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Elfsborg - Djurgården 2005

KLASSISKT
DJURGÅRDSÖGONBLICK
Matchen som anses vara vändningen på säsongen 2005,
som slutade med SM-Guld för blåränderna. Efter underläge
i paus ändrades taktiken med lyckat resultat, och segern
bärgades med 2-1 efter mål av Johan Arneng och Sören
Larsen, som här firar tillsammans med Tobias Hysén.
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Lars-Erik Sjöberg, ordförande i Djurgårdens IF FF
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Kontinuitet och framtidstro
- Det går åt rätt håll.
»En upp och nervänd säsong sportsligt, men desto bättre ekonomiskt, på ungdomssidan samt
med ökade kommersiella intäkter gör att styrelsen är hungrig och vill fortsätta den här resan
med er medlemmar och supportrar« skriver Djurgårdens ordförande Lars-Erik Sjöberg.

H

ur sammanfattar vi bäst 2018? Upp
och nervänt kanske är rätt beskrivning. Herrarna hade ett framgångsrikt första halvår men desto svagare andra
halvår medan damerna hade det riktigt
kämpigt första halvåret för att sedan spela
upp sig andra halvåret. Det blev en säsong
med härliga segrar men också jobbiga
förluster. Fullsatta läktarfester varvades
med glesare historier. Det hände mycket
och det är inte helt lätt att sammanfatta
alla turer, men jag ska ge det ett försök
och samtidigt blicka framåt.
VI INOM STYRELSEN och ledningen i
Djurgården Fotboll pratar ofta oss varma
om vikten av kontinuitet i föreningen. Man
kan ju invända då att sådana ojämna
sportsliga prestationer skulle tyda på att vi
inte har lyckats upprätthålla kontinuitet.
Jag skulle vilja utmana ett sådant
påstående och argumentera för att det är
precis tvärtom. Även om vi självklart inte
är nöjda med tabellplaceringarna för våra
representationslag på dam- och herrsidan, eller publiksnittet för den delen
heller, så är det fortsatt mycket som går i
helt rätt riktning och enligt plan för
föreningen som helhet. Vi får faktiskt inte
heller, i sammanhanget, glömma bort att
vi på herrsidan vann cupguld inför ett
fullsatt Tele2 Arena, gjorde debut efter
många års frånvaro i Europa och bröt
derbytrenden med vinst mot båda våra
lokala huvudmotståndare.
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VI HAR FORTSATT en väldigt stark ekonomi i

Lars-Erik Sjöberg

DAMERNA SOM LÄNGE hade en tuff säsong
med mycket skador vann, trots det, båda
derbyna och är i och med Hammarbys
degradering Stockholms enda lag i
Damallsvenskan 2019. Vi är inte nöjda bara
för det utan vi ska fortsätta arbeta för att
damerna får ännu bättre förutsättningar
framgent. Vi är därför glada att Joel Riddez
och flera namnkunniga spelare och riktiga
djurgårdsambassadörer har valt att
förlänga sina kontrakt i föreningen. Roligt
är också att våra evenemang på damsidan
har utvecklats betydligt och att publiksnittet
ökade 2018. Det trots att säsongen rent
sportsligt var sämre än föregående år. Min
uppmaning till er alla Djurgårdare, gå på
Stadion, det är riktigt roligt och trevligt
samtidigt som du får njuta av vacker
inramning!

rätt riktning. Djurgården är fortsatt en
attraktiv klubb att komma till även på
akademisidan. Eftersom vi är en förening
för herrar, damer, pojkar och flickor så är
det också glädjande att vi under 2018
framgångsrikt lanserat en flickakademi,
något som tidigare saknats. Den ska vi
fortsätta bygga på ett ansvarfullt sätt.
PÅ UNGDOMSSIDAN har ansvarige Ola

Danhard med personal gjort ett gediget
arbete med att lyfta kvalitén på hela
verksamheten ute på Hjorthagen. Om vi
ska välja något av alla bra saker att lyfta
fram så kan vi konstatera att vi har haft en
rätt rejäl ökning av deltagande spelare och
lag i fotbollsskolor, camper, cuper och
turneringar. Kansliet på Hjorthagen har
med andra ord gjort ett riktigt bra jobb
med att hitta fler sätt att utveckla
verksamheten. Johan Björkmans Hall ger
därutöver föreningen förutsättningar på
vinterhalvåret som många andra saknar.
Jag vill därför rikta ett stort tack till alla er
som är med och reser och sedermera
plockar ned tältet. Utan er hade det inte
gått, tack!

Djurgården Fotboll. Självklart har de stora
spelarförsäljningarna bidragit men
spelarförsäljningar, ska vi komma ihåg, är
en del av en fotbollsklubbs verksamhet.
Självklart vill man alltid gå plus på driften,
men med hänsyn till var Djurgården
kommer ifrån har de stora försäljningarna
varit helt avgörande för att vi sedan en tid
tillbaka har haft råd att stabilisera
föreningen, stärka organisationen och
investera i spelartruppen. Därutöver
skickar det en signal till talangfulla spelare
att Djurgården Fotboll är en klubb man ska
gå till om man vill utvecklas ännu mer som
spelare. Det är glädjande när talanger vill
komma till oss för att utvecklas och det är
lika glädjande när spelare som gjort
många år utomlands, men som fortfarande
har massor att ge, vill komma tillbaka till
Djurgården. Det tillsammans med
högkvalitativa allsvenska toppspelare
skapar en bra mix. Nu blir det nya tränarna
Kim Bergstrands och Thomas Lagerlöfs
uppgift att ta det här vidare. Jag vill önska
dem all lycka framåt och samtidigt passa
på att tacka Özcan Melkemichel, som går
vidare mot nya äventyr, för hans värdefulla
insatser i föreningen.

att inte säga ovärdigt Djurgårdens IF, är
faciliteterna för kanslipersonalen. Där
pågår ett arbete för att skapa förutsättningar för att bygga en helt ny kontorsbyggnad dit även personalen på Klocktornet
ska flytta. Även Klocktornet, oavsett hur
mycket vi älskar Stockholms Stadion,
saknar ändamålsenliga lokaler för vart vi
som förening vill. En ny större byggnad på
Hjorthagen skulle samtidigt innebära att vi
får ihop föreningens verksamheter på ett
och samma ställe, något som vi är
övertygade om är helt avgörande på sikt.
Om allt går som vi hoppas så kan nya
lokaler finnas på plats inom en treårsperiod. Det skulle vara ett otroligt lyft för
hela föreningen. Vi kommer få anledning
att återkomma till det.

APROPÅ ATT UTVECKLAS som fotbolls-

TILLBAKA TILL 2018 så kan vi glädjande

spelare, akademichef Christian Gentile
fortsätter att sätta sin prägel på akademisidan och vi ser flera positiva tendenser
att Djurgårdens Akademi utvecklas i helt

konstatera att de kommersiella intäkterna
på företagssidan fortsätter att öka och vi
ligger tillfredsställande över budget trots
att vi satte väldigt ambitiösa mål. Mindre

DET SOM ÄR MINDRE BRA på Hjorthagen, för

glädjande är publiktappet jämfört med
2017 då vi hade ett snitt på 16 000
åskådare. Vi har flera tusen säsongskortsinnehavare som av olika anledningar,
under många matcher på hösten, valde att
stanna hemma. Man kan spekulera i
huruvida det delvis berodde på att vi
redan i mitten av säsongen hamnade i
något som kan benämnas som ingenmansland och att det var så pass många
söndagsmatcher under hösten. Det är
dock ointressant nu när vi ser framåt. Vi
måste arbeta stenhårt för att dels få
tillbaka alla säsongskortsinnehavarna till
arenan och dels för att locka till oss nya
besökare. Vi i styrelsen och vd, tillsammans med hela organisationen, är helt
införstådda med situationens allvar och
frågan har absolut högsta prioritet under
2019. Ett antal initiativ har tagits på kort
sikt där vi bland annat har tagit in en marknadsansvarig samt stöttat upp organisationen som ska arbeta med publikfrågor.
I årsskiftet lanseras även en ny plattform
för dif.se vilket vi är övertygade om
kommer att göra stor nytta när vi vill
kommunicera med våra supportrar.
Där behöver vi din hjälp med att sluta
upp på arenan och heja fram våra lag.
Ta gärna även med vänner och bekanta.
Det tillsammans med en rad andra initiativ
gör att vi ändå går in i 2019 med stor
tillförsikt även på publiksidan.
EN SPÄNNANDE SATSNING, som gått över

all förväntan, är det uppsökande fotbollsinitiativet Mini-camper. Inom ramen för Vår
Stad, åker Djurgården Fotboll ut med sina
ledare i Stockholms skolor och erbjuder
fotbollslek för barn i lågstadieåldern. Bara
under 2018 har Djurgården Fotboll
aktiverat närmare 4 000 barn. Även om det
är fotbollsleken som står i centrum så är
det kul att en bra andel av dem som varit
med, tillsammans med familj, valt att

utnyttja erbjudandet om att gå på
djurgårdsmatch. Initiativet kommer att
fortsätta i oförminskad takt under 2019, då
även Djurgården Hockey kommer att
lansera sin version av Mini-camper. Du
kan läsa mer om Mini-camperna i det här
medlemsnumret.
JAG BÖRJADE DEN HÄR TEXTEN med att

nämna kontinuitet. Vi måste ju säga något
om att vår VD Henrik Berggren trots ett
väldigt attraktivt jobberbjudande ifrån
Svensk Elitfotboll, efter många om och
men, valde att stanna i Djurgården Fotboll.
Henrik, tillsammans med Bosse Andersson och hela styrelsen brinner för det här.
Vi är hungriga och vill fortsätta den här
resan vi är på, tillsammans med hela
organisationen och er fantastiska
medlemmar och supportrar!
DJURGÅRDEN FOTBOLL är en av Sveriges

största föreningar såväl när det gäller
antalet medlemmar som när det gäller vår
verksamhet. Utöver fotboll, där vi är unika
med en stor ungdomsverksamhet men
också med att vi är enda klubben som har
lag både i dam- och herrallsvenskan så
har vi numera även futsal och beachsoccer på programmet. Med över 12 000
medlemmar så är vi också en av Sveriges
största föreningar alla kategorier. Hur
föreningen fungerar finner du i detta
nummer av medlemstidningen. Kom gärna
på våra återkommande medlemsmöte men
även vårt årsmöte för 2018 som kommer
att avhållas den 6 mars 2019.
NU TAR VI FÖRST lite jul- och nyårsledigt.

Passa gärna på att besöka vår fantastiska
djurgårdsbutik och inhandla era julklappar
där. Sedan tar vi oss tillsammans an 2019!
Allt gott,
Varma djurgårdshälsningar.
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NYHETER

LITE FINARE, LITE BÄTTRE

Elvira årets
junior flick

farsan sandbergs pris
till oscar pettersson
PÅ SEDVANLIGT MANÉR delades Farsan

Traveller Buss, det självklara valet för
Stockholms Stolthet!
HÅLLBARHET - KVALITET - TRYGGHET

ELVIRA KARLSSON TILLHÖR F19 och kan spela

båda som mittback och ytterback. Priset
fick hon med följande motivering:
»Elvira har spelat i princip alla matcher
sedan hon kom till Djurgården för två år
sedan och utvecklats väldigt mycket
under den tiden. Hon har varit på regionala
läger, roterat med A-laget och var i
november på läger med F17-landslaget.
Elvira har alltid ett väldigt proffsigt
beteende, båda på och utanför planen.«.

DIF-PUBLIKEN
TREA PÅ
BORTAPLAN

OLIVER årets
Junior POJK

UNDER AVDELNINGEN BORTASTÖD säsongen

ÅRETS JUNIOR ÄR ETT ÅRLIGT PRIS som delas
ut till årets bästa juniorspelare på pojksidan. Årets pris går till Oliver Granberg med
följande motivering.
»Årets junior är en spelare som varit i
Djurgården under alla sina ungdomsår; en
riktig blårand som under året presterat i
tre olika sammanhang - U19, U21 och
A-lag. Spelaren har visat prov på att
hantera en helhet kring sitt fotbollsspelande på ett väldigt professionellt sätt och
en fin anpassning av sitt spel utifrån miljön
han är med i. Från sin position på innermittfältet styr han den kreativa delen av
spelet vilket leder både till egna poäng i
form av assister till mål, men också att han
gör sina medspelare bättre, både på
planen med sättet att spela och av planen
med sättet att vara.«
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info@travellerbuss.se

08 55 66 88 00

2018 slutade DIF på en tredjeplats med
sammanlagt 17 736 åskådare, ett snitt på
1 182 per match. Segrande AIK fick ett snitt
på 1 831 åskådare.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Lag
AIK
Hammarby
Djurgården
IFK Göteborg
Malmö FF
IFK Norrköping
Dalkurds FF
Östersunds FK
IK Sirius
Örebro SK
IF Elfsborg
GIF Sundsvall
Kalmar FF
BK Häcken
Trelleborgs FF
Brommapojkarna

Bortafölje
27 462
26 322
17 736
10 433
9 939
8 834
7 808
3 561
2 408
1 858
1 666
1 375
1 015
813
344
243

Sandbergs minnespris ut i samband
med säsongens sista hemmamatch.
Det handlar om ett stipendium som
tilldelas en junior som visar framsteg
både på och utanför fotbollsplanen.
Pristagaren utses av Djurgårdens
sportchef och U19-tränare och årets
vinnare heter Oscar Pettersson - till
vardags vass anfallare i DIF U19 - som
får priset med följande motivering:
»Årets Farsan Sandbergs minnespris går till en spelare som under året
presterat och tagit nya kliv i tre olika
miljöer - U19, U21 och A-lag. Han är en
spelare som är öppen för återkoppling
för att kunna bli bättre och arbetar hårt
för sin fortsatta utveckling. Vidare
bidrar årets pristagare till en bra
stämning i laget och är en socialt
kompetent spelare oavsett sammanhang - helt enkelt en uppskattad
medspelare. Från sin position, oftast
på vänsterkanten, har han under 2018
varit en framgångsrik målgörare.
Vi säger stort grattis och önskar ett
varmt lycka till säsongen 2019 och
framtida karriärår till årets pristagare
Oscar Pettersson.«.

SVENSKA
CUPEN LOTTAD
Den 3:e december lottades gruppspelet till
Svenska Cupen, som ju Djurgården är
titelförsvarare i. Våra motståndare i grupp
sju blev Elfsborg, Hässleholms IF och Frej.
Matcherna och matcherna spelas i slutet av
februari och första helgen i mars. Se dif.se
för mer info angående biljetter och spelplatser.

Tyck till om
Djurgårdaren!

Vad tycker du om
medlemstidningen
Djurgårdaren? Är det för
mycket av något eller
saknar du något?
Mejla gärna dina åsikter
om tidningen till info@dif.se
så kan vi bli ännu bättre.
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INTENSIVT OCH HÄNDELSERIKT
ÅR FÖR BOSSE
Djurgården Fotboll och sportchefen Bosse Andersson kan lägga ännu en intensiv och
händelserik säsong till handlingarna. Djurgårdens tog sin första titel sedan 2005 i och
med segern i Svenska Cupen och lyckades äntligen vinna derbymatcher igen, men
kvalet till Europa League blev liksom sjundeplatsen i Allsvenskan en besvikelse.
Under året hann Bosse, bland mycket annat, även med att fylla 50 och se sin parhäst
Henrik Berggren säga upp sig från vd-posten för att sedan ändra sig.
Text: David Bogerius Foto: Bildbyrån

S

om allra roligast, med viss konkurrens från höstens
derbyseger mot Hammarby, är naturligtvis säsongen
2018 på torsdagskvällen den 10 maj. Efter tre raka
förluster i Allsvenskan kör Djurgården över Malmö och
vinner med 3-0 i cupfinalen inför över 25 000 åskådare
på Tele2 Arena.
– Jag bara lyfter på hatten för tränarteamet, spelarna
och Djurgården, säger Bosse Andersson till C More efter
matchen. Han har sprucken röst och tårar i ögonen när
han fortsätter:
– Det är helt otroligt, vi har kämpat hårt. Att efter 13 år
få ta en titel med den här inramningen, det kommer alltid
att finnas kvar.
MEN EFTER FIRANDET väntar ett hårt arbete. Som allra

intensivast blev det som väntat under sommaren. Den
11 augusti stängdes det nationella sommarfönstret och
en intensiv månad full av hårt arbete var över för den här
gången. I Djurgårdens fall låg ett stort fokus, inte minst
utifrån, på anfallare vilket intensifierades i och med Tino
Kadeweres övergång till Le Havre AC i Frankrike den 27 juli.
– Vi visste att det kunde bli aktuell med transaktioner
och att vi hade spelare som det fanns intresse för.
Tino Kadewere var en, Kerim Mrabti en annan.
Oavsett hur det skulle bli med dem så letade vi
förstärkningar till truppen, säger sportchefen
Bosse Andersson.
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Redan innan fönstret hade två stora affärer med
försvarsspelare genomförts. Felix Beijmo lämnade
Kaknäs för Werder Bremen i Tyskland medan Erik
Johansson anslöt från Köpenhamn. Några dagar efter
sommarfönstrets öppnande, närmare bestämt den 19 juli,
presenterades yttermittfältaren Nicklas Bärkroth med
Lech Poznan i Polen som senaste klubbadress.
– Vi kände att vi behövde förstärka kanterna för att
producera mer mål och poäng, som förra året med
Othman El Kabir och den allsvenska skyttekungen
Magnus Eriksson.
TINO KADEWERE är inte den första anfallaren som kommer
som ett okänt namn till Djurgården och utvecklas till en
toppspelare i Allsvenskan för att sedan flytta till större
ligor i utlandet. Sam Johnson, Nyasha Mushekwi och
Michael Olunga är tre ytterligare exempel från de
senaste åren.
– Det är dyrt att köpa färdiga forwards så vi får
utveckla dem hos oss i stället. Det är en del av verksamheten och det handlar mycket om att ha tålamod och att
ge dem förtroende. Vi hade tålamod med Tino i tre år och
det är ovanligt att man får så lång tid i en storklubb, men
vi såg på varje träning att det hände något, säger Bosse
Andersson.
DIF var överens med polackerna om Nicklas Bärkroth
men den förre BP-, Göteborg-, och Norrköpingsspelaren
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Skrivet om Bosse Andersson:

hade flera alternativ och var till en början osäker på om
en flytt hem till Sverige var det rätta. När han väl
bestämde sig för Djurgården hade han hunnit spela för
Lech Poznan i kvalet till Europa League vilket omöjliggjorde hans medverkan i matcherna mot FC Mariupol.
– Det var väldigt olyckligt och något vi kände till, men
samtidigt visste vi att vi stod inför en tuff period med
många matcher och att det var en bra förstärkning på
lång sikt med en spelare som inte har någon längre
startsträcka.

”Sedan hans återkomst som sportchef har Djurgården vänt röda
mot svarta siffror, gjort miljonförsäljningar till vardagsmat och som
genom tydlig och genomtänkt strategi skapat en verksamhet som
bär sig själv. Det är självförtroende, mod och god kommunikationsförmåga i salig blandning, det är speltid och tro på det införskaffade.
Det är insikt om att det kan ta tid.”
Mattias Balkander, Göteborgsposten
”Med enorma vinstmarginaler på spelarövergångar i flera års tid, ett
resultat av Bosse Anderssons omdöme och förhandlingsförmåga,
har klubben inte bara slutat blöda ekonomiskt, den har kunnat växa
istället, och det märks på planen.”
Noa Bachner, Expressen

SEDAN LÄNGE PÅGICK SAMTIDIGT ARBETET och förhandlingar

för att förstärka truppen ytterligare. Långt gångna
diskussioner fördes med fyra-fem spelare som sågs som
bra lösningar på lång sikt och ett par andra som var
tänkbara alternativ under hösten. I ett av fallen sprack
affären trots att Djurgården var helt överens med
spelarens nuvarande klubb och i andra kunde man inte
enas om de ekonomiska villkoren.
– Det är klart att vi visste att vi behövde en forward.
Förutom att leta utomlands har vi även kollat på allt som
finns i Superettan. Vi har varit och tittat på de som skulle
ha kunnat vara något för oss men vi har gjort bedömningen att de inte är bättre än de vi har. Ska du ta hit en
spelare från exempelvis Falkenberg eller Degerfors så
kommer det dessutom att ta tid innan han har anpassat
sig samtidigt som förväntningarna kommer att vara
väldigt stora, säger Bosse Andersson.
Den 9 augusti
presenterades Omar
Eddahri som skrivit på
ett halvårskontrakt.
Anfallaren, med ett
förflutet i Djurgårdens juniorlag,
befann sig i
marockanska
Ittihad Tanger men
var fortfarande
registrerad för Sirius
vilket möjliggjorde

Henrik Berggren
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en blixtsnabb övergång.
– Fotbollsaffärer är ganska komplicerade och det är
mycket pengar involverade. Vi har skapat oss en position
där vi har en stark ekonomi och då kan förväntningarna
bli ganska stora. Ibland blir det inte som man har tänkt
sig men det är klart att vi har en situation framöver där vi
kan göra ett bra jobb. Vi har resurser och möjligheter för
det och vill ju ta så många långsiktiga beslut som möjligt.

Bosse flankeras av Djurgårdens nya tränare Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand.

DEN 19 SEPTEMBER meddelade Bosses parhäst, Djurgår-

MEN DET ÄR INTE DEN SISTA STORA NYHETEN på dif.se under

den Fotbolls vd Henrik Berggren, att han skulle lämna sin
post för att i stället tillträda som operativ chef på Svensk
Elitfotboll. Beskedet fick Bosse Andersson att fundera på
framtiden.
– Vi har jobbat länge ihop. Vi är olika som personer
men har stor respekt för varandra. Vi är båda delaktiga i
helheten i klubben på ett sätt som jag tror är ovanligt.
Det är klart att jag funderar på min framtid, vi har sagt att
vi ska sluta tillsammans, säger Bosse i samband med att
nyheten slog ner som en bomb i Djurgårdsfamiljen.
Två månader senare hade emellertid Henrik Berggren
tänkt om. Kärleken till Djurgården blev för stark. Nästan
samtidigt, den 15 november, bekräftades däremot att
tränarduon Özcan Melkemichel och Ivan Ristic avslutar
sejouren i Djurgården efter att ha tackat nej till en
förlängning.
– Özcan har tillsammans med Ivan Ristic gjort ett
väldigt gott arbete som tränare i Djurgården. Vi har kommit
ut i Europa för första gången på tio år, vunnit första titeln
på tretton år när vi tog hem Svenska Cupen samt även
besegrat både AIK och Hammarby precis som Özcan
lovade när han anställdes av Djurgården. Under samma
period har Özcan även utvecklat spelare som gått vidare
till andra klubbar och som gjort Djurgården ekonomiskt
starkare. Under hösten har vi haft en pågående dialog då
vi ställt frågan till Özcan om han ville diskutera en
förlängning men han har slutligen valt att tacka nej. Vi
är många som kommer att sakna Özcan i Djurgården
som den fantastiska person han är och vi önskar
honom och Ivan ett riktigt stort lycka till i deras
framtida fotbollskarriärer, säger Bosse.

denna intensiva vecka. Den 16 november presenteras
Djurgårdens nya tränarduo. Kim Bergstrand och Thomas
»Tolle« Lagerlöf lämnar IK Sirius och har skrivit på för tre
år på Kaknäs. Kontakten togs under hösten i samband
med att diskussionerna kring tränarfrågan pågick.
– Vi hade ett utgående tränarkontrakt och när det stod
klart att Özcan tackade nej så fick vi ett uppdrag från
styrelsen att titta på nya tränare. Vi tog tag i det direkt
och hade god kunskap om Kim och »Tolle« men undersökte samtidigt olika alternativ. När vi sedan hade
styrelsemöte stod det klart att det var Kim och »Tolle« vi
skulle gå för och alla var eniga beträffande det, säger
Bosse som gillar duons tankar kring hur fotboll ska
spelas.
– Vi ville ha tränare som hade kvaliteter att föra
Djurgården vidare. Kim och »Tolle« har en lång erfarenhet
inom fotbollen och har tränat Sirius undre de senaste sju
säsongerna. De jobbar i par och är otroligt fotbollskunniga, väldigt ambitiösa och duktiga på att utveckla
fotbollsspelare. Trots att de har jobbat sig upp genom
olika divisioner har de hela tiden spelat på ett vägvinnande sätt med en modig och modern fotboll. De har
etablerat Sirius i Allsvenskan på ett imponerande sätt
och har skaffat sig kunskaper kring allt det svåra inom
fotboll eftersom de har varit mer än bara tränare.
Dessutom är det två fantastiska människor och har varit
väldigt omtyckta som tränare. För dem var det ett
självklart val att träna Djurgården eftersom de båda bor i
Stockholm. Nu kunde de lämna över Sirius på ett bra sätt
efter att ha byggt upp verksamheten så tajmingen var
optimal både för vår och deras del.

Tränarna har ett förflutet som
spelare i AIK och Hammarby
vilket uppmärksammades stort i
media och har legat till grund för
diskussioner kring valet. Bosse
är väl medveten om det men
poängterar att kvalitet är en
avgörande faktor.
– Vi har värvat dem som två
väldigt kompetenta tränare som
har visat goda kvaliteter och har
jobbat hårt. De har stor
kännedom om svensk fotboll
och de har stor kunskap om hur
en fotbollsklubb fungerar. De är
båda stockholmare och ett
respekterat par inom fotbollen
för sina tränarinsatser i BP och
Sirius. Sedan har alla olika
bakgrunder men det viktigaste
är att de verkligen ser fram emot
att få komma till Djurgården och att de värdesätter vår
förening och det vi står för högt.
MED EN TYDLIG ROLLFÖRDELNING kliver de in tillsammans
med övrig ledarstab intakt ute på Kaknäs.
– Det handlar om ett rakt treårskontrakt där de båda
kommer att jobba som huvudtränare med Hugo Berggren
som assisterande tränare medan Nikos Gkoulios är kvar
som målvaktstränare. Sedan får vi se vilka önskemål de
har kring den övriga organisationen, det är en senare
fråga men i nuläget är den intakt. Arbetsmässigt handlar
det om en konstellation där båda jobbar med delat
ansvar, säger Bosse som dessutom får in ett tränarpar
med en hel del erfarenhet kring spelarrekrytering.
– För mig är det väldigt bra att de vet hur min
arbetssituation ser ut och vi kan avlasta varandra.
Samtidigt kan de få känna att det är skönt att bara
få fokusera på att vara fotbollstränare med en bra
organisation runt sig.
Något som förhoppningsvis leder till en fotboll som
ger resultat och samtidigt är rolig att se på.
– De har varit väldigt tydliga och klara med hur man
vill spela fotboll. En modern fotboll med mycket bollinnehav och vi har själva stött på Sirius flera gånger och
konstaterat att det är svårt att slå Sirius. De är väldigt
taktiskt kunniga och förbereder sig noggrant. De har en
konsekvens i sitt tänkande som kommer att gå som en
röd tråd under träning och match. Man kan se det på hur
Sirius hanterade sin situation under hösten då de redde
ut ett prekärt läge på ett imponerande sätt. Så jag har
goda förhoppningar om att det här kommer att bli riktigt
bra för Djurgården.
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sveriges bästa
tackar för sig
Söndagen den 11 november gjorde en äkta DIF-legendar sin sista match.
Andreas Isaksson avslutade sin fantastiska målvaktskarriär med att
hålla nollan mot Sirius.
Text: David Bogerius Foto: Bildbyrån

-D

et var det perfekta slutet och alla
hyllningarna jag fick var
verkligen pricken över i:et. Det
här har varit fantastiskt, sa Andreas
Isaksson efter att ha avtackats rejält av
publik, ledare och spelare på Tele2 Arena.

HAN PRESENTERADE SIG för Djurgårdspubliken på Stockholms Stadion redan i maj
1999. Mellan stolparna i Trelleborgs mål
blev han bombarderad med skott från
spelare som Lucas Nilsson och Jones
Kusi-Asare och visade att han var en ett
målvaktslöfte utöver det vanliga. Blåränderna borde ha vunnit med tre-fyra mål
men matchen slutade 2-2.
”Det gick bra” sa Andreas Isaksson,
lika kortfattad då som nu. Den blott
17-årige målvakten hade fått chansen i
Trelleborgsmålet när den ordinarie
målvakten Daniel Andersson brutit armen i
den sista träningsmatchen på försäsongen. Man kan lugnt säga att han tog den.
Daniel Andersson fick emellertid tillbaka
jobbet när frakturen var läkt, men ryktet
om den 198 cm långe ynglingen från Östra
Torp hade hunnit sprida sig ända till
Sydeuropa.
”Nä, men det var inget speciellt. Jag
fick veta några dagar innan att jag skulle
stå. Under tiden fortsatte de att leta. Sen
gjorde jag några bra matcher. Sen slutade
de leta.” sammanfattade Andreas
Isaksson sin allsvenska vår.
INGEN MINDRE KLUBB ÄN JUVENTUS FC ville ha

ner honom redan till sommaren men
mamma Isaksson sa nej. Pappa sa
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emellertid ja så då föll beslutet på Andreas
själv. Han låg vaken en natt och funderade
och sedan gick flyttlasset till Turin.
Förklaringen var enkel: ”Är du 17 år så…
alltså, om en så stor klubb som Juventus
vill ha dig, då är det svårt att säga nej.”
Men det blev inget la dolce vita i
Italien. Det sociala umgänget var nästan
lika begränsat som speltiden. Efter ett
drygt år förstod Andreas agent Roger
Ljung att en förändring måste ske.
Plötsligt var Djurgården, som varit nere
och vänt i Superettan, ett alternativ för
den fortsatta karriären.
– Djurgården agerade snabbt, proffsigt
och kraftfullt. Jag hoppas att jag får spela
så mycket som möjligt. Jag gör mitt bästa
på träningarna, men det är ju inte jag som
tar ut laget. Mitt mål för säsongen är att ta
en plats i startelvan, sa »Isak« när
Djurgårdens presenterade sitt
målvaktsförvärv på en presskonferens i Torben Grut-salen
på Stockholms Stadion.
Det tog några matcher
innan målet uppnåddes.
Målvaktskollegan Rami
Shaaban hade gjort en bra
insats i Superettan och var
värd en chans i Allsvenskan,
men från och med omgång
fyra var tröjan Isakssons.
Han tackade för förtroendet med att hålla nollan
och stod sammanlagt 22
matcher med bara 13
insläppta mål under den
allsvenska säsongen 2001.

VÅREN DÄRPÅ fick han debutera i A-landsla-

get och togs även ut som tredjemålvakt i
VM-truppen. Roligt för Andreas så klart
men den fysiska statusen var inget vidare
när han kom hem till Djurgården inför en
höst i Allsvenskans absoluta toppstrid.
Efter tre insläppta mål mot Örgryte fick
Rami Shaaban återta tröjan i några
matcher, men toppformen var lyckligtvis
tillbaka lagom till höstspurten som liksom
året därpå slutade med SM-guld. Andreas
Isaksson blev även cupmästare efter en
idag klassisk final mot AIK, valdes till
»Årets målvakt« och lade beslag på
platsen som förstemålvakt i A-landslaget.
Första tävlingslandskampen skedde i
EM-kvalet mot Ungern den 12 oktober
2002 på Råsunda (1–1) och därmed hade
han liksom alla riktigt stora svenska landslagsmålvakter debuterat i ung ålder. I EM
2004 var Isaksson en av
turneringens bästa målvakter
och stod för den kanske
allra svettigaste räddningen
när han med en hand
stoppade holländaren
Seedorfs frispark i
kvartsfinalen. Då var
»Isak« redan förlorad
för Djurgården och
Allsvenskan byttes
mot franska
förstaligan och spel
i Rennes tillsammans med Kim
Källström. Där
rankades han som en
av ligans bästa
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ISAKSSONS DRÖMELVA

målvakter under två säsonger samtidigt
som den framgångsrika landslagskarriären
fortsatte.
I VM 2006 missade »Isak« premiärmatchen mot Trinidad/Tobago på grund av
hjärnskakning, ironiskt nog sedan han
under träning träffats i huvudet av ett
stenhårt skott från rums- och lagkamraten
Kim Källström. Precis som i DIF var det
Rami Shaaban som ersatte men väl tillbaka
på plan stod Isaksson för sin bästa insats i
förlustmatchen (0-2) mot Tyskland där han
räddade ett decimerat svenskt lag från
förnedring.
RÄCKVIDDEN KOMBINERAD MED den

blixtsnabba reaktionsförmågan kan få
motståndarlagens allra stjärnforwards att
slita sitt hår av frustration. Dessutom
förefaller han vara totalt orädd i närkampsspelet samtidigt som hans vinnarskalle
kan utlösa rena vansinnet över ett insläppt
mål – även under ett träningspass. Ett
ursinne som skulle få många målvakter att
tappa den ack så viktiga fokuseringen
men »Isak« tycks alltid kunna skaka av sig
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besvikelsen, till och
med när ett
uppgivet Manchester City förlorar med
8-1 mot Middlesbrough. ”Jag tyckte
synd om Isaksson”
sa expertkommentatorn Hasse Backe
efter matchen och
tv-bilderna visade
faktiskt att
svensken var
chanslös på så gott
som alla åtta målen.
Andreas
Isaksson hämmades av skador under
sin tid i Manchester
(2006-08) och
sedan den engelska
landslagsmålvakten
Joe Hart värvats till
klubben blev PSV
Eindhoven ny
klubbadress.
Självförtroendet fick sig en välbehövlig
skjuts av en oklanderlig insats i EM och
tiden i Holland blev till stora delar lyckad
även om PSV aldrig lyckades vinna ligan
under Isakssons sejour i klubben. 2008
innebar ändå en riktigt stor framgång i och
med att klubben nådde gruppspel i
Champions League.
Den nye förbundskaptenen Erik Hamrén
gav »Isak« fortsatt förtroende och när
hans till synes ohotade position ifrågasattes tystade han belackarna genom
avgörande insatser. När kritiken var som
hårdast, bland annat mot spelet med
fötterna, gjorde han en smått omöjlig
räddning med en cykelspark i en landskamp mot Argentina. Den 12 oktober 2012
kunde Andreas Isaksson räkna i sin 100:e
A-landskamp när Sverige besegrade
Färöarna med 2-1 i VM-kvalet.
NÄR KONTRAKTET med PSV Eindhoven gick

ut var flera klubbar aktuella innan Andreas
värvades till Kasimpasa, nykomlingar i
turkiska Süper Lig. Den första säsongen
blev en succé och slutade med kvalspel

till Europa League sedan den svenske
landslagskeepern hållit nollan i nio
matcher. Efter 104 seriematcher under fyra
säsonger och ett självvalt avslut i
landslaget kände tvåbarnsfamiljen
Isaksson att det var dags att flytta hem.
”Det har varit oroligt i Turkiet sista tiden.
Hade jag åkt ner igen hade jag lämnat min
familj hemma.” sa Isaksson efter att hans
comeback i DIF tillkännagivits sommaren
2016. »En bomb« enligt medierna som
underskattat målvaktens känslor för
Djurgården. Ett kontrakt på två och ett
halvt år var påskrivet.
– Bosse (sportchefen Bosse Andersson) hörde av sig, la ut frågan och jag
tänkte till en sekund, sedan var det klart
att jag skulle komma hem igen. Det
krävdes ingen övertalning eller betänketid
utan det kändes helt självklart att jag
skulle hem till Djurgården. Det blir härligt
att komma tillbaka på Kaknäs och få
avsluta karriären där. Även om jag inledde i
Trelleborg så var det i Djurgården som allt
egentligen började och min karriär sköt
fart. Vi hade underbara år med ett
kanonlag och två SM-guld så det känns
skönt att få sluta cirkeln nu, sa Isaksson.
DET VAR LJUVA ORD för alla blåränder. En av
Sveriges bästa målvakter genom tiderna
var tillbaka och framgångarna skulle inte
utebli den här gången heller. Säsongen
2017 kvalificerade sig Djurgården för
Europaspel för första gången på tio år och
i år höll Isaksson nollan när Djurgården
vann Svenska Cupen, första titeln sedan
2005, efter segrar mot bland annat AIK
och Malmö FF. Bilden på Isakssons smått
galet jublande vinnarskalle under
cupbucklan är redan en klassiker.
– Jag tackar Bosse för att jag fick
komma hit och spela i Djurgården ännu en
gång. Det betyder otroligt mycket, sa
Isaksson efter cupfinalen.
Ödmjuka ord från en stor idrottsman
och Djurgårdare som nu kan se tillbaka på
en sagolik fotbollskarriär.

LÄS MER OM ANDREAS ISAKSSONS
KARRIÄR PÅ SID 31

A

ndreas Isakssons gjorde mot Sirius sitt sista framträdande på den svenska fotbollsscenen och avslutade därmed en fantastisk
karriär i DIF och i landslaget genom att hålla nollan. Isaksson kom till Djurgården 2001 och var tillsammans med Kim Källström
framträdande profiler i Djurgårdens ”golden generation”. Med tre SM-guld och fyra cupguld är Djurgården den klubb i svensk fotboll
som vunnit flest titlar på 2000-talet, mycket tack vare Andreas Isaksson som tog fyra guld med Djurgården.
Andreas Isaksson har haft närmare etthundra lagkamrater under sin tid i Djurgården.
I en omröstning på DIF.se har supportrarna röstat fram vilka elva spelare som skulle
»Sveriges bästa målvakt genom tiderna.
ta plats bredvid Isaksson i en så kallad drömelva:
Det finns inte många som är lika professio-

dorsin

nella och tävlingsinriktade. Han hatade att
släppa in mål, oavsett om det gällde ett
gäng killar som fick skjuta straffar på en
svensexa.«
Niclas Rasck, lagkamrat i DIF 2001-04

ISAKSSON

adde
mackan

tobbe

stenman
beijmo
rehn

den ouden

källström

Den enda spelaren som tar plats
som spelat med Isaksson efter hans
återkomst 2016 är Felix Beijmo som kniper
en plats i backlinjen. Isakssons radarpartner Kim
Källström var inte helt otippat den spelare som
fick flest röster. Av 3 019 medverkande i
omröstningen valde hela 98,7% att bocka för
Källström i drömelvan. I anfallet bereds plats åt
Johan Elmander som tidigare i år avslutade
karriären i ÖIS och bredvid honom återfinns den
karismatiske holländaren Geert den Ouden. De
ackompanjeras av Tobias Hysén i IFK Göteborg,
som också spelade sin sista match 2018.

elmander

»För mig och många andra råder det inga som helst tvivel om att det
är Sveriges bästa målvakt genom tiderna. Det är en man av få ord
som aldrig vill framhäva sig själv men jag hoppas och tror att han
innerst inne har en otrolig stolthet över vad han har åstadkommit.«
Jonas Olsson, lagkamrat i DIF 2017-18 och i A-landslaget

Isaksson själv väljer följande 4-4-2-uppställning när han
får sammanfatta sin karriär i Djurgården:
Backar: Niclas Rasck, Markus Karlsson, Jonas Olsson, Mikael Dorsin
Mittfält: Jesper Blomqvist, Kim Källström, Stefan Rehn, Andreas Johansson
Anfall: Johan Elmander, Jones Kusi-Asare
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Ny säsong, nya förväntningar och ny tränarduo på plats inför 2019.
Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf är standby för att ta sig an Djurgården.
Text: Peder Ernerot Foto: Bildbyrån

D

ecember brukar i normala fall vara
en månad för återhämtning för de
som jobbar inom den allsvenska
fotbollen. Så kommer det emellertid inte
se ut för Kim Bergstrand som tillsammans
med Thomas »Tolle« Lagerlöf har kombinerat en epilog som tränare i Sirius med
ett nyligen påbörjat kapitel i Djurgården.
DE DUBBLA AGENDORNA till trots fanns ändå

en lucka för Kim att komma förbi Klocktornet för en kaffe med tillhörande
pratstund om hans nya roll i DIF. Ett
samtal om förväntningar, truppsammansättning och konsten i att disponera sin
fotbollstillvaro.
– Jag hade i alla fall några dagars
ledighet i slutet av november. Men jag
och Tolle hoppas att kunna vara lite
lediga innan jul så att vi kan komma
laddade inför säsongen, berättar Kim som
själv för tränarduons talan den här
gången.
– Vi tycker och tänker ju inte alltid
hundra procent lika så det är bra att jag
och Tolle gör separata intervjuer ibland.
Nu ger jag min syn på saken och nästa
gång så är det Tolle, det blir en bra
dynamik i det. Vi är ju överens om hur vi
ser på fotboll och människor i stort men i
övrigt så har vi våra olikheter.

Uppsala där tågen går förbi och det är
motorvägar runt omkring. En extremt
omysig miljö så vi är väl lite lättpåverkade. Men min korta resumé är att Kaknäs
är en väldigt funktionell och bra träningsmiljö, säger Kim som dessutom får
tillgång till två planer med natur- och
konstgräs.
– Vi har ju varit tränare för ett gräslag i
Sirius och vissa andra klubbar tränar bara
på konstgräs som t.ex. IFK Norrköping. Så
det är bra att ha den möjligheten tycker
jag och är det trettio grader varmt ute så
är det väldigt mycket trevligare att träna
på naturgräs.

sociala medierna särskilt hårt och jag
tycker att det är ganska bra att ligga lågt
med det som tränare. Där kan man få
jävligt mycket stryk och jag har pratat rätt
mycket med Janne Andersson om det.
Det är ju samma sak med övrig media
egentligen. Ska man behålla en relation
och en respekt för medierna och de olika
plattformar som finns mår man kanske
inte optimalt av att läsa allting. Risken är
att man bygger upp någon form av
aggression och det är ändå en match som
man inte kan vinna. Men vi har ju fördelen
av att ha en egen mediaplattform inom
DIF där vi kan kommunicera öppet utan
att det misstolkas.

ATT DJURGÅRDEN DESSUTOM är en transpa-

rent förening med öppna träningar är
positivt, tycker Kim. Även om det kan
ställa till det lite rent taktiskt inför match.
– Det blir ju lite knepigt med öppenheten på Kaknäs beträffande taktik och
startelvor till exempel. Men det kan man
ju lösa med träningar på Tele2 Arena inför
match. Vi har ju haft öppna träningar även
i Sirius där folk varit och kollat och jag
tycker att det fungerat bra. Sedan vet
man ju inte hur det ser ut om vi skulle åka
på x antal förluster men förhoppningsvis
slipper vi det. Både jag och Tolle har ju
spelat i stora föreningar så vi vet hur det
funkar på den här nivån.

»Vi är ganska överens om vad som behövs«

BAKGRUNDEN i de tidigare nämnda
föreningarna innefattar bland annat spel i
AIK och även Hammarby för Kim. Något
som blev omdebatterat till en början men
som sedan ganska snabbt mattades av.
För Kims del har det dock varit hyfsat
lugnt och han har också gjort ett
medvetet strategiskt val i att inte gräva
ner sig för djupt i allt som skrivs.
– Bland de kompisar och den del av
släkten som är djurgårdare har det varit
väldigt positivt så klart. I övrigt har det
varit väldigt lugnt rent personligen.
Samtidigt har jag inte utsatt mig för de

EN CENTRAL DEL blir naturligtvis att

Nu närmast handlar det om att få igång
maskineriet och lägga upp strategin för
säsongen som väntar, berättar Kim.
– Vi har inte hunnit så långt ännu. Jag
avslutade mitt uppdrag rent fysiskt i
Sirius i månadsskiftet, lämnade in
nycklarna och sa hejdå på riktigt till all
personal. Sedan har vi naturligtvis pratat
mycket med Bosse och varit på Kaknäs
för att träffa spelarna och alla ledarna.
Närmast ska jag och Tolle sätta oss ner
för att planera januari och träningslägret
och när det här publiceras finns nog en
plan klar.

DE GEMENSAMMA NÄMNARNA är ändå i

överväldigande majoritet för tränarduon
som har jobbat tillsammans under sju år
som huvudtränare för IK Sirius under en
resa upp från Division1 Norra till en
etablerad allsvensk nivå. Men nu lämnar
de Lötens IP till förmån för Kaknäs, en
anläggning som de verkligen uppskattar.
– Det kan inte finnas många lag som
har en vackrare träningsmiljö än den som
finns där. Sedan är det kanske inte
optimalt att man inte kan bygga ut precis
som man vill. Men det kan man ju köpa
när vi befinner oss i Nationalstadsparken.
Jag och Tolle kommer ju från Lötens IP i
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inventera spelartruppen och identifiera
behoven som finns i nuläget.
– Vi har haft en kort översyn och jag hade
en sittning med Hugo (Berggren, assisterande tränare) och Nikos (Gkoulios,
målvaktstränare) där de berättade hur de
såg på spelartruppen. Vi gick även igenom
klipp och skaffade oss en lite djupare
uppfattning. Samtidigt så tittar vi hela
tiden på matcher för att se hur det har sett
ut under säsongen, förklarar Kim som
naturligtvis har en tät dialog med
sportchef Bosse Andersson.

»Målsättningen fick vi ju med oss
på köpet när vi började, att det är
en Europa-plats som gäller.«
KIM BERGSTRAND
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SÅ SER ÖNSKELISTAN UT och bryter man ner

den i specifika behov på respektive position finns det vissa kriterier som gärna ska
uppfyllas. Låt oss börja med ytterbackspositionen.
– Som högerback handlar det ju
självklart först och främst om att försvara
och fysik och snabbhet vill ju alla ha. Vi
gillar ju killar som är skickliga med bollen
så kan man hitta det och en hyfsad
passningsfot så blir det fantastiskt bra.
Gärna anfallsinriktade och ung, en högerback med fart och framåtanda om man ska
summera, säger Kim och går vidare till
burväktarens önskade egenskaper.
– Kraven på målvakterna ökar ju från år
till år så förutom att rädda bollar och
förhindra målchanser måste fötterna
finnas med. Djurgården är ju dessutom ett
konstgräslag där målvakten får en allt
större roll i uppspelsfasen. Så det är
viktigt, även om inte det kommer vara vårt
primära fokus.
NÄR DET GÄLLER forwarduppsättningen är

den ju beroende av utfallet på transfermarknaden.
– Det återstår att se om Badji blir kvar.
Men antagligen behövs det tre nya
anfallare och förutom det uppenbara
grundkravet att de ska vara skickliga på
att göra mål så krävs olika saker. Snabbhet
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är ju otroligt viktigt och har de inte
snabbhet så ska de gärna vara bra på
skallen och på att ta emot bollar. Men
främst vill vi ha löpvillga spelare som
gärna har lite kontroll på spelet också.
HURUVIDA BOSSE ANDERSSON håller med och
agerar tomtefar genom att uppfylla hela
önskelistan återstår att se. Men Kim
betonar tydligt att det finns väldigt mycket
fotbollskompetens i nuvarande trupp och
en utmärkt grund för att börja dra upp
riktlinjer.
– Just nu handlar det om att samla
information om vad som är bra och vad vi
kan göra bättre. Därefter ska vi få in den
erfarenhet som finns i vårt sätt att tänka.
Sedan handlar det om att utifrån det
spelarmaterial som finns nu bygga en
spelidé och hitta det sätt som vi vill spela
fotboll på. Det måste klicka med den trupp
som finns och med Djurgården som
förening.

FÖRSTA TESTET VÄNTAR i Svenska Cupens
gruppspel i vinter där regerande mästarna
DIF kommer att gå all in.
– Det måste vi ju göra. Det är en av två
titlar som vi kan vinna och det finns ett
cupguld att försvara. Det var en imponerande insats förra året där Malmö, AIK och
Häcken besegrades på vägen till titeln. Så
det måste vi självklart gå för i år igen, säger
Kim som i skrivande stund endast har
Elfsborg klara som en av tre motståndare.
– Det är ingen omöjlig uppgift, känns
det som. Men de kommer att ha haft ett år
på sig med en ny tränare som vill sätta sin
prägel på deras spel. Så mycket talar för
att de blir betydligt bättre nästa år och
sedan får vi se vilka övriga lag som
tillkommer.
HELGEN DEN 16-17 FEBRUARI drar det igång

Ett cupguld ska försvaras

När det gäller målsättningen för året har
inte Kim och Tolle behövt fundera speciellt
mycket eftersom det finns en uttalad
vision om att DIF ska finnas med i den
allsvenska toppstriden med allt vad det
innebär.
– Målsättningen fick vi ju med oss på
köpet när vi började, att det är en
Europa-plats som gäller. Så det behöver vi
inte lägga så mycket krut på, garvar Kim
och fortsätter:
– Det är ju bara en resultatmässig
målsättning. Sedan måste vi ju komma
fram till andra mål kring hur vi ska träna,

och fram tills dess handlar det om att
bygga upp ett Djurgården anno 2019 som
bär Bergstrand & Lagerlöfs signum. Ett
projekt som kommer att bli mycket
intressant att följa och det lär bli ett stort
engagemang från alla håll inom föreningen, inte minst från Kim själv som
brinner för att komma igång.
– Det känns mer och mer spännande
och intressant för varje dag som går, så
jag är väldigt inspirerad. Det här kommer
att bli jättekul, summerar Kim och det är
sannolikt ingen högoddsare att vapendragaren Thomas Lagerlöf instämmer i
entusiasmen.
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– Vi pratar ett par gånger om dagen om
spelare och annat. Vi är ganska överens
om vad som behövs, sedan får vi se. Men
det är ju ingen hemlighet att vi behöver en
målvakt, en högerback och en uppsättning anfallare.

hur vi ska uppföra oss, vilken miljö vi vill
ha i truppen, ute på Kaknäs och i omklädningsrummet. Vi tror på en tävlingsinriktad
miljö där alla trivs så det finns målsättningar i hur vi når dit och tränar optimalt.
Det finns en del att göra och allting
kommer inte att sitta klockrent den 8
januari. Men vi kommer att pracka på
spelarna i lagom doser hur vi tycker att det
ska se ut på fotbollsplanen. Man kan inte
komma direkt in och bara blåsa på utan vi
ska vara lite lagom auktoritära nu i början.
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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
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FRÅN GRÅTT TILL BLÅTT

Den gemensamma kärleken till Djurgården är vår förenings själ och hjärta och alla ni som
ser våra matcher på plats är vår största tillgång. Gammal som ung, sittplats som ståplats,
säsongare som enstaka besökare – ert engagemang och er närvaro betyder oerhört mycket.
Text: DIF Fotboll Foto: Bildbyrån

V

i har en magisk inramning på våra
matcher men det är ingenting vi tar
för givet. Om vi ska fortsätta att
utvecklas som förening behöver vi
välfyllda läktare och förutom stämningen
som skapas så är biljettförsäljningen till
våra hemmamatcher en av föreningens
absolut viktigaste inkomstkällor. Därför
vill vi göra allt vi kan för att få fler
personer att besöka våra arrangemang
när vi spelar på Tele2 Arena eller på
Stockholms Stadion.
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Detta är självklart helt oförsvarbart och
något vi jobbar med dagligen för att få
bort. Djurgården Fotboll bedriver sedan
många år ett väl utarbetat säkerhetsarbete
för att förebygga att problem uppstår. Det
tillsammans med att vi har en ständig
dialog med våra supportrar genom våra
SLO:er gör att vi i dag anses vara en av de
ledande föreningarna i Sverige inom detta
område. Vi tycker själva att vi kommit
väldigt långt i detta arbete, men vi kommer
aldrig att vara nöjda förrän vi har trygga
arrangemang för alla våra besökare.
Språkbruk

I FEBRUARI OCH SEPTEMBER 2018 gjordes två

omfattande publikundersökningar för att
få en tydligare bild av publikens intryck
och tankar kring besöken på Tele2 Arena.
Publikundersökningarna genomfördes för
att göra upplevelsen ännu mer positiv för
alla besökare. I svaren framgick det tydligt
att det finns ett antal områden där vi som
förening måste förbättra oss för att
behålla den publik som går väldigt ofta
samt attrahera de som går sällan eller
aldrig.

Vi har valt att dela in dessa förbättringsområden i fem olika kategorier:
1. Ordningsstörningar
2. Språkbruk
3. Kringaktiviteter
4. Spelschemat
5. Mat & Servering
Ordningsstörningar

Det är ingen hemlighet att vi under årens
lopp drabbats av ordningsstörningar av
olika karaktär på och kring våra matcher.

Vidare ser vi i undersökningen och när vi
möter våra supportrar att det är väldigt
många som tycker att språkbruket på våra
läktare blivit allt grövre och många gånger
sexistiskt. Det är en utveckling som vi måste
vända på hela arenan, och befinner du dig på
en läktare med barn och/eller minderåriga är
det extra viktigt. Vi kommer inför årets
säsong att ha extra personal på och omkring
våra familjesektioner för att tillsammans se
till att alla ni som väljer att sitta där får en
upplevelse fri från ovårdat språk.

Kringaktiviteter

En Djurgårdsmatch ska vara mer än 90
minuter fotboll. Planering för hur vi kan
skapa mer liv och rörelse i samband med
våra hemmamatcher pågår just nu och
kommer att synas från säsongsstarten
2019. Vi ser även över hur vi kan färga
arenan och området kring den ännu mer
blått. Det är det vi kallar från grått till blått
och det ska kännas och märkas tydligare att
det är Djurgården som spelar hemmamatch.
Speldagar

Det har funnits ett missnöje med det stora
antalet hemmamatcher på söndagar under
den gångna säsongen. Det är många saker
som påverkar fastställandet av spelschemat, man måste ta hänsyn till TV-avtal,
landslagsuppehåll, tillgänglighet till
arenorna, lag som ska spela Europaspel,
avtalet med Svenska Spel och polisen.
Djurgården verkar för att ha en mix av
speldagar där man spelar ungefär hälften
av matcherna på vardagar och den andra
hälften på helger. Vi hoppas att vi ska få
ett bättre flyt i spelschemat och en bättre
mix av speldagar under 2019.

Mat & dryck

Ett område där många besökare på Tele2
Arena uttrycker stor besvikelse. Utbudet
anses vara för smalt, för dyrt, smaklöst
och ofta serverat utan någon större
omtanke om oss besökare. När visa rätter
tar slut så bemöts det dessutom som den
naturligaste saken i världen. Ett inte alltför
serviceorienterat bemötande. Vi har vid
flera tillfällen påtalat detta för Levy
Restaurants som driver alla restauranger
och barer på arenan och vi har flera
inbokade arbetsmöten inför nästa säsong
för att försöka driva på så att nödvändiga
förbättringar sker.
I samband med dammatcherna på
Stadion så får vår egen servering ett gott
betyg av besökarna.
DJURGÅRDEN FOTBOLL vill att vi alla gör vad

vi kan för att klara detta tillsammans och
göra Djurgårdens hemmamatcher till
Sveriges bästa matchupplevelser. Vi ses
på Tele2 Arena och på Stadion 2019.
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CUPMÄST ARE 2018
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Andreas Isaksson

»Sista
utposten«

Ronney Pettersson

Vi har varit lyckligt lottade vad gäller målvakter i vår kära förening, nu
senast manifesterat genom Andreas Isaksson. Går vi tillbaka några
decennier finner vi andra exempel – direkt eller indirekt avgörande i
kampen om medaljer, inte sällan guld har det visat sig.

Arne Arvidsson

Här är tre exempel som satt sin prägel på Stockholms Stolthet.
Text: Rolle Åman Foto: Johan Sahlén & Bildbyrån
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the gentle giant
Tryggheten själv

A

tt »Arvid« skulle hamna i Djurgården
var skrivet i stjärnorna. Eller snarare
i Sigge Berghs hemliga rekryteringsanteckningar. Om du undrar vem
Sigge Bergh är, kanske en kort presentation är på sin plats: Sigvard Bergh föddes i
Långshyttan 1912, samma år som
Djurgårdens IF tog sitt första SM-guld,
men också samma år som Stadion var
huvudarena för OS.

DET LÅTER NÄSTAN SOM SIGGES ÖDE var
predestinerat att hamna i DIF. Det gjorde
han också. Med besked. Få eller ingen
har betytt så mycket för föreningen
som jur.kand. Bergh. Inte så mycket
som aktiv (hann bara med 16 allsvenska
matcher innan knäskadan satte stopp
för karriären) men desto mer som ledare,
där han bland mycket annat var ordförande i fotbollssektionen mellan 1942
och 1967 – ofattbara 26 år! Men det
var bara en roll för den gänglige masen.
Förutom att strategiskt leda föreningen gjorde han ofantlig, praktisk nytta
som talangscout där han nosade upp
blivande landslagsstjärnor som Hasse
Jeppson, Sigge Parling, »Lill-Lappen«
Hellström och Leffe Eriksson. Men också
en ung, reslig målvakt från Långshyttan som naturligtvis inte undgått Sigge
argusöga.
Talangen var Arne Arvidsson, som
kom till DIF 1952 och spelade hela 13 säsonger för oss. Under den tiden spelade
han 501 A-lagsmatcher för Djurgården
och var en starkt bidragande anledning
till att DIF blev svenska mästare 1954/55
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(du minns att det spelades höst/vår då),
1959 och 1964.
MEN I ÄRLIGHETENS NAMN bör han också
vara medskyldig till att vi åkte ur
Allsvenskan som regerande mästare
1960. Märkligt, men sant. Nu varade div.
II-besöket bara ett år eftersom vi knappt
men dock lyckades vinna serien före IFK
Stockholm. Men det dramat är en annan
historia…
»Arvids« säkra målvaktspel uppmärksammades naturligtvis: 27 A-landskamper
mellan 1954 och 1965. Sista landskampen
blev den oerhört dramatiska och för
Sverige ödesdigra VM-kvalmatchen på
Råsunda mot Västtyskland, förlust med
2-1. Därmed var Sveriges möjligheter till
VM-slutspel i England borta. Västtyskland
vann gruppen, före Sverige och sist
Cypern. Västtyskland gick året efter till
VM-final, där man i en historisk match föll
med 4-2 mot värdnationen England.
Några av adjektiven för att beskriva
Arne Arvidsson är ”lugn, kraftfull och
reaktionsnabb” – inte oväsentliga
egenskaper för en målvakt. Lägg där till
att han hade ett slags inofficiellt svenskt
rekord att rädda straffar – värst (för
motståndarna) var det när han tog två
straffar i bortamötet 1962 med Örebro SK
och som räddade en poäng. Kuriosa:
Peder Persson, senare dubbel guldmedaljör med DIF -64 och -66, gav Örebro
ledningen.
MITTEN AV 1960-TALET blev en turbulent

period i svensk fotboll med Sirius i en

framträdande roll. 1964 vann Djurgården
SM-guld i fotboll, samma år som Sirius
slog Huvudsta med 6–1 och klarade sig
kvar i division III. I DIF spelade landslagsmännen »Tjalle« Mild, Leif Eriksson och
»Arvid«, den blivande landslagsmannen
Hasse Nilsson och Torsten Furukrantz. Ett
år senare hade samtliga skrivit på för
Sirius – i division III. Problemet – för
Sirius – var att Eriksson och Nilsson hade
kontrakt med Djurgården, som vägrade
släppa sina stjärnor. Båda blev ettårsfall
och tvingades alltså kvar i Djurgården
under 1965. Men mästarlaget från
Stockholms Stadion var splittrat.
Sönderköpt – enligt många – av en
division III-klubb från Uppsala. Men 1965
var det bara Hans »Tjalle« Mild av
djurgårdskvintetten som var klar för
klubben, då som spelande tränare.
Nu lyckades Sirius inte vinna division III
1965, utan blev bara trea. Seriesegrare
blev istället den lilla uppländska bruksorten Gimo, som när segern var säkrad,
fick ett telegram från Djurgården med
följande bitska känga till Sirius: »Vi höja
bägaren med druvans saft, för ärlig seger
utav egen kraft!«.
Men med alla djurgårdsförvärv på plats
kunde inget stoppa Sirius framfart och
1968 tog man steget upp i Allsvenskan för
första gången. Men då hade »Arvid«
återvänt till Djurgården – då som målvaktstränare och kunde följa sin efterträdare, en spelare som ägde ungefär
samma egenskaper som »Arvid« och
som också skulle bli svensk mästare
och landslagsspelare.

E

pitetet är lånat från Wales store
center (188 cm) John Charles som
gjorde stor succé i Juventus under
slutet av 50-talet. »Den vänlige jätten« blev
aldrig varnad eller utvisad under hela sin
karriär, mycket tack vare sin filantropiska
ådra att aldrig avsiktligt fälla eller skada en
motståndare. Charles var Wales stora
stjärna under VM-slutspelet i Sverige 1958.
JUST DET ÅRET kom en lika reslig kille från
Skövde till Djurgården. Lika vänlig också,
för den delen. Ronney Pettersson kom att
stå i skuggan av Arne Arvidsson i hela åtta
år innan han tog tröja nr. 1. Vad gjorde då en
ambitiöst satsande fotbollspelare? Jo, han
bidade sin tid i vårt reservlag och passade
på att utbilda sig till ingenjör.
När han väl kom över målvaktströjan i
representationslaget släppte han den inte:
fem raka säsonger (1966-1970) med samtliga spelade matcher. Det första året som
ordinarie målvakt måste betraktas som en
ren dundersuccé: lagkapten i det lag som
tog allsvenskt guld och debut i A-landslaget. Legendariske »Putte« Kock blev lyrisk
och proklamerade att »Ronney Pettersson
är Sveriges bästa målvakt genom tiderna«.
Hur det var med den saken får vi låta vara
osagt, men visst var han en slags arketypisk målvaktsfigur – lång, kraftigt byggd
(matchvikt 90 kg) men också bra spelsinne
och en befriande »boxhandske«.
1966 VAR FÖR ÖVRIGT året då experterna

tippade att Djurgården skulle få det svårt,
kanske rent en avstigningskandidat med
tanke på åderlåtningen från Sirius sida.
Men ack så fel man fick! Kloka nyförvärv
– bland andra Conny Granqvist, Willy
Gummesson och Claes Cronqvist – taktiskt »rävspel« (bara 17 insläppta mål) och
där nye stjärnan Sven Lindman visade
kvaliteter som skulle ta honom ut i Europa

ett par år senare, visade att man istället
var att räkna med i toppstriden. Och så
hade vi ju altmeister, Gösta »Knivsta«
Sandberg, som både hade smartness och
rutin kvar. Den brygden ledde fram till en
direkt avgörande match på Råsunda.
Bilden från den matchen kanske du sett
tidigare, där »Knivsta« bärs i guldstol efter
att vi besegrat IFK Norrköping med 3-0
inför nästan 40 000 åskådare. »Svenne«
Lindman knorrade in 1-0 i första krysset
bredvid IFK-målvakten Bengt Lindström
och under matchens sista fem minuter
gjorde sedan Kay Wiestål och Peder Persson varsitt mål och fastställde slutresultat
3-0. Ronney minns det som det vore igår:
– Ja, det var en fantastisk känsla! Så
mycket folk, sådan atmosfär och sedan SMguld det första året som ordinarie.
Efter segerceremonin där »Knivsta« bars i
guldstol väntade en riktig överraskning.
Idésprutan och urdjurgårdaren Torsten
Adenby hade fixat ett flygplan som snurrade
runt över Stockholm den mörka oktobernatten – snacka om annorlunda guldfest!
– Alla spelare med respektive var
naturligtvis med, men även mina föräldrar
som var på besök fick vara med. Jag tycker
att Djurgården alltid varit generösa mot alla
som varit runt laget, inte bara spelarna. Det
var - och är - en välkomnande atmosfär, det
märker jag fortfarande. Där uppe i sjunde
himlen firade det nederlagstippade gänget
SM-guldet, kanske ett av de mest otippade
i vår historia.
Ronneys genombrottsår var speciellt ur
många synvinklar: Lagkapten, SM-guld,
debut i A-landslaget och så utsedd till den
svenska idrottens gentleman nummer 1.
I det beslutet låg säkert hans långa
lojalitet mot DIF:
– Det var som ketchupeffekten – allt
som samlats ihop under åtta år bara föll
på plats!

Under de fem år som ordinarie
allsvensk målvakt missade han inte en
enda match. I landslaget blev det totalt
17 matcher. Ronney och Örebros SvenGunnar Larsson alternerade som förstaalternativ. Båda målvakterna var med i
den svenska VM-truppen i Mexiko 1970,
men där hade en yngling vid namn Ronnie
Hellstöm lagt beslag på målvaktströjan.
ETT UDDA OCH ROLIGT MINNE är VM-kvalet

året innan mot Norge på Ullevi där han och
tuffingen
Odd Iversen
hade en
drabbning
som visats
otaliga
gånger i
norsk press.
Båda
hårdingarna
brakar ihop
och »Iver«
skriker »Ditt
førbainna kveithau« på nordnorska (han
var från Trondheim). En korrekt översättning skulle vara »din förbannade hälleflundra«, men här betydde kveithau helt
enkelt idiot!
– Den här bilden har förföljt mig i nästan 50 år och jag blir ofta kontaktad av
norsk press som ber mig att berätta om
händelsen. Jag hade opererats för diskbråck i januari men var på benen till den
allsvenska premiären och Orvar (Bergmark, dåvarande förbundskapten) gav sig
fan på att jag skulle stå mot norrmännen i
början på sommaren och körde extra med
mig. Han visste väl att det skulle bli tuffa
tag. Det blev det också …
Det var nog tur för Odd Iversen att
Ronney är en vänlig jätte. Matchen vanns
för övrigt av Sverige med 4-2.
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den störste

Takbox med lasthållare ingår.

B

land Djurgårdens många duktiga
målvakter, precis exemplifierat med
Arne Arvidsson och Ronney Pettersson, finns det ändå en som ter sig större
än alla, inte bara till längden. Andreas
Isaksson hade två sejourer hos oss. Den
första gången kom en lite valpig men
lovande målvakt, den andra gången en
världsvan och rutinerad dito.

DEN TRYGGE SKÅNINGEN från Smygehamn

Tiguan TDI 190 DSG 4MOTION Executive Edition.
En fullmatad SUV med hög säkerhet, påkostad underhållning och
4MOTION fyrhjulsdrift som standard. Active Control körprofilval
anpassar bilen till olika underlag. I Executive Edition ingår även
fjärrstyrd parkeringsvärmare, 18” lättmetallfälgar, elmanövrerad
baklucka och eluppvärmd ratt.

Pris från 341 000 kr.
Volkswagen Leasing 2 720 kr/mån.
Förmånsvärde från 2 183 kr/mån.

VI S TÖTTA R

började sitt fotbollsspelande i lokala
föreningen Östra Torp, strax utanför Trelleborg. Som pojkspelare hamnade han
i Trelleborgs FF och redan som 17-åring
hamnade han i hetluften – den ordinarie
målvakten, Daniel Andersson, bröt armen
strax innan seriestart och helt plötsligt
skulle den långe och tanige talangen få
spela allsvensk fotboll. Den minnesgode
kan spela upp en måndagsmatch på Stadion
i början på maj 1999 där DIF-Trelleborg
möttes i en match som slutade 2-2 och där
»Isaks« storspel räddade bortalaget.
När Daniel Andersson var tillbaka hade
redan ryktet som den unge målvakten
spridit sig både nationellt och internationellt. Ett, tu, tre så blev den temporära
lösningen utlandsproffs i storklubben
Juventus! Det blev några dagar av funderingar hemma i Smygehamn med föräldrarna som var kluvna till erbjudandet. Till
slut så fick Andreas själv bestämma.
– Är du 17 år så… alltså, om en så stor
klubb som Juventus vill ha dig, då är det
svårt att säga nej.
MEN LIVET I ITALIEN BLEV TUFFT, inte minst

Volkswagen Stockholm

Bredden - Bromma - Hammarby Sjöstad - Kista - Smista
Södertälje Täby - Östermalm (enbart service).

Bränsleförbrukning blandad körning 5,7 l/100 km, CO2-utsläpp 149 g/km. Priserna gäller t o m 2018-12-31 och takboxerbjudandet inkl. lasthållare t o m 2019-03-31 (värde 12
099 kr). Volkswagen Leasing 36 mån (exkl moms), 20% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (okt 2018). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Indikativt förmånsvärde per månad vid 50% marginalskatt baserat på bilens förmångrundande pris och fordonsskatt. Fordonsskatten är beräknad på vid
trycktillfället kända CO2-värden. För exakt förmånsvärde se skv.se. Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser.

30

Volkswagen Stockholm

vid sidan av fotbollen. Tanken var att han
skulle bo ihop med de andra ungdomarna
i ett slags kollektiv, men det funkade inte
riktigt socialt. Här kan vi kanske prata om
kulturkrock mellan självupptagna italienska killar och en blyg, lite tillbakadragen

svensk kille. Men att aldrig få spela
meningsfulla matcher och dessutom
känna ett utanförskap tärde, något som
»Isaks« agent, Roger Ljung, var medveten om.
Djurgården ramlade ur 1999, men
studsade tillbaka genom att vinna
Superettan året efter, före Malmö FF
(I det laget kom en annan talang i dager,
född samma dag och år som »Isak«: Zlatan
Ibrahimović. Jämngamla, födda några mil
från varandra men så olika karaktärer…).
Roger Ljungs råd till den frustrerade
ynglingen i Turin var att se Djurgården som
nästa anhalt i karriären. Så blev det. På
presskonferensen proklamerade nyförvärvet ödmjukt:
– Djurgården har agerat snabbt och
proffsigt. Jag hoppas naturligtvis att jag
får spela så mycket som möjligt. Jag gör
mitt bästa på träningarna, men det är
ju inte jag som tar ut laget. Mitt mål för
säsongen är att ta en plats i startelvan.
Visst blev målet uppfyllt, även om det
tog några matcher. Efter sju insläppta mål
– bl.a. fyra mot MFF på Stadion – på tre
matcher ville tränarduon »Snuffe å Zoran«
låta Rami Shaaban vila. In kom »Isak« och
sedan var det inget tvivel om vem som var
förstemålvakt.

Europa tog honom till Stade Rennais FC,
Manchester City, PSV Eindhoven och till
sist turkiska Kasimpasa SK.
Den parallella blågula karriären som tog
fart 2002 fortsatte ända fram till 2016 då
han tackade för sig efter 133 A-landskamper. Bara Anders Svensson (148 matcher)
och Thomas Ravelli (143) har gjort fler.
SOMMAREN 2016 var det dags att ta beslutet som vi djurgårdare jublade över
– »Isak« valde att komma tillbaka till föreningen där hans karriär sköt fart i början på
2000-talet.
Kolla hans CV och låt dig imponeras:
A-landskamper: 133 (43 hållna nollor)
U21-landskamper: 23
Juniorlandskamper (U16 och U18): 20
Allsvenska matcher: 134 (41 hållna nollor)
Matcher i Frankrike (Ligue 1): 62
Matcher i England (Premier League): 19
Matcher i Holland (Eredivisie): 123
Matcher i Turkiet (Süper Lig): 104
SM-guld: 2
Svenska Cup-titlar: 2
»Årets målvakt« i Sverige: 2002, 2003,
2004, 2005, 2009, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015.
ATT FÅ UPPLEVA Andreas första del av åter-

DÄRMED VAR KARRIÄREN I FULL GÅNG. 2002

blev på det hela ett fantastiskt år: debut
i A-landslaget och uttagen i VM-truppen,
SM-guld, cupmästare och så kvittot – utsedd till »Årets målvakt« på Fotbollsgalan.
Framgångarna i klubblaget fortsatte.
Redan efter tre omgångar kunde man
skönja lagets styrka: maximala nio poäng
och 11-0 i målskillnad. Mycket riktigt
så ledde det fram till ett övertygande
SM-guld, hela sju poäng före Hammarby.
Därmed stod det också klart att Andreas
Isaksson var förlorad för DIF. En ny och
betydligt längre resa än den första ut i

komsten var en ren ynnest. Det var inget
tvivel om att det var en av Sveriges bästa
målvakter någonsin som vaktade målet.
Tryggheten, lugnet och reaktionsförmågan – parat med en äkta vinnargen –
betydde många poäng för oss. Nu kommer
de egenskaperna till sin rätt i en annan
miljö, bland annat i den padelanläggning i
Avesta som han gått in i som delägare.
Det har varit en ära att få lära känna
en sådan professionell och jordnära kille.
Vi blåränder bockar och bugar och hoppas
att få se dig hos oss i andra, framtida
sammanhang.
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Djurgårdens Mini-Camper

Ett fotbollsinitiativ
för ökad fysisk aktivitet

Djurgården Fotboll vill sätta Stockholm i rörelse! Det gör vi via uppsökande
idrottsaktiviteter för barn och ungdomar på skolor, på fotbollsplaner och andra
platser runt om i Stockholm. Som Stockholms Stolthet och Sveriges ledande
idrottsförening ser vi vår uppsökande idrott som en förlängning av vår kärnverksamhet fotboll.
Text: Filip Lundberg Foto: Johan Sahlén

B

arn och ungdomar rör sig allt mindre
och en minoritet når idag den
rekommenderade mängden av 60
minuter daglig fysisk aktivitet. Fysisk
aktivitet påverkar vår koncentrationsförmåga positivt, det ökar vår kreativitet, det
minskar stress och det ökar vårt allmänna
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välbefinnande. Med andra ord, att vara
fysiskt aktiv är kanske en av de starkaste
förebyggande åtgärder vi idag känner till
för att förbättra folkhälsan. Djurgårdens
uppsökande verksamhet medför ökade
insatser för barn och ungas dagliga
motionerande.

Vad är en Mini-Camp?

Mini-Camper är vårt koncept för att introducera fotbollen till de yngsta skolbarnen
från F-klass till åk 3. Med rörelseglädje i
fokus genomför vi övningar där varje barn
får arbeta med en egen boll för att på så
sätt, på sina villkor, upptäcka hur roligt

det är med fotboll. Fokus är på att varje
barn kan skapa sig en egen relation till
fotbollen och upptäcka hur roligt det är
att vara fysiskt aktiv.
MINI-CAMPERNA GENOMFÖRS generellt på

plats på skolor eller i skolans absoluta
närområde. Djurgården Fotboll står för
allt material, ledare och det pedagogiska
innehållet under de 60 minuter som varje
camp pågår. Vi kan vanligtvis hålla tre
Mini-camp om dagen med 30-60 barn vid
varje tillfälle, beroende på hur stor planen
är. Vi aktiverar runt 200 nya barn per vecka
och efter varje pass får varje barn ett diplom,
en gymnastikpåse med vattenflaska och
värdebevis för att gratis kunna gå med
familjen på valfri herr- eller damfotbollsmatch med Djurgården Fotboll.

NÄR VI SUMMERAR 2018 kommer vi att ha

nått närmare 5 000 barn i Stockholms
skolor via våra Mini-Camper. Därutöver
har vi nått 10 000 föräldrar och vårdnadshavare samt hundratals lärare och
fritidspedagoger. Under 2019 kommer
Mini-Camper rullas ut även i Djurgården
Hockeys regi. Håll utkik i Djurgården
Fotboll och Djurgården Hockeys digitala
kanaler för mer information om våra
Mini-Camper.
Alla vinner

Vi på Djurgården Fotboll vet att föreningen kan visa vägen för att få barn att
aktivera sig och har genom Mini-Camper
tagit initiativ som medför fördelar för
alla – inte bara för klubbar och samarbetspartners utan också för stadens

barn, familjer och skolor. Det handlar om
ett gemensamt värdeskapande som alla
vinner på.
– Djurgården är en klubb för män
och kvinnor, pojkar och flickor och våra
Mini-Camper ger Stockholms barn en
introduktion till fotbollen. Vi kan fotboll,
det är vår huvudverksamhet, och våra
Mini-Camper är ett perfekt initiativ där
vi som klubb kan använda vår attraktionskraft, våra ledares fotbollskunskap
och våra partners växande intresse för
social hållbarhet för att hjälpa skolorna
att få barn att röra på sig. Det är något
alla inblandade vinner på. Den positiva
återkopplingen från samtliga inblandade har verkligen varit helt fantastisk,
säger Djurgården Fotbolls vd Henrik
Berggren.
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»De ska inte se Djurgården som
slutmålet i karriären utan vilja vidare
till landslaget och Barcelona eller
någon annan stor klubb i utlandet.«
JOEL RIDDEZ

ganska många tecken på att det kommer
att bli bra med tanke på de spelare som
har förlängt sina kontrakt.

DIF Dam

ambitionen
att ta guld

Julia Spetsmark prövar lyckan.

2018 blev en prövning för Djurgårdens damer och Joel Riddez, tränare och sportchef i en och samma person. Laget som skulle ta ytterligare ett kliv mot toppskiktet drabbades svårt av skador och tvingades kriga i tabellens nedre regioner.
Till slut blev det en åttondeplats, med tre poängs marginal till nedflyttade
Hammarby, men fokus har omgående ställts in på den kommande säsongen.
Text: David Bogerius & Johan Sahlén Foto: Johan Sahlén & Bildbyrån

-D

et är väl en av anledningarna till
att jag har skrivit på ett nytt
tvåårskontrakt. Jag är revanschsugen, säger Joel Riddez några veckor
efter att den tuffa säsongen avslutats.
Det är tydligt att han hellre ser framåt
än ältar det som har varit och han tror på
en ljus framtid för Djurgårdens damfotboll.
– Det känns bra, jag har fått jobba med
laget i två år och även om det är mycket
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jobb i perioder är det samtidigt otroligt
roligt att få arbeta med så duktiga och
ambitiösa spelare. Nu har vi lagt en bra
grund och med kontinuitet kan vi fortsätta
att utveckla det vi har. Självklart är det
extra roligt att få göra det i Djurgården som
ligger mig så varmt om hjärtat, säger Joel.
ÄNDA SEDAN SLUTSIGNALEN på Limhamns IP

den 27 oktober (förlust, 0-1) har arbetet

med att sy ihop en slagkraftig trupp
pågått för fullt. Ambitionen har varit att
behålla stommen i truppen och försöka
krydda den med ytterligare några spelare.
– Det är för tidigt att säga hur långt vi
kan nå nästa år, men jag tror mycket på
den här resan, säger Joel och fortsätter:
– Jag vill ta ytterligare steg med det här
laget och förhoppningsvis gör vi det redan
kommande säsong. Jag ser redan nu

TROTS SKADOR OCH FRÅNVARO på spelare
som Malin Diaz, Ingrid Ryland, Julia
Westergren, Jenna Hellstrom och
Tempest-Marie Norlin och den påfrestande kampen runt nedflyttningsstrecket
har säsongen även inneburit en hel del
framgångar. I Svenska cupen slogs de
blivande svenska mästarna Piteå ut innan
Rosengård blev för svåra i en dramatisk
semifinal och säsongens tre derbyn mot
Hammarby (två i serien och ett i cupen)
slutade samtliga med vinst.
– Nu handlar det om att bygga vidare
på det vi gjorde bra och sedan bli bättre på
många saker. Det är klart att jag som
tränare hela tiden måtte utvärdera mig
själv och ställa mig frågan om hur jag kan
bli bättre på att utveckla spelarna. Min
vision är att förbättra träningsmiljön och
den individuella utvecklingen på spelarna.
Samtidigt som vi tillhör ett kollektiv ska
spelarna ta ansvar för sin egen utveckling,
JOEL RIDDEZ MENAR att ledarstaben måste

ha förmågan och verktygen för att hjälpa
spelarna dit de vill. De ska inte se Djurgården som slutmålet i karriären utan vilja
vidare till landslaget och Barcelona eller
någon annan stor klubb i utlandet. Det
ska vara känt att DIF erbjuder en utvecklingsmiljö där spelarna känner att de kan
bli bättre fotbollsspelare och med det på
plats kommer även laget att bli bättre.
– Där måste vi vara på tårna för jag tror
att det är det bästa sättet att få bra
spelare att vilja komma till oss. Vi kommer
kanske inte att kunna konkurrera lönemässigt med Rosengård eller Göteborg
men kan vi erbjuda en träningsmiljö som
utvecklar spelarna så kan de tycka att det
är värt det. Jag tycker att jag ser de
signalerna redan idag med tanke på de

spelare som kommer hit men även på dem
som stannar kvar, trots att de kanske fått
ekonomiskt bättre erbjudanden från andra
klubbar. Vi har också de signalerna på en
spelare som Julia Spetsmark, som anslöt i
somras och har tagit sig tillbaka till
landslaget genom att spela bra hos oss.
Det är en jätteviktig signal.
UNDER DEN GÅNGNA SÄSONGEN inleddes

även ett arbete med att utveckla laget
som helhet. Frågor som »Vad signalerar
vi?« och »Vilka beteenden vill vi ha i Djurgården?« ställdes till spelarna.
– Det är något som jag kommer att
trycka ännu mer på i fortsättningen. En del
av det är beteendet på planen med
kroppsspråk och hur vi kommunicerar. Det
är sådant som man kan bygga in i en kultur
i en grupp och det gäller att vara noggrann
så att spelare som kommer in i gruppen vet
vad som förväntas av dem. Lika viktigt är
det att spelare som är kvar sedan tidigare
vet vad som gäller kring att ta ansvar och
att ha en ambition på träningarna.
VAL AV SPELSYSTEM är en ständigt åter-

kommande fråga inte minst inom
damfotbollen. Joel Riddez menar att de
första frågorna som måste ställas är vilka
spelare som finns i truppen och hur det
går att få ut max av dem.

– Lyckas vi få tag på några av de
spelarna som har bra spetsegenskaper så
måste vi utnyttja de på bästa sätt. Vi kan
inte låsa fast oss vid ett speciellt spelsystem om det inte funkar med våra spetsspelare. Utifrån de spelare och den
truppen vi har ska vi kunna spela en
fotboll som passar oss som lag.
Fyra eller tre backar? Hög eller låg
press? Spela genom mittfältet eller tydligt
genombrottsspel? Det är tankar som alltid
finns i bakhuvudet på en fotbollstränare.
– Som sagt, vi kommer att bygga ett
spel som passar de spelartyper vi har. Min
vision är ju att vi ska vara ett bollförande
lag, men det spelar ingen roll att vi har
bollen i 90 minuter om vi inte gör någonting av den. Vi måste ju ta oss till nästa yta
och måste skapa målchanser. Nästa
säsong ska vi bli modigare och ha
bolltrygga spelare som vågar spela fotboll.
Det blir vårt nästa steg.
VID SIDAN av den tydliga ambitionen
att förbättra laget genom att utveckla
spelarna finns drivkraften att vinna. Så
länge som spelarna är i Djurgården ska de
också vinna något.
– Att vinna Allsvenskan, att vinna
cupen, jag ser ju att det är möjligt för oss
att göra det. Om man tittar på Piteå som
vann serien i år så får man komma ihåg att
de har jobbat på det i tio år, medan jag har
varit tränare i Djurgården i två år. Många av
våra spelare har bara varit med i ett år, en
del har varit med i två och några undantag
en längre tid. Men det finns ingenting i mig
som säger att vi inte ska kunna göra en
Piteå. Sen om det blir om ett eller två år
eller ens är realistiskt vet jag inte.
Joel Riddez menar att det är dags att
sluta den dagen han inte längre drivs av
att vinna en serie eller en cup.
– Vi kan inte gå in i Allsvenskan nästa
år med målsättningen att hålla oss kvar.
Då skulle inte jag vara rätt person för
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även hon ses som ett nyförvärv. Malin,
som har gjort 16 A-landskamper, kom till
DIF från Eskilstuna inför säsongen 2018
och tog direkt en ordinarie, men råkade
ut för en svår meniskskada innan säsongen knappt hade hunnit börja. Nu när
skadan är nu läkt och Malin åter kan träna
för fullt har hon skrivit på för ett nytt och
förhoppningsvis roligare år i blårandigt.
– När det var klart att Joel skulle vara
kvar kändes det självklart för mig att

Michelle Wörner bestämde sig för att
avsluta tiden i Djurgården och flytta hem
i Tyskland efter två och en halv säsong
i DIF-tröjan. Däremot förlängde Portia
Boakye, som värvades som offensiv mittfältare men skolades om till vänsterback,
sitt kontrakt med ytterligare ett år.
– Det är inte helt enkelt att komma som
ny och dessutom byta position, men Portia
har gjort det väldigt bra och varit en av
våra bästa spelare under säsongen, säger
Joel Riddez.
Som ett kvitto på detta tog 28-åringen
en plats i Ghanas landslagstrupp i
afrikanska mästerskapen.
– Hon kommer att utvecklas ytterligare
framöver och vi är väldigt glada att hon
väljer Djurgården även 2019.

Gudbjörg Gunnarsdottir, huvudtränare Joel Riddez, Sheila van den Bulk, Mia Jalkerud, assisterande tränare Dennis Gabrielsson, Petra Kümin, Irma Helin.

MED TANKE PÅ Malin Diaz grymma öde kan

DEN JÄMNGAMLA MITTFÄLTSKOLLEGAN

fysioterapeut Lynn Carlsson, Tempest-Marie Norlin. Mittenledet fr. v. Filippa Pettersson, materialförvaltare Bengt Högström, läkare Johan Löfsjögård,

NÅGRA DAGAR SENARE offentliggjordes
nästa förstärkning i och med att nigerianskan Ogonna Chukwudi skrev på ett
kontrakt som sträcker sig över säsongen
2019. Den 30-åriga mittfältaren har stor
rutin av allsvenskt spel efter att ha tillhört
Umeå IK, KIF Örebro och nu senast
seriefyran Kristianstad där hon spelade
samtliga 22 matcher i 2018 års serie.
Totalt har hon gjort 162 matcher och 30
mål i högsta serien.
– Ogonna är en spelare med lång
erfarenhet från både Allsvenskan och
landslaget som kan spela både vänsterytter och central forward. Det har varit
prioriterat att få in en vänsterfotad spelare
till i truppen och med Ogonnas styrka och
genombrottsförmåga så är jag säker på att
hon tillför laget mycket, säger Joel Riddez.

förlänga, jag trivs med honom som
tränare och gillar hans sätt att vilja spela
fotboll. Skadan är läkt och nu har jag tid
på mig att bygga upp mig inför nästa
säsong. Det blev inte så många matcher i
år och jag är sjukt taggad inför nästa
säsong. Det ska bli jättekul att få spela
igen, säger Malin Diaz.
Joel Riddez är glad över den 24-åriga
mittfältarens beslut.
– Jättekul att vi är överens, det visar att
vi fortsätter vår satsning. Malin kommer
att vara en viktig spelare för oss och även
om hon inte kunnat spela så mycket i år så
ger det oss kontinuitet.

Julia Westergren, Petronella Ekroth, Evelina Finndell, massör Mats Olofsson, fysioterapeut Anna Kellermalm Fallby, Kim Sundlöv. Sittande fr. v. Malin Diaz,

DAMLAGETS FÖRSTA NYFÖRVÄRV inför 2019,
19-åriga Ariam-Berhane Gebreyohannes,
kunde presenteras redan i mitten av
november. Trots sin unga ålder har hon
redan gjort tre säsonger i Elitettan - en i
Sirius som följdes av två i Uppsala IK. Vid
elva tillfällen har hon representerat
Sveriges U19-landslag.
– Jag vill ta nästa steg i utvecklingen.
Det blir första året i allsvenskan för mig och
jag får träna och spela med riktigt duktiga
spelare, det kommer att vara utvecklande.
Dessutom tycker jag att Joel är en bra
tränare så det känns jättebra att komma till
Djurgården, säger Ariam-Berhane.
Hon beskriver sig som en offensiv
spelare som gillar att utmana, har bra driv i
steget och är teknisk.
– Jag har oftast spelat centralt på
mittfältet men i år har det blivit mycket på
kanten.
Joel Riddez ser rekryteringen som ett
led i arbetet med att hitta unga talanger
från vårt närområde.
– Ariam är en väldigt lovande spelare

med framtiden för sig, en explosiv spelare
som redan har stor erfarenhet av elitfotboll.

Bakre ledet fr. v. Ingibjörg Sigurdardottir, lagledare Anna von Eckermann, Fanny Andersson, Michelle Wörner, Ingrid Ryland, Jenna Hellstrom,

jobbet, utan nu vill vi framåt. Vi kom åtta
2018 och det var inget vi hade hoppats på,
men om vi kommer fyra nästa år och har
spelat en bra fotboll och utvecklat spelare
så är det ett jättebra steg för att komma
etta året därpå. Jag säger inte att vi ska ha
som målsättning att vinna SM-guld, men
jag säger att vi alltid ska ha ambitionen att
komma dit.

Djurgårdens IF DAM 2018

Startelvan mot Vittsjö 14 oktober.
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Nya dif.se

redo för
lansering
Nu har det äntligen blivit dags för releasen av
nya dif.se. En efterlängtad och ambitiös satsning där Djurgården tar sikte på den digitala
frontlinjen – både när det gäller nu- och dåtid.
Text: Peder Ernerot

A

tt en representativ webbnärvaro är
viktig för en nutida fotbollsförening behöver knappast påpekas.
För Djurgården Fotbolls del har det
funnits ett släpande behov av en
uppdatering av webbplatsen och i början
av året inleddes arbetet med att bygga
nya dif.se
ETT EFTERLÄNGTAT KLARTECKEN, enligt
webbadministratören och skribenten
Peder Ernerot som ser fram emot de nya
möjligheterna för att producera och
utforma DIF-innehåll som nya dif.se
kommer att ge.
– Vi har under de senaste åren haft en
webbplats som varit otillräcklig för våra
behov och som dessutom inte levt upp till
den nivå av användarvänlighet och grafisk
utformning som krävs. Det har varit minst
sagt frustrerande så därför är det väldigt
skönt att vi har kunnat göra den här
satsningen, säger Peder som deltagit i en
mindre arbetsgrupp för att driva utvecklingen av sidan.
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ETT ARBETE som har

genomförts
tillsammans med
KnowIT - ett
konsultbolag för
digitala lösningar
där projektledaren
Jesper Allestam har
varit en nyckelfigur.
Med gedigen
bakgrund inom både Djurgården och IT har
han varit som klippt och skuren för
uppdraget.
– Jag är utvecklare i grunden men har
sedan 2013 jobbat som projektledare på
Knowit Experience Stockholm AB. Innan
dess jobbade jag i några år på Djurgården
Fotboll som IT-ansvarig och webbutvecklare och byggde även Järnkaminernas
webb i början på 2000-talet så jag känner
mycket väl till vad som gör en bra
DIF-webb - och även en dålig. Det har,
precis som Peder säger, varit frustrerande
att surfa in på dif.se de senaste åren,
förklarar Jesper.

TAJMINGEN VAR EXCELLENT för Jesper och

hans team när Djurgården Fotbolls VD
Henrik Berggren, som efter en bitvis något
tjatig lobbyverksamhet från Peder och
mediagänget, väl gett grönt ljus till
projektet.
– Vi hade turen att komma i kontakt
med Henrik precis i rätt tid för att få igång
ett större projekt med att bygga en ny
webb och den här gången har vi gjort ett
grundligt förarbete vilket har utmynnat i
webben som vi snart släpper. Vi lyckades
sätta ihop ett mycket duktigt team
bestående av flera säsongare och några
som numera har en stor del av hjärtat hos

»Det kommer finnas ett djup i
sajten som gör att man kan
surfa runt länge. Det är även
viktigt för mig med statistik
och historia vilket vi kommer
lyfta fram ordentligt.«

Djurgården. Som projekt har det varit
annorlunda att jobba med något man är så
fäst vid men det har gjort att kraven från
oss själva i teamet varit högre än vanligt.
Så jag vill ge en stor applåd till Neal, Malin,
Niclas och Martin som har gjort ett
kanonarbete, berättar Jesper som lyfter
fram vissa viktiga fokusområden.
– Den nya sajten är i mycket uppbyggd
kring kalendern (kolla gärna in den
ordentligt) som har kopplingar till bland
annat nyheter och artiklar. Vi har även
försökt att se till att besökare hela tiden
ska få nytt innehåll att surfa vidare på. Det
kommer finnas ett djup i sajten som gör att
man kan surfa runt länge. Det är även
viktigt för mig med statistik och historia
vilket vi kommer lyfta fram ordentligt.

och målsättningen är
att vi i slutändan ska
ha samtliga matcher
vi spelat under vår
långa historia lagrade
i databasen med
komplett matchinformation. Utöver det
kommer det även att finnas
gott om historiska artiklar där vi har fått
stor ideell hjälp av Fredrik Ohlén och Mats
Lindkvist. Eftersom inmatningen sker
manuellt kommer det att ta sin tid att få
allt klart, precis som att grafiskt iordningställa de cirka 17 000 gamla artiklarna från
tidigare versioner av dif.se. Men vi
kommer att jobba hårt med att få allt i
ordning så fort som möjligt.

NÅGOT SOM ÄVEN PEDER INTYGAR samtidigt
som han betonar att historiken inte
kommer att vara helt komplett i samband
med lanseringen.
– Vår framgångsrika förflutna är viktig

LANSERINGEN av den helt färdiga sidan
kommer förhoppningvis att ske innan
årsskiftet men redan nu finns en betaversion uppe där ett antal utvalda som
tidigare har registrerat sig på MittDIF kan

logga in och surfa runt. Ett utmärkt
tillfälle att lära känna sidan och samtidigt
komma med feedback på utformning och
funktionalitet.
– Med tanke på den enorma mängd
information och parametrar som ett
sådant här projekt innefattar är det till
stor hjälp om vi får input på saker som vi
missat: faktafel, bristande användarvänlighet eller rena buggar. Men framför
allt hoppas jag att man får en känsla av att
Djurgården kommer att representeras på
bästa sätt på webben och att vi får ett
ännu större engagemang för vår stolta
förening, summerar Peder.
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Pojkakademin

Flickakademin

startar F15-lag

Michael Medioni

Djurgården startade förra året upp sina första akademilag på flicksidan.
Inför nästa år har man utökat akademin med ett riktigt vasst F15-lag.
Text och foto: Jonas Riedel

M

ichael Medioni är chef för Djurgårdens flickakademi. Förra året var
han med och startade upp flickakademin där det i år funnits F12-, F17och F19-lag. Nu startar man även upp ett
F15-lag inför 2019.

– NÄR VI STARTADE UPP AKADEMIN var det lite
svårt att få till ett lag i varje åldersgrupp.
Men vi växer och nu startar vi upp ett lag
med flickor födda 2004. Vi har under en
period haft öppet för provträning och det
går fortfarande att provträna, men till slut
kommer vi att ha omkring 18 spelare i
truppen. De vi tar in ska vara riktigt
duktiga och klara av att spela i J19-serien
nästa år där de kommer att möta spelare
födda mellan 2000 och 2003. Målsättningen är att utbilda spelare till nästa års
F17 som sedan förhoppningsvis går
vidare till F19 och slutligen till A-laget,
berättar Michael.

betyder att vi ger de tjejerna som verkligen
vill satsa på sin fotboll de bästa förutsättningarna för att utvecklas. Varje vecka
erbjuder vi tre fotbollspass med bra
utbildade tränare och ett fyspass med en
utbildad fystränare. Vi har en målvaktstränare på plats minst två gånger i veckan och
vi har en sjukgymnast som tar hand om
eventuella skador. Och tjejerna får tillgång
till bra träningsytor på varje träning, på
vintern inne i Johan Björkmans Hall.
Hur kommer det sig att ni nu lyckas starta upp
ett F15-lag från ingenting?

– Många har under säsongen sett vilka bra
förutsättningar vi har skapat för tjejerna
och många 04:or har tagit kontakt med
oss under säsongen för att veta om vi
kunde erbjuda dem ett lag. Intresset har
varit så stort att vi nu kunnat starta upp ett
lag av mycket hög klass.
Vad får laget för tränare?

Många föreningar ha något som kallas akademi,
vad betyder ett akademilag i Djurgården?

– Hos oss är akademi inte bara ett ord, det
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– Vår huvudtränare heter Robert Hellströmer
och han tränade Bele Barkarbys damlag i
division ett förra säsongen. Robert har

EN trotjänare återvänder
Putte Eklöf började spela fotboll i Djurgården när han var åtta år och gick igenom hela ungdomsverksamheten ända upp i A-laget. Ett tiotal seniormatcher han det bli innan han lämnade DIF.
Text: Jonas Riedel Foto: Bildbyrån

M

Och hur bra är det nyskapade laget?

– DET BLIR MIN ÅTTONDE SÄSONG som tränare
i klubben, tidigare har jag varit assisterande i juniorlaget och haft ansvar för först
pojkallsvenska laget, nuvarande U17 som
då var U16. Sedan var jag huvudtränare för
Damallsvenska laget och nu är det U16
som gäller, berättar Putte.

UPPDRAGET NU blir att träna U16 tillsammans med Viktor Blom som är ansvarig för
åldersgruppen 16-19 år.
– Jag hoppas att jag kommer bidra
med lite järnkaminkänsla och de erfarenheter jag har av att själv ha gått hela vägen upp till A-laget. Dessutom har jag ju
varit med att få fram några spelare genom
åren. Emil Bergström hade jag hand om,
men även Tommi Vaiho, Eliot Käck och
Omar Eddahri. Så jag tror att jag vet vad
som behövs för att gå hela vägen.

– Tillräckligt bra för att kunna spela i
J19-serien mot upp till fyra år äldre tjejer
hoppas vi. Där spelar vi inte för att få
resultat, i den serien handlar det om
utbildning och att få spelarna att utvecklas. För att utveckla dem måste vi ha den
bästa träningsmiljön, men även matchmiljön är viktig och J19 blir en bra utmaning
för dem. Det är viktigt att tjejerna utmanas
och de som utvecklas mycket kommer att
få rotera med F17 och kanske spela i deras
SM-serie. Vi har alltid haft ett bra
samarbete mellan flicklagen och upp till
damlaget och det finns alltid chans att få
spela och träna på andra nivåer om man
behöver det.

SEDAN HAN LÄMNADE FÖRRA GÅNGEN har han
hunnit med två uppdrag.
– Först var jag i Boo IF och hade hand
om deras P00-lag. Bland annat hade vi
Nils Fröling i laget, han gjorde 14 matcher
för Kalmar FF i allsvenskan i år som
18-åring, det är kul. Sedan har jag haft
hand om Sollentuna FK:s damlag i drygt
fem år, de låg i division 3 när jag kom in
och förra året tog vi steget upp i division
1, så det har vart en kul resa. Men nu
känns det fantastiskt att vara tillbaka i
Djurgården, jag hoppas att det blir en
lång sejour den här gången och jag ser
verkligen fram emot nästa år.

UNDER HÖSTEN har mycket handlat om att
få ihop en trupp. En blandning av egna
spelare, scoutade spelare och spelare
som själva sökt sig till föreningen har
provspelat. Totalt omkring 40 talanger har
provat lyckan och knappt hälften erbjuds
tillslut en plats i akademilaget.
– Jag har ju bara hunnit se dem lite
grand, men det finns många bra spelare
och jag tror att det kan bli en riktigt vass
trupp. Vi kan se att det finns potential att
utveckla hos många spelare. Skillnaden
mot när jag spelade är att då var man
tvungen att jobba mycket med spelarnas
teknik och individuella inslag, nu är det

erfarenhet av flick- och damfotboll och jag
är övertygad om att han kommer att kunna
hjälpa tjejerna att utvecklas. Till sin hjälp
får han Sebastian Görhed som var
assisterande för F03 förra året och gjorde
det väldigt bra. Han är ung, mycket
ambitiös och vill utvecklas, precis sådana
tränare som vi vill ha i föreningen.

en Putte har vid flera tillfällen
återvänt som tränare och nu är han
tillbaka igen för att ta hand om
klubbens 16-åringar.

lite tvärt om, alla är mer individualister
och man måste jobba mer med att få in
lagtänket. Det tror jag är en av de svåraste sakerna när man kommer upp till ett
A-lag, att man måste förstå att alla måste
dra åt samma håll. Det är många som är
tekniskt duktiga men som kanske inte får
ihop alla bitarna, med fysiken, att älska
att träna mycket och att varje träning vilja
bli bättre. Där hoppas jag kunna bidra.
Alla som är här är bra vissa saker, men
det gäller för dem att förstå att om man
ska ta nästa steg måste man bli bättre på
alla bitar.
Vad har ni för målsättning med laget nästa
säsong då?

– Det är för tidigt att prata om, och den
övergripande målsättningen är helt klart
att få upp spelare till A-laget. Sedan
kommer jag aldrig tulla på att när jag går
in i en match så vill jag alltid vinna
matchen, även om vi ska göra det på ett
sätt som är utvecklande. Men man måste
alltid vilja vinna matchen, om inte vi
ledare utstrålar det tror jag inte att
spelarna kommer att ha det med sig i
längden heller.
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och fotbollsskolan på sportlovet för att
fortsätta att öka.
CUPER ÄR EN ANNAN viktig inkomstkälla.

Djurgården har under ett antal år drivit
flera cuper, som Stockholmsmästerskapen och Engelbrektscupen. Stockholmsmästerskapen jobbade man hårt
med att marknadsföra och där slog man
rekord i år med 246 anmälda lag och en
inkomstökning på 55 procent. Denna
vinter lanserar man en ny cup med ett lite
annorlunda koncept.
– Vi har startat en ny typ av femmannaturnering i Johan Björkmans Hall som
pågår vid fyra olika tillfällen under vintern
så att man kan ha möjlighet till matcher
med bra förhållanden under den kalla
delen av året. Det blir tre snabba matcher
och sedan åker man hem och man kan
anmäla sig till ett eller flera tillfällen. I år
kommer vi att bjuda in pojk- och flicklag
födda 2007-2011.

DIF Ungdom

ETT ANNAT HELT NYTT KONCEPT som startas

upp i vinter är ett fotbollsfritids som
döpts till »Fritidspuls med tema fotboll«.

Stor utveckling av
cuper och camper
Fler deltagare och större intäkter. Djurgården har gjort en rejäl
satsning på cuper och camper som ger resultat.

H

– DET JAG TOG TAG I FÖRST var höstlovsfotbollsskolan och akademicampen. Mattias
Larikka och Christian Gentile sköter
mycket av det sportsliga innehållet, jag
har mer jobbat med att marknadsföra det
bättre och att utveckla koncepten. En sak
vi gjorde i år var att göra en speciell »akademicamp arena« där vi la en av dagarna
på Tele2 Arena med två träningspass, ett
teoripass, middag på kvällen och sedan
biljetter till Djurgården-IFK Göteborg. Det
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var väldigt uppskattat och vi ska försöka
göra fler sådana saker och utnyttja Tele2
mer vid olika ungdomsarrangemang,
berättar Hannah.
– I november hade vi dessutom ett
målvaktsevent på Tele2 i samband med
avslutningsmatchen mot Sirius och
Andreas Isaksson sista match där vi hade
28 målvakter på plats. De tränade i två
timmar, sedan fick de se matchen och var
även med på planen vid avtackningen
av Andreas. Det är också ett sätt där vi
använder Tele2 och dessutom kommer
närmre laget.
ANTALET DELTAGARE på fotbollsskolan

och akademicampen har ökat rejält de

AKADEMICAMPER 2019
Akademicamp sportlov V.9
Akademicamp påsklov V.16
Akademicamp sommar V.24, V.25,
V.26 & V.33
Akademicamp höstlov V.44
CUPER
Stockholmsmästerkapen - Spelas i
oktober varje år under tre helger.
– Vi kommer att hålla till i Johan Björkmans Hall och startar upp vecka tre 2019.
Det blir ett pass i veckan på tisdagar
mellan 15.00 och 17.00 och man anmäler
sig till tio veckor. Det är för barn mellan
åtta och tolv år och är ett alternativ till
skolans fritids. Spelare i DIF kan komma
hit och sedan gå direkt till sina träningar,

Engelbrektscupen - Riktar sig till
tjejer och spelas i december i
Johan Björkmans hall.
Johan Björkmans Pokal - En unik
7-mannaturnering som spelas på
konstgräs i Johan Björkmans Hall.
Ny cup - Fartfylld 5-mannacup som
spelas 22/12 2018, 27/1, 23/2 och
3/3 2019.
ARRANGEMANG SOM STARTAS UPP 2019
• Fritidspuls tema fotboll (rörelsefritids
på tisdagar i Johan Björkmans Hall,
start vecka 3.
• Fler målvaktscamper
• Starta-upp-camp för tjejer
• Clinics med olika teman
men givetvis är även barn som inte spelar
i Djurgården välkomna. Vi kommer att ha
en variant som heter »Introduktion« som
kommer fokusera på koordination, rörelse
och lek och sedan har vi en vi kallar
»Fortsättning« där vi har mer inriktning
på fotboll. Så det är ganska mycket på
gång, avslutar Hannah.

STJÄRNSPONSOR

Hannah Backman

Text och foto: Jonas Riedel

annah Backman kom till som
nyutbildad idrottskonsulent på
Bosön till DIF Ungdom i augusti i år.
Ett av hennes uppdrag i föreningen är att
utveckla cuper och camper.

FOTBOLLSSKOLA 2019
Sportlovsfotbollsskola v.9
Påsklovsfotbollsskola V.16
Sommarlovsfotbollskola V. 24, V.25,
V.26 & V.33
Höstlovsfotbollskola V.44

senaste åren vilket i sin tur betyder ökade
intäkter för föreningen. Intäkterna från
camper och fotbollsskolor ökade med
55 procent från 2016 till 2017 och med
ytterligare 40 procent från 2017 till 2018.
Viktiga pengar för föreningen.
– En annan sak vi jobbar med är teman
på camperna. I somras anknöt vi till
Fotbolls-VM och hade olika dagar då vi
gick igenom hur olika landslag spelade,
nästa gång kanske vi kan ha olika spelare
i Djurgården som tema. Det märks att
intresset stiger när vi gör saker och
jämfört med förra året dubblades antalet
anmälningar till årets Höstlovsfotbollsskola, vi hade över 80 spelare på plats.
Nu tittar vi på vad vi kan göra på campen

HUVUDPARTNERS

#DIFbusiness
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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.

DIF Futsal

Mycket DIF-hjärta

David Bergqvist

Herrlaget i futsal gör sin tredje säsong i Djurgården och sin andra i högsta serien. Förra året
blev det en fantastisk plats i semifinalen för nykomlingen och ambitionerna i år är höga.
Text och foto: Jonas Riedel

-V

SVENSKA FUTSALLIGAN, förkortat SFL, är den

hittar highlights från tidigare matcher.
David Bergqvist var med om att starta
DIF Futsal och är ansvarig och tränare.
– Vi bygger och utvecklar hela tiden för
att nå vår målsättning att inom fem år var
Nordens ledande futsallag på både
herr- och damsidan. Vad som är roligt i år
är att även vårt damlag spelar i högsta
serien med ett väldigt namnkunnigt lag,
berättar Bergqvist.

högsta futsalserien i Sverige och har inför
denna säsong gått från en norr- och en
söderserie med slutspel till att bli en rak
serie med 14 lag. Ligan satsar hårt och har
tagit fram en helt ny hemsida (https://
svenskafutsalligan.se) och en app där
man kan se alla matcher live och även

DET HAR VARIT EN DEL OMSÄTTNING i herrlaget sedan förra säsongen (mer om det
går att läsa i faktarutan nedan).
– Vi har förlorat några duktiga spelare,
men vi känner oss väldigt nöjda med de
nyförvärv vi har gjort. Trots lite föränd-

i har inlett säsongen på ett bra
sätt men har några onödiga
poängtapp. Vi har dock fortsatt
tätkänning vilket är bra för ett lag som
inför säsongen av Futsalmagasinet och
spelbolagen tippades att hamna på en
nionde-tionde plats, berättar lagets
tränare David Bergqvist.

ringar är 75 procent av truppen stockholmare och djurgårdshjärtat bankar hårt hos
de flesta i laget. Det gör det lätt för en
tränare att motivera laget inför matcherna.
SÄSONGEN ÄR I FULL GÅNG och flera
intressanta matcher väntar framöver.
Den 29 december kommer Örebro FC på
besök till Eriksdalshallen. Örebro är ett av
de tre lag som inför säsongen var favoriter
till SM-guldet och även det lag som slog ut
Djurgården i förra årets semifinal. Den
8 februari möter man Hammarby hemma i
en match som självklart kommer att locka
storpublik. Den 10 mars väntar ett
prestigemöte i Eriksdalshallen då
IFK Göteborg kommer på besök.

Spelare som lämnat inför säsongen
Emil Gustavsson och lagkaptenen Andras Johansson har båda lagt skorna på hyllan. Landslagsmeriterade Andreas Tranquist
lämnade för studier i Costa Rica och Christoffer Hagsell flyttade efter avklarade studier hem till Norrköping.
Nyförvärv inför säsongen
23-årigemålvakten Joakim »Bellman« Andersson lämnar mästarlaget IFK Uddevalla för Djurgården. Ett annat spännande nyförvärv är
Stephan Eriksson som hämtas från Carioca Futsal Club från Perth i Australien. Jesper Sommensjö kommer från fotbollslaget Järla IF
och gör debut i Futsalligan. Dessutom anslöt den blott 15 åriga målvakten Reza Akhlagi som trots sin ålder har gjort ett stort intryck
under sin tid i klubben och som tillsammans med 17 åringarna Samuel Uddenberg-Edgren och Jesper Källman blev uttagna till
P19-landslagets första samling i oktober.
Följ oss: www.laget.se/DIFFutsal
www.facebook.com/DIFfutsal
Futsallagets matcher i SFL hittar du i under matcher på dif.se.
twitter.com/diffutsal
Biljetter till futsalmatcher hittar du på www.difbiljetter.se/futsalligan
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Erik Johansson

en järnkamin som är
redo att leda laget
Ända sedan gamle DIF-tränarens Frank Soos dagar har Djurgården förknippats med järnkaminer. Ett begrepp som passar perfekt in på Erik
Johansson - en kraftfull ledargestalt och kaptensämne som gillar att gå
all in i närkamperna och som blir en nyckelspelare i truppen under 2019.
Text: Peder Ernerot Foto: Bildbyrån

M

ed ett halvårs boende i huvudstaden börjar Erik Johansson bli väl
acklimatiserad. Vasastan är
området som gäller och en cappuccino på
caféet runt hörnet blir utgångspunkten för
en sittning med Erik som är mycket nöjd
med tillvaron i Stockholm.

– JAG TRIVS VÄLDIGT BRA HÄR och det funkar

bra för familjen. Jag har väl inte hunnit
täcka av hela Stockholm än men Vasastan
har jag skaffat mig bra koll på. Sedan har
jag inte varit runt så mycket söder om stan
än. Förutom Söders Sportfiske förstås,
fiskeintresset har tagit fart rejält nu.
En nyfunnen hobby som han delar med
många andra spelare i laget och ett bra
sätt att hitta en sfär utanför fotbollstillvaron.
– Jag har varit ute och fiskat ett flertal
gånger med de i laget och det är ett
väldigt skönt sätt att umgås på utanför
fotbollen. För mig har det alltid varit viktigt
att ha en annan persona utanför fotbollen.
Det är skönt att kunna koppla bort den när
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det går tungt så att man kan ha ett bra liv
utanför fotbollen – även när det är jobbigt
på planen. Det gör att man kan hämta ny
energi som i sin tur gör att man hela tiden
kan utvecklas till en bättre spelare.
ENERGI SOM KOMMER VÄL TILL PASS när en ny

säsong står för dörren, dessutom med ett
nytt tränarpar vid rodret i form av Kim
Bergstrand och Thomas Lagerlöf.
– Det ska bli intressant. Jag kan inte
speciellt mycket om de nya tränarna men
de verkar vara ett kompetent par. De som
har arbetat med dem tidigare verkar ha bra
saker att säga om dem. Det ska bli
spännande att se vilken typ av fotboll de
vill spela och vad de vill åstadkomma med
Djurgården, berättar Erik som är öppen för
en diskussion om var på planen han gör
störst nytta i Kim och Tolles kommande
spelsystem.
– Jag trivs både som mittback och som
defensiv mittfältare. Så vi får se var de nya
tränarna tycker att mina kvalitéer kommer

bäst till sin rätt i deras typ av fotboll. Det
ska bli väldigt kul att se överlag hur de
tänker kring vår trupp.
SANNOLIKT LÄR DET HÄNDA SAKER under

vinterfönstret men sett till nuvarande
trupp finns mycket kvalitet, enligt Erik
– Vi har ett bra lag men en spelare som
Kerim kommer att bli saknad om han
försvinner. Det är en offensiv kraft som
behöver hämtas in för att täppa till den
luckan och det är stora skor att fylla. Vi får
se om någon spelare i truppen steppar
upp och tar rollen eller om det behöver
värvas in ett nytt namn. Sedan får vi se hur
mycket som finns att spendera under
transferfönstret. Det är en avvägning som
Bosse och styrelsen får göra. Men vill man
satsa och gå för en titel så tror jag att man
måste förstärka lite.
SÅ PASS MYCKET VET VI DOCK att Jonas

Olsson och Andreas Isaksson försvinner.
Något som innebär att manegen är krattad
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Framgångar för
Beachsoccer-damerna

Djurgårdens nystartade beachsoccer-lag inledde med att ta hem SM-guldet.
Julia Blomström som spelar i laget berättar om säsongen och framtiden.
för Erik Johansson att gå in i en viktig
ledarroll på Kaknäs.
– Det är två starka personer som
lämnar oss och som varit otroligt viktiga
för det här laget. Nu blir det nya spelare
som får ta stort ansvar och jag kommer
absolut vara en av dem som gör det, säger
Erik som inte gör någon hemlighet av att
han trivs bra med en kaptensbindel runt
armen.
– Det är den största äran man kan få så
det skulle jag trivas väldigt bra med. Jag
var ju kapten under ett antal matcher i FC
Köpenhamn och jag har god erfarenhet av
den rollen.

»Jag gillar verkligen begreppet järnkamin
och jag hoppas att jag och samtliga spelare
i laget kan leva upp till den benämningen nu
när säsongen snart drar igång.«
ERIK JOHANSSON

Jag har aldrig trott på idéen att skälla ut
människor utan eftersträvar en delaktighet så att alla känner vart vi är på väg.
LEDAREGENSKAPERNA MÄRKTES av väldigt

SOM BEKANT finns det ju många olika sätt

att ta sig an en kaptensroll och när det
gäller Erik föredrar han att inkludera hellre
än att att explodera; även om kravställningen
på medspelarna självklart ska vara hög.
– Jag kan vara högljudd på planen men
jag är inte den som står och skriker i
omklädningsrummet och sparkar på
grejer. Jag går hellre fram och pratar med
spelare för att ge feedback och diskutera.
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tydligt under höstderbyt mot Hammarby
där Erik visade vägen genom ett hårt och
uppoffrande spel under dryga 90 minuter
som kulminerade i hans tredje assist under
matchen fram till Badjis avgörande mål.
– Det var fina minnen och en match
som man kommer att bära med sig hela
livet. Atmosfären under matchen och
känslan när man klev av efteråt. Vi hade
haft en tuff period och förlorat matcher

där vi inte hade spelat på topp så det var
en väldigt viktig match för hela föreningen. En otroligt skön seger och en fin
känsla som vi tog med oss, berättar Erik
vars spelstil och uppträdande på planen
leder klockrent in till epitetet järnkamin.
– Jag har den typen av spelstil och det
syns nog ute på planen att jag gärna
smäller på lite. Speciellt i derbyn, jag fick
in några fina på Kristoffer Olsson senast
mot AIK. Jag gillar verkligen begreppet
järnkamin och jag hoppas att jag och
samtliga spelare i laget kan leva upp till
den benämningen nu när säsongen snart
drar igång.

Text: Julia Blomström & Jonas Riedel Foto: Kenth Norberg

D

et var i våras som spelare från
Roslagens BK bildade ett
beachsoccer-lag för damer i
Djurgården. Julia Blomström är en av
spelarna i laget som drivit laget och fått
igång verksamheten inom Djurgården.
– Det har varit lärorikt för oss alla. Vi
har byggt en bra organisation kring laget,
vi har fått en kompetent tränare och spelarna har tagit ett stort kliv utvecklingsmässigt. Vi har fått bättre förutsättningar
att kunna prestera vilket också visade sig
med de fina resultat året gett. Att vi nu
representerar Djurgården har dessutom
givit oss mycket uppmärksamhet, flicklag
som vill ta kort med oss när vi tränat och
så vidare vilket vi tycker är både motiverande och roligt, berättar Julia.

SÄSONGEN ÄR KORT och pågår bara under

ett par sommarmånader, men under den
tiden hann man med så väl SM-kval som
SM-slutspel.
– Vi gjorde ett helt okej kval, vi slutade

som etta framför förra årets svenska
mästare men vi kände nog allihopa att vi
hade lite mer att leverera. Men det var ett
bra tillfälle för oss att träna på matchsituationerna och verkligen testa olika
spelsystem. I slutspelet blev det två tuffa
matcher, först semifinal mot Vetlanda
United som varit utomlands och spelat
mot Europas bästa lag och som vi vet är
rutinerade och effektiva. Men vi följde
vår matchplan och lyckades riktigt bra
med vårt spel, och stod till slut som
vinnare i den matchen.
I FINALEN STÄLLDES MAN mot förra årets
svenska mästare Beach FF som man slog
med 4-3.
– Vi var spelförande hela matchen
och släppte egentligen inte till många
lägen och vann slutligen helt rättvist
SM-guld. Eftersom vi vann SM är vi
kvalificerade till Euro Winners Cup
2019 vilket är beachsoccerns svar på
Champions League.

EN FRAMGÅNGSRIK FÖRSTA SÄSONG med
ännu ett SM-guld till Djurgårdens digra
samling alltså. Nu väntar en ny säsong
och planeringen är redan igång.
– Vi försöker se till att vi har tränare klar
inom snar tid och att vi får behålla spelare,
sedan är det mycket arbete kring sponsring och planering inför Portugal-resan
och Euro Winners Cup under våren. Vi
kommer att starta upp med träningar inom
kort och därefter kör vi på under vintersäsongen för att sedan i vår kunna komma ut
på sand väl förberedda. I slutet av maj åker
vi till Portugal för att möta Europas bästa
klubblag, sedan rullar det på med SM-kval
och förhoppningsvis även slutspel. Sedan
är det upp till laget att avgöra om vi åker
iväg på fler turneringar utomlands eller i
Sverige, vi får kolla över vilka möjligheter
det finns och vilka förutsättningar alla har.
Många spelar även vanlig fotboll på hög
nivå vilket gör planeringen lite komplex.
Men vi är verkligen motiverade att göra ett
riktigt bra 2019!
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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...

T O M M I

VAIHO

Fakta | Tommi Vaiho

Född: 13 september 1988
Längd: 188 cm
Vikt: 86 kg
Position: Målvakt
Kom från: GAIS 2016
Moderklubb: Djurgården

Vad brukar du äta till frukost?
– Älskar inte frukost så brukar bli en macka. Och några koppar kaffe.
Vad har du för favoritmusik?
– Inget speciellt bara det är svenskt .
Vem styr musiken i omklädningsrummet?
– Det är olika men oftast är det ingen vidare musik.
Vem är den kändaste person du känner?
– Ha ha, känner inga ”kända”.
Vilka var dina fotbollsidoler när du växte upp?
– Chilavert.
Vad hade du för favoritlag som yngre?
– Har aldrig haft nåt favoritlag.
Kan du spela något instrument?
– Inga.
Vad ser du helst på TV?
– Svenska filmer eller serier.
Har du någon favoritmaträtt?
– Köttbullar och potatismos med gräddsås och lingon.
Berätta något kanske inte alla vet om dig.
Har du någon dold talang?
– Nja, det finns nog ingen, men jag tycker det är kul att laga mat,
Vilken av dina fotbollsinsatser i DIF-tröjan är du mest stolt över?
– Lätt att säga AIK-matchen i år för jag gjorde några bra räddningar.
Men debuten mot Häcken 2010 tror jag det var, på Borås Arena.
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Vilken är den bästa match du sett?
– Svårt att säga då jag inte tittar på fotboll så mycket.
Vilket är det snyggaste målet du sett i Allsvenskan?
– Dembos straff mot Elfsborg.
Vem är världens bästa fotbollsspelare genom tiderna?
– Hugo Berggren.
Vilket är det största ögonblicket i din karriär?
– Kan vara cupguldet.
Vilken arena är den
bästa i Sverige?
– Tele 2.
Vilket lag, bortsett
från DIF, har den bästa
publiken?
– Ha ha, pass.
Vem är den bästa spelare
du mött?
– Tobias Hysén.
Vilka har de snyggaste
matchtröjorna i Allsvenskan?
– Vi.

Vilken är den bästa bortamatchen under säsongen
tycker du?
– IFK Göteborg
Vilken är den minst roliga
bortamatchen?
– Östersund.
Vilken yngre allsvensk
spelare tror du blir nästa
storstjärna?
– Edward Chilufya.

Tommi i P18-landslaget 2006.

Om du fick ändra något med Allsvenskan, vad skulle
det vara?
– Den är bra som den är.
Vad jobbar du med att förbättra som
fotbollsspelare?
– Allt.
Vad tycker du om Tele2 Arena?
– Den är fin.
Du är ju en spelare som inte får de största rubrikerna, men har
ändå väldigt hög status bland DIF-supportrarna. Varför är det så
tror du?
– Jag vet inte, kanske bara för att jag är som jag är?
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Affärsnytta i fokus

affärer för miljoner!

”VI FIXAR
LIKVIDITETEN,
DU LÖNSAMHETEN”

Nils Wiberg, VD Prioritet Finans

Vi är finansbolaget som ger dig mer och som finns där för dig i alla steg.
Vi är ingen bank utan ett finansbolag som med egna medel köper och belånar fakturor
för ca 8 miljarder per år vilket förser företag med omedelbar likviditet.
För företag är alltid likviditeten viktigare än lönsamheten och därför finns vi där för dig.
Välkommen till Prioritet Finans.

Från varmkorv i omklädningsrummet till affärer för hundratals miljoner.
För inte så många år sedan bestod Djurgårdens Affärsnätverk av ett tiotal företag som träffades i ett
omklädningsrum på Stockholms Stadion kring hemmamatcherna. Man åt korv och såg på matchen.
Text: Daniel Malmgren

F

örvisso väldigt trevligt och gemytligt
men inte särskilt stor affärsnytta eller
nätverkande heller för den delen.
Man kan lugnt säga att det har hänt en hel
del sedan dess.
DE SENASTE ÅREN har vi arbetat hårt för att
skapa Sveriges bästa och mest affärsdrivande affärsnätverk med ett tydligt fokus
på att det är just ett AFFÄRSnätverk, inte
ett ÄTverk som bara träffas, äter middag
och ser på fotboll. Vi ser förvisso på fotboll
tillsammans i en egen lounge på Tele2
Arena och gör resor till stormatcher
utomlands, men fokus ligger inte på fotboll
utan på affärer och nätverkande.
FÖRUTOM ATT NÄTVERKET VUXIT KRAFTIGT

Stolt stjärnsponsor till

www.prioritet.se • 031- 200 100
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och i nuläget har cirka 60 medlemsföretag
så har vi arbetat hårt med affärsskapande
aktiviteter och att bygga relationer mellan
medlemmarna. Affärer i nätverk görs
mellan personer, inte mellan företag, så vi
har arbetat målmedvetet med att bygga
nätverket starkt genom aktiviteter som
bygger sammanhållningen. Vi har varit väldigt tydliga med att om man är medlem i
affärsnätverket förväntas man öppna upp

sitt personliga nätverk
och aktivt arbeta för
att medlemmarna i
Affärsnätverket ska
kunna göra affärer, inte
bara med varandra
utan via varandras
personliga nätverk.
Mätbar nytta

Det är en sak att säga
att man är ett affärsnätverk, det är en helt annan sak att
verkligen vara det. Som medlem i
Affärsnätverket har man tillgång till en
egen specialutvecklad app. Via appen
sker all kommunikation med medlemmarna, man anmäler sig till alla nätverkets
aktiviteter, matcher, middagar, resor med
mera, men allra viktigast är att man
registrerar alla affärer man gör i eller via
Affärsnätverket. På detta sätt kan vi följa
upp hur många affärer som görs samt
värdet av dessa.
DETTA ÄR INTE BARA en registrering av

affärer utan även en tävling mellan
medlemmarna om vem som gör mest

affärer, offerter eller slussar affärer till
andra medlemmar. Allt detta ger poäng
och den som samlat ihop flest poäng i
slutet av året koras till årets nätverkare.
SÅ TILL DEN VIKTIGASTE FRÅGAN av alla; görs
det några affärer i nätverket? Svaret på
den frågan är att det de senaste tre åren
har gjorts affärer för över 750 miljoner
kronor i eller via affärsnätverket.
SIST MEN INTE MINST, räknar man bort

de rent monetära parametrarna i Affärsnätverket så får man som medlem även
en närhet till klubben och upplevelser som
är ovärderliga.
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Hur fungerar föreningen

Djurgårdens IF FF?
Djurgårdens Idrottsförening är en medlemsägd ideell förening. Föreningsdemokrati är viktigt, men det
är inte alltid så lätt för en enskild medlem att veta exakt hur den fungerar. Därför har vi tagit fram en lista
med några av de vanligaste frågorna kring ett årsmöte för de som vill förstå och engagera sig lite mer.

Årsmöten
Föreningens årsmöte skall hållas inom fem
månader efter utgången av varje räkenskapsår vilket betyder januari till och med
maj. Då bokslutet måste vara klart till årsmötet är det
svårt att hålla årsmöte tidigare än i mars. Samtidigt
ska bokslutet lämnas in till SvFF senast den 16 mars
som en del av ansökan om elitlicensen. Därför är det
i praktiken endast möjligt att hålla årsmötet i början
av mars.

Valberedning
Stadgar
Stadgar kan beskrivas som föreningens
regler. I stadgarna framgår det bland annat
vilket ändamål föreningen har, vilka regler
som gäller för att vara medlem, hur och när årsmöten
ska hållas och hur styrelsen väljs och vilka uppgifter
den har. I Djurgården fotbolls fall är ändamålet att
»främja och genom sina medlemmar utöva fotbollidrotten«.
Precis som i de flesta idrottsföreningar utgår Djurgården Fotbolls stadgar från Riksidrottsförbundets
normalstadgar som är en mall för idrottsföreningar.
Med åren har stadgarna reviderats och ändrats efter
behov och är idag anpassade efter just Djurgården
Fotbolls verksamhet.
Ändringar av stadgarna kan bara beslutas i föreningens
högsta organ som är årsmötet. Det är alltså medlemmarna som väljer att anta förändringar i stadgarna. Det
finns dock vissa begränsningar av hur stadgarna kan
ändras, Djurgården Fotboll är medlem i ett antal
överliggande förbund och är skyldigt att följa dessa
förbunds stadgar. Dessa förbund är:
• Svenska Fotbollsförbundet (SvFF)
• Riksidrottsförbundet (RF)
• Stockholms Idrottsförbund (SIF)
• Stockholms Fotbollsförbund (StFF)
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Medlemmar
Har man betalt sin medlemsavgift och är
myndig har man yttranderätt, förslagsrätt
och rösträtt vid beslut och val på årsmöten.
Är man inte myndig har man yttranderätt och förslagsrätt. Som medlem har man skyldighet att följa
föreningens stadgar likväl som övriga stadgar som
nämns i stycket »Stadgar«.

Valberednings främsta arbetsuppgift är att
ge förslag till nya förtroendevalda, i första
hand styrelseledamöter och revisorer. Därför
är det en fördel om valberedningen känner till
föreningen och har ett bra kontaktnät. Det är även
viktigt att valberedningen håller en nära kontakt med
styrelsen för att skaffa sig en bild av hur arbetet
fungerar och vilka eventuella kompetenser som
saknas. Valberedningens arbete ska vara till hjälp för
årsmötet där enskilda medlemmar kan ha svårt att var
insatta i styrelsens arbete och behov. Men förslaget är
just ett förslag och årsmötet kan självklart föreslå egna
styrelseledamöter.

Ansvarsfrihet
Styrelse
Styrelsen ska bestå av en ordförande
samt minst fyra ledamöter och högst två
suppleanter. Styrelsen kan till sig adjungera
ytterligare ledamöter som då har rätt att delta på
styrelsemöten men inte har rösträtt. Styrelsen är
föreningens högsta beslutande organ mellan föreningens årsmöten. Mellan två årsmöten har föreningens
medlemmar inte rätt att bestämma vad styrelsen ska
göra, är man inte nöjd med styrelsens arbete väljer
man i stället en ny styrelse på kommande årsmöte.

Årsmötet får alltid frågan om styrelsen kan
beviljas ansvarsfrihet. Att inte ge ansvarsfriheten är en mycket allvarlig markering om
att styrelsens agerande skadat föreningen. Ansvarsfriheten är personlig och årsmötet kan välja vilka
ledamöter som beviljas eller inte beviljas ansvarsfrihet.
Den praktiska följden av att inte ge ansvarsfrihet är att
man då kan ställa skadeståndskrav på styrelsen. Att
inte bevilja ansvarsfrihet görs normalt efter rekommendation av revisorerna, inte för att styrelsen fattat
beslut man inte tycker är bra. Då väljer man i stället en
ny styrelse.

Motioner
Alla medlemmar kan lämna in motioner till
årsmötet. Dessa ska vara inlämnade senast tre
veckor innan årsmötet så att styrelsen hinner ta
ställning till dem. Styrelsen ska svara på motionen innan
årsmötet, normalt görs detta med ett förslag på om man
stöder (bifaller) motionen eller om man inte gör det (avslag).
Slutligen är det upp till årsmötet att rösta om motionen ska
bifallas eller avslås.
En motion inleds normalt med en text om vad man vill,
därefter kommer en tydlig beslutspunkt som mötet kan ta
ställning för eller emot. Motionsställaren bör även skriv sitt
namn och medlemsnummer så att det står klart att motionsställaren är medlem i föreningen.
En motion kan i princip ta upp vilken fråga som helst,
men grundläggande brukar vara att det ska vara en mer
övergripande fråga och inte en detaljerad verksamhetsfråga.

Nästa medlemsmöte: 13 februari
Årsmöte 2019: 6 mars
Sista dag för motioner: 13 februari
Motioner skickas till: info@dif.se

Styrelsen 2018
Lars-Erik Sjöberg (ordf), Claes-Göran Sylvén,
Gustaf Törngren, Poya Motai, Alexander af Jochnick,
Linda Langermo, Patrik Nilsson och Johan Arneng.
Pelle Kotschack är hedersledamot.

Valberedningen 2018
Ellinor Persson (sammankallande), Hans von Uthman,
Jens Fylkner och Magnus Öhrman
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biljettinfo 2019

Mer info om biljetter finns på dif.se

Förlängningen av säsongskort pågår 28 november18 januari och försäljningen startar 25 januari för er
som inte haft säsongskort tidigare.
INNEHÅLL OCH FÖRDELAR MED SÄSONGSKORT
• 15 hemmamatcher i Allsvenskan
• Svenska Cupens gruppspel ingår om man köper
innan 31 december 2018
• Möjlighet att skicka vidare biljetten om du får förhinder
• Möjlighet att avaktivera din biljett till en match om du inte kan gå och
istället få en biljett att nyttja till annan match
• Tillgång att köpa återlämnade biljetter från säsongare för endast 100 kr.
• Ett lägre pris jämfört med lösbiljettspriser.
• Infomail inför våra hemmamatcher.
• Samma plats på arenan alla allsvenska hemmamatcher.
• Förtur att köpa extra biljetter till hemmaderbyn.
• Förtur att köpa extra biljetter till attraktiva matcher.
• Förtur att köpa biljetter till vissa av våra bortamatcher.

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

Vad är reducerat pris?
Reducerat pris är till för dig som är ungdom, student eller
pensionär. Ungdom gäller för dig som är född 1999 eller senare.
Är du pensionär måste du kunna visa upp intyg på att du är
ålderspensionär eller förtidspensionär. Är du student måste du
kunna styrka detta med Mecenatkort.
Vid vilken ålder måste man köpa biljett?
Barn 0-6 år går in gratis och behöver ingen biljett.
De sitter i knät. Alltså måste alla från 7 år köpa biljett.

Ditt medlemskap och din medlemsavgift gör skillnad oavsett
om du är väldigt aktiv eller mer vilande i ditt engagemang!
• Du stöttar vår dam- och herrelitlagsverksamhet på
Stockholm Stadion och Tele2 Arena
• Du stöttar vår breda ungdomsverksamhet för både flickor och pojkar,
både akademi- och traditionell fotbollsverksamhet
• Du stöttar våra futsal-lag och beachsoccer-lag
• Du stöttar ett målmedvetet arbete med att sätta fler skolbarn
i rörelse genom Vår Stad och ett nära samarbete med
Djurgården Ishockey
• Du stöttar vår eFotbollsatsning (EA Sports/FIFA19) som startar upp
under våren 2019

APBERGET – STÅPLATS FÖR UNGDOMAR 9-15 år
Apberget startades under hösten 2014 och är en läktarsektion endast
avsedd för unga djurgårdare mellan 9-15 år. Även detta ingår i
Apbergets säsongskort: Souvenir, Bortaresa (buss, matchbiljett &
mat), Träningsbesök och Arenavisning.
Sektioner nedre etage: A220-A221
Pris: 750 kr (9-15 år)

Mitt DIF
Hälften av våra medlemmar har registrerat sig på mittdif.se
Gör det du också för att inte missa dina personliga erbjudanden!

PREMIUM/VIP
Sätt extra guldkant på din matchupplevelse med ett
av våra VIP-paket. Perfekt för er vill att fotbollen ska
vara mer än en sportslig upplevelse.
Pris: Kontakta vip@dif.se

Hjälp oss att bli fler!
En fin julklapp som inte kostar så mycket men betyder
desto mer är ett medlemskap i vår fina fotbollsförening!
Logga in på dif.se/medlem för att ge bort ett medlemskap

VÄSTRA/ÖSTRA – SITTPLATS
På sittplats har vi två olika priskategorier för säsongskort.
Sittplatssektionerna på de västra och östra långsidorna fylls
upp av en härlig blandning av människor.
Sektioner nedre etage: A103-A109 och A224 och A129
Sektioner övre etage: B303- B309, B325-B329, B312-B314
Pris: Ordinarie 2 700-3 600 kr, Reducerat 1 700-2 200 kr

Nya biljettkategorier på Tele2 Arena 2019

SOFIALÄKTAREN – KLACK STÅPLATS
På vår södra ståplats på nedre etage hittar du Sofialäktaren.
Här samlas generationer av Djurgårdare för att under 90 minuter
göra allt för att stötta våra spelare med sång och tifo.
Sektioner nedre etage: A115-A119
Pris: Ordinarie 1 500 kr, Reducerat 1 250 kr

Familjeläktare utan derbyn
(släpps till försäljning 25 januari 2019)
Sektioner nedre etage: A104
Sektioner övre etage: B304
Pris: Ordinarie 1 450 kr, Reducerat 850 kr
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Ingår biljetter till Svenska Cupen i säsongskortet?
Ja, de två gruppspelsmatcherna på hemmaplan ingår om du
köper ditt säsongskort innan 31 december 23:59.

bli medlem i dif fotboll

FAMILJELÄKTAREN – SITTPLATS
Familjeläktaren hittar du i den sydöstra kurvan på övre och nedre
etage. Här sitter du som vill ta med dig barnen och lära dem att
blårandigt är deras framtid.
Sektioner nedre etage: A220-A223
Sektioner övre etage: B320-B324
Pris: Ordinarie 1 600 kr, Reducerat: 900 kr

AKTIV SITTPLATS
Publiken på aktiv sittplats deltar ofta i sången och står ofta upp.
Är du gammal klackräv? Då är aktiv sittplats för dig.
Sektioner nedre etage: A109 och A210-A214
Sektioner övre etage: B309-B311
Pris: Ordinarie 2 900 kr, Reducerat 1 950 kr

Måste jag vara medlem i Djurgården Fotboll
för att köpa säsongskort?
Ja, medlemskap i Djurgården Fotboll måste man teckna i
samband med köp av säsongskort. Medlemskapet löper 12
månader från det att du betalar. Är du medlem sen tidigare
förlängs ditt medlemskap 12 månader från det att det löper ut.
Köper du säsongskort i klacken så ska du vara medlem i
Djurgården Fotboll och/eller supporterföreningen Järnkaminerna. Medlemskap i Järnkaminerna 2019 kan du teckna i
samband med att du köper ditt säsongskort. Medlemskap i
Järnkaminerna gäller kalenderår.

Sittplats utan derbyn
(släpps till försäljning 25 januari 2019)
Sektioner nedre etage: A129
Sektioner övre etage: B329
Pris: Ordinarie 3 200 kr, Reducerat 1 900 kr

Säsongskort OBOS Damallsvenskan
Se 11 hemmamatcher på Stadion.
Vuxna 700 kr
Ungdom, student och pensionär 400 kr
www.difbiljetter.se

Har ni frågor eller tips?
Vi som arbetar med medlemsskapet i föreningen vill veta vad
vi kan göra för att göra medlemskapet ännu mer relevant?
Skicka ett mail till medlem@dif.se
Har du läst resultatet från den
stora medlemsundersökningen?
För dig som är medlem i Djurgården Fotboll så
finns undersökningen att läsa på mittdif.se
Vi är unika i Sverige och Norden!
• Damelitfotboll i högsta serien
• Herrelitfotboll i högsta serien
• Ungdomsverksamhet för flickor och pojkar
• Akademiverksamhet för flickor och pojkar
• Futsallag för dam och herr
• Beachsoccerlag för dam och herr
• Vår Stad = samhällsengagemang kopplat till vår kärnverksamhet
Medlemsrabatt och erbjudanden i Sveriges finaste supporterbutik!
Visa upp ditt medlemskort i nya Djurårdsbutiken, Globen Shopping
eller handla med medlemskod på difshop.se
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tackar för sig
Efter två år i blårandig tjänst blev det skilda
vägar för Özcan Melkemichel och Djurgården.
Nya utmaningar väntar runt hörnet för Özcan
som efter en framgångsrik period lämnar
med en cuptitel, en Europaplats och de
utlovade derbysegrarna i sitt bagage.

Beställ din Unika DIF Limited Edition

Text: Peder Ernerot Foto: Bildbyrån

N

är Özcan Melkemichel skrev på som

tredjeplatsen, spelade en fin anfallsfotboll

EN AV ERFARENHETERNA som Özcan pratar om

tränare för Djurgården i december

och tog oss ut i Europa, berättar Özcan som

handlar om den stora spelaromsättningen

2016 talade han om resor han gjort

fick uppleva starka känslor under sista

där lysande spelaraffärer också inneburit att

matchen mot Kalmar det året.

en plats i truppen ska fyllas upp. Hur det

med sina tidigare lag Syrianska och AFC.
Även i DIF blev det en dynamisk resa med

– Den matchen hade en fantastisk
inramning. Ett minne för livet och det har

annorlunda kan man alltid spekulera i,

tillsammans med assisterande tränare Ivan

funnit mycket att glädjas åt även i år med

medger Özcan.

Ristic verkligen lärde känna hela föreningen

resan fram till cupguldet. Från första

från grunden.

matchen där vi slog Degerfors med 6-0, via

man inte har gjort sitt hela vägen. Någon-

segrarna mot Häcken och AIK fram till finalen

stans känner jag att det fanns mer att göra

där vi besegrade MFF inför en fullsatt arena.

och jag tror att om vi får in rätt nyförvärv så

föreningen. Alla på Kaknäs, oavsett om det

En fantastisk stämning och ett minne som

kommer DIF att vara ett lag som slåss

handlar om mat, material, media plus alla de

jag alltid kommer att bära med mig. Så även

däruppe. Det hade varit intressant att

som jobbar kring arrangemangen och

om vi inte nådde dit vi ville efter sommaren

utveckla det jag hade påbörjat ytterligare ett

självklart supportrarna som funnits med oss

måste man ändå se helheten och då handlar

år men när det blir en stor omsättning i

var än vi spelat. Jag kommer att sakna

det om två väldigt fina år som jag har haft här

truppen kan man inte göra det man vill på

många och det känns som att man har

i Djurgården.

den korta tiden. Sammantaget finns det ändå
mycket som vi kan vara stolta över samtidigt

som förutom ett förstärkt cv även känner att

JÄMFÖRELSEN MED Özcans tidigare klubbar

som det finns saker som vi borda ha kunnat

han tagit nya steg framåt som tränare.

Syrianska och AFC är ofrånkomliga och det

göra annorlunda.

kan ta med mig och det har varit utvecklande
rent personligen med nya utmaningar som

har bland annat varit en stor organisatorisk
skillnad.
– Det finns både för- och nackdelar.

VAD SOM VÄNTAR HÄRNÄST för Özcan är oklart

i skrivande stund mer än att han enligt egen

jag har ställts inför. De erfarenheterna lägger

Någonstans finns det en arbetsfördelning för

utsago »kommer att jobba som fotbollsträ-

jag ner i ryggsäcken, så det har varit väldigt

alla och det tycker jag är bra. Samtidigt är jag

nare«. Men minnena från tiden och

lärorika år för mig.

van som tränare att kunna styra och ställa

framgångarna i Djurgården kommer alltid att

mer som jag vill. Bygga upp en trupp utifrån

finnas kvar och Özcan vill avsluta med att ge

MED DETTA I ÅTANKE är det lätt att förstå att

en spelidé som jag har i huvudet. Där känner

cred till publiken som funnits med under den

det var ett svårt vägval för Özcan som ändå

jag att vi kunde hittat en annan väg.

två år långa resan.

till slut bestämde sig för att söka sig vidare.

Samtidigt har ändå saker och ting har

hjärta för stödet. Jag har verkligen känt det

väldigt bra erbjudande. Jag ville vara tidigt

en annan apparatur med publiken, arrange-

hela vägen och det har varit extra viktigt när

ute med att säga det och köra öppna kort för

manget, matcherna, trycket och stämningen.

vi har haft motgång. Ni var där när vi

Bosse och Henke, annars hade jag nog velat

Allting är mycket större och många fler

behövde er och hjälpte oss till både cuptitel

fortsätta här i Djurgården. Även om den här

människor som man måste hitta ett

och Europaspel. Ett stort tack ska ni ha,

hösten inte blev som vi hade hoppats så har

samarbete med. Så det var mycket som var

summerar Özcan samtidigt som Djurgården

det ändå varit mycket att glädjas över totalt

annorlunda men som jag kan ta med mig som

Fotboll givetvis riktar ett stort tack tillbaka

sett. Framför allt förra året då vi tog

erfarenheter.

till Özcan och Ivan för deras insatser.
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Värde 29.950 kr
När du beställer ett av de 300
numrerade exemplaren av nya
Imola DIF 2019 Limited Edition,
deltar du också i tävlingen om
att vinna en exklusiv Lambretta
V50 Scooter!

SPONSRAD AV

Som DIF Medlem får du 25% rabatt på Lambrettas ordinarie klocksortiment* på lambrettawatches.com/sv med rabattkod: DIF25

* Gäller ej DIF Limited Editions

DU FÅR EN GRATIS BRICKA,
VI GER 25 KR TILL DJURGÅRDEN!
SPECIALDESIGNAD NYCKELBRICKA - HELT GRATIS!

Få en DIF-bricka med returservice. Vi betalar hittelön till upphittaren.
Brickan är helt kostnadsfri för dig som supporter.

GE 25 KR TILL DJURGÅRDEN

Varje registrerad bricka ger 25 kr direkt till Djurgården.

– Jag vill tacka supportrarna av hela mitt

fungerat bra, så jag vill inte klaga. Det här är

– Beslutet tog jag i oktober då jag fick ett

Vinn Lambretta Scooter

– Det svåra i beslutet är väl att lämna fast

– DET FINNS FANTASTISKA MÄNNISKOR runt

– Det finns väldigt många saker som jag

I ett exklusivt samarbete mellan Djurgårdens IF och
Lambretta Watches har vi tillsammans tagit fram
två helt unika klockor. Dessa DIF Limited Edition
modeller har endast producerats i en begränsad
exklusiv upplaga, så se till att beställa redan idag
för att garantera ditt eget unika exemplar på:
lambrettawatches.com/sv/dif

hade sett ut om saker och ting varit

toppar, men också dalar, där Özcan

skaffat sig vänner för livet, berättar Özcan

Imola DIF 2019 Limited Edition

Cesare DIF Limited Edition

Özcan Melkemichel

FÅ DIN KOSTNADSFRIA NYCKELBRICKA PÅ

WWW.MYSAFETY.SE/DIF
i samarbete med
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Anders med parhästen Tommy Berggren.

MIT T

DJUR GÅR D S L I V

8. Anders Grönhagen
Genom åren har många klassiska spelare
dragit på sig den blårandiga tröjan och
förgyllt tillvaron för Djurgårdsfamiljen.
Här presenterar vi i varje nummer av

Anders Grönhagen i dag

Djurgårdaren en lirare och hör honom berätta hur det var när han
spelade för DIF.
I detta nummer har vi pratat med
en Djurgårdslegend som representerat DIF både som spelare, tränare,
sportchef och styrelseledamot.
Hur började din fotbollskarriär?
– Den började som sjuårig grabb i Kramfors IF. Fick
debutera i A-laget redan som 15-åring i Div III sen
värvades jag som 18-åring till GIF Sundsvall.
Hade du något favoritlag som liten?
– Jag växte upp med Tipsextra och engelsk fotboll på
lördagarna. Under den tiden blev Leeds mitt favoritlag
med spelare som Allan Clark och Peter Lorimer.
Hur gick det till när du hamnade i Djurgården?
– Under mina ungdomsår hade min far och Bruno Nyberg (legendarisk AIK-ledare)
kontakt med varandra via jobb. Bruno försökte locka över mig till AIK genom att
skicka AIK-souvenirer hem till oss titt som tätt. Men det kändes aldrig rätt. När
jag senare spelade i GIF Sundsvall hörde Djurgården, genom Olle P (Pettersson),
av sig och ville att jag skulle komma och spela i blårandigt och den här gången
kändes det helt rätt att åka till huvudstaden. Detta beslut har jag aldrig ångrat.
Var det lätt att anpassa sig till DIF?
– Det var inga problem. Jag kände sedan tidigare Bengt Persson som var tränare i
laget och även några av spelarna i laget.
Vilka spelare influerade dig på den tiden?
– Jag var själv en teknisk spelare och gillade både Pelé och Johan Cruyff.

Fakta | Anders Grönhagen
Ålder: 65
Position: Forward
Säsonger i DIF: Åtta som spelare,
tre som tränare (plus en 1/3 säsong
2006), två som sportchef och fyra
som styrelseledarmot.
Mål i DIF: ca 50
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Vad minns du av din debut?
– Haha, jag har faktiskt väldigt lite minnen från den matchen. Jag vet dock att det
var mot Örebro borta.
Hur kändes det att göra ditt första DIF-mål?
– Det målet kommer jag ihåg. Vi spelade mot Norrköping på Råsunda. Det stod
0-0 och vi fick en hörna med oss. Hörnan blev lite långt slagen och jag insåg att
jag inte skulle nå den med huvudet så jag bestämde mig för att försöka klacka
bollen. Klacken satt riktigt bra och bollen fick bra fart och satt perfekt i nätet.

1-0 på ett riktigt drömmål och vi vann senare matchen med
2-1, sånt minns man.

kontakt med 5-6 spelare från laget som jag spelade med på
70-talet.

Du och Tommy Berggren var ju ett fruktat anfallspar, varför
funkade det så bra mellan er?
– Jag och Tommy var helt olika som spelartyper. Tommy var
fysiskt stark, en bra huvudspelare och farlig inne i boxen. Jag
var en annorlunda spelare. Bra teknik, fin passningsfot och
spelförståelse samt hyfsat snabb. Jag tror att det var just olikheterna som gjorde att vi passade så bra ihop. Vi kompletterade varandra på ett bra sätt vilket gjorde att vi även fick spela
ett par A-landskamper tillsammans som forwardspar.

Hur var det att komma tillbaka som sportchef och tränare i DIF?
– Jag hade fått förfrågan under flera år att komma tillbaka som
tränare i DIF. När två DIF-ledare ockuperade radhuset i Sundsvall hösten 1993 så kände jag att det var dags att återförenas
med Djurgårdsfamiljen.
– Vi hade två fantastiska säsonger med uppflyttning -94 och
en riktigt starkt debutsäsong i Allsvenskan året efter. Tyvärr
avslutades säsongen med den s k Terror-Tommy-incidenten
vilket gjorde att all fokus flyttades från fotbollen. Det ledde
till spel utan publik, inga sponsorer och svartlistad i pressen.
Mitt tråkigaste fotbollsminne.

Vilka medspelare gjorde mest intryck på dig under din
Djurgårdskarriär?
– När jag kom till DIF -76 var det ett erfaret lag. Björn Alkeby,
Roland Andersson, Curt Olsberg, Tommy Berggren och Svenne
Lindman. Några år senare kom Vito Knezevic och Rolle Åhman
och inte minst Hasse Holmqvist som kom från våra egna
juniorer.
Hur var stämningen i omklädningsrummet, har du några
speciella minnen eller historier?
– Djurgården har alltid vart kända för att ta hand om sina spelare och jag kan verkligen bekräfta detta att under mina år som
spelare och ledare i föreningen. Det finns många historier men
de har kanske inte preskriberats än…
Vad är ditt bästa minne från tiden i DIF?
– Har många fina minnen. Glömmer aldrig derbyt mot AIK -78
där vi vann med 4-0. Vi var totalt överlägsna och vi var närmre
att göra 7-0 än de var 4-1. Fick också spela 18 A-landskamper
under tiden i DIF. Kommer aldrig att glömma när jag kvitterade i
EM-kvalet borta mot Frankrike på Parc de Princes. Det var bara
sekunder kvar och jag kom fri och satte 2-2. Trots en fullsatt
arena blev det helt knäpp tyst. Ett oförglömligt ögonblick.
– Som tränare i Djurgården minst jag bäst när vi vann
serien och gick upp i Allsvenskan -94 och året efter då vi
ledde serien efter halva säsongen som nykomlingar.
Har du någon kontakt med någon av lagkompisarna i dag?
– Vi har alltid en träff för gamla spelare och ledare varje höst.
Där snackas det gamla fina Djurgårdsminnen. Sen har jag

Du har ju fått kultstatus i Djurgården. Varför är det så tror du?
– Jag har varit spelare, tränare, sportchef och senast styrelseledamot i föreningen. Jag har verkligen älskat att vara i den här
föreningen. Det kanske har märkts när min tid i DIF sträcker
sig över fem decennier över olika tidsperioder, från 70-talet
fram tills idag.
Följer du dagens Djurgården?
– Ja, jag ser alla matcher. Både hemma- som bortamatcher.
Antigen på plats på Tele2 eller framför TV:n.
Vad är dina intryck av dagens DIF?
– Året har vart lite för mycket upp och ner. Hög omsättning på
spelare har gjort att spelet tappat kvalitet. Jag har saknat en
tydlig sportslig strategi. Enligt mitt tycke ska Djurgården vara
en förening som skall vara bland de 3-4 bästa i allsvenskan
varje år.
Vad gör du i dag?
– Nyss fyllda 65 år gör att jag har tid för jakt och fiske, golf
och att umgås med min familj och vänner. Saknar dock jakt i
Stockholmsområdet, så om någon som läser detta har några
tips eller kontakter är det bara att höra av sig.
Har du någon hälsning till Djurgårdens
medlemmar?
– Vi ska vara stolta och hedrade att få vara Djurgårdare och få
vara en del av Sveriges finaste förening.
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Järnkaminerna slog medlemsrekord igen

nu siktar vi mot nya höjder!
2017 slog supporterföreningen Järnkaminerna medlemsrekordet som hade stått sig sedan
guldåret 2003. För första gången nåddes över 5000 medlemmar, en milstolpe föreningen
länge tagit sikte på. Även 2018, trots ett tyngre sportsligt år, lyckades vi slå medlemsrekord!
Det nya rekordet landade till slut på 5263 medlemmar, cirka 30 fler än 2017.
Text: Järnkaminerna Foto: Bildbyrån

N

u siktar vi mot 2019, medlemskapet
är släppt och för att kunna göra det
vi vill runt såväl hemma - som bortamatcher behöver vi få in många medlemmar
snabbt, redan före nyår!

kunna bibehålla denna nivå och växa
ännu mer behöver vi hjälp.
Vi tror att alla Djurgårdare kan bidra till
JK:s verksamhet på något sätt, man behöver inte vara någon expert eller någon
med all tid i världen - så länge man har ett
driv och en vilja att bidra.
Vill du hjälpa Järnkaminerna arrangera
resor, krossa alla på sociala medier, skapa
snyggare souvenirer eller passera 6 000
medlemmar? Kontakta oss på styrelsen@
jarnkaminerna.se eller prata med oss på
någon av matcherna i hockey eller fotboll.
Så förlänger du ditt medlemskap

EN VIKTIG DEL AV VÅR VERKSAMHET är

i Järnkaminerna

givetvis våra bortaresor. Under fotbollssäsongen skickade vi 22 bussar och två
tåg till bortamatcherna i Allsvenskan. Vi
såg en nergång i antalet på bortasektionerna under året och 2019 tar vi givetvis
sikte på att precis som 2017 bli absolut
flest på bortaplan av alla lag igen!

En supporterförening är aldrig starkare än
dess medlemmar. Att få in 2019 års
medlemmar tidigt är livsviktigt för oss
inför det kommande året. DIF Fotboll ska
satsa tillbaka mot toppen och vi ska
givetvis med på den resan. Ett tidigt
inflöde av medlemmar ger oss möjlighet
att kunna arrangera tåg i Allsvenskan och
planera inför hela året.
De som får allra mest tillbaka av att du
betalar medlemskapet är de som alltid
stöttar DIF land och rike runt, oavsett vad
som händer. Vi ska fortsätta vara bäst i

MED OSS TAR VI bland annat ett fantastiskt

bortastöd i Ukraina mot Mariupol trots att
vi inte lyckades få ihop en organiserad
resa. Låt oss hjälpas åt att ta oss till
Europa igen snart!
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VI ÄR NOG ALLA ÖVERENS om att stämningen

och antalet även på våra hemmamatcher
kan bli bättre och detta siktar vi givetvis
att jobba stenhårt på tillsammans med
DIF inför 2019! Ditt stöd och dina idéer
som medlem i DIF Fotboll eller i JK behövs
på den resan! Hör av dig till oss på
styrelsen@jarnkaminerna.se om du vill
engagera dig i det eller i någon annan del

av vår verksamhet.
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 utmaningar och för att

Sverige på att stötta vårt lag på bortaplan.
Bli medlem idag på följande vis:
• Betala epost-avin som skickades ut i
början av november månad.
• Logga in på JK:s »Mina sidor«
och betala med kort
• Betala på hockeymatcherna
i vårt souvenirbås
• Välj JK-medlemskap som
tillval när du köper säsongskort via DIF.se
• Var du inte medlem ifjol?
Bli medlem via www.jarnkaminerna.se/medlem

Efter den sista matchen i »Isaks«
karriär mot Sirius fick vi tacka av honom
samtidigt som han utsågs till Årets
Järnkamin 2018. Då passade han också på

Nummer 1 är tillbaka
hos supportrarna

Efter guldfirandet i Borås 2002
fick JK:s dåvarande ordförande
Mats Jonsson (numera evenemangsansvarig i DIF Fotboll) ta
emot tröja nummer 1, som då
viktes till supportrarna. I
samband med att Andreas Isaksson,
Sveriges bästa målvakt genom tiderna,
kom hem till DIF efter sin proffssejour
2016 valde vi att låta honom spela i
supportrarnas nummer.

att tacka för lånet och gav tillbaka tröja
nummer 1 till supportrarna.
Vi vill rikta ett stort tack till Andreas
Isaksson – vår hjälte och vår vän. Du bar
tröja nummer 1 med den äran.
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läget i nya

För ett drygt år sedan öppnades den nya Djurgårdsbutiken.
Alex Colucci, som är verksamhetsansvarig för Djurgårdens
souvenirförsäljning, berättar om hur det går.
Text: DIF Fotboll Foto: Jonas Riedel

D

jurgårdens nya souvenirbutik har
nu varit i gång i mer än ett år.
Hur har det första ett och

ett halvt året varit?

ännu bättre på alla plan
vilket är viktigt när
vi nu arbetar för
att ha ett nytt
samarbetsavtal på plats
för de
kommande
åren.

– Det har varit en
fantastisk försäljningsutveckling sedan vi
öppnade i juli 2017. Det
har faktiskt varit bättre
än vad vi vågade tro på
och om nu inte julhandeln
Vilka produkter
krånglar i slutspurten så kan
har varit de mest
Alex Colucci
alla hockeyns och fotbollens
populära i år?
medlemmar glädja sig åt en
– Utöver fotbollens
souvenirverksamhet som har vuxit
matchtröjor så har vi
ordentligt i sortiment, försäljning och
sålt väldigt bra av ishockeyns
intjäning
matchtröjor från CCM. Annars är det
klassiska produkter som har de största
volymerna det vill säga. alla våra olika
Är det någon eller några produktgrupper som
varianter av halsdukar, kepsar och
fungerat extra bra?
mössor. På Tele2 har våra ungdomsspe– Just i år har vi jobbat hårt för att lyfta
lare varit duktiga på att sälja flaggor. Nu
fram alla fotbollsmatchtröjor från adidas.
inför jul så säljs det många klassiska
När vi summerar försäljningen för 2018 så
julklappar, i antal tror jag att badrockar
kommer vi se att vi varit extra duktiga på
leder den ligan men det går också mycket
att sälja dessa vilket jag tror att de flesta
av de mer speciella plaggen från adidas.
fotbollssupportrar också sett under året.
Det har helt enkelt varit många fler
matchtröjor ute på stan jämfört med
Mycket har gått bra under första tiden med
tidigare år, något som känns otroligt kul
den nya butiken men det måste väl även finnas
och som man blir stolt över. Samarbetet
några utmaningar?
med vår huvudleverantör adidas har blivit
– Absolut, det är många saker som vi
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kämpar med. En av
våra största
utmaningar är att
bemanna och organisera oss på ett sätt
som gör att våra
kunder känner att de
får bra service då de
besöker butiken och
våra arenor. I den
bästa av världar
skulle vi vilja finnas på plats vid alla
matchevenemang där något av hockeyns
och fotbolls representationslag spelar för
att sälja souvenirer. Men att alltid
bemanna butiken, Tele2, Stadion, Hovet/
Globen och Stora Mossen är i princip
omöjligt så vi måste prioritera bland
matchevenemangen för att inte bränna ut
personalen och dra på oss kostnader som
vi inte har täckning för. Under året har vi
testat att låta några ungdomslag sälja
souvenirer och det har fungerat väldigt
bra, de unga spelarna får lära sig mer om
försäljning och tjäna en liten slant till sina
lagkassor samtidigt som vi kan synas och
sälja souvenirer på fler platser och
matcher än vad som annars skulle ha varit
möjligt. Förhoppningsvis så kan vi utöka
det sättet att arbeta med våra ungdomslag inför nästkommande fotbollssäsong.

Hur ligger ni till med det nya webshopen?

– Peppar, peppar… ganska bra. En
utmaning vi har inför 2019 är att få fart på
vår e-handel som till stora delar gått på
sparlåga under 2018. Vi har under hösten
arbetat för att lansera en uppdaterad
e-handelsplattform som vi testkör nu i
december för att lansera på riktigt i slutet
på januari. Med den nya e-handelssajten
så blir shoppingupplevelsen mycket bättre
för våra besökare samtidigt som vi bakom
kulisserna får en mer lättarbetad sajt. Vi
har dessutom valt att »flyttat hem« hela
vårt e-handelslager till en lokal i Globenområdet så att vi nu kommer att packa och
distribuera varje order med egen personal
vilket vi tror kommer att leda till en högre
leveranssäkerhet och därmed bättre
service. Min förhoppning är att vi med ett

ökat fokus på e-handeln under 2019 kan
nå ut till många fler Djurgårdare i vårt
avlånga land, men även i övriga världen.
Julhandeln då, något särskilt som du tänker på?

– Den sista utmaningen är, som alltid i
dessa tider, att få ihop julhandeln på ett
bra sätt. Vi vet från tidigare år att många
väljer att handla sina julklappar väldigt
sent så om jag får skicka med en
uppmaning till alla Djurgårdare så får det
bli att kom och köp era julklappar i tid.

– Vi kommer naturligtvis att ha
generösa öppettider i butiken men även
en »pop-up-butik« på Fältöversten på
Östermalm som öppnar lördagen den 15
december och som håller öppet till den
23 december.
– Bor man en bit utanför Stockholm så
kan man alltid handla sina julklappar i vår
webshop htpps://difshop.se. Tänk då på
att beställa varorna i god tid så att posten
får den tid de behöver för att hinna
leverera julklapparna i tid..
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Hur mycket Djurgårdare är du och dina vänner
egentligen? Testa er med detta

DJURGÅRDS

quiz

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

Vi finns med er hela vägen!

Stöd din förening. Bonus till alla!

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

Vad är Jakob Une Larssons
smeknamn?

2

Einar »Stor-Klas« Svensson
har tränat DIF längst av alla.
Hur många säsonger?

3

Vilken slutplacering fick DIF
i 2018 års allsvenska?

4

2005 var senaste året DIF
vann SM-Guld. Vem var lagkapten den säsongen?

5

Hur många matcher gånger
blev Andreas Isaksson vald
till Årets Målvakt i Sverige?

6

Erik Johansson har tidigare spelat för bl a Malmö FF
och GAIS, men vilken är hans svenska moderklubb?

7

Vem spelade i flest matcher under
2018, inklusive inhopp?

8

Teddy Sheringham gjorde 21 matcher i
DIF-tröjan 1985. Hur många mål gjorde
han på de matcherna; 7, 10 eller 13?

9
10

11

Vilken blev den största segern för
Djurgården säsongen 2018?

12

Från vilken klubb kom Nicklas Bärkroth till DIF?

13

Vilket år spelades det
klassiska derbyt mot
Hammarby som slutade
9-1 till DIF?

14

Vad blev Djurgårdens
hemmapubliksnitt
2018; 11 157, 12 306
eller 13 052?

15

Vad är Edward Chilufyas smeknamn?

16

Var spelar Simon Tibbling
numera (dec 2018)?

17

Vilket år började blåränderna
ha spelarnamn på tröjorna?

18

1964 vann DIF Allsvenskan
på målskillnad. Hur många
mål före MFF var man?

19

En spelare i dagens trupp har rekordet som yngsta
spelaren i Allsvenskan någonsin; 15 år, 7 månader
och 14 dagar. Vem?

20

En Djurgårdsspelare har blivit utvisad flest
gånger i Allsvenskan – sju gånger, vem?

Vad blev resultaten i Europa Leaguematcherna mot Mariupol?
Sven Lindman har gjort flest allsvenska matcher i blåränderna, 312
stycken. Under en kort sejour var han
även utlandsproffs. För vilken klubb
spelade han då?

RÄTT SVAR:
1. Jake, 2. Nio (1935-1944), 3. Sjua, 4. Markus Johannesson, 5. Tio, 6. Falkenbergs FF,
7. Jonathan Ring (29 st), 8. Tretton, 9. 1-1 hemma och 1-2 borta, 10. Rapid Wien, 11. 5-1 borta mot Sirius 27 maj,
12. Lech Poznan, 13. 1990, 14. 12 306, 15. Tigern, 16. Brøndby IF (Danmark), 17. 2008, 18. Ett,
19. Niklas Bärkroth (då i IFK Göteborg), 20. Claes Cronqvist.

Officiell Sportleverantör
till Djurgårdens IF.

1

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

Du är ett blårandigt geni!
Godkänt, men du borde se fler matcher
Hört talas om Jones Kusi-Asare?
Du har nog fått fel tidning...
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Kevin Walker, Oscar Jonsson, assisterande tränare Ivan Ristic, Haris Radetinac.

Främre ledet: Kerim Mrabti, tränare Özcan Melkemichel, Tommi Vaiho, Jakob Une Larsson, Erik Johansson, Andreas Isaksson, Jonas Olsson,

Fredrik Ulvestad, Omar Eddahri, målvaktstränare Nikos Gkoulios, lagledare Daniel Granqvist, Nicklas Bärkroth.

Mittenledet: Jonathan Ring, naprapat Christian Andersson, naprapat Karl Barrling, Besard Sabovic, Aliou Badji, Dzenis Kozica, Jesper Karlström,

Edward Chilufya, materialansvarig Inge Lindström, assisterande tränare Hugo Berggren, materialansvarig Mats Lundholm, Jonathan Augustinsson.

Bakre ledet: Johan Andersson, läkare Håkan Nyberg, fystränare Johan Forsbring, Hampus Finndell, Matteo Catenacci, Marcus Danielson, Niklas Gunnarsson,

Djurgårdens IF 2018

