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»Det kommer alltid finnas med i historie-
böckerna att vi vann guld de här åren. 
Det är jag extremt stolt över.«
SID 10
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Senaste gången DIF tog SM-Guld var 2005, och här är
laget som genonförde bragden den gången.

4 5

KLASSISKT
DJURGÅRDSÖGONBLICK

Djurgårdens IF, Svenska mästare 2005
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Vi avslutar decenniet 
på ett fantastiskt sätt
I förra numret av Djurgårdaren skrev jag om den positiva känslan som infann sig efter herrarnas 
starka start på säsongen med 24 poäng på 12 matcher. En föraning om något stort som skulle bli 
ännu större; under en magisk eftermiddag i november på Östgötaporten jobbade sig Kim och Tolles 
manskap heroiskt tillbaka från ett tvåmålsunderläge och säkrade vårt tolfte SM-tecken.

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

Lars-Erik Sjöberg

M
atchen, målen och firandet efteråt 
gav minnesbilder som alla vi 
Djurgårdare för alltid kommer att 

bära med oss. Men det är också ett guld 
som symboliserar det idoga, hårda och 
kontinuerliga arbetet som pågått under 
10-talet. En resa som tog vid från »The 
great escape«, när Mattias Jonsons mål i 
kvalet mot Assyriska säkrade vår 
allsvenska existens, över en resultatmäs-
sigt trevande inledning på ett decennium 
där Djurgården gradvis har återtagit 
positionen som ett väletablerat all-
svenskt topplag – och dessutom krönt 
det med en cuptitel 2018 och nu ett 
SM-guld 2019.
 
LISTAN BLIR LÅNG över alla verksamma 
inom föreningen – såväl anställda som 
ideella – som förtjänar ett tack för sina 
insatser. Men det finns ett par namn som 
är oundvikliga att nämna i sammanhang-
et. Vd Henrik Berggren och sportchef 
Bosse Andersson har under ett antal år 
tillsammans byggt upp en stark ekono-
misk grund som skapat stabilitet och 
möjlighet till utveckling. Ett fundament 
som vi nu står stadigt på när vi nu går in i 
20-talet. Vi har en på många sätt 
välmående förening där vi nu bygger 
vidare för att uppnå nya framgångar. 

detta är viktigt för oss för att fortsatt 
kunna fortsätta att göra satsningar för 
nya framgångar.
 
VI KAN ÄVEN GLÄDJA OSS åt att vara det 
enda föreningen i Stockholm med ett 
damlag i OBOS Damallsvenskan inför 
2020. Det blev onekligen en gastkramande 
avslutning på säsongen där Mia Jalkeruds 
mål i slutminuterna mot Piteå skulle visa 
sig räcka till ett mycket viktigt nytt 
kontrakt. Nu har vi en intressant ledartrio 
på plats med tränarduon Pierre Fondin 
och August Fors samt nye sportchefen 
Jean Balawo som har god tid på sig att 
lägga grunden för ett starkt lagbygge 
inför nästa år. 

När det gäller Jean kommer han ju 
även att ansvara för vår nya flickakademi 
som kommer att bli väldigt spännande att 
följa. Redan i år har vi sett fina framgång-
ar för F17 som tog SM-guld och F19 som 
tog sig till sitt första SM-slutspel, men 
tyvärr föll i semifinalen, och vi hoppas 
givetvis på en fortsatt positiv utveckling 
framöver på flicksidan.
 
OM DETTA OCH MYCKET MER finner du att 
läsa i detta fullspäckade guldnummer av 
vår medlemstidning Djurgårdaren. Jag vill 
även passa på att slå ett slag för vårt 

 
JAG KAN KONSTATERA att vi under 2019 gör 
vårt bästa år någonsin såväl när det gäller 
publikintäkter som kommersiella intäkter. 
Herrarnas SM-guld ger oss en fantastisk 
boost inför nästa säsong och vi kan redan 
nu kan notera kraftigt ökat intresse för 
säsongskortförsäljningen samt att bli 
medlem. Glädjande är vi återigen över 14 
000 medlemmar i föreningen och jag 
hoppas att vi kan slå det tidigare rekordet 
från 2008 då vi snuddade vid 15 000 
medlemmar. Förväntar mig att vi också 
skall kunna lyfta de kommersiella 
intäkterna ytterligare under 2020. Allt 

medlemsmöte den 19 februari och vårt 
årsmöte den 11 mars. Det är tillfällen för 
dig som medlem att få ytterligare 
förstahandsinformation från föreningen 
men också göra din röst hörd.
 
SÅ VI SKA VARA STOLTA – men inte nöjda. 
Fotboll är en färskvara och vi måste hela 

tiden röra oss framåt, helst lite snabbare 
än våra konkurrerande föreningar. Fast 
det ska samtidigt vara en framåtrörelse 
där vi inte blir fartblinda utan som rimmar 
väl med våra värderingar och den 
128-åriga tradition som ryms inom vår 
klassiska sköld. 
 

UNDER 2000-TALETS två första decennium 
så kan vi summera totalt åtta titlar inom 
herrfotbollen vilket är fler än något annat 
lag. Det är ett spännande decennium som 
ligger framför oss och det finns all 
anledning att vara förhoppningsfull. 
Vi inleder med att göra ett starkt 2020…
Full fart framåt! 

OBEROENDE AFFÄRSTIDNINGEN SPORT & AFFÄRER har utsett Djurgårdens IF till Årets 
Idrottsförening. I konkurrens med nominerade Sollefteå Skidor IF och IK Sävehof 
utsågs Djurgårdens IF till vinnare i kategorin.

»Föreningens representationslag på herrsidan tog guld i största sporten, 
spelade en jämn SM-final i ishockey och avancerade till basketens högsta serie 
under ett och samma år. Klubben arbetar metodiskt och framgångsrikt med en 
rad sociala projekt för tjejer och killar i olika åldrar och för en bättre supporter-
kultur. Har förbättrat sin ekonomi genom långsiktighet och samarbetslösningar 
över sektionerna. Har ett stärkt varumärke som attraherar en allt större publik.«

Sport & Affärer utser, utöver Årets Idrottsförening, även Årets Idrottssponsor, 
Årets Idrottsevenemang, Årets Idrottsarena och Årets Samhällsprojekt.

Jurymedlemmar: Peter Rohmée, Collins Luther Zola, Isabelle Widmark, Leif 
Nilsson, Gustaf Berencreutz, Pierre Eklund, Joachim von Stedingk, Johan Thorén 
och Frans Fransson.
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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

Mest publik
på bortaplan

I SOMRAS TOG VI FRAM en ny spelarbuss 
tillsammans med vår partner Traveller 
Buss. Bussen nyttjas av såväl herrarna 
som damerna, samt även U21, PA19, PA17, 
PA16 och FA19 och för fram lagen tryggt, 
bekvämt, och miljövänligt på vägarna.

När omröstningen kring vad som skulle 
stå på registreringsskylten avslutades 
stod förslaget »DJUUUUU« som helt 
överlägsen vinnare och nu är skyltarna 
monterade.

EN STOR ANLEDNING till SM-guldet 2019 
var utan tvekan Djurgårdens starka 
bortafölje. I tabellen nedan syns 
tabellen över bortapubliken, och 
precis som på planen vann vi även på 
läktarna.
   Siffrorna visar antalet Djurgårdssup-
portrar på tilldelade bortasektioner. 
Djurgårdare på andra sektioner på 
arenan räknas inte in i den här statisti-
ken. Till exempel hade siffran i sista 
matchen mot Norrköping varit ungefär 
dubbelt så stor om inte bara de 
tilldelade sektionerna räknades in.

 

 info@travellerbuss.se         08 55 66 88 00

LITE FINARE, LITE BÄTTRE
 

 

Traveller Buss, det självklara
valet för Svenska Mästarna!

HÅLLBARHET - KVALITET - TRYGGHET 

ny regplåt på 
spelarbussen

Succé för gee dixons dif-låt
När vi lanserade tredjetröjan 2019 
för dam- och herrlaget gjorde vi 
det genom att göra en låt och 
musikvideo med artisten Gee 
Dixon. »Huvudstaden är blå« blev 
en omedelbar succé 
som fortsatt hela 
året. Nu har låten 
över 750 000 
streams och om du 
ännu inte hört den 
kan du lyssna på den 
på Spotify och se 
den tillhörande musikvideon på 
Youtube.
Tips: Ta fram kameran på din 
telefon och håll upp den mot 
QR-koden så kommer du direkt 
till videon på Youtube.

  Klubb Antal Snitt
 1 Djurgården 24 909 1 661
 2 Hammarby 23 864 1 591
 3 AIK 23 168 1 545
 4 Malmö 17 182 1 145
 5 Göteborg 12 811 854
 6 Norrköping 4 494 300
 7 Helsingborg 4 464 298
 8 Östersund 2 424 162
 9 Sirius 2 316 154
 10 Elfsborg 2 083 139
 11 Örebro 2 018 135
 12 Sundsvall 1 608 107
 13 Kalmar 1 547 103
 14 Häcken 1 208 81
 15 Falkenberg 902 60
 16 Eskilstuna 199 13

huvudstaden 
den är blå!

DU VET DET, vi vet det, adidas vet det - 
Huvudstaden är blå! Den här fina 
muralmålningen uppförde vår partner 
adidas på Grev Turegatan 28 i Stock-
holm som en hyllning till Svenska 
Mästarna 2019. Målningen satt uppe i 
cirka en vecka och skänkte glädje till 
många Djurgårdare, samt stack i 
ögonen hos en och annan supporter 
till andra lag. Vi säger tack till adidas 
för den fina guldgratulationen!
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Hur laddar man om efter ett SM-guld och hur hanterar man högre förväntningar? 
Vi satte oss ner med Sveriges bästa sportchef Bosse Andersson för att höra hans tankar 
om ligatiteln han knappt kunde drömma om, det inställda siktet på Champions League, 
nyförvärv och vikten av att föreningen drar åt samma håll.

–V
i måste arbeta på det sättet som 
vi har gjort, för det har ju visat 
sig vara ganska framgångsrikt, 

menar Bosse Andersson.

VINTERN NÄRMAR SIG, träden står nakna runt 
ett kallt, grått Stockholm. Men inne i 
Djurgården Fotbolls kansli på Stockholms 
Stadion lyser flitens lampa. Inte minst för 
sportchef Bosse Andersson och VD Henrik 
Berggren, som aldrig tycks ta semester. 
Spelarna är på ledighet, men för den 
sportsliga ledningen pågår ett intensivt 
arbete för att få bitarna på plats till nästa 
säsong.

– Styrelsen har varit med och tänkt 
långsiktigt, säger Bosse Andersson när vi 
sätter oss ned i ett av mötesrummen på 
kansliet. Rummet pryds av Lennart 
Johanssons pokal som Bosse ofta sneglar 
mot. Och det där med styrelsen och det 
långsiktiga tänket är något Djurgårdens 
sportchef ofta återkommer till.

MEN FÖRST SKA VI BACKA BANDET till den där 
lördagen i Norrköping 2 november. 

– Vi kände hela den här hösten att vi 
hade bra utgångsläge. Men vi hade 
Göteborg borta, Örebro hemma och IFK 
Norrköping borta i sista tre matcherna och 

Text: Björn Johnson  Foto: Bildbyrån

det är inga lätta matcher. Och intresset för 
de här sista veckorna, det var sjukt. Och när 
vi åker till Norrköping med alla Djurgårdare i 
ryggen… Då fick jag Borås 2002-känsla. 
Men det kunde ju också gå åt helvete. Det 
är ju små marginaler. Man hade många 
funderingar under dagen. Och så med den 
starten vi fick…

JA, STARTEN MOT NORRKÖPING var definitio-
nen av antiklimax. 1-0 av Rasmus Lauritsen 
efter knappt åtta minuter. Pang. 2-0 
Signerat Sead Haksabanovic och då har 
inte ens en kvart spelats. Pang. Ridå. Det 
kände nog många djurgårdare där och då.

Bosse Andersson

»Vi ska gå in i 2o2o med 
väldigt FÅ frågetecken«

– Hade jag, Henrik Berggren och Pelle 
Kotschack coachat det här laget i halvtid 
hade vi nog inte vunnit det här, men Kim 
och Tolle var extrem coola. De såg inga 
problem och fortsatte med sin idé och även 
spelartruppen kände lugnet.

DJURGÅRDEN FOTBOLLS VD Henrik Berggren 
klarade inte av att se andra halvlek på 
läktaren. Han satt istället i omklädnings-
rummet för att stilla nervositeten. Men 
lugnet som spelarna och tränarduon visade 
upp skulle betala av sig. 1-2 Jesper 
Karlström 50 minuter in. 2-2 av Buya Turay 
femton minuter senare. Tårarna rann ner för 
Bosse Anderssons kinder. Och när domare 
Glenn Nyberg satte pipan i munnen och 
blåste av matchen var det klart. Djurgården 
hade bärgat sitt tolfte SM-guld i fotboll. 

– Jag tror alla Djurgårdare är extremt 
stolta att vi vinner och på sättet vi vinner, 
hur vi spelar fotboll och hur avslutningen 
blev, säger Bosse Andersson och fortsätter:

– Det var otroligt emotionellt för oss alla 
att vi vinner det här året efter en lång resa 
där vi har jobbat långsiktigt. 

Är det den sjukaste matchen du har upplevt?
– Att åka därifrån och inte vinna SM-gul-
det… Kontrasten är att åka därifrån och 
skriva historia. Det är en jävla skillnad och 
det var en väldigt liten marginal. Men att 
Allsvenskan avgörs ända in i 95:e minuten, 
det är inte vanligt. Och just den där 
dramatiken att dra det längsta strået, det är 
liksom... 

Bosse pustar ut.
– Det visar också vad vi är för lag. Att vi 

har varit lugna, trygga och trott på det vi 
gör. Och det har funnits många matcher där 
vi avgjorde sent. 

EFTER ATT LAGKAPTEN Marcus Danielson och 
resten av laget fått lyfta Lennart Johans-
sons pokal och fira explosivt tillsammans 
med alla tillresta supportrar satte sig laget i 
bussen på väg tillbaka till huvudstaden. 
Och firandet ville nästan aldrig ta slut.

– Firandet pågick i två veckor. Det har 
varit otroligt kul. Vi har varit ett lag på 
planen och även utanför planen. 

VILKET AV ALLA DESSA FIRANDEN var mest 
minnesvärt då? För Bosse Andersson var 

det extra emotionellt att lyfta bucklan inför 
10 000 supportrar på Stockholms Stadion.

– Kronan på verket är väl firandet på 
Stadion. Det betyder mycket för mig, att 
komma upp till Stadion likt vi har gjort 
tidigare... 2002, 2003 och 2005. När man 
såg alla Djurgårdare på väg till Stadion, när 
vi kommer dit med bussen, det var 
speciellt.

Hur högt rankar du den där lördagen i 
Norrköping i ditt liv?
– Det är klart att jag rankar den högt. Just 
den här resan vi gjort. 2002 hade vi ett 
otroligt bra lag och det var 36 år sedan vi 
hade vunnit guld då. Det är klart att det var 
fantastiskt att uppleva. Men just på det här 
sättet där vi utifrån sett kanske inte haft de 
bästa förutsättningarna, men där hela 
föreningen med styrelse, ledare, personal… 
Att vi har jobbat långsiktigt för att få 
resultat. Vinner du någonting då kan du fan 
inte säga att vi inte gjort något rätt. Och det 
är det man minns. Att vinna Allsvenskan 
efter 30 omgångar, det är extremt svårt. 

HUR VINNER MAN DÅ ETT SM-GULD när 
konkurrenterna rustar upp som aldrig förr 
och där varken experter eller supportrar i 
sin vildaste fantasi kunde tro att Djurgården 
skulle stå som svenska mästare 2019? Hur 
man än vrider och vänder på det landar 
svaren i en enad förening med ett långsik-
tigt arbete där spelarna, tränarna, sportchef 
och styrelse haft tålamod och arbetat efter 
samma plan.

– Det är jättemånga olika faktorer det 
beror på, men när vi gick in i den här 
säsongen så kändes det från dag ett med 
de nya tränarna att det här kommer bli 
spännande. Vi har sju, åtta spelare som har 
spelat över 100 matcher i Djurgården och 
som haft en hunger efter ett guld. Vi har 
haft en grupp som har varit väldigt härlig 
och som ställde sig bakom kraven som 
tränarna hade. Vi fick en bra symbios där 

tränarna hade en klar idé om hur vi skulle 
spela fotboll genom att ha bollen och ha en 
klar spelidé både offensivt och defensivt. 
Man kände redan på våren att det fanns 
någonting där som gjorde oss svåra att slå.

– Spelartruppen har gjort ett fantastiskt 
jobb. Det fanns en tro även hos spelarna 
som satt på bänken.

INFÖR SÄSONGEN var det många supportrar 
och experter som satte frågetecken kring 
Djurgårdens spelartrupp. Håller den 
verkligen för en toppstrid? För Bosse 
Andersson var nyckel till framgången 
kontinuitet i spelartruppen.

– När vi gick in i 2019 då hade vi klart för 
oss: det här laget ska vara med oss från 
början till slut. Visst, vi sålde Badji, men det 
hade vi klart sedan innan. Men just det där 
att vi hade truppen klar för oss, det gav en 
trygghet. För går du in i sommarfönstret och 
tappar viktiga spelare, det är helt omöjligt 
att ersätta. Och det såg vi ju i andra lag. 
Häcken tappade någon, Norrköping 
tappade någon, Göteborg tappade någon. 

»Spelartruppen har gjort ett fantastiskt 
jobb. Det fanns en tro även hos spelarna 
som satt på bänken. «
BOSSE ANDERSSON 



12 13

Det tror jag var ett av de viktigaste kraven vi 
hade. Och vi visste att de värvningar vi inte 
kunde göra i vinter, de kanske vi kunde göra 
i sommar, som till exempel Curtis Edwards 
och Emir Kujovic som kom in och även blev 
en del i en långsiktighet.

Fanns det någon stress inför säsongen att 
värva när många utifrån ropar efter nya 
spelare samtidigt som andra klubbar rustade 
starkt?
– Vi var eniga om vad vi skulle göra och vi 
visste hur mycket vi kunde satsa. Det 
kunde vi veta ganska tidigt och vi var tidiga 
i planeringen. Vi skulle ha det mesta klart 
när vi inledde försäsongen i januari och det 
arbetet påbörjades redan på sommaren.

Är det en nyckel, att styrelsen tillsammans 
med dig och VD Henrik Berggren har gått 
enade längs den här vägen?
– Det är en förutsättning. Det är lätt att 
komma in utifrån och säga »varför gör ni 
inte så här, hur svårt kan det vara«. Vi är väl 
den förening som varit mest känd för att ha 
köpt in billiga spelare, vågat satsat ungt 
och haft en plan för att sälja och rusta för 
att slåss om europaplatser. Vi har arbetat 
extremt hårt för att tänka långsiktigt. Jag 
menar förra året spelade vi med Aliou Badji 
och Tino Kadewere på topp som är födda 
-97 och -96 medan våra konkurrenter 
spelat forwards som varit 35 år. Det var ju 
ett lyckodrag för oss, för annars hade vi 
aldrig haft det lag vi har i dag. Och så måste 
du göra ibland, det går i cykler.

INGA NYCKELSPELARE SÅLDES under 
sommaren 2019 och om Bosse Andersson 
får bestämma stannar nyckelspelarna i 
Djurgården inför nästa säsong också.

— Vi har inget behov av att sälja spelare 

elitklubbarna inom svensk fotboll per år 
fram till 2026. Det kan jämföras med 300 
miljoner kronor som det gamla avtalet gav. 
Och bättre slutplacering betyder mer 
pengar från tv-avtal och huvudsponsor.

– Det förändrar en hel del, absolut. 
Pengarna fördelas ju procentuellt och då är 
det ju en skillnad att komma etta i år.

Betyder det att ni kan satsa mer redan 
2020?
– Det är klart att intäkterna går upp och vi 
är en vinnare för att vi har vunnit. Men allt 
kommer ju inte 2020.

Förutom de sportsliga satsningarna, finns 
det planer för att göra förändringar i infra-
strukturen som till exempel kansliet eller 
träningsanläggningen på Kaknäs och finns 
det intresse att öka intäkterna på nya sätt?
— Vi är ganska unika. Vi är den enda 
klubben i Stockholm som ägs till 100 
procent av medlemmarna. Medlemmarna 
avgör om någon annan vill köpa in sig i 
klubben. Det ska man vara stolt över. Vi 
tittar på att ha ett gemensamt kansli och 
det är något vi har en plan för och 

2019 och vi har inget behov av att sälja 
spelare 2020 och det är det du måste bygga 
upp. Och det förtroendet måste finnas från 
Djurgårdare, medlemmar etc och det är jag 
tacksam för att vi haft. Därför är jag extra 
stolt över att resultatet blir bra. Vi har två 
titlar de två senaste åren, det är inte 
jättemånga klubbar som har det.

Hur ser framtiden ut då? Var guldet en 
engångsföreteelse eller kommer Djurgården 
fortsätta slåss i toppen. Kommer Djurgården 
satsa hårt?
– Det gäller att saker går i takt i en klubb. 
Det är många kurvor som pekar uppåt i 
Djurgården. Vi hade ett rekordår publik-
mässigt 2019, det beror inte bara på 

sportsliga 
framgångar. 
Vi gör mycket 
saker som 
hänger ihop. 
Vi har köpt 
fotbollsspelare 
men vi har 
också byggt 
klubben. Nu 
hoppas vi att 
kontinuiteten 
ska ge sportslig 
framgång och 
att vi får ännu 
större publik 
och ännu fler 

sponsorer och ökar våra intäkter på det 
viset. Samtidigt som vi har möjlighet att 
spela i Europa och nå framgångar.

JA, DET DÄR MED FRAMGÅNGAR i Europa är få 
svenska klubbar bortskämda med, men 
lyckas man är det förutom fantastiska 
matcher och upplevelser en stor och fram- 
tidsavgörande intäktskälla som öppnas upp.

– Jag har ju en förhoppning att vi ska nå 
framgångar i Europa och på så sätt kliva 
uppåt och inte bara sälja fotbollsspelare. 
Ibland kanske man inte lyckas sportsligt, 
det är en risk, det kan bli stolpe ut. Det är 
samma sak med fotbollsspelare, det är inte 
alltid det blir succé. Och ibland kommer 
man dit att okej, nu måste vi ta ett nytt 
grepp, vi kan inte leva så här. Men då är det 
väldigt viktigt att vi har förtroende. 
Förväntningarna har ju ökat på oss, men 
alla måste vara enade och överens om 
vilken resa vi ska gå mot. Vi måste arbeta 
på det sättet som vi har gjort, för det har ju 
visat sig vara ganska framgångsrikt.

undersöker. Sedan är en annan sak att 
utveckla Kaknäs ännu mer. Men vi kan inte 
göra allt på en gång. Vi står väl rustade på 
många plan.

Vad kommer hända med truppen då? Kan 
man förvänta sig en hög omsättning på 
spelare in och ut?
– I grund och botten vill vi ha det här laget 
som avslutade säsongen. Vi vill ha kvar 
Jesper Karlström och vi har en dialog. 
Fredrik Ulvestad som varit extremt bra för 
oss i år, han har ett kontrakt som går ut 
2020. Han är otroligt viktig för den 
sportsliga satsningen vi går in i. Det kan ju 
bli så att vi då hamnar i samma sits med 
Ulvestad som vi nu sitter med Karlström, 
men det kanske också är värt det om vi 
går in i gruppspel i Champions League? 
Det är sådant vi diskuterar nu. Vi måste 
vara tydliga mot spelarna och mot 
tränarna. Vi ska gå in i 2020 med väldigt 
lite frågetecken.

På vilka positioner kan vi förvänta oss 
nyförvärv?
– I den bästa av världar, att vi får behålla 

OCH PLANERINGEN INFÖR 2020 och framtiden 
är igång.

– Vi måste också diskutera »vad ska vi 
göra nu?«, för vi ska ju spela Allsvenskan 
och kvala till Europa. En sak som vi vet är 
att 2020 kommer vi spela fler fotbollsmat-
cher. Det kommer vara tätare mellan 
matcherna och tuffare perioder. Dessutom 
är det ett EM-år. Därför måste vi tänka till.

Hur bygger man då ett lag som ska kvala till 
Champions League och samtidigt spela om 
topplaceringar i Allsvenskan?
– Det är absolut den tuffaste utmaningen. 
Det är även svårt för Manchester United, 
det är även svårt för Atlético de Madrid. 
Det är ganska tufft det där. Men ja, vi 
måste ha en bredare trupp, tränarna måste 
kanske gå runt på belastning, vi måste 
kanske ha en lite högre lönebudget än vad 
vi hade förra året och satsa på rätt saker. 
Samtidigt som vi vet att vi kan inte sälja 
några spelare under juli och augusti när vi 
ska spela absolut flest matcher. Det går 
liksom inte. Och det måste spelarna 
förstå. Vi kan inte tappa två spelare nästa 
sommarfönster. 

Men om du får ett bud på Marcus Danielson 
värt 15 miljoner kronor. Tackar du nej då?

— Absolut. Och det är det jag menar. 
Vad kan komma att hända och vad står vi 
bakom och vad kommer att krävas? Vi ska 
ha en sportslig satsning, då måste spelarna 
veta om det klubben bestämmer och väljer. 
Vi har jobbat för att komma hit och jag tror 
alla spelare drömmer om att spela Champi-
ons League, ja men nu är vi ju där! 

SAMTIDIGT ÄR DET INTE BARA guld och gröna 
skogar direkt efter ett SM-guld. Men att 
vinna ligatiteln betyder mycket för 
framtiden.

– Det kostar att vinna guld och du får 
inte en guldcheck som på Postkodmiljonä-
ren utan det är intäkter som landar in på 
sikt. Det här är som en investering för 
framtiden. De sista fem åren är vi tredje, 
fjärde klubben när det gäller fördelning av 
pengar eftersom vi legat på så hög nivå. En 
förstaplats betyder jättemycket. 

DET TOLFTE SM-GULDET bärgas året innan 
ett nytt tv-avtal med Discovery Networks 
tillkommer och där en ny huvudsponsor i 
form av bettingbolaget Unibet kliver in i 
Allsvenskan. De nya avtalen betyder att 
600 miljoner kronor kommer betalas ut till 

våra spelare, så känner jag mig överlag 
ganska lugn. De marknader som visat 
intresse för våra spelare är marknader 
som vi inte är intresserade att sälja 
spelare till helt enkelt. Vi ska ha samma 
trupp kvar, vi vet att vi kommer tappa 
Buya Turay och då förstår man att vi 
kommer leta efter en forward och sedan 
kanske två, tre spelare till.

2020 BLIR EN NY SÄSONG och en ny jakt på 
framgångar. Törsten efter titlar, den släcks 
aldrig i en förening som Djurgårdens IF. 
Och är det någon som kanske bäst 
personifierar vinnarmentalitet så är det 
Djurgårdens sportchef. Under Bosse 
Anderssons tid som sportchef i Djurgår-
den har det blivit åtta titlar: fyra SM-guld 
och fyra cupguld. Stannar han någonsin 
upp och reflekterar över det?

– Ja, jag tycker det är kul att vinna. Och 
tittar du genom Djurgårdens historia så ser 
du att vi tagit 12 SM-guld i fotboll. Det 
kommer alltid finnas med i historieböckerna 
att vi vann guld de här åren. Det är jag 
extremt stolt över. Jag vet vad det betyder 
för alla att uppleva det här. 

»Vi är ganska unika. Vi är den 
enda klubben i Stockholm 
som ägs till 100 procent av 
medlemmarna. «
BOSSE ANDERSSON 
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Jean Balawo går all in i sin nya roll som sportchef för 
DIF Dam med tillhörande ansvar för flickakademin.

F
örändringens vindar blåser i DIF 
Dam där Jean Balawo nyligen tillträtt 
som sportchef. Men uppdraget är 

större än så och han blir även ansvarig för 
Djurgårdens nya flickakademi. På så sätt 
får Jean ett helhetsgrepp över dam- och 
flickverksamheten där det finns ambitiösa 
målsättningar om att kunna leverera 
egenproducerade spelare kontinuerligt 
till en A-trupp med en målsättning att bli 
betydligt mer slagkraftiga under 2020.

FOTBOLLSBAKGRUNDEN är genuin med egen 
spelarkarriär och ledarmeriter som 
ungdomstränare, akademichef och 
damansvarig i FC Djursholm. Men nu är 
det DIF som gäller och Jean har nyss 
lämnat startblocken i sin nya roll. 

– Det är mycket jobb nu, främst med 
att sätta damtruppen. Jag, Pierre 

(Fondin) och August (Fors) pratar kanske 
50 gånger om dagen, det är på den nivån. 
Bollar spelare, tipsar varandra och vrider 
och vänder på det hela tiden. Det gäller 
att samarbeta med övriga ledare och man 
kan inte gå in i tjänsten med inställning-
en: kan allt, vet allt. Jag frågar gärna 
arton gånger och någon kanske tycker att 
jag är jobbig som gör det. Förutom det har 
jag även bildat tre akademilag under 
första månaden. Det är ganska mycket, 
flickor 2009, 2008 och 2006, det har vi 
aldrig haft tidigare i Djurgården. Målsätt-
ningen är att i juni även kunna bilda 
F2010 och F2011. Det finns ju på pojksi-
dan och vi måste kunna ha samma 
satsning även på flicksidan. Så tanken är 
att jag ska ha bildat fem lag under mitt 
första anställningsår, säger Jean som 
dock är noga med att inte bli fartblind.

Text: Peder Ernerot  Foto: Johan Sahlén

– Jag tycker att jag börjar få en större 
helhetsbild nu. Jag sätter mig in i olika 
delar allteftersom så att man ser vilka 
bitar man ska jobba med. 

ATT HJÄRTAT DESSUTOM klappar för 
Djurgården är ytterligare en bonus som 
gjorde att Jean inte vilade på hanen när 
han fick frågan om att ta jobbet.

– Målbilden har alltid varit att på något 
sätt jobba inom DIF och nu fick jag det 
här drömerbjudandet. Det är inte alla 
djurgårdare som får den möjligheten att 
påverka sitt favoritlag och det är klart att 
det är en stolthet för mig.

JEAN HAR LEVT FOTBOLL under i stort sett 
hela sitt liv och inledde som spelare i BP 
där han sedan gick vidare till bland annat 
spel med Åtvidaberg i Superettan.

Jean Balawo 

»Är jag inte på jobbet 
så jobbar jag ändå«

DJURGÅRDEN!
Vilken avslutning. Vilken säsong.
Prioritet Finans vill tacka alla inom Djurgården Fotboll för det engagemang 
och hjärta som visats under året vilket starkt bidragit till att säsongen 2019 
går till historien. Som Stjärnsponsor är vi oerhört stolta.
Stort grattis till SM-guldet!

www.prioritet.se  •  031-200 100

Vi fixar likviditeten, du lönsamheten

Bäst i
Sverige?
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– Vi hade många spelare från Djurgår-
den i vår trupp i Åtvid. Aziz Corr-Nyang, 
Yannick Bapupa, Richard Ekunde och 
Blaise Mbemba. De bodde över mig så 
det var en ganska rolig period. Dels för 
att de är kongoleser, som jag också är, 
och dels för att det fanns så mycket att 
lära från dem, berättar Jean som även fick 
dra lite andra viktiga lärdomar under tiden 
som spelare.

– Jag kommer ihåg när jag spelade i 
Oskarshamn i ettan på deras resa uppåt 
när jag var utlånad från Åtvidaberg. Då 
fick alla vi spelare som kom jobba inom 
industrin – med tillverkning av lastbils-
säten – och det var extremt lärorikt. 
Man blev ödmjuk inför andra människors 
arbete och om man tänker tillbaka från 
den tiden så är det en helt annan väg 
idag. 

EFTER SPELARKARRIÄREN var det sedan 
dags för Jean att kliva in i ledarrollen.

– Jag har gått den långa vägen och 
började som ungdomsledare i Djursholm 
via Christian Snäcke - en AIK:are faktiskt. 

Han var ju sportchef då men var en bra 
mentor som lärde mig mycket i arbetet. 
Han sa: »Hårt jobb först. Visa att du kan 
det, så kommer allt annat«. Det är en 
lärdom som jag har tagit med mig sedan 
dag ett där jag fick börja med ansvar över 
tre akademilag. Det var hårt jobb direkt 
under första året. Efter det var jag 
knatteansvarig och sedan fick jag ansvar 
för akademin. Därefter fick jag sportsligt 
ansvar över damverksamheten och det är 
via den vägen jag har kommit in på 
flick- och damsidan. 

KUNSKAPER SOM NU ska omsättas där det 
väntar en ny säsong för DIF Dam med ett 
lagbygge som förhoppningsvis lyfter i 
tabellen.

– Jag ser det an med spänning. Vi har 
en plan, jag och tränarna, för vilka spelare 
och karaktärer vi vill ha in. Sedan gäller 
det att vi får behålla de spelarna vi vill ha 
i vår befintliga trupp, så att de förlänger 
och är med på resan. Det kan lätt bli så 
att många väntar för att se vad andra gör. 
Men så är det även i för herrarna i 

allsvenskan, man vill försäkra sig om att 
man har bra spelare med sig. Fast just nu 
känns det som att det här kommer att bli 
en väldigt bra resa, säger Jean som inte 
själv var delaktig under fjolåret men är 
mycket väl medveten om att det var ett 
tufft år.

– Eftersom jag inte var med så kan jag 
bara gå tillbaka och titta på klipp från 
matcherna. Men känslan är att laget 
tappade lite i motivation under den typ av 
stolpe ut-säsong som det var. Är man 
motiverad så kommer prestationen, så 
inför i år handlar det om hur vi får 
spelarna motiverade och det har jag, 
Pierre och August pratat mycket om. Flera 
tävlingsmoment måste in i träningarna, 
det ska tävlas om allt. Vi har en hög 
ambitionsnivå inför 2020 men vi ska vara 
försiktiga med att gå ut och skrika för 
mycket om det, utan vi håller det internt.

NÄR DET GÄLLER REKRYTERINGAR är proces-
sen i full gång och Jean nämner bland 
annat Madelen Janogy som en typisk 
drömvärvning. Men Jean är givetvis 

medveten om de ekonomiska premisser 
som råder och poängterar samtidigt 
vikten av att lyfta upp spelare från de 
egna leden.

– Hanna Ekengren är ju ett exempel på 
en lovande spelare som vi har plockat in 
från DIF FA19 i år. Ambitionen är ju att 
flytta upp minst två spelare varje år. Men 
man ska också komma ihåg att vi är den 
enda allsvenska föreningen i Stockholm 
- AIK, Hammarby och BP är ju inte där. Det 
gör att nivån från junior till dam blir ett 
stort steg och lyckas vi ta upp två 
stycken är det väldigt bra, säger Jean 
som redan har förlängt med två unga 
kulturbärare i truppen som spelat 
blårandigt sedan barnsben . 

– Julia Walentowicz och Tilde Lindwall 
är bra exempel och de var nyligen på 
besök hos 06-akademin som inspiratörer. 
De träffade spelarna och pratade om vad 

som krävs för att lyckas. Så då kan de 
tjejerna ha en målbild att de ska bli nästa 
Julia eller Tilde och jag tror att det var en 
bra känsla för de båda att känna att de får 
vara förebilder.

 
FÖR ATT LEVERANSEN uppåt ska kunna ske 
krävs en välfungerande akademiverk-
samhet och Jean eftersträvar en 
maximerad kvalitet. 

– Det får inte bli så att vi jagar och 
ringer spelare hela tiden utan vår 

verksamhet måste vara så pass bra att 
folk själva söker sig till den. En tränare 
ska aldrig känna att det är för dåligt 
material så att man måste ut och hämta 
någon annanstans. Sedan är det 
självklart att när vi nu öppnar upp så 
kommer vi att behöva spelare. Men när 
man sätter truppen ska det vara så pass 
tilltalande att folk söker sig till oss själva. 
Ser man till kvaliteten vill jag gärna att 
våra topp 3-spelarna ska ta plats i 

årskullen ovanför och kunna vara med 
och bidra. Det är ett tecken på att 
akademin går bra, betonar Jean som 
gärna jobbar lokalt.

– Även när vi tittar på damlaget så 
tittar vi först och främst på närproduce-
rat. Vad har vi i FA19 och efter det, vad 
finns i Stockholm? Hittar vi det inte här får 
vi börja kolla hela Sverige och sist kollar 
vi Europa och resten av världen. Samma 
princip gäller i akademin, att vi alltid 
utgår från närområdet. Men jag vill 

poängtera att vi inte rekryterar utan vi 
presenterar information om att vi startar 
och sedan får de som vill söka sig till oss 
göra det.

RÄKNAR MAN IHOP timmarna per vecka som 
Jean lägger på arbetet med fotbollen blir 
ekvationen ungefär 24 x 7 minus sömn.

– Vad jag gör vid sidan om? Grejen är 
att jag jobbar med fotbollen måndag till 
måndag och vill hela tiden bli bättre på 
det jag gör. Så om jag inte är på jobbet så 
jobbar jag ändå. Gör man inte det här på 
riktigt så kommer man att ångra sig och 
även i Djursholm var jag först in/sist ut. 
Så eventuell ledighet sker i december. 
Då åker jag utomlands, oftast Thailand, 
och stänger av telefonen, säger Jean som 
närmast kan betraktas som gift med 
fotbollen i nuläget.

– Jag har ju inte bildat familj själv men 
har ju min egen familj med mamma och 
syskon. Men hade jag haft egna barn 
hade den här livsstilen inte funkat.

MEN FUNKAR GÖR DET uppenbarligen och 
Jean öser på med arbetet där perspekti-
vet gärna ska vara långsiktigt. 

– Damuppdraget ser jag väldigt 
mycket fram emot. Det finns väldigt 
många kompetenta personer i Fotbolls-
Sverige att stöta och blöta med hela 
tiden. Men akademin ska vara vår grund 
som ska förse oss med nya spelare och 
där behöver vi hitta vår form och 
verkligen se till att den etableras. Så jag 
har pratat ihop mig med min närmsta chef 
Ola Danhard att inom tre år ska vi kunna 
se resultat av det som vi jobbar med. Då 
ska vi kunna tävla med de andra akade-
mikerna - och då talar jag om utbildning, 
inte att vinna varje match. Man ska kunna 
se att det där är Djurgården som spelar 
fotboll, men det är en bit dit… 

»Inom tre år ska vi kunna se resultat av 
det som vi jobbar med. Då ska vi kunna 
tävla med de andra akademikerna - och 
då talar jag om utbildning, inte att vinna 
varje match. «
JEAN BALAWO 

Tilde Lindwall
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J
ag träffar Erik Berg en tisdag i 
december. Kaknäs är insvept i 
krispig kyla och snö. Efter 11 spelade 

matcher och två mål på vårsäsongen är 
han möjligen bortglömd i vissas säsong-

– Jag hade ett möte med Tolle precis 
innan vi sågs. Han sa att han ser mig som 
ett härligt nyförvärv till nästa år. Det är trist 
att jag inte fick vara med under hösten här 
och påverka men jag känner att jag var lite 

sammanfattning. Få minns att Erik gjorde 
enda målet borta mot Häcken när halva 
laget var sjuka eller skadade, och att det 
var Erik som nickade in 1-1 på övertid 
hemma mot IFK Norrköping.

Berg går mot  en ny vår

delaktig i början av året i alla fall.

MEN EFTER 11 MATCHER var det stopp. En 
felbelastning i »det friska knät« tvingade 
fram en operation som gjordes den 26 

augusti och omedelbart förkunnade Erik 
att hans försäsong inför 2020 inleddes 
omedelbart. En bit in i december har han 
kommit en bra bit på vägen.

– Det känns jättebra faktiskt, jag har 
haft en bra period den senaste tiden och 
är igång och löper på ganska hög fart. Jag 
har cyklat mycket och kört rehab i bassäng 
hittills och nu är vi i gång och springer på 
löpband. Ett löpband ger en fortfarande 
lite hjälp framåt så snart ska jag ge mig ut 
utomhus och springa. Det känns jättebra!

– Planen är att jag ska testa att köra lite 
med boll innan laget samlas igen (7 januari) 
och sen stegra långsamt. Även om jag vill 
gå in och köra fullt direkt så vill inte dom 
(fysteamet) det.

Hur ofta kör du?
– Jag har kört 5-6 dagar i veckan och 
många dagar kör vi dubbla pass.

Vi som följer dig på Instagram har noterat att 
det är mycket tidiga morgnar. Varför så tidigt?
– Det är jag som valt det, jag gillar att träna 
på morgonen generellt, men det är också 
skönt att ha ganska mycket tid fram till 
dagens andra pass. Det har varit skönt att 
kunna styra när jag själv vill och när jag 
känner att jag tränar som bäst.

På Instagram fick vi även se dig under uppvaket 
efter operationen när du, något groggy men 
ändå klarsynt, önskade Europa-spel 2020. 
Nu är det fixat.
– Ja precis, jag kan inte påstå att jag 
minns det men laget har gett mig och oss 
förutsättningarna som jag uppenbarligen 
ville ha även under narkos, haha.

Du har ju haft problem med (andra) knät 
tidigare. Hur känner du mentalt under de här 
perioderna?
– Den här gången har nästan varit 
jobbigast rent mentalt. Det är hemskt att 
vara inne på ett gym så länge som jag varit 

nu. Det är otroligt tråkigt, men jag är väldigt 
glad att det gått framåt nu på slutet.

Hur känns det att inte ha varit med och spelat 
i höst?
– Det har varit skittråkigt. Att behöva stå 
vid sidan när laget går mot ett guld och 
man vill bara vara med och påverka och 
hjälpa till har verkligen varit jobbigt. 
Samtidigt gläds jag över guldet och jag 
spelade ju 11 matcher på våren så jag har 
ju varit lite delaktig i alla fall.

Du var med på förfesten men stannade när de 
andra gick vidare.
– Haha ja, precis. 

Känner du att du kunnat bidra med något ändå?
– När man är här ute på Kaknäs försöker 
man bidra med bra energi, peppande ord, 
och försöker vara lite klok i analyser av 
matcher och så. Jag är ju med laget på 
sånt också, jag har varit mycket här på 
Kaknäs. Det är väl ungefär det man kan 
göra från sidan.

Var hittar du motivation när det känns piss?
– Framför allt i saker utanför fotbollen: 
familj, vänner och andra saker jag gör 
utanför fotbollen. Man behöver ha något 
man älskar utanför fotbollen och koppla 
bort ibland, så att man orkar gå till gymet 
varje dag och köra 100% två gånger om 
dagen.

Det tråkiga först och det roliga sen.
– Ja precis, att ha något roligt att göra vid 
sidan om under en tung rehabperiod tror 
jag är sjukt viktigt för att inte deppa ihop.

MEN NOG OM REHABEN NU, det väntar 
mycket roligt säsongen 2020 med både 
Allsvenskan, Svenska Cupen, och kval till 
Champions League. Det sistnämnda har 
han viktig erfarenhet av från tidigare 
klubbar.

Efter en höst vid sidan av planen har Erik Berg 
ackumulerat ett fotbollssug som lyser i ögonen 
när vi ses. Med en rehab-kurva utan hack i är 
julledigheten inställd och december istället vikt 
åt att vara redo när laget samlas i januari.
– Jag ser fram emot 2020 så sjukt mycket, 
säger Erik Berg.

Text: Olle Arnell  Foto: Bildbyrån



20 21

Under säsongen 2019 spelade vi – som vanligt – i de snyggaste tröjorna. Förutom den blårandiga 
hemmatröjan använde damerna och herrarna ytterligare tre varianter. Vårt blårandiga förstaställ 
har använts under två säsonger och kan alltså redan nu titulera sig som både cupmästare och 
svensk mästare. Inget dåligt facit! Vi ska jobba stenhårt för att nästa års tröja får ett lika vackert 
guldskimmer över sig. Hela huvudstaden är blå! Vilken av årets tröjor var din favorit?

Hur går dina tankar inför 2020?
– Jag ser jättemycket fram emot nästa år! 
Jag har ju gjort den resan och kvalat till 
Champions League två gånger och det är 
en fantastisk känsla att ta sig vidare till 
gruppspel där. Att förhoppningsvis vara en 
del av Djurgården och göra det nästa år är 
det jag ser fram emot allra mest.

– Jag tycker att man ska värdera 
Champions League-kvalet jättehögt i en 
klubb som Djurgården. Skulle vi ta oss till 
ett gruppspel kan det ändra riktningen för 
hela klubben för det är så himla mycket 
pengar man spelar in då. Kolla på Malmö 
hur viktigt det var när vi kvalade in första 
gången och de resurser de sitter på nu. Nu 
när vi har vunnit ligan och får chansen att 
spela oss in i Champions Leagues 
gruppspel tycker jag man ska värdera det 
väldigt, väldigt högt.

När man pratar om »erfarenhet av Europaspel«, 
vad innebär det mer konkret?
– Det taktiska kan nog de flesta spelarna 
och jag tror framför allt att våra tränare kan 
den biten. Men jag ska försöka hjälpa till 
med den mentala biten, vad man behöver 
tänka på.

Vad behöver man tänka på då, som man inte 
behöver tänka på i en Allsvensk match?
– I ett dubbelmöte behöver man kanske i 
perioder vara lite kallare och ibland vara lite 
aggressivare än man hade varit i en vanlig 
allsvensk match. Sen har jag spelat ganska 

många stora matcher, det är inte jätte-
många i laget som har det. Jag försöker 
sprida ett lugn, inte bara genom att prata 
med folk utan även…vad ska man säga? 
»Väsen-aktigt«, haha. Att försöka sprida ett 
lugn. Jag tror det är jätteviktigt i såna stora 
matcher. Det är en hög anspänning att 
spela såna här matcher med mycket press 
och på oss spelare och det vill jag hjälpa till 
med så mycket jag kan.

Hinner man »glömma bort hur kul det är med 
fotboll« när man är borta så här länge?
– Nej, nej, tvärtom. Jag har lättare att 
glömma bort hur kul det är med fotboll när 
jag spelar och är mitt inne i det för då är 
man nästan som en maskin. Men när man 
är vid sidan av märker man hur mycket 
man saknar att spela fotboll. Att sitta vid 
sidan av och se andra spela är det absolut 
tristaste. Det känns som att man inte 
sköter sitt jobb liksom.

MEN DET ÄR LÅNGT KVAR till de där första 
matcherna i Svenska Cupen, till den 
allsvenska premiären, och till Europakval-
matcherna i sommar. När den här intervjun 
görs (3 december) tränar en mindre grupp 
spelare fys inne på gymet intill. Det är en 
grupp med frivilligt deltagande som kör 
uppbyggnadsträning inför 2020. Övriga 
spelartruppen är lediga. Men inte Erik.

– Nej, jag tränar hela december också. 
Jag tror jag behöver det försprånget 
gentemot de andra.

Och så blir du pappa också!
– Ja jag är väldigt glad över att vi ska ha 
barn här i slutet av december och att jag 
kan vara hemma och ta det lugnt med fru 
och barn samtidigt som jag tränar. Det 
känns väldigt bra.

Men det är inget roligt att fylla år sent i 
december har du ju sagt.
– Nej precis, jag vet ju hur det är att fylla 
år dagen innan nyårsafton så jag talar av 
erfarenhet när jag säger att jag hoppas 
att barnet kommer på andra sidan 
årsskiftet.

PÅ EN INTERNATIONELL SCEN är 2020 även 
ett mästerskapsår med EM. Ett avslutat 
kapitel för Erik, som inte ens luras in i ett 
hypotetiskt resonemang.

Du gör en stark vårsäsong och två landslags-
mittbackar skadas inför EM. Janne ringer och 
säger att han vill ha med dig. Vad säger du?
– Jag säger nej. Jag har spelat ett EM och 
det var fantastiskt kul att få representera 
Sverige där. Men det är absolut inget jag 
tänker på och inget jag vill. Det skulle inte 
vara rättvist att fokusera på att även vilja 
vara med i ett landslag, jag har verkligen 
uppskattat mitt eget beslut att jag 
tackade nej till landslaget. Nu vill jag 
fokusera fullt ut på Djurgården och lägga 
all min tid och kraft på att vara tillgänglig 
här. Jag ser fram emot 2020 så sjukt 
mycket! 

Tommi Vaiho och Erik efter guldmatchen i Norrköping.
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H
ur gick det till? Vad var det egentligen som hände 
under denna magiska säsong? Det absolut enklaste 
sättet att få den frågan besvarad är att vända sig till 

Kim och Tolle själva som slår sig ner i tränarrummet under 
årets näst sista träningsdag i november på Kaknäs för att 
göra en analys av guldåret 2019.

Hur länge firar man ett guld?
Thomas (T): – Det var väl färdigt i samband med 
Fotbollsgalan. Så det varade väl en dryg vecka, nio dagar 
om man ska vara exakt. Så länge firar men ett guld, lyder 
tränardefinitionen.

Om man bortser från tränardefinitionen, hur länge får spelarna 
fira ett guld?
K: –Så länge de sköter allt annat så är det okej, men man 
kan ju fira på olika sätt. Man tror ju att man ska vinna guld 
varje år som 21-årig spelare, men det gör man ju inte. Det 
är lätt att fira för lite, tror jag. 
T: – Vi uppmuntrar dem snarare till det. Att passa på och 
njuta. För det är inte säkert att ni kommer att vinna varje 
år, även om man vill. Däremot kan man ju, som Kim säger, 
fira på olika sätt och välja vilka gånger man är ute och 
springer på stan eller sitter hemma och njuter av det 
hela.

Hur har ni själva firat guldet?
T: – Det har gått i vågor. Själva lördagen under match-
dagen är ju jättekonstig. Man är så fokuserad på själva 
matchen och vad som ska göras så man blir rätt tom 
efteråt. Sedan var det allmänt kaos på Fotografiska på 
kvällen så det tog några dagar. Men sedan efteråt märkte 
man av glädjen och hur mycket djurgårdare som dyker 
upp överallt. Det är folk med DIF-halsdukar och mössor 
på stan och man känner hur mycket glädje det här 
sprider. Jag har börjat smälta det lite nu men det 
chockade mig att det är så många som blir otroligt glada 
för att 25 fotbollsgrabbar vinner några matcher. Det är 
väldigt häftigt.

… och för din del Kim. Du har ju berättat tidigare om de cirka 
1 500 kramarna som delades ut under guldkvällen.
K: – Det var ju kaos på lördagen men söndagen efter på 
Stadion var jävligt läcker. Kallt och dåligt väder men 
massor med folk på plats. Så det var stort, tycker jag.

Det är väldigt mycket som ska stämma för att vinna ett SM-guld, 
vilka faktorer har varit avgörande?
K: – Till att börja med så tror jag att Djurgården som 
förening har tagit ganska många bra beslut under några år. 
Det har lagts en grund och funnits en stabilitet från 
styrelsen via Kaknäs hela vägen ner till oss med bra folk 
som har jobbat hårt och ansträngt sig. Då lägger man 
grunden för att vara med och konkurrera om Europaplatser 
och är man med och gör det över tid så kan man också 

VID INTERVJUTILLFÄLLET har det gått exakt 17 dagar sedan 
»Lelle« – som bucklan allt som oftast kallas – lyftes på 
Östgötaporten. Ett redan klassiskt ögonblick som nu 
måste läggas till handlingarna, enligt tränarduon.
Kim (K): – Nu är det post-guld. Det har varit väldigt intensivt 
och mycket guldsnack så nu är det framtid som gäller.

vinna guld. Så det är nog det som är avgörande; att många 
som jobbar i Djurgården har gjort bra saker över tid.

Ett ganska blygsamt resonemang men tanke på att det är en 
respektabel poängsumma ni får ihop. 66 poäng är ju den näst 
bästa summan i allsvenska sammanhang sedan det blev 16 lag. 
Några andra framgångsfaktorer?
K: – Går man vidare från grunden så finns det en 
spelartrupp som är balanserad med en massa bra 
grabbar som är beredda att jobba hårt och lära sig saker. 
Vi startade en bra träningskultur och det tror jag är den 
största nyckeln rent sportsligt; att vi har tränat väldigt bra 
under många månader.
T: – Vi har en bra daglig verksamhet med ledare och en 
spelargrupp som alla drar åt samma håll. De flesta trivs 
med att gå till jobbet. Sedan kan alla ha bättre och sämre 
dagar men då lyckas man ändå maskera de sämre 
dagarna så att man inte sabbar för resten. 
K: – Det är extremt få träningar där vi har kommit in i 
tränarrummet och sagt: »fan vad dåligt det var idag«. Det 
tror jag bidrar väldigt mycket. 

Så den slitna klyschan: »Det har sett bra ut på träningarna« är 
faktiskt relevant?
T: – Lite så är det ju. Vi är väldigt träningsdrivna och gillar 
att jobba ute på planen med spelsätt och utveckling varje 
dag. Spelargruppen som vi har passar oss väldigt bra på 
så sätt eftersom vi vill jobba med det hela tiden. Det 
funkar inte om två spelare faller ur ramen på träning, då 
sabbar det allt. Vi jobbar med kollektiva delar och det blir 
aldrig bättre än den sämsta beståndsdelen. Slår du 
inlägg och skott eller andra isolerade saker spelar det 
inte så stor roll vad som görs på andra sidan. Men när 
man jobbar ihop 20 personer under en träning med 
principer och liknande så krävs det att alla är fokuserade 
om det ska bli bra.
K: – Jag minns någon gång i somras när jag gick fram till 
Bosse och frågade: »Tycker du också att det är en bra trä-
ning?« bara för att kolla om han höll med. För det är lätt 
att bli hemmablind och då undrar man om det är så bra 
som vi själva känner att det är. Eller missar vi något? Men 
får man den feedbacken från andra som är på Kaknäs så 
är det nog så att det faktiskt är bra.

Text: Peder Ernerot  Foto: Bildbyrån

De kom, de tränade och de segrade. Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöfs ankomst till 
Djurgården blev en omedelbar succé på en nivå som få hade förutspått. Nog fanns det högt 
ställda förväntningar på tränarduon med tanke på de resultat de levererat sett till förut-
sättningar tidigare. Men att de skulle kliva rakt in på Kaknäs som fotbollsalkemister och 
förvandla ett lag som de flesta så kallade experter tippade på plats 5–7 är en bedrift som 
nu har ristat in deras namn rakt in i DIF-historien.
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Det har talats mycket om det starka kollektivet som ett seger-
recept. Har ni detaljjusterat gruppdynamiken eller finkalibrerat 
relationerna mellan spelarna?
T: – Det handlar om individer och man måste behandla 
alla på olika sätt. Att behandla alla lika funkar inte för alla 
har ju olika behov, men vi detaljstyr inte. 
K: – Man är tacksam om de stora sakerna fungerar bra 
och så har det varit. Men vi tog till exempel bort bötes-
kassan för laget och lite sånt. Sedan har vi några 
grundkrav och de har ju suttit. Vi vill gärna att spelarna 
tar ansvar och det är kanske det största krav man kan 
ställa på fotbollsspelare. Först ta ansvar för sin egen 
– men också för lagets – prestation under träning och 
match, plus att det ska vara bra i omklädningsrummet. 
Det har de gjort och det är inte alla grupper som är 
intresserade av helheten på det sättet. Istället kan det 
vara så att alla springer omkring och är intresserad av sin 
egen karriär. Det är ett hårt krav men man måste kunna 
säga: »Du ska veta vad din lagkompis ska göra och inte 
bara vad du ska göra«. På så sätt ska man kunna ta 
ansvar för någon annans prestation.
T: – Det märker man på matcherna. Vi står ju inte och 
skriker så mycket även om man ibland vill få ut någon-
ting. Men ofta ser man det hos spelare själva, som när 
Une Larsson kommer ut under ett avbrott och säger: 
»Mackan och jag pratade om det här, stämmer det och 
kan vi åtgärda det«. Då har de själva pratat ihop sig först 
innan de kommer ut och frågar på sidan, vilket visar att 
de tar ansvar för sina grejer där ute på planen. Så det är 
många som tagit ansvar och inte bara de som har varit i 
startelvan.

Verkligen en viktig del av kollektivet, hur har ni agerat när det 
gäller bänkspelarna?
T: – De är också med och påverkar gruppen och bryr sig 
om vad som händer i träning. Inte bara att man vill göra 
något bra för egen del, utan att laget gör det bra i träning 
om man nu spelar 7 mot 7 eller 9 mot 9. Men också att de 
berömmer saker. Inte bara att en spelare dribblar av 
någon, utan även en passning som går åt rätt håll och 
man hör fyra som skriker »bra«. Då är det kul för då vet vi 
att de har fattat.

Om vi återgår till backspegeln på guldresan, vilka har varit de 
definierande ögonblicken?
K: – Jag tycker att det var redan i den första träningsmat-
chen på Gran Canaria. Det var ett ögonblick då man 
kände att de här grabbarna har något.
T: – Det var en riktig potatisåker men ingen gnällde. Alla 
gick ut och gjorde det vi hade pratat om att vi ska göra, 
även om det självklart fanns en massa skönhetsfel i 
spelet.
K: – Man kände helt enkelt, shit det här kommer att bli 
roligt! Det var den första känslan.
T: – Ser man till Allsvenskan så testades ju gruppens 
karaktär verkligen när vi mötte Häcken borta. Vi åker ner 
och det är sjukdomar och skador om vartannat men går 
ut och gör en supersolid insats där nere. Även Elfsborg 
hemma dyker ju upp, med utvisningen och allt som 

Vad har ni lärt er under året?
K: – Det är säkerligen en väldig massa saker. Det som har 
förstärkts är att lagsport kräver lag. Du måste ha 
skickliga spelare, men har du inte en grupp som fungerar 
där alla sätter laget före sig själv så blir det svårt. Den 
biten är det viktigaste.
T: – Jag tror att jag sa det i en av de första intervjuerna 
när vi presenterades som DIF-tränare. Att sätter man inte 
laget främst och inser att det här är en lagsport så 
kommer man inte att spela i ett lag som Kim och jag 
tränar. Det har växt sig ännu starkare under det här året. 
K: – Vi har också lärt oss att det är väldigt jobbigt att inte 
vinna derbyn. Det visste vi redan innan men det blir 
också förstärkt att det betyder så ofantligt mycket för så 
många.
T: – Det är så små marginaler i fotboll och vi gör spelmäs-
sigt okej insatser i alla derbymatcher utom vårderbyt mot 
Hammarby. Så det borde vara en större sannolikhet för 
att vi slår Hammarby hemma jämfört med IFK Göteborg 
borta. Eller att vi vinner på Malmö Stadion. Det kunde lika 
gärna gått åt andra hållet där och så hade vi till exempel 
vunnit på Friends istället. Marginalerna är sjukt små i 
toppmatcher i fotboll och det här året gick det på det här 

hände i den matchen. Det finns många såna ögonblick.
K: – Sen måste man räkna in att vi kommer tillbaka efter 
fyra derbyförluster…
T: – Det kuggar lite in i att vi kommer tillbaka i den sista 
matchen mot Norrköping. Hälften av alla djurgårdare var 
förmodligen förkrossade med blanka ögon i halvtid. Men 
även då kom vi tillbaka när det gick emot och det är väl 
det som definierar den här gruppen starkast.

Ni har inte varit rädda för att ta en del kontroversiella beslut. 
Bänka så kallade stjärnspelare och byta förstemålvakt bland 
annat.
K: – Det trodde man ju inte när Tommi (Vaiho) körde över 
Mackan (Danielson) mot IFK Norrköping – att han skulle 
bli årets spelare i Djurgården. Han låg inte högst upp på 
listan då kan jag säga, haha. 
T: – Ja, då stängde vi dörren och svor högt för oss själva. 
Men för att återgå till frågan är det klart att vi har bara en 
agenda när det gäller vilka som spelar. Det är de som vi 
tror ger oss bäst möjligheter att vinna fotbollsmatcher 
varje vecka. Sen kan man alltid se det på kort och lång 
sikt. Har vi fler matcher på kort tid kanske det finns någon 
spelare som blir skadad om vi startar honom och då får 
man fundera kring det. Men det finns aldrig en möjlighet 
att någon skulle spela om vi inte trodde att det var det 
bästa för laget. 

Å andra sidan är ju motsatsen inte ovanligt med favoriseringar, 
frysboxar och bristande objektivitet.
K: – Det ägnar vi oss säkerligen åt också. Men det finns 
en fördel i att vara två på det sättet. Det blir svårare att 
frysa vissa spelare eller hålla dem för länge i värmen då.
T: – Om jag tycker att en spelare är opetbar så kanske 
Kim kan påpeka att han gjort en massa saker som inte har 
varit så bra senaste veckan.
K: – Det kan nog vara en styrka för oss. Fast det blir ju en 
ren spekulation eftersom vi är två. Men jag tror att det är 
ett bra sätt att undvika favorisering. 
T: – Sen diskuterar vi självklart också med Hugo 
(Berggren, ass tränare) och Nikos (Gkoulios, målvakts-
tränare). Men det är vi som i slutändan tar besluten.

sättet. Men jag är ändå rätt nöjd med utfallet och skulle 
inte vilja byta några poäng med tanke på vår slutplace-
ring. 
K: – Sen har man ju lärt sig mycket om Djurgården på 
många olika sätt och att vi valde helt rätt arbetsgivare 
när vi bytte. Det är inte oviktigt i en tränarkarriär att välja 
rätt klubb vid rätt tillfälle. 
T: – Vi valde ju väldigt mycket på personkemin med 
Bosse och Henke och det märks att de har varit i 
Djurgården länge. 
K: – Det var ju inte bara de två. Men det är en sansad 
förening och det har förstärkts under året. Att det finns 
en harmoni här
T: – En sorts ödmjuk öppenhet, att inte vara så kaxiga 
och hemliga. Även om det kan vara lite kaxigt ibland men 
med glimten i ögat, Pelle Kotschack sköter ju om den 
biten. Vi är ju inga stå upp-komiker själva som skämtar 
och driver med saker men vi har ju ingenting emot att 
vara öppna och tillmötesgående mot folk. Vi har inte så 
mycket hemligheter, även om vi helst inte visar våra 
hörnvarianter för motståndarna dagen innan match. Men 
jag uppskattar att vi har en öppen träningsanläggning på 
Kaknäs.

»Hälften av alla Djurgårdare 
var förmodligen förkrossade 
med blanka ögon i halvtid. 
Men även då kom vi tillbaka 
när det gick emot och det är 
väl det som definierar den 
här gruppen starkast.«
THOMAS LAGERLÖF
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Vinner man någonting på att ha en störig attityd? Tar ni åt er när 
till exempel Djurdjic pratar om att »Djurgården kommer att pissa 
på sig«?
K: – Han mår säkert bra av det så utifrån hans perspektiv 
så vinner väl han något på det. Men den filosofin som vi 
har passar bra i Djurgården.

…och hur hade ni agerat om några av våra spelare hade gjort ett 
sådant uttalande?
K: – Vi har pratat om det, några har haft lite tendenser åt 
det hållet. 
T: – Alla får ju välja sin väg och lägga press på motstån-
dare om man tror att det skulle göra det svårare för oss. 
Men jag tycker att det är rätt klädsamt som Malmö-spe-
larna agerat, till exempel Anders Christiansen med flera. 
De har lagt press på oss hela hösten men direkt när 
guldet var klart så var det bara: »Grattis, ni är värdiga 
mästare. Vi försökte med alla medel vi kunde«. Då lägger 
man sig platt, bra sportsmanskap.

Slutligen, om vi blickar fram mot 2020. Hur tycker ni att det 
ser ut?
K: – Det blev ju lite förskjutet det här med framtiden på 
grund av guldfestandet, haha. Men det är vissa saker 
som hänger i luften och ett jobb som ska göras. Vi äger 
inte alla beslut och det gör ju inte Bosse heller när det 
gäller till exempel Jesper Karlström. 
T: – Men vi har en bra situation och det är många som har 
kontrakt. Så det är inte alltför mycket frågetecken. Sen 
har vi spelare som inte haft så mycket speltid som också 
är en fråga. Men bortsett från de vars kontrakt går ut så 
är ju det en situation som Djurgården äger. 
K: – Vi ska ju kunna matcha årets trupp till nästa år och 
förhoppningsvis så har alla yngre spelare blivit ett år 
bättre. Vi har ett sammanhang och börjar inte från noll, 
det borde borga för att vi blir bättre nästa år. Sen handlar 
det om att få alla i hela organisationen, främst spelare 
och ledare så klart, att lägga förväntningarna på en rimlig 

nivå, men också att förstå vad som kommer att krävas. 
Det är väldigt sällan något lag i Sverige försvarar ett guld, 
så slår vi oss till ro och känner oss nöjda kommer andra 
att springa förbi oss. Guldet ger oss inga poäng nästa år.
T: – Det var någon OS-guldmedaljör som sa ungefär: »Jag 
har inte tid att vara nöjd. Jag njöt dagen efter guldet, men 
sedan måste jag bli bättre för det finns alltid någon annan 
som inte är nöjd«. Det ligger något i det att man ska vara 
tillfreds och glädja sig åt framgången men du kan inte 
sitta där och vara proppmätt för då blir du omsprungen.

Men innan intervjun avslutas vill Kim och Tolle på signifikativt 
low key-manér avsluta med att kreditera andra.
K: – Vi kan passa på att tacka alla djurgårdare som har 
backat oss i år. Sen skulle man gärna önska att det var 
som i hemmamatchen mot Örebro lite oftare. Guldet var 
ju speciellt men utöver det måste jag säga att den 
matchen var den bästa på hela året. 
T:  – Att spela inför ett fullpackat Tele2 där alla hejar på 
Djurgården var otroligt mäktigt.
K: – Vi sa det innan: »Kan man förlora om man har de här 
förutsättningarna?«. 
T: – Men vi har ju haft otroligt bra hjälp av publiken även 
när det inte varit fullsatt och det har ofta burit fram laget 
till sena avgöranden. Även på bortamatcherna har vi haft 
ett otroligt bra stöd. Men skillnaden jämfört med 
Örebro-matchen, det var som att spelarna var tio 
centimeter längre. Jag har aldrig varit så lugn inför en 
match. Det är sällan man har för mycket anspänning 
innan en match men inför ÖSK kände jag att det fanns 
inte en möjlighet att grabbarna kunde gå ut och förlora. 

SÅ BLEV DET INTE HELLER och krattandet för guldet gick 
enligt plan för radarparet Bergstrand och Lagerlöf. Vad 
som väntar under 2020 återstår att se men en sak vet vi 
redan nu – det kommer att tränas, tränas och åter tränas 
på Kaknäs. Förhoppningsvis med Europa-framgångar och 
medaljutfall även nästa år… 

12
antal nuvarande SM-
guld i pokalskåpet.

2
antalet straffar som Djurgården fick under 
2019. Båda förvaltades utmärkt av Fredrik
Ulvestad mot Elfsborg respektive Örebro SK.

19
antalet insläppta mål i 
Allsvenskan 2019 där 
DIF hade näst bäst 

snitt med 0.63 mål bakåt under 
säsongen.

28 258
publiksiffran mot Örebro på Tele2 
Arena i den sista hemmamatchen 
för året, som också innebär nytt 
publikrekord för Djurgården på 
arenan. Någon exakt siffra för 
decibelantal innan avspark finns 
inte men approximativa 130-140 
db är ett inte orimligt antagande.

3o
spelade 
allsvenska 
matcher av 
Fredrik 

Ulvestad blev 
det som där-

med gick 
rent under 
säsongen 

utan att missa 
en match.

15oo
uppskattat antal
kramar som delades
ut på guldfesten av Kim Bergstrand.

bollar i nät från Buya Turay som vann 
den allsvenska skytteligan. Därmed 
gör han sällskap med tidigare blåran-

diga skytteligavinnarna Magnus Eriksson, Tommy 
Berggren, Leif Sköld och Hasse Jeppsson. 

15

antal inspelade poäng som 
gav guld. Det näst bästa 
poängantalet sedan Allsvenskan 

övergick till 16 lag, (67 är rekordet)

66

gula kort  
fick Jesper 
Karlström som 

med god marginal blev 
Djurgårdens mest 
varnade spelare 
i Allsvenskan. En 
järnkamin med en 
minst sagt fysisk 
spelstil.

9

antalet assist från Jonathan 
Ring i årets Allsvenska och 
därmed bäst i DIF när det 
gäller framspelningar. Totalt 

blev det 14 poäng för »Ringen« som 
även gjorde sju mål.

7
ungefärlig 
mängd DIF-
supportrar 

som var på plats och sjöng hem guldet på 
Östgötaporten i Norrköping.

1o ooo
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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 i det här numret är det 
dags för Nora Otterhäll. Här visar hon upp några av sina favoritbilder 
med tillhörande motivering:

VÅRA DIF-F   T   GRAFER��
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Nora Otterhäll

Bild 1:
– Nog min bästa matchbild under hela året. Minns 
den matchen så väl, 0-0 in på 80 minuter där vi har 
chans på chans. Publiken i princip sjunger in 
bollen i mål. Vem, om inte Marcus Danielson sätter 
dit den på hörna och hela Tele2 exploderade.

Bild 5:
– Äntligen. Den är hemma.

Fakta: NORA OTTERHÄLL

DIF-bakgrund:
– Jag började spela fotboll i Värtan uppe på 
Hjorthagen när jag var 7 år. Med Henrik 
Berggren som tränare och även Hugo några år 
senare. Djurgården hade aldrig ett tjejlag i min 
ålder så Värtan var väl så nära man kunde 
komma. Derbyn mot AIK och Hammarby, 
matcher på Hjorthagen och Östermalms IP. 
Till och med på Stadion vid några tillfällen.
   – Jag gick i Engelbrektsskolan och hade 
bland annat Matte Lundholm som tränare. När 
jag var 14 år fick jag sätta på mig DIF-tröjan för 
första gången och spela Flickallsvenskan, och 
sedan även i A-laget.
   – Jag hade Henrik och Hugo som tränare i tio 
år och har mycket att tacka dem för att jag är en 
liten del av Djurgårdsfamiljen.

Bästa DIF-minne:
– SM-guldet i år, utan tvekan. Och då har jag 
ändå själv vunnit SM-guld med Djurgården 
2012 (jag ville bara få med det). Jag är för ung 
för att minnas 2005, men gick på min första 
match på Stadion 2006. Så jag har väntat länge 
på det här. Det har vi alla gjort.
   – Min första säsong som fotograf och 
involverad i klubben mer än på supporternivå. 
Jag har lärt känna ännu fler personer i klubben 
som jobbar och brinner för Djurgården. 
Måndagarna har ju det här året har blivit en av 
favoritdagarna. Ha bästa platsen på alla 
matcher och få hänga i pressrummet med alla 
andra fotografer. Det här året har varit fantas-
tiskt.

Favoritspelare:
– Någonsin? Ronaldinho. Enkelt.
   – I Djurgården, Fredrik Ulvestad. Jag tycker 
han har varit bäst under hela året och har blivit 
min favoritspelare i klubben.Bild 3: 

– Jag älskar Sofialäktaren. Hade lite svårt att ta bild 
här för jag ville ta in allt själv. Men för första gången 
smög jag upp på läktaren just för att få den här vyn 
över Tele2 och jag är väldigt glad att jag gjorde det.
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Bild 4:
– Något väldigt lugnt och stilla över den här bilden. 
Jag var aldrig orolig.

Bild 2: 
– Henrik Berggren. Jag har aldrig sett honom gråta 
som han gjorde efter slutsignalen i Norrköping. 
Känner jag honom rätt så kunde han inte önska sig en 
bättre födelsedag.
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Tiguan.
Anpassad för svensk vinter.

Ska man sammanfatta Tiguan med några ord, så kommer säkerhet, underhållning och 
framkomlighet högt på listan. 4MOTION fyrhjulsdrift är standard och med körprofilsvalen
kan du anpassa bilen till olika underlag. 

Välkommen in till oss på Volkswagen Stockholm.

Bränsleförbrukning blandad körning från 8,9 l/100 km. CO2-utsläpp från 201 g/km. Skattegrundande CO2-utsläpp 
 från 161 g/km. Miljöklass Euro 6. Bilen på bilden är extrautrustad. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser.

Volkswagen Stockholm
www.volkswagenstockholm.se

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

Vi på Djurgården Fotboll får brev och mejl från supportrar om allt som ryms i vår fina förening. Ibland 
får vi brev som berör oss lite extra. Ett sådant exempel är det nedan som den livslånga Djurgårdaren 
Viktor skrev till oss efter SM-guldet.

–J
ag blev Djurgårdare som 
5-6-åring i mitten på 90-talet. 
På somrarna var jag på 

rullstolsläger med jämnåriga ute på 
Bosön. Där brukade jag rulla in i flera 
Djurgårdsspelare. För det mesta var det 
hockeylaget som tränade ute på Bosön, 
men jag träffade även fotbollsspelare. De 
tog sig alltid tid att snacka och skriva 
autografer till en. Det kändes stort.

ETT PAR ÅR SENARE låg jag mycket på 
sjukhus och opererades pga mitt 
funktionshinder. Då var Djurgårdens IF, 
både fotboll- och hockeylaget, uppe på 
Astrid Lindgrens barnsjukhus och 
hälsade på alla oss barn med jämna 
mellanrum. Jag vill minnas att det var en 
helt fantastisk upplevelse varje gång, och 
trots att man låg där och hade ont så 
fylldes man av lycka när man fick träffa 
sina förebilder; sitta och snacka och lira 
lite Nintendo med dem.

Hade det inte varit för Djurgårdens IF 
så tror jag inte att jag själv börjat, och 
framförallt inte fortsatt, med idrott. Och 

hade det inte varit för idrotten hade jag 
inte mått så bra som jag gör idag. Som 
funktionshindrad/crip eller funktions-
varierad som det heter nu, är det extra 
viktigt att idrotta för att kunna bli mer 
självständig för att klara vardagen.

VI HAR FÅTT VÄNTA LÄNGE på detta guld som 
äntligen kom! Jag, min fästmö och mina 
vänner åkte ner till Norrköping för att se 
matchen live, vilket var helt magiskt. 
Dagen efter begav jag mig till Stadion 
tillsammans med en polare för att fira 
grabbarna. Då hade man anordnat det så 
bra med rullstolsplatser längst fram 
(vilket absolut inte alltid är självklart). Vi 
fick fira grabbarna tillsammans med alla 
Djurgårdare på ett kokande Stadion, 
vilket var fantastiskt!

När laget sedan skulle ta en grupp-
bild, så rullade och haltade vi nyfiket 
fram. Då var det Wille Bäckström (som 
jobbar med rörlig media på Djurgården 
Fotboll) som sa, »rulla in i bild så 
knäpper vi några kort”, vilket vi förstås 
gjorde. Både jag själv och polaren blev 

omfamnade av laget och fotograferna 
knäppte ett par häftiga bilder! Det här 
är en av de bilderna, tagen av den 
grymma Djurgårdsfotografen Nobbe 
(@nobbesdjurgardsbilder på Instagram 
och Nobbes Djurgårdsbilder på Face-
book).

DET VAR EN HELT OVERKLIG UPPLEVELSE för 
mig och polaren att få ta bild med 
guldlaget 2019, på ett blårandigt Stadion! 
Men mer viktigt med detta meddelande 
vill jag framhäva Djurgårdens IF och 
Djurgårdsfamiljen för att man alltid 
främjat inkludering av alla slag och 
Djurgårdens IF:s arbete för funktionshin-
drade barn och ungdomar som de hållit 
på med i alla år.

Det betyder ALLT och har hjälpt till att 
forma självständiga individer! Det är ett 
arbete bakom fotbollsplanen och 
hockeyrinken som är ovärdeligt! Med 
denna långa utläggning vill jag bara 
skriva att hjärtat har alltid bultat, och 
kommer fortsätta bulta lite extra för detta 
underbara Djurgårdens IF. 

Text: Viktor Johansson  Foto: Nobbes Djurgårdsbilder

Ett brev från Viktor
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M
en nu väntar nya arbetsuppgifter som idrottskon-
sulent med fokus på föreningsutveckling hos 
RF-SISU Stockholm för Matte som därmed, i alla 

fall rent jobbmässigt, separeras från DIF.
– Det känns lite konstigt. Jag har haft Djurgården 

Fotboll inte bara som ett arbete, utan mer som en livsstil 
de senaste 13,9 åren. Innan jag började i Djurgården 
2006 så var jag ju dessutom med som hobbyjobbare 
under ett antal år, framför allt på ungdomssidan och lite 
grann på seniorsidan, där vi tittade på spelare och 
ledare. Sammanräknat har jag under 22 års tid haft 
tränarkurser och utbildningar åt och med Stockholms 
Fotbollsförbund och Svenska Fotbollsförbundet, så jag 
har haft en lång delaktighet i verksamheten, säger Matte 
som ändå lär finnas med på ett och annat DIF-hörn 
framöver.

– Det är klart att det känns lite märkligt nu när man går 
till ett annat heltidsjobb, även om jag säkerligen kommer 
att finnas med i någon form inom Djurgården. Sedan får 
framtiden utvisa i vilken utsträckning, vilket format och i 
vilken funktion. Men just nu är det fullt fokus på att jobba 
med föreningsutveckling åt RF-Sisu Stockholm.

SKA MAN FÖRSÖKA SIG PÅ att beskriva Matte kan man 
konstatera att arbetsviljan har varit enorm och engage-
manget helhjärtat kombinerat med en genuin hjälpsam-
het, vilket många kan intyga. Med risk för att vara lite 

personlig har jag för egen del - med barn inom Djurgår-
dens ungdomsverksamhet - otaliga gånger fått 
backning och hjälp av Matte och för att ge ett typiskt 
exempel var det givetvis han som ryckte ut och tog 
bilen 7.30 från Rönninge in till Hjorthagen en gråkall 
vinterlördagsmorgon 2016 när låset strulade på Johan 
Björkmans Hall.

– Haha, jag tycker att det hör till. Sedan måste man 
fundera på vem man är till för. I den rollen var jag till för 
dig, andra ideella ungdomsledare och vårdnadshavare 
som ju faktiskt förväntas ha ett annat heltidsarbete på 
dagtid. När träningarna gick igång vid 16-17 på vardagar 
var det ofta folk som upptäckte att: Oj då, här har vi 
något som jag behöver hjälp med eller undrar över. Då 
var det mitt jobb att lösa det och med nutida teknik så 
går det ju rätt snabbt, även om det inte var fullt lika 
smidigt i dialogformen när jag började 2006. Men jag är 
glad och stolt över alla ledare, vårdnadshavare och 
spelare som jag har lotsat fram så att tiden i Djurgården 
har upplevts som positiv. Sitter du på en fikarast på 
jobbet så ska du alltid tala gott om Djurgården som 
organisation, även om det självklart alltid finns både 
fram- och baksidor inom en förening som DIF. I grunden 
handlar det om att behandla människor med glädje, 
värdighet och respekt, det måste alltid komma först. 
Det hoppas jag att jag har kunnat personifiera och bli 
ihågkommen för.

Det finns få, om ens några, delar i vår kära blårandiga fotbollsförening som Mats 
»Matte« Lundholm inte har koll på. Han har jobbat med flickor, pojkar, damlaget, 
herrlaget, futsal, beachsoccer, parasport plus en mängd gemensamma förenings-
aktiviteter. En lista som garanterat kan göras ännu längre under resan som inleddes 
hos DIF Ungdom på Hjorthagen och avslutades ute på Kaknäs med ett år som 
materialförvaltare åt A-laget. 

Mats Lundholm 

en blårandig
trotjänare
tackar för sig

Text: Peder Ernerot  Foto: Helena Avermark
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LIKNANDE LUNDHOLM-HISTORIER kan man utan problem 
stapla på varandra och även Matte själv har samlat på 
sig en rejäl mängd sköna minnen från sin tid i DIF. Det 
har varit många guldkorn på vägen och Matte får 
fundera ordentligt när han blir ombedd att lista några av 
de bästa stunderna. 

– Generellt att möta nya förväntansfulla vårdnads-
havare och ledare men också att få se »kosläppet« på 
Gärdet när Knatteskolan drar igång, även om den numera 
är på Hjorthagen, där de allra yngsta går in i en ny 
aktivitet i förening. Det värmer mig precis lika mycket 
som när Mia Jalkerud gör mål på Stadion eller Tommi 
Vaiho räddar en straff. För mig är det helheten som är 
viktig och att man alltid hittar glädjestunder utifrån det 
sammanhang man befinner sig i. Jag tycker till exempel 
att årsavslutningarna på GIH - och Östra Real - är 
någonting som jag alltid ser fram emot. Det är den typen 
av saker som jag uppskattar och mantrat »Glädje, 
värdighet och respekt - alltid oavsett« är också en sak 
som jag är glad och stolt över att ha varit delaktig i, 

berättar Matte som är en vän av bredd inom föreningen. 
– Sedan gillar jag hur vi har växt och fått med oss hela 

Djurgårdsfamiljen så att vi numera är både pojk, flick, 
herr, dam, futsal och beachsoccer. Nu går jag bara och 
väntar på att parasporten ska komma in under samma 
paraply också, den processen pågår ju redan nu inom 
svensk idrott hos respektive förbund. 

DÄRMED ÄR DET BARA ATT LYFTA PÅ HATTEN och rikta ett stort 
tack till Matte för hans insatser för föreningen. 
Det var också glädjande att se honom bli uppkallad på 
scenen under Guldbanketten på Solliden för att få välför-
tjänta applåder med tillhörande improviserat tacktal.

– Man kan väl säga att jag inte var förberedd på det. 
Jag kanske hade en förhoppning om någon typ av tack, 
vilket Bosse Andersson och Daniel Granqvist hade hintat 
om. Men att det blev i det sammanhanget och på det 
sättet med den inramningen…jag blir tårögd när jag 
tänker på det och hur stort och fint det kändes, 
avrundar Matte. 

匀䔀 䠀䔀䰀䄀 匀唀䌀䌀준匀䔀刀䤀䔀一 倀씀 䐀䤀䘀⸀匀䔀
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Vinterdagen blir genrepet inför
Svenska Cupens gruppspel 2o2o

Svenska Cupen HERRAR

Svenska Cupen 
DAMER

VINTERDAGEN ÄR EN TRADITION som infördes i och med flytten 
till Tele2 Arena 2013. 2020 blir Vinterdagen ett genrep för 
både herrlag och damlag inför Svenska Cupens gruppspel. 
Herrlaget ställs mot Brann som kommer från Bergen och 
kallas för »Bergens Stolthet«. I laget finns en svensk i form 
av försvarsspelaren Jesper Löfgren som tidigare spelat i 
Mjällby AIF. Damlaget ställs mot Linköping som slutade på 
en femte plats i OBOS Damallsvenskan 2019.
   – Vi har ju en tradition av vintermatcher på Tele2 Arena 
och det är jäkligt kul att Brann kommer hit och spelar. Det är 
ett klassiskt norskt lag och det känns roligt att få dem som 
motståndare. De har hört talas om att det här är en bra 
träningsmatch så det blir hela tiden lättare att fixa bra 
motstånd för oss, säger sportchef Bosse Andersson.
Det är oerhört kul att kunna genomföra Vinterdagen med 

DJURGÅRDENS HERRAR OCH DAMER kliver in i gruppspelet i 
Svenska cupen under februari. Det är fyralagsgrupper 
där alla möter alla en gång. Gruppsegraren tar sig vidare 
till utslagsrundan. Herrarna tog senaste segern 2018 
efter en stark insats i finalen mot Malmö FF. Damerna var 
i final 2010 men förlorade mot KIF Örebro med 4-1 på 
Kristinebergs IP. I februari drar gruppspelet igång och 
här kommer förutsättningarna:

matcher med båda våra representationslag. Tele2 Arena 
kommer att användas hela dagen, bland annat kommer alla 
Djurgårdens Ungdomslag att fotograferas. Hela programmet 
för dagen kommer att presenteras på hemsidan under 
januari. Det brukar vara en väldigt uppskattad dag och ett 
kärt återseende mellan lagen och supportrarna. 

Lördag 15 februari

Herr, Djurgården – Brann        15:oo
Dam, Djurgården – Linköping  18:oo

Cupvinnare 2o1o-talet

2o1o Helsingborgs IF

2o11 Helsingborgs IF

2o12/13  IFK Göteborg

2o13/14 IF Elfsborg

2o14/15 IFK Göteborg

2o15/16 BK Häcken

2o16/17 Östersunds FK

2o17/18  Djurgården

2o18/19  BK Häcken

Cupvinnare 2o1o-talet

2o1o KIF Örebro

2o11 Kopparbergs/Göteborg

2o12 Kopparbergs/Göteborg

2o13/2o14 Linköpings FC

2o14/2o15 Linköpings FC

2o15/2o16 FC Rosengård

2o16/2o17 FC Rosengård

2o17/2o18 FC Rosengård

2o18/2o19 Kopparbergs/Göteborg

Svenska Cupen herrar
Grupp 1 (Totalt 8 grupper)

Djurgården

Mjällby AIF

Dalkurd FF

Sandvikens IF

Svenska Cupen DAMER
Grupp 3 – Norra (Totalt 4 grupper)

Eskilstuna United DFF

Djurgården

Umeå IK

AIK

SPELPROGRAMDjurgården

Djurgården – Dalkurd FF Tele2 Arena Lördag 22 februari 12:3o

Sandvikens IF – Djurgården Göransson Arena Måndag 2 mars 19:oo

Djurgården – Mjällby AIF Tele2 Arena Lördag 7 mars 14:3o

SPELPROGRAMDjurgården

AIK – Djurgården Skytteholm Söndag 23 februari 16:oo

Djurgården – Umeå IK Stadshagen Lördag 14 mars 15:oo

Eskilstuna United – Djurgården Tunavallen Söndag 22 mars 15:oo

Vito Wormgoor i Brann.

 Kvartsfinal 14/15 mars - Förutsättningarna inför lottning
De fyra »bästa« gruppsegrarna ska ha hemmamatch och lottas med fri lottning 
mot övriga fyra gruppsegrare. Gruppsegrarna jämförs efter samma kriterier som 
vid avgörande av placering i gruppspelet och i det fall det inte går att skilja 
mellan fjärde och femte »bästa« gruppsegrare, erhåller det högst rankade laget 
hemmamatch. Vid tillämpning av föreskrifterna innebär »bästa« i kvartsfinalerna 
en jämförelse av matcher i omgång 3 enligt följande förutsättningar; i första hand 
flest poäng, i andra hand målskillnad och därefter flest gjorda mål.

 Semifinal 21/22 mars - Förutsättningarna inför lottning
Hemmalagen i semifinalerna utses genom fri lottning.

 Final 30 april - Förutsättningarna inför lottning
Hemmalag i finalmatchen utses genom fri lottning. Finalen spelas där laget som 
är hemmalag har sin ordinarie arena (hemmaplan). SvFF arrangerar finalen.

 Semifinal 29 mars - Förutsättningarna inför lottning
De två »bästa« gruppsegrarna ska ha hemmamatch och lottas med fri 
lottning mot övriga två gruppsegrare. I det fall det inte går att skilja 
mellan andra och tredje »bästa« gruppsegrare, erhåller det högst 
rankade laget hemmamatch. Vid tillämpning av föreskrifterna innebär 
»bästa« i semifinalerna en jämförelse av matcher i omgång 4 enligt 
följande förutsättningar; i första hand flest poäng, i andra hand 
målskillnad och därefter flest antal gjorda mål.

 Final 1 maj - Förutsättningarna inför lottning
Hemmalag i finalmatchen utses genom fri lottning. Finalen spelas där 
laget som är hemmalag har sin ordinarie arena (hemmaplan). SvFF 
arrangerar finalen.

Jubel efter vinsten mot Hammarby i Svenska Cupen 2019.

Jubel efter mål mot Örebro
i Svenska Cupen 2019.
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MÄSTARNA  FRÅN   HUVUDSTADEN SMGULD2019.SE MÄSTARNA    HUVUDSTADEN SMGULD2019.SE FRÅN   MÄSTARNA  FRÅN   HUVUDSTADEN SMGULD2019.SE MÄSTARNA    HUVUDSTADEN SMGULD2019.SE FRÅN   
MÄSTARNA  FRÅN   HUVUDSTADEN SMGULD2019.SE MÄSTARNA    HUVUDSTADEN SMGULD2019.SE FRÅN   MÄSTARNA  FRÅN   HUVUDSTADEN SMGULD2019.SE SMGULD2019.SEMÄSTARNA    HUVUDSTADEN FRÅN   

köp dina guldsouvenirer på
smguld2O19.se

köp dina guldsouvenirer på
smguld2O19.se

POSTER
299 kr

T-SHIRT BARN
149 kr

T-SHIRT
299 kr

BADLAKAN
349 kr

WCT-TRÖJA DAM
749 kr

T-SHIRT
199 kr

HALSDUK
249 kr

HOODIE BARN
399 kr

MUGG
99 kr

MÖSSA
199 kr

VATTENFLASKA
149 kr SWEATPANTS

499 kr
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Guldhjältar  från  förr

Namn och det år de tog guld inom parentes, från vänster: Conny Granqvist (-66), 
Inge Karlsson (-66), Kay Wiestål (-66), Jan Öhman, skymd (-66), Sven Lindman 
med pokalen (-66) med flest allsvenska matcher i Djurgården: 312 stycken, 
Sten-Olof Hofflin, skymd (kom -67 men är en del av 66-gänget), Olle »Lill-
lappen” Hellström (-59, -64), Hasse Tvilling (-55, -59), Claes Cronqvist (-66), 
Ronney Pettersson (-64, -66). Namn och det år de tog guld inom parentes, från vänster: Markus Johannesson 

(-05), Nicklas Rasck (-02, -03, -05), Elias Storm (-05), Johan Arneng (-05), 
Markus Karlsson (-02, -03), Fredrik Stenman (-05), Bosse Lundquist (ordförande 
-02, -03, -05), Lasse Sandberg (ass tränare -05), Abgar Barsom (-05), Stefan 
Bergtoft (-05), Stefan Rehn (-02, -03, -05). Längst fram: Bosse Andersson.

P
å guldbanketten 2019 hyllades även 
några äldre Djurgårdslegendarer på 
scen. Guldhjältarna på bilden 

representerar de fyra första DIF-gulden i 
Allsvenskan från 1955, -59, -64, och -66. 
De fyra tidigare gulden togs när högsta 
serien spelades i cupform.

1955: Det efterlängtade första Allsvenska 
guldet – och det första guldet på 35 år. 
Den här säsongen vann laget flest 
matcher (14), förlorade minst (3), gjorde 
flest mål (53), och släppte in minst (27). 
John »Jompa« Erikssson gjorde 19 mål den 
här säsongen och hade gjort fler om han 
inte stoppats av en benskada. Även Tumba 
var skadad när vi avgjorde i nästa sista 
omgången mot GAIS på Råsunda. Bosse 
Finnhammar var fjärdecenter i laget och 
fick spela tack vare skadorna. Han gjorde 
två mål och avgjorde matchen. På 
guldbanketten 2019 saknades Jompa 
Eriksson som tyvärr blev sjuk. Jompa var 

U
nder 2000-talets första hälft var 
Djurgårdens IF Sveriges i särklass 
bästa fotbollslag med sex guld-

bucklor – SM-Guld 2002, 2003 och 2005 
och Svenska Cupen 2002, 2004 och 
2005.

Många kan förstås tillskrivas Djurgår-
dens kraftfulla uppryckning, expande-
ring, och storhetsperiod. En av dem är Bo 
Lundquist, affärsmannen (bland annat 
som VD för Esselte Svanströms) som blev 
ordförande 1998, och Bosse Andersson 
som anställdes som klubbdirektör samma 
år. Lundquist visste och vet hur man 
sköter ett företag – och gjorde det. 
Andersson visste och vet vad som gör ett 
bra lag – och fixade ett.

2002: Det första SM-guldet på 36 år kom 
när Djurgården visade att klubbens nya 

vann med 4-1 hemma mot IFK Göteborg 
och säkrade därmed guldet med ett 
plusmål före MFF. Den tilldömde straffen i 
90:e minuten sattes i mål av Bernt 
»Sump-Hugo« Andersson och Pelle 
Kotschack stormade planen minsann.

1966: Sedan guld-säsongen 1964 hade i 
stort sett alla spelare försvunnit och det 
talades om ett ödesår för klubben. Men 
med smarta nyförvärv (bland andra Claes 
Cronqvist, Conny Granqvist, och Willy 
Gummesson) och en triumferande taktik 
räckte det hela vägen till ett nytt guld. 
Även detta år var det en ren guldfinal i 
sista omgången, den här gången mot 
Norrköping. Kryss skulle räcka för oss men 
om Norrköping vann matchen skulle de 
vinna guldet. Vi vinner matchen med 3-0 
och bland målskyttarna hittar vi Sven 
Lindman och Kay Wiestål.  Gösta »Knivsta« 
Sandberg avslutar sin karriär med 322 
seriematcher och 15 säsonger i DIF. 

majestätisk magiker hade DIF precis som 
säsongen innan enorma kvaliteter både 
defensivt och offensivt. Ute i Europa 
räckte det dock inte riktigt till: Dubbel-
mötet med Partizan Belgrad (Serbien-
Montenegro) i Champions League-kvalet 
slutade 1–1 borta och 2–2 hemma var 
den sagan över.

2005: När ingen utomstående på trodde 
det så gjorde Djurgården det igen: vann 
SM-guld. Tränartrion Kjell Jonevret, 
Stefan Rehn och Lars Sandberg lyckades 
få fram så mycket motivation och klass 
att guldet säkrades redan i den 25:e 
allsvenska omgången (till slut blev det 16 
vinstmatcher och 60 mål, 17 fler än näst 
bästa lag). Djurgårdens särklass under-
ströks när det även blev seger i Svenska 
Cupen. 

med och vann guld både -55 och -59.

1959: Ett guld som avgjordes först i sista 
matchen i en ren guldfinal på Råsunda mot 
Göteborg där vi fortfarande har publik-
rekordet bland Stockholmslag på 50 750 
åskådare. Förutsättningarna var att det 
skulle räcka med oavgjort för oss men för  
IFK Göteborg krävdes vinst för att ta hem 
guldet. Matchen slutade 1-1 och Djurgår-
dens mål gjordes av Birre Eklund. På 
övertid gjorde Djurgårdens målvakt Arne 
Arvidsson en fenomenal och direkt 
avgörande räddning och guldet gick till 
DIF! Tumba och Knivsta gjorde 10 mål 
vardera under säsongen, det var 43% av 
Djurgårdens totala antal mål.

1964: Tidernas mest dramatiska upplös-
ning av Allsvenskan! Inför den sista 
omgången var vi två poäng och fem mål 
efter Malmö FF. Skåningarna förlorade 
borta mot IFK Norrköping med 0-3 och vi 

filosofi och strategi när det gällde 
spelmodell, i scensatt i slutet av 
1990-talet, var rätt. Ett redan starkt lag 
kryddades med Kim Källström från 
Häcken. Under sommaren kom dessutom 
toppforwarden och U21-landlagsspelare 
Johan Elmander (från holländska 
Feyenoord). Djurgården vann även 
Svenska Cupen det här året och i 
Uefacupen slog DIF ut FC Köpenhamn, 
men därefter blev franska Bordaeux en 
för svår nöt.

2003: Som regerande mästare var 
Djurgården i en helt ny situation – nu var 
DIF laget i skottlinjen – men de allsvens-
ka motståndarna hade inget motmedel. 
Till slut gjorde Djurgården överlägset 
flest mål (62) och vann flest seriemat-
cher (19). Med Kim Källström som 

Text: Pelle Kotschack  Foto: Christian Lopez
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nrcgroup.se

Bygg framtidens 
Sverige med oss

www.nrcgroup.se

Läs mer och hitta ditt nya jobb på:

Höstens sportsliga framgångar inom såväl herr- 
som flickfotboll har undgått få DIF-ögon. Men 
innan man målar måste man göra grundjobbet 
som det heter. Det kan Djurgården tacka Mats 
Jansson för.

M
ats Jansson, med en handfull vändor 
inom Djurgården Fotboll, kom först 
till föreningen på 1970-talet - då som 

ungdomsledare. När han återvände 1986 
som tränare började han parallellt lägga stor 
tankekraft på varför Stockholmslagen inte 
var så bra i fotboll.

– Har vi invånarantalet? Ja. Har vi 
tränare? Ja. Har vi fotbollsplaner? Nej. Vi 
saknade helt enkelt träningsanläggningar, 
menar Mats Jansson.

Blicken riktades mot Kaknäs.
– Där fanns en liten plan som vi ibland 

fick träna på. Om vi sökte ett samarbete 
med Sjöfartsklubben kunde vi få en 
träningsmöjlighet där, berättar Mats 
engagerat.

MATS, DÅ DRYGA 30 ÅR GAMMAL, tog kontakt 
med staden och »sjömännen«.

– Efter mycket om och men, tur och 
skicklighet byggde vi en träningsanläggning 
som invigdes den 13 oktober 1991. Totalt 
kostade kåken och de två planerna DIF 
800 000 kronor netto, berättar han stolt.

Men det hade inte gått utan många starka 
viljor och ideellt arbete. En bortglömd hjälte 
som Mats gärna lyfter fram är Stig Flumé.

– Han var med och byggde huset utan att 
ta en spänn. Sedan skötte han även anlägg- 

vara och icke-vara. 
Lokalerna på Hjorthagen 

mår inte bra, och på Stock-
holms Stadion börjar Djurgården 

växa ur kostymen.
– Nästa projekt är ett gemensamt kansli. 

Det är det stora projektet framöver. Vi håller 
på med Stadsbyggnadskontoret, med en 
detaljplanändring som vi tror att de 
godkänner nu. Vi vill bygga kansli och 
bostäder på Hjorthagen, berättar Mats 
Jansson som nu lämnat in en markanvisning 
– ett arbete som tagit drygt fyra år att få till.

ETT NYTT KANSLI blir en förutsättning för att 
Djurgården ska ta nästa steg som förening 
menar Mats.

– Djurgården hade aldrig vunnit något 
SM-guld i början på 2000-talet utan en egen 
träningsanläggning. En förutsättning för att 
DIF ska få snurr, en effektivare administra-
tion och en bättre sammanhållning i 
föreningen – ja, då behövs ett gemensamt 
kansli. Det är nästa steg i Djurgården, 
avslutar han. 

ningen gratis, berättar 
Mats som även gärna 
hyllar numera bortgångne 
Ulf H Pettersson, en 
envis och driven själ.

– Han kunde sitta och 
vänta sex timmar utanför en 
politikers rum.

UNDER 2019 har flertalet projekt sett 
dagens ljus. Ett arbete i det tysta som nu 
börjar ge eko även i medierna och andra 
mer publika forum. Vid ett flertal tillfällen 
har anläggningsfrågan uppmärksammats, 
bland annat på förstasidan i Östermalmsnytt.

– Man ska komma ihåg att i anläggnings-
frågor är det droppen som urholkar stenen. 
Förstasidan om Gärdet kan ha varit det sista 
som behövdes för att få igenom konstgräs-
planerna.

Ett sannerligen lyckat 2019 att se tillbaka 
på. Men i Mats Janssons huvud är kom-
mande års agenda redan fullmatad.

– Processen känns bra just nu. Men vi 
behöver fler idrottsanläggningar i Stock-
holm. Det gäller att leta upp ytor där man 
inte ska bygga bostäder.

ETT STÄNDIGT SAMTALSÄMNE inom Djurgården 
Fotboll och även utanför är just kansliets 

Text: Marcus Björling  Foto: Nobbes Djurgårdsbilder & DIF

Långt 
gångna 
planer
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powerforward med 
stor potential

Hanna Ekengren
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Efter att ha öst in mål i DIF F19 tar 17-åriga anfallslöftet Hanna klivet upp i A-laget. 
En miljö hon redan är bekant med och där målkontot redan är öppnat.

D
et klassiska mantrat »full fart 
framåt« passar bra på Hanna 
Ekengren. Hon har alltid siktet 

inställt på motståndarmålet och går all in 
på vägen dit. Men hon rör sig också 
ständigt framåt i sin utveckling och 
kurvan har pekat stadigt uppåt sedan hon 
kom till Djurgården inför 2019.

EFTER EN ÖVERTYGANDE SÄSONG i DIF F19 
har Hanna nu skrivit på för två år i DIF 
Dam. En långt ifrån obekant miljö för 
henne med tanke på att hon gjorde sin 
A-lagsdebut redan i februari, där hon 
dessutom blev målskytt.

– Jag fick hoppa in sista tio minuterna i 
en träningsmatch mot Linköping och gjorde 
mål direkt. Så det var skönt att redan då få 
veta att jag kunde göra mål mot ett bättre 
motstånd som jag inte mött tidigare, säger 
Hanna som är glad och stolt över klivet upp 
till DIF Dam.

– Det känns jättekul och det är ju en 

boll brukar jag ofta vinna de duellerna. 
Sedan skulle jag nog säga att jag är 
löpstark och uthållig, summerar hon.

EGENSKAPER SOM TYDLIGT NOTERATS av 
sportchef Jean Balawo som gläds dubbelt 
över uppflyttningen från de egna leden 
med tanke på att han även ansvarar för 
flickakademin. 

– När man lyfter upp en spelare så är 
det extra stort för föreningen. I Hanna så 
får vi in en powerforward som inte är rädd 
för någon. Oavsett om det är en F19-
match eller allsvensk match så går hon in 
och tar för sig. Det är likadant på 
träningarna där hon bara kliver in och kör. 
Hon är långt fram både tekniskt och 
fysiskt samt att hon har näsa för att göra 
de där riktigt viktiga målen, vilket också 
är en spetsegenskap. Så det här kommer 
att bli ett väldigt intressant år när vi får 
följa Hanna och hennes utveckling, 
berättar Jean. 

bekräftelse på att det gått bra under året. 
Väldigt roligt att få skriva på.

MEN ÄVEN OM DET BLEV en hel del spel med 
A-laget tillbringades den största delen av 
fjolårssäsongen i DIF F19 för Hanna. En 
miljö hon uppskattat och trivts i.

– Det har varit ett bra år och jag har fått 
många nya vänner i F19. De tog hand om 
mig jättebra och jag har verkligen känt mig 
välkommen. Sedan har det funkat väldigt 
bra att få vara med och rotera med 
damerna. Det har varit nyttigt för min 
utveckling och en bekräftelse på att jag 
hade gjort bra ifrån mig. Träningarna med 
A-laget är viktiga men att dessutom få 
hoppa in i matcher har känts bra och nu har 
det också lett till ett A-lagskontrakt, 
berättar Hanna som inte är rädd för att 
smälla på i närkamperna.

– Jag gillar det fysiska spelet, jag har ju 
en hel del teknik också så när det kommer 
till att ta sig förbi en motståndare eller driva 

Text: Peder Ernerot  Foto: Johan Sahlén
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Vi har en fin tillväxt inom Djurgården, inte minst på damsidan. Säsongen 2019 
blev historiskt framgångsrik och kröntes med ett SM-guld för F17 (numera FA17) 
och slutspel för F19 (numera FA19).

I
nledningsvis gör vi nog bäst i att reda 
ut begreppen. Det som tidigare hetat 
F17 och F19 döptes efter säsongen 

om till FA17 respektive FA19 (FA står för 
Flickakademi). Detta är en del av att 
samtliga Djurgårdens akademilag har fått 
nya namn. En förändring som skett för att 
skapa tydlighet, samt att komma bort från 
det tidigare normativa begreppssystemet 
där U17 avsedde herr/pojk medan F17 
stod för dam/flick. Nu stryks U och istället 
används F och P konsekvent.

– Vi vill dels vara tydliga med om det 
är pojkar eller flickor därav blir det till 
exempel PA19 och FA19 för de äldsta 
akademilagen. Men det finns även en 
aspekt där de som är födda 2017 kommer 
att börja spela om några år och då kan det 
bli väldigt rörigt om man då skulle kalla 
akademilagen för F17 och F19. Vi gör det 
nu men de flesta klubbar kommer troligen 
att behöva göra samma sak längre fram, 
kommenterar Christian Gentile föränd-
ringen.

DET OM DET. Men det är de fina säsongerna 
för FA17 och FA19 vi vill uppmärksamma. 

För FA17:s del stod de för en mycket fin 
säsong när de vann sin serie med bara 9 
tappade poäng på 14 matcher. En 
prestation som innebar slutspel där Umeå 
till slut väntade i final. Efter en dramatisk 
och målrik match där Djurgården gick 
fram till en 3-1-ledning som sedan 
kvitterades var det Maya Ogne Johans-
son som nickade in segermålet i den 84:e 
minuten och Djurgårdens första SM-guld i 
åldersklassen var bärgat med slutresulta-
tet 4-3.

– Det här är jätteroligt och det är ett 

Text: Olle Arnell  Foto: Johan Sahlén

officiellt SM-guld i och med att det här är 
en nationell serie med alla de bästa 
lagen. Det är starkt av oss att vinna och 
ett SM-guld har man ju med sig hela livet. 
Roligt också att en spelare som Hanna 
Ekengren - som har spelat mycket med 
A-laget - gjorde mål. Det visar att 
återväxten är god i Djurgården, kommen-
terade dåvarande sportchef Joel Riddez 
framgången.

ÄVEN FA19 TOG SIG TILL SLUTSPEL – för första 
gången i Djurgårdens historia i ålderskul-
len – efter en fin säsong med 14 vinster 
och fyra oavgjorda matcher på 20 
omgångar i den norra divisionen, något 
som räckte till en andraplats i seriespe-
let. I semifinalen i slutspelet stod den 
södra divisionens segrare för motståndet 
och Djurgården föll med minsta möjliga 
marginal med 0-1 mot Kopparbergs/
Göteborg. Även bronsmatchen mot Umeå 
slutade med förlust, men även om 
säsongen slutade i moll ska de och vi 
vara stolta över en väldigt fin säsong som 
lovar gott inför framtiden – och att de är 
Sveriges fjärde bästa lag! 

Flicklagen

Historiska framgångar 

»FA17 stod för en 
mycket fin säsong 
när de vann sin 
serie med bara 9 
tappade poäng på 
14 matcher.«

Knappt har löven fallit, den första snön dalat från skyn och mörkret 
sänkt sig innan det redan vankas förstklassig fotboll – den här gången 
inomhus för tredje året i rad på högsta nivå med Djurgården Futsal. 
Hjärnan, och även viljan, bakom satsningen stavas David Bergqvist.
   – Det känns så klart jättebra. Vi har försökt avancera med en större 
organisation och bli bättre på alla håll och kanter till årets säsong, 
förklarar David.

L
ikt många andra ledare i Djurgården 
Fotboll har David Bergqvist en del år 
på nacken i föreningen. Från att ha 

tränat ungdoms- och seniorlag har fokus 
allt mer flyttats över till futsalsatsningen. 

– På den tiden körde vi futsal på 
vintrarna med lagen. Därefter startade vi 
ett futsallag och var vid två tillfällen bara 
två matcher från att avancera till högsta 
ligan. Vi tog därefter en dialog med 
Djurgården, berättar David som bara 2-3 
veckor efter inledande samtal var igång 
med en satsning på den växande sporten. 
Såväl DIF som David delade samma 
målsättning.

– Futsalen är här för att stanna. Den 
växer som sagt enormt. Vi har aldrig under 
1 000 tittare på våra matcher.

FÖR TREDJE ÅRET I RAD kan som sagt 
Djurgården visa upp ett lag i Svenska 
Futsalligan. Hemma i Eriksdalshallen 

LOUISE SCHILLGARD med 23 A-landskamper 
på meritlistan har bland annat spelat för 
Espanyol och Liverpool. Debuten, i »nya 
sporten« futsal kom så sent som 2018 för 
henne. Att göra comeback på plan, byta 
utomhus mot inomhus, var inget självklart. 
Inför i år skrev hon på för Djurgården.

– Djurgården kändes som ett seriöst 
lag som satsade. Det lockade mig, 
samtidigt som jag fick bra rekommenda-
tioner, säger Louise Schillgard som 
brinner för stockholmsfotbollen.

VIKTEN AV TAKTIK, småspelet, och att kunna 
utmana och hitta vinklarna är några av de 
saker som lockade Louise till futsalen.

– Det gäller att göra det enkla väldigt 
bra, såsom mottagningar och att vända 
upp med bollen. En teknisk fotbollsspelare 
med bra spelförståelse kan snabbt lära sig 
futsal. Matchen kan vända snabbare. Det 
är verkligen full koncentration som gäller i 
alla lägen. I futsalen kan man inte leva på 
en egenskap, som till exempel snabbhet.

I Djurgården blir hon en stöttepelare, 
en tydlig frontfigur i ett lag som går för 
guld.

– Jag bidrar med erfarenhet och mitt 
lugn. Det är lätt att stressa upp sig när 
man är ung, förklarar Louise som känner 
att laget blir mer och mer samspelt för 
varje vecka som går.

ÄVEN LOUISE ÖSER BERÖM över nybyggda 
Hjorthagshallen.

– Det är en fantastisk miljö. Skönt att 
det ligger så centralt. Väldigt bra förut-
sättningar, säger hon.

Kan det bli en comeback utomhus?
– Får man förslag får man ta ställning till 
det då. Jag har ju fortfarande åldern inne. 
Det måste vara värt det. För mig är det 
viktigt att trivas utanför, det har alltid varit 
en prioritering i karriären, säger Louise 
Schillgard. 

spelar herrarna sina matcher, medan 
damerna huserar i splitternya Hjorthags-
hallen på andra sidan innerstan. Nybygget 
av multisportarenan, granne med 
Hjorthagens IP, har inneburit mycket för 
futsalsatsningen.

– Det har blivit till vårt nya hem där vi 
har vi har i princip all vår verksamhet. Vi 
kommer flytta ännu mer av verksamheten 
dit kommande år. Det är dessutom nära till 
kansliet. Det känns som man är i Djur-
gårdsland, berättar David stolt.

Medan herrarna har som målsättning att 
etablera sig som ett stabilt lag i serien går 
damerna för guld. Värvningen av landslags-
meriterade Louise Schillgard, 30 år, sänder 
tydliga signaler till de som vill sticka upp.

– Hon är en otrolig idrottskvinna. 
Riktigt målmedveten och vill vinna 
matchen till varje pris. En grym teknik, vår-
dar bollen fint och öppnar upp luckor för 
andra i laget, berömmer David Bergqvist.

Text: Marcus Björling  Foto: Nobbes Djurgårdsbilder

Det vintras 
för fotbollen

David Bergquist

Spelschema dam, Hjorthagshallen
Gratis inträde!
2019-12-20 20:00 DIF – Vallentuna BK DF 
2020-01-05 15:30 DIF – Järla IF FK
2020-01-26 19:30 DIF – Södersnäckorna BK

Spelschema herr, Eriksdalshallen
2019-12-13 19:30 DIF - Nacka Juniors FF        
2019-12-21 16:00 DIF - Skoftebyns IF              
2019-12-26 12:30 DIF - Örebro SK                     
2019-12-29 16:00 DIF - Athletic FC                     
2020-01-05 15:00 DIF - IFK Göteborg Futsal  
2020-01-12 18:00 Hammarby - DIF                    
2020-01-15 19:30 DIF - Strängnäs                         
2020-01-18 18:00 DIF - Borås AIK                      
2020-02-09 15:00 DIF - Torslanda IK                 
2020-02-15 16:00 DIF - IFK Uddevalla              
2020-02-22 16:00 DIF - Örebro Futsal Club    
Biljetter: https://dif.se/biljetter/futsal
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Vad brukar du äta till frukost?
– Omelett (bestående av ägg och fetaost),
Caffè Latte, äppeljuice.

Vad har du för favoritmusik?
– R’n’B och bosnisk musik.

Vem styr musiken i omklädningsrummet?
– Det gör Karlis, musiken är faktiskt okej.  
Bara inte Besard  styr musiken så är det lugnt. 

Vem är den kändaste person du känner?
– Adem Ljajic, Besiktas. Sedan så är min fru kusin 
med Sead Kolasinac i Arsenal.

Vilka var dina fotbollsidoler när du växte upp?
– Francesco Totti och Rivaldo.

Vad hade du för favoritlag som yngre?
– AS Roma.

Kan du spela något instrument?
– Inga, men den här frågan kan vi väl skippa?! Haha!

Vad ser du helst på TV?
– Fotboll och serier.

Vilken är den bästa film du sett? 
– Gladiator.

Har du någon favoritmaträtt?
– Finns en del, bland annat 
mantije (balkanmaträtt).

Berätta något kanske inte alla vet om dig. 
Har du någon dold talang?
– Extremt dålig förlorare! Dold talang? Haha, det finns en del!

Vilken av dina fotbollsinsatser i DIF-tröjan är du mest stolt över?
– Det finns en del, poängmässigt Norrköping borta 2014, derbyt 
mot AIK hemma 2015 (2-2 när vi låg i underläge med 0-2),
Helsingborg borta m.fl.

Vilken är den bästa match du sett?
–  Champions League 2005, Milan- Liverpool.

Vilket är det snyggaste målet du sett i Allsvenskan?
– Sam Johnsons 2-1-mål mot Häcken 2015.

Vem är världens bästa fotbollsspelare genom tiderna?
– Personligen gillar jag Cristiano Ronaldo mer men 
måste tyvärr säga Lionel Messi.

Vilket är det största ögonblicket i din karriär?
–  SM-guldet och Cup-guldet.

Vilken arena är den bästa i Sverige?
– Jag har aldrig upplevt en hemmamatch i Allsvenskan på Stadion 
därför säger jag Tele2!.

Vilket lag, bortsett från DIF, har den bästa publiken?
– IFK Göteborg om du menar i Allsvenskan.

Vem är den bästa spelare du mött?
– Daniel Amartey, under tiden jag spelade i Mjällby 
och han i Djurgården.

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

Vilka har de snyggaste matchtröjorna i Allsvenskan?
– DIF!!!

Vilken var den bästa bortamatchen under säsongen tycker du?
– Malmö och Norrköping!

Vilken är den minst roliga bortamatchen?
– Östersund, alltid dåligt väder. Haha!

Vilken yngre allsvensk spelare tror du blir nästa storstjärna?
– Alhassan Yusuf i IFK Göteborg

Om du fick ändra något med Allsvenskan, vad skulle 
det vara?
– Att spela samtidigt som stora ligor.

Vad jobbar du med att förbättra som 
fotbollsspelare?
– Som fotbollsspelare försöker jag alltid att förbättra tekniken 
samt att träna lite extra efter varje träning.

Vad tycker du om Tele2 Arena?
– Sveriges snyggaste arena utan tvekan! Det enda som saknas är 
väl vanligt gräs istället för konstgräset.

Haris i Åtvidabergs tröja 2009.

Fakta | Haris Radetinac
Född: 28 oktober 1985
Längd: 187 cm
Position: Mittfältare 
Kom från: Mjällby 2013
Moderklubb: Linköpings FF

H A R I S

RADETINAC
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Två viktiga möten stundar i början av 2020. Den 19 februari äger årets första medlemsmöte rum, och 
den 11 mars är Årsmöte inbokat för Djurgården Fotboll. Lokal och tid för båda datumen är kl. 18.00 i 
Aulan på Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) på Lidingövägen 1. Boka gärna in datumen i kalendern!

DJURGÅRDEN FOTBOLL är en medlemsstyrd 
ideell förening och våra medlemmar är 
ytterst de som bestämmer riktningen för 
föreningen. De ger förtroende och utkräver 
ansvar. Djurgården har därför en föreningsde-
mokratisk ordning som alla i och runt föreningen ska 
förhålla sig till. Alla medlemmar har en skyldighet att 
underhålla och utveckla vår föreningsdemokrati i 
Djurgården, men ett särskilt tungt ansvar att vara 
drivande vilar naturligtvis på organisation och styrelse.

Valberedningens främsta arbetsuppgift är att ge 
förslag till förtroendevalda, i första hand styrelseleda-
möter och revisorer. Valberedningen håller en nära 
kontakt med styrelsen för att skaffa sig en bild av hur 
arbetet fungerar och vilka eventuella kompetenser 
som behövs. Valberedningen bör vara sammansatt så 
den representerar föreningens olika aktiviteter, 
utövare och medlemmar. Valbar till valberedning är 
röstberättigad medlem. Arbetstagare inom föreningen 
får inte väljas, även om han eller hon är medlem.

På årsmötet den 6 mars 2019 röstades följande 
valberedning fram: Hans von Uthman (ordförande), 
Jenny Furtenbach, Jens Fylkner och Magnus Öhrman.

• Djurgården Fotboll hade 2018 
  12 537 medlemmar.

• I början av december 2019 närmade 
sig antalet 15 000, i sådana fall ett nytt 
rekord i medlemsantal.

motioner

Alla medlemmar kan lämna in motioner till 
årsmötet. Dessa ska vara inlämnade 
senast tre veckor innan årsmötet så att 
styrelsen hinner ta ställning till dem. Styrelsen ska 
svara på motionen innan årsmötet, normalt görs detta 
med ett förslag på om man stöder (bifaller) motionen 
eller om man inte gör det (avslag). Slutligen är det upp 
till årsmötet att rösta om motionen ska bifallas eller 
avslås. En motion kan i princip ta upp vilken fråga som 
helst men grundläggande brukar vara att det ska vara 
en mer grundläggande fråga och inte en detaljerad 
verksamhetsfråga.

Till Djurgården Fotbolls årsmöte 6 mars 2019 inkom 
totalt åtta motioner. Motionerna och styrelsens 
yrkanden har i sin helhet redovisats på DIF.se. 
Årsmötets beslut finns att ta del av i »Protokoll 
för årsmöte 2019«, tillgängligt på DIF.se under 
»Dokumentbank«.

ÅrsmöteT

Av Djurgården Fotbolls cirka 12 500 
medlemmar (läs mars 2019) närvarade 192 
röstberättigade medlemmar på föreningens 
årsmöte 6 mars 2019. Det motsvarar cirka 1,5 % av 
föreningens totala antal medlemmar.

Som en del i att öka transparensen och engagera 
medlemmarna i föreningens verksamhet beslutade 
Djurgården Fotbolls årsmöte 2019 att i enlighet med 
styrelsens rekommendation att yrka bifall till en motion 
om ökad transparens beträffande medlems- och 
årsmöten. Organisationen ska på effektivast sätt spela 
in och delge medlemmarna medlemsmöten och 
årsmöten via streamad video så att föreningens 
medlemmar skall kunna ta del av presentationsdelen 
direkt eller i efterhand.

MEDLEMSMÖTEN

En framgångsrik idrottsförening är 
beroende av engagerade medlemmar. 
Föreningen ska därför på medlemsmöten 
tillhandahålla väl förberedda presentationer som ger 
en god inblick i föreningens verksamhet, möjligheter 
och utmaningar. Presentationerna ska fokusera på att 
ge en lägesbild som bygger på erfarenheter och 
redogöra för genomförda och planerade aktiviteter. 
Föreningen ska i mötesforumet skapa så bra förutsätt-
ningar som möjligt för konstruktiva diskussioner. 
Medlemmar blir på så sätt bättre informerade om 
verksamhetens innehåll och det bidrar förhoppnings-
vis till kloka och välavvägda beslut på årsmötet. 
Djurgården Fotboll ska under ett år hålla minst två och 
som mest fyra medlemsmöten vilket skedde under 
2018 (två möten).

Under året kommunicerar föreningen även med 
medlemmarna på löpande basis via föreningens 
digitala kanaler (hemsida, nyhetsbrev, sms) och 
medlemstidningen Djurgårdaren. Föreningens 
tjänstemän är i princip alltid tillgängliga för kontakt via 
mejl eller telefon.

MEDLEMMAR

Har man betalt sin medlemsavgift och är myndig 
har man yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt vid 
beslut och val på årsmöten. Är man inte myndig har 
man yttranderätt och förslagsrätt. Som medlem får man 
också inbjudan till medlemsmöten där vd, sportchefer, 
tränare, spelare och andra ledare inom Djurgårdens 
fotbollsorganisation informerar och svarar på frågor om den 
löpande verksamheten. Djurgården Fotboll har till den nya 
digitala plattformen dif.se skapat funktionen MittDIF där 
medlemmar kan kontrollera och uppdatera sina kontaktupp-
gifter och därmed få kontroll på medlemskap och säsongs-
kort, se aktuella erbjudanden samt ta del av särskild 
föreningsinformation som till exempel medlems- och 
publikundersökningar.

styrelsen

Styrelsen är föreningens högsta beslutande 
organ mellan föreningens årsmöten. Mellan två 
årsmöten har föreningens medlemmar inte rätt att 
bestämma vad styrelsen ska göra. Styrelsen ansvarar för att 
fastställa riktlinjer och strategier för hela Djurgården Fotbolls 
verksamhet och övervakar organisationens arbete. Styrel-
sen arbetar ideellt och får ingen ersättning för sitt arbete. 
Samtliga styrelseledamöter är ”oberoende” och har inte 
någon form av operativt arbete inom föreningen eller 
bolagen. Styrelsen utser även den verkställande direktören i 
Djurgårdens Elitfotboll AB som är övergripande verksam-
hetsansvarig.

Vid årsmötet tillsätts en styrelse i föreningen efter förslag 
från valberedningen (se tidigare i artikeln). Styrelsen för 
Djurgårdens IF Fotbollförening består 2019 av ordförande 
Lars-Erik Sjöberg, styrelseledamöterna Claes-Göran Sylvén, 
Petra Wester, Ruby Rinman, Alexander af Jochnick, Poya 
Motai och Johan Arneng. Pelle Kotschack är hedersledamot.

Valberedningen

inför årsmöte
och medlemsmöte
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Pyssla med Jarnkaninen Pyssla med Jarnkaninen
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Pyssla med Jarnkaninen Succé för nya
medlemsformen
Järnkanin

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.

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 medlemsform 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 medlem-
skapet tagits emot väl!
    För en engångsavgift på 400 kronor får ditt barn medlemskap 
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!
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2018 slog vi, supporterföreningen Järnkaminerna, medlemsrekord och för andra året i 
rad passerades milstolpen 5 000 medlemmar. Under guldåret 2019 nådde JK återigen 
en rekordnivå, med toppnoteringen 5 848 medlemmar.

N
u siktar vi mot att försvara den 
allsvenska titeln och att göra ett bra 
Champions League-kval 2020. Efter 

några långa, tuffa och svåra år fick 
Djurgårdsfamiljen äntligen en stor och 
viktig framgång, något vi alla är otroligt 
stolta över. Klart att du ska vara med på 
resan framåt nu! JK-medlemskapet för 
2020 går att teckna nu och för att kunna 
göra det vi vill runt såväl hemma- som 
bortamatcher behöver vi få in många 
medlemmar snabbt, innan säsongen 
drar igång!

EN VIKTIG DEL av vår verksamhet är 
givetvis våra bortaresor. Under fotbolls-
säsongen skickade vi 36 bussar och ett 
guldtåg till bortamatcherna i Allsvenskan. 
Enligt de sammanställningar som 
klubbarna gör var vi absolut flest på 
bortaplan av alla lag (se plocksidan i 
detta nummer) under året och 2020 tar vi 
givetvis sikte på att försvara den 
positionen!

Med oss tar vi bland annat flera 
fantastiska bortastöd där Djurgårdare 
oavsett färdsätt slutit upp. Seriefinalen 
borta mot Malmö i augusti är ett exempel 

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. Vi behöver bli fler och tror att 
alla Djurgårdare kan bidra till JK:s 
verksamhet på något sätt. Man behöver 
inte vara någon expert eller någon med all 
tid i världen - så länge man har ett driv och 
en vilja att bidra.

Vill du hjälpa Järnkaminerna? Kontakta 
oss på styrelsen@jarnkaminerna.se eller 
prata med oss på 
någon av matcherna i 
hockey eller fotboll.

QR-koden tar dig 
till vår hemsida. 

och guldmatchen i Norrköping är givetvis 
ett annat - trots bristen på matchbiljetter. 
Vi hoppas och tror på fler sådana invasio-
ner nästa år - även utomlands!

STÄMNINGEN PÅ SOFIALÄKTAREN på 
kortsidan och på arenan i övrigt blev 
bättre 2019, även tidigt under säsongen. 
Vi är stolta över det men ska inte luta oss 
tillbaka för vi kan fortfarande låta högre 
och vara fler på plats på hemmamatcher-
na. Vi fortsätter jobba stenhårt tillsam-
mans med DIF med denna fråga inför 
2020. Ditt stöd och dina idéer som 
medlem i JK behövs på den resan! Hör av 
dig till oss på styrelsen@jarnkaminerna.
se om du vill engagera dig i någon del av 
vår verksamhet.

Text: Järnkaminerna  Foto: Bildbyrån

siktar 
ännu högre

Järnkaminerna större än någonsin 

Så förlänger du ditt medlemskap i Järnkaminerna: 
• Betala epost-avin som skickades ut till existerande medlemmar i början
  av november
• Logga in på JK:s »Mina sidor« och betala med kort
• Betala på hockeymatcherna i vårt souvenirbås
• Välj JK-medlemskap som tillval när du köper säsongskort på DIF.se
• Var du inte medlem ifjol? Bli medlem via www.jarnkaminerna.se/medlem
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SVENSKA  MÄSTARE
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Säsongskort 2o2o
EN NY SÄSONG VÄNTAR till våren men redan nu kan 
du säkra upp nya fantastiska djurgårdsupplevel-
ser på Tele2 Arena och Stadion. Säsongskorten 
för damerna och herrarna är släppta och det 
finns mängder av olika kategorier att välja 
mellan beroende på vad som passar dig bäst 
som besökare. Inför denna säsong har vi adde-
rat två nya kategorier, Nära och Valfri (läs mer 
nedan). På herrsidan siktar vi på att nå över 
10.000 sålda säsongskort och för damerna 
ligger målsättningen på 500 stycken, vilket 
skulle innebära rekord. 

Så låt oss mötas upp på läktarna för sjunga 
fram våra herrar och damer till nya framgångar 
under 2020. En ny DIF-resa väntar där ett 
SM-guld ska försvaras, Champions League-kval 
stundar och ett nytt spännande lagbygge i DIF 
Dam ska lyfta i tabellen. 

Fördelarna med säsongskort:
•  Lägre pris jämfört med lösbiljetter
•  Biljett till samtliga 15 hemmamatcher i 

Allsvenskan
•  Digitala biljetter på diffotboll.ebiljett.nu
•  Möjlighet att skicka vidare biljetten om 

du inte kan gå
•  Du tillhör Förtursgrupp 1 till biljettsläpp till 

extra heta matcher i Allsvenskan
•  Du tillhör Förtursgrupp 1 till biljettsläpp för 

matcher i Champions League/Europa League

Valfri
Ett nytt säsongskortsalternativ för dig som vill 
ha maximal frihet att kunna välja plats på arenan 
beroende match eller vilka du går med. Med 
Valfri får du förtur på alla tillgängliga lösbiljetts-
platser på arenan och kan boka din plats på 
långsidan, kurvan, familjeläktaren, aktiv sittplats 

och klacken. På så sätt kan du placera dig på 
arenan där du smidigt kan boka platserna 
bredvid om du vill ta med dig kompisar eller 
familj på matchen. 

Dessutom finns du med i förtursgrupp 1 när 
biljetterna släpps till Champions League och 
Europa League. Så vill du se alla hemmamatcher 
med full flexibilitet är Valfri alternativet för dig.
•  Säsongen betald och klar till förmånligt pris. 
•  Förtur att välja plats inför varje match på alla 

tillgängliga sektioner i Allsvenskan och i 
Europaspelet. Du ingår i Förtursgrupp 1.

•  Möjlighet att placera sig där det finns extra 
platser intill och köpa dessa när du bokar plats. 

Nära
Ett nytt premiumalternativ för dig som vill få en 
maximal närhet i matchupplevelsen. Med Nära 
sitter du på en komfortabel sittplats på lång-
sidan mitt i händelsernas centrum några meter 
bort från spelarbåsen. Du hör kommentarerna 
från tränarna, spelarnas snack på planen och är 
omgiven av prominenta DIF-profiler och andra 
välkända besökare på platserna bredvid. Dess-
utom har du även nära till pubar och restauranger 
i halvtid så för dig som verkligen vill vara med i 
matchen är Nära det perfekta alternativet. 

Damerna
Det finns få saker som slår känslan att gå och se 
Djurgården på Stadion. En ny spännande dam-
trupp är under uppbyggnad under ledning av 
Pierre Fondin och August Fors som nu laddar 
batterierna för att ta kliv i tabellen kommande 
säsong. Varje hemmamatch är fylld med aktivi-
teter för hela familjen, så slå till med säsongs-
kort redan idag för endast 800:- (500:- om du 
köper säsongskort på herrarna). 
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Tillsammans mot nya framgångar

Gå till DIF.se för all information om Säsongskort 2020
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Djurgården Fotboll har arbetat fram 
ett strategidokument med riktlinjer 
om hur vi ska arbeta med hållbarhet 
inom föreningen framåt. 

-D
et är väldigt lätt att hållbarhet 
bara blir ett PR-dokument, att 
hållbarhet är något man 

kommunicerar och något som ser fint ut 
på pappret. Men Djurgårdens ambition är 
genuin. Vi har verkligen en vilja att dels 
förstå vad det är som gjort att vi står 
bättre rustade i dag, men också vilka 
beslut vi behöver ta i framtiden för att bli 
ännu bättre. Det är lite obehagligt och 
jobbigt att rikta ljuset mot sig själv och 
syna sig själv, men jag är stolt över att jag 
som processledare för det här arbetet 
kan stå för allting i dokumentet. Det är 
ingenting som är påhittat eller förskönat, 
säger Filip Lundberg Verendel som är 
hållbarhetsansvarig på Djurgården 
Fotboll.

DJURGÅRDEN FOTBOLL och Djurgården 
Hockey erbjuder i dag en helhet där 
möjligheterna att aktivera sig med 

Djurgårdens egen hållbarhetsmodell består av 
fyra delar

• Organisation (Beslutsfattande/
Ekonomistyrning/Utveckling)

• Föreningsidrott (Inkludera flera/
Utveckling av spelare och ledare)

• Uppsökande idrott (Hela Stockholms 
lag)

• Upplevelseidrott (En bättre suppor-
terupplevelse/Matchdag/Etablera 
topplag)

föreningarna 
blir allt fler 
och trösklarna 
allt lägre 
oavsett om du 
vill vara en del 
av supporter-
gemenskap, 
spela själv, 
träna lag eller som företag, skola eller 
kommun samarbeta med oss. Vi har 
antagit en gemensam position som säger 
att vi ska vara »Stockholms Stolthet - 
Sveriges ledande idrottsförening«. Det är 
en position som förpliktigar men också 
vittnar om en ambition att aldrig slå sig till 
ro utan i stället fortsätta arbeta för att 
vara framåtsträvande, inkluderande och 
konkurrenskraftiga. Vi ska vara stolta 
över våra framgångar och bejaka våra 
styrkor, men samtidigt ödmjukt ta oss an 
våra förbättringsområden.

Text: Filip Lundberg Verendel

För en blå- 
randig framtid

KOPPLAT TILL DESSA FYRA DELAR finns det 
ett antal definierade fokusområden med 
konkreta aktiviteter föreningen kontinu-
erligt arbetar med. I »Djurgårdens IF - 
Framgång och framtid« kan du läsa vad 
vi gör bra i dag och vad vi behöver göra 
mer av. Här ingår bland annat en 
genomlysning av vår organisation, hur vi 
arbetar för att utveckla spelare och 
ledare i föreningsidrotten, stärka 
föreningens ställning och position i 
staden via uppsökande idrott samt hur vi 
arbetar med att skapa en bättre suppor-
ter- och matchdagsupplevelse för att 
skapa fler nöjda och återkommande 
besökare till våra matcher. Vi berättar 
avslutningsvis hur vi arbetar för att 
stötta våra representationslag för att 
etablera oss som topplag.

Intressentdialog hjälper oss att prioritera
Ambitionen med »Djurgårdens IF - Fram-
gång och framtid« har varit att samla ihop 
och presentera det omfattande arbete 
som redan utförs i föreningen, definiera 
en arbetsmetodik och starta en intres-
sentdialog med såväl externa som interna 
intressenter till föreningen. Målet har 
vidare varit att definiera prioritetsområ-
den och en strategisk riktning för 
Djurgården Fotboll inför framtiden. Våra 
intressenter har, genom djupintervjuer 
och enkäter, hjälpt oss att peka ut en 
tydlig riktning för hur de önskar se att 
Djurgården prioriterar sina insatser i 
resurser, tid och ansträngning.

VÅRA INTRESSENTER pekade ut fyra 
områden som, i deras tycke, är särskilt 
viktiga:

• Ekonomisk och organisatorisk 
hållbarhet

• Klubbstyrning
• Supporterkultur
• Professionalism och kompetens-

utveckling

VI KAN DÄRMED KONSTATERA att tre av fyra 
prioriterade områden är direkt relaterade 
till föreningens egen organisation, 
styrning och utveckling i en eller annan 
bemärkelse. Det innebär att Djurgårdens 
hållbarhetsarbete måste utgå ifrån en 
ambition att skapa en stark organisation 
med rätt personer på rätt positioner, i 
såväl organisation som styrelse. Ett 
ytterligare avgörande område för vårt 
hållbarhetsarbete är relationen till 
supportrarna. Analysen visar att suppor-
terkulturen är näst viktigast utifrån det 
externa perspektivet, där även supporter- 
involvering rangordnas högt tillsammans 
med ungdomsverksamheten och 
varumärke, utveckling och positionering i 
Stockholm. Syftet med de prioriterade 
områdena är att föreningen behöver ge 
dessa särskild uppmärksamhet. Det 
handlar alltså inte om att välja ut fyra 
områden och nedprioritera övriga. Alla 
områden som presenteras i »Djurgårdens 
IF - Framgång och framtid« är relevanta 
för Djurgårdens långsiktiga hållbarhet. Vi 
behöver bevaka och utveckla vårt arbete 

på alla områden för att bli framgångsrika 
och samtidigt undvika potentiella kriser 
eller problem i framtiden.

Om redovisningen
Genom att titta på vår egen organisations 
förutsättningar, styrkor och utvecklings-
områden samtidigt som vi låter våra 
intressenter komma till tals får vi en 
bättre insikt om vad vi ska prioritera i vårt 
arbete. Vi får helt enkelt bättre underlag 
för beslut samtidigt som vi under 
processens gång förankrar vårt arbete 
gentemot interna och externa intressenter. 
Det blir internt en del av vårt systema-
tiska kvalitetsförbättringsarbete och 
externt en möjlighet för oss att berätta 
vart vi är på väg.

FÖRHOPPNINGSVIS KAN VI, på kort sikt, 
skapa förståelse för de val och ställnings-
taganden vi gör och på längre sikt öka 
föreningens självständighet, påverkans-
förmåga och konkurrenskraft som idrotts-
förening och samhällsaktör i Stockholm.

Läs gärna mer om Djurgårdens 
hållbarhetsarbete på dif.se. Där kan du 
även ta del av strategidokumentet 
»Framgång och framtid« i sin helhet. 

Vill du läsa hela 
Hållbarhetsredovis-
ningen? Öppna 
kameran på mobilen 
och rikta den mot 
den här rutan
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1oo-matchersklubben
UNDER KEVIN WALKERS UPPVÄXT, som till merparten skedde i Sundsvall och Örebro, stod det tidigt 
klart att här fanns en bollbegåvning utöver det vanliga. Tidigt fick han spela med sin bror Roberts 
lag och kompisar både i innebandy och fotboll för att han var överlägsen sina jämnåriga. Hans pappa 
Patrick var fotbollstränare och kanske hade det en inverkan på att valet av sport föll på fotboll.

För svenska folket blev Kevin känd när han vann Idol, för fotbolls-Sverige var han redan känd 
- om inte förr så efter sina fina år i Sundsvall. 2014 spelade han upp klubben i Allsvenskan, något 
som blev hans sista gärning för GIF innan flytten gick till Djurgårdens IF.

Kevin Walker är en spelare som är lika uppskattad på plan som utanför. Under de senaste 
åren har han stått för ryggrad och stabilitet i en Djurgårdstrupp med stor spelaromsättning. 
Han har varit en tongivande pådrivare på plan och en glädjespridare utanför den. Under 2016 
förärades han rättmätigt lagkaptensbindeln.

Kevin är uppskattad hos alla inom och runt föreningen, såväl spelare som personal som 
supportrar - och ännu är han bara 29 år. Trots detta gjorde han, i matchen mot BK Häcken, 
sin 100:e allsvenska match i Djurgården.

Ingen är stoltare över det än vi.

BOSNIEN-HERCEGOVINA-FÖDDE HARIS inledde sin svenska fotbollskarriär som 20-åring i Linköpings FF. 
Efter två år i klubben blev det fem säsonger i Åtvidaberg med spel i både Allsvenskan och Superettan. 

Haris skrev på ett fyraårskontrakt med Djurgården 2013, ett kontrakt som sedan förlängdes med tre 
år till. Sejouren i blårandigt har innefattat både toppar och dalar för vår nummer 9, med två korsbands- 
skador som dalar – och mästartiteln i Allsvenskan 2019 samt i Svenska Cupen 2018 som tydligast 
utstående toppar. Han var dessutom med och tog Djurgården tillbaka till spel i Europa för första 
gången på tio år. År 2014 var han poängbäst i Djurgården med sex assist och sex mål i Allsvenskan.

Med sin oklanderliga inställning, uppoffrande spelstil, tekniska färdigheter, och inte minst 
klubbhjärta, har Haris blivit en favorit hos hela Djurgårdsfamiljen. Under våren 2019 gjorde han 
dessutom sin 100:e match i Djurgårdströjan.

Den inställning och målmedvetenhet som krävs för att ta sig igenom två korsbandsskador på kort 
tid är det inte många som besitter. När Haris gjorde comeback efter sin andra korsbandsskada 
kommenterade lagkamraten Kerim Mrabti det så här: »Det bästa nyförvärvet i år, både i omklädnings-
rummet och på planen«. Haris Radetinac, han ger aldrig upp! Han är en Järnkamin!

JESPER KARLSTRÖM FICK SIN FOTBOLLSFOSTRAN i Brommapojkarna där han spelade från tio års 
ålder. I januari 2015, ett halvår innan han fyllde 20, gick flytten till Djurgårdens IF där ett fyraårs-
kontrakt signerades. Redan dagen efter gjorde han debut när han spelade 90 minuter på inner-
mittfältet mot IFK Norrköping. Rakt in i hetluften alltså – en oräddhet som personifierar honom.

Djurgårdens mittfältare med nummer 6 på ryggen lägger inga fingrar emellan i duellspelet. 
Sällan ser man Jesper gå in med något annat än en 100%-ig inställning i närkamperna, och 
det är många motståndare som fått sig en lufttur av Karlis. Det har visserligen inneburit några 
gula kort i Djurgårdströja i Allsvenskan, men det har vi gärna överseende med. Hård men inte 
ful? Det verkar så. Men Jesper har många fler kvalitéer än att vara en tuff duellspelare, något 
som tagit honom till såväl U17-, U19- samt U21-landslaget, vilket sedan kröntes med en 
A-lagsdebut för Sverige under januariturnén 2018.

2019 är Jespers femte säsong i klubben, och även under årets tränarpar är han en bofast 
spelare i startelvan. Han har spelat 28 matcher i Allsvenskan och i Svenska Cupen var han en 
av härförarna som tog laget till både derbyvinst och semifinal. Att han vet hur man firar ett 
guld har vi också med glädje noterat.

I matchen mot Falkenberg gjorde Jesper sin 100:e allsvenska match i Djurgårdströjan. 
Räknar man in cupspel är det många fler än så.

ELLIOT KÄCK BÖRJADE SPELA I DJURGÅRDEN SOM FEMÅRING och att det skulle bli fotboll som 
präglade hans liv fanns det tecken på tidigt: hans första ord var »boll«. Gymnasietiden 

tillbringades på DIF-gymnasiet och han spelade i Djurgården i 14 år innan jakten på mer 
speltid förde honom till Värmdö IF i divison 2.

Därefter blev det tre säsonger i IK Sirius. I Superettan-premiären mot Syrianska 
gjorde Elliot fyra assist.

– Då nämnde min agent Djurgårdens intresse, och jag var tydlig med att det 
bara var dit jag ville. Det var för bra för att vara sant, har han berättat i en intervju.

Efter säsongens slut kom han tillbaka till Blåränderna 2015. Efter 67 raka 
matcher på tre säsonger var det dags för Elliots första utlandsäventyr när IK Start blev ny 
klubbadress. Trots fina insatser av vänsterbacken med 28 matcher och två mål blev 
säsongen en betydligt deppigare historia för klubben och Elliot styrde sin kos tillbaka hem 
till Djurgården för en tredje sejour.

2019 är Elliots femte säsong i Djurgården och i år har han spelat 27 allsvenska 
matcher, samtliga från start, och gjort sex assist. Totalt har Elliot nu spelat 106 

allsvenska matcher i den blårandiga tröjan, och 100-vallen bröt han i matchen mot 
Falkenberg.

KEVIN WALKER haris radetinac

jesper karlström elliot käck
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M I T T  D J U R G Å R D S L I V

12. markus karlsson

Fakta | Markus Karlsson
Ålder: 47
Position: Mittback 
Säsonger i DIF: Nio
Mål i DIF: Vet ej, men ca tio stycken

Hur började din fotbollskarriär?
– Jag växte upp i Rimbo i Roslagen, det var hockey från att jag var 5 år, 
och fotboll lite senare, kanske som 7-åring, debuterade i seniorlaget i 
fotboll som 14-åring och slutade då samtidigt med hockeyn.

Hade du något favoritlag som liten?
– I Rimbo på den tiden så var det framförallt hockey som gällde, 
fotboll minns jag knappt att man pratade om, och då var det i syn-
nerhet Brynäs, AIK eller Djurgården, min bror som är 5 år äldre än 
mig och fanatisk Brynäsare (men håller på DIF i fotboll) påver-
kade mig, så det blev Brynäs för min del också i början. Man 
lyssnade på sportradion och det var ständiga diskussioner i 
skolan om vilket lag som var bäst.
   – Men jag gled mer över till Djurgården 1982 då Tommy Albe-
lin (tidigare hockeyspelare i DIF) flyttade från IFK Stocksund 
till DIF. Mina föräldrar är bekanta med familjen, och sedan dess 

får jag nog kalla mig för Djurgårdare, jag brukar alltid se ett 
gäng matcher på Hovet varje säsong.

Hur gick det till när du hamnade i Djurgården?
– Inför säsongen 1996 så hade jag 3 elitklubbar 

att välja mellan, en var Djurgården, och 
valet var enkelt. Jag tror Bosse Andersson 

hade en del med i det, då vi känner 
varandra sedan ungdomen ute i 
Roslagen, Bosse som är uppvuxen 
i Rö ligger 5 km utanför Rimbo.

Var det lätt att anpassa sig till DIF?
– Det skulle jag nog säga att det var, på 

den tiden var inte DIF så utvecklat som det är nu runt 
omkring heller. Fotbollsmässigt så klart en annan nivå än 

vad jag kom ifrån då jag spelade i BKV Norrtälje innan, men i 
övrigt lika, samma sorts killar, samma jargong. 

Vilka spelare influerade dig på den tiden?
– Jag kan bara minnas att jag haft två idoler i mitt liv, den ena var Ulf Lundell, och 
den andra var Diego Maradona, jag vet inte om jag influerades märkbart av någon 
av dom egentligen, men dom har varit en inspirationskälla, på olika sätt så klart. 

Nu inspireras jag av, och uppskattar många fler människor än då jag var 
ung, och jag tycker inte heller att man ska ha idoler som vuxen.

Vad minns du av din debut?
– Halmstad BK borta, härlig arena, trevlig klubb, ett mycket bra 
Halmstad på den tiden, minns att vi gör en bra och jämn match 
men HBK vinner. Jag minns även att jag var nervös innan 
matchen, men en bit in i matchen så tänker jag att »här hör jag 
hemma. Det här ska bli en stor del av mitt liv«, och fotbollen 
har verkligen varit absolut närmast mig i 40 år nu.

Hur kändes det att göra ditt första DIF-mål?
– Att göra mål har ju inte varit min starka sida, och jag minns 
inte alls mitt första mål i DIF. Det enda jag minns är målet på 
Söderstadion mot Hammarby.

Vilka medspelare gjorde mest intryck på dig under din Djur-
gårdskarriär? 
– Jag har spelat med så många spelare som har gjort intryck 
på mig på olika sätt. Jag skulle vilja säga så många, alla jag har 
spelat med kanske.
   – Men om jag måste välja en person som sticker ut lite extra 
så blir det Stefan Rehn, en fantastiskt skicklig fotbollsspelare, 
en unik personlighet och med ett otroligt varmt hjärta. En spe-
lare och människa som garanterat, till skillnad mot mig, måste 
vara uppskattad i alla läger. 

Hur var stämningen i omklädningsrummet, har du några speci-
ella minnen eller historier?
– Stämningen i ett omklädningsrum är ju i princip alltid bra och 
speciell, det blir ofta lite av en myt att alla som slutar saknar 
omklädningsrummet, men jag förstår vad dom menar. Det 
jag minns bäst från omklädningsrummen är att Stefan Rehn 
kom dragandes med det märkliga bandet Joddla med Siv helt 
plötsligt, och om jag tidigare nämnde att Stefan var unik så var 
hans musiksmak ingenting vi andra noterade på ett positivt 
sätt. Men det bandet gjorde intryck och passade i vårt omkläd-
ningsrum, och kul är väl också att den låt killarna sjunger idag 
vid vinst, Kamala Vesta, infördes av oss i slutet av 90-talet.

Du fick namnet Kapten Blod 
efter en minnesvärd incident, 
berätta om den.
– Jag var tvungen att kolla upp 
när det var, men tydligen efter 
matchen mot Halmstad borta, 
Markus Rosenberg, då utlånad 
till HBK från Malmö FF sätter en 
armbåge i huvudet på mig i sam-
band med en frispark. Bollen går över 
oss i samband med det och in i mål, alla 
hade stannat upp, för samtliga spelare ser ju den armbågen, 
men inte Martin Ingvarsson som dömde matchen. Den händel-
sen blir jag upprörd över igen nu när jag tänker på den. Inte på 
Markus Rosenberg, som jag ändå tycker är en bra kille utanför 
planen, och det kunde dessutom lika gärna varit jag som satte 
armbågen i hans huvud istället, men att inte Martin Ingvarsson 
åtminstone reagerar då han ser hur jag ser ut med allt blod 
och istället korrigerar till frispark.

Vad är ditt bästa minne från tiden i DIF?
– Mitt absolut bästa minne är att få lyfta pokalen nere i Borås 
2002.
   – Sen har jag många andra minnen som betyder mycket för 
mig, som inte har med själva fotbollen att göra. Jag tänker 
särskilt på Sivan och Lunkan, som alltid fanns där, oavsett 
vinster eller förluster så var dom alltid där för att utföra sitt 
jobb, utan krusiduller men med en genuin värme och kärlek. 
Sådana personer bör varje fotbollsklubb och arbetsplats ha.
   – Nu har DIF turen att ha Henke och Bosse på ledande 
positioner, dom två är personer som besitter både kunskap 
och har  mycket värme, som står upp när det blåser och bryr 
sig mycket om folk. Det finns så klart fler personer i DIF som 
är så, och det är viktigt för att nå framgång, men även för att 
ha en bra resa med föreningen. Fotboll är så mycket mer än 
resultatet på planen.

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

och hör honom berätta hur det var när han spelade för DIF. 
I detta nummer har vi pratat med en Djurgårdslegendar 
som är en av historiens mest genuina järnkaminer.
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Har du kontakt med någon av lagkompisarna i dag? 
– Absolut, ganska många, jag spelar padel en del och andra 
träffar jag i samband med matcher på Tele2 eller vid våra 
veteranmatcher vi spelar ibland. Sen har vi en del samman-
komster där vi träffas från olika epoker också. Inge Karlsson bru-
kar var med och spela veteranmatcher fortfarande, det är starkt. 

Karlsson, Johannesson och nu Danielson; tre lagkaptener som 
heter Markus i förnamn, efternamnet slutar på -son, alla har 
spelat mittback och vunnit SM-Guld med DIF. Är detta ett 
vinnande recept framöver?
– Ja, varför inte? Jag känner ju Johannesson, jag känner inte 
Danielson ännu, men jag kan ju läsa av honom som person och 
spelare, och kan då konstatera att han har exakt dom ledar-
egenskaper som en lagkapten i en storklubb som DIF bör ha.
   – Om vi ändå ska utgå ifrån, vilket jag tror att vi ska göra, att 
namnet saknar betydelse så är min teori att det kan betyda 
en del att växa upp på landsbyggden i en mindre klubb, vilket 
är gemensamt för alla tre, jag tror att man utvecklar ledar-
egenskaper i högre grad i en sådan miljö. Du får ta ett större 
ansvar om resultaten ska komma, du har dom lagkamrater du 
har, kanske får du vara glad om det finns elva stycken födda 
samma år som överhuvudtaget vill spela fotboll, då får du lära 
dig att hantera det. Jag hjälpte även själv till som tränare som 
12-åring, spelade seniorfotboll när jag var 14, det är inte många 
som gör det idag, och det är väl ingenting att sträva efter hel-
ler. Men det var realiteten för mig, och det var med och bidrog 
till dom ledaregenskaper jag anser mig ha.

Du är ju väldigt bra ihågkommen som Djurgårdsprofil. Varför är 
det så tror du?
– Jag vet inte säkert, jag kan ibland känna att jag får oförtjänt 
mycket credd från många, jag har aldrig råkat ut för något kri-
tiskt alls egentligen från egna supportrar, vilket jag är oerhört 
tacksam för så klart. Jag har aldrig egentligen strävat efter 
någon uppmärksamhet eller varit särskilt tillmötesgående hel-
ler, och tackade oftast nej till intervjuer, jippon m m. då jag var 
aktiv. Jag ansåg då att det tog bort mitt fokus, varför skulle jag 
ställa upp på sånt? Mitt jobb var att göra allt jag kunde för att 
Djurgården skulle vinna fotbollsmatcher, men nu är jag mycket 
mer tillgänglig, försöker alltid ställa upp när DIF vill ha hjälp 
med intervjuer och sånt i samband med evenemang. Senast i 
Norrköping så hade jag även väldigt trevligt på Elite Hotell med 
många både på fredagen och lördagen.

Följer du dagens Djurgården?
– Självklart, jag ser nästan alla matcher antingen på plats eller 
på TV.

Vad är dina intryck av dagens DIF?
– Med risk att låta som en ”det var bättre förr”-kille så tycker 
jag att den här säsongen har varit den absolut bäst samman-
satta truppen sedan 2003. Man kan känna personkemin, som 
är så viktig, mellan killarna, och där har Bosse i första hand 
gjort ett fantastiskt jobb. Han har den känslan och vet hur man 
får ihop det, sedan är det alltid svårt ändå att lyckas med det 
så klart.
   – Sedan har Kim och Tolle varit viktiga. Jag har själv haft Kim 
som tränare och spelat med Tolle under mina sista säsonger 
som spelare i BP,  så jag har bara gott att säga om dom, både 
som människor och tränare.

Hur firade du SM-Guldet?
– Med många supportar i Norrköping där jag även var på plats 
för cup med min sons lag.
   – Första halvlek var helt olidlig, och den andra halvleken 
fantastisk, otroligt att man kan vara så nervös på sidan men 
helt lugn då man själv spelar.

Vad gör du i dag?
– Jag är klubbchef i IFK Lidingö FK, en av Europas största fot-
bollsklubbar med över 3 000 spelare. Det passar mig bra. Jag 
gillar att jobba med helheten i en förening, stort och smått.

Har du någon hälsning till Djurgårdens medlemmar?
– Jag vill hälsa att alla bör njuta 
och glädjas åt guldet en tid 
nu, för man vet aldrig när 
nästa gång blir, och det 
är normalt att det är 
så. Djurgårdens IF är 
mycket större än att det 
ska hänga  på att man 
ska lyckas vinna varje 
år, ingen kan göra det. 
   – Vi ses nästa säsong – 
Visa alltid respekt och älska 
i vått och torrt.

Markus Karlsson i dag

»Den här säsongen har 
varit den absolut bäst
sammansatta truppen 
sedan 2003«

Mackan håller undan utan problem 
i en träningsmatch mot Ajax 2003.
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EN RIKTIG DJURGÅRDARE ÄR
MEDLEM I DJURGÅRDENS SUPPORTERS CLUB

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

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

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

inom hela Djurgårdsfamiljen.

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

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

Ständigt medlemskap, 2500 kronor

Betala till
Plusgiro 35 21 20-0

Swish 123 236 09 49

www.dsclub.se 
www.facebook.com/djurgardenssupportersclub
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Som DIF Medlem har du alltid 25% rabatt på Lambrettas ordinarie klocksortiment* på lambrettawatches.com/sv med rabattkod: DIF25 * Gäller ej DIF Limited Editions

DIF 2019 Limited GOLD Edition

lambrettawatches.com/sv/DIF

Lambretta har även designat ett snyggt 
armband i unik DIF 2019 SM-Guld stil. 
Flätat brunt läder och guldspänne med 
elegant graverat DIF emblem.

I ett exklusivt samarbete med Djurgårdens IF har Lambretta Watches tagit 
fram två helt unika klockor för att fira SM-Guldet, i storlekar för både dam 
och herr. Stilrena duo-set som kommer med dubbla armband som du själv 
enkelt byter mellan, ett premium läderband och ett sportigt natoband.

36MM DUO-SET 1595:- 40MM DUO-SET 1595:- LÄDERARMBAND 395:-

DIF 2019 Limited Gold Editions tillverkas endast i begränsade numrerade upplagor, 
så se till att beställa redan idag för att garantera ditt eget unika exemplar på:

Lambretta_DIF-2019-Limited-Editions_210x280.indd.indd   1 2019-11-27   16:31

Djurgårds-
hjärtats
första
bokslut
Det fantastiska fotbollsåret 2019 avslutades på bästa sätt då Lennart Johanssons pokal 
återigen placerades i det överfulla pokalrummet på Stadion. Parallellt med herrlagets 
prestation har insamlingsstiftelsen Djurgårdshjärtat lanserats och tagit fart. Här skriver 
personerna bakom Djurgårdshjärtat om det första succéåret och om vägen dit.

U
nder vintern 2016/2017 väcktes de 
första tankarna om hur vi kunde 
stötta laget i våra hjärtan ytterli-

gare. Förutom säsongskort och några 
souvenirer per säsong spenderade vi 
själva inte så mycket pengar som kom 
klubben tillhanda trots att viljan att stötta 
fanns där. Efter många diskussioner och 
möten kom vi fram till att en insamling 
baserad på lagets sportsliga resultat 
kanske kunde fungera.

Med insikten om att det borde finnas 
fler som vi började det mindre glamorösa 
arbetet. Telefonköer till Skatteverket, 
otaliga timmar med att få en betalnings-
lösning att fungera och revisorer som 
skulle säga sitt. Vi presenterade idén för 
Djurgården Fotboll under 2018 när vi 
ansåg oss vara nära en bra lösning som 
skulle fungera i praktiken. Vi fick fin 
stöttning och respons från personalen på 
Klocktornet och till säsongen 2019 hade 
vi en fungerade plattform.

DEN 12 MAJ, lagom till matchen mot AIK, 
var alla bitar på plats. Över hundra 
Djurgårdare registrerade sig som givare 
i samband med att vi medverkade i ett 

Höstens match mot Hammarby 
föranleddes av årets kanske mest 
gåshudsframkallande känsla när 
Djurgårdsfamiljen fullkomligt öser ut 
sig en mäktig allsång av Hey Jude. Skulle 
vi få göra en första dragning på derby-
beloppet**? Svaret blev att vi väntar 
med det till säsongen 2020.

Resten av säsongen minns vi alla med 
den nervkittlande avslutningen i 
Norrköping. Laget reste sig på nio, 
tystade tvivlarna och tog hem Lennart 
Johanssons pokal.

SÄSONGEN FÖR DJURGÅRDSHJÄRTAT, med 
start från matchen mot Falkenberg, gav 
17 segrar och inbringade smått magiska 
934 542:- efter omkostnader*** . Det är 
pengar som vi inom stiftelsen Djurgårds-
hjärtat nu med varm hand överlämnar till 
Djurgården Fotboll. Pengarna är öronmärkta 
att gå till den sportsliga satsningen. Nästa 
år hoppas vi kunna ge det dubbla!

Djurgårdshjärtats första aktiva säsong 
kan summeras och vi sänder ett extra 
tack till de 720 givare som anslutit sig 
och bidragit. Siktet för säsongen 2020 är 
inställt på 1 000. Visst är du med?  

avsnitt av DIF-Podden. Matchen gick som 
bekant inte vår väg, dragningen uteblev. 
Glädjen kom dock redan omgången 
senare i och med 3-0-vinsten borta mot 
Falkenberg. 189 givare hade hunnit 
ansluta sig och 179 lyckade betalningar 
gick igenom*. 22 912:- in på Djurgårds-
hjärtats konto. Äntligen hade vi samlat in 
de första pengarna!

Våren och sommaren rullade på, 
vinsterna radades upp och givarantalet 
ökade stadigt. Elfsborg, Östersund, 
Sirius, Kalmar, Kalmar igen och Häcken 
skulle få höra på blårandiga segersånger 
innan antalet givare översteg första 
drömgränsen: 500 personer.

VINSTMATCHERNA AVLÖSTE VARANDRA och 
under hösten gav en DIF-seger vår 
stiftelse cirka 75 000:- in på kontot. 
Många Djurgårdsprofiler började 
uppmärksamma oss med positiva ordalag 
på sociala medier och inför match, 
stoltheten i vår grupp gick inte att ta 
miste på. Vi var verkligen igång! Vi, och 
många med oss, insåg hur stort detta kan 
bli och vad vi kan åstadkomma tillsam-
mans om fler ansluter sig.
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* Kortet måste fungera och ha ett saldo på minst beloppet som ska dras, annars uteblir dragningen. 
** Vid derbyvinster drar vi det dubbla beloppet.
*** Alla omkostnader håller vi till ett absolut minimum och redovisas i detalj på vår sajt. 
       Största enskilda kostnaden är den för transaktionsavgifter för kortbetalningarna.

Läs mer om
Djurgårds-
hjärtat här:
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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.

Vilken spelare var ensam om att vara 
med vid samtliga tre SM-guld 2002, 
2003 och 2005?

Från vilket land kommer 
Aslak Witry?

Vilken DIF-ikon vann 
den interna skytteligan 
säsongerna 1955/56, 
1956/57 och 1959?

Teddy Sheringham spelade för DIF 1985. 
Från vilken klubb lånades han in?

Vilken expertkommentator i TV spelade
anfallare i blåränderna 1997-1998.

Hur många säsonger har Jonathan Ring 
spelat i Djurgården?

Vilken spelare i Djurgården har 
nummer 8 på tröjan?

Skyttekungen från 1970-talet Tommy ”Baloo” 
Berggren var inte alltid anfallare. Vilken position 
spelade han på när han kom till DIF?

Hur många säsonger gjorde 
Kim Källström i Djurgården?

Med hur många mål vann 
Buya Turay den allsvenska 
skytteligan 2019?

Tre spelare gjorde över tio mål 
guldåret 2003; Kim Källström, 
Geert den Ouden och…?

För vilken klubb spelade Emir 
Kujović när han vann den 
allsvenska skytteligan 2015?

När Zoran Lukic kom tillbaka som tränare 2009 
hade han inte med sig Sören Åkeby. 
Vem blev hans nya tränarpartner?

En spelare var med i Djurgårdens samtliga 
allsvenska matcher 2019, vem?

Vilket tröjnummer har 
Tommi Vaiho?

Vilken kampanjslogan lanserade 
Djurgården år 1986?

Astrit Ajdarević vann inte bara 
guld med DIF år 2019. Han blev 
även mästare i ett annat land, 
men med vilket lag?

DJURGÅRDS quiz
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1. Niclas Rasck, 2. 15, 3. Andreas ”Adde” Johansson, 4. IFK Norrköping, 5. Andrée Jeglertz, 6. Fredrik Ulvestad, 
7. Mathias Ranégie, 8. 30, 9. Stockholms Stolthet, 10. AEK Aten, 11. IF Brommapojkarna, 12. Tre (2002, 2003, 
2017), 13. Sven ”Tumba” Johansson (1959 delat med Gösta ”Knivsta” Sandberg), 14. Norge, 15. Millwall, 
16. Vänsterback, 17. Sirius, 18. Två (2018, 2019), 19. Daniel Nannskog, 20. Kevin Walker.

RÄTT SVAR:
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17
Vem lånades in från Watford 
under säsongen 2016?

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

7

12

13

Från vilket lag kom 
Jacob Une Larsson till 
blåränderna 2016?

Vilken klubb tränade Kim Bergstrand och 
Thomas Lagerlöf innan de kom till 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!
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