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1989 tog DIF hem Svenska Cupen efter 3-0 i finalen mot 
Häcken på Råsunda. Bakre raden: Mikael Martinsson, 
Thomas Lundmark, Peter Skoog, Krister Nordin, Janne 
Andersson, Jens Fjellström, Leif Nilsson (skymd), Niklas 
Karlström. Främre raden: Peter Mörk, Anders Almgren, 
Stephan Kullberg, Glenn Schiller, Ken Burwall.
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KLASSISKT
DJURGÅRDSÖGONBLICK

Djurgården-Häcken 3-0, Svenska Cupen-final 1989
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ordföranden har ordet
Det är alltid en härlig känsla att vara djurgårdare och inför den andra delen av säsongen 2019 
känns det lite extra spännande. Vårt herrlag har haft en fantastisk start på året med 24 poäng 
efter tolv matcher, vilket är det statistiskt bästa resultatet sedan guldsäsongen 2005.

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

Lars-Erik Sjöberg

D
essutom stod laget för en stark 
insats i Svenska Cupen där vi till 
slut föll på övertid i semifinalen mot 

BK Häcken. För damernas del har laget 
efter en tuff start på säsongen, där de 
trots bra prestationer inte fått med sig 
poäng, nu tagit ett par viktiga segrar och 
det spel vi sett på planen ger positiva indi-
kationer på att det lär komma betydligt fler 
trepoängare framöver.

SOM ORDFÖRANDE ansvarar jag tillsammans 
med styrelsen för att fastställa riktlinjer 
och strategier för hela Djurgårdens 
fotbollsverksamhet samt att noga följa 
organisationens arbete. Vår vd Henrik 
Berggren brukar ofta säga att man måste 
göra prioriteringar i verksamheten och att 
man inte kan lösa alla stora frågor på en 
gång. Det är helt riktigt, man måste helt 
enkelt prioritera. Ser vi tillbaka i tiden för 
att få lite perspektiv så betar vi faktiskt av 
område för område enligt den fastställda 
plan som vi har kommit överens om. 

DE SENASTE FEM ÅREN har Djurgården 
Fotboll gjort en fantastisk resa på flera 
områden. Vi har idag en bred och väl 
fungerande verksamhet som är i ekono-
misk balans och vi har de senaste åren 
byggt upp ett starkt eget kapital. Verk-
samhetsåret 2018 var inte ett undantag, 
trenden fortsätter och vi förstärker 
därmed vår finansiella ställning ytterligare. 
Detta ger oss en frihet att göra offensiva 
men kloka satsningar framöver. 

Men den goda ekonomin till trots kan 
vi inte vila på lagrarna där publikutveck-
lingen för herrlaget är en fortsatt 
utmaning. Efter att ha nått den bästa 
publiksiffran i modern tid under 2017, 

PÅ DAMSIDAN hade vi en positiv publik-
utveckling under 2018 där snittet ökade 
från 537 till 683 åskådare. Här finns det 
ytterligare potential och jag tycker själv 
det är en fantastisk upplevelse att se 
damerna spela matcher på Stockholms 
Stadion. 

OM PUBLIKUTVECKLINGEN och publikintäk-
terna är ett orosmoment så är vår 
företagsförsäljning något helt annat. Här 
gör vi fortsatta framsteg där 2018 var vårt 
bästa resultat någonsin - sett till såväl 
försäljning som resultat - och kurvan är 
fortsatt stigande om man ser till första 
halvåret 2019. 

PÅ UNGDOMSSIDAN så fortsätter vi att lyfta 
vår verksamhet och har sett en rejäl 
ökning av deltagande spelare och lag i 
fotbollsskolor, camper, cuper och 
turneringar. Kansliet under ledning av Ola 
Danhard har med andra gjort ett mycket 
bra jobb med att hitta flera sätt att 
utveckla verksamheten. Idag har vi en 
verksamhet som omfattar cirka 450 ledare 
som leder fotbollsutbildningen för våra 
cirka 2000 flickor och pojkar. Vi har också 
fortsatt att utveckla vår flickakademi med 
ytterligare satsningar för att på sikt bli den 
ledande aktören i Stockholm, där vi till 
exempel har kunnat glädjas åt väldigt fina 
resultat för F19 och F17 under våren. 

MEN DET ÄR INTE ENBART på gräs/konstgräs 
som det spelas blårandig fotboll. Vår 
satsning på e-fotboll fick en flygande start 
med slutspel i eAllsvenskan där vår trupp 
dessvärre föll på målsnöret i semifinalen 
efter att ha besegrat storfavoriten BK 
Häcken i kvartsfinalen. På varmare 

med ett snitt på 16 241 besökare, så föll vi 
tillbaka under 2018 och även om vi har 
haft en viss uppgång i år jämfört med 
fjolåret så finns det mycket kvar att göra. 
Publiktappet är inte bara en ekonomisk 
fråga, då biljettintäkterna är vår största 
intäktskälla, utan det påverkar också 
stämningen på arenan och stödet till 
laget. Vi har nu tillsatt ytterligare resurser 
för att se över och jobba fram en både 
kort- och långsiktig publikstrategi. Vi ska 
se till att det är enkelt att köpa biljetter, 
marknadsföra våra matcher ännu bättre, 
förstärka arrangemangen på plats och 
förhoppningsvis spela en vägvinnande 
fotboll. Men det behövs också hjälp från 
alla oss medlemmar, du som jag, att vi tar 
oss till våra matcher och helst även tar 
med familjemedlemmar, kompisar eller 
andra. Här har vi alla ett ansvar om vi ska 
vara ledande även inom detta område. 
Det här är ett ständigt pågående arbete 
och det känns som att vi är på rätt väg. 

breddgrader i portugisiska Nazaré 
utmärkte sig även vårt damlag i beach-
soccer i Euro Winners Cup med fina 
prestationer och en hedrande sjätteplats 
i stentuff internationell konkurrens.

HÄR HEMMA I STOCKHOLM har vi fortsatt att 
utveckla Vår Stad tillsammans med 
Djurgården Hockey. Vår Stad är ett 
samlingsbegrepp för vårt arbete i Stockholm 
vad gäller upplevelseidrott, föreningsidrott 
och spontanidrott i samverkan med staden, 
näringslivet och stockholmarna. Ett stort 
genombrott skedde under året då vi 
lanserade Djurgården Fotbolls Mini-Camper 
som via uppsökande verksamhet i 
Stockholms skolor skapar fysisk aktivitet 
för barn. Det blev en omedelbar succé och 
bara under året aktiverade vi totalt 4000 
unika barn. I februari 2019 lanserades Mini-
Camper även i Djurgården Hockeys regi. 
I dag rullar två Djurgårdsbussar med 
personal och utrustning dagligen för att 
aktivera och introducera fotboll och 
hockey till Stockholms skolbarn. Under 
2019 räknar vi med att aktivera ytterligare 

10 000 unika barn via våra Mini-Camper. 
Det i sin tur bidrar till att stärka vår position 
som Stockholms Stolthet – Sveriges ledan-
de idrottsförening. 

NU ÄR VI HALVVÄGS IN I 2019 och det gäller 
att fortsätta jobba hårt. Ett annat område 
som kanske berör de flesta djurgårdare mest 
är våra arrangemang på herr- och damsidan. 
Det är min upplevelse att vi genom ett 
systematiskt utvecklings- och förbättrings-
arbete skapat en tryggare och mer välkom-
nande miljö på våra matcher, utan att för den 
delen göra avkall på den fantastiska 
stämning som våra supportrar skapar. Det är 
mycket viktigt för oss att erbjuda en bra 
service till vår publik och att alla ska hitta 
sin plats på arenan. Vi arbetar sedan tidigare 
med att skapa olika sektioner som så långt 
som möjligt ska kunna tillmötesgå de 
önskemål som vår publik har.

MEDLEMSKAPETS INNEHÅLL är också ett 
område som vi vet har en förbättrings-
potential. Det pågår sedan en tid tillbaka ett 
arbete med att se över hela medlemsfrågan. 

Som supporter och medlem bidrar du till 
att utveckla och stärka hela vår förening; 
våra elitlag, vår flick- och pojklagsverk-
samhet, spontanfotboll samt andra 
arrangemang med våra samarbetsfören-
ingar och partners i hela Stockholm med 
omnejd. Det värdesätter vi högt och för 
det ska du ha ett stort tack. 

ETT SÄRSKILT TACK vill jag också, å förening-
ens vägnar, rikta till alla de ideella krafter 
vars insatser vi är så beroende av. Det är vi 
tillsammans som utgör Djurgårdsfamiljen 
där alla bidrar för att vi ska leva upp till vår 
vision: »Djurgårdens idrottsförening får 
människor att växa genom idrottens 
gemenskap, för samhällets bästa«. Där 
tycker jag att vi blir allt bättre på att få ut 
vilken skillnad DIF faktiskt gör i samhället. 
Genom upplevelseidrott, föreningsidrott 
och spontanidrott vill vi erbjuda en väg in 
och gemenskap för alla som vill bli en del 
av Djurgårdsfamiljen. 

Nu ser vi fram emot ett fortsatt 
framgångsrikt 2019. 

Prissänkning på medlemskapet för dig som är 18-20 år!

Djurgården Fotboll är alla medlemmars förening! 
Föreningsdemokratin bygger på att vi är många som 
vill engagera oss och din insats är viktig. 200 kr som medlemskapet 
kostar kan vara en uppoffring då man pluggar eller precis börjat jobba, 
men är du intresserad av vad ett medlemskap i Djurgårdens Fotboll inne 
bär så finner du mer information på dif.se/medlem.

Värva en medlem som också vill stötta Djurgårdens 
Fotboll - få två matchbiljetter på köpet

Vi som redan är medlemmar vet att det känns extra 
bra i både hjärta och hjärna som medlemmar. Känner du någon som du 
tycker borde vara medlem precis som du, tipsa honom om vår medlems-
värvningskampanj som ni finner mer info om på dif.se/medlem.

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

N Y H E T E R

Hela huvudstaden 
den är blå

TIDNINGEN CAFÉ UTSER VARJE ÅR  vem som de 
anser är Sveriges bäst klädda man, och 
2019 blev det DIF-spelaren Erik Berg som 
fick utmärkelsen med motiveringen:

»Erik Berg är Sveriges bäst klädda man 
2019 för att han på ett inspirerande och 
nyfiket sätt vågar flytta fram positionerna 
inom manlig stil. I en tid då man talar 
mycket om könsneutralt och hållbart 
mode är det sällan fotbollsspelare som får 
personifiera den progressiva rörelsen. Erik 
Berg är annorlunda – med en djärv och 
färgglad blandning av modern streetwear, 
skräddade designerplagg och traditionellt 
feminina accessoarer visar han att 
herrmodet mår toppen utan mossiga 
koder och rigida regler.

Genom sin välkurerade garderob 
representerar Erik Berg en ny typ av man.«

FÖLJER DU OSS I SOCIALA MEDIER? Då kanske 
du har sett att det ibland dyker upp roliga 
animationer på våra spelare som målju-
blar, eller grafik som »Full fart framåt«, 
»Matchdag« och »Åh en sådan härlig dag 
gamla fina Djurgår’n vann«. Sök på DIF i 
GIF-arkivet i den app du använder nästa 
gång du vill lägga till en           Djurgårds-GIF 
till din post.

Siffror från allsvenska vårsäsongen 
4 -   antal assist från Jonathan Ring och Nicklas Bärkroth vilket 
         ger en delad förstaplats i den allsvenska assistligan
12 - antal startade matcher av Buya Turay, Fredrik Ulvestad och Jesper Karlström
         som därmed är de tre spelare som medverkat i samtliga matcher under våren.
10 - antalet insläppta mål under våren vilket innebär tredje bästa
         defensiven i Allsvenskan 
5 -   antal mål av interna skytteligaledaren Buya Turay
18 - antal gula kort som DIF dragit på sig där Erik Berg har samlat på sig flest
         med fyra varningar.

LITE FINARE, LITE BÄTTRE
 

 

Traveller Buss, det självklara valet för 

Stockholms Stolthet!

 

 

HÅLLBARHET - KVALITET - TRYGGHET 

 info@travellerbuss.se         08 55 66 88 00

 erik berg 
sveriges bäst 
klädda man

Vilken är din 
favorit-GIF?

JOMPA 90 år!
I samband med herrarnas seriepremiär 
den 1 april hyllades en av Djurgårdens 
absolut största ikoner, John »Jompa« 
Eriksson, som fyllde 90 år den 12 mars 
– samma datum som årsdagen för vår 
kära förenings tillkomst. Jompa vann 
två SM-guld med Djurgården, spelade 
123 matcher och gjorde 69 mål. 
Självklart uppvaktade allas vår Pelle 
Kotschack även Jompa med en tårta på 
själva födelsedagen. John »Jompa« 
Eriksson – en sann Djurgårdslegendar!

I BÖRJAN AV JULI  lanserades Djurgår-
dens tredjetröja 2019. Utförandet är i  
klassisk half-and-half-design i våra 
patenterade blå färger – så i sommar 
kommer DIF även vara blå-blå på 
bortaplan. Till lanseringen av tröjan 
har artisten och Djurgårdaren Gee 
Dixon specialskrivit en låt till laget i 
sitt hjärta – med den passande titeln 
»Hela huvudstaden den är blå«. 
Videon hittar du bland annat på DIF.se 
och vår YouTube-kanal DIF Play och 
låten finns även på Spotify. Tröjan 
köper du på www.difshop.se eller i 
Djurgårdsbutiken i Globen Shopping. 
Djurgården planerar att spela tre 
matcher i tredjetröjan: bortamatcherna 
mot AFC Eskilstuna den 8 juli, Kalmar FF 
den 22 juli, och IF Elfsborg den 5 augusti.
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D
et går att prata om tur och tillfällig-
heter och det går att prata om att 
prestera och ta chansen. Möjligen 

var det en kombination av båda, men klart 
är i alla fall att det fanns en ruskig talang i 
den 17-åriga Mia Jalkerud i Enskede år 
2006 som drog ögonen till sig från större 
klubbar. Ja, den största av alla vid den 
tiden.

– Jag spelade i Enskedes A-lag när jag 
var 15 år och därifrån blev jag värvad till 
Älvsjö som 17-åring. Jag hade lite tur när jag 
i princip direkt kallades till en inomhustur-
nering med Djurgården under försäsongen. 
Jag visade verkligen framfötterna där och 
fick chansen att träna med Djurgården.

ETT DJURGÅRDEN med stjärnor som Victoria 
Svensson (numera Sandell Svensson) 
och Kicki Bengtsson bland andra.

– Det var väldigt tuff konkurrens så jag 

V
i träffar Marcus Danielson den 13 juni, 
samma dag laget gjort sin första 
träning efter en tio dagar lång 

semester. En kort paus från fotbollstillvaron 
för spelartruppen som var uppenbart glada 
att se varandra igen. Vi sitter ute på 
träningsanläggningen på Kaknäs – en plats 
Marcus trivs på, precis som i klubben i stort.

– Jag trivs jättebra i klubben och har 
blivit väl bemött från första dagen. Jag 
tycker det är fantastiskt kul att komma ut 
hit till Kaknäs och att vara en del av 
Djurgården. Man märker verkligen vilket 
engagemang det finns runt klubben kring 
träningarna, hemma- och bortamatcher-
na och mer än så. Det är någonting 
speciellt med den här föreningen och det 
är fantastiskt kul att få vara en del av det.

HAN KOM TILL DJURGÅRDEN från GIF Sundsvall 
inför säsongen 2018, men var aldrig någon 
supporter som ung.

tränade med Djurgården och spelade 
matcher i Älvsjö, vilket var jättebra för min 
utveckling.

Under den tiden Var Victoria Svensson 
lagkapten och den stora målskytten – i 
Djurgården 2019 är det Mia som axlar den 
rollen. Hon leder skytteligan i OBOS 
Damallsvenskan på sex gjorda mål. När Joel 
Riddez tog över som tränare 2016 var den 
dåvarande lagkaptenen, Emilia Brodin, 
korsbandsskadad, och då föll valet av 
lagkapten på Mia.

– När Joel kom in hade vi många nya 
spelare. Han insåg nog att jag har en lång 
historia i klubben och vid den tidpunkten 
hade jag även levererat under en tid, så han 
såg nog mig som en bra ledare.

Hur är du som person?
– Jag tyr mig inte till vissa personer utan 
jag är med alla – de som är yngst och de 

– Nej, jag har aldrig riktigt haft något 
lag i Allsvenskan. När jag var liten 
spelade min kusin i Trelleborg och Örebro 
så då hejade jag på dom, men när han 
lämnade de lagen dog det ut snabbt.

– Men jag har två bröder som är 
Djurgårdare, så det finns lite Djurgårdare i 
familjen och släkten.

JAG FRÅGAR VILKA EGENSKAPER han själv 
tycker utmärker honom som person, och 
kanske är hans första invändning samtidigt 
ett svar som inringar hans personlighet.

– Jag tycker det är svårt att prata om 
mig själv. Men jag är rätt bra på att lyssna 
på alla och höra vad de tycker och tänker. 
Jag kör inte bara min grej och sen får alla 
rätta sig efter det, utan jag försöker 
involvera alla.

Hade du ledaregenskaper även som ung?
– Som yngre var jag alltid lagkapten, och när 

Text: Olle Arnell  Foto: Fred MacGregor & Bildbyrån

Text: Olle Arnell  Foto: Fred MacGregor & Bildbyrån

Hon gör sin 10:e (!) säsong i klubben och sitt tredje år som lagkapten – en slitvarg och 
målskytt med Djurgårdshjärta och ett driv att alltid pusha sig själv och laget till max. 
Mia Jalkerud är en Järnkamin.

Trots sin blott andra säsong i Djurgården är han en självklar ledare som inger pondus 
och respekt i Allsvenskan. Herrlagets lagkapten Marcus Danielson besitter både 
ödmjukhet och auktoritet.
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som är äldst. Jag tror att det kanske 
bygger förtroende och respekt att jag 
alltid är öppen och social.

NUVARANDE INNEHAV AV BINDELN är Mias 
första sejour som lagkapten och hon har 
inte haft några direkta ledaruppdrag i 
skola eller på andra jobb heller.

– Nej inte direkt men jag är en sån jäkla 
vinnarskalle så på idrottslektionerna gick jag 
in i en ledarroll automatiskt. Inom idrotten 
har jag alltid funnit mitt jag, och där vet jag 
hur jag ska vara och vad jag pratar om.

Är du reseledaren när ditt kompisgäng åker på 
semester?
– Ja men lite så faktiskt. Jag är lite av ett 
kontrollfreak. På midsommar kan det 
absolut vara jag som styr upp lekarna och 
så för att jag vill veta att…det blir bra, 
haha...

jag spelade i Västerås som senior var jag 
vice-kapten. I Sundsvall hade jag bindeln 
några matcher. Jag har alltid varit en spelare 
som tagit en ledarroll även om jag inte haft 
kaptensbindeln så det är inga konstigheter 
att ha kaptensuppdraget uttalat nu, så att 
säga. Jag är som jag alltid har varit och har 
inte ändrat några stora saker med mig själv 
bara för att jag är kapten.

– Som lagkapten är man fortfarande 
en i laget, det är ju inte jag som bestäm-
mer liksom, jag är inte personalchef, 
haha. Det handlar mest om att få laget att 
tro på det vi gör och få alla att dra åt 
samma håll. Det är klart man är lite 
närmare tränarna men i första hand är jag 
en del av spelartruppen.

När är det som svårast att vara lagkapten?
– När det går tungt resultatmässigt. Då 
gäller det verkligen att man går längst fram 
och visar vägen.

Joel Riddez om Mia:
»Jag har känt Mia sedan jag kom till Djurgården och hon är en 
spelare som jobbar väldigt hårt och alltid gör sitt bästa för 
laget. Hon kanske inte är den mest verbala alltid men man 
vet att hon alltid kommer lägga ner ett otroligt jobb och att 
hon brinner för fotbollen. Hon har varit en bra kulturbärare för 
Djurgården under väldigt lång tid och i år har hon dessutom 
presterat väldigt bra på planen så förhoppningsvis blir det 
hennes bästa år i karriären!«

Kim Bergstrand om Marcus:
»Marcus är väldigt nära sin maxprestation – varje dag – och 
är ett föredöme i sitt sätt att vara både vid sidan av planen 
och på plan. Han är inte alltid den som snackar mest men 
han visar vägen genom att göra, så att säga.«
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ROLLEN SOM LAGKAPTEN är komplex. I en 
trupp ryms många olika viljor och 
personligheter. Även åldersspannet kan 
vara stort vilket ställer krav på kaptenens 
sociala kompetens.

– Jag kan känna att det är extra viktigt att 
vara konstruktiv gentemot de yngre spelarna 
så att man inte hamnar i att det blir gnälligt. 
När jag själv kom upp som ung kände jag att 
jag fick ta emot rätt mycket skit. Första året 
var ett helvete för mig, rent ut sagt.

På vilket sätt?
– Man trodde att man var bra för att man 
hade spelat division 1 tidigare, men jag 
kände direkt att det här var en nivå till, 
och det fick jag veta också. Idag behöver 
kritiken vara mer konstruktiv jämfört med 
hur det kanske var när jag kom fram.

Hur agerar du som ledare?
– Jag ger alltid 100% och det tror jag att 
många av de tränare jag haft har uppskat-
tat. Sen kan jag också ha mina svackor i 
matchen men jag visar alltid att jag gör 
jobbet och ger allt, samtidigt som jag 
pratar mycket med mina medspelare ute 
på planen.

Hur gör du det i praktiken?
– Till exempel om det är under en match 
och första halvlek varit dålig så försöker 
man väcka laget i pausen. Vi har alltid 
matchgenomgång dagen efter och har vi 
gjort en dålig match och det något man inte 
tycker varit bra så säger man det då.

Hur skiljer sig din relation till tränarna jämfört 
med de andra spelarna?
– Det är klart att dom pratar med mig oftare 
nu jämfört med hur det var förra året. De 
stämmer ofta av läget med mig för att se om 
vi behöver ändra något i t. ex. träningsupp-
lägget eller liknande. De kan även ta mig åt 
sidan i halvtidspausen och stämma av läget 
innan de har snacket inför hela laget.

Hämmar det dig på något sätt i gruppen? 
Socialt? 
– Nej det tycker jag inte, inte vad jag har 
märkt av i alla fall. Jag tror inte att någon i 
laget inte vågar prata om vissa saker med 
mig. Även om jag är nära tränarna så är det ju 
fortfarande spelargruppen som är min 
tillhörighet och där ska vi kunna prata om allt.

Hur är Kim och Thomas som ledare?
– Jag tycker de kompletterar varandra 

man tycker kan man inte gå och vänta på 
att någon annan säger det. Jag skulle 
verkligen kunna bli mer konkret och rakt 
på sak i såna lägen.

I nästa andetag är lagspelaren Mia dock 
noga med att tillägga att det finns flera 
ledartyper i laget och att assisterande 
lagkapten Hanna Folkesson är ett bra stöd.

– Det är inte så att allt läggs på mig utan 
vi är en drös med ledare i laget. Men om 
inget görs eller sägs så hamnar det ju på 
mig, och kanske framför allt när det går 
emot. På det är ju Hanna Folkesson 
assisterande kapten så henne kan jag prata 
med om det är något också. Hon har 
erfarenhet av att vara lagkapten själv så vi 
bollar saker ibland.

Vad är svårast med att vara lagkapten?
– För mig är det att jag höjer förväntning-
arna och pressen på mig själv. Så blir det 
automatiskt och när det går dåligt känner 
du att du själv måste göra något för att 
vända på det och driva på laget. Men jag 
har en bra relation och dialog med Joel 
om att jag ska lämna en del saker som 
ibland kommer till mig fast de inte ska det 
egentligen.

och Tolle är väldigt viktiga för Djurgården. 
Sen är det inte bara dom två, utan det är 
många som jobbar runt omkring också 
som är viktiga.

Vad har du för roll när det kommer in nya spelare 
i gruppen?
– Det finns inget uttalat om att jag har ett 
större ansvar än någon annan men det är 
klart man ser till att försöka få dem att 

VERKLIGHETEN FÖR dam- och herrfotbolls-
spelare ser ut på olika sätt – både 
ekonomiskt och vad gäller att få tiden att 
räcka till. De flesta damspelare har ett 
jobb vid sidan om fotbollen och ibland 
kan det bli svårt att hinna med allt. Vid 
sidan om fotbollen vårdar Mia cancerpa-
tienter i livets slutskede som valt att leva 
sin sista tid i hemmet.

– Så det är lite kontraster, konstaterar 
Mia och fortsätter:

– Som damfotbollsspelare lägger du ju 
ner dubbelt så mycket tid jämfört med 
herrarna, med tanke på att du har ett jobb 
på sidan av också. Men så ser det ut och 
det gäller att hantera det och att göra det 
man ska till 100% ändå.

Vad kan du utveckla som kapten?
– Jag kan väl känna att jag ibland skulle 
behöva vara mer konkret och rakt på sak. 
Att säga det jag tänker i stället får att gå 
och dra lite länge på något, men så är vi 
tjejer…

Är det verkligen en könstypisk egenskap?
– Ja, men lite tror jag, eller kanske mer så 
här då; att om man själv inte säger det 

jättebra. Och dom – lite som jag försöker 
vara som kapten – kör inte bara sitt race 
utan dom har en tydlig idé om hur de vill 
spela och hur vi ska göra det, men de tar 
gärna in mig och andra spelare och frågar 
vad vi tycker och tänker för att vi ska kunna 
jobba tillsammans mot samma mål.

– Som fotbollstränare är de också 
väldigt kunniga och jag tycker att vi har 
tagit stora steg med vårt spel i år. Kim 

Vad kan det handla om för saker?
– Det kan vara att spelare ber mig ställa 
frågor och framföra önskemål till Joel åt 
dem. Det kan handla om det sportsliga 
eller om man behöver en dag ledigt eller 
liknande. Ibland vet inte alla var ansvaret 
som lagkapten börjar och slutar och vad 
rollen innefattar. Men det har inte varit 
något sånt i år alls faktiskt!

Hur är Joel som ledare?
– Han är väldigt rak i det han vill men 
samtidigt flexibel och lyhörd kring vad 

känna sig välkomna. Men vi har en så bra 
grupp så alla tar det ansvaret och får in nya 
spelare i det sociala i truppen. Laget brukar 
lösa det tillsammans.

Skiljer sig ditt uppdrag gentemot unga kontra 
mer rutinerade spelare?
– Ja, men det är klart det gör. De lite äldre 
spelarna kanske inte behöver samma 
stöttning och har ofta varit i en viss 
situation tidigare. Med yngre spelare gäller 
det att vägleda dem rätt och få dem att 
fortsätta att jobba hårt.

Det är många spelare i truppen vilket 
innebär att fler än hälften inte får starta 
matcherna, men just den frågan brukar 
inte landa hos Marcus.

– Nej inte direkt. Det är mer att några 
av de yngre spelarna kan behöva lite 
stöttning ibland, men det är mer allmän 
stöttning och inte kring speltid. Kommer 
du upp i en A-trupp som Djurgårdens så 
kliver du inte rakt in i startelvan även om 
du har en väldigt stor talang. Men jobbar 
man hårt så kommer chansen till slut.

– Om någon är missnöjd så märks det 
ganska tydligt även om den personen 
inte säger någonting.

här i Djurgården, Alexandra Höglund. Hon 
var också i klubben i tio år, precis som jag 
varit nu. Hon var så himla bra i gruppen. 
Hon visste exakt vad hon skulle säga och 
när hon skulle säga det. Hon var rak och 
ärlig och pedagogisk både mot spelare 
och ledare. Att vara lagkapten var liksom 
hennes grej! Lojal mot föreningen och 
laget. En sån person ser man ju upp till!  

jag inte har gillat. Men om man ser till förra 
året är det klart att Jonas Olsson var en 
sjukt stark personlighet som alltid stod upp 
för oss i spelatruppen oavsett vad som 
hände, så där har jag försökt ta med mig 
vissa delar. Stefan Ålander i GIF Sundsvall 
var också en väldigt varm människa och en 
fantastisk kapten!

– Det är klart man tänker ganska 
mycket på hur ens tidigare kaptener varit 
och hur de agerade i olika situationer. Man 
försöker ta med sig det man uppskattade 
och samtidigt utveckla sig själv. 

gruppen vill och tycker. Han sitter ju på 
två poster som både tränare och 
sportchef så det är en tuff roll han har, jag 
hoppas att han får vara renodlad tränare 
en dag.

Ja han verkar ha mycket att göra, han svarar 
inte på mina sms så snabbt. Men det kanske är 
annorlunda med dig?
– Haha, det är lite olika…

Vem är den bästa kapten du spelat under?
–Det måste nog vara en tidigare lagkamrat 

EFTER MATCHERNA på Tele2 Arena är Marcus 
nästan alltid kvar till sist, men det är inte ett 
beteende som kommit med lagkaptensbin-
deln, utan har en annan förklaring.

– Jag stannar kvar länge för att jag tar 
hand om min kropp och försöker optimera 
återhämtningen.

Vad gör du?
– Cyklar ner, kanske tar en behandling, kör 
lite rörlighetsövningar. Men det är inte 
optimalt att bli kvar i omklädningsrummet 
för länge heller, det är viktigt att få i sig mat 
också. Oftast tar man något litet direkt efter 
matchen och så käkar man ordentligt efter 
att man har duschat.

– Sen tycker jag också att det är jäkligt 
skönt att dröja sig kvar och njuta av 
vinsten och gå runt och surra med folk i 
och runtomkring klubben. Då får man tid 
att njuta lite av vinsten. Det är något man 
är ganska dålig på som fotbollsspelare, att 
njuta av vinsten, för det kommer alltid nya 
matcher och man ser oftast bara framåt.

Vem är den bästa kapten du spelat under?
– Jag har haft ganska många och vill börja 
med att säga att jag aldrig haft en kapten 
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TRE SOMMARTIPS:
Semestra...
…på Island! Jag var där i mitten av 
juni och har varit där några gånger 
tidigare, men det är verkligen 
fantastiskt där och en riktig 
naturupplevelse.
Läs...
…Mari Jungstedts böcker rekom-
menderar jag. Lättsmält sommarläs-
ning om mord på Gotland – och det 
finns hur många böcker som helst.
Klä dig i...
…mjukisar! Jag klär mig mycket i 
mjukisar, haha. Nej men jag bär 
alltid shorts om jag kan och så gillar 
jag att klä mig i färg så: lättklätt och 
färgglatt!

TRE SOMMARTIPS:
Semestra...
…på golfbanan, haha. Hemmabanan 
är Kungsängen. 
Läs...
…jag håller på att lära mig om aktier 
just nu så jag kommer i alla fall läsa 
en aktiebok!
Klä dig i...
…standard är väl ett par 
jeansshorts, en t-shirt, och ett par 
solglasögon. Jag sticker inte ut så 
mycket med min klädstil, haha.
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Herrlagets sportchef Bosse Andersson om den gångna vårsäsongen, 
kommande transferfönster och höstens jakt på spel i Europa 2020.

D
jurgårdens herrar gick in i sommar-
uppehållet som tvåa i tabellen med 
24 poäng efter 12 spelade matcher, 

den poängmässigt bästa starten sedan 
2005.

– Vår målsättning inför säsongen var 
att slåss om Europa-platserna, och det 
har vi gett oss själv förutsättningar för. 
Men vi ska ha respekt för att det finns 
många bra lag i serien som har samma 
målsättning. Däremot känner jag att vi 
har en fördel i att när vi startar om 
kommer alla vara friska, vilket ger oss ett 
väldigt bra utgångsläge inför hösten, 
säger Bosse.

Kände du dig nöjd med arbetet inför säsongen?
– Backar vi klockan så var sommaren 2016 
och vintern 2017 första gången vi gjorde en 
sportslig satsning, med en blandning av 

spelare som ville vidare utomlands och 
äldre spelare som var i slutet av sina 
karriärer. Därför blev 2018 ett utmanande år 
där vi fick tänka om lite åt det mer långsik-
tiga hållet för att skapa oss förutsättningar 
inför 2019.

DET VAR MÅNGA BITAR som skulle fås på 
plats inför säsongen, men arbetet var 
igång tidigt.

– Man har alltid många utmaningar 
inför en ny säsong, men vi satte ett 
tränarpar väldigt tidigt med Kim och 
»Tolle« och vi känner oss väldigt trygga 
med valet av två tränare som jobbat ihop 
länge. När vi startade 2019 hade vi en 
solid trupp, varav 15-16 spelare har ett 
kontrakt på tre till fyra år. Detta i kombi-
nation med en stark ryggrad i form av 
spelare som Haris Radetinac, Kevin 

Text: Fabian Ahlstrand  Foto: Bildbyrån

Walker, Jesper Karlström, Jacob Une 
Larsson, och Jonathan Augustinsson som 
gjort många år i klubben. Så det var skönt 
att ha den tryggheten redan vid starten 
av året. Men trots det har det varit en rätt 
bökig vår.

Vad menar du med bökig vår?
– Erik Berg och Fredrik Ulvestad hade 
skadeproblem och missade mycket på 
försäsongen. Berg hade till exempel inte 
spelat en match när Allsvenskan började. 
Sedan under våren har vi haft ovanligt 
många skador, både under Svenska cupen 
och Allsvenskan, allt ifrån muskelskador till 
två hjärnskakningar. Det har varit dålig 
kontinuitet, matcher där vi haft sju spelare 
borta och tvingats använda spelare på 
andra positioner, säger Bosse som i nästa 
andetag dock ser styrkan i det. 

Bosse Andersson

»Strategin ändras inte 
bara för vi ligger tvåa«

– Men trots det har vi bara förlorat två 
matcher, olyckligtvis derbyna, men vi har 
visat att vi har ett bra grundspel och är 
väldigt svåra att slå. Jag tror alla känner att 
vi kan bättre, trots att våren varit bra. Och 
vi kommer bli ännu bättre när alla är friska.

Hur ser du på alla muskelskador som varit?
– Skador kommer alltid att ske, men jag tror 
inte det fortsätter i samma utsträckning 
som under våren. Det är så klart något vi 
ska försöka undvika, för med många borta 
drabbas träningsveckorna. Det finns kanske 
saker vi kan ha gjort lite bättre och vi lär oss 
av det.

NU NÄR SOMMAREN ÄR HÄR och ett nytt 
övergångsfönster ligger runt hörnet 
(öppnar 15 juli för svensk del) spekuleras 
det friskt kring spelare in och ut. 
Sportchefen är som vanligt i händelser-
nas centrum under dessa perioder, men 
säger att supportrarna kan förvänta sig 
ett relativt lugnt fönster.

– Jämför man med övriga topplag 
kommer vi nog ha en lugnare sommar då vi 
inte ställs inför samma utmaningar. Det 
finns alltid frågetecken, men de är 
betydligt mer hanterbara nu än förra året. 
Sommaren 2017 var det enda fönstret av 
de elva senaste som vi inte sålde spelare 
och då lyckades vi ta oss till Europa. Jag 
känner att vi är i samma situation nu. Det 
kan säkert bli någon förändring, men 
största fokus är att vi med det här laget ska 
göra en starkare höst än vår. Och med 
tanke på våren så är det fullt genomförbart.

Så ni kommer inte satsa hårdare med tanke på 
den framskjutna tabellpositionen?
– Det kan säkert ändras en del i truppen, att 
vi spetsar till den lite, men strategin ändras 
inte bara för vi ligger tvåa i tabellen. Jag 
känner mig trygg med vår trupp, vi ska 
jobba på hårt, tro på det vi gör och bygga för 
framtiden.

En stor anledning till att Djurgården 
inte kommer behöva sälja spelare är den 
starka ekonomiska sits klubben satt sig i 
tack vare de senaste årens spelarförsälj-
ningar.

– Vi har ju tvingats till en omsättning 
under tidigare år, men nu har vi skapat 
oss en ekonomi, ett plusresultat, de 
senaste fem åren och det har i princip 
bara bestått av spelarförsäljningar. Nu har 
vi ett annat lugn och det är dags att ta 
nästa steg rent sportsligt. Då måste vi ha 
kontinuitet. Vi har gett flera spelare stort 
förtroende och det finns en ömsesidig 
respekt inför utmaningen. Sedan är det 
klart att många vill bli utlandsproffs, men 
det ska till någonting väldigt bra om man 
ska lämna.

TVÅ SPELARE SOM VÄRVADES in till Djurgården 
inför säsongen för att hjälpa klubben att ta 
nästa steg är Mohamed Buya Turay och 
Astrit Ajdarevic. För anfallaren Turay har det 
blivit fem mål på 12 matcher, medan det för 
Ajdarevic endast blivit en assist på elva 
matcher. Sportchefen tror dock starkt på att 
kreatören kommer lyfta sig ytterligare under 
hösten.

– Vi har förhoppningar om att han ska 

göra en bättre höst än vår. Det är en 
väldigt skicklig spelare, och nu ska vi 
jobba för att han ska bli den lysande 
stjärnan i Allsvenskan som han är kapabel 
till att vara. Han har inte haft en riktig klar 
roll och har inte riktigt varit redo för 90 
minuter. Vi har skyndat försiktigt där, 
kanske lite för försiktigt, men det är 
mycket som har hänt privat för hans del 
och det kan ta sin tid innan man kommer 
in i det på riktigt.

TVÅ SPELARE SOM VISAT GOD UTVECKLING är 
Jesper Karlström och Jonathan Ring. 
Karlströms kontrakt går ut efter säsongen.

– Vi för en dialog med Karlström så 
klart. Han har gjort sin klart bästa säsong 
i klubben. Det finns väldigt många olika 
scenarion, men han är en väldigt stolt 
djurgårdare och trivs oerhört bra i 
klubben och i den här miljön. Samtidigt 
går kontraktet ut efter säsongen och är 
det något som händer så kanske han 
lämnar, men givetvis har vi en dialog.

– Jonathan Ring har visat att han är en 
väldigt bra spelare under våren, inte minst 
med sin poängproduktion under den 
senare delen av våren. Det kan ta lite tid 
innan man kommer in i det. Nu har han fått 
en roll som passar honom och gör du mål 
och assist, ja då får du ett bra självförtro-
ende. Vår spelidé är väldigt tydlig och vi är 
bra på hantera svåra situationer. Det gör 
att spelarna känner en trygghet i sina 
roller, avslutar Andersson. 
Det svenska transferfönstret är öppet 
15 juli-11 augusti.

Jesper Karlström och Bosse med 
en matchtröja med nummer 100 
inför matchen mellan Djurgården 
och Elfsborg den 19 maj 2019.
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Med ett tufft inledande spelschema har vårsäsongen varit tung för Djurgårdens del 
i OBOS Damallsvenskan. Efter sju spelade matcher parkerar Blåränderna på en 
åttondeplats i tabellen. Huvudtränaren Joel Riddez summerar våren och berättar hur 
han ser på den resterande delen av säsongen samt damlagets plats i föreningen. 

J
oel Riddez förlängde sitt kontrakt 
som tränare/sportchef med 
Djurgården inför den här säsongen 

och med profilstarka nyförvärv som Olivia 
Schough och Hanna Folkesson var laget 
uppsnackat inför seriestarten. Laget tog 
sig till semifinal i Svenska Cupen men i 
Damallsvenskan har de endast skrapat 
ihop sex poäng efter sju omgångar.

– Vi stod väldigt starkt rustade inför 
säsongsstarten genom relativt bra resultat i 
Svenska Cupen samt några nyförvärv som 
spetsade till truppen. Det är jättekul med 
nyförvärven Olivia och Hanna som valt att 
komma hit och det är väldigt bra karaktärer 
att ha i ett lag. De tar mycket ansvar, de är 
positiva och kommer hit för att de verkligen 

vill något med sin fotboll. Att de väljer 
Djurgården skickar dessutom en signal till 
andra stora spelare att vi är en attraktiv 
klubb, säger Joel Riddez.

SÄSONGEN 2018 VAR SYNONYMT med skador 
och precis innan seriestarten 2019 åkte 
Riddez och Djurgården på ytterligare bak-
slag i form av korsbandsskador på två 
viktiga backpjäser som tvingade Riddez 
att agera snabbt.

– Seriestarten låg runt hörnet och så 
åker Sheila Van del Bulk och Kim Sundlöv på 
två knäskador med endast tre dagar kvar på 
transfersfönstret. De är dessutom två 
spelare som är användbara på väldigt 
många positioner och som varit med länge. 

Text: Fabian Ahlstrand  Foto: Johan Sahlén

Då fick vi tänka om snabbt och vi valde att 
plocka in Alexandra Lindberg som gjorde en 
bra säsong i Hammarby i fjol, samt 
sydafrikanskan Stephanie Malherbe.

Den allsvenska säsongen inleddes med 
en snöplig 0-1-förlust borta mot Piteå och 
efter det har spelschemat varit tufft med 
bland annat matcher mot topptippade 
Linköping och Koppabergs/Göteborg, där 
Djurgården inte lyckades få med sig någon 
poäng från de matcherna. Efter sju 
omgångar är resultatraden två segrar och 
fem förluster.

– Piteå och Linköping tycker jag är två 
bra prestationer, men bottennappet är 
Kristianstad hemma där vi kom från vår 
första seger mot Kungsbacka. Jag trodde 

Joel Riddez - damtränare och sportchef

»Folk pratar om oss 
med mer respekt nu«

det skulle ingjuta självförtroende, men 
istället kom vi inte alls upp i nivå och 
förlorade mot Kristianstad med 0–2 på 
Stadion. Det är den insatsen jag är mest 
besviken över. Vi har haft en del motflyt 
under säsongen, men den prestationen var 
helt enkelt inte tillräckligt bra.

NOTERBART FRÅN VÅREN är att samtliga av 
Djurgårdens nio mål så här långt är 
fördelade på endast två spelare – Olivia 
Schough (tre mål) och Mia Jalkerud (sex 
mål). Men Riddez ser ändå ljust på att fler 
spelare kommer kunna avlasta lagets 
spjutspetsar när serien startar igen efter 
sommaruppehållet.

– Vi har flera spelare i truppen som har 
en nivå till i sig. Till exempel en spelare som 
Malin Diaz, som inte spelade så mycket 
under försäsongen, behöver matchning och 
hitta sin roll på planen. Då är hon en 
spetsspelare i Damallsvenskan. Jag tycker 
även att Irma Helin mer och mer visar upp 
sin potential, däribland sista matchen mot 
Växjö där det är hög nivå på allt hon gör. Nu 
är det Olivia och Mia som har levererat 
målen, men det är klart att vi kommer 
behöva mittfältare som levererar poäng.

JOELS AMBITION är att Djurgården ska föra 
spelet i de flesta matcherna och ser stor 
potential i truppen som han har till sitt 
förfogande. Parallellt med tränarjobbet är 

Riddez även sportchef, något som kräver 
mycket tid. Men han berättar samtidigt 
att han får mer hjälp idag än under 
föregående år.

– Klart att jobbet är krävande, men jag 
tycker organisationen runt laget blir 
starkare för varje år. T.ex. har jag en 
assisterande tränare i Dennis Gabrielsson 
som avlastar mig mycket i det vardagliga 
arbetet. Utöver det har fysteamet fått en 
större roll och vi har bra uppbackning från 
kansliet på Hjorthagen vad det gäller 
lägenheter, ekonomi och administration.

Hur mycket har du utvecklats under åren i 
föreningen?
– Man lär sig hela tiden. Det gäller allt från 
ledarskap till organisation och att skriva 
och förhandla avtal och det är ju det som är 
det roliga –  att man utvecklas hela tiden! 
Sen vet man ju att det finns risker med att 
ha olika roller, men jag har en chef i Ola 
Danhard som har lång erfarenhet och kan 
agera bollplank och även ta vissa av 
sportchefsbitarna i perioder.

Har det varit svårt?
– Det här jobbet kommer alltid ha sina 
utmaningar, jag ser hela tiden förbättrings-
områden. Det jag närmast vill förstärka är 
scouting- och rekryteringsarbetet där vi 
behöver lägga mer tid och resurser.

– Om damfotbollen fortsätter att 

utvecklas i snabb takt kommer vi även 
behöva utveckla organisationen runt 
omkring laget med tiden. Med det sagt så 
ligger vi bra till, men vi måste hela tiden 
sträva efter att bli ännu bättre.

Hur ser du på intresset kring Djurgårdens 
damlag?
– Vi har fått en mer naturlig plats i fören-
ingen. Folk pratar med mer respekt om oss 
och det finns ett växande intresse. Även fast 
det inte syns på publiksiffrorna så känner jag 
att fler noterar vad vi gör. Det är ju inte helt 
orealistiskt att klubben tar sig till Champions 
League och skulle vi då möta ett lag som 
Paris Saint-Germain eller Barcelona är det 
klart att intresset skulle öka av sig självt.

När kommer Djurgården vara ett lag som slåss 
om Europa-platser och kanske till och med om 
guldet?
– Det är klart att SM-guld är målet, annars 
hade jag aldrig motiverats att komma hit. Nu 
har ju den här starten gjort det svårt för oss 
och nu gäller det att ta en match i taget. 
Ambitionsnivån i den här truppen är hög 
med en härlig mix av flera spelare som är 
redo för nästa steg och spelare som är mer 
erfarna med rätt karaktär. Det finns goda 
förhoppningar inför framtiden, avslutar 
Riddez. 
Följ gärna damlaget på dif_damfotboll och 
dif_fotboll på Instagram. 

»Det är klart att 
SM-guld är målet, 
annars hade jag 
aldrig motiverats 
att komma hit.«
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Hjärtat som bankar för DIF
Under våren startades insamlingsstiftelsen Djurgårdshjärtat upp av de mångåriga 
supportrarna Erik Thorell och Peter Gönczi. Syftet är att stärka Djurgården ekono-
miskt genom att du kan skänka en summa pengar till stiftelsen vid varje DIF-vinst.

E
n av initiativtagarna till Djurgårds-
hjärtat är Erik Thorell som startat 
upp det på helt ideell basis 

tillsammans med Peter Gönzci och ett 
antal andra blårandiga eldsjälar. Idén fick 
Erik när han funderade på hur han kunde 
hjälpa föreningen i sitt hjärta att bli ännu 
mer framgångsrik.

– Jag, tillsammans med några 
Djurgårdsvänner, började utforma idén 
och pratade om att vi skulle bidra med en 
summa för DIF efter varje vinst, när man 
ju är som gladast!

Att gå med i Djurgårdshjärtat innebär 
att man automatiskt skänker 128 kronor 
till stiftelsen efter varje vinst. Rent 
praktiskt går det till som så att man 
registrerar sig och sitt bankkort på deras 
hemsida och ger tillåtelse till att pengar 
dras automatiskt vid Djurgårdsvinst. 

– Vi utgick från 1 krona för varje år som 
föreningen funnits, så då blir det 128 
kronor i år, 129 kronor nästa år och så 
vidare. Dessutom dras dubbla summan 
vid derbyvinster eftersom vi tycker att de 
matcherna är ännu viktigare, säger Erik 
som poängterar att stiftelsen enbart ser 
till att samla in medel, i övrigt är det upp 

tid. Kan man investera mycket i sin 
spelartrupp så vinner man oftast mer, 
förklarar Erik som har en första målsätt-
ning klar för sig.

– Vårt första mål är att bli 2 000 givare 
och vi hoppas på att nå dit efter säsongen 
2021. Men vi kanske får revidera målet för 
det har börjat väldigt bra. 

På sikt hoppas Erik också att kunna 
vidga projektet och koppla in både 
damfotbollen och hockeyn.

– Vi som har startat stiftelsen har 
framför allt gått på herrmatcherna men vi 
bryr oss ju om hela Djurgården. Vi vill 
starta upp för damerna också så om det 
här flyger och tas emot väl av alla 
Djurgårdare där ute kommer vi att starta 
upp insamling till damerna. På sikt kan 
självklart även hockeyn vara intressant så 
för att gå iland med det söker vi fler 
eldsjälar som kan hjälpa oss med detta, 
summerar Erik.

I skrivande stund har nästan 400 
personer anslutit sig till Djurgårdshjärtat. 
Läs mer och se en videointervju med Erik 
på dif.se/djurgardshjartat. Besök även 
gärna djurgardshjartat.se där du kan läsa 
mer samt registrera dig som givare.  

till Djurgården att använda dem.
– Pengarna är öronmärkta så till vida 

att det ska gå direkt till den sportsliga 
satsningen för A-laget. Det finns inga 
riktlinjer i övrigt eftersom vi tror att 
Djurgårdens sportsliga ledning och 
styrelse fattar de sportsliga strategiska 
besluten bättre än vad vi gör.

Förhoppningen är att över tid kunna 
uppnå en stor volym som gör att summan 
som tillfaller DIF kommer att göra 
skillnad.

– Blir vi många kan vi verkligen hjälpa 
till att göra Djurgården bättre på planen. 
Korrelationen mellan god ekonomi och 
starka sportsliga resultat är solklar över 
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Text: Peder Ernerot  Foto: Privat

Erik Thorell
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M
ärket är av tunt material och inskriptionen var 
enkel, för att hålla ned produktionskostnaderna. 
Stjärnan fästes med en nål på baksidan och bars 

ofta på vintermössan av våra skidlöpare.
Det finns idag endast ett fåtal bevarade exemplar av 

detta historiska märke. Ett exemplar ägdes av Johan af 
Klercker och skänktes 2007 av Johans dotter till 
Djurgårdens IF och återfinns idag för allmän beskådan i 
pokalrummet på Stockholms Stadion i Sofiatornet.

ATT HA EN STJÄRNA som klubbmärke kom att bli väldigt 
vanligt tack vare Idrottsföreningen Kamraterna, IFK, 
som använder en fyruddig stjärna som klubbmärke. 
2007 hade IFK hela 170 föreningar totalt, med närmare 
100.000 medlemmar. IFK bildades dock först 1895 och 
deras stjärna kan således inte ha varit en förebild för 
vårt första märke. Vid tiden för Djurgårdens IF:s 
grundande, 1891, var det ovanligt med stjärnor som 
klubbmärke och därför har teorin nedan vuxit fram.

EN TROLIG FÖREBILD till det första klubbmärket är ett 
bryggeri, som fanns vid tiden för förenings bildande. 
Bryggeriets namn var Neumüllers Bryggeri (1856-1912) 
och enligt uppgift jobbade en av grundarna där. 
Stjärnornas form är snarlik, samma outline, och strecken 
utanför Neumüllers stjärna påminner väldigt mycket om 
de som finns inuti vår stjärna. Skölden i mitten av 
stjärnan, med initialerna DIF, påminner en del om 
Örgryte IS klubbmärke. Inte omöjligt att man fick lite 
inspiration av Göteborgsklubben, som bildats några år 
tidigare, 1887.

Text: Johan Andersson, DIFarkivet.se och 100-årsboken

Djurgårdens klubbmärke har inte alltid sett ut som dagens sköld. De första fem 
åren hade föreningen en fyruddig stjärna som klubbmärke. Johan af Klercker 
beskrev det såhär år 1916: »Djurgårdens första klubbmärke utgjordes av en 
fyruddig stjärna av silver med bokstäverna D.I.F. inom en sköld«.

Den BLÅGULA skölden MED 
BLODRÖTT BA ND

20 21

Djurgårdens första klubbmärke.

Neumüllers bryggeris logga.
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barn av de nationalromantiska strömmarna kring 
sekelskiftet. Eklöv och kransar.

KLUBBENS INITIALER D.I.F. på det röda bandet är speciellt 
markanta genom genom de rekorderliga punkterna som 
skiljer bokstäverna åt. På en sköld ska allt vara tydligt 
– ingen »gröt« är tillåten. 

Enligt gängse heraldiska regler ska sköldens tecken 
vara lätta att uppfatta och synliga även på avstånd. Och 
defilerar man förbi skölden gäller samma sak; sidledes 
måste den kunna ses lika tydligt som framifrån. Skölden 
får därför aldrig avbildas ur perspektiv. Men inte nog 
med detta: från sköldens noggranna heraldik har ärvts 
oskrivna regler om hur ett lag ska vara uppställt vid 
fotografering. Spelarna får gärna stå i rader om två, tre 
eller flera. Det spelar ingen roll. Men de måste alltid 
avbildas rakt framifrån. Inga cirklar är tillåtna. I detta 
nummer av medlemstidningen kan du också läsa om 
bildandet av DIF vid Alberget 4A, det har nämligen 
betydelse för skölden. I trädgården utanför Alberget 
reste sig de magnifika djurgårdsekarna. Det är ytterli-
gare ett skäl till att eklöv och ekollon genom historien 
har ingått i Djurgårdens tecken. Halv eller hel eklövs-
krans omramar märket - med starkt stiliserad teckning. 
Djurgårdens förtjänstmedalj Bågspännaren återfinns 
också den med krans.  

En stoltare sköld
Under årens gång har små justeringar gjorts på skölden. 
Innan datorerna kom till världen bearbetades och 

ritades skölden för hand. Handpåläggningar på skölden 
har gjorts av flera personer genom åren vilket också 
medfört att justeringar tillkommit på egen hand.       
2016 gjorde Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey 
ett rejält omtag på hela den grafiska profilen och då 
sågs även Djurgårdsskölden om. 

Sedan 1991 har Djurgårdens IF:s olika sektioner 
använt den så kallade alliansringen runt skölden. 
Detta har dock medfört att när Djurgårdsskölden ställts 
bredvid andra lags sköldar så har sköldytan för 
Djurgården blivit mindre jämfört med konkurrenternas, 
något vi inte tycker rimmar med den stolta sköld vi 
har att förvalta. Vi ska alltid låta Djurgårdsskölden ta 
plats. Beslut togs därför att Djurgården Fotboll och 
Djurgården Hockey har rätt att använda Djurgårds-
skölden utan alliansringen och utan tillhörande 
sektion. Övriga alliansföreningar får använda skölden 
men med sektionstillägg antingen till höger om eller 

Den blågula skölden med blodrött band
Den fyruddiga stjärnan ersattes av nuvarande sköld år 
1896. Skölden är med heraldiskt språk »styckad« det vill 
säga snett skuren från nedre vänstersida till övre högra 
hörnet. Färgfälten är gult, rött och blått. Sålunda 
beskrivs Djurgårdsskölden av Johan af Klercker 1908 
med Djurgårdsdikten. 

Den blågula sköld med blodrött band
den vilja vi ära, 
Med heder den föra kring skandiens land, 
den trohet vi svära. 

De blågula fält bära Sveriges färg, 
Den röda kärlekens är.
Oss trohet i hjärtat och stål i märg,
De två oss lär.

Det tredje oss binder med oslitliga band.
Djurgårdare alla.
Den skölden, den lär oss älska vårt land, 
att stå eller falla. 

»KÄRLEKENS FÄRG I DJURGÅRDENS SKÖLD«, lyder en rubrik i 
tidningen Djurgårdaren från 1963. De ”barska” färgerna i 
den klassiska fotbollsdräkten finns alltså inte alls i 
skölden. Det är intressant att konstatera att de natio-
nella färgerna blått/gult står främst i ledet vid seklets 
början, medan kärlekens röda fält framhålls av en 
senare tid. Så är också de flesta av Djurgårdens tecken 

under skölden. 
Om du som betraktare av den »gamla« skölden inte 

vet om att justeringar har gjorts skulle du förmodligen 
inte tänka på att skölden fått små förbättringar. Men om 
vi ställer de båda Djurgårdssköldarna bredvid varandra 
kan man se att vi:

• Rätat upp sköldaxlarna som tidigare varit lite ojämna
• Rätat upp »ryggraden« som tidigare varit ojämn
• Nya nyanser av gult, rött, blått och guld.

Dessa förändringar har gjort att skölden nu harmoni-
serar bättre och bokstäverna i det röda bandet lyfts upp 
och syns mycket tydligare och stoltare jämfört med 
tidigare. 

Djurgårdens nuvarande sköld har idag använts i 123 
år och kommer med all säkerhet pryda våra idrottare i 
flera hundra år till. 

En Djurgårdare har tatuerat in Djurgårdsdikten på sin ryggtavla. 
Bild: Järnkaminernas tatueringsarkiv

Det första Djurgårdsmärket användes i premiärtifot 
på Tele2 Arena 2013 mot IFK Norrköping. 

Eklöv och kransar ramar in en tidig version av DIF-skölden.
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Det sägs att tabellen aldrig ljuger, så med tanke på Djurgårdens starka säsongs-
inledning lät vi fotbollsanalytikern och statistikvirtuosen Ola Lidmark Eriksson 
- välkänd från programmet Fotbollslabbet - reda ut begreppen och gräva ner sig 
i de underliggande siffrorna från vårsäsongen.

E
n fotbollsmatch är det perfekta 
nutida substitutet för forna tiders 
fältslag - en kokande känslostorm 

där fysik, kraft och individuella ansträng-
ningar inom laget avgör vem som 
slutligen står som vinnare med den 
glansfulla äran skinande efter matchen. 
Men allt detta kan också brytas ner till 
siffror som tydligt indikerar varför saker 
sker på planen och hur det påverkar 
utgången av resultatet.

Programmet Fotbollslabbet gräver 
gärna djupare i detta där systemvetaren 
och analytikern Ola Lidmark Eriksson 
nagelfar statistiken från fotbollsvärlden 
och omvandlar det till analyser. Ibland 
med en terminologi som kan vara lite 
speciell för de oinvigda, där det t.ex. talas 
om expected goals (xG) och spindeldia-
gram, men förhoppningsvis blir det här 
ändå en begriplig artikel även för de som 
inte nördat in helt i statistikdimmorna.

SÅ VILKA SLUTSATSER kan man dra av de 
data som finns från den allsvenska 
vårsäsongen med tillhörande andraplats 
för Djurgården i tabellen? Vissa trender och 
tendenser utkristalliserar sig, enligt Ola.

– Det ser bra ut för DIF, kanske lite 
bättre än vad man hade vågat tro och 
hoppas på innan säsongen med tanke på 
truppen där det såg lite tunt ut offensivt 
bakom Buya Turay. Vi brukar ju titta på 
performance-tabeller där vi analyserar alla 
underliggande siffror för att se vilka lag 
som fått ut det de borde ha fått och vilka 
som fått ut mindre sett till chanser man 
skapar och det spel man genererar. För 
Djurgårdens del har laget gjort det bra så 
här långt och spelat in 24 poäng som 
överensstämmer väl med prestationerna. 
Målskörden ligger också i linje med 
expected goals (förväntade mål) och 
bakåt har man till och med släppt in lite 
färre mål än förväntat och det brukar man 

Text: Peder Ernerot  Foto: Bildbyrån

ofta kunna tillskriva ett stabilt målvakts-
spel. Sedan går det inte att komma ifrån 
att en spelare som Turay är jäkligt duktig 
på att omsätta de chanser han får till mål, 
säger Ola som betonar vikten av leverans 
från nyckelspelare.

– Ett typexempel på det under de 
senaste säsongerna är ju till exempel 
Linus Hallenius i GIF Sundsvall. När han 
gör mål och omsätter lägen går det hyfsat 
bra för Sundsvall men när han inte 
producerar går det rätt dåligt för dem. 
Premiärmatchen mot Djurgården visade ju 
det. Sett till prestation och förväntade mål 
ska DIF statistiskt vinna den matchen sju 
gånger av tio om man spelar om den. Men 
där gör ju Hallenius mål på en femöring 
och det slutar 2-2 till slut. 

EN LOGISK ANDRAPLATS för DIF således i 
jämförelse med de allsvenska konkurren-
terna. Men med risk för att misstolkas som 

viss subjektivitet är det inte alltid tabellen 
talar sanning sett till statistiska prestatio-
ner.

– AIK var ju ett sådant lag förra 
säsongen som fick ut mer, där siffrorna 
egentligen talade för att Malmö FF var det 
lag som förtjänade att vinna Allsvenskan 
sett till prestation. Men där måste man ha 
med sig AIK:s förmåga att stänga matcher 
vilket inte riktigt syns i statistiken. Det var 
ju tydligt i deras senaste derby mot 
Hammarby där man gör två snabba mål 
och stänger matchen efter det. 

NYFIKENHETEN KRING vad den binära 
kristallkulan säger om hur årets Allsvens-
ka slutar dyker givetvis upp och Ola har 
en slutgiltig förväntad tabell redo baserad 
på prestationerna så här långt.

– Det som är kul i år är att om man tittar 
på prestationstabellen och vilka som 
omsätter det i poäng så ska ju Djurgården 
ändå komma tvåa bakom Malmö FF som 
det ser ut nu. Vi har praktiserat den här 
uträkningen i Fotbollslabbet inför Big Five-
ligorna förra året och då lyckades vi rätt 
bra. Jag missade till exempel en poäng på 
Arsenal där jag sa 69 poäng när de fick 70 
och satte exakt poäng på Manchester 
City. Så om jag utgår från statistiken i 
nuläget kommer Malmö få 62 poäng och 
Djurgården 53 poäng, samma som BK 
Häcken. I övrigt kommer Hammarby få 49 
poäng och AIK 48, vilket även IFK 
Göteborg hamnar på. Så det blir en 
Europa-plats för Djurgården i år enligt 
mina siffror. 

 Malmö FF  62
 Djurgården 53
 BK Häcken 53
 Hammarby 49
 AIK  48
 IFK Göteborg 48
 Norrköping 46
 Elfsborg  37
 Örebro SK 35
 IK Sirius  34
 GIF Sundsvall 31
 Kalmar  30
 Östersunds FK 30
 Falkenberg 26
 Helsingborg 26
 AFC Eskilstuna 20

EN MER UTFÖRLIG FÖRKLARING 
kring hur denna tabell tagits 
fram återfinns på: tv4play.se/
program/fotbollslabbet/ 
11983268

Danielson-effekten
Men det är inte bara data 
kring lagen som behandlas 
utan givetvis även prestatio-
ner hos enskilda spelare och 
deras effekt på lagets insats. 

– Vi brukar titta på hur 
spelare påverkar laget sett till 
prestation och då tittar vi 
bland annat på hur den 
förväntade målkvoten ser ut 
för laget när de spelar jämfört med när de 
inte spelar. Den statistiken kan ju bli lite 
skev om man t.ex. bara har spelat mot 
Falkenberg och Sirius men över en hel 
säsong är ju det en klar indikation på om 
man har en positiv inverkan på laget. Något 
som självklart även kan visa sig i form av 
negativa effekter när vissa spelar saknas, 
enligt Ola som lyfter fram en viss DIF-kapten 
som sticker ut rejält inom det här området.

– Ser man på Marcus Danielson är han 
överlägsen etta i den totala allsvenska 
statistiken så han betyder ju 
väldigt mycket för DIF. 
Analysen baseras på lagets 
prestation som helhet men 
Danielsons siffror är extrema. 
När han spelar så producerar 
Djurgården 1,5 förväntade mål 
(xG) mer jämfört med när han 
inte spelar. Den siffran 
kommer säkert att sjunka 
under säsongens gång men 
det är fortfarande en indika-
tion på att han betytt mycket 
för laget när han spelat. Just 
1,5 xG är en väldigt hög siffra, 
närmast osannolik, och man 
ser sällan någon som går över 
0,2 xG om man jämför med 
Allsvenskan i övrigt. Närmast 
kommer Sören Rieks med 0,75 xG och 
Henok Goitom på 0,4 xG. Ser man till 
Djurgårdens interna statistik kommer 
Nicklas Bärkroth och Kevin Walker som 
tvåa och trea bland de som har spelat lite 
fler minuter. 

MEN OLA LYFTER ÄVEN fram ett annat namn 
vars förväntade kravbild har varit väldigt 
hög men där nyttan i insatserna på 
planen inte alltid varit lika synlig i form av 
poäng, dvs mål och assist. 

– En annan spelare som sticker ut 
positivt om man tittar på siffror är Astrit 
Ajdarevic. Många hade kanske förväntat 
sig mer poäng inför säsongen när han 
pekades ut som en av Allsvenskans bästa 
värvningar. Men trots att det inte ser ut 
som man hade förväntat sig så producerar 

han mycket i siffrorna. Vi tittar till exempel 
på hur många gånger man får in bollen i 
straffområdet och där är han bland de 
bästa i Djurgården. Han får in bollen sex 
gånger per match och över tid så ger det 
poäng. Han rankar även bra på antal vunna 

Statistik

DIF BY NUMBERS
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nickdueller och har bra statistik på 
dribblingar. Så Astrit producerar ändå okej 
sett till statistiken och han har ju skjutit 
mycket. Den biten kan dock diskuteras då 
det är mest långskott - han har ett eller två 
avslut innanför straffområdet - men han är 
uppe i 1,3 förväntade mål nu efter att ha 
skjutit 22 skott. Så det lär nog vara dags 
för ett mål för honom snart.

EN SPELARE VARS SUCCÉVÅR varit extremt 
lättbegriplig är Jonathan Ring som är 
bäste poängspelare i DIF med fyra mål 
och fyra assist på tolv matcher. Inte helt 
oväntat ger hans diagram belägg för 
detta, enligt Ola.

– Ring ser bra ut överlag, bland de 
bästa i Allsvenskan så här långt 1 mot 1 
och bäst i DIF på 2.5 lyckade dribblingar/
match. Han är topp fem procent i Allsvens-
kan både i assist och nyckelpassningar, 
dvs passningar som leder till målchanser. 
Ring är vassast i laget på det och det är 
Ajdarevic som kommer tvåa. Då bör man ha 
med sig att Rings passningar har omvand-
lats till mål men inte Ajdarevics och då 
syns det inte lika tydligt för allmänheten. 
Så min spaning där är att om Ajdarevic 
fortsätter att spela som han gör kommer 
det säkerligen att komma både mål och 
assist från hans sida.

Den gyllene zonen
Den naturliga instinkten att gå in på 
specifik statistik för varje enskild 
DIF-spelare måste dock lämnas därhän 
om man vill undvika en textmassa värdig 
en faktabok. Så låt oss återgå till lagets 

de facto har haft föreningen i sitt hjärta 
sedan barnsben – även om han inte 
skyltat så mycket med det officiellt.

– Jag har inte pratat om det så högt 
sedan jag började jobba i fotbollsvärlden 
men ställer du frågan så: Ja! Farsan är 
Djurgårdare sedan 50-talet så jag har 
fötts in i det. Han berättade mycket om 
matcherna som han gick på med sin far på 
50-och 60-talet, de stora publikmatcherna 
när det var seriefinal mot IFK Göteborg på 
Råsunda med bibehållet allsvenskt 
publikrekord och Tjalle Mild och »Knivsta« 
Sandberg på planen. För egen del var jag 
ju grabb på 80-talet då Djurgården Hockey 
var Europas bästa hockeylag. Sedan 
förstod man att det även fanns ett 
fotbollslag. DIF var ju inte så bra då och då 
fick man lida när laget åkte jojo upp och 
ner mellan division 1 och Allsvenskan. 
Men sedan var det ju jäkligt kul att vara 
Djurgårdare under 2000-talets början när 
jag flyttade till Stockholm och fick uppleva 
den eran. Så ja, det är föreningen i mitt 
hjärta, helt klart.

Från Moneyball till egenföretagare
Numera bor dock Ola lång från den kungliga 
huvudstaden eftersom han följde hjärtat 
och bosatte sig med frun i Östersund för tio 
år sedan. Det var också där som han 
startade upp sitt nuvarande företag Football 
Analytics för drygt fyra år sedan efter en 

prestation där Ola rullar vidare 
med fler DIF-analyser.

– När vi tittar på förväntade 
mål både bakåt och framåt för 
DIF så finns det inget som tyder 
på att det skulle gå sämre, 
snarare tvärtom. Ser man till 
den defensiva prestationen 
hänger den samman med att 
man är bra på att försvara de 
farliga ytorna i straffområdet. 

Ganska många av de skott som har 
kommit emot DIF har kommit från dåliga 
lägen och rätt få skott har kommit från 
det som man brukar kalla den gyllene 
zonen - dvs målgårdens förlängning ut till 
främre straffområdeslinjen där nästan alla 
mål görs. Det gör att man tenderar att få 
en överprestation defensivt och det ska 
till stor del krediteras den centrala 
defensiven. Tvingar man motståndarna 
att ta mycket långskott är det lättare för 
målvakten att rädda. Så PK Bråtveit har 
gjort det bra men sticker inte ut så 
mycket i vår statistik eftersom han har 
räddat de skott han ska rädda. Se bild ovan 
för hur skottkartan ser ut.

DJURGÅRDENS ANFALLSSPEL ger enligt 
statistiken dessutom en tydlig fingervis-
ning om varför namnet den gyllene zonen 
uppstått (se bild nästa sida).

– Ser man till den blårandiga offensiven 

ögonöppnande cineastisk upplevelse.
– Jag jobbar ju som systemutvecklare 

och såg filmen Moneyball när den kom. 
Efter det började jag läsa om vad som 
pågick i vissa klubbar runt om i världen 
när man pratar om dataanalys och 
scouting. Sedan har jag väl spelat 
alldeles för mycket Fotboll Manager i min 
ungdom och alltid tyckt att det varit kul. 
Men där någonstans insåg jag att det 
skulle vara intressant att testa vad man 
kan göra av all fotbollsdata som samlas in 
nuförtiden med min bakgrund och 
kompetens som sk datasnubbe. Så jag 
satte igång på fritiden och visade det för 
lite kompisar och Östersund är ju en liten 
stad så då kom jag snabbt i kontakt med 
Kyle Macaulay som var scout för ÖFK då. 
Han har ju fått mycket beröm för det han 
gjorde då han plockade fram Ken Sema 
och Saman Ghoddos m.fl under den 
perioden. Så vi kom i kontakt och jag 
började hjälpa honom med dataanalys av 
spelare och det blev till slut ett slags 
officiellt samarbete med Östersund. 

– Där någonstans kom min kollega Joakim 
Plogell från Stockholm - som också är 
Djurgårdare - in i bilden och han var van 
företagare sedan tidigare och tyckte att vi 
skulle prova att göra ett företag av det. Allt 
enligt principen att om ÖFK tycker att det 
är bra och använder det skulle det kunna 
finnas fler klubbar som är intresserade. Så 

och den gyllene zonen så har Djurgården 
gjort i princip alla sina mål just där och 
Buya Turay är ett typiskt exempel på det. 
Här ovan är målen man gjort (bollar är mål, 
gröna skott på mål och röda missade 
skott). Man har inte ett enda mål på 
långskott hittills denna säsong. Haris är 
väl närmast med sitt mål mot Falkenberg, 
förklarar Ola.

EFTER ALL DENNA POSITIVISM måste dock 
även en lite mer kritisk vinkel finnas med 
där den självklara frågan är vilka delar i 
spelet som Djurgården skulle kunna 
förbättra?

– Djurgården skulle kunna hota lite mer 
centralt. Sedan en lång tid tillbaka har en 
väldigt stor del av de målgivande 
passningarna kommit från kanterna och 
det ser man tendenser till fortfarande. 
Man skulle kunna ha en större variation i 
anfallsspelet och bryta igenom även 
centralt. Under Pelle Olssons tid var det så 
jäkla tydligt och det har fortsatt på det 
spåret. Sedan skulle det behövas lite mer 
djup på anfallssidan. Blir Turay skadad så 
blir det svårt att ersätta hans spets i boxen 
och tappar man honom finns det en risk 
att DIF kommer att tappa poäng.

Djurgårdare sedan barnsben
Att Ola ställer upp på en intervju i Djurgår-
daren känns logiskt med tanke på att han 

vi startade upp vår plattform för dataanalys 
av spelare i första hand för Sverige och 
Allsvenskan eftersom det var närmast för 
oss. Det var tre år sedan och nu jobbar vi 
med halva Allsvenskan, berättar Ola och 
förtydligar verksamheten ytterligare.

– Det vi i första hand hjälper till att titta 
på är objektiv prestation över tid. Men 
även att ta spelarnas prestation och appli- 
cera det på andra ligor för att hitta spelare 
att scouta. Man kan göra det på olika sätt: 
ett sätt är att titta på en spelare man blir av 
med och be datorn hitta spelare med 
liknande värden för att ersätta honom. Låt 
säga att Djurgården förlorar Turay, då kan 
jag göra en sökning efter vilka spelare i till 
exempel Eliteserien eller polska ligan som 
är mest lik honom, så att man får en 
liknande profil. Det är där vi är nu och vi 
kämpar på och bygger upp. Hade man 
velat bli rik skulle man valt en annan 
bransch men det är väldigt kul. Vi kände ju 
ingen i fotbollsvärlden när vi började fram 
till att nu jobba med ett gäng klubbar, så 
det har varit en resa.

EN RESA DÄR ÄVEN DJURGÅRDEN finns med i 
form av ett samarbete med DIF Akademi 
sedan en tid tillbaka.

– Vi jobbar ju med Djurgårdens 
Akademi sedan förra året och de är verkli-
gen öppna för det som vi håller på med. 
De jobbar ju med expected goals och att 
ta sig in till farliga lägen och utvärderar 
det för att utbilda spelarna. Analyserna 
ger inte svar på allt men det tillför en hel 
del när det gäller att hitta nyttan och där 
har DIF Akademi varit väldigt bra och 
ambitiösa. Så det ska bli jäkligt kul att 
följa upp det här samarbetet under 
säsongen.

ETT SAMARBETE som kräver sin egen 
artikel framöver i ett kommande nummer 
av Djurgårdaren. Men tills vidare får vi 
nöja oss med den predestinerande 
informationen om en kommande 
Europa-plats i Allsvenskan och skulle det 
visa sig totalt felaktigt får vi väl ge den 
skotske religionshistorikern Andrew Lang 
rätt som myntade: »Vissa använder 
statistiken på samma sätt som den 
berusade använder lyktstolpen, mer till 
stöd än till upplysning«.

Oavsett vilket kommer vi att vara på 
plats på läktarna under resans gång och 
placeringen kan ju faktiskt också bli 
högre…  

Den gyllene zonen - försvar Den gyllene zonen - anfall
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Fotboll är känslor och i vår kära förening finns ett antal excellenta 
fotografer som på ideell basis förevigar de starka ögonblicken som 
ständigt uppstår kring Djurgården. Vi kommer att presentera ett 
antal av dem här i Djurgårdaren framöver och först ut är Johan Sahlén, 
som fick ta emot pris för årets DIF-insats på årsmötet 2019. Här visar 
han upp några av sina favoritbilder med tillhörande motivering:
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Johan Sahlén

Bild 1: Promotion-bild inför ett derby
– Jag tycker ofta att damspelare lyfts fram som 
leende och herrar som allvarliga på bild. Det 
speglar lite hur man generellt kanske ser på 
skillnaderna i stort. Herrfotboll seriöst – damfot-
boll lite på skoj. Så för mig står den här bilden för 
att utmana normer och visa en annan bild av 
damfotbollen än den som kanske oftast förmedlas.

Bild 3: Lena och Peddas glädjeyttringar
– Idrott innefattar stora känslor med ett brett spann. Jag älskar hur 
Pedda vrålar ut i glädje samtidigt som Lena gråter av samma känsla 
- glädje - när Badji gör 3-1 mot Hammarby. Jag älskar att fota 
personerna bakom och kring matcherna som jobbar lite i kulisserna.

Bild 4: Kevin Walker firar på innerplan
– Bilden är tagen kort efter att vi vunnit cupfinalen när jag kastade 

mig in på innerplan. Jag var rätt ensam fotograf just där när jag 
hittade Kevin mitt i havet av supportrar. Jag tycker det är vackert 

hur han firar med fansen och är som en av dom!

Bild 5: Stockholms Stadion – vackrast i världen
– Jag älskar, verkligen älskar Stockholms Stadion. Bilden är från när vi vann mot 
Växjö våren 2019 och jag tycker det blev fint att fota den assisterande domaren 
som är alldeles själv där med världens vackraste arena som bakgrund.

Bild 6: Gudrun Arnardottir
– Att fota porträtt är en stor grej för mig. Jag skulle fota två spelare till hemsidan 
men sa att om någon av de andra spelarna ville bli fotade så skulle jag lösa det 
också. Gudrun var en av dom som ville ha några bilder. Här lekte jag med väldigt 
kort skärpedjup och jag gillar hur man nästan dras in i hennes ögon i bilden.

Fakta: Johan Sahlén

DIF-bakgrund:
– Det var hockeyn som drog in mig från början. 
Min farsa var från Örebro, men min storebror 
spelade hockey och jag drogs med till läktaren 
när jag var runt fyra bast. Jag blev fast på en gång 
och det var främst hockeyn jag följde fram till 
1993 när några kompisar i skolan drog med mig 
på fotboll. Sedan blev det klacken från 93-06, 
efter det splittrades mitt gäng och jag hamnade 
på sittplats. Jag har fotat Djurgården sedan 2013. 
Jag började med juniorer och herr, och har fotat 
damerna sedan 2014 när dom kom tillbaka till 
»stora Djurgården Fotboll«.

Bästa DIF-minne:
– Taskig fråga då jag följer så många lag. Men 
cupguldet 2018 slår högt, damernas vinst mot 
Hammarby med 14 spelare i truppen och flera 
halv-skadade på planen var speciell. 
I hockeyn är det damernas SM-Guld och i 
herrhockeyn den sjuka matchen 
i kvalserien mot Västerås.

Favoritspelare:
– Danne Martinez kommer alltid vara min favorit i 
herrfotbollen. När det kommer till damerna så är 
det Irma Helin, det var hon som tjatade med mig 
på damernas matcher från början och det är 
mycket tack vare henne som jag brinner så starkt 
för damlaget.

Bild 2: Bosse och Özcan är vinnare
– Det hade varit skriverier i tidningarna om att 
Bosse och Özcan skulle vara osams, så när vi vann 
mot Östersund passade jag på att fota dem 
tillsammans. Jag har alltid upplevt att dom gillar 
varandra och det var kul att visa bilden av att de 
vann matchen tillsammans.
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Privatleasing.
Det enklaste sättet
att ha en Tiguan.

Tiguan TSI 190 DSG 4MOTION Executive Edition.
Vad sägs om en ny Tiguan? Med 4MOTION fyrhjulsdrift tar du dig enkelt 
fram även när vädret och underlaget är tufft. Alltid med hög säkerhet – 
många av de mest avancerade säkerhetssystemen är standard. Med privat-
leasing blir det ännu enklare. Du betalar ingen kontantinsats, servicen ingår 
och du får allt på en månadsfaktura. Välkommen in så berättar vi mer.

Kampanjpris från 308 700 kr.
Privatleasing från 3 295 kr/mån
inkl. service. Dragpaket ingår.

Bränsleförbrukning blandad körning 7,1 l/100 km. CO2-utsläpp från 185 g/km. Skattegrundande CO2-utsläpp från 147 g/km. Miljöklass Euro 6. Volkswagen Privatleasing 
36 mån, 4 500 mil, 0 % särskild leasingavgift,garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2019). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver 
leasingavgiften. Volkswagen Serviceavtal ingår. Ändringar av körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen. Erbjudandet gäller till och med 190831. Upplägg-
nings- och administrationsavgift tillkommer. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Volkswagen Stockholm

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

volkswagenstockholm.se

VI STÖTTAR

Alla ska vara välkomna - 
alltid oavsett

I slutet av februari utsågs Joanna 
Lundin till Disability Access Officer 
(DAO) i Djurgården. En roll som hand-
lar om att se över hur tillgängligheten 
före, under och efter match ska bli 
bättre för alla Djurgårdare. 

–F
ör mig är Djurgårdsfamiljen 
något av det finaste som finns. 
Här är man välkommen alltid 

oavsett, förklarar Joanna om sin inställ-
ning till Djurgården och tillgänglighetsfrågor.

Under den första tiden i sin nya roll har 
Joanna jobbat på matchdagarna för att 
kartlägga vad Djurgården och andra 
intressenter, som till exempel Stockholm 
Live och Levy Restaurants, kan göra för 
att underlätta tillgängligheten på främst 
Tele2 Arena. 

– Jag har tittat ganska brett på olika 
förbättringsområden. Det kan vara allt 
från hur menyer och orienteringskartor 
ser ut på arenan till hur visitation och 
insläpp fungerar vid olika entréer, 
förklarar Joanna. 

OFTA NÄR MAN pratar om tillgänglighet 
handlar det om synliga funktionsvariatio-
ner som att man till exempel sitter i 
rullstol. Det finns dock många fler dolda 
funktionsvariationer som inte syns med 
blotta ögat. Det innebär både fysiska och 
psykiska utmaningar för vissa besökare 
som Djurgården behöver hitta sätt att 
hantera för att utveckla matcharrange-
mangen.

JOANNA BRINNER för tillgänglighetsfrågor 
och arbetet sker närmast tillsammans 
med Tomas af Geijerstam (evenemangs-
ansvarig) och Lena Gustafsson Wiberg 
(SLO) på Djurgården. Med tanke på mäng-
den åtgärder krävs dock en viss priorite-
ring och alla planerade förändringar 
kommer inte att ske på en gång.

– Vi är glada över att arbetet är igång 
och alla förbättringar och förändringar 
kommer inte att ske under 2019. Men nu 
är arbetet igång och frågan finns hela 
tiden med i Djurgårdens fortsatta arbete 
med att förbättra och utveckla alla 
arrangemang, avslutar Joanna och 
summerar:

– En meningsfull fritid är viktigt för alla 
och därför är det viktigt att vi tar bort de 
hinder som idag finns som gör att 
människor inte kan gå på fotboll på grund 
av sin funktionsnedsättning.  
Om du har tankar kring hur vi kan öka 
tillgängligheten för alla oavsett funk-
tionsförmåga, hör då av dig till Joanna 
Lundin DAO hos Djurgården fotboll på 
joanna.lundin@dif.se.
Här kan man läsa mer om arbetet med 
tillgänglighetsfrågor i Europa:
www.cafefootball.eu

–  Redan idag görs många bra saker 
inom Djurgården, men det finns flera 
områden att ta tag i. Under våren har vi 
bland annat pratat om hur vi kan utveckla 
tillgängligheten på Tele2 Arena för 
personer med syn- eller hörselnedsätt-
ning. Likaså har vi diskuterat möjligheten 
att skapa ett rum för de som har ett 
behov av att kunna gå undan och få vila 
från intryck.

DET FINNS ALLTSÅ SAKER kring tillgänglighet 
som Djurgården behöver ta tag i både på 
kort och lång sikt. Arbetet pågår för 
närvarande i kulisserna där en del saker 
kommer att ta lite längre tid att få till. Men 
det viktigaste med förändringarna som 
DIF genomför är att de ska vara hållbara 
över tid.

– Till hösten kommer Djurgården att 
starta ett samarbete med Attention 
Stockholm där personer med olika 
diagnoser inom NPF (till exempel ADHD 
och Autismspektrum tillstånd) kommer 
att hjälpa oss att få syn på områden som 
vi kan förbättra. Ett samarbete vi ser fram 
emot och som kan hjälpa oss att göra 
fotbollen tillgänglig för alla, resonerar 
hon.

31

Text: Tomas af Geijerstam  Foto: Lasse Burell
Joanna Lundin



32 33

Ruby Rinman tillsammans 
med Kuje Latifi, som hon 
tränar P09-7 tillsammans med.

Fotbollsförälder och ungdomsledare - ett tidspussel de luxe.

M
ed jämna mellanrum blossar det upp indignerade 
debattartiklar om ungdomsidrottens roll i 
samhället där fokus allt som oftast tycks hamna 

på tävlande, resultat och konkurrens. Viktiga ämnen att 
belysa, men som tyvärr stjäl strålkastarljus från det 
fantastiska ideella arbete som en stor mängd engage-
rade föräldrar outtröttligt utövar vecka efter vecka i sin 
roll som ledare inom ungdomsidrotten.

Nyvalda styrelseledamoten i DIF Fotboll, Ruby Rinman, 
är en av dessa vardagshjältar. Hon är en av två tränare i 
DIF P09-7, ett blårandigt ambitionslag för ett gäng 
fotbollstokiga killar där glädje och utveckling löper som 
två parallella spår. Grundbulten handlar om att ha en sjyst 
och bra stämning i laget där spelarna ska få med sig såväl 
fotbollskunskaper som sunda värderingar under sin tid i 
laget, enligt Ruby som gärna jobbar holistiskt.

– Först och främst handlar det om att ha roligt 
tillsammans, och det gäller även inlärningen. Holistisk 
spelarutbildning rymmer både pedagogiken kring laget 
och att tekniskt lära ut fotbollsfärdigheter. Det handlar 
mycket om att tillbringa tid ihop för att genomföra andra 
aktiviteter utanför plan som stärker teamkänslan. Aktivi-

RUBY FÅR GOD HJÄLP av de övriga ledarna i laget som hon 
vill ge mycket cred till.

– Vi har fått ihop en väldigt bra struktur på vårt 
ledarteam. Jag är huvudtränare tillsammans med, rätt 
nybakta men fotbollsskicklige f.d. spelaren, Kuje Latifi. 
Han är något utöver det ovanliga och en föredömlig 
ledare. En varm människa som ser alla barn, har fin 
pedagogik och förmåga att dela med sig av sitt stora 
fotbollskunnande. Så vi är två externa tränare och har 
dessutom en utmärkt assisterande tränare i Mathias 
Emilsson. Sedan måste jag även lyfta vår ovärderliga 
lagledare Anna Colliander som håller superordning på 
allt så att verksamheten fungerar som den ska – och 
naturligtvis alla engagerade föräldrar, förklarar Ruby 
som ser en stor fördel i ledarkombinationen fotbolls-
kunnande och pedagogik.

– Jag tror på och förespråkar konceptet där man har 
en utbildad tränare i kombination med en föräldraträ-
nare. Det tror jag är ett framgångsrikt recept för en rolig, 
trygg och utvecklande miljö. Det borgar också för en 
kvalitativ och stimulerande resa längs hela fotbollsut-
bildningen, från knatte fram till 18 års ålder.

SOM TIDIGARE NÄMNDES är DIF P09-7 ett ambitionslag, 
vilket närmast skulle kunna beskrivas som ett breddlag 
som tränar och matchar mer likt ett akademilag. Det 
handlar om att hitta utmaningar för spelarna som gör att 
de hela tiden utvecklas, vilket ibland kan vara svårt 

teter som kommer att gynna samspelet på planen och 
samtidigt är utvecklande. Det kan vara allt ifrån att ta 
taekwondo-lektioner, till biobesök, till att testa att äta 
veganskt eller allmänt prata om vikten av att äta rätt och 
återhämtningens betydelse. Men vi försöker även se på 
dam- och herrmatcher ihop, åka på träningsläger och 
köra spontanfotboll. Kortfattat inbegriper konceptet att 
träna fotboll och att göra saker tillsammans.

EN MIX SOM RIMMAR med Rubys egna erfarenheter där 
hon började som vass striker i Gustavsbergs IF under 
uppväxten fram till det nuvarande arbetet med ansvar 
för teamet Publikdialog på Sveriges Television. Så det 
finns fotboll, kommunikation och värderingar i bagaget 
som kommer till nytta i tränarrollen.

– Vi vill ha en stark betoning på att spelarna ska vara 
positiva mot varandra och att de alltid vara en sjyst 
lirare. Det är en del av jobbet, att uppfostra barnen till 
att bli sjysta personer även vid sidan av planen. Vi 
diskuterar ofta värdeorden glädje, värdighet och 
respekt där vi till exempel kan fråga spelarna vad 
respekt betyder för dem.

inom ungdomsfotbollen där det kan skilja mycket i fysik 
och utvecklingskurvor mellan olika spelare i laget. En 
viktig faktor är att hitta rätt nivå på motståndet för att hela 
tiden få jämna matcher sett till nuvarande nivå och försöka 
undvika matcher där man vinner eller förlorar tvåsiffrigt, 
vilket inte är speciellt givande för något av lagen.

– Vi har våra fokusområden. Det ska vara lustdrivet 
men med disciplin och vilja. Det är en förutsättning för 
att kunna lära ut fotbollsfärdigheter och om det är roligt 
går det att utveckla sig tekniskt. Jag tror på alltings 
möjlighet, det gäller bara att hitta nycklar till »hur:et« 
hos varje barn. Vi försöker att höja allas lägsta tröskel 
där vi tänker på att utveckla individen såväl som laget. 
För vår del har vi en spridning inom laget som innebär 
olika utmaningar. Det är ingen homogen grupp – på gott 
och ont – där vi ser att det finns väldigt mycket att lära 
av varandra. Men vår lagledare Anna försöker alltid 
matcha i cuper och turneringar så att våra barn får möta 
rätt nivå sett till där de står just nu i sin utveckling. 
Sedan ska så klart alla få testa på olika svårighetsgrader 
men det är viktigt att barnen får hitta rätt miljö där de 
känner att de får lyckas med någonting – som att göra 
ett mål, sätta den rätta passningen eller göra en fin 
mottagning. Samtidigt är det viktig att de är så pass 
trygga i laget att de också vågar misslyckas när de 
prövar nya saker och utmanar. Det är väldigt utveck-
lande att misslyckas och det är ofta i skavet när det blir 
fel som lärandet finns.

Text: Peder Ernerot  Foto: DIF

Inom en förening som Djurgården är av-
ståndet mellan styrelserummets blanka 
bordsytor och Hjorthagens sträva konst-
gräsplaner betydligt kortare än vad vissa 
kanske tror. Ett faktum som är ytterst 
påtagligt för nyvalda styrelsemedlemmen 
Ruby Rinman som är lika bekväm i såväl 
kavaj som träningsoverall där hon går all in 
i sin roll som tränare för sitt DIF P09-7.

Ruby Rinman

ledare och ledamot
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NÄR DENNA INTERVJU GÖRS förbereder sig laget för att 
delta i Halör Cup där tufft motstånd väntar. Tufft 
motstånd ger nyttiga erfarenheter där man, förutom att 
utvecklas spelmässigt, även ibland måste lära sig att 
hantera motgångar på ett bra sätt.

– Där kommer vi att möta en del starka lag och vi har 
märkt att när vi hamnar i underläge så kan det finnas en 
tendens till att hänga med huvudet och sluta kriga på 
planen. Vi pratar mycket om det här och kommunicerar 
med barnen och föräldrarna kring hur vi kan ändra vårt 
mind-set. Hitta förmågan att vara påslagen från minut 
ett till sista – och kämpa! Fotboll är en mental prövning 
och några mål i baken ska inte göra att viljekraften 
mattas av. För det mesta är laget i harmoni, men så fort 
vi stöter på lite svårare motstånd kan det bli så att vi 
viker ner oss. Det finns jättemycket psykologi i det. 
Vi analyserar vad som händer och är transparenta med 
barnen där de alltid är delaktiga i diskussionen. Men allt 
är ju ett lärande och att kunna hitta styrka i motgång 
gäller ju alla, oavsett ålder.

INTE HELT OVÄNTAT var det de egna barnens fotbolls- 
spelande som ledde Ruby in i rollen som ungdomsledare 
där det blev dubbla tränaruppdrag tämligen omgående.

– Leandro, min äldsta son som fyller tio i år, började 
spela i Djurgårdens knatteskola. Så jag började med att 
träna hans lag för nästan fyra år sedan och i och med 
det fick jag också frågan om att träna ett pojklag med 
13-åringar. Det tyckte jag var kul för det var precis då 
som de började träna för 11-mannaspel. Det var väldigt 
roligt att träna två olika lag i olika sammanhang och lära 

– Jag får knappt ihop det, haha. Förutom Leandro har 
jag en till son som heter Valentino som är född 2011 och 
som spelar i DIF P11-14. Det är svårt att hinna med allting 
och helgerna är smått hysteriska, men jag försöker. Det 
är en utmaning, fast det är ju väldigt kul – och barnens 
far är också fotbollsintresserad och stöttar, så det 
underlättar.

MEN DET HAR OCKSÅ FUNNITS en tid då tillvaron inte gick 
ihop för Ruby där ungdomsfotbollen istället blev en 
frizon.

– I början av min tränarkarriär inom DIF drabbades jag 
av utmattningssyndrom och blev sjukskriven från mitt 
jobb under några månader. Sedan jobbade jag mig 
tillbaka under det året och jag tror att fotbollen, med 
tränarrollen och relationen med barnen, var till stor hjälp 
för mig. Jag var dessutom omgiven av fantastiska och 
positiva människor på ungdomskansliet som, förutom 
att vara goda och extremt kompetenta Djurgårdsambas-
sadörer, även är varma och trevliga personer. Mattias 
Larikka som är ansvarig för 6-9-årsverksamheten (en 
diamant!), Linn Andersson som koordinerar träningar 
och turneringar, Anna von Eckermann, akademichef 
Christian Gentile och verksamhetschef Ola Danhard är 
några av dem som har hjälpt mig mycket mer än vad de 
är medvetna om. Det gäller även alla andra tränare som 
jag kom i kontakt med, speciellt bland de andra 
09-lagen, som t.ex. Michael Skoglund och Henrik 
Gillberg. Så alla dem, och framförallt min vän och 
lagledare Anna Colliander, skulle jag verkligen vilja lyfta. 
Djurgårdens VD Henrik Berggren vill jag även ge en »big 

mig från både 5-manna och 11-manna. Jag var och är 
väldigt inne på att ständigt utveckla mig genom att 
intressera mig för mycket omvärldsbevakning. Jag gick 
även olika Coach Clinics med bland annat Tottenham, 
Real Madrid och Dinamo Zagreb. Allt för att lära mig så 
mycket som möjligt och sedan plocka ur lärdomarna och 
designa en egen stil och ledarfilosofi. Något som är en 
organisk process.

AMBITIONER SOM HAR BYGGTS PÅ under åren men under 
förra hösten blev det nya premisser.

– När akademiuttagningsprocessen startade i höstas 
bestämde sig Leandro för att söka dit tillsammans med 
många i vårt lag. Efter den skapades ambitionslag och 
då fick jag en möjlighet att ändra upplägget, berättar 
Ruby som kände att det försvårade uppdraget att vara 
både förälder och tränare.

– Att vara tränare till sin egen son är inte alltid 
optimalt och för oss två var det jätteknepigt. Det finns 
många studier kring komplexiteten i det och jag kände 
att Leandro blev lidande. Ibland var det svårt att hålla 
ihop träningen och få en bra kvalité och då löste jag det 
genom att Leandro började spela i ett annat ambitions-
lag medan jag fortsatte att träna DIF P09-7.

HÄR KOMMER – det förvisso något uttjatade begreppet – 
livspusslet till heders, där man rätt snabbt kan räkna ut 
att Rubys helger börjar anta Steve Jobs-aktiga plane-
ringsnivåer i Sanktan-tider, med två barn som båda har 
matcher och ett eget lag som ska tränas utöver det. 
Går det att lösa?

up« till. Alltid tillgänglig i det stora såväl som det lilla. 
En klok, kunnig, snäll, framåtblickande möjliggörare – 
och en jävel på ekonomi.

MEN RUBYS DIF-LIV handlar inte bara om träningar, cuper 
och Sanktan-matcher. I mars blev hon invald som 
ledamot i Djurgården Fotbolls styrelse, ett uppdrag som 
hon tar sig an med entusiasm där känslorna för Djurgården 
har stärkts rejält under de senaste åren.

– Jag började att intressera mig ordentligt för 
Djurgården när barnen började spela fotboll i föreningen. 
Jag har alltid DIF som mitt favoritlag i Stockholm men 
jag har inte varit så aktiv och gått på jättemånga 
matcher. Så en eloge till en modig valberedning för att 
de klev utanför boxen och valde in mig som nu varit ihop 
med DIF »på riktigt« i snart fyra år. Förälskelsefasen 
består än och det känns att det är äkta kärlek, berättar 
Ruby som genom yrkesrollen på SVT har gedigen 
kompetens inom bland annat kommunikation med ett 
antal områden som hon vurmar extra mycket för i 
styrelseuppdraget.

– Barn och ungdomsverksamheten är ju mitt spår 
och jag fokuserar även på värdegrundsfrågor. Sedan 
finns ju alltid tanken på hur vi ökar publiksiffrorna på 
Tele2 Arena med. Det känns som ett privilegium att få 
sitta i styrelsen för Djurgården Fotboll och jag är extremt 
hedrad. Samtidigt känner jag ju, eftersom jag är väldigt 
pragmatiskt lagd, att det finns mycket jobb som behöver 
göras. Så jag är väldigt peppad på att komma igång och 
bidra med det jag kan. En av de saker jag funderar 
mycket på är hur vi kan vässa på Djurgårdens story på 
ett intressant sätt. Lite som Pelle Kotschack gör. Det 
finns en guldgruva i historiken och ett berättande som 
ger mervärde. Precis som att det finns mängder av olika 
nutida historier och en vacker levande dynamisk kultur 
att skryta om och vara stolta över. Det är superviktigt 
att trycka in allt som gör DIF till DIF in i varumärket, hela 
verksamhetens mångfacetterade bredd. Kan man hålla 
ihop narrativet kring spelare parat med fotbollens 
spelmetodik är det en nyckel till framgång. Vi behöver 
lyckas behålla och samtidigt bli attraktiva för fler och 
nya grupper. Det måste finnas fler attraktionspunkter för 
Djurgården än bara sporten, summerar Ruby innan hon 
skyndar vidare för att förbereda laget inför avfärd 
söderut. Halör Cup väntar för DIF P09-7 och förhopp-
ningsvis blir det glädje, utveckling och nya blårandiga 
berättelser som uppstår. 

»Det känns som ett 
privilegium att få 
sitta i styrelsen för 
Djurgården Fotboll.«
RUBY RINMAN

Lagbild för P09-7.
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Under 2018 utökade Djurgården fotbollsfamiljen med att 
starta upp en Beachsoccer-verksamhet på damsidan. 

Med bagaget välfyllt av blårandig 
erfarenhet har Petra Wester gjort 
comeback i styrelsen och hon är 
redan i full gång med arbetet. 

D
jurgårdens damlag består av ett 
15-tal kvinnor, som tidigare har 
representerat beachsoccerfören-

ingen Roslagens BK, men valde att kliva 
in i Djurgården och göra en sportslig 
satsning. De flesta i laget är aktiva 
fotbollsspelare, men då beachsoccer-
säsongen i Sverige är kort är det möjligt 
att kombinera idrotterna.

DJURGÅRDEN BEACHSOCCER gick in i sitt 
första tävlingsår, 2018, med ett tydligt 
mål: att vinna SM och således kvalificera 
sig för Euro Winners Cup 2019 - vilket de 
också gjorde! Som om inte det vore nog 
vann de även CobödaBana, en prestige-
fylld turnering spelas på Öland för 23:e 
gången 2019. Denna framgångsrika 
sommar gav mersmak – och arbetet inför 
2019 startade omedelbart!

Den 31 maj åkte Djurgården beachsoc-
cer till Portugal i 10 dagar för att spela 
Euro Winners Cup, kort förklarat är det 
som beachsoccerns motsvarighet till 

P
å 1970-talet fördelades passningar 
i Djurgårdens damlag och nuförtiden 
förmedlas det fastigheter inom 

yrkeslivet – men DIF-intresset har hela 
tiden stått högt i kurs hos Petra Wester. 
I mars återvände hon till styrelsen för DIF 
Fotboll och slöt en blårandig cirkel som 
började för länge sedan med bollen vid 
fötterna och skölden på tröjan.

– JAG KOM JU TILL DJURGÅRDEN 1975 från 
Boo IF, som det hette då, och spelade 
fram till 1981 när korsbandet gick sönder. 
Efter det blev det inte så mycket mer 
fotboll på själva planen. Men jag har ju ett 
stort hjärta och ett långt liv i Djurgårdens 
sedan dess och har varit engagerad och 
aktiv till och från. Jag satt i styrelsen för 
damerna i mitten på 80-talet och även i 
mitten på 90-talet när man tillhörde 
ungdomsavdelningen. Därefter kom jag in 
i i styrelsen för herrfotbollen i Djurgården 
Fotboll 2005, faktiskt som första kvinna. 
Utöver det har mina söner och min dotter 
spelat för DIF. Så alla i familjen är 
Djurgårdare och nu har jag ju barnbarn 
också, så frågar man mitt sjuåriga 
barnbarn vad han hejar på svarar han 
direkt: Djurgården!, berättar Petra stolt.

EN KLOK INDOKTRINERING och en naturlig 
konsekvens av att Petra vill sprida den 
glädje och nytta som ryms inom de 

fotbollens Champions League. (När 
denna tidning skickades till tryck var 
turneringen ännu inte avgjord).

Tre spelare har erfarenhet av turne-
ringen sedan tidigare deltagande med 
andra lag, ett mått på att laget håller hög 
internationell nivå! Djurgårdens styrka 
som lag ligger i den goda sammanhåll-
ningen och det spelet de byggt upp 
tillsammans. De har spelat tillsammans 
länge och finner trygghet och glädje i det. 
De står inför en tuff utmaning och en helt 
ny dimension än det de är vana vid i 
Sverige.

– PERSONLIGEN TROR JAG att vi kan stå upp 
bra, men det är helt beroende av att vi 
alla presterar. I och med att man är så få 
på planen och att det går så fort finns det 
inte utrymme för misstag. Då blir man 
straffad direkt, speciellt mot sådant här 
motstånd. Men känslan i laget är ändå 
bra. Alla är motiverade och vi kommer 
inte be något lag om ursäkt, utan det är 

många olika delarna av Djurgården.
– Det finns ett stort intresse för 

föreningen och varumärket. Jag sitter ju 
också i Djurgårdens Allians-styrelse med 
alla de tjugo föreningarna sedan tre år. Så 
jag är djupt engagerad och några frågar 
ibland varför jag håller på med det här så 
mycket. För min del har idrotten gett mig 
mycket som person där jag lärt mig mycket 
av att delta i ett lag. Det har jag haft med 
mig både in i familjen och jobbet och jag är 
ingen individuell idrottsutövare utan en 
lagspelare, säger Petra som förutom 
intresset för helheten har sina fokusområ-
den i sitt styrelsearbete. 

– Idrotten fostrar, gör att man har kul 
och får uppleva väldigt mycket. Inte minst 
träningen, jag tränar fortfarande mycket 
själv och det är viktigt att vara i rörelse. Det 
tycker jag att vi gör väldigt bra nu i 
Djurgården med MiniCamperna och det 
brinner jag för. Utöver det ska jag vara ett 
stöd när det gäller anläggningsfrågor med 
ytor och hallar för den verksamheten och 
fotbollen i stort. Men jag jobbar även med 
den delen för Alliansen, alla våra föreningar 
har ju problem med att hitta anläggningar. 
Sedan kommer jag även att engagera mig 
mycket i damlaget och hur vi gör för att 
inkludera och lyfta dem ännu mer i 
verksamheten . 

NU HAR PETRA VARIT IGÅNG under några 

Text: Olle Arnell  Foto: Bildbyrån

Text: Peder Ernerot  Foto: Privat

Beachsoccer

Tillskott i Djurgårdens 
fotbollsfamilj

bara full fart framåt, säger Julia Blomström 
från Djurgården beachsoccer.

Hur långt kan ni gå?
– Det finns inga lätta grupper men vi har 
ändå fått en hyfsad lottning och jag tror att 
vi har goda chanser att gå vidare till slutspel, 
sen kan allting hända, avslutar hon. 

inledande månader av de två kommande 
åren som styrelseledamot men har redan 
hunnit få mycket uträttat.

– Det har ju skett stora förändringar 
sedan jag var med senast. Vi har ju inte 
hunnit med så många styrelsemöten än 
så länge men jag har intervjuat många 
medarbetare, både på Hjorthagen och 
Klocktornet, för att stämma av vad vi gör 
och hur vi jobbar idag. På så sätt kan jag 
skaffa mig en bra uppfattning om hur 
verksamheten fungerar och få reda på 
vilka önskemål man har på styrelsen. Man 
sitter ju inte där för att få en kavaj utan 
det handlar om hur vi i styrelsen med våra 
nätverk kan ge understöd till all personal. 
Framöver ska jag samla på mig ännu mer 
information så att jag vet hur jag kan 
bidra med det nätverk och den energi 
som jag har. 

ATT FÅ IHOP DET omfattande styrelse- 
uppdraget med ett nutida yrkesliv, med 
tillhörande prestationskrav, är inte alltid 
det enklaste men så länge det handlar om 
Djurgården blir det aldrig betungande, 
enligt Petra.

– Det blir långa dagar och kvällar men 
jag pusslar ihop allting så gott det går. Jag 
tycker att det här är väldigt roligt och jag är 
stolt över att jag har fått komma tillbaka och 
bidra till Djurgården Fotboll igen, summerar 
hon. Följ gärna laget på @dif_beachsoccer på Instagram

FAKTA 
Beachsoccer är en av FIFA:s tre 
fotbollsgrenar, tillsammans med fotboll 
och futsal. Varje år spelar ca 7 500 
personer i sanktionerade tävlingar i 
Sverige och sporten blev godkänd av 
SvFF så sent som 2010 som en av 
fotbollens idrotter. 2012 startade det 
första inofficiella SM-slutspelet och 
2013 tillsattes en futsal- och beach-
soccerkommitté hos SvFF.

Petra Wester

tillbaka i styrelsen 
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Sedan början av 2018 arbetar Djurgården proaktivt med att sätta skolelever i Stockholms 
län i rörelse. En färsk undersökning från Folkhälsomyndigeten visar att allt fler barn och 
unga sitter, halvligger eller står mer eller mindre stilla under större delen av sin vakna tid.

–V
i löser ett problem åt skolan. 
De har ett tryck på sig att öka 
volymen av fysisk aktivitet. 

Där hjälper vi dem, säger projektledaren 
Staffan Holmberg på Djurgården Fotboll.

Undersökningen »Skolbarns hälso-
vanor«, visar att graden av fysisk aktivitet 
är för låg för de flesta. Allt fler upplever 
även skolstress. Folkhälsomyndigeten 
menar att det är »mycket angeläget« med 
insatser som ger barn och unga möjlig-
heter till mer rörelse i sin vardag.

VARJE VECKA, i stort sett året runt, 
upptäcker hundratals ungdomar hur roligt 
det är med fotboll i Djurgårdens Mini-
camper. Under en händelserik timme med 
rörelseglädje i fokus genomförs övningar 
där varje barn får arbeta med en egen 
boll, för att på sina egna villkor upptäcka 
hur roligt det är och skapa sig en egen 
relation till fotbollen. Aktiviteten 
uppskattas stort av såväl elever som 
rektorer och pedagoger.

– Alla deltar verkligen, inte bara de 
fotbollsfrälsta. Vi har hittat en nivå där vi får 
alla barn att delta, säger Staffan Holmberg 

som är mycket nöjd med utvecklingen.
Efter avslutat pass får varje barn ett 

diplom, en gymnastikpåse med vatten-
flaska och värdebevis för att gratis kunna 
gå med familjen på valfri herr- eller 
damfotbollsmatch med Djurgården Fotboll.

– Det är kul att se hur glada barnen blir 
när de förstår att det är »riktiga« Djurgår-
den som kommer till just deras skola och 
är på plats.

INNAN EN MINI-CAMP SÄTTS UPP kontaktas 
alltid aktuell skolas rektor. Responsen 
från skolorna har varit varm.

– De tycker att det är positivt. 
Vi har inte haft klagomål från någon 
skola. Alla skolor vill ha oss tillbaka. Det 
är glädjande, säger Staffan Holmberg.

Projektet med att få fler skolelever i 
rörelse arbetar precis som Djurgården 
med devisen »full fart framåt«. Utöver 
skolgårdar har det anordnats Mini- 
camper på såväl Hjorthagens IP som 
Tele2 Arena. 9 458 barn har (maj 2019) 
hittills deltagit.

– Mycket av det vi har tillgång till är 
svåra att köpa, inte så tillgängligt. Vi har 

Text: Marcus Björling  Foto: Johan Sahlén

möjligheten att ge det här till folk. 
Det vi kan ge bör vi ge, säger Staffan 
och fortsätter:

– Nu har vi fyllt Hovet i antal. Nästa 
mål är att fylla Globen. Det vill vi göra 
under 2019. Och sen väntar Tele2, säger 
Staffan Holmberg som hoppas att 
Djurgården kan bli en naturlig del av 
skoldagen.

– På sikt behöver vi sluta räkna barn 
och börja räkna timmar. Ska vi ha en 
ordentlig påverkan på barn och ungdomars 
fysiska hälsa behöver vi träffa dem 
återkommande.

OCH STAFFAN OCH DJURGÅRDEN ser gärna 
att fler får upp ögonen för, och engagerar 
sig i, barns rörelse.

– Ska vi lösa de här sakerna kring att 
människor behöver röra på sig så behöver 
vi samverka. VI tror att idrottsföreningar, 
det offentliga, skolor och näringslivet är 
målgrupperna för Djurgårdens Mini- 
camper. Vi behöver adressera det här 
tillsammans. Det finns en enorm potential. 
Vill du komma i kontakt med Staffan når du 
honom enklast på staffan.holmberg@dif.se.

Mini-camper

Djurgården sätter 
barn i rörelse

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

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

REGISTRERA DITT SPELKORT I GRÄSROTEN
Har du ett spelkort från Svenska Spel men är osäker på om du har angett DIF Fotboll i 
gräsroten? På svenskaspel.se kan du kontrollera din registrering och välja Djurgården 
Fotboll som förmånstagare av Gräsroten. Det kostar ingenting, tar bara några sekunder 
och du förlorar inga pengar, men det gör mycket för Djurgården Fotbolls verksamhet.
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»Sönerna« avser förstås de tjugotalet ungdomar som år 1891 såg till att starta 
vår älskade förening på det kafé som är känt för gemene Djurgårdare i dag och 
som då låg på adressen Alberget 4a (i dag är adressen Djurgårdsvägen 124). 

D
et område som dessa första 
Djurgårdare bodde i kallas 
Djurgårdsstaden (även förr kallad 

Båtmansstaden) och ligger alldeles i 
närheten av Gröna Lund, intill det gamla 
Djurgårdsvarvet. Under den här tiden, 
sent 1800-tal, pågick livet där kring 
framförallt två saker; sjöfarten och 
festande.  Området var redan från början 
byggt för sjöfolk och förutom Djurgårds-
varvet låg där även Galärvarvet. Kåkarna 
hade börjat slagits upp redan på 1600-ta-
let som sjukhus och enkla boningar åt 
sjuka sjömän.

År 1891 bodde och verkade där 
fortfarande mycket varvsarbetare, 
roddarmadammer, servitriser, hantverkare 
och sjöfolk av alla dess slag. Det syntes 
även bland en del av DIF:s första medlem-
mar som hade jobb så som maskinskötare, 
eldare, varvsarbetare och en sjöman. Det 
fanns även ungdomar med andra arbetar-
klass- och hantverkaryrken såsom 
springgossar, iläggare, och bokhållarlär-
ling. Detta medan andra i ganska tidig 
ålder fått lite högre positioner såsom 
kontorist eller handelsbiträde. Även några 
studenter fanns med vid grundandet. Ett 

Text: Thorleif Hellbom

De första Djurgårdarna

Kåkstadens söner

socialt ganska blandat gäng som kom att 
samlas kring idrottandet i Djurgårdens IF.

Många Djurgårdare på Långa Gatan
Flera av dem bodde på Långa Gatan i hus 
med lite rysliga namn. John G. Jansson, 
själva urfadern och initiativtagaren till 
DIF, bodde i »Dödgrävarens hus«, Långa 
gatan 12. Han var vid tiden 22 år gammal 
och kassör på Neptunbolaget som hade 
bärgningsfartyg. Strax intill honom bodde 
den två år äldre Axel Öfverstén, som 
redan då hade gjort sig känd som 
kraftatlet och var alla smågrabbars idol 

på dom smala gatorna och gårdarna i 
Djurgårdsstaden. På »kafé Dödskallen«, 
Långa gatan 10 bodde femtonåriga Nils 
Kristian Vidgren, han blev med tiden 
gravör. En annan 15-åring i »Dödgräva-
rens hus« hette Axel Henrik Cederlöf och 
var son till arbetskarlen Karl Henrik. Han 
gick 5 år i Djurgårdsskolan och blev 
sedan springgosse innan han till slut fick 
yrket som sjöman.

Djurgårdsstaden var ett råbarkat 
område. De där namnen på husen kanske 
var skapade med lite glimten i ögat men 
faktum är att en dödgrävare hade bott på 
gatan och likboden låg där också. 
Djurgårdsvarvet hade bebyggt stora delar 
av området söder om Allmänna Gränd. 
Där låg förutom arbetarbostäderna också 
brädgårdar, såghus, beck- och tjärbodar, 
kättingbod och mastkjul. Det låg ett moln 
av dofter över kvarteren. Fisklukten från 
Sillhovet, den fräna odören från koluppta-
gen, lukten av tjära och de sura fläktarna 
av utspillt öl genom öppna krogdörrar. 
Men doften från bageriet i hörnet av 
Breda Gatan och Långa Gatan lade sig 
åtminstone lite som balsam över det hela. 

Festandets Eldorado i Stockholm
Djurgårdsstadens andra ansikte var att 
det fungerade som portalen till det 
frodande nöjeslivet på Djurgården, ja rena 

rama eldoradot för festandet. Det myllrade 
av krogar, casinon och restauranger. 
På våren och sommaren kom varietéartis-
terna och cirkusfolket. Lilla Hasselbacken 
fungerade som värdhus åt Djurgårdssta-
dens alla artister som skulle uppträda på 
Gröna Lund och cirkus:  »Där satt om 
kvällarna lejontämjerskorna, jockeyryttarna, 
akrobaterna, parforceryttarinnorna, 
skådespelarna, dansöserna, jonglörerna 
och musikanterna, dit kom också 
’inkognitoherrarna’ som inte vågade visa 
sig med sina damer på Stora Hasselbacken 
eller Alhambra«. 

Djurgården var Stockholmarnas överläg-
set största festplats i flera decennier. Dom 
stora krogarna var ofta överfyllda på lediga 
dagar. Öl och brännvin flödade i var och 
varannan stuga. Ett tjugotal hade kanske 
fått tillstånd att servera »spirituösa 
drycker«. Mångdubbelt fler sålde brännvin 
illegalt. På Hasselbacken skallade sången 
långt in i natten, allt ljudligare ju mera 
punschen rann till. Längre ner i Djurgårds-
staden satt det enkla folket med öppna 
dörrar och lyssnade, bengaliska eldar och 
fyrverkerier flammade. I denna miljö 
frodades fylla, slagsmål och prostitution. 

Denna bild målar journalisten Thorleif 
Hellbom (1924-2011) upp om Djurgårds-
staden i boken »Djurgårdens IF 100 år« 
och berättar vidare om de människor som 

bodde där; om försupna poliser, bedra-
gerskor, änglamakare, de sista roddar-
madamerna och en plats där självmorden 
var vanliga och liken flöt upp längst stran-
den på sommaren.

Djurgårdare med skinn på näsan
I den här miljön växte alltså de pojkar upp 
som skulle bilda en av landets ledande 
idrottsföreningar. De lärde sig tidigt att 
klara sig själva, de höll ihop när invasionen 
från staden svepte in över Djurgården om 
vårarna, de visste hur man bar sig åt för 
att tjäna en slant, de blev företagsamma 
och djärva. De beundrade atleterna och 
akrobaterna som visade sina konster på 
Slätten, om vintrarna rände de ikapp med 
de norska gardisterna på enkla skidor 
gjorda av tunnlaggar, de såg med avund 
de lyckliga cyklisterna som jagade 
varandra längst Stora Vägen. Tävlingslus-
ten var stark, idrotten var en väg till 
självhävdelse, segrarna blev hyllade och 
berömda. Det var alltså ovan nämnda 
grabbarna och nära ett tjugotal till, som 
med John G. Jansson i spetsen den 
12 mars 1891 drog i väg till Alberget 4a för 
att bilda Djurgårdens Idrottsförening. 

En sammanfattning av Thorleif Hellboms 
kapitel »Djurgårdsstaden – födelsestaden« 
i jubileumsboken »Djurgårdens IF 100 år«.
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T-shirts från 149 kr
Badrock barn 349 kr
Keps jr-stl 149 kr

Vattenflaska 99 kr
DIF-nalle 249 kr
Mjukiskanin 199 kr

SOUVENIRER BARN

GråttGrått

BLIRBLIR

BLÅTTBLÅTT

V
i vill att ett besök på Djurgårdens herrlags 
hemmamatcher ska vara mer än »bara« 90 
minuters fotboll, det ska vara en fest för alla 

sinnen. Inför årets säsong inledde vi därför ett 
långsiktigt projekt som går under parollen »Från grått 
till blått« som handlar om att förvandla Tele2 Arena till 
en Djurgårdsarena under matchdag. Detta gick att 
läsa om i förra numret av Djurgårdaren och nu har vi 
kommit en bit på vägen i det projekt vi kommer att 
fortsätta utveckla framöver – vi är långt ifrån klara!

Bilderna visar en del av det vi gjort under våren 
2019 i spelargången, i foajéerna och mellan etagen 
inne i arenarummet. Hjälp oss att göra varje match 
blårandig genom att ta på dig världens vackraste 
matchtröja. Full fart framåt!
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I
nför varje hemmamatch görs ett stort och gediget 
jobb av Djurgårdens evenemangs- och säkerhets-
team för att skapa ett så bra och tryggt arrangemang 

som möjligt. Derbymatcher ställer extra höga krav på 
arbetet för att efterleva villkoren i polisens tillstånd.

Planeringen inför derbymatcherna inleds omedelbart 
när spelschemat för vårsäsongen kommer.

– Derbymatcher är »extra allt« och kräver mer, säger 
Mats Jonson.

MED 5 VECKOR KVAR till att matchen ska spelas intensifie-
ras arbetet och Mats går in i något som han själv kallar 
för derbybubbla. Det är mycket som ska fixas, allt ifrån 
personal till matchen till staket och avgränsningar. En 
rad ansökningar om tillstånd ska skickas in, bland annat 
tillstånd för att arrangera matchen, tillstånd för att 
stänga av viss trafik, samt tillstånd för att använda vissa 
markytor som behövs kring ett så stort arrangemang.

– Många runt omkring, som inte ska på matchen, 
påverkas av våra matcher och arrangemang. Till 
exempel måste transporter och besökare till Tolv och 
hotellet intill samt andra omkringliggande lokaler såsom 

Globen Shopping fungera. Vi träffar även representanter 
för kollektivtrafiken för att prata om och se vilka 
möjligheter till förstärkningstrafik som finns för att 
underlätta både för besökare och folk som inte är 
besökare som är beroende av att trafiken fortskrider 
så bra som möjligt, säger Mats.

VI HADE BEHÖVT UTRYMMET i en hel medlemstidning för att 
berätta om och förklara allt som rör arrangemanget för 
en derbymatch, så den här gången valde vi att följa med 
Mats under derbyt den 12 maj.

Mats tar oss igenom 
matchdagen
Matchen mot AIK hade 
avspark 15:00. Vi är på 
plats vid 9:00, personal-
entrén öppnar 9:30, 
klockan 10.00 har vi ett 
så kallat förmöte där vi 
går igenom vad som ska 
göras under dagen.

13:30 öppnar insläppet till arenan.

14:00 anländer merparten av publiken, jag har kontakt 
med de som har hand om visitationen av supportrar och 
kollar att allt fortgår som det ska.

14:40 är det möte med sändande tv-bolag, delegater, 
Sthlm Live, domare, Djurgården, och gästande lag i 
spelarkorridoren. Vi har en genomgång av läget och om 
det har hänt något som avviker från det normala som 
gör att det finns anledning att skjuta på matchstart. Det 
gäller extraordinära händelser som att det varit stopp i 
tunnelbanenätet eller biltrafiken så att många inte 
kommit fram till arenan. Långa köer utanför kan vara en 

10:30 har vi staketgenomgång där vi kontrollerar att 
säkerhetsarrangemanget är i enlighet med den 
planering som finns.

11:20 har vi möte med sändande tv-bolag.

Kring 11:30-12:00 
börjar säkerhets-
personalen att 
ansluta och det 
genomförs en mängd 
möten med personal-
styrkan som ska 
arbeta under 
matchen.

13:00 har vi ett stort 
möte med de vakter 
och värdar som 
jobbar med säker-

heten på arenan. Mitt i det allvar som finns kring att 
säkerheten måste fungera är vi noga med att prata och 
påminna om värdegrund och att det är människor vi 
jobbar med och det är viktigt att alla behandlas 
respektfullt.

13:30 kommer de båda lagen och domarna till arenan. 
Vi träffar domarna och har en säkerhetsgenomgång 
med dom och redogör för vår förväntade bild av 
matchen. Närvarande är domarna, gästande lag, 
delegater, och viss övrig säkerhetspersonal. Vi går 
igenom rutinerna vi har kring om matchen behöver 
skjutas på av olika säkerhetsstörande moment. Hur vi/
dom/alla ska agera i de situationerna, helt enkelt.

Text: Olle Arnell  Foto: Helena Avermark

Vi tog rygg på Djurgårdens säkerhetschef Mats Jonsson under derbyt mot AIK 
på Tele2 Arena den 12 maj.

Mats Jonsson

Säkerheten själv

10.00

10.34

11.30

Förmöte.

Staketgenomgång.

Mats ifrågasätter vilka uppgifter han fått kring tillträdes-
förbud från polisen. De stämmer inte överens med det 

som begärts för att kunna efterleva tillståndet.

Rundvandring med SvFF:s generalsekreterare Håkan 
Sjöstrand, Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson, 
Riksidrottsförbundets generalsekreterare Stefan Bergh, 
Stockholms landshövding Sven-ErIk Österberg m fl.

Överblick vid 
Djurgårdens 
supportrars ankomst.

11.45

45

14.02

14.17

Mats hälsar på en vakt och stämmer av läget, 
mindre än en timme kvar till match.
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anledning om de beror på något speciellt eller om 
säkerheten blir lidande av att vi drar igång matchen vid 
planerad avspark.

14:50 kallas spelarna ut från omklädningsrummen.

14:53: ställer spelarna upp sig i spelarkorridoren.

14:55 är det dags för inmarsch. Säkerhetsansvarig för 
både hemma- och bortalag står tillsammans mellan 
spelarbänkarna för att ha en enad bild av läget och 
inställning gentemot våra egna lag. Vi kliver alltid in ett 
par steg på planen och har översikt över arenan och 

kontakt med ledningshytten. 
Finns anledning att skjuta på 
matchen står vi kvar, annars 
kliver vi utanför sidlinjen och 
då är det signalen för att vi 
ger grönt ljus för avspark.

15:00-15:45: Under matchen 
håller vi från säkerhetshåll 
kontakt med personal vid 
insläppen, all övrig personal 

som jobbar inne på arenan, besvarar frågor från media 
kring arrangemanget och eventuella incidenter. Vi håller 
även koll på läktarna och försöker förhindra att olagliga 
saker sker.

Halvtid: Vid behov samlas VD/Klubbchef, säkerhets-
ansvarig och mediaansvarig för båda klubbarna för att 
göra en avstämning kring om något skett under den 
första halvleken.

Andra halvlek: Samma procedur som inför första 
halvlek, säkerhetsansvarig för båda klubbarna samlas 
vid planen och synkar kring läget. 

14.37

Överblick över AIK-supportrarnas ankomst efter information 
om att det varit oroligt mellan Globen och Hovet.

Mats och SLO Lena Wiberg håller tät 
kommunikation under hela matchen.

15.25

Kommunikation med operativ 
säkerhetsansvarig strax innan 
matchstart.

Vid trappa ett, utanför entrén till Tolv 
kommer ett larm om »läge rött« vilket 
innebär oroligheter och Mats tar sig dit 
för att ha överblick över situationen.

14.57 17.08

17.29

Samspråk med Djurgårdens SLO Nils Ek.
En ordningsvakt stöttas av Mats i samband med 
oroligheter efter matchen utanför entrén till Tolv.

15.41

Badshorts Adidas från 349:-
Badtofflor från 249:-
T-shirts från 249:-
Matchtröjor från 749:- (hemma/borta)

Kaffemugg (99kr) 
bryggkaffe (79kr)
Keps från 199 kr 
Solglasögon 99 kr

SOUVENIRER VUXNA
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nrcgroup.se

Bygg framtidens 
Sverige med oss

www.nrcgroup.se

Läs mer och hitta ditt nya jobb på:

Lagledaren i Djurgårdens FIFA-lag, Nils Ek, summerar den historiska första säsongen 
av eAllsvenskan. Djurgården slutade på en fjärdeplats efter en fin insats i slutspelet 
och därmed är Djurgården bäst i stan även på FIFA efter vårsäsongen.

D
jurgården tog sig till semifinal och 
slutade på en fjärdeplats i den 
historiska första säsongen av 

eAllsvenskan. En fantastisk prestation 
menar Nils Ek som är lagledare för laget. 
Men hur komponerar man ett lag som 
visserigen spelar individuellt i matcherna 
men samtidigt tävlar som ett lag?

– Det viktigaste för oss var att vi skulle ha 
ett riktigt Djurgårdslag, och med det 
menar jag att laget enbart skulle innehålla 
Djurgårdare. I och med att det var första 
säsongen så var intresset enormt, men för 
oss har det hela tiden varit viktigast med 
vår identitet. Det är många erkänt duktiga 
spelare som ansökt om att spela för oss, men 
är man inte Djurgårdare är det inte aktuellt.

Hur gjorde ni för att hitta dessa karaktärer?
– Vi hade en öppen turnering i samband 
med Vintermatchen mellan Djurgården 
och Lilleström på Tele2 Arena. Över 70 
personer var på plats och tävlade om 
platserna, och av dem valde vi fyra 
stycken, vilket nödvändigtvis inte var 
plats 1-4, utan det viktigaste vara att de 
var spelare som stämde bra överens med 
den typen av profil vi sökte efter, säger 
Nils och fortsätter:

– Men redan innan den turneringen 
gjorde vi den första och kanske viktigaste 
värvningen i form av Tobias Rosenqvist 
som av en händelse var Bosses (Bosse 

Andersson Djurgårdens sportchef i fotboll 
reds. anm.) granne och har 12 års erfaren-
het från EA Sports och FIFA. Han har bland 
annat jobbat på deras huvudkontor i 
Vancouver och med tanke på att han är 
Djurgårdare passade detta som handen i 
handsken för oss. Han har rollen som 
general manager hos oss, det vill säga att 
han håller i träningarna och tar ut de 
spelare som ska spela matcherna.

LAGMEDLEMMARNA som stod för den 
framgångsrika vårsäsongen var »Bluuum« 
(Johan Blom, Östermalm), »Mamba« 
(Rami Aahmed, Kista), »Alexo« (Alexander 
Cruz Olsson, Hässelby) och »Berginhosa« 
(Emil Berggren, Bagarmossen) som även 
var lagkapten. Passande nog represente-
rar de fyra olika delar av Stockholm, vilket 
speglar hela djurgårdsidentiteten.

Djurgården gjorde det historiska första 
målet i eAllsvenskan och slutade åtta i 
grundserien, vilket innebar att laget 
ställdes mot överlägsna serieettan BK 
Häcken i kvartsfinalen, med bland annat 
världsspelaren BorasLegend (Ivan 
Lapanje) i laget.

– Vi visste att vi gick in i slutspelet mot 
tuffast möjliga motstånd, säger Nils.

MEN DJURGÅRDEN PRESTERADE på sin allra 
högsta nivå och slog ut Häcken med 4-1, 
mycket tack vare »Alexo« som slog Ivan 

Text: Fabian Ahlstand  Foto: DIF

Lapanje med 3-0 i sin match. »En 
sensationell seger!« utrbister Nils.

– Det var en oerhörd glädje, men jag var 
samtidigt inte förvånad över att vi 
besegrade Häcken. När jag följt laget 
under året har jag slagits över den kvalité, 
och framförallt ambitionsnivå, som finns 
hos killarna i laget. De har suttit på kansliet 
och haft videoanalyser, de har nött 
spelsystem och arbetat som en enhet 
genom hela säsongen, även under de 
veckor vi inte haft matcher i eAllsvenskan.

I semifinalen åkte laget ut mot Örebro 
efter slutresultatet 3-3 där bortamål blev 
avgörande till Örebros fördel. Malmö FF tog 
till slut hem segern men Nils blickar redan 
mot nästkommande säsong.

– Som jag sa är jag oerhört stolt över 
laget och deras prestation. Det blir 
spännande att följa det här laget i 
framtiden! 

FIFA

DJURGÅRDEN bäst i stan

FAKTA
eAllsvenskan är ett initiativ av SEF där tolv 
svenska lag gjorde upp om 500 000 kr i 
tv-spelet FIFA 19. Ligan bestod av en grundserie, 
där alla tolv lag mötte varandra en gång var. 
De åtta bästa lagen i grundserien gick vidare till 
ett slutspel, där ligan avgjordes genom ett 
traditionellt slutspelsträd. Matcherna sändes 
live på kanal 9 och dplay.se. Slutspelet kunde 
man även se på plats på Annexet i Stockholm.
Följ oss gärna på Instagram på @dif_esport
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Vad brukar du äta till frukost?
– Smoothie, ägg och någon god macka.

Vad har du för favoritmusik?
– Top 50-listan på Spotify.

Vem styr musiken i omklädningsrummet?
– Karlis och den är bra. 

Vem är den kändaste person du känner?
– Vet inte, Victor Claesson kanske.

Vilka var dina fotbollsidoler när du växte upp?
– Ronaldinho.

Vad hade du för favoritlag som yngre?
– FC Barcelona.

Kan du spela något instrument?
– Inga.

Vad ser du helst på TV?
– Barca.

Vilken är den bästa film du sett? 
– Law Abiding Citizen.

Har du någon favoritmaträtt?
– Grillat kött med aioli och bröd.

Berätta något kanske inte alla vet om dig. 
Har du någon dold talang?
– Är en jävel på kortspel och Sveriges 
bästa innebandyspelare.

Vilken av dina fotbollsinsatser i DIF-tröjan är du mest stolt över?
– Att få göra mål i cupfinalen. 

Vilken är den bästa match du sett?
– Barca mot Atletico Madrid live.

Vilket är det snyggaste målet du sett i Allsvenskan?
– Svårt, vet inte. 

Vem är världens bästa fotbollsspelare genom tiderna?
– Messi.

Vilket är det största ögon-
blicket i din karriär?
– Cupguldet delat med när 
jag fick fotbollskontrakt 
utomlands.

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

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

Vem är den bästa spelare du mött?
– Som jag mött, Adriano i Besiktas, men på plan Samuel Etó.

Vi vet hur de blårandiga spelarna lirar fotboll och 
hur de ser ut, men det finns så mycket mer som 
än så länge varit okänt för Djurgårdspubliken. 
På det här uppslaget får du lära dig allt 
du inte visste om...

Vilka har de snyggaste 
matchtröjorna i Allsvenskan?
– Enkelt, DIF.

Vilken är den bästa borta-
matchen under säsongen 
tycker du?
– Kalmar.

Vilken är den minst roliga 
bortamatchen?
– Östersund.

Vilken yngre allsvensk 
spelare tror du blir nästa 
storstjärna?
– Filip Sachpekidis 
(Kalmar FF).

Om du fick ändra något med Allsvenskan, vad skulle 
det vara?
– Har inget.

Vad jobbar du med att förbättra som 
fotbollsspelare?
– Allt.

Vad tycker du om Tele2 Arena?
– Mitt andra hem.

Jonathan i Värnamo 2011

J O N A T H A N

RING Fakta | Jonathan Ring
Född: 5 december 1991
Längd: 182 cm
Position: Mittfältare 
Kom från: Gençlerbirligi 2018
Moderklubb: Adolfsbergs IK
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DU GÖR 
MÅLEN.
Vi hjälper dig att nå framgång. För företag är likviditeten 
den avgörande faktorn för lönsamheten och därför finns vi
här för dig. Vi är ingen bank utan ett finansbolag som med
egna medel förser våra kunder med cirka 14 miljarder per
år genom att köpa och belåna deras fakturor vilket skapar
omedelbar likviditet.

Välkommen till Prioritet Finans.

Stolt stjärnsponsor till

Vi står för  
assisten.
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Hittade du alla? Följande ord finns i pusslet.  
BADJI, DJURGÅRDEN, JAWO, KAKNÄS, KARLSTRÖM, KÄLLSTRÖM, RADETINAC, STADION, TINOTENDA, WALKER

ORDPUSSEL Hitta spelarna och platserna som är kopplade till DIF. 
Är det för svårt hittar du lite hjälp i botten. 
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Pyssla med Jarnkaninen Pyssla med JarnkaninenFärglägg Järnkaninen 
med rätt färger

Färglägg Järnkaninen 
med rätt färger

Succé för nya medlemsformen Järnkanin
Ditt barn kan bli medlem i DIF de första sex åren för bara 
400 kronor. Har du varit Djurgårdare sedan du föddes? Nu 
kan du se till att det även gäller ditt/dina barn. Från och 
med årsmötet i slutet av mars införde vi en helt ny med-
lemsform för de allra minsta Djurgårdarna, i åldern 0-6 år.
    Sedan dess har antalet tecknade medlemskap strömmat 
in i jämn takt och det är mycket glädjande att se att det nya 
medlemskapet tagits emot väl!
    För en engångsavgift på 400 kronor får ditt barn medlem-
skap i Djurgården Fotboll under de första sex åren, alltså 
fram till 7-årsdagen. I avgiften ingår medlemskort, ett 
medlemscertifikat, en medlemspin och ett idolkort samt ett 
mjukdjur i form av en Järnkanin.
    Så om du har ett barn i den här åldern hemma eller går i 
väntans tider – teckna medlemskapet och ge ditt barn en 
blårandig start på livet!

Medlemskategorier
Järnkaninen (0-6 år)* 400:- 
Ungdom (7-20 år)  200:-
Ungdomsspelare (7-20 år) 200:-
Familj   600:-
Vuxen (21-64 år)  400:-
Pensionär (65>)  200:-
Ständig    8000:-
*Engångsbelopp för en tid om max 6 år.
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DET ÄR EN REGNIG VÅRDAG, SÅ JÄRNKANINEN
PASSAR PÅ ATT STÄDA INNE PÅ KLOCKTORNET.

JUST DET! HÄR
STÅR JU POKALEN

FRÅN FÖRRA ÅRETS
SEGER I SVENSKA

CUPEN!

DET ÄR NOG DAGS
ATT STÄLLA IN DEN

I POKALSKÅPET!

OJ, VILKEN
RÖRA!

ATT HITTA EN
PLATS ÅT

449 SM-GULD 
ÄR INTE SÅ LÄTT

FÖRSTÅR NI...

DET ÄR INTE HELT ENKELT ATT VARA 
SVERIGES FRAMGÅNGSRIKASTE FÖRENING.

SU

PPORTERS CLU
B

D  I   F

EN RIKTIG DJURGÅRDARE ÄR
MEDLEM I DJURGÅRDENS SUPPORTERS CLUB

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

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

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

inom hela Djurgårdsfamiljen.

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

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

Ständigt medlemskap, 2500 kronor

Betala till
Plusgiro 35 21 20-0

Swish 123 236 09 49

www.dsclub.se 
www.facebook.com/djurgardenssupportersclub

Jarnkaninen



58 59

Såväl 2017 som 2018 slog Djurgårdens officiella supporterförening Järnkaminerna medlemsrekord, 
med över 5200 medlemmar. Detta gör JK till bland de största supporterföreningarna i Sverige alla 
kategorier. I tider där fotbollen och våra övriga idrotter hotas av makthavares beslut och där vi 
Djurgårdare måste sluta oss samman betyder supporterföreningens röst otroligt mycket.

N
är vi sätter oss i möten och har 
dialog med alla möjliga intressenter 
runt svensk fotboll betyder varenda 

medlem i Järnkaminerna ytterligare en 
Djurgårdare som vill se en engagerad och 
aktiv läktarkultur på DIF:s matcher. Ju fler 
vi är, desto starkare blir vi och desto mer 
blir vi lyssnade på och respekterade.

Så om du inte ännu blivit medlem i 
Järnkaminerna - se till att bli det direkt!

JK ÄR JU DOCK BARA INTE Djurgårdsrösten 
utåt för supportrarna, vi anordnar också 
många olika aktiviteter och samman-
komster för våra medlemmar. Den allra 
största delen av medlemsintäkterna går 
till att subventionera bussresor till 
bortamatcherna för att alla ska kunna ha 

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 
6000 medlemmar? Kontakta oss på 
styrelsen@jarnkaminerna.se eller prata 
med oss på någon av matcherna i hockey 
eller fotboll.

Järnkaminernas dag söndagen den 14 juli!
Kommer ni ihåg känslan innan cupfinalen 
2018 mot Malmö? En taggad och samlad 
Djurgårdsfamilj som slöt upp och sjöng 
upp ihop i solskenet bakom Sofialäktaren.

Söndagen den 14 juli, första helg-
matchen efter uppehållet, är det dags för 
Järnkaminernas dag! Då gör vi om det 
igen! Toppmöte i Allsvenskan, och en 
riktigt fet samling att vänta. Det här vill 
du absolut inte missa.

Mer info om samlingen kommer under 
juni på www.jarnkaminerna.se. Men se till 
att köpa biljett till JK-dagen mot Malmö 
den 14 juli och hetsa polarna att göra 
likadant! Köp biljetter via DIF.se i dag! 

möjlighet att stötta DIF oavsett var laget 
spelar. Trots att priserna ständigt stiger i 
samhället generellt och att vi har ett av 
branschens bästa bussbolag har vi 
lyckats hålla ner priserna till max 350 
kronor under våren - tack vare alla som 
blivit medlemmar hittills!

FÖRUTOM BORTARESORNA jobbar vi till 
exempel med att ta fram snygga och 
användbara souvenirer, locka folk till 
hemmamatcherna för DIF:s olika sektio-
ner genom nyhetsbrev och sociala 
medier och är givetvis också den stora 
samtalspartnern med DIF Fotboll när det 
kommer till supporterfrågor och hur vi gör 
matcherna bättre och mer välbesökta.

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

Vi tror att alla Djurgårdare kan bidra till 

Text: Järnkaminerna  Foto: Nora Otterhäll & Cristian Lopez
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bli medlem i 
Järnkaminerna!

Stärk supportrarnas röst 

BLI MEDLEM I JK VIA SWISH
Swisha 150 kronor till
123 160 55 18.
Ange ditt personnummer och din 
mejladress som meddelande.

Du kan också bli medlem direkt 
via jarnkaminerna.se och 
betala med kort.
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M I T T  D J U R G Å R D S L I V

77. abgar barsom

Fakta | Abgar Barsom
Ålder: 41
Position: Mittfältare 
Säsonger i DIF: Sex.
Mål i DIF: För få, men hyfsat snygga

Hur började din fotbollskarriär?
– På en bakgård på väster i Örebro. I samma veva 

som man började skolgången som 7-åring, så 
började jag spela fotboll i BK Forward. Trängens IP låg 

bara 200 meter från vår lägenhet, så där var jag mer än 
hemma under mina ungdomsår.

Hade du något favoritlag som liten? 
– Jag hade en favoritspelare och det var Diego 
Maradona. Så på sätt vart det Napoli och de har jag 

följt sedan slutet av 80-talet. Både i vått och torrt. 

Hur gick det till när du hamnade i Djurgården?
– Under säsongen -99 spelade jag i samma serie som Café Opera och där var 
Peter Kisfaludy sportchef/tränare. Han rekommenderade mig till Djurgården 
och jag besökte Stockholm under hösten -99 för att bekanta mig med klubben. 
Det Kisfaludy inte visste då var att Cafe Opera skulle gå upp till Superettan och 
Djurgården åka ur Allsvenskan och man skulle spela i samma serie år 2000. 
– Fotbollen var fortfarande halvproffsig, så man var noga med att hitta jobb och 
skola för att få en bra vardag. 

Var det lätt att anpassa sig till DIF? 
– Ja, för att det var många liksinnande spelare som hade samma ambitioner med 
fotbollen. Samtidigt som klubbens vision gick i samma riktning. Gruppdynamiken 
vart starkare och starkare för varje dag. Så vi utvecklades tillsammans på ett 
positivt sätt.

Vilka spelare influerade dig på den tiden? 
– Jag var ganska fokuserad på min egen prestation, men Jonas Thern var den 
jag älskade under hans år i svenska landslaget och det vart inte mindre kärlek 
eftersom jag även hamnade i Napoli till slut. 
   – Den stora idolen var ju självklart Diego Maradona.

Vad minns du av din debut? 
– Umeå hemma på en halvdålig plan på Stockholms Stadion 
och den innehöll många mål. Sju hjärnskakningar har tyvärr 
satt sina spår.

Hur kändes det att göra ditt första DIF-mål? 
– Det var mot Gunnilse hemma och jag minns att jag dribblade 
in från vänster i höjd med straffområdet och knorrade upp den i 
bortre krysset (»krysset är alltid ledigt« var det någon som sa). 

Vilka medspelare gjorde mest intryck på dig under din 
Djurgårdskarriär?
– Magnus Pehrsson var en riktig förebild som kapten, 
tränade ALLTID på 100% och visade vägen för oss andra. 
Andreas Isaksson var likadan, höll alltid samma nivå på 
träning och match. 

Hur var stämningen i omklädningsrummet, har du några 
speciella minnen eller historier?
– Vi hade en fantastisk stämning första åren. Truppen var 
byggd på ett unikt sätt och det var unga Djurgårdare, erfarna 
spelare som spelat ett tag i klubben och unga hungriga 
spelare som ville något med sin fotboll.
– Tror det var en bortamatch i Åtvidaberg och vi stannade för 
en kort bensträckare. Vi åkte vidare sen och efter 20 minuter 
kom vi på att Samuel Wowoah inte var med på bussen. 
Eftersom han inte kom på i tid, så fick han ta en taxi.

Vad är ditt bästa minne från tiden i DIF?
– Det finns många fina minnen och med framgång föds 
de bästa minnena. Juventus borta, SM- och cupgulden, 
derbyna med mera.

Hur kändes det att få en varning för filmning 
när du blev utburen på bår?
– Jag märkte inget, då jag låg i kraftiga smärtor. Sedan så för-
stod jag det av publikens buande. Om jag minns rätt så hade vi 
gjort alla byten, så jag fick kliva in på plan med smärtor i axeln 

och stå sista minuterna som yttermittfältare.
– Det var kanske det minnet som man helst av allt vill glömma, 
men tyvärr det som vart mest betydande för min karriär på ett 
negativt sätt. Jag fick en axelskada, som slet sönder min höft 
som gjorde att mina sista år vart otroligt skadefyllda och job-
biga. Höftoperation fick vänta eftersom det var en stor risk att 
inte bli tillräckligt bra för att kunna spela fotboll.

Har du någon kontakt med någon av lagkompisarna i dag?
– Ja, självklart! I och med att det vart så många år i DIF, 
så fick man vänner för livet också.

Du är ju väldigt bra ihågkommen som Djurgårdsprofil. 
Varför är det så tror du?
– Jag lever alltid passionerat för fotbollen och gav alltid allt. 
För mig handlar det om att ge glädje till människor som är på 
matcherna och det lyckades jag med.  

Följer du dagens Djurgården? 
– Mer än de flesta, är på många matcher och träningar. 

Vad är dina intryck av dagens DIF?
– Det känns som att det är ett stabilt grundspel och många 
har fått roller som de trivs i. Förhoppningarna är att man kan 
bygga på detta och se något långsiktigt.

Vad gör du i dag? 
– I dag jobbar jag som fotbolls-
agent och driver ett litet hotell & 
ett cafékoncept på Södermalm. 
Håller mig i fysisk form för att 
kunna orka hålla uppe tempot 
och även idrotta på en hög nivå.  

Har du någon hälsning till 
Djurgårdens medlemmar? 
– Visa alltid respekt och älska 
i vått och torrt.

Genom åren har många klassiska spelare 
dragit på sig den blårandiga tröjan och förgyllt 
tillvaron för Djurgårdsfamiljen. Här presente-
rar vi i varje nummer av 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 nog är ensam 
om att blivit varnad för 
filmning - liggandes på en bår...

Jubel med Matias Concha, Jones Kusi-Asare och Sören Larsen.
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Abgar Barsom i dag

Abgar fick priset »Årets nykomling« i Allsvenskan 2001.
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Hur mycket Djurgårdare är du och dina vänner 
egentligen? Testa er med detta

Reglerna är enkla. Svara på frågorna nedan och se sedan längst ned på sidan hur många rätt du/ni får.

Vår nya målvakt heter PK Bråtveit, 
men vad står initialerna »PK« för?

Vilken finsk spelare gjorde flest matcher 
(30 st) i Djurgårdströjan säsongen 2011?

1992 blev ett mörkt år i DIF-historien som 
slutade med en bitter kvalförlust. Vilket lag 
stod för motståndet då?

I den sista allsvenska matchen 2017 säkrade DIF 
en Europaplats genom 2-0 borta mot Kalmar. 
Vem gjorda båda målen?

Vilken var den sista klubben Kim Bergstrand 
spelade för innan han slutade 2002?

Vilken spelare som lämnade blåränderna 2014 
spelar i dagsläget (juni 2019) för Leicester City?

Säsongen 2018 var det en spelare som gjorde 
mål i både Djurgårdens första och andra match 
i Allsvenskan, vem?

Var spelade Djurgården större delen av sina 
hemmamatcher 1993, då Stadion renoverades?

Inför säsongen 1947/48 
värvades en spelare 
från Örgryte som kom 
att bli en av blårän-
dernas allra skarpaste 
spelare genom tiderna, 
vem?

1960 spelade Djurgården en 
träningsmatch mot Real 
Madrid, som ett 
par månader tidigare 
vunnit UEFA-cupfinalen. Hur 
slutade träningsmatchen?

Elliot Käck är återigen tillbaka 
i blåränderna. Vad heter hans 
senaste klubb?

1990 spelades ett derby mot AIK som slutade 1-1, men 
som kändes som en seger för många efter kvitteringen 
i matchens slutskede. Vem gjorde Djurgårdens mål?

Falkenberg och Örebro är två svenska klubbar 
Astrit Ajdarevic tidigare representerat. Vilka är 
de övriga två (DIF undantaget)?

Vilken spelare vann den interna 
skytteligan 2015 med tolv mål?

Från vilket land kommer 
Mohamed Buya Turay?

Vilken DIF-spelare blev utlånad 
till Dalkurd inför säsongen?

Det blev en storseger mot Hammarby i 
höstderbyt 1972. Hur slutade matchen?

DJURGÅRDS quiz

1

15

11

14

16

18

2

3

4

5

6

8

9

10

1. Per Kristian, 2. 2-1 till Djurgården, 3. IK Start (Norge), 4. Jones Kusi-Asare, 5. Norrköping och Helsingborg, 
6. Nyasha Mushekwi, 7. Tommy Berggren och Anders Grönhagen, 8. Sierra Leone, 9. Besard Sabovic, 10. 8-1 till 
DIF, 11. Adam Bergmark Wiberg, 12. Hasse Jeppson, 13. Degerfors, 14. Kasper Hämäläinen, 15. Kerim Mrabti, 
16. Kristinebergs IP, 17. Haris Radetinac (sedan 2013), 18. Daniel Amartey, 19. Brommapojkarna, 20. Marcus Danielson.

RÄTT SVAR:
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17Vilka två DIF-anfallare togs ut 
till A-landslaget 1978?

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

7

12

13

Vilken spelare i dagens DIF har 
nummer 22 på ryggen?

Vem i dagens trupp har spelat längst 
sammanhängande tid för DIF?

19

20

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

Officiell Sportleverantör
till Djurgårdens IF.

Vi finns med er hela vägen!



MÅN 1   DIF - Kalmar FF   19:00
MÅN 8  AFC Eskilstuna – DIF  19:00
SÖN 14  DIF – Malmö FF   17:30 
MÅN 22  Kalmar FF – DIF   19:00
SÖN 28  DIF – BK Häcken   15:00

MÅN 5  IF Elfsborg – DIF   19:00 
LÖR 10  DIF – IK Sirius   16:00
MÅN 19  DIF – AFC Eskilstuna  19:00
SÖN 25  Malmö FF – DIF   17:30

SÖN 1   AIK – DIF    15:00
MÅN 16  DIF – Helsingborgs IF  19:00
FRE 20  GIF Sundsvall – DIF   19:00
TIS 24   DIF – Falkenbergs FF  19:00
MÅN 30  Östersunds FK – DIF  19:00

SÖN 6   DIF – Hammarby IF   15:00
MÅN 21  IFK Göteborg – DIF   19:00
OMG 29  DIF – Örebro SK 

OMG 30  IFK Norrköping – DIF

 
LÖR 20  Limhamn Bunkeflo – DIF  13:45
SÖN 28  DIF – Eskilstuna United   18:00 (Tele2 Arena)
ONS 31  KIF Örebro – DIF   19:00 

MÅN 5  DIF – FC Rosengård  19:00
FRE 9   Växjö DFF – DIF   19:00
ONS 14  Eskilstuna UNited – DIF  19:00
ONS 21  DIF – KIF Örebro   19:00
SÖN 25  Kristianstad - DIF   15:00

SÖN 8   FC Rosengård – DIF  15:00
SÖN 15  DIF – Limhamn Bunkeflo  15:00
LÖR 21  DIF – Kopparbergs/Göteborg 15:00
TOR 26  Linköpings FC – DIF  19:00

LÖR 12  DIF – Kungsbacka   15:00
SÖN 20  DIF – Piteå     15:00 
LÖR 26  Vittsjö – DIF    15:30

spelschema HERRAR 2019

spelschema damer 2019

JULI

JULI

AUGUSTI

AUGUSTI

SEPTEMBER

SEPTEMBER

OKTOBER

OKTOBER

NOVEMBER

Du vet väl om att du kan prenumerera på våra matcher i din 
kalender via mobil eller dator? Besök DIF.se/kalender


