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Djurgårdens Claes Cronqvist med ett akrobatiskt nummer i 
derbyt där AIK besegrades med 4-0. I SvD kunde man läsa 
att »AIK förlorade redan vid lottningen då de fick spela med 
solen i ögonen hela första halvlek«. DN beskrev Gnagets 
insats så här:  »Man hade ingenting mer att ge. Man orkade 
inte ens kämpa. Man bara stod där och väntade på slutet.«
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KLASSISKT
DJURGÅRDSÖGONBLICK

AIK - Djurgården 1968
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Äntligen är våren här 
efter en bra vinter!
»Gå gärna och heja fram våra representationslag på deras matcher. De känner ert 
stöd« skriver Djurgårdens ordförande Lars-Erik Sjöberg.

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

V
åra dam- och herrlag har haft stora 
framgångar i vinter i Svenska Cupen 
där damerna tyvärr förlorade sin 

semifinal på övertid mot Rosengård 
medans herrarna vann sin semifinal i 
derbyt på Friends och därmed spelar final i 
Svenska Cupen den 10 maj mot Malmö FF. 
Damernas och herrarnas allsvenska 
premiär är avklarad och alla våra flick- och 
pojklag har kommit igång med sitt 
matchande efter en vinter som sent la sin 
kalla hand över Stockholm. Tack och lov 
för ungdomsverksamheten att vi har 
Johan Björkman-hallen på Hjorthagen, 
utan det tältet så hade ungdomslagen haft 
det mycket svårt att bedriva så kvalitativ 
fotbollsträning under vintern.

MED VÅREN kommer också Djurgårdaren, 
vår fina medlemstidning som återigen är 
fullmatad med flera intressanta artiklar 
från hela vår förening. Med tanke på att 
Djurgården är en traditionell medlemstid-
ning, i dessa tider av digitala och sociala 
medier, så har 66 % av er medlemmar - 
unga som gamla - uppgett att ni uppskattar 
medlemstidningen väldigt mycket. Hur vet 
jag då det? Jo, det har medlemsundersök-

avgift för sitt eget exemplar av matchtrö-
jan. Vem vill inte spela i en likadan tröja 
som deras idoler i dam- och herrlaget har?

GÅ GÄRNA OCH HEJA FRAM våra representa-
tionslag på deras matcher. De känner ert 
stöd. Jag kan speciellt rekommendera 
damlagets matcher som vi spelas på 
Stockholm Stadion. Bra fotboll i en 
oslagbar miljö för oss Djurgårdare!

AVSLUTNINGSVIS skickar jag med en 
uppmaning till alla er som medlemmar som 
ännu inte varit inne på dif.se och registre-
rat er på Mitt DIF, alla vi medlemmars 
individuella och digitala samlingssida på 
nätet. För att ni inte skall missa viktig 
medlemsinformation och unika erbjudan-
den så behöver vi få er hjälp med att 
kontrollera och uppdatera era kontaktupp-
gifter. Det gör ni på www.dif.se/medlem/
minasidor. Vi ser nämligen att minst 15% 
av alla kontaktuppgifter vi har i vår 
medlemsdatabas (adress, mail och 
telefonnummer) är felaktiga. På annan 
plats i tidningen kan du läsa mer om Mitt 
DIF, GDPR och hur viktigt det är för 
föreningen att vi har ordning på våra 
medlemsregister. 

ningen som genomfördes i februari kunnat 
visa oss. En del annan intressant informa-
tion från medlemsundersökningen hittar 
du också i denna tidning.

DET ÄR INTE BARA damerna och herrarna 
som klarat av sina premiärer. Den nya 
derbyvinnaren gjorde debut på Friends 
Arena den 25 mars, bättre start en så kan 
knappast en ny matchtröja få. I denna 
tidning kan du läsa mer om den nya 
matchtröjan och hur vi som medlemmar 
kan stötta hela föreningen genom att köpa 
tröjan och samtidigt backa upp laget. Det 
som också är nytt för i år är att alla våra 
lag, herr- och damlaget samt alla våra 
ungdomslag kommer att spela i den nya 
tröjan. Detta har möjliggjorts genom att 
våra sponsorer gått in och delfinansierat 
kostnaden för tröjan samtidigt som alla 
spelare i våra ungdomslag betalat en liten 

Lars-Erik Sjöberg
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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

»Jag ville stanna i Djurgår’n för det är 
min bästa chans att vinna något. «
Kevin Walker om sitt nya treårskontrakt i Olof Lundhs podcast.

KIM KÄLLSTRÖM HYLLADES
AV DIF-PUBLIKEN

nya musikval
inför varje match

DIF samlas på FB!

I SAMBAND MED den allsvenska hemma- 
premiären mot Trelleborg hyllades Kim 
Källström för sina insatser i DIF-tröjan. Först 
visades en hyllningsvideo till Kim på stor-
bildsskärmarna och därefter klev huvud-
personen själv ut på arenan inför stående 
ovationer. Källström blev mottagen med 
sånger och en banderoll med orden: »Tack 
för allt Kim!«, han fick en inramad matchtröja 
av Super-Bosse och höll sedan ett tal.

- Jag fattade beslutet att avsluta min 
karriär på hemmaplan. Det är nog det bästa 
beslut jag fattat i min karriär, att jag fick 
känna den kärlek och värme ni visat mig. Det 
känns som att jag fick avsluta min karriär på 
det bästa sätt jag någonsin kunnat drömma.

Kims röst sprack efter ett tag och när han 
skulle avsluta sitt tal brast han ut i tårar.

- Till alla er som är här i dag, och alla andra 
som finns runt om i Stockholm, Sverige och 
världen skulle jag vilja säga: jag har aldrig upplevt ett negativt ord, det har bara varit 
positiva lyckönskningar. Det ni gör är fantastiskt. Varje gång jag tog på mig Djurgårdens 
tröja så spelade jag för er. Så jag och min familj, min fru och mina barn skulle vilja säga 
tack så mycket. Ni kommer alltid finnas i mitt hjärta. Jag hoppas vi ses igen.

Källström spelade i DIF under två sejourer. Först 2002-2003, och därefter 2017. Totalt 
spelade han 79 matcher för klubben, vann två SM-guld och en svenska cupen-titel.

DENNA SÄSONGEN kommer vi låta 
supportrar, spelare och andra 
Djurgårdsprofiler ta makten över 
musiken som spelas på Tele2 Arena 
inför matcherna. Så ta en titt på dif.se  
för att se vem som valt musiken och 
vilka låtar som spelas.

DET BÖRJADE MED Facebookgruppen 
”Djurgårdsfamiljen – Västerort” som 
startades av Twittersignaturen @DIF_
vasterort, eller Patrik Sundqvist som 
han heter i verkligheten. Han publice-
rade en uppmaning till andra att starta 
liknande grupper för sina lokala 
områden. Sedan dess har det tagit fart 
och ett antal nya lokala grupper har 
skapats. Rickard V Karlsson, som 
skapade ”Djurgårdsfamiljen – Lidingö”, 
har skapat en samlingssida för de 
Facebookgrupper som har skapats på 
www.dif-fans.tv. Se efter om ditt 
område finns med där och gå med i din 
lokala grupp redan i dag!

marknad@prioritet.se            jonasl@prioritet.se            prioritet.se            020-300 100
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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!

 @kadewere44, 18 apr.
»Great team work today, we keep going 
and believing!«
Tino efter den härliga segern i 
hemmamatchen mot Malmö FF med 3-0.

@Willebackstrom , 4 apr.
»Otroligt glad för att Jacob Une Larsson 
har förlängt. Han är genombra på alla 
sätt och vis.«
Wille nöjd med Jakes nya kontrakt.

@ZeFonz, 2 apr.
»Drömlag, drömprestation, 
drömresultatet, drömhemresa.«
@ZeFonz, 1 apr.
» Fan vad man saknat det här. Drömresa, 
drömgrabbar, drömväder, drömstämning.
Det är dom här dagarna som är livet.«
Supporterprofilen Martin Lundgren innan 
och efter bortapremiären mot Östersund.

@DIF_Boa, 1 apr.
»När Danielson skrev på, så sa han att 
han skulle spela i premiären. Det blir nog 
tufft, sa jag! Men han gjorde det bra! 
Allsvenskan är igång.«
Bosse nöjd med målsprutan Marcus.

@TonyKungsholmen, 27 mars.
»Dyrt att vara Djurgårdare nu: * Biljett 
till finalen i cupen * Biljett till och resa till 
ÖFK away * Ny matchtröja * Nya biljetter 
till semifinalserien i hockey * Biljett till 
premiären/säsongskort . Billigare att vara 
AIK:are, då räcker det med en svart tisha 
från Dressman.«
Supportern Tony sammanfattar läget bra.

@JanTauer, 18 mars
»STORT TACK @DIF_Fotboll! Vilken känsla, 
Beijmo är som mig fast mycket bättre!«
Kultspelaren Jan Tauer är ödmjuk efter 
derbyvinsten mot Gnaget.

@FBeijmo, 18 mars.
»Fantastisk kväll! Vilken insats av spelare, 
ledare, fans allihop. Tack för stödet! Vi har 
bara börjat. « 
Felix efter semifinalsegern mot AIK.
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bit för bit
med Özcan

Text: Peder Ernerot  Foto: Bildbyrån

Att säga att DIF-tränare Özcan Melkemichel har haft en enkel resa under årets försäsong vore 
en grov överdrift. Men jämfört med fjolårets cupinsats med tillhörande allsvensk inledning är 
tongångarna betydligt mer positiva och i vissa fall haussas Djurgården rejält i spekulerandet 
kring den allsvenska toppstriden. För egen del vill dock Özcan helst tona ner framgångssnacket 
och fokuserar istället helt på den allsvenska starten. Men fotboll är han alltid lika intresserad 
av att prata om och här bjuder Özcan på en analys av DIF bit för bit, där respektive lagdel gås 
igenom av den ödmjuke bossen på Kaknäs. 
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L
ivet som fotbollstränare är ofta dynamiskt och 
stundtals oförutsägbart, men en sak vet man med 
säkerhet: vinner du matcherna kommer ytterst få 

att ifrågasätta ditt jobb. Klassisk meritokrati helt enkelt, 
där det du presterar är det som är avgörande för hur du 
bedöms. 

För Özcan Melkemichels del har Djurgårdens 
försäsong med tillhörande finalplats i Svenska Cupen 
gett rejält med ryggdunkningar och en välkommen 
arbetsro. Elva raka matcher utan förlust, varav nio segrar, 
med 21-4 i målskillnad är ett facit som inger respekt inför 
den allsvenska premiären, (som i skrivande stund redan 
är spelad).

 
MEN DE SOM KAN SIN ÖZCAN vet att han inte svävar iväg 
på några blårandiga moln i den rådande medvinden. 
Glädjen över prestationerna är självklart viktig, men det 
väntar alltid en ny match runt hörnet och det finns alltid 
delar i spelet som kan förbättras ytterligare. Sålunda 
är Napoleon-citatet »det farligaste ögonblicket kom-
mer med segern« mer relevant för Özcans filosofi. Men 
han medger samtidigt att tränartillvaron onekligen är 
behagligare och lite mindre turbulent än den var inför 
förra allsvenska starten när vi slår oss ner för ett samtal i 
tränarnas omklädningsrum på Kaknäs för att stämma av 
läget inför den allsvenska starten.

– Vi har haft en väldigt fin försäsong från att vi började 
i januari och åkte iväg på läger i Sydafrika. 
Träningsmatcherna har varit bra, jag tänker till exempel 
på insatsen i matchen mot Helsingfors som vi vinner med 
3-1. Sedan hade vi matchen mot Bodö/Glimt som också 
var en bra prestation och efter det har vi radat upp fem 
raka segrar i Svenska Cupen och tagit oss till final - där vi 
har fem nollor bakåt i de matcherna och har gjort ett antal 
mål framåt. Men det är inte bara resultatmässigt utan 
även prestationsmässigt som det har sett bra ut, berättar 
Özcan som ger en extra guldstjärna till defensiven.

– Framför allt är det försvarsspelet som har suttit 
väldigt bra och då pratar jag inte bara om backlinjen utan 
hela lagets försvarsspel. Det är jätteviktigt att forwards 
deltar i försvarsspelet, för mig handlar det om att när vi 
inte har boll ska alla agera försvarsspelare. Defensiven är 
något som vi har prioriterat och jobbar mycket med och 

med 2-0 i cupsemifinalen. Ett retroaktivt uppfyllande 
av Özcans löfte om att leverera en derbyseger och en 
efterlängtad möjlighet att sparka in det av media flitigt 
upphaussade derbyspöket i glömskans gömmor.

– Jag tror att den vinsten betyder jättemycket rent 
mentalt och psykologiskt. För oss som håller på dagligen 
med det här är det skönt att vi visat att vi kan vinna den 
här typen av matcher. Trycket är enormt utifrån och alla 
som håller på Djurgården har fått uppleva alldeles för 
många derbybesvikelser tidigare. Men vi trodde hela 
tiden på att det skulle komma en seger. Det här är bra för 
självkänslan för hela föreningen och alla oss som jobbar 
här, men kanske allra mest för publiken, förklarar Özcan 
som dock helst tonar ner derbysnacket.

– Gör man bra prestationer i varje match, derbyn 
inkluderade, så har man goda chanser att vinna. Man kan 
inte tänka på att det är Hammarby eller AIK som vi möter 
med massa tjafs om historik, utan det är bara att 
förbereda sig på bästa sätt inför match. Gör vi det och 
går ut och följer den matchplan som vi lagt så går det ofta 
bra och det var också det som gjorde att vi vann mot AIK 
senast.

 
ATT DET SEDAN DERBYVINSTEN ofrånkomligen ger lite 
tidigare nämnd arbetsro är något som Özcan läs behöva 
med tanke på att det är många bollar i luften, plus en 
ständig ström av uppstudsande nya, som tränare för 
Djurgården. 

– Det hör till och det vet man om när man tar ett 
sådant här jobb som ju är väldigt roligt. Går det bra för 
Djurgården så mår vi alla bra. Det är vårt primära mål och 
det är också mitt jobb att se till att våra spelare presterar. 
Gör de det så vinner laget och alla blir glada och nöjda, 
förklarar Özcan som med åren lärt sig den ädla konsten i 
att få tiden att räcka till.

– Jag har skaffat rätt mycket erfaren-
het så jag är bra på att balansera fotboll 
och privatliv. Men fotbollen tar oerhört 
mycket tid så det är ett heltidsjobb med 
lite extratimmar kan man lugnt säga.

 
VILKET OCKSÅ FÖRANLEDER FRÅGAN om 
Champions League-matcherna 
åker på när Özcan kommer 
hem från Kaknäs eller om han 
loggar ut från fotbollen när han är 
hemma.

– Om det är riktigt bra matcher 
kollar jag. Annars är det mer som 
att jag tittar med ett halvt öga 
och har jag något annat som 
är viktigt kan jag klara mig 
utan det. Mest tittar jag på allsvensk fotboll. 
Jag ser väldigt mycket matcher och det är ändå i den 
ligan vi jobbar. Det är de lagen vi ska besegra så det blir 
mycket Allsvenskan under ett år.

nu hoppas vi att offensiven 
också ska komma igång och 
bli bättre. Det har inte varit 
dåligt på något sätt men vi har 
mer att hämta där.

– Så för att summera så är jag 
nöjd med försäsongen men nu är 
det Allsvenskan som gäller och vi 
har en fördel jämfört med förra året 
i att gå in med ett starkt självförtro-
ende inför första matchen. Det är en 
väldigt tufft öppningsprogram för 
oss med Östersund borta och sen 
rullar det på mot starkt motstånd. Det 
kommer att krävas en väldigt hög 
prestationsnivå från oss för att vi ska 
få en bra start på Allsvenskan och det 
är vad vi hoppas på.

 
MATCHERNA KOMMER ATT DUGGA TÄTT 
nu innan VM-uppehållet och förutom 
Allsvenskan stundar cupfinalen den 10 
maj hemma på Tele2 Arena.

– När det vankades semifinal sa jag att 
jag helst vill möta Malmö. Av den orsaken 
att vi har gjort bra matcher mot dem och 
har revansch att utkräva. Det var tuffa 
förluster mot dem förra året, framför allt i 
hemmamatchen där vi gjord väldigt mycket 
rätt men fick väldigt lite från det. Så det 
passar oss med Malmö, de är storfavoriter, är 
oerhört kaxiga och det skulle vara skönt att slå 
dem, resonerar Özcan som även har ett kval till 
Europa League som väntar.

– Det blir ett tight spelschema hela våren och 
även efter sommaren om vi går vidare i Europaspelet 
vilket också är ett av delmålen. Gör vi bra ifrån oss 
och har lite flyt med lottningen så kan vi ta oss vidare 
till gruppspel. Det är en dröm för oss och vi ska göra allt 
vi kan för att nå dit.

 
EN ANNAN DRÖM som till slut besannades var den efter-
längtade derbytriumfen där Djurgården besegrade AIK 

»Man får aldrig vara 
nöjd med något och 
slå sig för bröstet.«
ÖZCAN MELKEMICHEL

Djurgården bit för bit 2018
Hur ser det då ut i DIF-truppen inför årets 
allsvenska och hur konkurrenskraftigt är laget? 
Så här ser Özcan på respektive lagdel:

 
Målvakter
– Andreas Isaksson är i mitt tycke Sveriges bästa 
målvakt med den rutin och erfarenhet han besitter. 
Hans vilja att träna hårt och utvecklas även i den 
här åldern har imponerat mycket på mig. Sedan får 
man ta i beaktning att ”Isak” måste få vila ifrån 
träning ibland. Där får han känna efter hur hans 
kropp mår och vi har en bra dialog med honom om 
han behöver återhämtning, då ger vi honom en 
extra dag. 

– Tommi Vaiho är en målvakt som lär sig väldigt 
mycket från Isaksson och han är också en erfaren 
målvakt. Han har varit med i Allsvenskan tidigare och 
i Superettan som förstemålvakt och de gånger han 
har  kommit in och vikarierat för Isaksson har det 
gått bra. Sedan har vi Oscar Johnsson på tillväxt. En 
målvakt med potential som hela tiden jobbar hårt för 
att bli bättre och vi får se hur hans utvecklingskurva 
ser ut framöver. 

– Vi har det bra ställt med målvakterna och vi har 
en fantastisk målvaktstränare i Nikos Gkoulios som 
ordnar roliga och effektiva träningar. Jag har jobbat 
med många målvaktstränare genom åren men Nikos 
är nog den bästa som jag har sett och jag vet att 
målvakterna är väldigt nöjda med honom. 

 
Defensiven
– Där har vi det också bra ställt. Kanske skulle det 
behövas ytterligare en vänsterback för att det ska 
vara fulländat. Mittbackspositionerna är mycket bra 
med Jonas Olsson, Jacob Une Larsson, Niklas 
Gunnarsson och Marcus Danielson - en stark 
uppsättning. På högerkanten så har vi Felix Beijmo 
och Johan Andersson som vi vet besitter mycket 

kvalitet. Men han behöver lite tid på sig för att 
förbättra sitt positionsspel och kanske bli lite 
starkare fysiskt. På vänsterkanten tycker jag 
att Jonathan Augustinsson har imponerat 
stort undre försäsongen. Där har vi ingen 
bakom som är renodlad vänsterback. Matteo 

Catenacci har kommit in och kan vikariera men 
han är på tillväxt. Skulle det vara helt optimalt i 
försvaret behöver vi en vänsterback till som är 
utvecklingsbar och ändå kan gå in och spela 
allsvenska matcher.

 
Mittfältet
– Det centrala mittfältet ser intressant ut. Med 
Fredrik Ulvestad har vi fått en väldigt bra mittfältare. 
Vi vet sedan tidigare att Kevin Walker är duktig och 
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Att Edward »Tigern« Chilufya var välbekant med sin nya 
förening när han skrev på för Djurgården i mitten på februari 
råder det inget tvivel om. Den 18-årige zambiske anfallaren/
yttermittfältaren var på plats på Kaknäs för första tränings-
passet redan i juni 2017 och uppenbarligen höll de goda 
första intrycken i sig.

–J
ag kom hit i somras, var här till 
november och var dessutom 
med på lägret i Sydafrika. Så jag 

har lärt känna laget och hela Djurgården 
väldigt bra. Kvaliteten på spelarna och 
ledarna är hög, alla är vänliga mot mig 
och jag trivs bra på träningarna, berättar 
Edward som kritade på ett fyraårigt 
kontrakt till slut. 

– Jag har gott om tålamod och tog 
en del tid på mig i mitt beslut där jag 
hela tiden kände ett stort förtroende för 
Djurgården. Så det var naturligt att till slut 
få skriva på för DIF. Det här är mitt första 
kontrakt med ett europeiskt lag och det 
är stort för mig.

BETRÄFFANDE SMEKNAMNET »Tigern« 
handlar det inte om hans snabbhet eller 
rovgirighet framför mål utan bakgrunden 
hittas inom familjen.

– Det var min lillebror som tyckte 
att jag påminde om Timothy Mwitwa i 
Chipolopolo (Kopparkulorna, dvs Zambias 
landslag) som hade det som smeknamn 
och sedan dess har jag kallats för det. 

en bra näsa för målet. 
– Jag är kvick och snabb med bollen. 

Bra på att dribbla och skapa chanser, det 
är väl mina starkaste egenskaper om jag 
ska lyfta fram några sidor, konstaterar han.

»TIGERN« HAR VISAT PROV på sina kvaliteter 
i U21-laget under hösten och har även 
spelat ett antal försäsongsmatcher 2018 
som sedan kröntes med tävlingsdebut 
och inhopp i A-laget under kvartsfinalen i 
Svenska Cupen mot Häcken.

– Det var väldigt roligt att få göra min 
A-lagsdebut i kvartsfinalen och en viktig 
signal för mig. Men jag är ung och har 
inte bråttom så jag tar det steg för steg. 
Jag siktar på att utvecklas som spelare 
så att jag kan bidra till segrar och titlar för 
Djurgården, avslutar Edward.  

Det hänger kvar än idag även om jag 
oftast kallas för »Chili« av lagkompisarna 
på Kaknäs.

SIN FOTBOLLSFOSTRAN fick Edward Chilufya 
i Mpande Academy i Zambia. En god 
fotbollsutbildning som blev en språngbräda 
in i Zambias U20-landslag där hans insatser 
sedan väckte omvärldens intresse.

– Jag började i en akademi och 
därifrån har jag tagit mig vidare till att 
spela i det zambiska U20-landslaget, 
säger Edward som bland annat vann 
Afrikanska U20-mästerskapen på 
hemmaplan med sitt Zambia där han 
också blev turneringens poängkung.

– Det har blivit många mål i landslaget 
och jag tycker att jag gjort bra ifrån mig i 
både AFC U20 och i U20-VM, (där Zambia 
föll i kvartsfinal mot Italien). I Afrikanska 
U20-mästerskapen gjorde jag fem mål 
och blev skyttekung i turneringen.

SER MAN TILL EGENSKAPERNA är Edward 
en speedig spelare med en grym 
acceleration med boll som dessutom har 

Text: Peder Ernerot  Foto: Bildbyrån

Edward Chilufya 

en blårandig 
tiger har
anslutit 

Fakta | Edward Chilufya 
Född: 17 september 1999
Position: Mittfältare/anfallare 
Längd: 171 cm
Tidigare klubbar: Mpande Youth
Landskamper med Zambia: 9 U20 (5 mål)

SER MAN TILL SLUTMÅLET så kan man i tidigare Özcan-
intervjuer sluta sig till att Diego Simeones defensiv och 
Jurgen Klopps offensiv vore ett drömscenario för Djurgården 
anno 2018. En bra bild att sträva mot, menar Özcan som 
alltid vill optimera de resurser som finns till hands.

- Det har jag sagt tidigare och jag gillar de här lagen 
som är defensivt starka och offrar sig för varandra. Ser 
man till hur vi agerar mot Häcken och AIK i cupen, som är 
de två kvalitetsmotståndare som vi mött, så har vi väldigt 
bra kontroll på matcherna bortsett från de första tio 
minuterna i respektive match. Spelarna tar de extra 
löpningarna och vi är aggressiva i försvarsspelet där vi 
vet exakt vad vi ska göra. Det syns ute på planen att man 
har börjat fatta vad defensiv handlar om. Då får vi en 

grund som är oerhört viktig för framgång. Anfallsspelet 
ska vi slipa på men där har vi lite till att jobba med, 
poängterar Özcan som undre en intervju allt som oftast 
landar i begreppet ödmjukhet.

– Man får aldrig vara nöjd med något och slå sig för 
bröstet och börja säga att vi är starka och bra på det ena 
och andra. Det gäller att hela tiden förbättra och att vi gör 
det varje match, går ut och gör max. Aldrig slappna av 
utan där måste vi hela tiden vilja bli bättre för att 
utvecklas och bli ännu starkare. Men det är en väldigt fin 
grupp som vi har nu som är beredda att offra allt för 
varandra . Det är även en grupp som är hungriga på 
framgång och vill lära sig oerhört mycket. Så det är enkelt 
för mig att jobba i en sådan här miljö, säger Özcan. 

Jesper Karlström har tagit 
ytterligare kliv. Han har varit 

jättebra på försäsongen och 
alla tre centrala mittfältarna 
konkurrerar på allvar med 
varandra. Sedan har vi 
Hampus Finndell som är en 
väldigt duktig spelare för 
sin ålder, han är ju bara 17 
år. Det finns fortfarande en 
jättestor utvecklingspo-
tential där och jag tror 
väldigt mycket på honom 
i framtiden. Så vi är 

starka centralt på mittfäl-
tet.– Ute på kanterna har vi 
Haris Radetinac tillbaka i 
gammalt gott slag. Förhopp-
ningsvis är han skadefri hela 
året och då kan vi få väldigt 
stor nytta av Haris. Vi har 
Jonathan Ring som har kommit 
in - en irrationell spelare, 

duktig en mot en och ett 
ganska bra avslut när han 
kommer in i boxen och 

överlag en finurlig spelare. Sedan har vi 
Dzenis Kozica som kan spela både i anfallet och på 
kanten där vi använt honom mest. Det är en klok spelare 
med fin teknik och ganska bra avslut. Han jobbar även 
hårt i defensiven men jag skulle vilja att han gav oss mer 
poäng. Förhoppningsvis kommer det längre fram. Vi har 
även Edward Chilufya som kan spela ute på kanten men 
också i anfallet. Hans styrka är ju den extrema snabbhe-
ten sedan har han fin teknik och är duktig en-mot-en. 
Edward är också på tillväxt där vi b ehöver lära honom vårt 
sätt att spela rent organisatoriskt i anfall och försvar. Men 
han är redan nu en spelare som kan göra inhopp i 
Allsvenskan och nära avtryck. Vi kommer att behöva hans 
spetsegenskaper i vissa matcher. Så för att summera är 
jag nöjd med mittfältsuppsättningen i sin helhet.

Anfallet
– Om man tittar till rena forwards så hade vi egentligen 
inte den där renodlade forwarden nu under försäsongen. 
Vi har haft ett behov av en spelare som är fokuserad på 
att vara i boxen, göra de enkla målen och agera hundra 
procent som en forward. Nu har Yura Movsisyan precis 
kommit hit och han har bara gjort ett par träningar så jag 
har inte hunnit se tillräckligt av honom än. Men det ska bli 
väldigt spännande att se vad han kan tillföra oss framåt.

– I övrigt har vi ju många andra duktiga spelare 
offensivt men det är en annan typ av spelare som vill gå 
ner och hämta bollen, individuellt duktiga en-not-en och 
egentligen inte utpräglade forwards. Ser man till Kerim är 
han en fantastisk fotbollsspelare som ju alla vet och han 
behöver ingen närmare presentation. Tino Kadewere fick 
ingen försäsong i fjol och var väldigt mycket skadad. Här 
finns en spelare med stor potential vilket man ser hela 
tiden på träningarna. Nu har han fått göra lite mål på 
försäsongen och växer av det i självförtroendet. det ska 
man inte underskatta. Vi har även Julian Kristoffersen 
som är ett intressant namn men som nog behöver lite 
mer tid, säger Özcan som också hoppas att det lossnar 
rejält för publikfavoriten Aliou Badji i år.

– Badji har haft en väldigt hackig försäsong. Det 
började egentligen i Sydafrika där han inte fick visumet 
och tappade några dagar för att sedan komma tillbaka 
och bli sjuk och skadad. Det har gjort att han inte kunnat 
träna fullt ut förrän nu i mars men vi vet ju ville potential 
han har. Det gäller att ha tålamod och jobba hårt med 
honom. Men framför allt se till att hans fysiska status är 
på topp för att han ska kunna konkurrera på allvar. Vårt 
spel kräver väldigt mycket, både taktiskt och fysiskt. 
Som jag sa innan så börjar försvarsspelet med att 
forwards gör jobbet och då kan vi inte ha någon som inte 
orkar göra det jobbet och kanske inte är inskolad rent 
taktiskt exakt på hur han ska genomföra det. Sedan har 
han andra kvaliteter som är fantastiska och han är 
egentligen den anfallare som är mest renodlad av de som 
har spelat under försäsongen. Men vi måste se till att han 
kommer upp i en fysisk status där vi vill ha honom och att 
han kanaliserar på rätt grejer i spelet utan boll.
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I början på februari anlände Marcus Danielson till Djurgården från GIF Sundsvall och blev den sis-
ta fjärdedelen i allsvenskans sannolikt starkaste kvartett av mittbackar där Jonas Olsson, Jacob 
Une Larsson och Niklas Gunnarsson också återfinns. En stenhård konkurrenssituation som dock 
inte hindrade »Mackan« från att omedelbart göra avtryck när han klev in och gjorde allsvensk 
debut mot Östersund och blev matchhjälte genom att göra matchens enda mål.

–D
et var en fantastisk känsla att få 
avgöra premiären och vara med 
och plocka en trepoängare mot 

Östersund. På det stora hela har det känts 
väldigt bra i Djurgården även om jag 
faktiskt blev magsjuk efter tre dagar när 
jag kom – inte den bästa starten jag kunde 
få i en ny förening. Jag låg lite efter 
fotbollsmässigt redan innan och sedan 
magsjuka på det. 

– Så det blev en lång startsträcka men 
nu rullar det på bra och det var ju också 
roligt att göra mål i hemmapremiären mot 
Trelleborg även om vi inte fick det resultat 
vi hoppades på, säger Marcus som gjorde 
sin tävlingsdebut för DIF med ett inhopp i 
cupvinsten mot AIK.

– Det var en grym känsla att få vara 
med och vinna derbyt. Det blev snabba 
kast och hastiga instruktioner från Ivan 
och Özcan. Men det var fantastiskt kul 
att få hoppa in då och göra mina första 
minuter i den blårandiga tröjan. En otrolig 
upplevelse att få uppleva stämningen och 
stödet från supportrarna under derbyt. 

I ÖVRIGT har tillvaron rullat på fint för 
»Mackan« som limmat in snabbt med 
gänget på Kaknäs.

– Jag trivs väldigt bra i laget, det är 
mycket sköna grabbar i gänget. Nu har jag 
även fått nyckeln till min lägenhet så nu kan 
jag börja leva det riktiga livet i Stockholm. 

Jag kommer att behöva slita 100 procent 
varje träning för att visa att jag ska spela 
och förhoppningsvis kommer det att bli 
mycket speltid framöver. Men grabbarna 
där bak har gjort det fantastiskt bra i cupen 
innan med fem raka nollor. Det blir som 
sagt en tuff kamp men jag tror på mig själv 
och jag kommer att bli ordinarie till slut, 
det vet jag.

 
MED ALLSVENSKAN, cupfinal, Europa- 
spel och VM-uppehåll lär det krävas 
en del rotation i laget med tanke på 
spelschemat.

– Det blir ett tight spelschema nu på 
våren med nästan två matcher i veckan, 
så det är ytterligare en faktor som talar 
för att jag kommer att få mina matcher.

 
SLUTLIGEN VAR DET FRÅGETECKNET kring 
efternamnet. En viss förvirring uppstod i 
samband med värvningen där Danielson 
stod registrerad i Fogis hos SvFF som 
Danielsson med dubbla s, fast det egent-
ligen ska vara ett.

– Det är en lång historia men jag har 
ändrat nu så att det står rätt överallt nu. 
Jag har faktiskt haft två s i passet men 
alltid skrivit med ett s. Men nu har jag va-
rit hos Skatteverket och fyllt i en blankett 
så att jag slipper den här diskussionen. 
Från och med nu är det ett s överallt, 
avslutar Danielson med ett garv.  

SPORTCHEF BOSSE ANDERSSON har beskrivit 
Marcus som en stor, stark och spelskick-
lig försvarare som kan användas på olika 
positioner, dels som mittback men också 
som högerback. Det är också en målfarlig 
försvarare som anländer vilket han redan 
har bevisat: Fem mål på 27 matcher blev 
det för Marcus under förra säsongen i GIF 
Sundsvall, det bör dock tilläggas att tre 
utav dem kom via straffsparkar.

– Jag slog straffar förra året i Sundsvall 
och satte tre av tre. Sedan gjorde jag två 
till utöver det och det brukar bli några 
mål per säsong. Förhoppningsvis blir det 
ännu fler mål framöver i Djurgården, säger 
»Mackan« som dock medger att det kan-
ske blir svårt att toppa hans målskörd från 
2011 i Västerås SK.

– Det året var det tre straffmål och fem 
spelmål. Då var jag inne i ett sjukt stim och 
åtta mål som back på en säsong blir nog 
svårt att slå.

 
DEN TIDIGARE NÄMNDA konkurrenssituatio-
nen i truppen är en realitet att förhålla sig 
till men Marcus är inställd på att etablera 
sig i startelvan även om det lär bli en tuff 
kamp.

– Ambitionen är att ta en plats i startelvan, 
det finns ingenting annat för mig. Jag visste 
att det skulle vara tuff konkurrens när jag 
skrev på men som jag sagt tidigare var det 
precis en sådan utmaning som jag sökte. 

Text: Peder Ernerot  Foto: Bildbyrån

Marcus Danielson

Fakta | Marcus Danielson  
Född: 8 april 1989
Position: Mittback 
Längd: 192 cm
Tidigare klubbar: IFK Eskilstuna, Helsingborgs IF, 
Västerås SK, GIF Sundsvall.
Landskamper med Sverige: 3 st U19, 2 st U17

DRÖMSTART I DIF
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Det har strösslats mycket lovord över Hampus Finndell. 
Den 17-årige mittfältsbegåvningen har omnämnts som 
»kanske den största talangen BP haft« och DIF-tränare 
Özcan Melkemichel har instämt i lovorden och talat om 
»en spelförståelse utöver det vanliga«.

M
ycket intressanta omdömen och 
de goda Finndellska sportgenerna 
kommer från en idrottsfamilj i 

vilken även hans syster Evelina återfinns 
som kontrakterades av DIF Dam inför året.

– Mamma är innebandyspelare och 
pappa är hockeyspelare. Men det är bara 
jag och syrran som är fotbollsspelare, 
det var vi som tog tag i den biten och jag 
är glad och stolt för hennes skull att hon 
också spelar för Djurgården.

 
NU HAR HAMPUS VARIT PÅ PLATS i tre måna-
der sedan ankomsten från FC Groningen 
och har hunnit lära känna gänget på 
Kaknäs väl vid det här laget. 

– En jättebra tid så här långt och jag 
trivs väldigt bra. Dessutom är det roligt 
med 6-7 spelare i laget som har BP-
bakgrund som jag har bra koll på sedan 
innan. Jag har lärt mig oerhört mycket 
under de första månaderna och har börjat 
anpassa mig till spelsättet och tänka 
svensk fotboll igen – även om det fort-
farande är lite uppblandat med den hol-
ländska stilen som jag varit van vid innan, 
konstaterar Hampus som hann med ett 
och ett halvt år i Holland.

ett jättebra år om alla håller sig hyfsat 
friska och skadefria. Det känns som att vi 
är ett starkt kollektiv samtidigt som vi har 
några riktigt bra individuella spelare som 
gör att vi kan sikta mot topp-3 i Allsvens-
kan, poängterar Hampus som fått en lite 
hackig försäsong med en knäskada som 
bromsat upp lite.

– Jag hade lite problem med knäet ett 
tag men annars har det gått bra för mig. 
Det kan självklart komma stunder där 
det inte kommer att gå spikrakt upp men 
jag tycker att jag gjort det bra sedan jag 
kom hit och jag vill fortsätta på det spåret 
och kriga på. För mig ligger fokus på 
att kunna utvecklas för att bli en bättre 
fotbollsspelare och att få spela så mycket 
som möjligt.  

– Från början var det en jättestor om-
ställning men jag har ju spelat mycket här 
i Sverige innan jag flyttade till Groningen. 
Men det blir en stor förändring där det 
gäller att ställa om snabbt och det tycker 
jag att jag har gjort nu.

 
SAMTIDIGT HAR HAN också fått känna på 
den knivskarpa konkurrensen på det cen-
trala mittfältet där även Jesper Karlström, 
Kevin Walker och Fredrik Ulvestad är med 
och krigar om platserna.

– Det är många bra spelare på mitten. 
Vi är fyra stycken som slåss om platserna 
och det gäller att ta för sig på varje trä-
ning och varje tillfälle som ges att visa att 
man ska vara med och spela. Samtidigt 
ska man inte bara fokusera blint på att vi 
är fyra centrala mittfältare som konkur-
rerar utan vi hjälps åt och ser till att dra 
lärdomar av varandra. 

 
NÅGOT SOM OCKSÅ BÄDDAR för kvalitet på 
planen och Hampus har höga förvänt-
ningar på resultaten under 2018 med 
tanke på nuvarande trupp.

– Vi har ett starkt lag med många bra 
spelare och jag tror att vi kommer att få 

Text: Peder Ernerot  Foto: Bildbyrån

Hampus Finndell

supertalangen 
på plats

Fakta | Hampus Finndell 
Född: 6 juni 2000
Position: Mittfältare 
Längd: 177 cm
Tidigare klubbar: BP, FC Groningen
Landskamper: 16 U17 (2 mål), 2 U19

SOMMARENS MATCHER

Herrar

2018-05-13 15:00  Djurgården - Dalkurd

2018-05-17 19:00 Djurgården - Örebro 

2018-05-24 19:00 IFK Göteborg - Djurgården

2018-05-27 17:30 IK Sirius FK - Djurgården

2018-07-08 17:30 Djurgården - IFK Norrköping

2018-07-15 14:00 Kalmar FF - Djurgården

2018-07-22 15:00 Djurgården - BK Häcken

2018-07-29 15:00 Djurgården - GIF Sundsvall

2018-08-12 15:00 BK Häcken - Djurgården

2018-08-19 17:30 Djurgården - Kalmar FF

2018-08-26 17:30 Djurgården - IF Elfsborg

DAMER

2018-05-19 13:45 IFK Kalmar - Djurgården

2018-05-24 19:00 Djurgården - IF Limhamn Bunkeflo

2018-05-27 13:00 Hammarby IF - Djurgården

2018-06-18 18:30 Linköpings FC - Djurgården

2018-06-26 19:00 Djurgården - Kopparberg/Göteborg

2018-07-01 14:00 Djurgården - Kristianstad

2018-07-07 14:00 Vittsjö - Djurgården

2018-08-05 15:00 Kristianstads - Djurgården

2018-08-19 15:00 Kopparberg/Göteborg - Djurgården

2018-08-25 15:00 Djurgården - IFK Kalmar

18
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Vikten av ett starkt centralt mittfält kan inte nog understrykas, och i och med 
Fredrik Ulvestads ankomst från Burnley till Djurgården i slutet av transferfönstret 
har Djurgården fått in en rejäl förstärkning på mitten.

A
tt sedan snacket om att fylla 
tomrummet efter Kim Källström dök 
upp i samband med övergången är 

inget som bekymrar den 25-årige 
norrmannen som gjorde sin tävlingsdebut 
från start i kvartsfinalen mot BK Häcken i 
Svenska Cupen

– Det var skönt att komma igång och 
det var länge sedan jag spelade en hel 
match. Så det var bra för mig och gott 
att jag fick börja med en seger i första 
matchen från start. Sedan var det så klart 
jätteskönt att vi slog AIK i derbyt och 
tog oss till final i cupen. Jag tycker att vi 
gjorde en stark insats med stabil defensiv 
och bra fart i offensiven och bortsett från 
inledningen av matchen så kontrollerade 
vi derbyt.

I ÖVRIGT HAR FREDRIKS TRIVSELINDEX rört sig 
stadigt uppåt när det gäller livet på Kaknäs 
sedan ankomsten i början på februari.

– Jag har fått ett väldigt gott 
mottagande, så jag trivs bra här och det 
blir bättre och bättre för varje dag. Det 
gäller inte bara laget utan jag tycker att 
det är en väldigt familjär känsla kring hela 
Djurgården där alla är beredda att ställa 
upp för varandra, säger Fredrik som steg 
för steg har landat i sin nya förening.

– Jag fick ta det lite lugnt när vi 
åkte iväg på träningslägret för att jag 
inte skulle åka på några skador. Sedan 
har det varit en del fix med flytten från 
England plus konstgräs, nytt land och 

i Burnley men jag spelade desto mer 
i Charlton och jag känner att jag har 
utvecklats mycket både som människa 
och fotbollsspelare under den här tiden 
utomlands.

EN TID SOM INNEBURIT spel på gräs vilket 
också varit en del av omställningen till ett 
nytt fotbollsliv i Sverige där konstgräset 
dominerar.

– Jag är uppvuxen på konstgräs men 
de senaste tre åren har jag bara spelat 
på naturgräs så det har blivit en liten 
omställning. Det brukar ta några månader 
att växla om men jag trivs på konstgräs, 
så det är inget problem, förklarar Fredrik 
vars fötter dock stundtals har sett riktigt 
skrämmande ut under vintern på grund 
av olika anledningar där underlaget 
definitivt spelat in.

– Jag har slitit upp en del sår på mina 
fötter eftersom det är lite större friktion 
på konstgräs. Jag hoppas att det blir 
bättre men jag hade fortfarande ont i 
dem inför cupderbyt. Men det gick ju bra 
ändå, säger Fredrik som förutom chansen 
på cuptiteln i maj vill se en fortsatt hög 
ambitionsnivå inför säsongen.

– Vi har pratat om att vi ska komma 
topp-3 i Allsvenskan även om vi självklart 
siktar främst på SM-guld. Vi ska kämpa 
för det och för att ta oss vidare till 
gruppspel i Europa. Vi måste sikta högt 
och med hårt jobb ska vi nå dit, avslutar 
Fredrik.  

lite annorlunda språk så det har hänt 
mycket på kort tid. Det har varit en tid av 
acklimatisering men nu känns det som att 
allt är på plats.

ATT HAN HAR LANDSMÄN på plats på Kaknäs 
i form av Niklas Gunnarsson och Julian 
Kristoffersen har varit en skön bonus.

– Jag har ju »Gunnar« och Julian som 
jag lutat mig lite extra mot under den för-
sta tiden. Men som sagt, alla i föreningen 
har varit väldigt välkomnande mot mig, 
berättar Fredrik som trivs med att vara i 
händelsernas centrum på planen.

– Jag skulle beskriva mig själv som en 
box-till-box-spelare, dynamisk och gillar 
att ha mycket boll. Förhoppningsvis blir det 
också en del mål och assist från min sida.

FOTBOLLSRESAN startade Fredrik som 
knatte i SK Herd, flitigt påhejad av pappa 
Rune (som själv spelat i både Ålesund 
och Molde), innan han 2008 gick till 
hemstadens stora klubb, Ålesunds FK. 
Där blev det 132 A-lagsmatcher och 20 
gjorda mål fram till 2015 då karriären 
bar vidare till Burnley som spelade upp 
sig till Premier League den säsongen. 
Konkurrensen blev stenhård och för att få 
mer speltid lånades Fredrik ut till Charlton 
Athletics under säsongen 2016-2017 med 
27 matcher in på CV:t innan han därefter 
återvände till Burnley.

– Det var en bra och lärorik tid i 
England. Det blev inte så mycket speltid 

Text: Peder Ernerot  Foto: Bildbyrån

Fredrik Ulvestad

nytt kraftfullt 
norskt nav 

Fakta | Fredrik Ulvestad 
Född: 17 juni 1992
Position: Mittfältare 
Längd: 183 cm
Tidigare klubbar: SK Herd, Ålesund,
Burnley, Charlton Athletic (lån)
Landskamper med Norge: 1 st A,
2 st U23, 14 st U21, 1 st U20.
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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

Det går väldigt snabbt för nyförvärvade högerbacken Johan Andersson – såväl under ruscherna 
på planen som när han pratar. Efter avslutade träning på Tele2 Arena är Johan igång där surret, 
skämtande och interaktionen med övriga spelare är ytterst påtaglig och där han till slut landar i 
en märklig ordväxling med Tommi Vaiho om ostar.

S
äkra tecken på att den 22-årige 
försvararen snabbt tagit sig in i 
gänget på Kaknäs även om det har 

varit en viss omställning jämfört med 
tillvaron i IK Sirius som han kom ifrån i 
december 2017.

– Det känns bra nu och jag har börjat 
växa in i det. Det är en stor förening 
att komma till men allt har gått enligt 
planerna. Jag tycker att vi har spelat en 
bra fotboll och det har varit högt tempo 
på träningarna precis som jag förväntade 

ETT LAG DÄR DET DOCK RÅDER en konkurrens-
situation som är minst sagt skarp, vilket 
Johan också var medveten om när han 
tog beslutet att gå till DIF och jaga en 
plats i startelvan.

– Man kommer in i det mer och mer 
och sedan är det en hård konkurrens-
situation. Så ska det vara, jag kör på och 
kommer vara redo att ta chansen så fort 
jag får den, säger Johan som har två 
starka namn att fightas med i racet om 
högerbacksplatsen.

mig när jag kom hit. Utöver det tycker jag 
att allt runt om kring fotbollen har rull-
lat på riktigt bra så jag är nöjd med mitt 
fotbollsliv i Djurgården, säger Johan som i 
skrivande stund ännu inte upplevt någon 
förlust efter fem försäsongsmatcher och 
fem cupvinster.

– Vi har spelat en bra fotboll samtidigt 
som vi fått med oss resultaten och det 
är inspirerande för både mig och hela 
laget. Att det blev en derbyseger betyder 
självklart otroligt mycket. 

Text: Peder Ernerot  Foto: Bildbyrån

Johan Andersson  

snabba ryck!



24 2524

– Felix (Beijmo) har gjort det jättebra 
och även Niklas (Gunnarsson) har varit 
duktig som högerback men jag är redo 
när det behövs.

SER MAN TILL JOHANS BAKGRUND så handlar 
det mestadels om Sirius som han anslöt 
till 2010. Där gick han från träningsmat-
cher på Lötens IP fram till A-lagsdebut 
2015 där det totalt blivit 68 matcher med 
7 mål och 6 assist.

– Jag kom till Sirius i tonåren och 
började i U13. Totalt blev det sju år i 
klubben, säger Johan som spelat såväl 
högerback som höger yttermittfältare 
under den perioden.

– Jag ser ju mig själv som höger-
back, det är min egentliga position men 
jag kan mittfältsrollen också. Jag gillar 
att utmana offensivt på kanten och slå 
inlägg. I övrigt är jag snabb och gillar att 
löpa mycket, det är en av mina starka 
sidor och jag brukar prestera helt okej på 
fystesterna.

NÅGOT SOM OCKSÅ MÄRKTES när laget 
samlades i Vinnarhallen på Bosön januari 
för yoyo-test (löpningar i intervall mellan 
koner i stegrande tempo) där Johan vann 
sitt heat komfortabelt. Beträffande utma-
nandet på högerkanten visade han prov 
på den biten på ett ypperligt sätt när han 
dribblade sig igenom hela Norrköpings 
defensiv i U21-premiären i mars.

– Jag vet inte riktigt vad som hände 
där men jag fick nästan som magiska 
krafter och tog mig förbi en massa 
spelare där. Det var kul att bidra med en 
assist där även fast vi förlorade mot IFK 
Norrköping som bara hade A-lagsspelare 
i elvan.

SER MAN TILL JOHANS MÅLSÄTTNINGAR inför 
året handlar det främst om en etablerings-
fas för att kunna slå sig in i startelvan.

– Ambitionen för egen del är att spela 
så mycket som möjligt även om jag inte 
satt upp några direkta personliga mål. Ser 
man till laget så ska vi spela en attraktiv 

fotboll och försöka vinna så många 
matcher som möjligt så kommer det här 
bli en rolig säsong med både Allsvenskan, 
cupfinal och Europa League i sommar.

AVSLUTNINGSVIS måste ändå frågestunden 
avslutas med att stämma av vad snacket 
med Tommi Vaiho och ostarna egentligen 
handlade om?

– Haha, det där var inget speciellt, 
bara snack. Jag gillar italienska ostar så 
det blir en del parmeggiano och mozza-
rella för min del. Det var inget mer än så, 
avslutar Johan med ett garv och beger 
sig vidare till omklädningsrummet för 
mera surr.  

Fakta | Johan Andersson 
Född: 15 juni 1995
Position: Försvarare 
Längd: 176 cm
Moderklubb: Vaksala SK

Fakta | Jonathan Ring 
Född: 5 december 1991
Position: Mittfältare 
Längd: 182 cm
Tidigare klubbar: Örebro SK, IFK Värnamo, 
Kalmar FF, Gençlerbirligi.

Johan Andersson forts.  

Djurgårdens yttermittfält har utökats med några nya 
spännande namn inför den allsvenska starten och 

Jonathan Ring är en spelare med stora förväntningar 
på sig. En teknisk och smart spelare som så sakte-
liga börjat komma igång efter att ha missat en stor 
del av försäsongen på grund av skada.

N
u är emellertid Jonathan 
hundraprocentigt 
återställd och de som sett 

honom i aktion vet att det finns 
en giftig vänsterfot med stor 
kapacitet. Sportchef Bosse 
Andersson har beskrivit 
Jonathan Ring som »väldigt 
skicklig i drivet framåt och 

snabb, löpvillig med en bra näsa 
för mål«. En analys som stämmer 
utmärkt när Jonathan har varit i farten 
och öst in mål på träningarna där det 
dykt upp en del Robben-liknelser i 

kommentarsfältet på Instagram.
– Det är något jag tränar mycket på; 

att vika in i banan och hitta skott med 
vänstern i bortre. Jag hoppas att det kan 
bli några sådana mål i år, säger Jonathan 
som är lurig och ofta bjuder på oväntade 
initiativ på planen.

– Jag gillar att kombinera med med-
spelare och hitta lite svårare lösningar. 
Det blir lättläst om man alltid väljer de 
enkla lösningarna utan jag försöker att ta 
det ett steg till, jag gillar utmaningar. 

EN ANNAN FORM AV UTMANING har han dock 
fått inledningsvis i form av en längre 
rehab med en knepig knäskada som 
spolierade stora delar av försäsongen.

– Jag har trivts väldigt bra sedan jag 
kom och det har varit kul att det har gått 
bra för laget också. Men för min del har 
det varit lite segt att vara skadad i början. 
Det var problem med musklerna runt 
knäet och det blev väldigt segdraget 
men sedan i början på mars går jag för 
fullt på träningarna igen. Det är aldrig kul 
att råka ut för sådant precis när man 
kommer men nu är allt som det ska igen 
och jag ser fram emot Allsvenskan, 
berättar Jonathan.

TÄVLINGSDEBUT FRÅN START har han också 
hunnit med i Svenska Cupens kvartsfinal 
mot Häcken där Jonathan spelade en 
dryg timme av matchen och var med och 
bidrog till segern.

– Det var roligt att spela i startelvan 
inför hemmapubliken. Samtidigt kändes 
jag av att det var första hela matchen 
på lång tid. Det blev mycket springande 

Text: Peder Ernerot  Foto: Bildbyrån

Jonathan Ring 

giftig vän sterfot som 
trivs till
höger

och även om jag inte var där hundrapro-
cent konditionsmässigt så var det en kul 
match att spela och jag kommer att göra 
bättre ifrån mig när jag får upp flåset.

JONATHAN ÄR URSPRUNGLIGEN FÖDD i Örebro 
där han inledde sin fotbollsresa i Adolfs-
bergs IK fö att sedan gå vidare till talang-
truppen i ÖSK. Efter det har han spelat 
för IFK Värnamo, Kalmar FF följt av en 
kort sejour i turkiska Gençlerbirligi – som 
han beskriver som en lärorik tid –  innan 
återkomsten till KFF.

MEN NU ÄR DET DOCK den blårandiga tröjan 
som gäller och den sociala biten har gått 
smidigt för Jonathan som snabbt blivit 

intrimmad i årets DIF-upplaga som han 
ser god potential i.

– Ett väldigt skönt gäng både på och 
utanför planen och jag tror definitivt att 
vi har ett lag med kapacitet att fightas 
i toppen. Vi får se hur långt det räcker i 
Allsvenskan men vi ska ju spela i Europa 
också. Där hänger det en del på vilket 
motstånd vi får men vi ska självklart gå 
för seger i varje match. Sedan får vi se 
hur långt vi kan nå.

OM MÅLPRODUKTIONEN i Allsvenskan landar 
i paritet med den på träningarna blir det 
garanterat ett intressant år för Jonathan 
och Djurgårdsfamiljen. Men Jonathan 
föredrar att ligga lågt med spekulatio-

nerna och låta saker och ting ha sin gång. 
Sedan får vi se om eller när det »ringer« 
under matcherna i år. 

– Det går som sagt bättre och bättre 
hela tiden och det känns som att jag 
utvecklas under varje träning. Gör jag 
många mål under träningarna så kommer 
det säkert några under match också, 
avrundar han.  
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EN RIKTIG DJURGÅRDARE ÄR
MEDLEM I DJURGÅRDENS SUPPORTERS CLUB

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

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

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

inom hela Djurgårdsfamiljen.

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

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

En målfarlig forward stod högt upp på Özcan Melkemichels och 
många supportrars önskelista inför säsongen och som siste man 
in i truppen anslöt Yura Movsisyan i slutet av mars. Den 30-årige 
strikern har ett gediget cv när det handlar om målgörande - både 
inom klubbfotbollen och i det armeniska landslaget - och han 
är här på lån i ett halvår med option på förlängning.

N
au har Yura hunnit göra sina första 
träningar med laget och acklimati-
seringen är i full gång.

– Jag kommer in i det mer och mer, 
men jag har ju inte spelat matcher på ett 
tag så det kommer att ta ett tag att nå full 
form. I övrigt känns det härligt att få vara 
på plats i Djurgården och komma tillbaka 
till Europa igen. Det är en fin klubb och en 
bra grupp som har varit väldigt välkom-
nande. Jag ser fram emot att börja spela 
matcher, jag har sett och hört mycket om 
supportrarna som skapar ett grymt tryck 
på läktarna, säger Yura som dessutom 
fick lite tips från en riktig DIF-legendar 
innan han kom hit.

– JAG SPELADE MED KIM KÄLLSTRÖM i Spartak 
Moskva och han berättade en hel del för 
mig, Men jag har haft bra koll på svensk 
fotboll sedan min tid i Danmark då jag 
spelade för Randers. Jag tycker att 
Allsvenskan har nått helt nya nivåer de 
senaste fem åren där svenska lag börjar 
göra avtryck i Europa. Djurgården kommer 
ju att spela i Europa i år och jag hoppas 

FÖR SPORTCHEF BOSSE ANDERSSON har nu 
sista biten i anfallspusslet lagts och DIF 
har fått in en väldigt meriterad spelare 
– med 35 landskamper för Armenien på 
sitt cv – samtidigt som det handlar om en 
fördelaktig uppgörelse för Djurgården.

– Vi är väldigt glada och stolta att Yura 
kom till oss på ett sex månaders lån. Han 
kommer från Real Salt Lake där han är 
”designated player” och vi har option på 
att förlänga med honom under hela 2018 
om samarbetet är lyckat. Det här är en 
bra uppgörelse för oss, det handlar om 
en skicklig anfallare som kommer hit och 
som gjort ett väldigt gott intryck på oss. 
Det ska bli spännande att följa Yura i DIF 
framöver, summerar Bosse.  

att även vi kan göra avtryck. Så när den 
här möjligheten dök upp kändes det helt 
rätt och jag längtar efter att komma i form 
och vara med och bidra på planen. Går 
allt bra blir det förhoppningsvis spel hela 
säsongen och jag hoppas att jag kan vara 
med och hjälpa DIF att vinna titlar.

SER MAN TILL YURAS EGENSKAPER handlar 
det om en stark och produktiv anfallare 
som ansluter till truppen.

– Jag är en utpräglad målskytt. Jag 
gör mycket mål och tycker att jag har 
farten intakt i kroppen. I övrigt är jag en 
lagspelare som alltid vill backa laget och 
jag kommer att agera på topp på det sätt 
som vår tränare vill.

KARRIÄREN TOG SIN BÖRJAN 2006 i Kansas 
City Wizards i MLS och därefter vidare till 
ett guld med Real Salt Lake 2009. Sedan 
blev det en flytt till Randers i Danmark 
och efter det blev det spel i Ryssland 
med Krasnodar och Spartak Moskva un-
der 2012-2016 där han som, sagt spelade 
med Kim Källström.

Text: Peder Ernerot  Foto: Bildbyrån

Yura Movsisyan  

mängder av 
mål på sitt CV

Fakta | Yura Movsisyan 
Född: 8 augusti 1987
Position: Anfallare 
Längd: 185 cm
Landskamper: 35 för Armenien (9 mål)
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Förra säsongen agerade han poängmaskin i Jönköpings 
Södra. I år återfinns Dzenis Kozica på Djurgårdens mitt-
fält där han visat pigga ben på vänsterkanten och varit 
med och tagit laget till final i Svenska Cupen.

B
ehovet av en teknisk yttermittfäl-
tare som kan »göra sin gubbe« är 
alltid stort och i och med att 

Othman El Kabir lämnat DIF för FC Ural har 
Dzenis Kozica blivit allt viktigare i sin roll 
på vänsterkanten. En plats som han han 
lyckats behålla i startelvan under hela 
resan i Svenska Cupen där DIF nu är 
framme i final mot Malmö FF den 10 maj.

ONEKLIGEN EN BRA START i Djurgården för 
Dzenis med en allsvensk försäsong som 
har inletts på ett utomordentligt sätt. Elva 
matcher utan förlust varav fem segrar i 
Svenska Cupen

– Man spelar ju för att vinna och det 
har vi gjort. Vi har inte släppt in något mål 
i cupen och vann derbyt senast. Så hit-
tills har allt bara varit positivt och vi har 
satt ett bra självförtroende i gruppen.

DEN TÄTA BLÅRANDIGA DEFENSIVEN handlar 
inte bara om en tight backlinje utan om 
ett lagarbete över hela planen där Özcan 
berömt Dzenis för hans insatser hemåt.

– Jag lärde mig mycket i Jönköping 
och var kanske inte den bästa defensiva 
spelaren innan jag kom dit.  Nu har jag 
tagit ännu ett steg här i Djurgården och 
det är viktigt att inte bara tänka offensivt 
utan man måste klara av defensiven och 
det taktiska också. Så jag hoppas på att 

starten där vi börjar mot Östersund borta. 
De har varit riktigt bra det senaste året så 
det kommer att bli en spännande match.

När denna tidning landat i brevlådan 
har vi sannolikt facit från premiärmatchen 
och det återstår att se om det blivit några 
poäng i form av mål eller assist mot ÖFK 
från Dzenis, eller Dzeko som han oftast 
kallas av lagkompisarna.

– Det finns ingen annan koppling än 
att det är liknande namn. Det är en del 
som har svårt att uttala mitt namn som 
ska uttalas som Djennis och då blir det 
lättare med Dzeko som många känner till, 
avrundar han med ett garv.  

fortsätta utveckla den sidan 
under min tid här.

I ÖVRIGT ÄR TRIVSELFAKTORN HÖG 
i laget, enligt Kozica som tycker 
att DIF levt upp till de höga förvänt-
ningarna han hade när han kom hit. 

– Det har varit en otroligt intressant 
tid. Nytt lag, nya lagkamrater men det 
känns jättebra och jag trivs med gruppen, 
ledarstaben och alla annan personal runt 
omkring. Jag visste att det var en stor 
förening som jag kom till i Sverige och 
allt har varit enligt förväntningarna, säger 
Dzenis som också har höga förväntningar 
på sig själv där han tycker att han ännu 
inte nått upp till sin maxkapacitet.

– Det har gått ganska bra men jag 
känner att jag fortfarande har mycket mer 
att ge. Jag vill växla upp ännu mer men 
det är ofta så att det tar lite tid att komma 
in i spelet och lära känna lagkompisarnas 
rörelsemönster när man kommer till ett 
nytt lag. Men allt det där kommer att bli 
bättre ju mer jag spelar.

NÅGOT HAN HOPPAS ATT FÅ GÖRA från start 
igen när Allsvenskan kickar igång borta 
på Jämtkraft Arena.

– Det blir ett roligt och spännande år. 
Nu väntar Malmö FF i en cupfinal, Europa-
spel men innan dess har vi den allsvenska 

Text: Peder Ernerot  Foto: Bildbyrån

Dzenis Kozica

poängspelare 
som även gör 
jobbet hemåt

Fakta | Dzenis Kozica  
Född: 28 april 1993
Position: Mittfältare
Längd: 180 cm
Tidigare klubbar: IFK Värnamo, 
Jönköpings Södra
Landskamper: 10 U19-landskamper

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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-V 
i har fått så många nya spelare 
att vi har fått dela upp dem i 
två lag, säger ordföranden Eva 

Hjelmvik. 

VERKSAMHETEN DROG IGÅNG i januari 1997 
med ett tiotal ungdomar som tränade 
fotboll en gång i veckan. Idag består 
truppen av ett 30-tal blåränder där den 
yngsta är 19 år och den äldsta 54. 

– Vi skulle även vilja starta ett lag för 

tjejer och killar i åldern 8-16 år, säger Eva 
Hjelmvik och berättar att de som har visat 
intresse har varit för få - hittills. Finns det 
fler är välkomna att höra av sig.

– Min son Niklas var 12 år när han bör-
jade spela i Djurgården. Idag har han fyllt 
30 och är fortfarande med. 

VINTERTRÄNINGEN HAR BEDRIVITS i Fotbolls-
hallen i Spånga varje söndag och nu 
är det Hjorthagens IP som gäller under 

ledning av tränarna Andreas Dahlin och 
Rickard Bertilsson. En del av nytillskot-
ten har inte varit med i något lag tidigare 
medan några kommer från andra Stock-
holmsklubbar.

– Vi hade en också en period när flera 
spelare lämnade laget. Några fick för sig 
att de skulle börja i AIK i stället, skrattar Eva.

 
ÅRETS HÖJDPUNKTER blir bland annat SM 
i Vimmerby och avslutningen på Mälar-

Text: David Bogerius  Foto: Kim Alpgård

Förra året fyllde Djurgårdens Handikappfotboll 20 år. Det blev ett händelserikt jubileumsår med 
ett bejublat framträdande på Stockholms Stadion, serieseger i Mälarserien och silver i Para-SM i 
Timrå. Nu laddar laget, som faktiskt har blivit två lag, för en minst lika händelserik säsong. 

serien på Gotland i september. Och 
kommer det, som förra året, en inbjudan 
till halvtidsspel i samband med den 
årliga Stadionmatchen blir det svårt 
att tacka nej. 

– Det tyckte våra spelare var jätte-
häftigt. De kände sig som stjärnor. Vi har 
en supporter i Norrköping som skrev till 
mig att han tyckte att vårt spel i paus var 
det bästa med hela matchen. 

DET FINNS PLANER PÅ att Djurgårdens IF 
Handikappfotboll ska integreras i Djurgår-
dens IF Fotboll i stället för att som nu vara 
en egen förening inom Djurgårdsallian-
sen. Det är något som Eva Hjelmvik ställer 
sig positiv till.

– Det finns inget konkret förslag ännu 
men jag tror att det skulle vara bra. Det 

ligger också i linje med att handikappfot-
bollen kommer att flyttas över från paras-
portförbundet till Svenska Fotbollförbun-
det nästa år. Då får nog vi i Djurgården 
byta ut handikappfotboll mot parafotboll 
i namnet. 

Enligt Parasport Sveriges »Strategi 
2020« ska alla idrotter överföras till 
respektive specialidrottsförbund som 
ansvarar för den specifika idrotten

– Vi måste se till att det här blir bättre 
för parafotbollen, därför är det viktigt att 
det blir så rätt som möjligt från början. Vi 
vill ha miljöer där parafotbollspelarna kan 
träna och ha kul säger Per Widén, chef 
för utbildningsavdelningen på Svenska 
Fotbollsförbundet.

I DJURGÅRDEN HANDIKAPPFOTBOLL liksom i 

flera andra föreningar omfattas spelarna 
av Lagen om Särskilt Stöd (LSS §1 p1 och 
p2), vilket är ett krav för att få vara med. 
Kraven har varit ett diskussionsämne 
eftersom förbundet drar gränsen lite 
längre bort. Till exempel tillåts spelare 
med ADHD att vara med. 

– Det är lite svårt med diagnoserna, 
men eftersom de får vara med i andra 
lag så får de även spela för oss. Men den 
diskussionen kommer att fortgå. Vi ser ju 
en del spelare i division 2 som kommer 
själva i bil från jobbet till matcherna. Men 
jag tror inte att någon som känner att den 
egentligen inte tillhör gruppen är med 
och spelar. 

Spelprogrammet för Mälarserien 2018 
var inte klart när den här artikeln skrevs 
men finns inom kort på parasport.se   

händelserikt  jubileumsår 
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»Vi måste se till att det här blir 
bättre för parafotbollen, därför 
är det viktigt att det blir så rätt 
som möjligt från början. Vi vill ha 
miljöer där parafotbollspelarna 
kan träna och ha kul. «

Glada miner efter segern i Mälarserien 2017
Djurgårdens Fredrik Karlsson i kamp mot 
motståndare under seriespelet på Gotland Joel ”Lill-Ronaldo” Brar i en match mot Roslagen
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Damlagets sportchef och tränaren Joel Riddez har laddat om. Fjolårssäsongen 
slutade inte som han hade tänkt sig. Storförlusten i den sista omgången, 1-5 
hemma mot Piteå, sved liksom sjätteplaceringen i tabellen.

-D
et är klart att jag blev besviken 
på den sista prestationen när vi 
släpper in fem mål. Och jag sa 

innan säsongen att målet var topp-fem så 
det var lite av en missräkning.

Det fanns onekligen bidragande 
orsaker som långtidsskador på spelare 
som Emilia Appelqvist (silvermedaljör i OS 
2016). Truppen var i tunnaste laget när 
sjukstugan fylldes på under hösten.

spelare som utvecklades åt rätt håll.

NÅGON LÄNGRE SEMESTER blev det inte för 
Joel Riddez. Under träningsuppehållet 
fick han i stället jobba stenhårt i rollen 
som sportchef. Till årets allsvenska 
match var sju spelare utbytta jämfört med 
förra årets premiärelva. 

– Visst kan man säga att det har skett 
stora förändringar i truppen men vissa av 

– Bensinen började ta slut på våra 
nyckelspelare och vi fick problem när vi 
mötte bra anfallare och inte riktigt hjälpte 
varandra i försvarsspelet. Det finns 
absolut bitar som vi behöver bli bättre på, 
vi vet vad vi måste utveckla både 
offensivt och defensivt men det var 
mycket vi gjorde bra också. Till exempel så 
gjorde vi mål i 21 av 22 matcher så 
offensivt var vi på gång och det fanns flera 

Text: DIF  Foto: Johan Sahlén & Bildbyrån

DIF Dam

dags att bli 
ett Topplag

dem har varit ganska naturliga då några 
valde att hoppa av. Men jag kände att jag 
behövde föryngra truppen och även få in 
lite andra spelartyper än de vi hade. 
Samtidigt ska vi komma ihåg att vi har kvar 
en stomme med erfarna spelare som har 
varit här länge så det är en väldigt rolig 
mix att jobba med. 

Ambitionen är fortfarande att spela en 
offensiv och passningsorienterad fotboll 
som är tillräckligt bra för att utmana de 
bästa klubbarna i Allsvenskan. Alla spelare 
som har anslutit är här för att bidra till att 
göra Djurgården till topplag. Ingen i DIF är, 
som Joel Riddez understryker, nöjd med 
att komma sexa för tredje året i rad. 

ÄVEN I LEDARSTABEN runt Joel Riddez och 
laget finns flera nya namn. Ett av dem 
är den assisterande tränaren, Dennis 
Gabrielsson, som Riddez beskriver som 
»väldigt lugn och pedagogisk«. 30-årige 
Gabrielsson är uppvuxen på Gotland och 
har varit spelarutbildare på Gotlands fot-
bollsförbund under de senaste två åren

– Jag ser det som en fantastiskt rolig 
utmaning. Jag har varit på damsidan förut 
och tycker att Djurgården har en spän-
nande verksamhet där. DIF har en 
organisation för elitfotboll som det ska bli 
väldigt kul att vara en del av och jag 
kommer främst att bidra med individuellt 
fokus och den individuella utvecklingen. 
Det är viktigt att inte tappa den biten i 
träningen, säger Dennis Gabrielsson som 
tycker att årets trupp ser spännande ut. 

– Laget var bra redan 2017 och nu har 
man tagit in några spetsspelare som det 
ska bli väldigt kul att jobba med.

ETT ANNAT NYTT men ändå välkänt namn 
i staben runt laget är Anna Kellermalm 
som har varit anställd inom föreningen 
tidigare. De senaste åren har hon arbetat 
i FC Köpenhamn, men nu är hon tillbaka i 
Stockholm och i Djurgården för att arbeta 

med damlaget tillsammans med sin kollega 
Lynn Carlsson.

– Jag är fysioterapeut, vilket är den nya 
titeln för sjukgymnast, och arbetar på en 
klinik vid Stureplan som Djurgården har ett 
samarbete med. Tidigare har jag varit 
enbart fysioterapeut men nu kommer jag 
även att få en roll som fystränare och 
jobba med till exempel snabbhet och 
riktningsförändringar. Som fysioterapeut 
jobbar man väldigt skadeförebyggande 
och det kommer jag fortfarande att göra. 
Det är viktigt att förbättra spelarnas 
kapacitet samtidigt som de hålls skade-
fria. Och om de blir skadade ska jag se till 
att de hålls i god fysisk form samtidigt som 
skadan läks på bästa sätt.

Anna Kellermalm upplever att spelarna i 
damlaget är väldigt motiverade.

– Jag har fått ett väldigt bra intryck. De 
vill mycket och lägger ner väldigt mycket 
tid på sin träning. Vi började med att göra 
individuella screeningar på alla spelare för 
att få så bra koll på dem som möjligt. Jag 
hoppas kunna bygga på lång sikt. Det är 
svårt med fysträning, det tar den tid det 
tar. En viktig del är dosering – att varje 
individ ska bli sedd och få träning på en 
nivå som är rätt för den. Det kan vara 
väldigt olika mellan spelare och det är en 
stor utmaning. 

ÄVEN NÄR DET KOMMER TILL målvaktsträ-
ningen är det ett nytt men ändå bekant 
ansikte som dyker upp i och med att 
herrlagets målvaktstränare Nikos Gkoulios 
kommer att hjälpa till. Här finns också 
Superettan-klubben IK Frej med och kon-
kurrerar om Gkoulios tid men Joel Riddez 
är mycket nöjd med upplägget. 

– Jag känner Nikos sedan min tid i Frej 
och vet vad han går för. Han kommer att 
vara med på en hel del träningar. Med 
Lynn, Anna, Nikos och Dennis når vi ett av 
mina mål att ha ett ledarteam i yppersta 
Sverigeelit. I vår strävan att hela tiden 

utveckla verksamhet är dessa rekryte-
ringar ett stort steg på vägen.

TILL DE NYA NAMNEN BLAND SPELARNA kan 
även räknas Julia Wallentowicz och Tilde 
Lindvall, två juniorlandslagsspelare som 
är uppflyttade från F19-laget.

– Det är jätteroligt. Båda är födda 2001 
och är väldigt ambitiösa. De spelade med 
oss redan i höstas redan och är redo för 
att tillhöra vår trupp. Det är inget snack om 
saken utan de är med på riktigt. 

Konkurrensen om platserna har ökat i 
och med många spelare märker att 
Djurgården satsar långsiktigt på damerna. 
Attraktionskraften har blivit ännu större. 

– Vår verksamhet har blivit bättre och 
min ambition är att den ska bli fortsätta att 

»Sen är det ju så att vem vill inte 
spela i Djurgården? Oavsett om man 
är kille eller tjej vill man ju det om 
man är någorlunda sund.«
JOEL RIDDEZ

Joel Riddez presenteras på Hovets is.
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 Sportchefen/tränaren Joel Riddez om nyförvärven 2018

Irma Helin (tillbaka i Djurgården efter två år i Piteå och ett i Linköping):
– Irma är en väldigt bolltrygg spelare med stor potential. Hon passar väldigt bra in 
i vår rekryteringspolicy där vi gärna vill ha unga och ambitiösa spelare med Stock-
holmsanknytning. Det är fantastiskt roligt att hon som urdjurgårdare väljer att flytta 
hem till oss.

Jenna Hellstrom (kanadensisk forward, närmast från Rosengård):
– Jenna är en väldigt snabb och genombrottsstark forward med erfarenhet från det 
Kanadensiska landslaget. Sommaren 2017 skrev hon kontrakt för resten av året med 
FC Rosengård där hon även var med i Champions League. Hon har spelat universitets-
fotboll för Kent State University och i den amerikanska andraligan för Motor City FC.

Evelina Finndell (back/mittfältare som gjort flera ungdomslandskamper):
– Evelina är en ung spelare (19 år) som trots sin ålder har mycket erfarenhet. Hon 
kan spela både mittback och central mittfältare och har stor utvecklingspoten-
tial. Brorsan Hampus spelar med herrarnas A-lag.

Malin Diaz (A-landslagsspelare från Eskilstuna United):
– Det är en spelare som passar perfekt in i vårt lagbygge, en ung 
spelare med mycket erfarenhet som har ambitioner att ta sig 
in i landslaget. Malin är en extremt bolltrygg mittfältare 
som jobbar hårt över stora ytor. Hon passar väldigt 
bra in i vårt sätt att spela fotboll, dessutom är hon en 
Stockholmstjej vilket också är i linje med vår rekryte-
ringspolicy.

Fanny Andersson (landslagsmeriterat 
förvärv från KIF Örebro):
– Hon var så sent som i våras med i A-landslaget och spelade i 
helgen landskamp med U23-landslaget. Fanny har en stor arbets-
kapacitet och är i mitt tycke en av allsvenskans mest underskattade 
spelare. Det är väldigt kul att vi lyckats med den här värvningen.

Portia Boakye (Ghanas lagkapten som spelat i Östersund 
och närmast i Turkiet):
– Det är en vänsterfotad offensiv mittfältare med bra teknik och ett 
bra steg. Det kommer att ta lite tid att få in henne i vårt bygge, men 
det är ett offensivt kort som jag tagit in nu när Tempest-Marie 
Norlin är borta ett tag på grund av en skada.

Wilma Sjöholm (finländsk anfallstalang):
– Wilma är en väldigt stor talang, som jag tror kan blomma ut redan i år. Hon har en 
bra teknik och duktig på att driva boll i hög fart. Trots sin unga ålder (19 år) har hon 
en väldigt bra spelförståelse.

Ingrid Ryland (från norska klubben Avaldsnes, 21 A-landskamper för Norge):
– Ingrid är en ytterback med väldigt mycket erfarenhet. Hon har ambitioner att 
komma ut i Europa igen och slå sig in i det norska landslaget. Hon kan spela både 
vänster- och högerback. Det var väldigt många klubbar som jagade Ingrid så det 
känns jätteroligt att hon har valt att gå till Djurgården.

Ingibjörg Sigurdardóttir (20-årig isländsk landslagsspelare):
– Ingibjörg är trots sin unga ålder redan etablerad i det isländska landslaget. Hon är 
en tuff försvarsspelare som kommer göra väldigt mycket nytta för oss.

utvecklas för varje dag. Sen är det ju så att 
vem vill inte spela i Djurgården? Oavsett 
om man är kille eller tjej vill man ju det om 
man är någorlunda sund. Nu har vi en 
spännande mix av spelare som vill mycket 
och har en hög ambition. Sportchefen har 
gjort sitt så nu får tränaren leverera lite 
också, haha. Innan jul var jag väldigt trött 
och kände att jag behövde vila men efter 
någon vecka så ville jag bara att det skulle 
dra igång igen, säger Joel Riddez. 

FÖRSÄSONGEN handlade mycket om 
Svenska Cupen där damerna var nära att 
upprepa herrlagets prestation att spela sig 
hela vägen till final. Efter klara vinster mot 
Hammarby och KIF Örebro i gruppspelet 
räckte oavgjort mot Piteå för att ordna 
avancemanget. Matchen såg ut att sluta 
0-0 men i den 82:a minuten kunde Nina 
Jakobsson ge hemmalaget ledningen. 
Blåränderna gav emellertid inte upp och 
i den fjärde(!) övertidsminuten grejade 
nyförvärvet Ingibjörg Sigurdardottir kvit-
teringen. 

I och med gruppsegern väntade 
semifinalspel mot Rosengård i Malmö och 
nu var det Djurgårdens tur att gå ett bittert 

öde till mötes i den fjärde övertidsminu-
ten. Glädjen var stor sedan Jenna 
Hellstrom, liksom Sigurdardottir ett 
nyförvärv, kvitterat hemmalagets glädje i 
90:e minuten men vad hjälpte det när 
Fiona Brown återgav Rosengård ledningen 
efter fyra minuters tillägg. 

DEN ALLSVENSKA SÄSONGEN inleddes den 
14 april på Stockholms Stadion. Eskil-
stuna United bjöd på tufft motstånd men 
Blårändernas spel i andra halvlek var 
stundtals lika strålande som solen. När 
Jenna Hellstrom tvingades lämna återbud 
på grund av sjukdom klev den holländska 
landslagsspelaren Sheila van den Bulk 
fram som otippad tvåmålsskytt. Matchen 
slutade 2-1 efter några dramatiska slutmi-
nuter där DIF-segern som länge hade sett 
säker ut höll på att gå upp i rök. 

– Det är inte lätt att vinna en premiär 
men vi gjorde det välförtjänt. Det är inte 
ofta jag gör mål men idag var en sådan 
dag, sa en nöjd Sheila van den Bulk efter 
matchen.

DE GLADA MINERNA byttes ut mot betydligt 
bistrare en vecka senare. Nykomlingen 

Växjö var effektivare på Myresjöhus Arena 
och vann med matchens enda mål. 

– För andra matchen i rad släppte vi in 
ett mål på hörna och det är för dåligt. I den 
här typen av kampmatcher så avgörs det 
ofta på en fast situation, säger Joel Riddez 
som inte heller var nöjd med passnings-
spelet. 

– Vi får inte igång det. Det beror dels på 
planens skick men också på stress och 
dåliga beslut i vissa lägen. Vi måste bli 
bättre offensivt och det jobbar vi med 
varje dag för att bli. 

JOHAN RYDÉN, som är sportreporter på 
Borås Tidning och har bloggen damfot-
boll.blog, tippar Djurgården på sjunde 
plats i tabellen. 

– Jag har undervärderat Djurgården två 
år i rad. 2016 tippade jag dem sist när de 
kom sexa och i fjol hade jag dem som tia, 
när de återigen kom sexa. Den enkla 
utvägen hade alltså varit att tippa laget 
som sexa i år men det är trångt och jämnt i 
toppen i år. I nuläget håller jag Stockholms-
laget lägst av de sju lag som har potential 
att slåss om medaljerna.

Johan Rydén anser att årets blårandiga 

trupp är jämnstark med fjolårets i och med 
att Katrin Schmidt och Johanna Rytting 
Kaneryd har tackat för sig. 

– Dessutom kom inte Emilia Brodin (före 
detta Appelqvist) tillbaka från sin kors-
bandsskada innan hon tog mamma-ledigt, 
men DIF har gjort en stark silly season och 
värvat namnkunnigt i Malin Diaz, Irma 
Helin, Fanny Andersson och Ingrid Ryland. 
Dessutom kommer kanadensiska Jenna 
Hellstrom in med fart i forwardslinjen. Ett 
nyförvärv som jag inte kan bedöma, men 
som får massor av rosor från de som sett 
henne under våren, är isländska mittback-
en Ingibjörg Sigurdardottir. Om hon är så 
bra som det sägs kan jag ha undervärderat 
Djurgården en tredje gång.

MALIN DIAZ, som Rydén nämnde först, 
är onekligen ett intressant namn. 2012 
avgjorde Vendelsö-tjejen U19-EM-finalen 
mot Spanien och hamnade via storsat-
sande luftslottet Tyresö, där hon spelade 
Champions League-final, i Eskilstuna 
United. Hon debuterade i A-landslaget, 
kallades för »Svensk damfotbolls framtid« 
och prisades i kategorin Årets genombrott 
på Fotbollsgalan. 24 år gammal gör hon nu 
en omstart i Djurgården. 

–   Det fanns diskussioner med andra 
klubbar. Men jag bestämde mig ganska 
snabbt för att jag ville hem till Stockholm. 
Jag hade tidigt diskussioner med Joel och 
presenterade sin plan, vad han tyckte och 
trodde och det lät väldigt bra. Jag gillar 
honom mycket. Han är den största orsaken 
till att jag valde Djurgården. Och det är 
skönt att gå till träningarna och inte veta 
vad man ska göra, att allt inte går på rutin.

Hon hoppas att Djurgården kommer att 
vara ett spelförande lag under säsongen. 

– Det är målet, vi har många passnings-
skickliga spelare. Joel står för en spelande 
fotbollsfilosofi och det är många i laget 
som är inne på samma spår, men sedan 
ska vi få ihop det också.

TANKARNA PÅ EN KARRIÄR som utlands-
proffs finns fortfarande där men tar inte 
upp särskilt mycket av tiden. 

– För mig har det alltid varit jätteviktigt 
med det privata, att vara nära min pojkvän 
och min familj och allt sådant. Man ska 
aldrig säga aldrig, jag vet absolut inte hur 
mitt liv ser ut om något år, men just nu är 
det fullt fokus på Djurgården. Jag är glad 
över att vara tillbaka i Stockholm. Jag ser 
fram emot det här året. 

Isländska landslagsbacken Ingibjörg Sigurdardottir

Ingrid Rydland
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Michael Medioni är 44 år och kommer från Frankrike där han 
under 15 år har varit tränare i Nice och Cannes, framför allt för 
U17-, U19- och herrlag. Han flyttade till Stockholm 2014 och 
började jobba för Djurgården. Nu står han inför en ny säsong 
som huvudtränare för F19.

–V
i har värvat 12 nya spelare för 
säsongen 2018. Många av 
spelarna är unga, födda 2002, 

och mycket talangfulla. De kommer att få 
en utmaning i år då de får möta många 
spelare som är tre år äldre, men de är 
riktigt duktiga och kommer att bli 
elitspelare med tiden om de har tålamod, 
berättar Michael. 

F19 ÄR STEGET UNDER A-LAGET och tanken är 
givetvis att fostra spelare dit.

– Vi kommer att fortsätta samarbeta 
med A-laget och spelare som presterar 
tillräckligt bra, som är mogna och fysiskt 
beredd att rotera med A-laget kommer 
att få möjlighet att göra det. Relationer 
mellan A-lagstränarna och mig och min 
ass-tränare Stefan Thomasson är väldigt 
bra, Joel och jag pratar nästan varje dag 
om spelarna och stämningen i klubben är 
underbart. Några tjejer, som Filippa Gra-
neld, Louise Hvarfner, Hanna Stokki och 
Linnea Forsblom har redan börjat rotera 
med A-laget fast de är väldigt unga.

FÖR MICHAEL handlar väldigt mycket om 
utveckling, att fostra spelare för A-laget 
är överordnat sportsliga resultat.

– Det viktigast för oss är att hjälpa 
dem att utvecklas på rätt sätt, även om 
de ibland kan ha väldigt bråttom att spela 
seniorfotboll. Det är vårt ansvar att prata 
med dem och hjälpa dem, och deras för-
äldrar, att förstå att det tar tid innan man 
kan börja spela i Allsvenskan och att vår 
enda målsättning är att förbereda dem för 
att bli elitspelare.

MICHAEL HAR TRE TYDLIGA målsättningar 
med F19 under 2018.

– Först att utveckla spelarna för att 
kunna ge dem chans att rotera med 
A-laget. Sedan vill vi hamna i den övre 
delen av tabellen. Det är en tuff upp-
gift med ett så ungt lag, men det är vår 
målsättning. Slutligen vill vi skapa en 
Djurgårdsanda. Vi måste vara stolta 
över våra färger, stolta över att repre-
sentera Djurgården. Vi är Djurgården, 
Stockholms stolthet.  

Text: Jonas Riedel  Foto: Johan Sahlén

Målvakter  
1 Caroline Malmliden 2001
15 Sofia Pfister  2001
30 Ida Karlsson  2001
Försvarare  
2 Tyra Shand  2002
3 Ellen Andersson 2002
5 Linnéa Forsblom 2000
8 Elvira Karlsson  2001
14 Tilda Sjöqvist  2002
Mittfältare  
6 Filippa Graneld  2001
7 Louise Hvarfner  2002
12 Agnes Hedman  2002
13 Daniela Diaz Stenlund 2001
16 Denise Prado Uvia 2002
17 Frida Kokk  2001
18 Fannie Peatt  2002
19 Emily Payne  2002
Anfallare  
4 Julianna Ollfors  2001
9 Petra Jacobsson 2002
10 Rebecca Zlotnik 2002
11 Hanna Stokki  2002
Ledare  
Michaël Médioni  Huvudtränare
Stefan Thomasson  Tränare
Alain Kakoba Fystränare
Emilia Nordlander  Mv-tränare
Anna Kellermalm  Fysioterapeut
Reine Karlsson Lagledare
Ann Karlsson Lagledare
Lars Graneld  Lagledare

William Strömberg är huvudtränare för Djurgårdens U19-lag. 
Men att vara huvudtränare för U19 är långt ifrån en enmans-
föreställning, Djurgården har ett mycket kompetent team 
som jobbar runt laget. 

–M
in uppgift blir att leda laget 
bakom laget för att få ut max 
av allas kompetenser. Årets 

ledarteam består av Viktor Blom som är 
assisterande tränare och har sin spets 
inom det som vi kallar för fotbollspsyko-
logi. Kort beskrivet handlar det om två 
delar, dels att utbilda och jobba med 
spelarna som individer så att de kan 
lyckas göra så bra aktioner som möjligt 
trots olika känslor som kan uppstå inför 
eller i en match samt dels att arbeta med 
kollektivet, där vi som lag ska kunna göra 
varandra bättre, berättar William.

– Målvaktstränare är John Åberg. 
Victor Stoltz har ansvar för fotbollsfysen, 
hur vi balanserar spelarnas fysiska 
belastning så att de över tid kan bli mer 
vältränade samt undvika skador. En stor 
del i det jobbet har också våra fysiotera-
peuter Tania Nilsson och Simone Cullura. 
Calle Neij är vår fantastiska lagledare som 
ser till att allt runt träning och match 
fungerar klockrent. Sista pusselbiten är 
Marcus Tjärnberg som gör vår videoana-
lys som blir en viktig del för att kvantifiera 
arbetet vi gör. Förhoppningsvis kan vi då 

utifrån en helhetssyn på fotboll utveckla 
spelarna såväl fysiskt, taktiskt, tekniskt 
och psykiskt, fortsätter han.

ÅRETS TRUPP BESTÅR AV 20 utespelare och 
två målvakter.

– Dessutom finns ytterligare tre spelare 
i vårt A-lag som har åldern inne för att 
också spela i U19-serien. Med andra ord 
kan det bli ett angenämt problem att ta ut 
16 + 2 spelare till match, men jag vill tro 
att den konkurrenssituationen kommer 
att utveckla alla spelare över tid.

UPPLÄGGET FÖR U19-SERIEN ser i år lite 
annorlunda ut jämfört med tidigare år.

– Efter våren kommer topp 7 från den 
Norra serien att slås ihop med topp 7 från 
den Södra. Självklart vill vi att Djurgården 
U19 är med där när våren summeras. Vi 
vill vinna alla matcher vi spelar och 
utveckla spelarna till framtida elitfot-
bollsspelare. Resultatet i sig blir dock 
oväsentligt om vi om något eller några år 
skulle se att vi inte lyckats ha spelare från 
årets trupp som spelar fotboll på den 
nivån.  

Text: Jonas Riedel  Foto: DIF

William Strömberg 

U19

kompetent team 
bakom laget 

Målvakter 
Edvin Holst 1999
Samuel Larsson 1999
Backar 
Alexander Abrahamsson 1999
Anton Bergholm 1999
Cameron Streete 1999
Daniel Johnsson 1999
Patrick Pettersson Hafoka 1999
Kevin Siiteri 2000
Yonis Hakim 2001
Filip Lindbom 2001
Mittfält 
Noel Holm 1999
Adrian Hamidi 2000
Oliver Granberg 2000
Henry Sletsjøe 2000
Johan Björck 2000
Rei Schollin 2000
Anfall 
Arnold Ehn 1999
Hisham Shnawa 2000
Kevin Kielin 2000
Oscar Pettersson 2000
Youssef Zlailouh 2000
Hugo Fernandez 2000
Ledare  
William Strömberg Huvudtränare
Viktor Stoltz Tränare/Fystr.
John Åberg Mv-tränare
Tania Nilsson Fysioterapeut
Simone Cullura Fysioterapeut
Calle Neij Lagledare
Marcus Tjärnberg Videoanalytiker

F19

förbereder 
elitspelare

Michael Medioni
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Marcus Tjärnberg, 31, är huvudtränare för Djurgårdens U17-
lag. Säsongen startade redan i november och sedan dess har 
man spelat ett antal matcher med blandade resultat.

–V
i har spelare som har varit i 
klubben länge, men även 
spelare som gör sin första eller 

andra säsong. I år har vi kanske lite fler 
nya spelare än vanligt vilket medför att 
spelarnas kvalitéer i år är aningen mer 
varierande än tidigare år. Det ger oss 
stora möjligheter att utnyttja fler olika 
typer av kunskaper, men utrymme för 
förbättring i vissa baskunskaper som vi 
vill att Djurgårdsspelare ska klara av, 
berättar Marcus. Målet med den här 
ålderskategorin är att lära spelarna att 
prestera, därför berör vi utöver fotbolls-
specifika delar även jobba med vila, kost 
och sömn för att kunna få ut maximalt av 
den träning vi bedriver.

UPPLÄGGET för Djurgårdens ungdomslag 
är välplanerat med en tydlig metodik där 
veckorna kan se ganska lika ut.

– En träningsvecka börjar alltid med 
analys av vår senaste prestation, därefter 
jobbar vi med att både fysiskt och tak-
tiskt förbereda oss för nästa match. Om 
vi spelare och ledare kommer till varje 

träning med målsättningen att göra nästa 
egna aktion och våra lagkamrater bättre 
så bör prestationen även ge oss bra 
resultat i matcherna. 

TÄVLINGSSÄSONGEN HAR SATT IGÅNG och 
fram till senhösten är det få avbrott från 
matchspelet.

– Under våren ska vi spela 13 omgångar 
i U17 Allsvenskan norra, därefter är det i 
år ett nytt upplägg där de bästa 7 i norra 
och södra serien bildare en ny höstserie, 
och ä och därefter Gothia Cup. Efter som-
maren så kommer vi att ingå en ny serie 
och där ovanstående lag bildar två nya 
serier. Innan höstserien ska vi dessutom 
ner och spela Gothia Elit Trophy i Göte-
borg. Vi har inget resultatmål men har 
givetvis som målsättning att varje gång vi 
spelar göra en så bra prestation som möj-
ligt. Prestation och resultat hänger ofta 
väl ihop, och det är för oss en självklarhet 
att varje gång vi hamnar i en närkamp, 
löpduell eller match så är målet alltid att 
vinna den. Vi har en lång och spännande 
säsong framför oss.  

Text: Jonas Riedel  Foto: DIF

Marcus Tjärnberg

U17

lär spelarna
att prestera

Målvakter  
Hassan Ibrahim 2002
Kwesi Kawawa 2001
Backar 
Karl Josefsson Hu 2001
Max Aronsson 2001
Måns Dahl 2001
Filip Lindbom 2001
Ismael Lindqvist 2001
Nil Ringstrand 2001
Linus Tagesson 2002
Mittfält 
Marcus Sigurdh 2001
Marcus Åstrand 2001
Melvin Bajrovic 2001
Leo Malmgren Mofalk 2001
Dominik Kipfer Swebel 2001
Victor Brozin 2002
Valentin Karademir 2001
Miguel Sandberg 2002
Anfall 
Agaton Pourshahidi 2001
Mattias Mitiku 2001
Zaky Rezai 2003
Rodan Sevinik 2001
Alexander Enarsson 2001
Ledare  
Marcus Tjärnberg Huvudtränare
Johan Palm Tränare
John Åberg Målvaktstränare
Victor Stoltz Fystränare
Tania Nilsson Fysioterapeut
Simone Cullura Fysioterapeut
Kim Gustafsson Lagledare
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Text: Fabian Ahlstrand  Foto: Bildbyrån

Jonas Olsson är inte den som fastnar i klyschor när det kommer till intervjuer. Han säger vad han tycker och 
tänker, och är lika öppen med att berätta vad som är bra och dåligt. Till Djurgårdaren berättar Olsson om 
hur årets lag skiljer sig mot förra årets, hur han ser på föreningslivet och hans kritiska ställning till media.
– Jag tycker journalisternas bristande kunskap är respektlöst mot supportrarna, säger han. 

LAGkapten 
utan något 
att dölja

42
43

D
et mesta kring Djurgården inför den här säsongen 
har handlat om Kim Källströms avslut som 
fotbollsspelare och de i övrigt tunga spelarförlus-

terna i form av Magnus Eriksson, Gustav Engvall, 
Othman El Kabir och Elliot Käck. Men Djurgården har 
visat upp ett spel som bådar gott inför den allsvenska 
säsongen med en derbyseger mot AIK som grädden på 
moset som även innebar final i Svenska cupen. 

Hur har tiden varit efter derbysegern mot AIK?
– Den har varit skön. Som spelare har man fått frågan 
många gånger om derbyspöket och det har varit svårt 
att förhålla sig till det. Med väldigt få undantag har de 
flesta spelarna varit här i ett, två, max tre år. Så vi kan ju 
inte hålla ansvaret för det men samtidigt så förstår jag 
att frågan kommer och när den väl gör det blir det 
någonting man funderar över som spelare. Jag tror att 
både spelare och tränare känner någon form av lättnad 
efter segern. 

– Jag tyckte dock vi redan i fjol visade att det inte 
märktes av någon form av nervositet, utan det var bra 
prestationer som borde genererat i åtminstone en seger. 
Det har sett bra ut på försäsongen och en derbyseger 
kryddar allt. 

MEN FÖR OLSSONS DEL innebar derbysegern inte bara 
glädje. Han fick nämligen kliva av derbyt efter drygt 20 
minuter i matchen. 

– Tyvärr har jag sedan jag kom hem från England haft 
en del problem med muskelskador. Den största faktorn 
är konstgräset, det kommer man inte ifrån och i fjol var 
det också en lång säsong med ett år i England och sen 
direkt på Allsvenskan. Då kände jag mig sliten. Nu har 
jag fått en ganska lång ledighet och det har känts bra 
under vintern, kunnat träna kontinuerligt. Men tyvärr 
kom det här nu. Vi får se hur lång tid det tar.

LAGET HAR HÅLLIT NOLLAN under hela turneringen och i 
finalen väntar Malmö FF på Tele2 Arena den 10 maj. 
Jonas Olsson menar på att det kollektiva försvarsspelet 
har blivit bättre än i fjol. 

Jämför årets lag med laget förra året?
– Det är ju svårt, för jag var ju inte med under försäsongen 
i fjol. Jag kan ju inte relatera på samma sätt, då jag kom 
så tätt inpå seriepremiären förra året. Men det är klart 
man inte ska underskatta att vi tappat flera spelare med 
spets. »Mange« (Magnus Eriksson), Kim (Källström), 
»Gurra« (Gustav Engvall) och El Kabir (Othman). 
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Samtidigt tycker jag att vi har 
värvat bra och smart och det har 
man kunnat se framförallt på 
vårt försvarsspel. Vi är bättre 
balanserade. 
– Ett lag ska alltid utgå från det 
spelarmaterial man har och under 
förra säsongen låg mycket av våra 
styrkor i offensiven med spelare 
som hade spets och var kreativa. 
Vi gjorde mycket mål och skapade 
många målchanser men det vi fick 
tumma på var just defensiven där vi släppte in en del 
billiga mål. Vi har ett lite mer balanserat mittfält i år, 
sedan tycker jag att vi har satt grunderna tidigt. Ett mer 
kollektivt försvarsspel från anfallarna hela vägen ner till 
oss i backlinjen. Sedan kommer man inte ifrån att vi 
tappat väldigt skickliga fotbollsspelare så klart. Men 
sån är fotbollen. 

Är det mer harmoniskt och lite lugnare kring Djurgården 
i år?
– Nja, mer harmoniskt skulle jag inte säga att det är. Det 
var lika harmoniskt i fjol. Snarare att det var mycket nytt 
för många förra året, flera spelare som kom hit sent till 
skillnad från nu. Till exempel för egen del så kom jag 
hem sent i fjol, jag visste ju inte vad jag skulle förvänta 
mig. Nu har jag varit här ett år och känner mig tryggare i 
min roll och samma är det med de spelare som ska 
fortsätta utvecklas, till exempel Felix Beijmo. Samma 
sak gäller tränarna. Özcan (Melkemichel) tillsammans 
med Ivan Ristic hade inte tränat ett lag av den här 
digniteten tidigare och de är också varmare i kläderna 
inför den här säsongen. Men vad gäller sammanhåll-
ningen och stämningen tycker jag det inte är så stor 
skillnad på. Det är fortsatt bra. Det är mer att saker och 
ting har fallit på plats tidigare i år.

Vad utmärker Özcan som tränare?
– Jag tycker kanske hans bästa egenskap som tränare 
och människa är att han är lyhörd, han har ingen 
prestige utan han är väldigt trygg i sig själv. Tycker 
någon annorlunda så lyssnar han på det, och även fast 
han bestämmer i slutändan tar han till sig feedback. Det 
är många matcher där han frågar om vår uppfattning 
under genomgångar och får oss spelare att bli delak-
tiga. Det är en sak att låta spelarna föra en talan men 
det är en annan sak att faktiskt ta till sig av det, men det 
tycker jag verkligen han gör och låter oss dela med sig 
av våra erfarenheter, säger Olsson samtidigt som han 
tar en klunk av sitt kaffe för att sedan fortsätta. 

– Sedan är han en ledare. Han är engagerad. Jag 

tycker att han har en tydligare spelidé i år än vad han 
hade i fjol. Samtidigt som han har den tydligheten så 
lämnar han plats till oss spelare att ta sitt ansvar. För 
någonstans kan jag tycka att det här med taktik kan 
vara lite överskattat. I en match uppstår det hundratals 
situationer där du måste anpassa dig efter situationen 
och där tycker jag han är bra för han förlitar sig på att vi 
klarar det. 

Det är framförallt dialogen mellan spelare och ledare du 
väljer att plocka fram?
– Jag har haft tränare tidigare som hänger ut enstaka 
spelare efter förlust. Özcan tar dialogen öppet med 
spelarna som gjort ett misstag, vad man kan lära sig av 
det och istället för att gräva ner sig så hittar man något 
kreativt. Det är också en mycket bra egenskap. 

EFTER KIM KÄLLSTRÖMS PLÖTSLIGA BESKED om att han 
avslutar sin fotbollskarriär får Jonas Olsson äran att bära 
kaptensbindeln under 2018, en roll som han känner sig 
väldigt bekväm med.  

– Jag skulle inte säga att det skiljer sig så mycket på 
planen, snarare utanför planen. Jag försöker ta lite mer 
ansvar vad det än gäller. Någonstans så ändras det 
naturligt eftersom kaptenen ska fungera som en länk 
mellan tränaren och spelartruppen, men även med 
styrelsen och kanske ta de där obekväma frågorna som 
ställs av en spelartrupp. Där tycker jag att jag har 
ganska många bra egenskaper och jag tror många 
tycker att jag är väldigt rak i mitt sätt att vara. Lite av 
den engelska mentaliteten, där det är väldigt rakt. Jag 
ska inte snacka i klyschor om att det är högt i tak men 
jag kan ha det väldigt svårt ibland för det svenska 
sättet, och det är inte bara på fotbollsplanen. Men det 
här gnället som finns som gör att små saker blir till ett 
stort problem på grund av att man inte ventilerar i rätt 
tid bara för att man inte vill vara obekväm kan göra mig 
irriterad. Är det någonting som jag inte tycker fungerar 
så tar jag det, jag har inga problem att vara obekväm. 

»Özcan tar dialogen 
öppet med spelarna 
som gjort ett misstag, 
vad man kan lära sig 
av det och istället för 
att gräva ner sig så 
hittar man något 
kreativt.«
JONAS OLSSON



46 47

Du har haft en väldigt lång fotbollskarriär och har spelat 
på de mest glamourösa arenorna i världen, men du 
verkar fortfarande ha en väldigt stark motivation. 
– Jag har alltid haft ett engagemang och ens karriär är 
kort så det gäller att ta tillvara på det och göra det bästa 
jag kan av den. För mig handlar det alltid om att vara 
professionell och påslagen för jag har spelat med så 
många som har haft så mycket i sig men saknat de sista 
procenten under träning. Sedan har man ett ansvar 
också. Det är ett privilegium att vara fotbollsspelare, det 
är bara att kolla vilken bevakning det är från support-
rarna eller när man åker ut till skolorna och träffar 
»kidsen«. De flesta drömmer om att spela fotboll och 
livnära sig på det så för mig har det alltid varit en 
självklarhet. 

OLSSON LYFTER JUST MOTIVATIONEN som den största 
faktorn till att han lyckades som fotbollsspelare. Det 
blev över 200 matcher i Premier League och 25 
landskamper innan flyttlasset gick hem till Sverige och 
Djurgården. Han ser nästan bara positivt på åren i 
England, men hade önskat sig mer framgång i den 
blågula tröjan. 

– Om det är något jag hade hoppats mer på så är det 
landslaget. Jag var med där i sju, åtta år och hade en 
match mot Österrike i kvalet till Brasilien där vi förlorade 
med 2-1. Efter den matchen var jag in och ut i startelvan. 
Den var en ganska tråkig förlust och avgörande för min 
fortsatta landslagskarriär, och om man ska se något 
negativt så är det just landslagskarriären som jag hade 
hoppats skulle varit lite längre och bättre. I landslaget 
får man kanske bara en chans medan i ett klubblag 
kommer alltid nya chanser.

Efter ett kort snack om landslagskarriären och åren i 
England återkommer vi till Djurgården och säsongen 
som skymtar bakom hörnet där vi går in på spelartrup-
pen igen. Av spelarna i laget finns det en som han 
särskilt vill lyfta fram. 
– Kerim Mrabti! Jag har spelat med väldigt många 
duktiga spelare under min karriär och Kerim har allt 
egentligen. Han kan gå hur långt som helst och för 
honom gäller det att bara välja rätt, men det vet jag att 
han kommer göra också. Han har en spelintelligens, han 
ser och läser fotboll på ett sätt som är väldigt ovanligt i 
den åldern i kombination med fart. Han har förmågan att 
omsätta sin tekniska förmåga i mycket poäng, han har 
en rakhet i sitt kreativa spel. Dessutom har han haft sin 
beskärda del av skador och får han vara frisk från det så 
tror jag faktiskt det bara har varit positiv för hans del. 
Det har stärkt hans mentala del. 

MED VECKORNA KVAR börjar de allsvenska tipsen flyga in 
från alla håll och kanter, och ser man utifrån förra årets 
resultat tror många att Djurgården hamnar längre ned i 
tabellen kontra i fjol, men trots den fina försäsongen 
menar Olsson att Djurgården inte är underskattade. 

– Malmö får ses som favoriter. De har ett bra spel, 
och journalistkåren vill måla upp dem som överlägsna, 

Fungerar det med samma rakryggade sätt här som i 
England?
– Det är en bra fråga! Jag är ändå svensk i det att jag har 
inga problem att anpassa mig. Till exempel här är jag 
inte den som tar plats direkt bara för att jag har varit i 
England tidigare, det funkar inte så. Jag har en ödmjuk-
het inför det nya som varit här i klubben. 

Har det varit svårt?
– Ja, det skulle jag säga. Men inte att komma in i 
spelartruppen. Här tycker jag vi har en väldigt bra 
gemenskap. Det som har varit svårt ibland är det här 
som genomsyrar föreningslivet i Sverige. Det är 
jättemycket positivt med föreningsliv i Sverige, men jag 
är van med en hierarki i England. I England visste du 
vem det var du skulle ta kontakt med om du ville något 
medan här kan jag känna att det är en förening med flera 
olika viljor och instanser där saker ska igenom och i 
slutändan rinner det ut sanden. Jag måste vara ärlig att 
säga att det kan vara frustrerande.

Är det några specifika exempel du tänker på?
– Ibland kan jag känna en avsaknad av tydlighet. Det är 
nog ingenting som är unikt i Djurgården, utan tror det är 
ett generellt problem bland klubbarna i Sverige. Det 
känner jag också att när man tar hem proffs från 
utlandet, som mig till exempel, är det lika viktigt att 

men det håller jag inte med om. Jag full respekt för dem 
och de vann serien fullt rättvist förra året men vi har 
flera lag som ligger strax bakom Malmö. Förutom oss har 
vi Norrköping, AIK, BK Häcken och Östersund.  

Är ni underskattade?
– Tittar vi på de andra allsvenska lagen och tränarna tror 
jag att det är ingen som underskattar oss. Sedan så 
kanske folk på Aftonbladet och Expressen gör det, men 
de beskriver sällan verkligheten. Jag vet inte hur man 
ska förhålla sig till det. Men jag tycker det är intressant 
och jag pratar gärna om det för jag tycker det är väldigt 
lustigt att det fortfarande finns det utrymme för 
journalisternas bristande kunskap utan att de blir 
granskade. Det är en så enkel och lat journalistik de 
bedriver. 

Vad menar du med det?
– Framförallt tycker jag inte de är pålästa överhuvudta-
get. De stirrar sig blint på nyförvärv och sedan bildar de 
sig en uppfattning. Och det är samma sak när det gäller 
ett matchreferat. De utgår enbart efter slutresultatet, för 
jag vet ju exakt vad som kommer skrivas om vi förlorar 
med 2-0 och jag vet vad de kommer skriva om vi vinner 
med 2-0. Dissekerar man det lite är det bara att 
konstatera att det är så himla platt. Många journalister 
är jättebra, det ska jag inte sticka under stolen med. 
Men jag kan tycka att det blir lite larvigt när folk ska bli 
experter utan att de ens har en bakgrund inom fotbollen. 
Då blir det lite platt, tråkigt och faktiskt respektlöst mot 
de som spelare och tränare men framförallt support-
rarna som lägger ner sin själ på detta. De förtjänar 
professionell journalistik. 

JONAS OLSSON HAR SJÄLV STARTAT EN KARRIÄR vid sidan av 
fotbollen när han sitter i Viasatstudion, främst i 
samband med Premier League. Men trots att han är van 
att bli intervjuad är det en svår bransch som har krävt 
sin tid innan han blev varm i kläderna. 

– Jag trivs bra. Det är ett bra format, för det skiljer sig 
ganska mycket från när man pratar med journalister. Då 
kan man omformulera sig och vara lite mer eftertänk-
sam, medan när det kommer till TV så måste man vara 
teatralisk och ha ett helt annat tempo som är svårt. Men 
det är roligt, lärorikt och jag tycker det är roligt att hålla 
kontakten med Premier League på det sättet. Det är 
härliga arbetskamrater och någonting som jag trivs med 
och jobbar gärna med i framtiden. 

Och fotbollskarriären?
– Jag har kontrakt ett år till, sedan får vi se. Det 
handlar ju inte bara om mig utan klubben också. Jag 
har väl sagt att får jag vara frisk så fortsätter jag gärna. 
Det är otroligt inspirerande att spela på Tele2, och 
konstgräset har jag faktiskt inga problem med förutom 
att jag skadar mig. Det är roligare fotboll där. Sedan är 
det svårare att försvara då jag som försvarsspelare inte 
kommer in på kropp som man gör på naturgräs, 
avslutar Olsson.  

bidra i klubben såväl som på planen med tanke på de 
erfarenheter vi har. Vissa saker tycker jag definitivt är 
genomförbara här trots att det skiljer sig så mycket i 
resurser, medan vissa saker tycker jag faktiskt är bättre 
här än där jag varit tidigare. 

Olsson tänker vidare innan han fortsätter. 
– Det som är lite frustrerande är att det är för mycket 
snack om ekonomiska resurser hit och dit, medan det 
enligt min mening handlar om att få in rätt personer på 
rätt positioner. Organisation, struktur. När man inte har 
ekonomin får man tänka i andra banor. Jag menar, har vi 
inte ekonomin att tampas med Malmö i toppen måste vi 
bli bäst på alla andra punkter som inte kräver samma 
ekonomiska resurser. Det är för mig grunden till att 
bygga en framgång i Sverige. Jag tror föreningen mår 
bra av en större tydlighet. Det är ärliga personer och en 
fantastiskt fin förening med personer som verkligen 
brinner för klubben och vill engagera sig men någon-
stans saknas det elementära, »vad vill vi uppnå« och 
vad vill genomsyra oss som förening. Var vill vi vara om 
fem år och vad är verktygen för det. Hela tiden att vara i 
en utvecklingsfas. Inte minst nu när det går bra för 
föreningen för det är vid framgångsperioder man måste 
utvecklas, ta obekväma beslut, ta nästa steg och det är 
nu klubben har förutsättningar att göra det. Jag tror 
även att en tydlighet gör att dipparna blir mindre och att 
man enklare kan studsa tillbaka när det väl händer. 

Foto: Johan Sahlén
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O
m vi snabbt räknar tillbaka femtio år 
från 1968 hamnar vi på 1918 med 
pågående världskrig, revolutionära 

tankar och dåd runt om i världen, Spanska 
sjukan (jämte digerdöden den värsta 
farsot som världen upplevt), hungerupp-
lopp i Sverige och demonstrationen som 
urartade och blev kallad »Blodbadet på 
Gustav Adolfs torg« – se där några händel-
ser som präglade perioden.

ÅREN 1917–18 var på många sätt den mest 
uppskakande perioden i Sveriges moder-
na historia. Vare sig förr eller senare har 
landet stått så nära en radikal omvälvning, 
en revolution, som då. Livsmedelsbrist 
i spåren av första världskriget, växande 
klassklyftor och till den sociala oron 
bidrog också en rad omvälvande händel-
ser ute i Europa: förutom världskriget, den 
revolutionära utvecklingen i Ryssland, det 
finska inbördeskriget och ansatserna till 
en revolution i Tyskland i slutet av år 1918.

1968 VAR INTE fullt lika dramatiskt men 
bjöd likväl på revolutionära uttryck och 
tillspetsade händelser som gör att årtalet 
är mytomspunnet och fortfarande väcker 
starka känslor. Ett axplock av händelser 
som på ett eller annat sätt haft betydelse 
för eftervärlden:
• I Frankrike bryter Majrevolutionen ut. 

Fackföreningar proklamerade general-
strejk för bättre arbetsvillkor, samtidigt 
som gatukravaller rasade mellan polis 
och studenter.

• Den 4 april skjuts den amerikanske med-
borgarrättskämpen Martin Luther King 
Jr till döds till i Memphis. Mordet på King 
följdes av kravaller i flera amerikanska 
städer och undantagstillstånd utlystes, 
tusentals arresterades och ett trettiotal 
människor fick sätta livet till.

• Två månader efter mordet på King, mör-
das den amerikanske politikern Robert 
Kennedy – bror till John F Kennedy som 
mördades fem år innan.

• Vid OS i Mexiko demonstrerar de ameri-
kanska löparna John Carlos och Tommie 
Smith för de svartas medborgarliga rät-
tigheter. Bilderna på de två, med böjda 
huvuden och varsin knuten näve i svart 
handske mot skyn, kablades ut över 
världen. 

• Trupper från Sovjetunionen och andra 
länder i Warzawapakten invaderar 
Tjeckoslovakien och kväver effektivt för-
söket att skapa »socialism med 
mänskligt ansikte«.

• I Sverige utbryter kravaller i Båstad när 
Sverige ska möta apartheid-landet 
Rhodesia i tennis.

• Mer Sverige: Grupp 8 bildades och blev 
en stark röst i kvinnokampen, där de 
krävde kvinnors rätt till heltidsarbete 
och alla barns rättigheter till dagisplats.

• Inspirerade av Majrevolten ockuperade 
studenter sitt eget kårhus i Stockholm, 
som protest mot förslaget om en ny 
studieordning.

Text: Rolle Åman Foto: Bildbyrån

1968 var ett år som var synnerligen händelserikt och dramatiskt. Endast tiden kring 
första världskrigets slut och åren under andra världskriget kan bjuda sådan dramatik 
och världsavgörande händelser. 

MER AV DRAMATIK och känslosvall bjöd 
också Allsvenskan i fotboll på 1968. 
Faktum är att maken till rysare aldrig 
förekommit i vår högsta serie, varken före 
eller efter. När serien var slutspelad i 
slutet av oktober visade det sig att fyra lag 
hade samlat ihop 27 poäng. 

Djurgården ledde Allsvenskan efter 
halva serien och en bra bit in på hösten. 
De fem första omgångarna i säsongsepi-
logen hade DIF tagit 9 av 10 poäng (glöm 
inte tvåpoängssystemet för vinst), detta 
trots att storstjärnan, tillika ledare av skyt-
teligan efter våromgången, Sven Lindman 
försvunnit till Österrike och Rapid Wien. 
Media förundrades och konstaterade 
beundrade:

»Djurgården leder Allsvenskan och i 
vanlig ordning kan ingen begripa det. 
Laget som förlorade sin allra största 
stjärna (Lindman) – men som blivit ett 
LAG. Utan skyttekung men med bollarna i 
anfallsriktningen fördelade på ett förfärligt 
antal fötter.«

DE KANSKE HADE GLÖMT att Djurgården 
åderlåtits kraftigt tidigare men repat sig 
snabbt. Som 1964, då mästarlaget med 
landslagsmännen Hans »Tjalle« Mild, Leif 
Eriksson och målvakten Arne Arvidsson, 
den blivande landslagsmannen Hasse Nils-
son och Torsten Furukrantz knappt hade 
jublat färdigt förrän samtliga ovan nämnda 
skrivit på för Sirius – då i division III. Två år 
senare stod DIF som överlägsen segrare i 
Allsvenskan. Snacka om bra läkkött!

EN AV DE SOM SKAPADE ETT LAG 1968 var 
comebackande »Lill-Lappen« Hellström 
som vid 32 års ålder var en av ägarna till 
dessa fötter – inte bara det, han avgjorde 
matchen mot Öster borta. Då var det åtta 
år sedan »Lill-Lappen« senast gjorde 
mål. Han skulle spä på det ytterligare två 
omgångar senare i mötet med Örgryte på 
Nya Ullevi, då han gjorde första målet i en 
match som vanns med 4-2.  

Omgången senare kördes Gnaget 
över av bara farten men sedan ett riktigt 
debacle i Borås: 0-4 mot Elfsborg. Men 
fortfarande ledning i Allsvenskan.

MEN SEDAN drabbades laget av något 
som får beskrivas som den stora darren 
som bara gav tre poäng på de sista sex 
matcherna, men trots detta var vi med i 
guldstriden ända tills domarna blåste av 
Hitchcock-omgången strax efter klockan 
tre den 27 oktober.

NÄR MISSADE VI GULDET? Välj själv i raden av 
matcher mellan omgång 17-22. All är 
hypotetiskt tänkande, men personligen 
tror jag att knäcken kom i den sista 
matchen hemma mot Blåvitt då gästernas 
Håkan Eklund störtade fram och föste in 
0-1 efter en halvtimme. Hoppet tändes lite 
då Claes Cronqvist kvitterade med ett par 
minuter kvar. Ytterligare ett mål och vi 
hade vunnit Allsvenskan. Nu blev det 
»bara«en fjärdeplats. Så här slutade den 
historiska Allsvenskan 1968, detta 
händelserika år:
1. Öster                  27 poäng, 16 plusmål
2. Malmö               27 poäng, 15 plusmål
3. Norrköping      27 poäng,   8 plusmål
4. Djurgården      27 poäng,    7 plusmål 
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Tuff närkamp i segermatchen mot Öster (2-1).

Låt oss upprepa frågan – ”När missade vi guldet?” – och ställa den till några som var med om rysaren:

Se där: tre olika uppfattningar om när guldet missades. Visst är frågan av hypotetisk art, vi kommer aldrig att få veta även om 
frågan ställts till andra som var med 1968. Tänk om 2018 blir lika dramatiskt! Då får vi om bättre marginaler än 2018. Det kanske 
Bosse Andersson, som föddes 1968 och därmed blir 50 i år, kan fixa?

Inge Karlsson – tuffingen som spelade samtliga matcher i Allsvenskan 1968:
- Jag är säker på att vi gav bort guldet några omgångar före slutet när vi inte lyckades vinna mot bottenlaget 
Helsingborg hemma. Jag menar, det var ett lag som vi bara skulle slå men det ville sig inte. Riktigt svagt, faktiskt. 
Att vi senare förlorade mot Örebro och tappade poäng mot Norrköping är inte så konstigt – båda var ju också med i 
guldstriden.

»Lill-Lappen« Hellström – mittfältseleganten som gjorde comeback:
- Elfsborg borta, kommer så väl ihåg den matchen – ett riktigt bottennapp som lade grunden till de svaga resultaten 
som kom senare. Fram till den matchen hade vi en fantastisk svit och ledde serien med fyra poäng – motsvarar 
kanske sex poäng idag – innan Elfsborgs-matchen. Tränare i Elfsborg var för övrigt tidigare djurgårdaren Hasse 
Karlsson som spelade med oss några år innan – som man säger: »släkten är värst«!

Claes Cronqvist – mittback och forward: användbar som en schweizisk armékniv:
- Sista matchen spelade mot IFK Göteborg i regnvädret på Råsunda. Jag minns det som det vore igår – jag kommer 
helt fri med öppet mål när domaren (Bosse Nilsson, känd domarprofil och bandymålvakt) blåser av matchen trots att 
det återstod minst 30 sekunder enligt matchuret. Men enligt hans klocka var matchen slut… Jag minns också att 
»Lillen« Svensson grät som ett barn när vi missade guldet eftersom han inte var med i guldlaget två år innan.

dramatikens år!
1968

En supporter har tagit sig in på planen  
i matchen mot AIK (4-0).

DIF får derbypokalen efter 2-0 mot AIK.

Claes Cronqvist i närkamp med 
Göteborgs målvakt.
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-D et är alla spelares dröm att få 
uppleva det vi kommer få göra 
under säsongen med en cupfinal 

och europaspel. Vi lever för det här. Det 
kommer bli väldigt kul för oss och det 
gäller att njuta och se allting positivt, 
säger 32-åringen.

DJURGÅRDEN KLIVER RAKRYGGADE in till den 
allsvenska säsongen 2018. Utan att släppa 
in ett enda mål har Djurgården avancerat 
hela vägen fram till finalen där Malmö FF 
väntar på Tele2 den 10 maj. I semifinalen 
besegrades AIK med 2-0 på bortaplan och 

därmed bröts en nästan sju år lång 
derbysvit utan seger som plågat så många 
supportrar och som legat som ett tungt 
täcke över spelare och hela föreningen.

– Jag tror att en ytterligare derbyförlust 
hade inneburit att många glömt att vi gjort 
många bra prestationer under försäsongen. 
Hade vi förlorat mot något annat lag hade 
det inte målats upp speciellt mycket, då 
hade folk ändå menat att det var starkt av 
oss att komma till semifinalen. Så det var 
väldigt viktigt att vi vann och framförallt 
med tanke på att vi även möter AIK så 
pass tidigt i serien. AIK har en del att 

fundera över hur de ska slå oss medan vi 
kommer med raka ryggar Nu är spöket 
borta och det här sänder också en signal 
till Hammarby som nu vet att vi blir oerhört 
farliga i år.  

– Jag har inte tänkt så mycket på att 
derbyspöket bröts, utan snarare att 
segern innebär avancemang till finalen. Vi 
kan nu vinna en titel, det är framförallt så 
jag tänkte, men det är klart att det är skönt 
att slippa allt snack om derbyspöket som 
varit. Sedan hur mycket det påverkar på 
lång sikt återstår att se. Det kommer nya 
matcher.  

Text: Fabian Ahlstrand  Foto: Bildbyrån

De tre senaste säsongerna har till stora delar blivit sabote-
rade av två korsbandsskador. Till 2018 har Haris Radetinac 
äntligen fått vara fri från skador och med en stark försäsong 
i ryggen ser han fram emot ett häftigt blårandigt år där bland 
annat Djurgården ska ut i Europa för första gången på tio år. 
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Hur frustrerande har alla uteblivna 
derbysegrar varit för dig som varit i 
föreningen så pass länge nu?
– Det har varit frustrerande så klart. Men 
man tänker mest på supportrarna som 
kommer och stöttar oss på matcherna och 
man vet hur mycket det betyder för 
allihopa. Det betyder också väldigt mycket 
för oss. Alla matcher innebär tre poäng 
men det är klart att derbyn är extra sköna 
att vinna. Nu får journalisterna hitta något 
annat att klanka ner på, säger han med ett 
stort leende.

Varför tar sig Djurgården hela vägen till 
finalen?
– Vi har börjat väldigt bra den här 
säsongen, framförallt i cupen. Sedan jag 
kom till Djurgården har vi aldrig ens 
avancerat från gruppspelet. I år har vi hållit 
nollan och känt oss trygga. Vi spelar hela 
tiden som ett lag. När det inte fungerar 
spelmässigt jobbar vi oss tillbaka med 
stark moral och vi vinner väldigt många 
dueller under matcherna. Samtidigt har vi 
publiken i ryggen, det såg vi inte minst i 
derbyt. På något sätt kör alla hela vägen 
in. Jag vet inte varför, men en detalj är 
kanske att vi inte slappnar av. Förra året 

och är ett starkare kollektiv med spelare 
där framme som kan göra det kreativa. Det 
har vi visat. Sedan har allsvenskan inte 
börjat än, det ska man självklart inte 
glömma. Det gäller för oss att fortsätta, 
många lag har värvat bra. Allsvenskan 
2018 kommer bli väldigt tuff. Jag tror inte 
något lag kommer springa ifrån som 
Malmö gjort tidigare, det tror jag inte. 

Möjligtvis lite underskattade?
– På något sätt kan man säga det. Men det 
är lika bra. Så länge vi håller låg profil och 
jobbar hårt ser jag det som en fördel, 
istället för att vi bli uppsnackade av allt 
och alla. Då kan det lätt bli att det sätts 
onödig press på en. Förra året var det inga 
som trodde på oss heller, men vi trodde 
hårt på varandra och det gav resultat.

RADETINAC VAR TILLBAKA på fotbollsplanen 
från sina jobbiga skador i mitten av förra 
säsongen, och i slutet av matchen mot 
Kalmar FF den 3:e juli fick en rörd Haris 
göra comeback med ett kortare inhopp. 
Men trots att han visade framfötterna på 
träningar, i U21-matcher och även mot 
Malmö i den enda matchen han fick spela 
från start, så fick han mestadels nöja sig 
med korta inhopp. 

– Det är klart det var tungt, framförallt 
mentalt. Men i slutändan blir man bara 
starkare, om man har viljan. Nu har jag 
varit tillbaka i snart ett år så det känns 
väldigt bra. 

Var det frustrerande att  inte få spela mer?
– Jag måste erkänna att det var surt. Man 
ska inte dra allt för stora växlar av U21- 
matcherna, men det kändes bra på 
träningarna och jag var i bra form. Jag 
tyckte jag förtjänade mer än jag fick, men 
samtidigt vet jag att det är svårt att komma 
in mitt under säsongen, framförallt när det 
gick så bra för laget. Men det var många 
matcher det krånglade så självklart var jag 
besviken över speltiden, alla fotbollsspelare 

mötte vi också Degerfors i cupen och 
släppte in billiga mål. I år gjorde vi inte det 
tack vare noggrannhet och då kör vi över 
dem. Vi är helt enkelt mer som ett lag nu. 
Vi är kompakta och jobbar för varandra i 
varje situation plus att vi har individuella 
spelare som kan göra saker på egen hand. 

VID SAMMA TIDPUNKT förra året saknades 
flera pusselbitar och precis innan seriestart 
tillkom tre nyförvärv till klubben. I år har 
bitarna fallit på plats betydligt tidigare 
vilket inneburit att Özcan och laget i lugn 
och ro har kunnat jobba med detaljerna, 
vad gäller taktik och dynamik. Detta har 
resulterat i en finalplats i Svenska cupen 
med noll insläppta mål i bagaget.

– Det säger sig självt egentligen. När 
man har flera spelare på plats tidigt får 
laget fler träningar, fler matcher och mer 
tid tillsammans även utanför planen. Nu 
har jag varit borta från laget vid starten 
under flera säsonger och jag kan konsta-
tera att det spelar ingen roll hur mycket tid 
man lägger ner själv på träning, man tappar 
ganska mycket kontakt från laget. Det är 
klart att ett försäsongsläger  gör gruppen 
starkare men också för tränaren som får 
bygga laget i tid och lägga sin struktur. 

vill ju spela. Tankarna var stundtals att jag 
skulle söka mig vidare och hitta en klubb 
där jag kunde få mer speltid. Fotboll är ett 
jobb och jag har spelat fotboll sedan jag 
var fem, sex år, så man vill ju alltid spela. 

Det var så pass att du funderade i de 
banorna?
– Det är klart jag hade sådana tankar, men 
i slutändan handlar det om att bita ihop 
och se framåt, vilket förtroende Özcan 
skulle ha för mig när allt började om från 
noll. Det har ju visats att han har gett mig 
chansen och kommer göra det också. Då 
är allt upp till mig att prestera.

Men konkurrensen är stenhård. Inför 
säsongen har Djurgården plockat in 
Jonathan Ring från Kalmar FF och Dzenis 
Kozica från Jönköpings Södra, två spelare 
som i sina respektive klubbar gjorde 
väldigt bra säsonger förra året. Hur ser du 
på konkurrenssituationen på din position?
– Det är bra. Jag är van med det. Förut 
hade jag Martin Broberg som flåsade mig i 
nacken. Det är det som gör att man inte 
kan slappna av utan att man istället 
utvecklas. Vi har flera spelare som kan 
spela på många olika positioner och det är 
bra med konkurrens. Då ger man de extra 
procenten. Det är många matcher och alla 
kommer behöva var redo när chanserna 
dyker upp under året. 

Om du jämför årets lag med laget förra 
årets?
– Det är klart man inte ska underskatta att 
vi tappat skytteligavinnaren i Magnus 
Eriksson, samt en av Sveriges mest 
meriterade spelare någonsin i Kim 
Källström. Men vi har fått in väldigt bra 
spelare in i truppen och vissa spelare 
tillför andra kvaliteter jämfört med de som 
varit här tidigare. Vi har visat att det inte 
varit så tunga tapp. Media ser gärna till de 
negativa istället på att vända på det och 
se vad en sån spelare som Dzenis Kozica 
presterat eller vad Jonathan Ring har för 
kvaliteter. Journalisterna väljer att 
fokusera på sådant vi inte kan påverka.

Läser du mycket av det media skriver? 
– Jag läser bara när vi gjort en bra match, 
annars försöker jag undvika det. Självklart 
är det svårt att komma undan, man är ju 
uppdaterad på sociala medier. Jag kan 
säga så här att jag inte är den som läser 
allt för mycket, men skulle ljuga om jag 
påstod att jag inte läste om derbyt efter 
matchen.

 Skulle du säga att ni är bättre än i fjol?
– Vi känns starka, mer kompletta än i fjol 

Hur är dialogen med Özcan?
– Jag är inte den spelaren som gillar att 
fråga tränarna varför jag inte får spela för 
jag vet att jag inte kommer få den 
förklaringen som jag vill ha. Och jag har 
alltid sagt till mig att är man en tillräckligt 
bra fotbollsspelare ska man visa det på 
planen och inte prata om det. Någon del i 
mig har tänkt att jag borde tagit snacket 
när jag inte fick spela förra året men 
samtidigt är den tiden förbi och nu är det 
ett nytt år och jag tänker bara framåt. För 
första gången på flera år så är jag frisk och 
vi har mycket roligt den här säsongen 
framför oss. Europa League, cupfinal och 

en väldigt spännande säsong i allsvenskan. 

Vad utmärker Özcan som tränare?
– Jag har haft många olika tränare under 
min tid i Djurgården men under stora delar 
har jag varit skadad och svårt att bedöma 
de olika tränarna på samma sätt som de 
andra spelarna har kunnat göra. Men Pelle 
Olsson gillade jag för hans tydliga spelidé 
samtidigt som jag fick en ganska fri roll 
och jag utvecklades väldigt mycket under 
hans tid. Özcan spelar en offensiv fotboll 
där vi ska ha fri roll, och det passar mig 
och flera andra. Vi har kul tillsammans ute 
på planen. Vi kombinerar och roterar, 
samtidigt som han är tydlig med att vi ska 
vara organiserade i försvarsspelet, vilket 

Om du inte hade varit fotbollsspelare vad hade du gjort då?
– Snickare. 
Vilken film såg du senast?
– Black Panther.
Favoritämne i skolan?
– Språk 
Fast på en öde ö, vad hade du tagit med dig?
– Vatten, fotboll och en solkräm
Om du fick resa tillbaka till en stund i livet, vad skulle det vara?
– När vi avancerade till allsvenskan med Åtvidaberg. Det var första gången 
på 28 år klubben var i den högsta serien så det var väldigt stort.

Haris håller undan för tre AIK-spelare i derbysegern i Svenska cupen.

»Tankarna var stundtals att jag skulle 
söka mig vidare och hitta en klubb där 
jag kunde få mer speltid.«
HARIS RADETINAC
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har visat sig gett resultat. Vi har inte 
släppt in ett enda mål under Svenska 
cupen. Jag ser inga bekymmer.

Hur bra är Radetinac 2018?
– Det har gått väldigt bra hittills och jag 
har mer att ge trots mina skador. Förhopp-
ningsvis är jag bättre än tidigare år när jag 
var skadefri. 

Du nämnde tidigare Europa League och 
cupfinal, hur ser du på 2018?
– Ja, det är alla spelares dröm att få 
uppleva det som kommer. Vi lever för det 
här. Det kommer bli väldigt kul för oss och 
det gäller att njuta och se allting positivt. 
För oss handlar det om att ta vara på tårna 
så som vi gjort så bra under försäsongen. 

Du är 32 år och har ännu inte upplevt att 
vara utlandsproffs, är det surt?
– Man ska vara glad över det man får i 
livet, det finns folk som har det värre. Men 
det är klart att jag kunde spela Europa och 
att jag haft den chansen och att det 
pågått förhandlingar men vissa saker har 
suttit stopp för det helt enkelt. Nu kommer 
vi ut i Europa med Djurgår´n istället. 

SENASTE GÅNGEN Djurgården hade chansen 
att nå ut i Europa var 2013 då man var en 
straffläggning i Svenska cupen-finalen 
mot Göteborg från titeln och europaspel. 
Några månader senare anslöt Haris till 
truppen för att då stärka Per Mathias 
Høgmos trupp och han ger sin syn på 
klubbens utveckling sedan dess. 

– Klubben har utvecklats jättemycket. 
Vi har renoverat här på Kaknäs bland 

annat, fått ett nytt gym och en konstgräs-
plan. Tidigare behövde vi åka runt. Sedan 
mår klubben mycket bättre nu. När jag 
kom låg klubben väldigt mycket minus 
rent ekonomiskt men nu har klubben 
successivt byggt upp ekonomin vilket 
gjort att vi kunnat få ett bättre fotbolls-
lag. Dock är det frustrerande att vi sällan 
haft den här kontinuiteten som är så 
viktig. Många pratar om att vi har tappat 
flera spelare nu, men det har funnits 
säsonger där vi tappat tio och det är för 
mycket för att man ska kunna bibehålla 
kontinuiteten, men det är ett bevis på 
att det har blivit bättre, att vi kan behålla 
våra viktiga spelare. Det märks även på 
publiken att det blir bättre och bättre. Vi 
har fått mer publik på både hemma- och 
bortamatcherna.

På tal om Kaknäs. Träningarna är öppna 
och alla som vill får komma dit. Hur ser du 
på det?
– Jag har inget emot att folk är på 
träningarna, det är en rolig grej. Sedan ska 
det finnas gränser, till exempel när det 
kommer till matchförberedelser för man 
vet aldrig vem eller vilka som är där och 
det kan störa lite ibland. Vissa är mindre 
vana med det än andra, spelare som 
kommer från utlandet kan helt enkelt 
tycka att det blir jobbigt då det är en väldig 
stor omställning. Jag har varit här sedan 
2013 så jag har blivit van med det. 
Vad tycker du om supportrarna?
– Alla vet vad nog vad jag tycker. De är 
fantastiska och vi har genom alla år haft 
dem i ryggen, även när det har gått dåligt 
för oss. Sedan har det varit någon enstaka 

match när vi inte vunnit ett derby där 
känslorna tagit över, men jag förstår dem. 
Men man ska komma ihåg att även vi 
spelare också har varit väldigt besvikna 
över uteblivna derbyvinster. Det är många 
matcher vi har vunnit just tack vare 
publiken. Matcher där spelet inte fungerat 
men deras stöd ger oss kraft att orka. Jag 
vet att många andra lag i Allsvenskan 
tycker det är jobbigt när vi får support-
rarna med oss och som gör att vi spelar 
bättre.

Förra året slog Felix Beijmo igenom med 
dunder och brak efter att ha värvats från 
Brommapojkarna och Division 1. I år tror 
han på en annan BP-produkt. 
– Jag tror »Jonis« (Jonathan Augustins-
son) får ett genombrott. Det är starkt att 
vara här så länge utan att få mycket 
speltid, och när väl chansen kommer så 
tar han den. Det märks inte alls att han 
inte spelat speciellt mycket tidigare, 
framförallt i cupen och det visar prov på 
stark mentalitet.

Till sist! Hur har din mentala sida föränd-
rats under dina cirka fem år i klubben och 
inte minst med tanke på skadorna som du 
utsatts för?
– Mycket! Tidigare kunde jag fastna med 
negativa tankar men förändringen kom 
strax innan min andra skada 2016. Då 
föddes min son och jag kunde inte gräva 
ner mig i det negativa utan när jag såg 
honom kände jag bara glädje och glömde 
det jobbiga. Det har gjort mig starkare och 
hjälpt mig väldigt mycket under resan, 
avslutar Radetinac. 
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Vad brukar du äta till frukost?
– Vanligtvis blir det gröt, ägg och två mackor.

Vad har du för favoritmusik?
– Väldigt blandat, blandar gammalt med nytt.

Vem styr musiken i omklädningsrummet?
– Mange var en bra DJ förra året, i år har Karlis 
axlat ansvaret och gjort det mycket bra.

Vem är den kändaste person du känner?
– Ha ha, Kim Källström kanske?

Vilka var dina fotbollsidoler när du växte upp?
– Thiago Silva.

Vad hade du för favoritlag som yngre?
– Arsenal.

Kan du spela något instrument?
– Jag kan en eller två låtar på gitarr och piano, 
men är annars inte så musikalisk.

Vad ser du helst på TV?
– Jakt- och fiskeprogram.

Vilken är den bästa film du sett?
– Har många favoriter. The Danish Girl är fantastisk.

Har du någon favoritmaträtt?
– Mammas mat är alltid bäst.

Berätta något kanske inte alla vet om dig. 
Har du någon dold talang?
– Vet inte om det är en dold talang, men jag är en stor naturälskare.
 

Vilken av dina fotbollsinsatser i DIF-tröjan är du mest stolt över?
– Att jag fick vara med och bidra till en Europaplats.

Vilken är den bästa match du sett?
– Någon av alla Champions League-matcher.

Vilket är det snyggaste målet du sett i Allsvenskan?
– Kims mål mot Örebro hemma förra året var riktigt fint.

Vem är världens bästa fotbollsspelare genom tiderna?
– Messi.

Vilket är det största ögonblicket i din karriär?
– EM med U-21-landslaget, OS och 
Europaplatsen med DIF.

Vilken arena är den bästa i Sverige?
– Tele 2 eller Stadion.

Vilket lag, bortsett från DIF, 
har den bästa publiken?
– Om jag måste säga något 
annat lag kanske det blir 
Malmö.

Vem är den bästa spelare 
du mött?
– Saul i Atletico Madrid.

Vilka har de snyggaste 
matchtröjorna i Allsvenskan?
– Djurgården.

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...

Vilken är den bästa borta-
matchen under säsongen 
tycker du?
– Göteborg borta förra året 
var en trevlig tillställning.

Vilken är den minst roliga 
bortamatchen?
– Halmstad borta var inte lika 
rolig.

Vilken yngre allsvensk 
spelare tror du blir nästa 
storstjärna?
– Felix Beijmo.

Om du fick ändra något med Allsvenskan, vad skulle 
det vara?
– Det är klart att det hade varit bättre att ligga i fas med andra 

ligor ute i Europa men klimatet gör det svårt. 

Vad jobbar du med att förbättra som 
fotbollsspelare?

– Min fysik och speluppfattning.

Vad tycker du om Tele2 Arena?
– En arena med internationell klass.

Vad känner du inför att DIF äntligen ska få 
komma ut i Europa och spela igen?

– Det ska bli fantastiskt, att få mäta sig med 
andra klubbar från andra länder. Djurgården hör 

hemma i Europaspel. 

Fakta | Jacob Une-Larsson
Född: 8 april 1994
Längd: 180 cm
Vikt: 74 kg
Position: Back 
Kom från: BP 2016
Moderklubb: BP

Jacob i P15-landslaget 2009.

J A C O B

UNE-LARSSON
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Från och med i år har alla Djurgårdslag – från A-lagen till de yngsta tjejer och 
killarna – blivit ännu mer lika. Blåränderna har ju alltid funnits där men nu är 
även alla huvudpartners exponerade på samtliga dräkter

-V
i har kunnat erbjuda ett helhets-
samarbete med Djurgården 
Fotboll hela vägen ner till 

knattelagen. De är kul för vår yngsta 
spelare att få se ut som som idolerna i 
A-lagen men det är också en grymt bra 
exponering för våra partners som syns 
tillsammans med oss på Tele2 Arena och 
Stadion likväl som på små idrottsplatser 
ute i förorterna, säger Djurgårdens 
affärsområdesansvarige Daniel Malmgren. 

IDÉN KOM FRÅN FLERA HÅLL och för den nya 
huvudpartnern NRC Group, som utför 
total- och utförandeentreprenader inom 
järnväg och infrastruktur, passade den 
perfekt. NRC hade redan från början ut-
tryckt en tydlig önskan om att inte bara 
kopplas ihop med elitlagen. Djurgårdens 
bredd som förening var minst lika viktigt 
för samarbetet. 

– Att få synas tillsammans med ung-
domar, flickor och pojkar är fantastiskt. 
Man är otroligt stolt som huvudpartner till 
Djurgården eftersom det är en förening 
som har allt under samma tak, säger 
Mattias Bergdahl som sköter NRC:s 
samarbetsavtal på koncernnivå. 

DJURGÅRDENS SATSNING PÅ HELHETEN 
kombinerat med goda affärsmöjligheter 
och ett stort samhällsengagemang är 
något som tilltalar Prioritet Finans vd 
Nils Wiberg. I januari tecknades ett nytt 
treårsavtal mellan DIF Fotboll och Prio-
ritet Finans - ett av de största avtalen i 
föreningens historia.

– Det finns många anledningar till att 
vi sponsrar Djurgården. Det är kanske 
den klubb i Sverige som satsar mest på 
ungdomar, pojkar och flickor och integra-
tion. Ta ett projekt som Vår Stad, jag 
älskar det. 

PRIORITET FINANS har varit en huvud- 
sponsor för DIF Fotboll sedan 2014 
och det är inget som Nils Wiberg 
någonsin har ångrat.

– Jag har en sådan respekt för led-
ningen i Djurgården, det är proffs och 
inga amatörer och det är därför det går 
bra. DIF Fotboll är jättestabilt och har en 
väl fungerande organisation samtidigt 
som man vill vara en förening för alla – 
både stora och små. Det fascinerar mig 
och vi på Prioritet är jätteglada att få vara 
med. 

REDAN FRÅN BÖRJAN är siktet inställt på ett 
långt samarbete. 

 – Vi vill bygga något ihop och skapa 
en vi-känsla och därför tycker vi att det 
är så viktigt att det yngsta pojk- och flick-
laget har samma sponsorer på tröjorna 
som herrarnas och damernas A-lag. Vi 
brinner verkligen för dam- och flicklagen. 

Mattias Bergdahl hoppas att fler spon-
sorer och samarbetspartners ser förde-
larna med att synas inom damfotbollen. 

– Med små medel kan du göra hur 
mycket som helst. Det är fantastiskt 
att kunna vara med och påverka till det 
bättre. 

SÅ HÄR LÅNGT är NRC och Mattias Bergdahl 
mycket nöjda med samarbetet.

– Jag önskar att fler föreningar tog 
efter Durgården. Vi har fått en väldigt bra 
respons och upplever att man lyssnar på 
oss och förstår hur vi vill verka. Det job-
bas på en väldigt professionell nivå och 
de aktiviteter som vi har varit med på har 
varit lyckade. Jag är en dalmas men på 
den här korta tiden har jag fått ett stort 
djurgårdshjärta. Vi i NRC hoppas kunna 
växa tillsammans med Djurgården.

Text: David Bogerius  Foto: Jonas Riedel

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. 

Of� ciell Sportleverantör
till Djurgårdens IF.

Vi � nns med er hela vägen!

2018_Ad_DIF_210x280.indd   1 19/03/18   13:10
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M I T T  D J U R G Å R D S L I V

10. STEVE GALLOWAY

Fakta | Steve Galloway
Ålder: 55
Position: Forward 
Säsonger i DIF: 2
Mål i DIF: 17

Hur började din fotbollskarriär?
– Jag såg en boll på en gräsmatta och 
sprang efter den. Helt naturligt!

Hade du något favoritlag som liten? 
– Brasilien som barn och Leeds som 
tonåring.

Hur gick det till när du hamnade i 
Djurgården?
– Genom DIF-bekante Göran Aral 
och min vän Pat Friberg

Var det lätt att anpassa sig till DIF? 
– Javisst! Det var bara Tommy 

Söderbergs (tränarens) svenska som 
var problem.

Vilka spelare influerade dig på den tiden? 
– Alla i DIF hade stor påverkan från dag ett tills 

i dag. Leffe Nilsson, Anders Almgren, Krister Nordin, 
Peter Skoog, Vito Knezevic, Stephan Kullberg, Sivan & 

Lunkan med flera.

Vad minns du av din debut? 
– 1-0; nickmålet av Glenn Myrthil som gick mellan 
benen på deras målis, som i sin tur klagade på att 
bollen skulle ha studsat upp i hans händer.  

Hur kändes det att göra ditt första DIF-mål? 
– Alltid skönt att vi vinner första matchen och 
att jag fick göra mål i debuten.

Vilka medspelare gjorde mest intryck på dig under din 
Djurgårdskarriär?
– Jag kom bra överens med alla  i klubben men jag var mer 
tight med Jens Fjellström och Stefan Rehn.

Hur var stämningen i omklädningsrummet, har du några 
speciella minnen eller historier?
– Oj, ha ha...hur mycket tid har man? Varje samling eller match 
hände någonting roligt. Jag och Leffe Nilsson kanske gjorde 
något mot Peter Skoog eller Glenn Myrthil.

Du har ju fått kultstatus i Djurgården. Varför är det så tror du? 
– Om det är så, då tackar jag. Jag är Djurgår’n i mitt hjärta och 
har alltid älskat fansen tack vare att de också är en del av min 
familj. No doubt about that!!

Vad är ditt bästa minne från tiden i DIF?
– Att kunna säger att jag har spelat i Djugårdsfamiljen med alla 
dessa fina personer slår allt.

Har du någon kontakt med någon av lagkompisarna i dag?
– Min bror Jens och de övriga på sociala media.

Följer du dagens Djurgården? 
– Det är klart!! Jag blir uppdaterad på jobbet av DIF-fansen 
Sebbe Wallentinson & Christoffer Quint på Umeå flygplats.

Vad är dina intryck av dagens DIF?
– Stora saker kommer att hända...

Vad gör du i dag? 
– Jag arbetar på Umeå flyplats, är inblandad i organisationen 
Transparent aid (barnhem i Nepal), Umeå FC div 1-3 lag.

Har du något mer du vill dela 
med dig av?
– När man jobbar på en 
flygplats ska allting gå fort 
och flygplan ska väg asap! 
En dag håller jag på med att 
lasta på bagage på ett 
SAS-plan, och då kom  
DIF-Sebbe som säger att jag 
ska flytta på trappan som var 
längst fram vid planet!  
»What about those other 
fools?«, tänkte jag. Jag 
stängde cargodörren, rörde 
mig mot trappan och var på 
väg upp for att köra bort den. 
Då la jag märke till hur Sebbe 
och några till arbetskollegor 
stod och småflinade när jag 
var på väg upp. Längst upp 
på trappan stod SAS-kapte-
nen och ville ta en bild 
tillsammans med mig! Sebbe 
kom flinade och sa att det 
nog var första gången att ett 
flygplan blev försenat för att 
kaptenen ville ha en idolbild, ha ha!  We are 
making history all the time! Heja  Djurgår´n!

Har du någon hälsning till Djurgårdens 
medlemmar? 
– Tack for allt kärlek under alla dessa år. 
Vi kommer att ses en hel del i år.

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 bjuder vi på en intervju 
med av av de mest kultförklarade och 

skönaste spelarna som representerat 
Djurgården Fotboll!

»Jag är Djurgår’n i mitt 
hjärta och har alltid älskat 
fansen tack vare att de 
också är en del av min 
familj. No doubt about 
that!!«

Steve Galloway i dag

Steve som Djurgårdens 
assisterande tränare 2009.
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JK siktar på medle msrekord - igen!
Ifjol slogs Järnkaminernas 14 år gamla medlemsrekord från 2003 när till slut 5 227 personer 
valde att bli medlemmar under 2017. Nu tar JK sikte på medlemsrekordet igen - och nästa 
drömgräns på 6 000 medlemmar. Redan i början av april hade 4 400 blivit medlemmar för 
2018 och siffran väntas stiga snabbt under inledningen av fotbollssäsongen.

H
åll utkik på jarnkaminerna.se för 
tävlingar och annat i samband med 
att vi når olika milstolpar. Där kan du 

också bli medlem snabbt och enkelt och 
betala med kort. Det går också att swisha 
150 kronor till 123 160 55 18. Glöm inte att då 
ange ditt personnummer och din mejladress 
som meddelande.

REDAN INNAN PÅSKHELGEN hade vi sålt ut ett 
supportertåg med SJ (till Östersund) och 
öppnat försäljningen av det andra (till Malmö 
3 maj, en torsdag). Att fixa dessa underbara 
resor är en viktig del av vår verksamhet. Vi 
vill se till så att så många Djurgårdare som 
möjligt har råd att stötta DIF på bortaplan, 
men också ha jävligt kul och trevligt på 
vägen dit och på vägen hem.

nivå och växa behöver vi hjälp. Vi tror att 
alla Djurgårdare kan bidra till JK:s verk-
samhet 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.

VI JOBBAR OCKSÅ bland annat 
med att stötta DIF:s mindre 
föreningar, ge bidrag till 
tifogruppen och DIFpodden 
samt ha ett gott samarbete 
med DIF Fotboll om många 
olika saker. BLI MEDLEM I 
JÄRNKAMINERNA IDAG!

Vi behöver din hjälp 
att göra JK bättre
Allt detta arbete, som 
utöver resorna innefattar 
till exempel souvenirer, hemsida, sociala 
medier och medlemsaktiviteter, görs dock 
i dagsläget av väldigt få personer.

Att växa snabbt medför många utma-
ningar och för att kunna bibehålla denna 

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.

Boka in datumet: JK-dagen den 8 juli
Varje år i hockeyn sedan 2005 har vi firat 
Järnkaminernas dag den första matchen 
efter nyår. På samma sätt har vi de senaste 
åren försökt fira den första fotbollsmat-
chen efter sommaruppehållet varje år.

Därför är det hög tid att boka in datumet, 
som i år är på en helg; DIF-IFK Norrköping 
spelas söndagen den 8 juli klockan 17.30. 
Oavsett var i landet du befinner dig då ska 
du ta dig till Stockholmsarenan! Inför 
matchen laddar vi upp på traditionsenligt 
sätt med en riktigt skön parksamling i 
värmen med bra musik och souvenir-
försäljning. Boka in datumet redan nu 
och håll utkik i Järnkaminernas kanaler 
för mer information!

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

Att exempelvis arrangera en flyg-
resa 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 subven-

tionera 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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Som många av er medlemmar redan känner till så har Djurgården Fotboll genomfört 
två större undersökningar, en medlems- och en publikundersökning, under februari 
och mars 2018. Totalt sett så har över sextusen Djurgårdare tagit sig tid att besvara 
det rätt omfattande frågebatteri som bildat grund för undersökningarna.

M
ånga personer har utöver att 
besvara frågorna även lagt ner stor 
tid på att skriva frisvarstexter med 

många goda idéer och förslag på hur man 
vill att Djurgården skall utvecklas framöver 
inom dessa två områden, medlemsfrågan 
och arenaupplevelsen. I samband med 
undersökningen gjorde vi intervjuer om 
medlemskapet med några medlemmar, 
dessa intervjuer kan du läsa på andra sidor 
här i tidningen.

När denna medlemstidning går i tryck 
så har vi ännu inte fått den slutgiltiga 
återkopplingen från publikundersök-
ningen så den kommer vi återkomma till 
senare under försommaren. Men en del 
saker går att se redan nu.

MEDLEMSUNDERSÖKNINGENS HUVUDSYFTE 
var att pejla stämningarna kopplat till 
medlemskapet såsom

den ligger i topp. Högt upp på önskelistan 
hamnar önskemålet om fler riktade med-
lemsaktiviteter.    

När det gäller fördelningen mellan de 
svarandes åldrar så är det rätt jämnt för-
delat; 21-30 år/16%, 31-40 år/24%, 41-50 
år/21%, 51-64 år/20% samt 65- år /15%. 
En generell utmaning vi har är att få fler 
kvinnor/tjejer både som aktiva, medlem-
mar och följaktligen även att besvara 
enkäter där fördelningen mellan könen i 
samband med denna undersökning blev 
93% män och endast 7% kvinnor. 

MÅNGA AV DE SVARANDE är flitiga match-
besökare, särskilt på Tele2 Arena, där mer 
än 60% av de svarande har sett 10 hemma-
matcher eller fler under 2017. När det 
gäller damlaget så visar undersökningen 
att 25% har sett damerna live vid något 
tillfälle och att 40% av respondenterna har 

• medlemmens relation till Djurgården 
Fotboll

• medlemmens konkreta uppfattningar om 
medlemskapet

• medlemmens övergripande betyg på 
medlemskapet

Först och främst så kan vi slå fast att 
väldigt många av de svarande uttrycker att 
det känns mycket viktigt att vara medlem 
i Djurgården Fotboll. Att stötta DIF uppger 
81 % av de svarande som det enskilt star-
kaste skälet för att vara medlem. 

OM VI MER I DETALJ tittar på alla olika skäl 
och drivkrafter för att vara medlem, samlar 
dem och klustrar dem så framträder några 
andra tydliga skäl för att vara medlem. 
Intresset för föreningsverksamheten som 
sådan väger tungt, förtur till attraktiva 
biljettsläpp samt bra souvenirerbjudan-

för avsikt att se damerna live på Stock-
holm Stadion under 2018. Vi hoppas att 
alla svarande ser några fler matcher både 
på Tele2 Arena och på Stockholm Stadion 
under 2018, med den förhoppningen 
infriad så kommer vi öka antalet besökare 
på våra arenor.

Medlemsundersökningen ger en 
tydlig signal om hur man som medlem vill 
få information från föreningen. För mer 
föreningsrelaterad information (inte ren 
sportbevakning) så placerar sig följande 
media högst; hemsidan 66%, månatliga 
medlemsmail 63% och medlemstidningen 
Djurgården 61%.

ETT BRA SÄTT att hjälpa sig själv och 
Djurgården är att kontinuerligt hålla sig 
uppdaterad på Mitt DIF (tidigare Mina 
Sidor), alla Djurgårdares personliga sida 
på www.dif.se. Undersökningen visar att 

54% av alla respondenter har registrerat 
sig på Mitt DIF vilket är bra. Det finns dock 
förbättringspotential då 50% av använ-
darna tycker att Mitt DIF kunde fungera 
ännu bättre och ha fler funktioner så här 
finns det mer att göra för att öka nyttan 
för användarna. Det kommer fortsatt att 
utvecklas fler tjänster och presenteras fler 
erbjudanden till alla registrerade använ-
dare på Mitt DIF under 2018. Mer infor-
mation finner ni som registrerat ett Mitt 
DIF-konto.

Att utöka antalet medlemmar är en 
fokuspunkt och viktigt för föreningens 
långsiktiga legitimitet som förening, 
många medlemmar borgar för en stark 
förening. Över 70% av de som svarat säger 
att de gärna hjälper till och värvar en 
kompis/vän som medlem till Djurgården 
Fotboll. Det är glädjande och en bra indi-
kation då vi har för avsikt att återkomma 

med en medlemsrekryteringskampanj 
senare under året.

AVSLUTNINGSVIS KAN VI NÄMNA att vårt 
första nöjd-medlems-index (NMI) landar 
på 78/100. Det är ett mycket bra betyg i 
relation till utfallet från liknande under-
sökningar i Sverige. Vårt nya NMI-index 
kommer vi fortsättningsvis använda 
som utgångspunkt för framtida medlems-
undersökningar. 

Mer information om medlemsunder-
sökningen, och även om publikundersök-
ningen, kommer vi presentera i samband 
med framtida medlemsmöten.

Ännu en gång stort tack till alla er som 
valde att besvara våra två undersökningar. 

Text: Tommie Lindberg  Foto: Bildbyrån

TRE Djurgårdsmedlemmar 
intervjuas på nästa sida
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Medlems- och publik  undersökning

» Medlemsundersökningen ger en 
tydlig signal om hur man som medlem 
vill få information från föreningen. «
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T
herese 
Lindstedt 
har varit 

djurgårdare så 
länge hon kan 
minnas. Trots att 

hon inte fyllt 30 år 
än så har en lång 

djurgårdshistoria 
bakom sig.
– Jag har väl varit djur-

gårdare i hela mitt liv, men 
jag började gå på matcher när jag var 13 
år. Då var det lite status att bli medlem 
så det blev jag samtidigt och jag har varit 

E
xtramate-
rial på 
DIFTV och 

kringarrange-
mang för familjer 
på Tele2 Arena. 

Johan Hallengren 
ser flera möjlighe-

ter att stärka 
medlemskapet.
Det är inte bara fotboll 

och hockey som kan starta 
en karriär som djurgårdare. För Johan Hall-
engren var det en annan DIF-sektion som 
fick honom på rätt tankar.

– Jag är uppväxt i Åkersberga och där 
fanns Djurgården Bandy. De hade barn-

min första utlandsresa med Djurgården 
och jag fick böna och be mina föräldrar 
för att få åka. Det är kul att komma till 
platser som man annars inte skulle åka till 
och det var en fantastisk stämning där, 
helt magiskt.

ALLSVENSKA SÄSONGEN 2018 är i sin linda, 
men Therese har förhoppningar inför året.

– Jag tror att vi har en fördel av att 
vi har hunnit spela ihop laget ganska 
tidigt i år, vi har ett samspelt lag. Även 
om vi förlorat en del stora namn så är jag 
optimistisk, jag tror att det kommer att 
gå bra. Jag vågar inte säga någon exakt 

man gick hem efter matchen.
Den allsvenska säsongen står för dörren, 

och Johan tror på årets fotbollsupplaga av 
Djurgården.

– Känslan är bra. Jag tycker att det 
finns likheter mellan årets fotbollslag och 
hockeylag, det är inga storstjärnor men rik-
tigt bra lag. Jag gillar att se hårt arbetande 
Djurgården med hög press och många mil i 
benen. Jag tror att vi slutar topp tre.

DAMERNAS MATCHER PÅ STADION har han 
däremot inte besökt, men i sommar ska 
det bli premiär. 

– Jag har lovat min treåriga dotter att 
vi ska gå i sommar. Hon har varit med på 
Tele2 men aldrig sett Stockholms Stadion 

det sedan dess, så det blir 16 år nu. 

DET FINNS GIVETVIS MÅNGA Djurgårdsminnen 
att se tillbaka på och Therese har inte helt 
enkelt att välja sitt bästa.

– Det är en jättesvår fråga. Visst var 
SM-gulden roliga, men jag var så liten 
då. Ett av mina minnen från då är att mina 
kompisar var 18 och kunde gå ut och fira 
men jag var yngre och fick inte följa med. 
Men det bästa minnet är kanske från 
2009 när vi höll på att åka ur Allsvenskan 
men lyckades kvala oss kvar, det var 
fantastiskt skönt. Ett annat minne är när 
vi mötte Ruzomberok i Slovakien, det var 

verksamhet och jag började där när jag var 
sex år, så det var så det började. Sedan 
har intresset gått lite upp och ned genom 
åren, fotbollen tände till först omkring 
2004 när jag flyttade tillbaka till Stockholm 
efter att ha pluggat i Uppsala. Det var även 
då någonstans som jag blev medlem och 
det har jag varit sedan dess.

Det har blivit många matcher sedan 
dess, men ser han tillbaka på sina 
Djurgårdsår så är det en match som han 
minns som sitt allra bästa minne.

– Assyriska på Stadion 2009. Det var 
en match då jag kände att vi stod på av-
grundens brant och så klarade vi oss kvar 
genom sista sparken. Det var en otroligt 
häftig känsla och samtidigt en lättnad när 
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placering men jag tror att vi får en rolig 
säsong och det ska bli kul att följa alla 
nya spelare.

DAMLAGETS MATCHER har hon inte besökt, 
men det ser ut att bli ändring på det i år.

– Jag har faktiskt inte gjort det 
tidigare, men jag har hört att de är så 
himla grymma och ska börja gå på deras 
matcher i år. Min dotter som är 6 år har 
frågat varför vi inte går på deras matcher 
och nu ska jag köpa säsongskort. Jag 
tycker det är perfekt, kanske gå på Östra 
och äta innan och sedan gå till Stadion 
och titta på Djurgården, jag fattar inte 

och jag tror att hon skulle tycka det vara 
kul att se att även tjejer spelar fotboll. Jag 
har aldrig riktigt fastnat för det, men jag 
har heller aldrig gett det chansen.

JOHAN GJORDE medlemsundersökningen 
för ett tag sedan och han delar gärna med 
sig av sina tankar runt medlemskapet. 

– Till att börja med tycker jag att det var 
jättebra att det gjordes en bred undersök-
ning, det visar att föreningen tar medlem-
marnas åsikter på allvar. Det var ett väldigt 
bra initiativ. För mig personligen så skulle 
jag gilla erbjudanden som stärker min 
DIF-identitet, exempelvis innehållstjänster 
på nätet. Det skulle kunna vara bonusma-
terial på DIFTV, det behöver inte vara det 

varför jag inte gjort det tidigare.

MEDLEMSKAPET ÄR SOM SAGT en självklarhet 
för Therese, men hon har en del tankar om 
vad som skulle kunna locka fler medlemmar. 

– Jag tycker alla företag som gillar 
Djurgården ska passa på att se sin chans 
att ge medlemmarna förmåner och rabat-
ter. Det är klart man hellre handlar av ett 
företag som stöttar Djurgården. Jag gillar 
förtur på biljetter och självklart vill man ju 
stötta föreningen så att vi kan fortsätta ha 
elitlag på både dam- och herrsidan.

 FÖRENINGSDEMOKRATI är en del av med-

proffsigaste men saker som gör att man 
kommer närmare laget. En annan sak är 
kringarrangemang på arenan. Jag går ofta 
med familjen och de är inte alls lika intres-
serade som jag, det vore bra att få tillgång 
till kringarrangemang som var riktade till 
barnfamiljer. Jag kan även tänka mig att 
många skulle tycka att det var attraktivt 
med erbjudanden kopplade till medlem-
skapet, olika rabatter och så, först och 
främst genom sponsorer och Djurgårdens 
affärsnätverk. Jag kanske inte bryr mig 
om just det, men jag tror det skulle locka 
många andra.

ÄVEN NÄR DET GÄLLER föreningsdemokratin 
har Johan tankar.

L
asse 
Ekevärn har 
varit 

Djurgårdare 
sedan slutet av 

50-talet. För 
honom är det 

naturligt att vara 
medlem utan att man 

behöver få något, men 
han delar ändå med sig om 

sina tankar om vad han anser 
om medlemskapet.
Lasse minns precis hur det startade. 

– Jag är född på gamla BB bakom 
Stadion, men när jag var ett och ett halvt 
år så flyttade vi ifrån Stockholm. När 
jag var nio flyttade vi tillbaks, först till 
Vällingby. Första rasten i nya skolan blev 
jag omringad av några obekanta och lite 
skrämmande killar som gav mig två frågor. 
Första frågan var ”Elvis (Presley) eller 

att vinna alla tre matcher samtidigt som 
Malmö skulle förlora sina tre och vi skulle 
även hämta in en del målskillnad. Vi ledde 
med 3-1 i sista omgången men behövde 
ett mål till när vi fick en lite omdiskuterad 
straff. Då klev Sump-Hugo, som kom från 
»Sumpan«, fram och slog i den och vi vann 
guldet. Det var ett drömscenario med all 
dramatik. Det finns många bra minnen, 
men det är det bästa. 

NÄR HAN INTE ÄR PÅ HERRARNAS MATCHER 

så blir det ett besök på Stadion för att se 
damerna som Lasse följer. 

– Jag går så ofta jag kan. Jag bor nära 
Stadion och cyklar dit. Jag tycker att det är 
jättekul att se damerna, man skulle unna 
dem den där fantastiska stämningen med 
mycket publik som på Tele2, de är riktigt 
bra och absolut värda en större publik. Jag 
har tänkt på att man kanske kan locka med 
sig folk på matcherna som kanske inte går 

Tommy (Steele)”, då svarade jag Elvis.   
Andra frågan var ”Djurgården eller AIK” 
och då svarade jag Djurgården. Båda sva-
ren gäller fortfarande och sedan dess har 
jag varit djurgårdare, så det blir drygt 60 år. 
I början gick jag på fotboll och sedan blev 
det hockey också. Jag gick på fotboll på 
den tiden då vi spelade på Råsunda och jag 
såg när vi tog guden både 1964 och 1966. 
Medlem har jag varit i omgångar i livet, men 
stadigt sedan 1992. Jag bodde i Örebro då, 
det var det året vi åkte ur Allsvenskan mot 
Degerfors och då blev jag medlem. 

60 ÅR SOM DJURGÅRDARE innebär många 
DIF-relaterade minnen. Ett sticker dock ut 
lite extra enligt Lasse.

– Det absolut bästa är en söndags-
eftermiddag 1964 när vi vann SM-guld 
i fotboll. Det var en väldig dramatik det 
året, vi låg sex poäng efter Malmö FF 
med tre omgångar kvar, vi var tvungna 

annars, är de osäkra på att gå på Tele2 så 
kan man alltid få dem till Stadion. Det kan 
vara en bra start.

LASSE VAR EN AV ALLA de som gjorde vårens 
medlemsundersökning, ett initiativ som 
han gillade.

– Den var bra. Det fanns två perspektiv 
på den, det ena är klubbens och det andra 
besökarens. Jag kanske inte är någon 
vanlig medlem men jag behöver ingen-
ting för att vara medlem, det är en del av 
min tillvaro. Men jag tycker det är bra att 
föreningen tittar på vad andra tycker, det 
kan vara viktigt när man lockar mer mar-
ginalare som man kanske måste ge något 
mer för att de ska bli medlemmar. Själv 
behöver jag bara ett inbetalningskort. 

– Jag går ju på alla Djurgårdens med-
lems- och årsmöten och har tagit del av 
de tankar som finns, jag tror att de kloka 
personer som har tittat på detta är på helt 

rätt väg. Nu jobbar ju jag ideellt för fotbol-
len och får gå gratis, så jag finns ju inte 
registrerad som besökare och får alla er-
bjudanden från fotbollen, men jag tycker 
att hockeyn gör det bra som skickar ut 
sånt som att man kan ta med sig en vän 
på matcherna. Tar man med någon som 
inte brukar gå så kan det bli en framtida 
besökare, det tror jag är bra. Man vet att 
folk är Djurgårdare men att de inte går på 
matcherna, då är det bra med ett erbju-
dande om att man kan ta med dem så att 
de får uppleva stämningen på plats. Man 
kan säkert göra liknande kampanjer även 
för damerna, och då kan man nog hitta 
nya åskådare bland dem som redan går 
på herrlagets matcher.

FÖRENINGSDEMOKRATI är något som Lasse 
tycker är viktigt och han är själv en aktiv 
medlem.

– Jag gillar den svenska modellen med 

– Som många andra tycker jag att 
51%-regeln är bra, det skapar en naturlig 
broms om någon skulle få för sig att göra 
allt för mycket tokigheter och rasera över 
hundra års traditioner. Samtidigt är jag 
inte själv så bra på att engagera mig och 
gå på årsmöten och så är det nog med 
många, de tycker föreningsdemokratin är 
viktig men gör inte så mycket själva. Jag 
tror att flera skulle gå om man hade bättre 
möjlighet att förbereda sig, motionerna 
brukar komma i bra tid men till exempel 
årsredovisningen skulle kunna skickas ut 
tidigare. Då skulle fler kunna se om det är 
något de skulle vilja ta upp och man skulle 
nog få några som tvekar att faktiskt gå på 
årsmötet.

att medlemmarna äger klubbarna och att 
inte enskilda personer kan köpa dem. Jag 
går på alla möten och tycker att det mesta 
funkar bra, jag är med och tycker till och 
röstar. Jag har bara positiva tankar av mötes-
verksamheten under min tid. Det är viktigt.

I ÖVRIGT DÅ LASSE, vad har du för tankar om 
Djurgården Fotboll?

– Det finns mycket som är positivt 
med Djurgården. Djurgården är ju mer 
än elitlagen. Jag bor i Norra Djurgårds-
staden och jag ser ofta ungdomsspelare 
som kommer och går vid tunnelbanan mot 
Hjorthagen. Jag ser hur bra de sköter sig 
när de bär klubbemblemet, man förstår att 
Djurgården jobbar mycket med värdegrun-
der och uppförande. Det gör att de blir bra 
ambassadörer för klubben. För mig finns 
det verkligen en Djurgårdsfamilj som man 
tillhör, det har jag inte minst känt de år jag 
inte bott i Stockholm.

lemskapet och det tycker hon är viktigt. 
51%-regeln är otroligt betydelsefull.

– Jag är stolt över att Djurgården ägs av 
föreningen och medlemmarna. Det ser ju 
lite annorlunda ut hos Hammarby och AIK. 
De få fördelarna av att privatisera en klubb 
väger inte upp de risker som medföljer. 
Dessutom verkar det av undersökningar att 
döma varken göra till eller från ekonomiskt. 
Svensk fotboll är ingenting utan oss sup-
portrar. En privatisering som kan innebära 
att man säljer ut till exempel klubbmärke 
eller namn kommer aldrig att accepteras av 
supportrar. Utan oss finns inget hjärta och i 
förlängningen ingen klubb.

Text: Jonas Riedel  Foto: Privat



68 69

BackadE av 
hela stan

I
april släppte Djurgården årets nya 
hemmatröja och den blev direkt en 
stor succé. 

–  Tröjan är fantastisk, det är en klas-
sisk djurgårdströja och den verkar mycket 
uppskattad, den har sålt väldigt bra under 
den första tiden sedan lanseringen. Vad 
som är extra roligt är att alla nästan 2 000 
ungdomsspelare har den nya tröjan när de 
spelar sina matcher, alltså exakt samma 
tröja som våra A-lag spelar i, berättar 
Daniel Bergström på Djurgården Fotboll.

I SAMBAND MED ATT TRÖJAN SLÄPPTES lan-
serades även årets kampanj som Daniel är 
ansvarig för.

– Konceptet för året matchtröja har vi 
gett namnet »Backade av hela stan«. Det 
innebär att Djurgården är hela Stock-
holms stolthet och att vi har supportrar 
bosatta över hela stan. I detta ingår en 
tävling mellan olika områden i Stockholm. 
När man köper årets matchtröja så får 
man en kod och kan gå in och registrera 
det områden man representerar. Det blir 

vi jobbar med över tid, »Backade av hela 
stan« är den tredje kampanjen på temat. 
2015 hade vi kampanjen »Stockholms 
Stolthet« och 2017 hade vi »Stolthet på 
plats«. Så det är ett långsiktigt arbete 
med att stärka vår profil som hela Stock-
holms lag.

Hur deltar du i kampanjen ”Backade av 
hela stan”?
– Om du köper den nya hemmatröjan så 
får du en voucher med en kod. Med hjälp 
av koden kan du registrera din stadsdel 
eller ort på kampanjsidan sajten helastan.
dif.se. Det spelar ingen roll om du köpet 
tröjan på webben, på en match eller i 
Djurgårdsbutiken (men har du inte varit i 
Djurgårdsbutiken rekommenderar vi ett 
besök där, den är fantastiskt fin).

– Du kan registrera din stadsdel 
oavsett om du köper en ren tröja eller en 
tröja med tryck, men tänk på att du måste 
registrera dig på kampanjsidan, det 
räcker inte med att beställa tryck med din 
stadsdel på matchtröjan.  

en tävling mellan alla stadsdelar och orter 
i Stockholm och på kampanjsidan kan 
man även se topplistan över vilka områ-
den som har flest registreringar.

TÄVLINGEN STARTADE när hemmatröjan 
släpptes och pågår fram till matchtröjans 
dag som i år är matchen mot Sundsvall 
den 29 juli.

– Kampanjen pågår hela året och 
efter matchen mot GIF Sundsvall går vi 
in i del två. Vad som exakt händer kan vi 
inte avslöja, men vi kan säga så mycket 
att de områden som kommer högst upp i 
tävlingen kommer att få en mer framträ-
dande roll. 

HELA KAMPANJEN I SIG är en del av Djurgår-
dens långsiktiga arbete med att etablera 
föreningen som Stockholms stolthet, ett 
lag för hela Stockholm.

– Vi vet från undersökningar att vi 
har ett väldigt brett stöd från överallt i 
Stockholm och det är vi väldigt stolta 
över och vill lyfta. Just det är något som 

Årets kampanj visar att Djurgården är hela Stockholms lag.
Samtidigt är det en tävling mellan Stockholms stadsdelar och orter.
Text: Jonas Riedel
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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.

Hur många gånger har Super-Bosse 
Andersson vunnit Djurgårdens 
interna skytteliga?

Vem kallades för »Skruvdobbsmördaren 
från Norrby«?

Vilken svensk klubb har 
Haris Radetinac spelat 
145 matcher för?

Hur många SM-Guld vann Gösta 
»Knivsta« Sandberg i fotboll?

Vem spelade med tröja
nummer 10 säsongen 2015?

Vad var speciellt med mittfältaren 
Michael Borgqvists frisyr under en 
period i slutet av 90-talet?

I vilken klubb spelade Yura Movsisyan 
och Kim Källström tillsammans?

I vilken klubb är Dzenis 
Kozica fostrad?

Karl Gustafsson spelade för blå-
ränderna mellan 1916 och 1924. 
Vilket var hans smeknamn?

Vilken säsong spelade James 
Keene i Djurgården?

Från vilken klubb kom Felix 
Beijmo till blåränderna 2017?

Vilken klubb tränar Per-Mathias 
Høgmo i dagsläget (mars 2018)?

När spelade DIF senast i 
den näst högsta serien?

Vilken var den första spelaren född på 
2000-talet att ta plats i A-truppen?

1955 nådde DIF långt i föregångaren 
till Champions League, Mästarcupen. 
Hur långt gick man?

Assisterande tränare Ivan Ristic 
har även spelat aktivt i en svensk 
klubb, vilken?

Vilken spelare kom från Sundsvall 
2007 och gick vidare till Gefle 2010?

DJURGÅRDS quiz
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3

4

5

6

8

9

10

1. Två gånger; 1994 (24 mål) och 1995 (22 mål), 2. Säsongen 2012, 3. Brommapojkarna, 4. Fredrikstad FK (Norge), 
5. Säsongen 2000, 6. Hampus Finndell, 7. Burnley FC, 8. Kvartsfinal (förlust mot Hibernian med sammanlagt 1-4), 
9. Syrianska FC, 10. Mikael Dahlberg, 11. Senegal, 12. ”Köping”, 13. Åtvidabergs FF, 14. Vito Knezevic, 15. Fyra, 
16. IFK Värnamo, 17. Jesper Arvidsson, 18. Han hade rakat in ett DIF-märke på bakhuvudet (spegelvänt dessutom), 
19. Daniel Berntsen, 20. Spartak Moskva.

RÄTT SVAR:

71

17Från vilken klubb värvades Fredrik Ulvestad?

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

7

12

13

Från vilket land kommer Aliou Badji?

Vem spelade vänster-
back i Djurgården mellan 
2013 och 2015?

19

20
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