobb i en ny roll vilket innebar att det 
inte fanns några arbetsuppgifter utan 
det handlade om att få ihop bitarna och 
organisera om. På så sätt är det lite lättare 
för mig att tycka att vi ska ta in till exempel 
futsal. Men då märker plötsligt Tomas af 
Geijerstam på Klocktornet att det ska fixas 

med biljetter och Mats Jonsson som är 
säkerhetsansvarig måste börja tänka på 
säkerheten när det ska spelas derby mot 
Hammarby. Så ett litet beslut innebär stort 
jobb för många och det är en lärdom man 
kan dra av det här.
 
DET ÄR ROLIGT att prata med Ola och 
resonemangen tar ofta fart och utvecklas 

bortom intervjusituationen medan 
kaffemuggen töms. Men innan vi avslutar 
samtalet vill Ola passa på att uppmärk-
samma de vardagshjältar som utgör en 
ryggrad i fotbollstillvaron för många av de 
unga spelarna i DIF – de ideella ledarna 
som ofta lägger flera hundra obetalda 
timmar per år i sitt arbete för Djurgårdens IF.

– Alla våra ideella ledare är väldigt 
viktiga för oss. Vi är tacksamma för deras 
insatser och de ska känna att vi är det. 
Därför tycker jag att middagen vi hade på 
Jakthornet i slutet av november för alla 
våra ideella ledare var ett bra sätt att visa 
uppskattning. Vi hade även inspirations-
kvällen med Janne Andersson på Östra 
Real, en annan aktivitet som blev väldigt 
lyckad. Man säger att medellivslängden 
på en ledare är tre och ett halvt år. Kan vi 
få alla att hålla på lite längre så vinner vi 
jättemycket på det. Därför gäller det att de 
känner sig styrkta och att vi gör bra saker 
för deras skull, avrundar Ola och återgår 
till arbetet bakom skärmen. Detta trots att 
kvällen är långt framskriden medan 
elljusen lyser upp de av DIF-spelare 
välfyllda fotbollsplanerna på Hjorthagen i 
novembermörkret.  

Metodisk
   förändring
       Á la Gentile 
Efter att ha lämnat startblocken är Christian Gentile i full gång med sitt arbete som ny akademi-
chef. Nu handlar det om att bit för bit förädla verksamheten, producera elitfotbollsspelare, 
synka med Bosse Andersson och samtidigt lära våra unga spelare vad det innebär att repre-
sentera Djurgården. En späckad agenda som Christian tar sig an med sitt karakteristiska lugn.

N
är Djurgården sökte en ny akademi-
chef i somras blev det en hemvän-
dare som tog vid. Christian Gentile 

kan sitt Djurgården sedan 2004-2009 då 
han var sportsligt ansvarig i DIF för 
verksamheten 6-12 år och utvecklade 
akademiverksamheten vid Engelbrekts-
skolan. Sedan dess har han fyllt på med 
studier i Malmö Högskola och varit 
sportchef i fyra år i Shanghai och innan 
första anställningen hann han med studier 

förbättringar gradvis och som inledde sitt 
arbete med en rejäl inventering för att få 
en bra översikt.

– Det här första halvåret har ju mest 
handlat om att först lära känna verksam-
heten. Sedan går man ganska snabbt in i 
ett säsongsskifte och det innebär att alla 
lagen ska ha sina tränare klar för nästa år, 
man välkomnar provspelare, skriver avtal, 
byter träningstider och mycket annat. 
Det är nästan den jobbigaste perioden på 

på Bosöns Idrottshögskola och University 
of Canberra i Australien. 
 
MAN KAN GRÄVA DJUPARE i hans digra CV om 
man vill men det räcker med att konstatera 
att det är en välutbildad och kompetent 
kraft som nu finns på plats för att leda 
Djurgårdens akademiverksamhet på 
Hjorthagen. Några revolutioner är dock 
inte aktuellt för den metodiske 34-åringen 
som hellre vill börja med att kalibrera fram 

Text: Peder Ernerot  Foto: Jonas Riedel och Bildbyrån
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året, att förbereda inför nästa år. När man 
då ägnat första tiden åt att sätta sig in i 
verksamheten så blir det inte så mycket 
tid kvar. Jag kände någon gång i mitten på 
september att jag låg lite efter och det ska 
jag se till att jag inte gör nästa år, förklarar 
Christian. 

– Men jag var ändå så förberedd att jag 
kände att jag kunde identifiera vad vi 
behövde göra inför 2018. Nu har jag en bra 
plan för att organisera arbetet och jag vet 
att det finns mycket som är bra och 
fungerande. Det är inga större ingrepp 
som krävs och det som ska ändras 
behöver vi inte ha bråttom med heller. 
Då är det bättre att arbeta metodiskt med 
de bitarna och försöka lyfta huvudet lite. 
Ska man göra allt på en gång blir det sällan 
grundligt gjort och kanske inte de bästa 
besluten för verksamheten.
 
MYCKET HAR HANDLAT OM att prioritera rätt 
saker och förädla strukturen, enligt 
Christian.

– Det handlar om att jobba vidare med 
det som finns och bli mer detaljerad i de 
principer som är satta för vad vi gör i de 
olika åldrarna – eller de olika blocken som 

jag valt att kalla dem. Vi delar upp blocken 
i åldrarna 10-12, 13-15 och 16-19. Det 
handlar om hur vi förhåller oss som tränare 
till den verksamheten, vad vi har för öv-
ningsval och hur vi tar oss an matchen. Till 
det här så kommer en planering där vi ska 
se över så att hela verksamheten hänger 
ihop, från vårt U10-lag upp till U19.

– Sedan är det inte bara så att vi sätter 
igång en ny säsong med nya tränare utan 
vi måste också ställa frågan: Vad ska 
säsongen innehålla för respektive lag? 
Den period som vi har nu i nov-dec handlar 
mest om planering men verksamheten 
är ju ändå igång och sedan fortsätter det 
arbetet i jan-feb. Därefter är det dags att 
börja tänka på säsong igen.
 
FÖR VARJE ÅLDERSBLOCK finns det en 

i sin fysiska och psykiska utveckling. 
Tio år är lite som en platå där barnen är 
jämnare. Det finns de som har vuxit lite 
mer men överlag är det en ganska jämn 
tillväxtålder. Sedan är det svåra inte 
att starta en akademi utan att följa upp 
spelarna och se till att de fortsätter att 
utvecklas, berättar Christian som listar 
de fem kriterier som brukar användas för 
att bedöma spelarna när de ska vidare 
upp i U-lagen.

– Vi brukar ha fem egenskaper som vi 
tittar på. Det första är personlighet, om 
man är lämpad för att träna och spela 
mycket och fungera i en lagverksamhet. 
Det andra är spelintelligens på planen, 
vilka val du gör och hur smarta de är. 
Det tredje är snabbhet som är svårt att 
träna upp och man har en fördel om man 
har den. Det fjärde är beslutsamhet i att 
utföra aktioner på planen och det femte 
är teknik, vilket kanske är det lättaste att 
träna upp. De fem sakerna tittar vi på när 
vi bedömer en spelare. Sedan om det bara 
är det som räcker för att bli en elitfotbolls-
spelare vet vi inte, det kan finnas många 
fler faktorer. Utöver det tittar vi lite på 
föräldrastöd och på de fysiska förutsätt-
ningarna också.

ansvarig ledare medan Christian övervakar 
helheten i akademien. 

– Jag är ansvarig för åldrarna 10-19 
och då använder jag mig av tre stycken 
blockansvariga som säkerställer kvalite-
ten på innehållet i träning och match. De 
pratar också mycket med tränarna om de 
sakerna. Sedan jobbar jag i en stark grupp 
med lagledarna där vi ska komma närmare 
och vara tydliga med hur de förhåller sig 
till arbetet. Utöver det handlar det om 
kringfunktioner där lagledaren är en typ 
och målvaktstränare, fystränare andra 
exempel. De är beståndsdelar som gör 
att allt fungerar kring ett lag men också 
en del av lagledningen. Då gäller det att 
jobba i olika arbetsgrupper för att man ska 
kunna hinna med allt och då är det mest 
stimulerande att tränarna får prata om sina 
delar, det finns ingen anledning till att jag 
ska göra det.
 
Akademi och bredd i samexistens   
För Christians del är akademien självklart 
i fokus. Men samtidigt lyfter han fram 
betydelsen i breddfotbollen för en stor 
förening som Djurgården, där alla ska 
kunna trivas. 

– Innan akademispelet startar vid 
tio års ålder ska alla våra spelare få en 
grundutbildning i föreningsliv, idrottande 
och att vara en del av ett lag. Sedan ska 
självklart fotbollsutbildningen finnas 
med också med teknik och taktik utifrån 
egen nivå. Där har vi ingen skillnad utan 
man tränar två gånger i veckan och spelar 
match. Sedan kanske vissa lag är mer 
ambitiösa och lägger till ett tredje pass 
men vi förespråkar inte att man måste 
träna mer. Utbildningen ska vara för alla 
men vid tio års ålder sker ett val. Vilken 
typ av verksamhet vill spelaren ingå i? 
Vad tycker mitt barn är roligast? Varför 
spelar jag fotboll? 

– I Djurgården, som är en elitförening, 
har vi ändå ett ansvar att erbjuda olika 
typer av fotboll och sedan är det upp till 

 
Resan från U till A
De flesta djurgårdare skulle nog skriva 
under på att det är något speciellt med 
spelare från de egna leden. Vägarna till 
A-laget kan skifta där Elliot Käck, Emil 
Bergström, Simon Tibbling och Christian 
Rubio Sivodedov är exempel på olika resor 
för att nå dit. 

För Christian är det en mycket viktig 
del av arbetet eftersom målsättningen för 
akademien i slutändan är att producera 
elitspelare. Men det är mycket som ska 
stämma för att en spelare ska ta sig hela 
vägen ut till Kaknäs.

– Det finns ett styrelsebeslut sedan 
en tid tillbaka om att herrarnas A-lag 
ska bestå av 40 procent egna spelare. 
Men det är otroligt många variabler som 
ska stämma över lång tid för att det ska 
fungera. Då kommer man tillbaka till att 
det krävs en kontinuitet för att kunna 
planera arbetet över lång tid. En annan 
utgångspunkt har varit att vi ska få upp en 
1,5 spelare per säsong till A-laget. Det är 
samma sak där med tidsaspekten; att det 
kan vara tre spelare på ett år och sedan 
ingen året efter. Så det är svårt att förutse 
utan man får mäta det över tid och göra så 
gott man kan. 

utövaren eller dennes föräldrar att välja. 
Då ska det finnas en typ av verksamhet 
baserad på kunskap och intresse och 
det är akademien. En annan verksamhet 
baserad på extra intresse, det behöver 
inte vara akademi men man tränar lite mer, 
som till exempel vårt United-lag där bredd 
och akademi spelar ihop. Slutligen har vi 
våra pojklag som fortsätter med två trä-
ningar och en match i veckan. Det är värt 
att påpeka att det inte handlar om någon 
kravlös verksamhet för pojklagen utan du 
är med på den plan som har satts upp och 
de förväntningar som Djurgården har. 
 
FÖRVÄNTNINGAR som också bygger på att 
man som DIF-spelare är på det klara med 
vad värdegrunden glädje, värdighet och 
respekt innebär, samt även lever upp till 
den.

– Det är viktigt att komma ihåg att 
värdegrunden är lika för alla och att vi 
jobbar för att alla ska bli bättre på att 
spela fotboll. Samtidigt som det också 
ska vara roligt att spela fotboll. Glädjen 
till fotboll ska också finnas med överallt 
precis som insikten om vad det innebär att 
bära skölden på tröjan och representera 
Djurgården.
 
DEN FLITIGA DEBATTEN om hur och när det 
är dags för akademiverksamhet ger 
sällan några tydliga svar. I nuläget börjar 
Djurgården vid tio års ålder, vilket är 
senare än t.ex Hammarby och BP. Något 
som dock kan komma att utvärderas 
på sikt.

– Inget är hugget i sten men just nu 
anser vi att det är vid tio års ålder som en 
akademi ska starta. Det är en ålder som 
bra eftersom det är före pubertetsåldern 
som är ganska svår att mäta kunskap i 
beroende på hur långt man har kommit 

– Även om det är ett långsiktigt mål 
måste man jobba på från där man befinner 
sig just nu. Man får helt enkelt göra det 
man tror på och sedan utvärdera. Men det 
gäller att ha tålamod för ofta sätter sig 
idéerna bra efter ett antal år och ändrar 
man runt i de idéerna under tiden blir det 
som att man börjar om. Då hamnar man i 
ett läge där det inte går att utvärdera verk-
samheten, säger Christian som har en tät 
dialog kring detta med sportchef Bosse 
Andersson.

– Vi försöker ses så ofta det går och går 
igenom namnen, förutsättningarna och 
kontakten mellan U och A. Det givna är 
ju att diskutera spelare men även ledare, 
kringfunktioner och hur vi kan använda 
befintlig personal. Det blir ett samarbete 
där vi kommer att hitta lösningar över tid 
på hur vi samarbetar bäst. Men det viktiga 
är att vi båda är förberedda, där Bosse 
har full koll på A-laget och jag på vad som 
händer i Akademien. När vi sedan ses så 
vet vi exakt vilka ingångsvärdena är.
 
VÄRDEN SOM SEDAN VÄGS mot A-truppens 
behov av nya spelare.

– Det där sätts ju beroende på hur 
A-lagstruppen ser ut och styrs av hur den 

Christian Gentile

» I Djurgården som är en elitförening har 
vi ändå ett ansvar att erbjuda olika typer 
av fotboll och sedan är det upp till ut-
övaren eller dennes föräldrar att välja.«

Elliot Käck Emil Bergström Simon Tibbling Christian Rubio Sivodedov
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ska formas. Förhoppningsvis har man då 
ett antal spelare som har visat framfötterna 
under året som man har i bakhuvudet när 
truppen börjar sättas. Det styrs av mark-
naden också, hittar Djurgården en väldigt 
duktig mittback på annat håll ska vi ju inte 
säga nej till den spelaren. Så det gäller att 
ha med många variabler i bygget av en A-
trupp, men allt det där har ju Bosse koll på.
 
PRECIS SOM DE SPORTSLIGA RESULTATEN är av 
största vikt är även ekonomin en nyckel-
faktor i en stor förening som Djurgården. 
Där finns det en intressant balansgång 
mellan att producera egna spelare med 
högt kulturellt värde för DIF och att värva 
oslipade spelare utomlands som sedan 
förädlas till monetära diamanter på den 
utländska marknaden. Det senare 
alternativet är oftast mest lukrativt, enligt 
Christian.

– Det kan ju bli lönsamt men en egen 
spelare som är väldigt duktig när han är 
ung går ofta från Sverige tidigt. Det anses 
vara en väldigt ärlig spelarmarknad här 
där man ofta hittar en karaktärstyp som 
är väldigt uppskattad i andra ligor. Vissa 
klubbar i England och Holland scoutar 
just Skandinavien för att spelarna pratar 

engelska, har en liknande kultur, jobbar 
hårt och är lojala mot spelidén. Så har 
man en skicklig spelare i 15-16 års ålder 
rekryteras han ofta dit men i den åldern är 
inte värdet jättehögt. Det blir inga Olunga-
affärer på 40 miljoner och det måste man 
ta hänsyn till. Vi kan göra vad vi kan för att 
en spelare stannar kvar och blir en A-lags-
spelare. Men man går ju inte till England 
för att spela A-lagsfotboll utan för att det 
är en miljö som man tycker är bättre än vår 
akademi. Då försvinner den spelaren ut 
och får inte samma utvecklingskurva som 
här, resonerar Christian och förklarar hur 
det ser ut med möjligheten att kontraktera 
unga spelare.

– Vi kan skriva avtal med spelare från 
15 års ålder, men värdet på den spelare 
som går till andra föreningar som ung-
domsproffs är aldrig så högt som för 
etablerade spelare. Det ska till en väldigt 
skicklig spelare i så fall som gjort en tidig 
A-lagsdebut och klarat sig bra. För oss är 
det väldigt osannolikt att vi ska hitta en 
spelare som slår igenom så tidigt utan det 
handlar istället om att metodiskt utbilda 
elitfotbollsspelare. Det dyker sällan upp 
raketspelare utan handlar om spelare som 
går in vårt A-lag och kanske blir trupp-

spelare. Men värdet på en egen truppspe-
lare kommer inte att vara jämförbart med 
en spelare som du tar till Sverige och som 
klarar sig jättebra och säljs vidare. Vi kan 
inte välja det ena eller det andra men vi 
ska ha respekt för att båda sidorna ska få 
utrymme, summerar Christian. 

STJÄRNSPONSOR

HUVUDPARTNERS

#DIFbusiness

Förändringens vindar blåser på Hjorthagen och det gäller även ledaruppsättningen i våra U17- 
och U19-lag. I det här fallet handlar det snarare om en lättare bris där tre rutinerade ledare som 
funnits med länge i Djurgården flyttar vidare till nya uppdrag.  William Strömberg tar över som 
huvudtränare för U19 medan Marcus Tjärnberg blir huvudtränare för U17 med Johan Palm som 
assisterande tränare. Tre intressanta namn som trots sin relativt unga ålder ändå har en väldigt 
bred erfarenhet som ledare och stor kunskap om föreningen. Här presenterar de sig själva och 
berättar om tankarna kring den kommande säsongen.

H
ur ser du på ditt kommande 
uppdrag?

– Jag är glad över att jag har fått 
förtroendet att leda föreningens U19-lag. 
Jag trivs väldigt bra med mina medarbe-
tare i teamet runt laget, och ser fram emot 
att få fortsätta jobba med dem ytterligare 
en säsong. Det är också en utmaning att 
utveckla och förbereda våra juniorspelare 
till att klara av karriärövergången till 
seniorspelare på bästa möjliga sätt – vi 
kommer att jobba väldigt hårt för att 
lyckas med detta.
 
Vilka förväntningar har du på säsongen 
2018?
– Mina förväntningar på spelarna är att de 
varje träning och match ska anstränga sig 
sitt yttersta för att fortsätta att utvecklas 
i vårt arbetssätt och i sina respektive 
positioner. Min övertygelse är att goda 
prestationer leder till goda resultat, 
framförallt på sikt. Förväntningarna på 
mig själv och på teamet är att vi lägger 
ribban minst lika högt. 
 
Vilken prägel kommer du att sätta på 
laget som tränare?
– Vi har en identitet i akademin med 
sättet vi spelar på i de fyra skedena. 

spelar. Det kommer att utveckla laget och 
individen mycket. 
 
Hur kommer truppens utformning att se ut?
– En bra trupp med tuff konkurrens om 
startplatserna. En lite större trupp (20 + 2 
spelare) som ger utrymme för att 
individanpassa träningsupplägget. U19 i 
år innehåller spelare som tränar bra både 
på planen och i gymmet och vi har många 
spelare som har potential att på sikt nå 
elitfotbollen enligt min bedömning, 
summerar William. 

De principerna ska vi fortsätta att ha 
som grundfundament i vår utbildning. 
I anfallsspelet är speluppbyggnaden en 
av våra styrkor, och till det behöver vi 
fortsatt bli bättre i sista tredjedelen, och 
där hoppas jag att vi ska kunna komma till 
fler assist och avslut i de ytorna där 
sannolikheten för mål ökar. Att också 
kunna kontra för att komma till avslut är 
något vi ska utveckla, där har vi en stor 
potential. Jag hoppas vidare att vi ska 
göra det vi kan för att göra varandra 
bättre och att det ska synas på plan när vi 

Text: Peder Ernerot  Foto: Jonas Riedel

Fakta |William Strömberg
Tränare för U19
Födelseort: Stockholm
Ålder: 29
Moderklubb: Essinge IK
Antal år i DIF: 8
Tidigare lag i DIF: P95:2, P00 akademi, 
U17 och U19
Svff-utbildning: UEFA Elite Youth
Motto: Gör alltid ditt bästa, ställ krav på 
din omgivning. Alltid i den ordningen, 
aldrig i omvänd ordning.

U17 och U19

Nya tränar-
konstellationer 

U19
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ÅRETS
DIF-KLAPP!
Ge dig själv och DIF en julklapp. 
Skaffa DIF-abonnemanget så får du 
DIF i displayen, samtidigt som Tele2 
stöttar klubben med 10 kr i månaden 
per abonnemang.

SMS:a ”DIF” till 242 och fi ra jul 
med stolthet!

DIF  4GDIF  4G

H
ur känns det att bli huvudtränare i 
U17?
– För min del ändras förutsättning-

arna på så sätt att jag nu står som 
huvudtränare istället för assisterade. Det 
innebär vissa små förändringar i rollfördel-
ning oss ledare emellan. Men när det gäller 
att bedriva genomgångar, träningar etc är 
det ingen större skillnad. Vi är ett stort 
team från akademichef, physio, videoana-
lytiker och inte minst fystränare Victor 
Stoltz som samarbetar för att ge spelarna 
en så bra träningsmiljö som möjligt.
 
Du har ju bra koll på laget sedan tidigare…
– Jag och Wille Strömberg hade ett 
jättefint samarbete och vi har lärt oss 
mycket om den här ålderskategorin under 
tre säsonger. Jag hoppas och tror att 
Johan Palm och jag kan bygga vidare på 
det för att vidareutveckla verksamheten.
 
Vad förväntar du dig av den kommande 
säsongen?
– Vi vill skapa en miljö där spelarna 
fokuserar på att göra nästa aktion och 
varandra bättre. Det innebär att man i 
träning och match alltid gör sitt bästa och 
litar på att ens lagkamrater gör detsamma. 

H
ur känns det att kliva in som 
assisterande tränare i U17?
– Jag ser fram emot denna säsong 

väldigt mycket. Dels på grund av att jag 
tidigare inte arbetat med U17 samt att jag 
återigen arbetar med Marcus som jag vet 
att jag har ett väldigt bra samarbete med. 
Att arbeta med en ny grupp, även om jag 
tränat många av spelarna tidigare, är alltid 
inspirerande. Det är spännande att se de 
processer som pågår, både kollektivt som 
lag och naturligtvis för varje individ. Här är 
min ambition att alltid vara en tillgång för 
varje spelare och tränarkollega för att 
bidra till ett konstant lärande av varandra 
– så att vi alla utvecklas till det bättre. 
Både som spelare/tränare och Djurgårds-
ambassadör.
 
Vad tror du om säsongen som väntar? 
– Förväntningarna utgår främst från ett 
utbildningsperspektiv där vi som tränare 
vill skapa så god inlärningsmiljö och 
motivationsklimat som möjligt. Det handlar 
om att bygga träningar som bidrar till en 
hög inlärningsfaktor och igenkännedom 
inför varje match spelarna deltar i. Med 
detta menar jag att varje spelare ska förstå 
de målbilder vi har i varje skede, vad de 

När vi inte har den handlar det om att veta 
var på planen och vilket skede vi är i för att 
så effektivt som möjligt ta tillbaka bollen.
 
Hur bygger ni truppen?
– Målet är att vara två spelare på varje 
position (20+2) för att kunna bedriva den 
verksamheten vi vill och för att belast-
ningen inte ska bli för tung eftersom 
tävlingssäsongen för U17 är väldigt lång, 
avrundar Marcus. 

6-4, Västerås IK 4-1, Älvsjö AIK 2-1) vilket 
innebär att vi avancerar till nästa rundas 
a-gruppspel i Ligacupen.  Då Rihad 
Rahman och övriga ledare har gjort ett 
strålande jobb föregående säsong med 
U16 så var det inga problem för spelarna 
att prestera redan från dag ett och det 
finns många goda exempel att bygga 
vidare på, avslutar Johan. 

Om alla gör det så blir träningsmiljön 
givande och då kan vi tränare fokusera på 
att bygga bra träningar, instruera och 
ställa frågor som gör att spelarna 
utvecklas.
 
Vilken typ av fotboll kommer vi att få se 
från U17?
– Vi vill ha bollen så mycket som möjligt av 
den enkla anledningen att då kan vi göra 
mål och det kan inte våra motståndare. 

förväntas kunna och bidra med från sin 
position samt att alltid se till att göra sina 
lagkamrater bättre. 
 
Hur har det gått för er i starten av 
Ligacupen?
– Vi har spelat tre bra matcher mot lag 
som på olika sätt gjort det svårt för oss. 
Lyckligtvis så har vi vunnit alla tre (IK Frej 

Fakta |Marcus Tjärnberg
Tränare för U17
Födelseort: Stockholm
Ålder: 30
Antal år i DIF: 10
Tidigare lag i DIF: U10-U15 (flera olika 
lag), Assisterande tränare & videoana-
lytiker U17/U19.
Svff-utbildning: UEFA A
Högsta nivå som spelare: Inget att 
skryta om direkt, men tror fortfarande 
att jag kan ge U17 killarna en bra match 
i kvadde.

Fakta |Johan Palm
Assisterande tränare för U17
Födelseort: Skövde
Ålder: 30 
Antal år i DIF: 6 
Tidigare lag i DIF: U15 (P97), U14-U15 
(P99), U15 (P00), U16 (P01-00), U19 
(ass + huvudtränare). 
Akademisk bakgrund: Läser 4/5 år 
på GIH (idrottslärare och special-
idrottslärare).
Svff-utbildning: UEFA A
Högsta nivå som spelare: Div 2

U17 U17

Nu lanserar vi Mina Sidor
Stämmer dina uppgifter?

Nu lanserar vi Mina Sidor för att du 
som djurgårdare ska få en bättre 
överblick på ditt supporterskap. 
Med Mina Sidor vill vi förenkla
och förtydliga ditt engagemang i 
Djurgården. Mina Sidor är ditt pers-
onliga verktyg för medlemskap, 
säsongskort, biljettköp och aktuella 
erbjudanden. På sikt kommer vi även 
integrera detta med dina köp i Djurgårdsbutiken och på DIFshop.se.

Är din säsongskortsplats korrekt? När löper egentligen ditt medlemskap ut? 
Stämmer de kontaktuppgifter som vi har till dig? Här kan du kontrollera och 
uppdatera dina uppgifter direkt www.difbiljetter.se/minasidor
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med drömmar
om SM-guld
Irma Helin, 23, debuterade i Djurgårdens damlag redan som 13-åring och spelade fem 
säsonger i klubben innan flyttlasset gick till Damallsvenskan och Piteå inför säsongen 2015. 
Säsongen 2017 spelade Irma i Linköping där hon vann sitt första SM-guld, men nu väljer Irma 
att komma hem till Djurgården. Den tekniska mittfältaren har skrivit på ett ettårskontrakt.

E
fter två lyckade säsonger i Piteå där 
Irma imponerade stort och tog en 
plats i Pia Sundhages landslag bytte 

hon inför 2017 klubbadress till Linköping. 
Med mästarlaget vann hon sitt första 
SM-guld och spelade både Champions 
League och final i Svenska cupen. 
Det gångna året stördes till viss del av 
en långdragen knäskada men nu är Irma 

är jättenöjd och glad över att det blir 
Djurgården nästa år. Det är alltid speciellt 
att byta klubb men det är inget som slår 
att byta klubb till Djurgår’n.

Du har varit några år i andra delar av 
landet nu, är det skönt att flytta hem 
till Stockholm?
– Ja, det är det. Jag har försökt stänga av 

tillbaka i bättre form än någonsin. 2018 
kommer urdjurgårdaren från Valhallavägen 
återigen kliva ut på Stadions gräsmatta 
och spela en viktig roll i Djurgårdens 
utveckling framåt.

Irma, varmt välkommen hem till DIF! 
Hur känns det att komma tillbaka?
– Tack! Det känns verkligen superkul, jag 

Irma Helin

att det är Stockholm och allt vad det 
innebär. Jag ville inte bli för påverkad i 
beslutet. Jag har verkligen försökt att 
stänga av det och bara se till det sports-
liga. Min familj, pojkvän och kompisar har 
varit noga med att det är mitt beslut och 
ingen annans. Men nu när jag har tagit 
mitt beslut och känner att det bara är på 
grund av fotbollen jag väljer DIF så känner 
jag att det ska bli jättekul att komma hem 
till Stockholm och familjen och alla jag 
tycker om, och de känner nog så också.

Linköping vann överlägset SM-guld i år 
och spelar i Champions League, varför 
byta klubb och varför just Djurgården?
– Det har varit många tankar fram och 
tillbaka, det har det verkligen varit. Men i 
slutändan, efter att ha fått en väldigt bra 
bild av Joel och spelarna, kände jag att 
laget har något väldigt bra på gång. Jag 
ville inte missa att vara med på det 2018, 
berättar Irma.

IRMA HELIN lämnade Djurgården efter 
säsongen 2014 för att spela i Damallsven-
skan och försöka nå en plats i landslaget. 
Efter Djurgårdens avancemang tillbaka till 
högsta serien och imponerande resultat 
de två säsongerna sedan dess blev 
dragningskraften hem till Stadion för stor 
för att motstå.

– Djurgården är klubben i mitt hjärta, men 
jag skulle ändå inte flytta hem om det inte 
var för att spelet sett så bra ut och för att jag 
tycker att det är många bra saker på gång i 
laget. De visade det redan i år och jag hoppas 
att jag kan vara med och bidra till att ta det 
ytterligare några steg, säger Irma.

IRMA  HAR VARIT DJURGÅRDARE i hela sitt liv. 
Hon växte upp på Valhallavägen, ett 
stenkast från Stockholms Stadion, och har 
gått på matcher på den olympiska arenan 
sedan hon lärde sig att gå. Det är tveklöst 
ett äkta djurgårdshjärta som pumpar i den 
tekniske mittfältaren, som dessutom är 
nära barndomsvän med Simon Tibbling. 
När Irma var 12 år fick hon en matchtröja i 
julklapp – signerad av idolen Victoria 
Svensson. Året efter debuterade Irma i 
Djurgårdens damlag och fick spela 
tillsammans med ”Vickan”.

– Jag grät när jag fick den tröjan i 
julklapp och hade på mig den i skolan. 
Första gången jag själv fick dra på mig en 
djurgårdströja och spela med damlaget var 

det det coolaste jag gjort och jag kände 
samma sak nu när jag signade för DIF igen. 
Jag blir pirrig bara jag tänker på att dra på 
mig tröjan igen. Djurgården betyder super-
mycket för mig. Det är klubben jag brinner 
för och den enda klubben i Stockholm jag 
någonsin skulle spela i, berättar Irma.

Många längtar efter semester såhär i 
slutet av säsongen, men du vill mest att 
säsongen ska dra igång, va?
– Ja, gud ja, den här försäsongen får gå så 
snabbt som möjligt. Jag vill bara dra igång 
nu! Att jag har varit skadad en del den här 
säsongen har också gjort att jag är 

hungrigare än någonsin. Att få ta ut den 
energin i Djurgår’n… det kan inte bli bättre.

Hur har du sett på din säsong 2017?
– Det har varit en jätterolig säsong på så 
sätt att jag har vunnit mitt första SM-guld, 
spelat Svenska Cupen-final och gått 
vidare i Champions League med Linkö-
ping. Utifrån de aspekterna är det 
jättepositivt. Men det har varit tufft också 
för jag har haft en knäskada som har tagit 
mycket på mitt psyke. Det var första 
gången jag var långtidsskadad och det var 
jobbigt, men i slutändan ser jag tillbaka på 
det känner mig som en bättre fotbollspe-
lare efter skadan än innan. Nu är jag helt 
tillbaka och har spelat utan några som 
helst problem.

Hur ser du på Djurgårdens spelstil och 
vilken roll kommer du att ta?
– Jag har fått en väldigt bra bild av hur Joel 
tänker mig i spelet. Jag kommer få en 
central roll i speluppbyggnadsdelen där 
jag trivs bäst. Jag tycker att Djurgården 
har spelat en väldigt passningsorienterad 
och bolltrygg fotboll hela året med spelare 
som sliter och kämpar och jag känner att 
jag passar in där. Joel har pratat med mig 
om en tydlig roll och spelidé, och det 
underlättar alltid som spelare att veta vad 

som förväntas av en. Jag vill göra allt för 
att leva upp till det.

Djurgården har haft en bra utveckling 
sedan du var med senast, med två fina 
säsonger efter klivet upp till Damall-
svenskan. Hur kommer utvecklingen 
fortsätta nästa säsong?
– Förhoppningsvis uppåt. Jag hade aldrig 
tagit det här beslutet om jag inte trodde 
att Djurgården är på väg att bli ett topplag 
i damallsvenskan. Det var nära i år där 
Djurgården lika gärna hade kunnat komma 
trea om det hade studsat rätt. Vi har inte 
pratat igenom några tydliga mål för laget 

än men när jag pratar med Joel och de 
andra spelarna så finns det inget annat än 
att bara klättra.

Vad krävs för att andra lag ska komma 
ikapp de svenska topplagen?
– Ofta är det ekonomiska frågor som styr, 
men ta Linköping som exempel – de har 
byggt under ett ganska bra tag. I början 
kom de fyra, femma, trea i serien och det 
är först de senaste åren som de skördar 
frukten från sitt arbete. Jag tror att man 
måste förstå att det är en lång process där 
man har en tydlig och bra organisation. 
Sen krävs det också att spelarna har bra 
förutsättningar, att alla är heltidsproffs.

Vad har du för personliga mål i din 
fotbollskarriär?
– Jag debuterade i A-landslaget innan 
säsongen och självklart vill jag tillbaka till 
landslaget. Dit når man genom att spela 
bra fotboll i klubben så allt jag fokuserar på 
nu är att jag och Djurgår’n ska försöka 
vinna matcher. Jag hoppas att vi får bra 
resultat i serien och att det kommer 
belöning utifrån det. Just att vinna 
SM-guld var det häftigaste jag gjort och att 
vinna det med Djurgår’n hade varit ännu 
bättre. Jag hoppas verkligen att få vinna 
SM-guld med Djurgården, förr eller senare!  

» Jag hade aldrig tagit det här beslutet om 
jag inte trodde att Djurgården är på väg att 
bli ett topplag i damallsvenskan.«

Text: Karin Lillbroända  Foto: Johan Sahlén
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damerna 
närmar

sig toppen
Joel Riddez första år som tränare och sportchef för Djurgårdens damlag var också hans första 
i Damallsvenskan. Målsättningen för laget var optimistisk – man ville göra en bra säsong 
och sluta på en högre plats i tabellen än fjolårets sjätteplats. Efter en stark vår och sommar 
kändes det som att ribban kunde höjas ytterligare och chansen att nå medaljplats i serien 
var plötsligt högst verklig.

S
äsongen startade på allra bästa sätt 
mot hemmastarka Piteå. Hanna 
Lundqvist gjorde matchens enda mål 

och gav Djurgården en skön premiärvinst. 
Efter poänglösa matcher mot starka 
Rosengård och Linköping började det 
sedan rulla på igen och när serieledande 
Eskilstuna kom på besök i maj besegrades 
även de av ett Djurgården i toppform. När 
Damallsvenskan gick in i sommaren var 
det dags för de verkligt stora matcherna 
– derbyna mot Hammarby. Med mycket 
folk på både Zinken i juni och på Stadion i 
augusti plockade Djurgården full pott.
 
UNDER HÖSTEN presenterade skadorna sig 
och truppen blev snabbt tunn, särskilt 
med tanke på att fyra spelare sedan en 

passningsspelet och vi fattar bättre beslut 
på planen. En del spelare har gått framåt 
mycket under året. Pilarna pekar uppåt 
men vi har en liten bit kvar till dit vi vill 
vara.
 
Hur ser du på din egen insats i din 
kombinerade roll som tränare och 
sportchef?
– Det har funkat bra, i perioder har det 
såklart varit väldigt mycket jobb. Det har 
varit ett intensivt år där allt har varit nytt 
för mig med tanke på att jag inte kunde 
serien och spelarna särskilt väl sedan 
innan. Därför har vissa saker tagit extra 
tid, till exempel scoutingbiten och att lära 
känna motståndarna och sitt eget lag. Det 
kommer bli lättare nästa år för mig, det är 

längre tid tillbaka varit borta på grund av 
långtidsskador. Lagets holländska 
landslagsback, Sheila van Den Bulk, bröt 
armen två gånger om under säsongen och 
blev borta större delen av hösten. Johanna 
Rytting Kaneryd missade säsongens sista 
matcher på grund av korsbandsskada. Till 
slut blev det en sjätteplats för Djurgården i 
år igen, men det finns mycket positivt för 
Joel Riddez att ta med sig in i 2018.

Joel, hur skulle du sammanfatta din första 
säsong i Damallsvenskan?
– Jag tycker att det har varit ett bra år om 
man ser till helheten. Sen har det gått upp 
och ner med några sämre och några bättre 
prestationer. Jag tycker att vi har utvecklat 
en del bitar, bland annat blivit bättre i 

inget snack om den saken. 2017 har varit 
ett roligt och lärorikt år och jag har 
utvecklats som tränare, vilket såklart är en 
ambition jag har. Det är inte bara spelarna 
som ska bli bättre utan även jag. 
 
Du var nominerad till årets tränare på 
Fotbollsgalan, det måste kännas som ett 
bevis på att det har gått bra?
– Det var såklart roligt att vara nominerad 
och få ett bevis på att man har gjort 
nånting bra. Sen var det en liten besvi-
kelse att vi till slut landade sexa, det 
kändes som vi hade kunnat komma trea 
eller fyra – det var inte omöjligt. Så jag går 
med lite blandade känslor, men i perioder 
har vi spelat väldigt bra fotboll och det har 
varit vår ambition att kunna bli mer 
spelförande. Vi har närmat oss topplagen 
rent spelmässigt.
 
Du har själv spelat i Djurgården, vad 
betyder klubben för dig?
– Djurgården är klubben närmast mitt 
hjärta och att komma tillbaka i en yrkesroll 
är väldigt roligt. Jag känner många 
människor i och runt föreningen sedan 
tidigare. Djurgården betyder mycket för 
mig och det vill jag att spelarna också ska 
känna – att Djurgården är en speciell 
klubb med en fin historia. Det gör det extra 
roligt för mig att jobba här, det ger energi.
 
Det finns flera spelare i damlaget som är 
äkta djurgårdare sedan barnsben, är det 
viktigt att ha spelare med den känslan 
med i laget?
– Jag tror det. Framförallt underlättar det i 
den rätt så jobbiga vardagen att ha den 
känslan. Det har varit väldigt viktigt för 
mig att spelarna ska känna stolthet när de 
tar på sig djurgårdströjan och det 
underlättas genom att få rätt stöttning 
från klubben och människor runtomkring. 
Spelarna blir sedda som de stjärnor de 
faktiskt är på damsidan. Det gör att man 
kan ge det där lilla extra. Det finns spelare 
i laget som har uttryckt att de för första 
gången känt riktig stolthet över att spela i 
en klubb. 
 
Vad har varit lagets styrkor och svagheter?
– Styrkorna har varit att vi har gjort mål i 
alla matcher utom en. Vi har aldrig gett 
upp utan alltid försökt vinna och skapat 
chanser. Att vi har tagit oss samman efter 
dåliga perioder har också varit en styrka. 
Vi har många spelare som gjort ett väldigt 

hårt jobb både på träningar och match. 
Svagheterna har varit att vi har varit lite för 
svaga rent försvarsmässigt som lag. Vi har 
släppt till lite för många chanser trots att vi 
har damallsvenskan bästa målvakt.
 
Vad är ditt bästa minne från säsongen?
– Premiärsegern var en otrolig lättnad. 
Efter en försäsong där vi experimenterade 
lite var man smått orolig över var vi stod 
men vi fick ihop det bra och gjorde en 
defensivt väldigt bra match. Sen är det 
såklart derbyna! Det var härliga matcher 
för oss med mycket folk på läktarna och vi 
gjorde två bra prestationer. Särskilt första 
matchen, men vi vann ju båda. Det är kul 
att vinna derbyn.

DET VAR BARA två år sedan Djurgården tog 
klivet tillbaka upp i Damallsvenskan efter 
tre år i Elitettan, men redan finns ambitio-
ner om att bli ett topplag. För Joel Riddez 
handlar det först och främst att bygga en 
trupp med bättre spelare som tar Djurgår-
den framåt, och för att laget ska kunna 
utvecklas fortare krävs det även att 
ledarstaben blir skarpare.

 – Jag har en rätt tydlig bild av vad vi ska 
göra för att kunna utmana topplagen. 
Första uppgiften för mig är att bygga den 
trupp jag vill ha. Där är det så att vi inte 
kan konkurrera lönemässigt med de bästa 
lagen, men vi kan fortfarande se till att vi 
får in supermotiverade spelare som 
verkligen brinner för att spela i Djurgården, 
berättar Joel.
 
Emilia Brodin, Malin Diaz och Irma Helin är 
exempel på spelare som har gått till 
Djurgården efter väldigt lyckade säsonger 
i andra lag, hur lätt är det för Djurgården 
att locka till sig spelare?
– Jag upplever att vi har ett ganska bra läge. 
Stockholm är attraktivt och Djurgården är 
en häftig klubb att spela i. Vi kommer inte 
kunna ta in de absoluta toppspelarna för 

de har vi inte råd med, men målet är att ta 
in de som kommer bli toppspelare.
 
Djurgården drabbades av att ha en tunn 
trupp under hösten när man drabbades av 
ett antal av skador, är det något du vill 
säkra upp för till nästa år?
– Jag vill såklart ha en större trupp men 
det är svårt med den budgeten vi har. Det 
är en svår balansgång, antingen har man 
många spelare på en lägre lönenivå, eller 
några spelare på en högre lönenivå. Jag 
skulle gärna ha fler yngre spelare i truppen 
men det är inte tillräckligt många juniorer 
som är redo för det.
 
Vad blir de viktigaste nycklarna för att nå 
högre i tabellen nästa år?
– Först och främst att spelartruppen 
byggs på rätt sätt med rätt spelare. Nästa 
steg är att spelarna får bra träningsförut-
sättningar. Vi arbetar på att vi ska träna 
lite tidigare på eftermiddagarna och 
därmed få bättre återhämtning. Vi kommer 
skapa utrymme för morgonpass på ett 
bättre sätt för de som kan träna extra och 
även ha en annan typ av fysträning som 
kommer bli väldigt bra. Sedan tror jag att 
ett steg blir att jag och hela laget är 
förberedda på ett annat sätt. Vi vet vad 
som väntar och vad som kommer att 
krävas av oss.
 
Målet är att ta en plats i övre halvan av 
tabellen?
– Absolut. Man ska aldrig sätta målsätt-
ning i november eftersom man inte vet hur 
det ser ut med truppen, men ambitionen 
med de spelare jag tar in är att bli ett 
topplag, det är inget snack om den saken
 
2018 KOMMER MINST SAGT bli ett spännande 
år för Djurgårdens damlag. Se till vara på 
plats i vår när ett stjärnspäckat lag kliver ut 
på Stadion, med drömmar och ambitioner 
om att ta medalj.  

Text: Karin Lillbroända  Foto: Bildbyrån

Jubel efter derbysegern mot Hammarby på Stadion.
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Kör så det ryker!
I dag är det Volkswagen som gäller på Kaknäs, men alla har haft en första bil i 
livet och där skiftar det lite mer. Ronald Åman har kollat hur billivet startade för 
några djurgårdsprofiler.

F
å saker är så förgängliga som bilars 
värde. Sätt dig i bilen och vrid om 
nyckeln och bilens värde har sjunkit 

innan du hunnit ut från garaget. Men likväl 
tycks höger hjärnhalva ta överhand över 
den vänstra, mer rationella. Vem älskar 
inte lukten i en ny bil? Vem kan förneka att 
man inte förförs över antingen en splitter 
ny kärra, eller över att ha gjort ett smart 
begagnat fynd. Somliga säger att detta är 
ett ”manligt belöningssystem”, men utan 
att ha någon genusaspekt på fenomenet 
kan jag konstatera att fascinationen för 
bilar ofta manifesteras i sport-samman-
hang. Häromåret när vi var betydligt 
mindre framgångsrika än i år kunde man 
bli konfunderad när man besökte 
Kaknäs-anläggningen: vi sladdade i 
tabellen men där stod Porschar (just det, 

Nej, under barndomen varvades trötta 
tyska Oplar med märkliga VW-modeller. 
Ända tills 1971 då pappa slog till med en 
»sportbil”: FIAT 850 Sport Coupe, en 
slags torktumlad Chevrolet Camaro som 
följaktligen krympte. Det är fortfarande 
en gåta att tre ungdomar med hockeyut-
rustning och en vuxen kom in i bilen, än 
mer att vi kom ut… Men min egna första 
bil var en ”bubbla” modell 1965 som jag 
köpte av en bonde i närkingska Fjugesta 
tio år senare. Den var värd pengar.  5 000 
kronor för att vara exakt.

Om vi ska göra en historisk kavalkad på 
förstagångsbilval av ledare och spelare i 
DIF visar det på tämligen anspråkslösa val. 
Dock en del udda, ska sägas. Frågan som 
ställdes var alltså: ”Vilken var din första 
bil?” Håll i dig – nu kör vi! 

pluralis) och en Maserati! Men nu, med det 
förmånliga avtalet med Volkswagen, har 
vagnparken blivit mer homogen liksom 
spelartruppen.

Men alla fotbollspelare är sannerligen 
inte besatta av bilar, i varje fall inte de som 
spelat i vår kära förening genom åren. Det 
kanske bästa beviset för det är Stefan Rehn 
som kom hem från fem ytterst framgångs-
rika år i Schweiz med en Opel-modell som 
snarare andades middle of the road-val och 
sparpaket. Annat var det när ”Århundradets 
(förra) värvning” anlände 1979 : Malcolm 
MacDonald, anslöt i början på sommaren i 
en elegant sportbil, en Toyota Celica, som 
dittills inte setts i Sverige. 

I mitt fall var det så att familjen Åman 
aldrig var någon bilfamilj med ambitio-
nen att ratta eleganta och dyra bilar. 

Text: Ronald Åman

”Super-Bosse” Andersson, sportchef 

Tommy Davidsson, tidigare spelare och akademiansvarig

Kjelle Frisk, anläggningsansvarig Kaknäs

Henrik Berggren, VD

”Jompa” Eriksson, centertank i guldlaget 1955 och 1959

– En vinröd
Volvo 244 Turbo, 
inköpt 1986. 

– SAAB V4
”herrgårdsvagn”.

– En blå SAAB 
V4 som jag
skaffade 1982.

– En blå Golf, 
1993, som jag 
döpte till ”Tommy 
Söderström” (!)

– En VW från
1953, mörkblå
och elegant!
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Andreas Isaksson, målvakt

Jesper Karlström, mittfältare

Kim Källström, lagkapten

Inge Karlsson, ”guldback” 1966

Pelle Kotschack, VD DIF-alliansförening

– Det var en Volvo 
S 40, vill minnas 
att det var 2004.

– Det var en röd 
Seat Ibiza som 
jag hade 2013.

– En grå
Mercedes
A-klass.
Året? 2000.

– En VW-Bubbla  
med taklucka 
och plats för en 
stående cykel (!)

– En röd Simca 
1204, tror det 
var 1972.

Inge Lindström, materialförvaltare

Jakob Une-Larsson, mittback

haris radetinac, mittfältare

Özcan Melkemichel, tränare

Kevin Walker, mittfältare

– En Renault 
Floride, flott
som f-n!

– Det var en blå 
Seat Ibiza, tror 
det var 2012.

– Vit Audi
A 6, 2012

– En blå Ford 
Focus, inköpt 
1990

– En Volvo c 30, 
blå, som jag hyrde 
(!) av pappa 2007.

Med de svaren kan man anta att det 
finns fyra huvudpretendenter till 
att hamna i pole position, nämligen 
”Super-Bosse” med sitt roslagsrag-
garbidrag, Pelle Kotschack med sin 
kultförklarade Simca, Inge Lindström 
med sin modell som andas Jean-Paul 
Belmondo och så Inge Karlssons 
”bubbla”med plats för en stående 
cykel. Har du andra favoriter?  
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Samhällsnytta eller affärsnytta
- Gemensamt värdeskapande för en starkare stad

D
jurgården Fotboll och Djurgården 
Hockey har inlett ett stort arbete 
tillsammans med att samordna 

respektive klubbs arbete för en bättre 
stad under namnet Vår Stad. Det är ett 
samlingsbegrepp för vårt arbete i 
Stockholm gällande upplevelseidrott, 
föreningsidrott och spontanidrott i 
samverkan med staden näringslivet och 
stockholmarna. 

DET BEHÖVS NYA IDÉER, engagemang och 
partnerskap för att utveckla Stockholm 
genom idrotten. Det är i mötet och 
samspelet mellan upplevelseidrotten, 
föreningsidrotten och spontanidrotten 
som vi i ett första skede, når flest 
människor och, i ett andra skede, kan 
erbjuda samma människor en plattform för 
fortsatt och uthålligt engagemang oavsett 
det är i form av upplevelsen på läktaren, 
som spelare eller ledare i föreningen eller 
via spontanidrottens mötesplatser runt om 
i Vår Stad. 

VÅR STAD INNEBÄR samtidigt ett ställnings-
tagande i hur vi ser på hållbarhet i en 
idrottsförening. Vårt hållbarhetsarbete 
utgår ifrån den grundläggande frågan: 

och affärsnytta. Slutligen vill vi att alla 
som kommer i kontakt med oss via vår 
upplevelseidrott, föreningsidrott och 
spontanidrott ska hitta sin plats i Djur-
gårdsfamiljen. Vi söker helt enkelt 
relationer där alla är med på lika villkor, 
känner sig som vinnare och bidrar till 
relationen. Det skapar ett ärligare och mer 
uthålligt engagemang.

Djurgården, staden och näringslivet 
vinner genom ”Shared Value”
Vår Stad bygger på en analys som utgår 
ifrån något som kallas Shared Value, det 
vill säga gemensamt värdeskapande vilket 
illustreras av modellen nedan:

- Vad är det våra föreningar vill uppnå?

VI UTGÅR FRÅN vilka faktorer som krävs för 
att en idrottsförening ska bli framgångsrik, 
i vårt fall är det spelare, ledare och 
supportrar. De här grupperna utgör 
grunden för våra medlemmar och när 
grupperna stärks blir vår verksamhet 
bättre och vårt varumärke starkare och vi 
blir en mer attraktiv samarbetspartner för 
stad och näringsliv. Vi kan således säga 
att våra hållbarhetsmål är detsamma som 
våra tillväxtmål. Vi önskar fler spelare, 
ledare och supportrar. Det innebär att håll-
barhetsarbetet måste vara en integrerad 
del av vår kärnverksamhet och inte leva 
isolerat via olika sociala projekt. Vi arbetar 
med positiva värden och vi utgår ifrån vad 
vi faktiskt vill uppnå, snarare än saker vi 
vill motverka. Vi bedriver idrott därför att 
vi älskar att röra på oss, därför att vi vill få 
så många som möjligt att idrotta, helst i 
Djurgården förstås, och därför att vi vill 
vinna fotbolls- och ishockeymatcher. Vi 
vill fylla våra arenor till bredden och sälja 
mer souvenirer. Vi vill även hjälpa våra 
samarbetspartners att bli framgångsrika 
och vi hjälper dem gärna på vägen genom 
att erbjuda dem en kombinerad samhälls- 

När de tre cirklarna möts i mitten (shared 
value) skapas en möjlighet till kombinerad 
samhälls- och affärsnytta för Djurgården 
och våra partners vilket i sig skapar nya 
intäktsmöjligheter.

SOCIALA BEHOV: Vi är övertygade om att, för 
att skapa långsiktig inkludering där 
människor och organisationer över tid 
samarbetar för gemensam vinning, 
behöver vi identifiera de behov vilka hålls 
förhållandevis konstanta över tid, till 
exempel barns behov av fysisk aktivitet 
eller ungdomars inkludering i samhället. 
Vi arbetar för att, i allt vi gör, verka för 
inkludering, skapa nya mötesplatser där 
människor och organisationer som, 
kanske inte annars kommit i kontakt med 
varandra, gör det. Det gör vi genom att 

sänka de ekonomiska, geografiska och 
kulturella trösklarna in i våra kärnverksam-
heter fotboll och ishockey genom 
upplevelseidrott, föreningsidrott och 
spontanidrott och erbjuda ännu fler att 
vara en den av djurgårdsgemenskapen. 

AFFÄRSMÖJLIGHETER: Affärsnytta letar efter 
kontaktytor där människor och organisa-
tioner möts och tillsammans skapar 
gemensam vinning. Vi är övertygade om 
att samhällets utmaningar innebär nya 
möjligheter för Djurgården samtidigt som 
att ignorera dessa innebär risker. 
Stockholm står inför stora demografiska, 
kulturella och ekonomiska utmaningar 
vilket kommer påverka individerna, 
staden, företagen och Djurgården. Genom 
vår kombinerade bredd och spets i herr- 

och damidrott, attraktionskraft, goda 
lokalkännedom och många berörings-
punkter runt om i hela Stockholm kan vi ta 
en aktiv roll i utvecklandet av Vår Stad. 
Det är genom kreativa samarbeten och 
nya interaktionsmöjligheter, vi skapar 
ömsesidig nytta för hela Vår Stad och alla 
människor som bor där. 

TILLGÅNGAR OCH EXPERTIS: Djurgårdens IF:s 
främsta tillgång är det välkända varumärke 
vi förfogar över. Det lockar till engage-
mang, skapar nya intressanta möjligheter 
och samarbetskonstellationer. Vi har flera 
hundratusen sympatisörer i alla åldrar och 
med olika bakgrund och ett väl utvecklat 
nätverk med människor och organisatio-
ner som vill göra positiv skillnad för ännu 
fler människor. Vi sätter dessa i kontakt 

Text: Filip Lundberg och Staffan Holmberg

SOCIAL
NEED

SHARED
VALUE

BUSINESS
OPPORTUNITIES

CORPORATE
ASSETS AND
EXPERTISE

Fler vägar in i Djurgården via upplevelse-, förenings- och spontanidrott

VÅR STAD

SOCIAL
NEED

BUSINESS
OPPORTUNITIES CORPORATE 

ASSETS AND 
EXPERTISE

Mer läsning för den 
som är intresserad – 
finns att ladda ned på 
dif.se
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Stöd din förening. Bonus till alla!
Du vet väl att du kan ge din förening 3% extra i bonus 
genom att handla på Stadium? Samtidigt behåller du din 
egen personliga bonus. Alltså bonus till alla, på samma köp. 
Ju mer du handlar desto mer bonus, både till dig själv och till 
föreningen. Registrera dig bara på www.stadium.se/teamsales. 
Join the movement.

Officiell Sportleverantör
till Djurgårdens IF.

Vi finns med er hela vägen!

Social hållbarhet skapas via 
kärnverksamheten
Begreppen CSR och social hållbarhet kan 
lätt föra tankarna mot begrepp som 
socialt arbete, sociala projekt eller dylikt. 
Hållbarhetsbegreppet är dock mer 
komplext och mer strategiskt inriktat. 
För att kunna göra nytta externt behöver 
vi först analysera och kartlägga vår 
organisations interna behov. Varje 
organisation möter under perioder 
motgångar och besparingskrav och 
enbart de verksamheter vilka kan 
definieras som en del av kärnverksam-
heten och därmed bidrar till den ekono-
miska hållbarheten får vara kvar när 
åtstramningspaketen genomförs. 

INOM DJURGÅRDEN utgår vi från våra egna 
kort- och långsiktiga behov gällande våra 
kärnverksamheter fotboll och ishockey 
och utifrån detta arbetar vi med frågor 
vilka rör spelare, ledare, supportrar, 
samverkansparter och sponsorer. Vår 
kärnverksamhet är alltså grunden när vi 
arbetar för att skapa social hållbarhet 
både i vår egen organisation samt i andra 
organisationer med vilka vi samverkar. 
Vi är experter på idrott och det är det vi 
ska hålla på med. Idrotten kan i sin tur vara 
med och bidra till verkliga och hållbara 
lösningar på verkliga problem i vår stad 
Stockholm. Staden står inför ett antal 
utmaningar som skapar nya behov som 
behöver lösas varav några av dessa är:

• Ökat stillasittande vilket ökar behovet av 
insatser för fysisk aktivitet

• Stor bostadssegregation vilket ökar 
behovet av fler mänskliga möten

• Ökat utanförskap vilket ökar behovet av 
inkluderande gemenskaper 

• Stor inflyttning vilket ökar behovet av att 
utforma en tydlig identitet

DJURGÅRDEN KAN VARA MED och tillhanda-
hålla lösningar på de här samhällsbehoven 
samtidigt (!) som vi tillgodoser våra egna 
behov. Genom befintliga och nya aktiviteter:

• Ökar vi fysisk aktivitet bland barn och 
ungdomar via vår föreningsidrott

• Ökar vi tillgängligheten till idrott och 
möten genom fasta och mobila idrotts-
platslösningar via vår spontanidrott

• Ökar vi stockholmarnas känsla av 
gemenskap via Djurgården Fotboll och 
Djurgården Hockeys upplevelseidrott.

• Ökar vi slutligen stockholmarnas intresse 
för fotboll och ishockey genom att 
erbjuda fler vägar in i vår verksamhet.

GENOM VÅRA spontanidrottsaktiviteter 
öppnas dörrar för ett ökat idrottsintresse 
bland barn och unga, föreningsidrottens 
delaktighet gör att vi kan hjälpa ungdo-
marna att hitta sin väg från att spela med 
vännerna till att idrotta för livet och med 
upplevelseidrotten bakom oss kan vi 
skapa upplevelser vilka agerar som 
motivation för att våga ta första steget. 
Vi skapar organisatorisk och kommersiell 
nytta för våra partners vilka kan engagera 
sig i något genomgående positivt. Vi bidrar 
sammantaget till en mer sammanhållen 
stad med fler aktiviteter för barn och unga 
och möjligheter för människor att växa via 
idrottens gemenskap. Det, menar vi, 
skapar förutsättningar för verklig ekono-
misk och sportslig framgång! 

med varandra med idrotten som utgångs-
punkt. Så skapar vi helt nya resurser som i 
sin tur kan kombineras för att göra nytta 
för ännu fler människor samtidigt som 
föreningen och våra samarbetspartners 
stärks i sin egen positionering och 
kapacitet. 

Våra partners

Vår verksamhet

NÅGOT FÖRENKLAT kan man säga att Vår 
Stad vill använda alla de mötesplatser som 
Djurgården Fotboll och Hockey via sin 
upplevelseidrott, föreningsidrott och 
spontanidrott tillhandahåller året om, för 
att skapa fler interaktioner mellan, dels 
våra egna verksamheter, men också 
mellan oss och våra partners. Genom 
fysiska möten där människor kommer i 
kontakt med Djurgården Fotboll och 
Hockeys olika verksamheter (på planen, 
på läktaren, i skolan, i bostadsområdet) 
kan vi skapa ett engagemang för fören-
ingen som på sikt, hoppas vi, ska generera 
fler spelare, ledare och supportrar. Det 
bidrar till att vi blir mer attraktiva för 
staden och näringslivet. 

Djurgårdens IF

SHARED
VALUE

Staden Näringslivet

Upplevelse

SHARED
VALUE

Spontan-
idrott

Förening
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Vad brukar du äta till frukost?
– Naturell yoghurt, müsli, bär, bananpannkakor, honung, 
knäckemacka med leverpastej och gurka/tomat, vatten.

Vad har du för favoritmusik?
– Allätare, men husgudar är U2, John Mayer, Coldplay, 
Bob Marley, Queen, Kelly Clarkson, Whitney Houston.

Vem styr musiken i omklädningsrummet?
– Olika, Mange styr ofta matcherna.

Vem är den kändaste person du känner?
– Oj, känner kanske Kim och Andreas. Har ju sjungit 
ihop med Robbie Williams men skulle nog inte säga 
att jag känner honom.

Vilka var dina fotbollsidoler när du växte upp?
– Roy Keane, Eric Cantona, Zinedine Zidane, 
Paul Scholes, David Beckham, Ronaldo.

Vad hade du för favoritlag som yngre?
– Manchester United.

Kan du spela något instrument?
– Gitarr och piano är dom två jag spelar på dagligen.

Vad ser du helst på TV?
– Fotboll.

Vilken är den bästa film du sett?
– Batman Dark Knight 
och Sagan om ringen kan jag se om och om igen.

Har du någon favoritmaträtt?
– Gillar en fin köttbit och lite beasås till.

Berätta något kanske inte alla vet om dig. Har du någon dold talang?
– Tror dom flesta känner mig som fotbollsspelare och artist efter Idol, 
men är framförallt pappa till underbara Kaylie och snart en son som 
kommer i Mars. Bananpannkakor är något jag är kung på! 

Vilken av dina fotbollsinsatser i DIF-tröjan är du mest stolt över?
– Finns flera men tror Malmö hemma i år 2017. Även fast vi inte 
vann så kände jag enorm glädje och stolthet över hur bra vi 
spelade, och att jag var stor del som alla andra i laget till att vi 
gjorde det. Den nivån ska vi hålla!

Vilken är den bästa match du sett?
– Champions League-finalen ’99 mellan Bayern München och 
Manchester United.

Vilket är det snyggaste målet du sett i Allsvenskan?
– Tyvärr Alexander Milosevic i AIK där han sköt i krysset från typ 
halva plan mot oss när jag spelade med Gif Sundsvall mot AIK 
2012 på Råsunda. Jag gjorde också ett mål i matchen och det 
blev 1-1. Hyfsat skönt att göra mål där då kan jag säga!

Vem är världens bästa fotbollsspelare genom tiderna?
– Cristiano Ronaldo eller Messi skulle jag säga. Bästa 
spelaren att titta på skulle jag nog sagt Zidane.

Vilket är det största ögonblicket i din karriär?
– Svårt, känns som hela karriären är ett långt 
ögonblick och det är en dröm att få ha som yrke.

Vilken arena är den bästa i Sverige?
– Jag tror att Tele2 med en riktigt gräsplan 
hade varit etta, men får nog säga Malmös hem-
maarena är perfekt för Allsvenskan 
med antal sittplatser och atmosfär.

Vilket lag, bortsett från DIF, 
har den bästa publiken?
– Malmö.

Vem är den bästa spelare du mött?
– Han var gammal när vi mötte dem, men under 
hans stortid var han landslagspelare för Spanien 
och spelade i Deportivo; Juan Carlos Valéron.

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...

Vilka har de snyggaste match-
tröjorna i Allsvenskan?
– Våra. Blåränderna!

Vilken är den bästa borta-
matchen under säsongen 
tycker du?
– Malmö borta spelmässigt, 
Örebro borta var också en 
bra match!

Vilken är den minst roliga 
bortamatchen?
– Östersund borta, stor besvikelse. Även fast jag fick hänga en 
kasse så var den matchen katastrof faktiskt.

Vilken yngre allsvensk spelare tror du blir nästa storstjärna?
– Kerim, även om han inte är en jätteung spelare så kommer 
han gå vidare till något stort tror jag.

Om du fick ändra något med Allsvenskan, vad skulle 
det vara?
– Avstängning efter tre gula. Tycker det borde vara 
efter fem matcher. 

Vad jobbar du med att förbättra som fotbollsspelare?
– Allt, men fysiken framförallt. Den kan man utveckla 

hela tiden!

Vad tycker du om Tele2 Arena?
– Tycker Tele2 är riktigt bra och sen dom bytte gräset så 

är den skonsammare för oss spelare då den är lite mjukare. 
Gillar den skarpt.

Vad känner du inför att DIF äntligen ska få komma ut i Europa 
och spela igen?
– Jag känner en enorm glädje och stor hunger att få spela 
de matcherna! 

K E V I N

WALKER
Fakta | Kevin Walker
Född: 890803
Längd: 177 cm
Vikt: 74 kg
Position: Mittfältare 
Kom från: GIF Sundsvall 2015
Moderklubb: Varberg BOIS

Kevin i P18-landslaget 2007.
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större än  någonsin!
I våras gick vi i Järnkaminerna ut i just denna medlemstidning med att vi siktar på medlems- 
rekord 2017. Nu står vi här i slutet av året med ett medlemsrekord i bagaget! Det gamla rekordet 
på 4 836 medlemmar (från guldåret 2003) rök all världens väg. Vi passerade även milstolpen 
på 5 000 medlemmar innan rekordet sattes till 5 227.

D
en stora delen av vår verksamhet 
rör resorna till DIF:s bortamatcher. 
Under fotbollsåret skickade vi 31 

bussar och två tåg till bortamatcherna i 
Allsvenskan. Utöver det jobbade vi hårt för 
att göra det enklare för alla Djurgårdare att 
ta sig till bortamatcher, oavsett färdsätt. 
Det ledde till att vi också slutade etta 
av alla lag i serien vad gäller antal 
bortasupportrar.

INFÖR 2018 hägrar givetvis minst en 
bortaresa ut i Europa, men vi hoppas 

VI TROR ATT alla Djurgårdare kan bidra till 
JK:s verksamhet på något sätt, man 
behöver inte vara någon expert eller 
någon med all tid i världen - så länge man 
har ett driv och en vilja att bidra.

VILL DU HJÄLPA JÄRNKAMINERNA arrangera 
resor ut i Europa, krossa alla på sociala 
medier, skapa snyggare souvenirer eller 
passera 6000 medlemmar? Kontakta oss 
på styrelsen@jarnkaminerna.se eller prata 
med oss på någon av matcherna i hockey 
eller fotboll.

också att återigen kunna arrangera flera 
supportertåg till några av bortamatcherna 
i Allsvenskan.

Vi behöver din hjälp att göra JK bättre
Allt detta arbete, som utöver resorna 
innefattar till exempel souvenirer, 
hemsida, sociala medier och medlemsak-
tiviteter, görs dock i dagsläget av väldigt 
få personer. Att växa snabbt medför 
många utmaningar och för att kunna 
bibehålla denna nivå och växa behöver 
vi hjälp.

Så förlänger du ditt medlemskap i 
Järnkaminerna
En supporterförening är aldrig starkare än 
dess medlemmar. Att få in 2018 års 
medlemmar tidigt är livsviktigt för oss 
inför det kommande året. DIF Fotboll ska 
ut i Europa och vi ska givetvis med. 
Ett tidigt inflöde av medlemmar ger oss 
möjlighet att kunna arrangera tåg i 
Allsvenskan och planera inför hela året.

De som får allra mest tillbaka av att du 
betalar medlemskapet är de som alltid 
stöttar DIF land och rike runt, oavsett vad 
som händer. Vi ska fortsätta vara bäst i 
Sverige på att stötta vårt lag på bortaplan. 
Bli medlem idag på följande vis:
• Betala epost-avin som skickades ut i 

början av november månad
• Logga in på JK:s ”Mina sidor” och betala 

med kort

• Betala på hockeymatcherna i vårt 
souvenirbås

• Välj JK-medlemskap som tillval när du 
köper säsongskort via DIF.se

• Var du inte medlem ifjol? Bli medlem via 
jarnkaminerna.se/medlem

 
Europafonden - swisha in ditt bidrag!
Ett kommande fotbollsår med minst en resa 
ut i Europa innebär sjukt roliga upplevelser 
för hela Djurgårdsfamiljen men också stora 
utmaningar.

Att exempelvis arrangera en flygresa blir 
snabbt mycket dyrt och för att kunna skicka 

ett chartrat flyg krävs många hundra tusen 
kronor. För att priset för resenärerna ska bli 
värt resan krävs därför att JK får möjligheten 
att subventionera en sådan resa. Därför 
presenterar vi nu Europafonden, där alla 
Djurgårdare, oavsett om du är medlem i 
Järnkaminerna eller inte, kan skicka in pengar 
för att göra sommarens äventyr billigare för 
de som förtjänar det allra mest.

Om 1 000 personer skickar in en hundring 
var är vi snabbt uppe i 100 000 kronor. 
Tänk då om 5 000 personer eller kanske alla 
medlemmar som får den här tidningen kan 
bidra med en hundring…. 

Text: Järnkaminerna  Foto: Bildbyrån
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M I T T  D J U R G Å R D S L I V

2. patrik eriksson olsson

Fakta | Patrik Eriksson Olsson*
Ålder: 43
Position: Back 
Säsonger i DIF: 5
Mål i DIF: 4

Hur började din fotbollskarriär?
– Min pappa spelade fotboll i GIF Sundsvall så man hängde 
ju på hans träningar och matcher.

Hade du något favoritlag som liten?
– Ja, Manchester United

Hur gick det till när du hamnade i Djurgården?
– Jag spelade i Västerås SK och plötsligt hörde Bosse 
Andersson av sig till mig och frågade om jag var intresserad 
av att komma till Djurgården.

Var det lätt att anpassa sig till DIF?
– Det var väldigt lätt. en fantastiskt familjär känsla, speciellt 
med Sivan och Lunkan ute på Kaknäs.
 
Vilka spelare influerade dig på den tiden?
– Jag har väl alltid haft min bror (Janne Eriksson, tidigare 
landslagsback, reds anm) som idol, försökt att lära mig av 
honom.

Vad minns du av din debut?
– Att det var ett grymt drag på våra supportrar.

Hur kändes det att göra ditt första DIF-mål?
– Det var såklart fantastiskt, speciellt som jag inte gjorde så 

många per säsong.

Vilka medspelare gjorde mest intryck på dig under din 
Djurgårdskarriär?

– Finns väldigt många måste jag säga, 
2002-2003-gänget var ju fantastiskt bra. 

Hur var stämningen i omklädningsrummet, har du några 
speciella minnen eller anekdoter?
– Ha ha! Här finns det mycket tok att berätta! Preskriptions-
tiden har nog inte gått ut ännu, men vi spelade mycket kort och 
den som kom sist åkte ofta på ett tufft straff. Det var oftast Rami 
som torskade...ha ha!

Många minns när du vid ett tillfälle på Stadion fick gå upp 
som anfallare i matchens slutskede, och du stod och viftade 
på bollen vid mittlinjen. Berätta gärna om det.
– Ha, ha! Ja det glömmer jag aldrig...jag tror att jag satt på 
bänken och helt plötsligt skulle dom slänga in mig för att lägga 
lite längre bollar som jag skulle skarva vidare. Jag var ju grymt 
taggad och laddad..att få komma in på topp och kötta lite, det 
var bara en sak jag glömde...offsiden, ha ha!

Vad är ditt bästa minne från tiden i DIF?
– Fullsatta matcher på Stockholms Stadion, supportrarna. 
Gulden, kamratskapen…

Har du någon kontakt med någon av lagkompisarna i dag?
– Ja, framförallt med Elias Storm, Niclas Rasck, Stefan Bergtoft, 
Mackan Karlsson...sen så brukar vi ju träffas några gånger per år, 
bland annat på julbord och någon veteranmatch.

Följer du dagens Djurgården?
– Ja, jag ser varje match och försöker se så många jag kan på 
plats. I år har jag nog sett 6-7 matcher på Tele 2.

Vad är dina intryck av dagens DIF?
–  Bosse har gjort ett grymt jobb med 
att få ihop ett slagkraftigt lag på så 
kort tid. Tror att på sikt så kommer 
det att bli jäkligt bra.

Vad gör du i dag?
– Jag jobbar som platschef på 
Bygma i Sundsvall.

Har du någon hälsning till 
Djurgårdens medlemmar?
– Tack för allt stöd under mina år i 
Djurgården, jag är grymt stolt att 
tillhöra Djurgårdsfamiljen. 
Tillsammans är vi DIF…

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 slitvarg 
och kämpe som styrde blårändernas backlinje 
under den senaste storhetsperioden.

»Helt plötsligt skulle dom 
slänga in mig för att lägga 
lite längre bollar som jag 
skulle skarva vidare, var ju 
grymt taggad och laddad...
att få komma in på topp 
och kötta lite.«

Patrik Eriksson Olsson i dag

Patrik och Kim Källström 
firar SM-Guldet 2002.

* Patrik Eriksson Olsson har efter namnbyte valt att ta bort ett ”h” ur sitt efternamn
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DJURGÅRDEN NÅDDE med sin tredjeplats den bästa placeringen i Allsvenskan sedan 
2007 då vi också slutade på en tredjeplats. Publikt blev det också ett framgångsrikt 
år för Blåränderna. Inte sedan 1962 har Djurgården haft ett så högt publiksnitt som 
vi hade 2017. Snittet landade på 16 241 personer.

Årets högsta publiksiffra var 26 648 och kom i premiären mot IK Sirius. 
Det är den femte högsta publiksiffran sedan flytten till Tele2 Arena.

27 798 Djurgården - IFK Norrköping (2013, Tele2 Arena invigs)
27 428 Djurgården - Hammarby (2015)
27 137 Djurgården - AIK (2015)
27 112 Djurgården - AIK (2013)
Antalet säsongare slutade 2017 på 9 296 st vilket innebär det högsta säsongar-

antalet någonsin sedan Djurgården Fotboll började sälja säsongsbiljetter. Inför 2018 
satsar Djurgården på att för första gången sälja över 10 000 säsongsbiljetter.

Bästa publikåret sedan 1962

NYTT REKORD FÖR SÄSONGSKORT

Djurgårdsfamiljen blir 340 platser större!                
Familjeläktaren har varit välbesökt under 2017. Mammor, pappor, mor- och farföräldrar, barn, barnbarn, syskon och kusiner har tagit 
tillfället i akt att se Kim Källström och resten av blåränderna. Årets matcher har haft en ordentlig tillströmning på familjesektionerna 
och vi ser med glädje fram emot ytterligare familjebesökare nästa säsong. En nyhet för 2018 är att vi kommer att utöka familjeläktaren 
på östra övre med en sektion vilket innebär att det finns ytterligare 340 platser att tillgå för dig som vill sitta på fantastiska platser 
tillsammans med hela familjen. 

– I de mer publikdragande matcherna har vi märkt att det är familjesektionerna i kurvan på östra övre som säljer slut absolut först. 
Då det vid flera tillfällen under 2017 tagit helt slut på 
familjebiljetter väljer vi därför att utöka familjekategorin 
med ytterligare 340 platser på sektion 324 till säsong 
2018, säger Tomas af Geijerstam. 

– Jag tror att den här sektionen kommer bli en av de 
mest populära nästa säsong. Den ligger väldigt bra 
placerad på långsida och mittemot kan man uppleva 
trycket från aktiv sittplats samtidigt som man kan följa 
fotbollen med perfekt överblick för hela planen, avslutar 
Tomas af Geijerstam.  
 
BILJETTPRISER FAMILJELÄKTAREN
Säsongsbiljetter
Vuxen: 1 490 kr 
Barn 7 - 16 år: 870 kr
Barn 0 - 6 år: Gratis och sitter i förälders knä.
 
Lösbiljetter:
Vuxen: 150 kr
Barn 7 - 16 år: 100 kr
Barn 0 - 6 år: Gratis och sitter i förälders knä

SÄSONGSKORT TELE2ARENA

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

2013      2014      2015      2016      2017

7814
8051 7802

9296

7988

62



64 65

GÖR SOM 
DJURGÅRDEN FOTBOLL 

- ÅK BUSS MED 

 08-55 66 88 00
INFO@TRAVELLERBUSS.SE
WWW.TRAVELLERBUSS.SE

När börjar försäljningen av säsongskort?
Nyförsäljning av säsongskort startade 8:e december.

Var köper jag mitt säsongskort?
Du köper ditt säsongskort på difbiljetter.se/2018.

Ingår biljetter till Svenska Cupen i säsongskortet?
Ja, de två gruppspelsmatcherna på hemmaplan ingår om du 
köper ditt säsongskort innan 31 december kl 23:59.

Måste jag vara medlem i Djurgården Fotboll 
för att köpa säsongskort?
Ja, medlemskap i Djurgården Fotboll måste man teckna i 
samband med köp av säsongskort. Medlemskapet löper 12 
månader från det att du betalar det. Är du medlem sen tidigare 
förlängs ditt medlemskap 12 månader från det att det löper ut. 
Köper du säsongskort i klacken så ska du vara medlem i 
Djurgården Fotboll och/eller supporterföreningen Järn- 
kaminerna. Medlemskap i Järnkaminerna 2018 kan du 
teckna i samband med att du köper ditt säsongskort. 
Medlemskap i Järnkaminerna gäller kalenderår.

Vad är Mina Sidor?
På Mina Sidor finns ditt engagemang i Djurgården samlat på 
ett och samma ställe. Ditt säsongskort, ditt medlemskap och 
dina kontaktuppgifter. Besök dif.se/minasidor och registrera 
ditt konto redan idag om du inte har gjort det tidigare. Under 
säsongen kommer du att få flera erbjudanden som du bara får 
om du är registrerad på Mina Sidor. Se mer på sid 14.

Var hanterar jag de biljetter jag köpt?
Alla biljetter som du köper 2018 (säsongskort och lösbiljetter) 
hanterar du på ditt konto i biljettsystemet AXS Transticket på 
diffotboll.ebiljett.nu. Här kan du hantera, skicka vidare och 
skriva ut nya biljetter. Från och med februari/mars kommer du 
kunna se köpta säsongskort och lösbiljetter på ditt konto.

Är säsongskortet personligt?
Nej, säsongskortet är inte personligt. Får du förhinder att gå på 
en match så kan du skicka vidare din biljett genom att logga in 
på diffotboll.ebiljett.nu.

Vilka betalningsalternativ finns det för säsongskort?
Du kan betala mot faktura och välja att delbetala på tre eller 
sex månader. Då tillkommer en fakturaavgift på 50 kr per 
faktura. Väljer du till exempel att delbetala på sex månader 
tillkommer totalt 300 kr (6×50 kr). Du kan betala med kort.

Vad finns det för tillval när jag köper mitt säsongskort?
Utöver medlemskap i Djurgården, så kan du vid köp av 
säsongskort göra följande tillval:
• Säsongskort Damallsvenskan
• Supportrarnas matchprogram Bågspännaren (Gäller 
  matcherna i Allsvenskan och gruppspelet i Svenska Cupen)
• Medlemskap i supporterföreningen Järnkaminerna
• Resehundringen som är ett bidrag till Reseklubben

Hur får jag mina biljetter till Svenska Cupen?
Under februari kommer vi att aktivera ditt konto för 2018 i 
biljettsystemet AXS Transticket. När det är aktiverat kommer 
du att få e-post med information om hur du loggar in på 
diffotboll.ebiljett.nu. När du loggat in första gången kommer 
du hitta dina biljetter till Svenska Cupen som du kan skriva ut 
eller plocka upp i mobilen.

Vad är reducerat pris?
• Reducerat pris är till för dig som är ungdom, 
  student eller pensionär.
• Ungdom gäller för dig som är född 1998 eller senare.
• Pensionär gäller dig som kan visa upp intyg på att du är 
  ålderspensionär eller förtidspensionär.
• Student gäller dig som kan styrka detta med Mecenatkort.

När får jag tillgång till att hantera mina biljetter i 
biljettsystemet AXS Transticket?
Under februari aktiverar vi ditt konto. Dina biljetter till 
Svenska Cupen kommer du att hitta på kontot när det är 
aktiverat. Biljetterna till matcherna i Allsvenskan kommer du 
att få på ditt konto under mars.

När får jag mitt säsongskort hemskickat?
Säsongskorten till Allsvenskan skickas ut under mars månad.

Jag har läst alla frågor i denna FAQ och har ytterligare frågor 
angående säsongskort, vart vänder jag mig?
Kontakta oss på biljetter@dif.se eller på telefon 0722-48 1891.

FAQ – VANLIGA FRÅGOR
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14 
mål blev det för Magnus 
Eriksson i år vilket innebar att 
han (tillsammans med IFK 

Norrköpings Kalle Holmberg) vann 
skytteligan – en sannolik högoddsare hos 
Svenska Spel inför säsongsstarten. Som 
en extra bonus vann han även den 
allsvenska poängligan med 14 mål och 6 
assist, blev utsedd till Årets Järnkamin av 
JK och var med om att ta DIF ut i Europa för 
första gången på tio år. 

 
SUMMA SUMMARUM en strålande säsong för 
”Mange” som passade på att summera 
säsongen efter sista träningspasset för 
året på Kaknäs. Ett år som dock inte fick 
någon flygande start.

– Vi hade nog en längre startsträcka än 
vad vi hade hoppats och trott på. Vi fick in 
ett nytt ledarteam och det var många nya 
spelare som kom in sent. Jämför man med 
startelvan från slutet av förra året var det 
väl en 5-6 spelare in med Engvall, Beijmo, 
Källström, Olsson och Kerim Mrabti 
tillbaka. Det var som ett halvt nytt lag och 
det tog lite tid att komma in i det. Men så 
fort vi hade kommit över kullen med 
fiaskot vi upplevde i Svenska Cupen och 
inledningen på Allsvenskan kändes det 
som att vi hittade rätt. Ett spel som vi 
kunde stå för och som kännetecknade 
Djurgården 2017. Under våren följde vi upp 
med höga toppar men också djupa dalar. 
Sedan under sommaren och fram till de 

fyra sista matcherna kändes det som att 
vi var ett extremt bra fotbollslag som 
verkligen hade hittat vårt sätt att spela. 
Så summerar man i stort är det ändå en 
väldigt positiv säsong, berättar ”Mange” 
som inte tvivlade under den tröga starten.

– Nej, Inte speciellt mycket. Vi visste att 
vi var väl organiserade rent defensivt. När 
det gällde offensiven räckte det med att 
titta på de spelarna som vi hade att tillgå 
med vetskap om att det skulle lossna. Det 
tog ju lite tid men jag var aldrig orolig sett 
till de spelare vi hade. Vi var för bra för att 
det inte skulle komma mål och poäng 
framåt.

 
FÖR EGEN DEL fick Magnus hoppa in som 
både anfallare och släpande forward innan 
han fann sig tillrätta på högerkanten på  
mittfältet.

– Det är ju där jag känner mig mest 
hemma nu. Som 9:a fick jag försöka att 
göra min roll så bra jag kunde men det var 
ju innan Gustav (Engvall) kommit. Sedan 
blev det naturligt för mig att spela höger 
och det har funkat bra under hela året.

 
EN ROLL med stora rörelsemöjligheter 
enligt Özcans strategi med frihet på den 
sista tredjedelen av planen.

– Vi mår bra av det och det tror jag att 
de flesta lag gör, att man inte stryper 
spelare. Någonstans vet vi vad vi är bra 
på: Othman är bra en-mot-en och då ska vi 

sätta honom i den typen av lägen. Jag är 
bra på att komma in i banan, Kerim är bra 
på att driva boll i mitten och Gustav snabb 
i djupled. Det är vi fyra som spelat mest 
där framme och då ska vi försöka lyfta 
varandra. Man ser det på vår poängskörd, 
vi fyra där framme har över femtio poäng 
och det är ju extremt bra.

 
Hur mycket har det betytt för dig 
som offensiv spelare att få igång 
målproduktionen tidigt?
– Man vill alltid in i det flowet. Jag har ju 
sadlat om lite och blivit mer av en kreativ 
spelare som ligger bakom mål och kanske 
inte gör så många framåt själv. Så för mig 
har det aldrig varit någon tyngd på det 
sättet men det var det skönt att få göra 
det första målet redan i omgång tre. Det är 
viktigt att få igång det och det var ju jag 
och Gustav som började göra våra mål. 
Sedan kom Kerim och Othman in i 
målskyttet efter det. Det är klart att det är 
viktigt att göra poäng som en offensiv 
spelare men för mig är det aldrig så att det 
tär på mig om de inte kommer direkt.

 
Du nämner inte ens skytteligan. Fanns det 
på kartan innan säsongen att du skulle 
vinna den?
– Nej, absolut inte. Jag ser inte mig själv 
som en målskytt utan framför allt som en 
framspelare. I år blev det 14 kassar framåt 
och det är mer än godkänt för mig som 

Text: Peder Ernerot  Foto: Bildbyrån

Googlar man Magnus Eriksson blir det två kungar som hamnar i topp. I nuläget är det fortfarande 
regenten Magnus Eriksson (svensk konung 1319-1364) som toppar sökningen. Men strax efter 
hamnar en blårandig målkung med allsvenskans mest särpräglade frisyr. Fortsätter han att ösa in 
mål på samma sätt framöver lär han snart avancera högst upp i sökfältet. 
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för dig som alltid
 stöttar D

jurgården

Det självklara valet för dig
för dig som Djurgårdare!
- byt till Moderna Försäkringar

Gå in på www.modernaforsakringar.se/dif

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

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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mittfältare, konstaterar Mange som även 
vann den allsvenska poängligan med 14 
mål och 6 assist.

– Jag försökte rå på mitt gamla rekord 
på 25 poäng men jag nådde inte dit, garvar 
han.

 
FEM AV SÄSONGENS MÅL kom via straffar. 
Med en viss Kim Källström i laget som 
varandes  lagkapten och meriterad 
straffskytt borde det varit upplagt för en 
diskussion om elvameterssparkarna. 
Något som dock har löst sig smidigt, enligt 
Magnus.

– Det blev rätt naturligt när jag tog den 
första borta mot Malmö och satte den. 
Det kändes som att det inte var några 
större diskussioner efter det. Det blev ju 
straff i matchen efter mot Halmstad och då 
satte jag den också, sedan rullade det 
bara på. Jag gjorde ju fem straffmål i år så 
det var inte så mycket konstigheter kring 
den saken.

 
NU VÄNTAR en mycket intressant säsong 
där manegen är hyfsat krattad för 
Djurgården som nu får leva med en 
uppdaterad kravbild. Men det viktigaste är 

att förväntningarna styrs efter truppens 
kapacitet, enligt Mange. Något som står 
klart först framåt vårkanten då vi vet vilka 
som kommit och gått.

– Det är klart att vi ska ställa höga krav 
på oss själva. Ska man sätta grunden för 
en målsättning eller vision om Djurgården 
2018 så handlar det ju om vilka spelare vi 
har. Personligen tycker jag att vi har ett 
lag med extremt många bra och intres-
santa fotbollsspelare så det är ju inte helt 
omöjligt att det skulle kunna hända någon-
ting. Får vi behålla det här laget så tror jag 
absolut att vi ska kunna blicka högre än 
vad vi gjorde i år, poängterar han och 
medger att det kan komma att bli en del 
rotation i laget beroende på hur väl 
Djurgården lyckas i cupspelet - speciellt 
det europeiska.

– Rotation är alltid bra. Så visst, vi har 
kvalificerat oss till Europa men det kan 
också stanna vid två matcher. Vi ska ju se 
till att det blir mer matcher än så men i 
nuläget vet vi inte hur mycket vi kommer 
att spela under året. Det finns lag som har 
gjort missräkningar förut och haft alldeles 
för starka namn på bänken i majoriteten 
av matcherna. Men ju mer matcher 

Djurgården spelar desto bättre.
 

MED SIN MÅNGÅRIGA RUTIN har järnkaminen 
Mange många erfarenheter från Europa 
men någon direkt drömmotståndare blir 
svår att plocka fram på rak arm.

– Jag har varit runt lite förut och mött 
något irländskt lag, sedan var det ett 
tjeckiskt, ett lettiskt och totalt har det 
varit ganska mycket olika motståndare. 
Men jag har svårt att komma på en 
drömmotståndare mer än att det gärna får 
vara en kort resa. I alla fall första omgången. 
Sedan kan jag tycka att det är positivt att 
vara med i första omgången eftersom vi 
inte varit ute i Europa på länge. Då kan 
man komma in i det om man får möta en 
lättare motståndare för att få känna på 
premisserna. Första omgången ska man ju 
ta sig vidare och andra kommer att bli tuff 
oavsett vad man får, summerar Mange 
som själv beger sig till lite europeiska 
miljöer under ledigheten i december. 

– Det blir lite Frankrike, Italien, 
Spanien och sedan sommarhuset nere i 
Skåne. Sedan ser jag fram emot att vara 
på plats på Kaknäs igen när allt drar 
igång den 8 januari.    

Mange med Guldskon - 
priset för Allsvenskans 
skyttekung 2017.
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Har du inte besökt den nya, nästan 300 kvm stora souvenirbutiken 
i Globen Shopping så är det dags nu. Den är magisk!

D
et som började som en idé över en 
kopp kaffe för ganska exakt tre år 
sedan har nu vuxit fram till en 

fantastisk supporterbutik som gör alla 
Djurgårdare, oavsett sporttillhörighet, 
riktigt stolta. Den av DIF Fotboll och DIF 
Hockey samägda butiken är ett exempel 
av flera där vi framöver kommer att höra 
om och se ett utökat samarbete mellan 
Djurgårdsfamiljens två största föreningar. 
Ett fördjupat samarbete som bakom 
kulisserna pågår inom flera områden och 
som vi fortsättningsvis kommer att 
informera om kontinuerligt i våra olika 
kanaler. 

– I vardagen så lever naturligtvis våra 
två sporter i olika världar medan vi rent 

vi började titta på butiken och e-handeln 
så såg vi möjligheterna att även utveckla 
souvenirförsäljningen på Hovet/Globen 
och Tele2 Arena. Vår lilla hockeybutik 
lämnade förvisso ett fint driftsöverskott 
men det var ändå dags med en upp-
fräschning då butiken började bli riktigt 
sliten, omodern för att prata klarspråk, så 
vårt fördjupade samarbete kring souvenir-
affären kom väldigt lägligt, säger Jenny 
Silfverstrand, vd på DIF Hockey.

PÅ FRÅGAN OM gemensamma målsättning-
ar för butiksdriften så svarar både Henrik 
och Jenny att det redan efter ett halvårs 
drift känns som ett till hundra procent 
korrekt beslut. Försäljningen ligger före 

organisatoriskt och driftsmässigt delar 
många utmaningar med hockeyn. Vi ser 
ungefär samma behov av förändring och 
utveckling i våra organisationer och då 
känns det naturligt att först undersöka de 
områden där vi kan hjälpa varandra på ett 
naturligt sätt. Det är ingen idé att vi på 
varsin kant uppfinner hjulet om vi genom 
ett djupare samarbeta kan använda 
våra resurser på ett effektivare sätt och 
samtidigt nå ett bättre slutresultat, säger 
Djurgården Fotbolls vd Henrik Berggren.

– Helt riktigt, det första vi bestämde 
oss för var att slå ihop våra fysiska 
souveniraffärer, den gamla hockey-
butiken och fotbollens e-handel, till en 
gemensam verksamhet. Samtidigt som 

budget trots en ganska tuff målsättning 
samtidigt som mottagandet och lovorden 
för butiken som helhet har varit över-
svallande från alla håll och kanter. 

– Vi är både överens om att butiken 
skall genera en sund avkastning som vi 
båda behöver för att återinvestera i våra 
verksamheter, det är viktigt att poängtera. 
Men det är inte bara ett fokus på sälj, 
sälj, sälj utan vi måste också våga värna 
vår fantastiska historia samt lyfta fram 
vår gemensamma värdegrund på ett bra 
sätt – vi vill båda att butiken skall kännas 
varm och härlig att besöka om så bara för 
att strosa runt och läsa om Djurgården IF:s 
alla SM-guld som nu finns dokumenterade 
runtomkring i butiken, menar Henrik.

– Ja, bara en sådan sak. Man blir lycklig 
då man glider runt i butiken, fyller Jenny i.

 
PÅ FRÅGAN OM vilken den största utma-
ningen med hela butiksprojektet har varit 

så svarar båda med ett och samma svar; 
att skapa en unik upplevelse, något som 
alla Djurgårdare kan känna sig stolta över 
med en begränsad budget. Projektteamet 
har jobbat hårt med hyresförhandlingar 
där fastighetsägaren varit tillmötes-
gående med framför allt önskemål om 
hyresgästanpassningar om lokalen, den 

kreativa briefen till inredningsarkitekterna 
ägnades lite extra tid eftersom ambitionen 
om att överträffa förväntningar med den 
färdiga butiken kändes viktig. När sedan 
upphandlingen av butiksinredningen var 
avklarad så blev det snabbt full fart framåt 
till dess att Alex och hans team kunde 
öppna butiken den 9 juli. 

Text: Tommie Lindberg  Foto: Johan Sahlén

FOTBOLL      hockey

Henrik Berggren och Jenny Silfverstrand Fo
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Det råder febril verksamhet både i butiken och bakom kulisserna. Nya Djurgårdsbutiken 
har blivit en succé, men arbetet är ännu inte slutfört. Alex Colucci, försäljningsansvarig 
för souveniraffären, svarar på frågor om nuläget och framtiden.

A
lex, vad händer nu? Har det 
lugnat ner sig i butiken 
efter den succéartade 

uppstarten? 
– Haha, lugnat ner sig finns 
inte som begrepp i vår 
verksamhet, vi har mer än 
fullt upp både i butiken och på 
Hovet i samband med hockey-
matcherna just nu. Ovanpå det så har 
vi flytten av hela vårt e-handelslager med 
allt vad det innebär till nya lokaler i 
Globenområdet. Vårt beslut att flytta 
lagret har föregåtts av ett halvårs 
process där vi länge funderade på hur vi 
skulle organisera vår e-handel på bästa 
sätt. Beslutet vi landade i, att ta tillbaka 
all extern drift, lagerhantering och 
support för att hantera den ”i huset” 
känns mycket bra. 

– Vi märker redan stora fördelar i 
vardagen i det att vi kan använda våra 
resurser på ett mer effektivt sätt. Min 
förhoppning är även att förändringen 
snart kommer att märkas utåt, lite 
senare i vår, då vi planerar att lansera 
en ny e-handelssajt som vi just nu 
utvecklar med vår utvalda partner.

En ny e-handelssajt låter både spän-
nande och förenat med mycket jobb, 
vilka andra nyheter eller fokusområden 
ser du framför dig inför 2018?

inspirerande och utmanande men också 
svårt då butiken hamnar i centrum för 
båda sporternas olika aktiviteter och 
kommunikation. Ett annat projekt som 
pågår bakom kulisserna och som jag 
hoppas mycket på är arbetet med att 
utveckla medlemsaffären. Dels vill jag se 
att både hockeyn och fotbollen skall 
kunna erbjudna våra trogna medlemmar 
unika medlemsprodukter under hela året, 
men jag har också stora förhoppningar om 
att vi under 2018 kan knyta medlemskapet 
i Djurgården Fotboll och Djurgården 
Hockey till ett medlemsbonussystem, likt 
SAS Eurobonus. Det blir häftigt då jag som 
medlem kan samla bonuspoäng på bland 
annat souvenir- och biljettköp som sedan 
kan användas för att växla in som 
betalning för diverse olika produkter. 
 
Några avslutande ord, Alex?
– Har man ännu inte hunnit förbi butiken, 
man kanske bor en bit utanför Stockholm, 
så tycker jag att ett butiksbesök är ett 
måste. Varför inte kombinera besöket 
med att se hockeyherrarna och/eller 
hockeydamerna i några spännande 
matcher? Kom och köp biljetter och 
någon ny souvenir så skall vi hjälpa dig på 
bästa sätt, avslutar Alex innan han rusar 
vidare. Det är dags för en filminspelning, 
en lucka till årets julkalender som skall 
klaras av. 

– Först och främst är jag och mitt 
team fokuserade på att avsluta 

2017 på allra bästa sätt, 
förhoppningsvis med en 
riktigt fin julhandel, som 
grädden på moset. Men som 
alltid i detaljhandeln så ligger 

vi redan långt fram i arbetet 
med både planering och inköp 

inför 2018. Ett område som vi skall ta 
tag i är arbetet med att utarbeta en 
långsiktig sortimentsstrategi för 
både butiken, arenaförsäljningen och 
e-handeln. Fram till nu har vi gått på 
erfarenhet och känsla vilket förvisso 
fungerat bra men i början på nästa år har 
vi den information vi behöver för att 
fastställa en mer robust plan. Då kan vi 
säkerställa att vi kan erbjuda ett 
intressant, varierande och prisvärt utbud 
av olika produkter från både Adidas och 
CCM samt naturligtvis allt det som vi 
tillverkar i eget namn. 

Kommer det att ske något annat som är 
värt att nämna, sortimentet känns 
viktigt, men det finns säkert fler 
områden där det kommer att hända 
grejor?
– Massor, bakom kulisserna jobbar vi 
intensivt med att samordna och koordinera 
oss med både fotboll och hockeyns 
marknadsavdelningar. Det känns 

Text: Tommie Lindberg  Foto: Johan Sahlén

Full fart framåt i 
Djurgårdsbutiken
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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!

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

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

Vilken svensk klubb spelade 
Jonas Olsson för innan han 
blev utlandsproffs?

Jan Tauer gjorde tre mål under sin 
DIF-karriär, varav det första kom till på 
ett annorlunda sätt. Hur då?

Vem blev vald till Årets Spelare 
i Djurgården 2014?

Vem kallade Bosse Andersson för en 
»drömvärvning« när han kom till DIF 2015?

Det finns olika versioner om hur Berndt »Sump-Hugo« 
Andersson fick sitt smeknamn. Vilken är den korrekta 
enligt Sump-Hugo själv?

Vem gjorde sitt första mål för 
Djurgården i segern mot Örebro 
i september?

Vem i blåränderna har spelat samtliga minuter 
under de två senaste säsongerna?

När syntes de smalare mörkblå 
ränderna på matchtröjan för 
första gången?

Vilket nummer har Kevin Walker 
på ryggen?

Bröderna Andersson, som 
bytte efternamn till Tvilling, 
spelade fotboll och hockey 
för DIF på 1950-talet. Vad 
hette de i förnamn?

Från vilken klubb kom Julian Kristoffersen 2017?

Vad hette den norske tränare 
som blåränderna hade 1980?

Djurgården vann div 1 Norra i utklassningsstil 1994. 
Hur många poäng kom man före tvåan Umeå FC?

Från vilket land kommer Aliou Badji?

Vem vann den allsvenska 
skytteligan 1978?

2011 kom Martin Broberg till blå-
ränderna. Från vilken klubb?

Prince Ikpe Ekong spelade i DIF 
2008-2011 och bytte karriär ett 
par år senare. Till vad?

DJURGÅRDS quiz
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1. Landskrona BOIS, 2. Hans & Stig, 3. FC Köpenhamn, 4. Arve Mokkelbost, 5. 14 poäng, 6. Senegal, 7. Johan Elmander 
och Andreas Johansson, 8. Tommy ”Baloo” Berggren, 19 mål, 9. Degerfors IF, 10. Han blev präst, 11. Niklas Gunnarsson 
(Hibernian 2016), 12. Nummer 8, 13. Kenneth Høie, 14. Han ryggade in bollen mot Göteborg 2007, 15. Kerim Mrabti, 16. 1961, 
17. Grasshoppers, 18. Felix Beijmo, 19. Han hette även Hugo och värvades från Sundbyberg (Sumpan), 20. Elliot Käck.

RÄTT SVAR:

75

17Vilka gjorde Djurgår´ns mål i guldmatchen 
mot Elfsborg 2002?

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

7

12

13

Vilken spelare i DIF 
årgång 2017 har blivit 
skotsk cupmästare?

Vilken klubb är Emil Bergström 
utlånad till från Rubin Kazan för 
tillfället (dec 2017)?

19

20



D
ju

r
g

år
d

en
s 

IF
Sä

so
n

g
en

 2
0

17

B
ak

re
 le

de
t f

r. 
v.

 F
el

ix
 B

ei
jm

o,
 fy

st
rä

na
re

 J
oh

an
 F

or
sb

rin
g,

 S
ou

le
ym

an
e 

Ko
ne

, B
es

ar
d 

Sa
bo

vi
c,

 M
ar

cu
s 

H
an

ss
on

, J
ak

ob
 U

ne
 L

ar
ss

on
, 

N
ik

la
s 

G
un

na
rs

so
n,

 J
on

at
ha

n 
Au

gu
st

in
ss

on
, m

at
er

ia
la

ns
va

rig
 In

ge
 L

in
ds

tr
öm

, a
ss

is
te

ra
nd

e 
tr

än
ar

e 
H

ug
o 

B
er

gg
re

n,
 E

lli
ot

 K
äc

k.
 

M
itt

en
le

de
t f

r. 
v.

 O
th

m
an

 E
l K

ab
ir,

 n
ap

ra
pa

t C
hr

is
tia

n 
An

de
rs

so
n,

 n
ap

ra
pa

t K
ar

l B
ar

rli
ng

, J
ul

ia
n 

Kr
is

to
ff

er
se

n,
 T

in
ot

en
da

 K
ad

ew
er

e,
 

G
us

ta
v 

En
gv

al
l, 

Je
sp

er
 K

ar
ls

tr
öm

, A
lio

u 
B

ad
ji,

 H
ar

un
a 

G
ar

ba
, m

ål
va

kt
st

rä
na

re
 N

ik
ol

ao
s 

G
ko

ul
io

s,
 la

gl
ed

ar
e 

D
an

ie
l G

ra
nq

vi
st

, K
er

im
 M

ra
bt

i. 
Si

tt
an

de
 fr

. v
. A

m
ad

ou
 J

aw
o,

 tr
än

ar
e 

Ö
zc

an
 M

el
ke

m
ic

he
l, 

To
m

m
i V

ai
ho

, J
on

as
 O

ls
so

n,
 M

ag
nu

s 
Er

ik
ss

on
, 

An
dr

ea
s 

Is
ak

ss
on

, K
im

 K
äl

ls
tr

öm
, K

ev
in

 W
al

ke
r, 

O
sc

ar
 J

on
ss

on
, a

ss
is

te
ra

nd
e 

tr
än

ar
e 

Iv
an

 R
is

tic
, H

ar
is

 R
ad

et
in

ac
.

D
ju

r
g

år
d

en
s 

IF


