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med framtidstro
Det har varit ett minst sagt dynamiskt år för sportchef
Bosse Andersson som ändå är optimistisk inför framtiden.     SIDAN 10
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Djurgårdens målskyttar Kjell Samuelsson och Anders
Grönhagen jublar efter segern mot Öster 1979.
Annars var säsongen inte så mycket att hurra för och
DIF slutade på en tiondeplats. Dock två poäng före
AIK som trillade ur högsta serien.
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KLASSISKT
DJURGÅRDSÖGONBLICK

Djurgården - Öster 2-0, 6 maj 1979
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Vi står stadigt
tillsammans
Den latinska frasen »Annus horribilis« brukar ibland användas för att beskriva
ett riktigt miserabelt år. Onekligen en passande beskrivning på 2020 då corona-
viruset har vänt upp och ner på det mesta i vår omvärld och väldigt många
människor drabbats av dess utbredning.

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

Lars-Erik Sjöberg

M
ed tanke på att fotbollen är en stor 
och viktig del av vårt samhälle 
innebär givetvis pandemin en stor 

påverkan på vår verksamhet inom 
Djurgården Fotboll. Med bekymrade 
blickar har vi sett läktarna gapa tomma, 
oroat oss för smittspridning bland nära, 
kära och medmänniskor samt även 
periodvis tvingats permittera inom vår 
egen verksamhet för att nämna några av 
de många konsekvenserna. 

MEN UNDER DETTA MÄRKLIGA ÅR har det 
ändå ständigt dykt upp nya ljuspunkter 
där Djurgårdsfamiljen visar sin omtanke 
och styrka när den behövs som allra 
mest. Det stöd som vi har fått uppleva 
inom föreningen under den här tiden har 
varit helt fantastiskt. Vi har sett många 
exempel på det tidigare och kan återigen 
konstatera att när det behövs som bäst 
har vi fått se prov på hur kraftfull den 
blårandiga sammanhållningen är, vilket 
fyller mig med glädje och stolthet.
Listan kan göra lång och många tack ska 

spelare, ledare, anställda och ideella 
krafter som oförtrutet jobbat vidare under 
den här prövningen som varit och som 
fortfarande ligger framför oss, för att 
nämna några exempel.

Till detta tillkommer dessutom ett 
fantastiskt rekord på 17 058 medlemmar i 
Djurgården Fotboll som nyligen notera-
des, och det tycks fortsätta uppåt. En 
imponerande medlemsutveckling och 
ytterligare ett styrkebesked för fören-
ingen.

FÖR ATT LANDA PÅ RÄTT KÖL handlar det i 
slutändan nästan alltid om att ha en 
ekonomi i balans där vi har lagt ett tydligt 
fokus i arbetet inom styrelsen. Vi har sett 
en del oroande exempel på hur snabbt 
det kan gå för föreningar att hamna i en 
likviditetsbrist under rådande premisser 
och det är något vi jobbar stenhårt för att 
undvika. 

För Djurgårdens del kommer 2020 
ändå blir ett bra ekonomiskt år trots 
pandemin och vi har en god uthållighet. 

delas ut: Här finns den stora mängd 
säsongskortsinnehavare som avstått från 
återbetalning, supportrar som köpt över 
23 000 stödbiljetter till matcherna, alla 
enskilda bidrag som vi fått, Djurgårdare 
som tagit ideella initiativ för att hjälpa till 
inom vård och äldreomsorg plus alla 

Mycket handlar om det arbetet som inled-
des redan 2014 vilket har satt oss i en 
väldigt bra situation där vi inte har några 
akuta frågor att ta hand om inom 
föreningen just nu.

SER MAN SEDAN TILL DET RENT SPORTSLIGA 
har givetvis coronautbrottet påverkat 
förberedelserna i hög grad. Men med 2/3 
av seriespelet avverkat för våra herrar 
och damer märker man av en tydlig 
stabilitet i våra båda representationslag. 
Att upprepa fjolårets fantastiska guldrace 
för herrlaget kommer kanske att bli tufft i 
år men vi är tydligt med i toppen och 
slåss om tätplatserna med förhoppning 
om spel i Europa även nästa säsong.
Även för damerna känns stabilitet som ett 
nyckelbegrepp där defensiven stärkts 
upp rejält och tillkommer sedan lite extra 
effektivitet i offensiven kan förhopp-
ningsvis det allsvenska kontraktet vara 
säkrat med lite bredare marginal än under 
fjolårets gastkramning. Något som i så 
fall ger arbetsro för att bygga vidare och 
sikta högre inför 2021.

VI SER OCKSÅ MÅNGA POSITIVA TECKEN inom 
DIF Ungdom där både PA19 och FA19 står 
för starka prestationer och det är mycket 
glädjande att vår flickakademi nu är i full 
gång. Ett viktigt steg i vår ambition att 
erbjuda lika goda förutsättningar för både 
tjejer och killar som drar på sig den 
blårandiga tröjan. 

I tider som dessa måste jag även 
tillägga att ungdomsfotbollen varit en fyr 
av hopp när pandemin grasserade som 
värst och det seniora seriespelet låg 
nere. Man har verkligen kunnat se hur 
mycket glädjen i fotbollen betydde för 
barn, ledare och föräldrar och det var 
även fint att se hur seriöst och noggrant 
våra lag tog sig an och respekterade de 
smittskyddsrekommendationer som 
gällde – och fortfarande gäller – under 
matcher och träningar. 

EN ANNAN KÄLLA TILL GLÄDJE är det arbete 
som sker inom Vår Stad som ju är 
samlingsbegreppet för vårt arbete i 
Stockholm vad gäller upplevelse-, 
förenings- och uppsökande idrott i 

samverkan med staden, partners och 
stockholmarna. Där kan vi se många fina 
exempel på att det genuina och konse-
kventa arbete som lagts ner under många 
års tid nu verkligen skördar frukt.

NU HÅLLER VI TUMMARNA för att coronaläget 
stabiliseras och att livet och fotbollen i 
möjligaste mån kan återgå till det 
normala. Med minskad oro för smittsprid-
ning bland spelare, ledare och övriga 
verksamma inom svensk fotboll, med 
supportrar som skapar stämning på 
matcherna och med full aktivitet på vårt 
nya fina kansli på Tegeluddsvägen där vi 
hittills varit restriktiva med närvaro för att 
på bästa sätt följa myndigheternas 
rekommendationer.

FÖR ATT ÅTERKNYTA TILL LATINET så känns 
»Pergite!« som en lämplig avslutning. Det 
betyder framåt och det är dit vi blickar – 
med järnkaminstakter och uppkavlade 
ärmar ska vi se till att vi tar oss vidare från 
den här tuffa tiden på bästa sätt, och vi är 
redan en bra bit på väg. 

Lars-Erik Sjöberg

»Men under detta märkliga 
år har det ändå ständigt 
dykt upp nya ljuspunkter där 
Djurgårdsfamiljen visar sin 
omtanke och styrka när den 
behövs som allra mest. «
LARS-ERIK SJÖBERG, 
ORDFÖRANDE DJURGÅRDEN FOTBOLL
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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

Djurgår’n
värmer hjärtan

EFTER SÄSONGEN 2001 bestämde sig Stefan 
Rehn att lägga skorna på hyllan. Men han 
ångrade sig. Bland annat med anledning 
av 11 000 namnunderskrifter.

– Jag och Annelie hade precis kommit 
hem från semestern då tre gubbar från 
Järnkaminerna och Sektion F kom hem till 
oss och satt och tjatade i tre timmar. De 
hade fått ihop 11 000 namnunderskrifter 
från folk som ville att jag skulle fortsätta. 
Att lägga ner ett sånt jobb för att en kille 
som är 35 bast ska sluta – bara en sån 
grej. Men sen tyckte jag att fotbollen var 
rolig och grabbarna ville att jag skulle 
fortsätta också, berättar Stefan.

VI SÅG EN FIN INSÄNDARE i lokaltidningen 
Mitt i Östermalm. Härliga Djurgår’n!

 

 info@travellerbuss.se         08 55 66 88 00

LITE FINARE, LITE BÄTTRE
 

 

Traveller Buss, det självklara
valet för Svenska Mästarna!

HÅLLBARHET - KVALITET - TRYGGHET 

operation
övertalning

skohyllning till sm-gulden
ISAK VON PELTZER 
målade de här 
skorna, med alla årtal 
då Djurgården vunnit 
SM-Guldet, åt 
lagkapten Jesper 
Karlström inför 
matchen mot Cluj i 
Europa League-
kvalet. Samma Isak 
har även hjälpt till 
med utsmyckningen 
av damernas omkläd-
ningsrum på Kristine-
bergs IP, något du 
kan läsa mer om på 
sida 30.

välkomna till
djurgården!

Lustfyllda 
luckor!

Vi säger välkomna till världen alla 
hittills 111 stycken barn som fötts 
under 2020 och som redan är
medlemmar i Djurgården Fotboll.
Läs mer om medlemskapet för de 
minsta på sida 58.

LYS UPP MÖRKA DECEMBER med 
Pelle Kotschacks julkalender.
För sjätte året i rad, lär han ut om vår 
stolta historia,
ja, Pelle ger oss en månads DIF-
kavalkad – iklädd en blårandig gloria.
Det blir även nedslag i DIF i nutid, 
kalendern skänker oss en blårandig 
julefrid.
Med start den första december – häng 
med från början i Pelles julkalender!
Du ser den på DIF.se och på Facebook-
sidan Djurgårdens IF.

Följ oss i
sociala medier

@dif_fotboll@djurgarden@dif_fotboll

instagramfacebooktwitter
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A
tt fotbollsåret 2020 kommer att gå till historien är 
redan nu bortom allt tvivel. Ett kaotiskt år där 
folkhälsa och förhindrad smittspridning av 

förklarliga skäl haft betydligt större fokus än transfer-
bomber och fotbollsfester på Tele2 Arena. Men oavsett 
rådande premisser finns fortfarande ett sportchefsjobb 
som ska göras grundligt och för Bosse Anderssons del 
har det handlat om att lägga ett betydligt knepigare 
sportsligt pussel än vanligt under året.

– Det är ju saker som har hänt som man aldrig trodde 
var möjligt. Vi gick in i året som regerande mästare och 
när vi började säsongen visste vi att vi skulle tappa Buya 
Turay. Den 29 februari gjorde vi klart att Marcus Daniel-
son skulle till Kina, vilket blev en fantastisk affär – och 
sedan kom coronautbrottet. Vi var inne i en intensiv 
period för att stärka laget där det sportsliga plötsligt blev 
sekundärt. Vi var tvungna att följa utvecklingen och det 
tog ju ett par månader samtidigt som vi hade ett stort 
behov av att få fram fakta. Hur skulle det bli med 
Champions League och Allsvenskan? När skulle serien i 
så fall börja? Hur skulle man få till säsongen som helhet? 

 
MÅNGA FRÅGOR MEN VÄLDIGT FÅ SVAR och nyckelfaktorn var 
givetvis hur det monetära flödet skulle se ut.

– Ekonomin var ju en viktig del med säsongsbiljetter 
och övriga intäkter som vi behövde få koll på. Det var ju 
först i början av juli som vi var igång med Allsvenskan 
och fick veta att vi skulle spela i Europa i någon form, 
dessutom helt utan publik. Så rent sportsligt har det 
knappast varit ett lätt år. Vi har prioriterat att hålla 
truppen intakt och kontinuitet var ju ett mantra som vi 
hade i vintras. Om vi skulle släppa någon spelare skulle 
det vara något extraordinärt - som Marcus Danielson. I 
övrigt har vi ju inte kunnat spela träningsmatcher och vi 
har följt – och följer – noggrant de restriktioner som 
gällt ute på Kaknäs. 

– Allt blir mer komplicerat och man kan ibland blicka 
tillbaka och minnas känslan i vår sista allsvenska 
hemmamatch 2019 mot Örebro på ett fullsatt Tele2 Arena 
och sedan guldmatchen i Norrköping efter det. Nu är det 
en annan verklighet med publikfria allsvenska matcher 
som gäller och det är klart att det känns väldigt märkligt 
där man hela tiden blir påmind om hur mycket vi saknar 
vår publik. Vi är ju vana vid ett fantastiskt stöd såväl 
hemma som borta. Vi hade sett fram emot ett otroligt 
Djurgårdsår 2020 som regerande svenska mästare där vi 
dessutom spelar i Europa. Vi vet vad det betyder för våra 
spelare och supportrar och sedan får man inte uppleva 
det på det sätt som fotboll ska upplevas. Men man får 
som alltid gilla läget.

 
ETT FÖRHÅLLNINGSSÄTT som Bosse tvingats praktisera 
trots att en gedigen sportslig planering är fundamentet i 
yrkesrollen. Den grund man lutar sig emot i den tsunami 
av samtal och information som måste hanteras dygnet 
runt. Nu blev det istället ett corona-vakuum med ett 
stort antal frågetecken som ständigt gjorde att strategin 
behövde anpassas på uppstuds.

– Vi har varit tydliga med att vi inte 
vill ha omsättning i truppen. Vi är ju 
en av de föreningarna som varit 
mest restriktiva med att 
permittera spelare och ledare. 
Så att betala ut löner och 
samtidigt värva under osäkra 
tider är en dålig ekvation. Men 
vi värvade Jesper Nyholm under 
juni-fönstret, vilket var lite av en 
chansning med tanke på hans tuffa 
skadehistorik, men vi förstod att behovet 
kunde finnas. Under den perioden ändrades 
ju även det internationella transferfönstret 
där det fönster som normalt brukar stängas 
den 31 augusti flyttades fram till den 7 oktober. 
Så det har varit, och är fortfarande, en märklig tid 
att jobba i med speciella förutsättningar. Det gäller 
även ute i Europa där det varit relativt få övergångar.

– Men vi hade några spår som vi jobbade 
på under sommaren. Magnus Eriksson var ett, 
Kerim Mrabti ett annat, där vi hade spelare som vi 
kände till väl och Mange kom ju sedan in till slut. 
Så det har handlat om både kortsiktiga och 
långsiktiga spår, säger Bosse som också har ett 
antal utlöpande kontrakt att fundera över.

– Vi har ett antal spelare vars kontrakt går ut och 
några spelare som känner att de vill ha ett miljöombyte. 
Det har funnits dialog med några klubbar men vi har inte 
släppt någon under perioden som har varit. Men det är 
klart att det kan bli lite omsättning av spelare och tids 
nog måste vi börja fatta långsiktiga beslut. Nu har vi en 
ganska bra sits ekonomiskt men det är svårt att förutse 
hur det blir med publik nästa år och hur intäkterna 
påverkas. Vi ska så klart driva en fotbollsklubb men vi 
måste ta reda på alla förutsättningar inför nästa år. Det 
kanske inte blir någon publik då heller och i det läget tror 
jag att vi är en få föreningar som klarar det – även om det 
givetvis sätter stor press på oss.

 
EN VIKTIG BIDRAGANDE DEL i det blårandiga intäktsflödet 
har varit vidareförsäljningar där före detta DIF-spelare 
gör rejäla avtryck internationellt.

– Man blir onekligen stolt som Djurgårdare när man 
såg Omar Colley (Sampdoria) i premiären mot Juventus. 
Precis om man blir stolt över Tino Kadewere som nu 
spelar i Lyon, en av Europas största klubbar. Så det är klart 
att man följer hur det går för de spelare som varit i 
Djurgården och vi har en viss kontakt. Sedan blir ju 
spelare som Tino och Aliou Badji till gagn för Djurgården 
rent ekonomiskt i dessa tuffa tider. Det har betytt mycket, 
berättar Bosse som i nuläget märker av en  tillbakagång 
även på den internationella transfermarknaden.

– Jag tror att det är en allmän försiktighet. Sedan finns 
det alltid klubbar som kan och måste göra affärer. Det blir 
lätt så att man tittar på vad de stora klubbarna gör men 
det finns många klubbar strax under som har det rätt 
tufft. Många har spelare som man har åtaganden med så 

Att vara sportchef i Djurgården Fotboll är redan under vanliga omständigheter 
ett extremt krävande jobb. Lägg sedan till ett coronautbrott, med allt vad det 
innebär av ovisshet och frågetecken, så förstår man att det varit ett minst sagt 
dynamiskt år för Bosse Andersson som ändå är optimistisk inför framtiden.

Bosse Andersson

»Någonstans har jag en 
framtidstro där allt 
ska bli normalt igen«

Text: Peder Ernerot  Foto: Johan Sahlén & Bildbyrån
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jag skulle uppskatta det till att 10 procent av klubbarna 
har aktivitet medan 90 procent har det ganska tufft. Det 
gör det extra glädjande att se hur väl det fungerar här i 
Sverige där vi har en medlemsstyrd förening i Djurgården 
med en otrolig solidaritet. Djurgårdarna har varit 
fantastiska när det gäller att sluta upp och pratar man 
med folk ifrån andra länder om det så blir de imponerade 
av det stödet.

 
EN UPPBACKNING som varit betydelsefull och som förutom 
den rent ekonomiska aspekten även gett hopp och 
energi inför en förhoppningsvis ljusnande framtid.

– Någonstans har jag en framtidstro där allt ska bli 
normalt igen och en drivkraft i att jag tror att vi kommer att 
komma ut ur den här perioden på ett väldigt bra sätt. 
Tillsammans med styrelsen har vi varit kloka och ansvars-
fulla där vi inte tagit några beslut som vi får lida för i vinter. 
Jag hoppas att vi avslutar året med att slåss om Europa-
platser, vi har vunnit matcher som vi förtjänat att vinna 
men också tagit ledningar i många matcher där vi inte fått 
med oss tre poäng. Vi har blandat och gett lite men det 
känns inte så konstigt under en sådan här säsong.

– Tittar man på hela den allsvenska säsongen hittills 
så är det en del ganska märkliga resultat och jag tror 
skillnaden har varit störst för de lag med högst publik-
stöd. Det blir ju lite annorlunda att kliva in på ett tomt 
Tele2 Arena och jag tror att respekten från motståndar-
nas sida försvagas. Men jag tror att alla spelare och 
ledare känner att vi borde haft några poäng till, det hade 
vi förtjänat. Samtidigt får man beakta att vi gick in i den 
här säsongen med några frågetecken där vi inte har 
ersatt spelare. Nu har vi haft en fas med mycket skador, 

det har varit fyra mittbackar borta under perioder och 
våra yttrar Bärkroth och Chili var också borta samtidigt 
under en längre. tid. Det är alltid olyckligt att få skador på 
samma positioner och det har ställt till det för oss. Men 
man kan också välja att se något positivt i det där vi 
istället har kunnat ge mer plats för många unga spelare 
från akademin som varit med och tränat med oss under 
våren, där vissa även debuterat i matchtruppen. 

SÅ HUR SER DÅ BOSSES PROGNOS UT för 2021 med tanke på 
nuvarande omständigheter?

– Det handlar återigen om att slåss i toppen om 
Europa-platserna. Vi kommer att behöva förstärka och 
jag är hoppfull över att vi ses som en attraktiv fotbollsför-
ening, jag är övertygad om att många vill spela här och 
tillhöra Djurgårdsfamiljen. Så det kommer att bli en del 
förändringar i vår spelartrupp. Vi har haft en trupp med 
mycket kontinuitet och det var också avsikten när vi 
under 2018 byggde ett lag. Nu kanske vi står vid ett 
vägskäl där det blir mer omsättning av spelare och 
påbörjar en ny liknande period av kontinuitet.

 
DÄRMED VÄNTAR NYA DYNAMISKA DISKUSSIONER för Bosse 
med vd Henrik Berggren som gärna håller hårt i 
plånboken.

– Vi har varit väldigt försiktiga och vet att vi har en 
grym styrka i Djurgårdsfamiljen som stöttar i tuffa tider. 
Det är vi oerhört stolta över och glada över att vi kunnat 
driva verksamheten på ett sunt och bra sätt. Så först och 
främst måste vi veta att vi kan återgå till det normala 
innan vi tillåter oss större ekonomiska åtaganden, 
summerar Bosse. 

»Vi har varit väldigt försiktiga 
och vet att vi har en grym 
styrka i Djurgårdsfamiljen 
som stöttar i tuffa tider. «
BOSSE ANDERSSON

Henrik Berggren och Bosse Andersson.

ID.3.En ny era 
har börjat.

Energiförbrukning vid blandad körning från 15,5-16,2 kWh/100 km. Miljöklass Euro 6 AX. Räckvidden som anges är beräknad utifrån WLTP-körcykeln. Lease & Care: 
Volkswagen Privatleasing 36 mån, 1 000 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (sept 2020). Uppläggnings- 
och administrationsavgift tillkommer. Volkswagen Serviceavtal ingår. Business Lease: Volkswagen Företagsleasing 36 mån och 4 500 mil (exkl moms), 0 % särskild 
leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (augusti 2020). Priset och leasingavgiften är beräknade utifrån att klimatbonus betalas ut 
från Transportstyrelsen. Fullständiga villkor på volkswagen.se. Preliminärt förmånsvärde netto per månad exklusive bränsle vid 50% marginalskatt. Vi reserverar oss 
för eventuella ändringar och avvikelser.. Bilen på bilden är extrautrustad.

Volkswagen Stockholm
www.volkswagenstockholm.se

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

ID.3. 
Elektriska ID.3 finns i sju olika utföranden och är starten på något helt nytt. Här kan 
strålkastarna blinka dig välkommen, och väljer du versionen med Augumented Head-
Up display projiceras köranvisningarna direkt på vägen. Den långa räckvidden gör att 
du kan åka upp till mellan 420-550 km beroende på batterikapacitet, och efter 30 
minuters laddning ytterligare 290 km. Leverans inom 8 veckor på utvalda modeller.

Pris från 434 900 kr. (374 900 kr med klimatbonus).
Business Lease från 3 770 kr/månaden inklusive 
försäkring och service. 
Förmånsvärde från 1 240 kr/månaden.

Lease&Care med 12 mån 
betalskydd och service från 
3 495 kr/månaden.
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Jean Balawo har kommit en bra bit på vägen under året som sportchef för damerna 
och byggandet fortskrider oavbrutet - precis som i hans andra uppdrag inom Flick-
akademin där nya lovande talanger gör sig redo för att ta klivet upp.

E
fter en extremt ödesmättad 
fjolårshöst där den allsvenska 
degraderingen stundtals stirrade 

blåränderna rakt i vitögat lyckades 
Djurgården ändå till slut säkra det 
allsvenska kontraktet på målskillnad i sista 
omgången. I det läget anlände Jean 
Balawo som ny sportchef för damlaget och 
med sig hade han en tydlig idé om ett 
tuffare och mer järnkaminspräglat lag 
samt en massiv to do-lista där en 
inventering av truppen var en prioriterad 
punkt.

TRÄNARDUON PIERRE FONDIN och August 
Fors fanns redan på plats och under 
säsongen som gått ligger Djurgården (i 
skrivande stund) på en åttondeplats i 
tabellen efter femton omgångar. Laget 
har visat upp ett stabilare spel än under 
fjolåret där framför allt defensiven 
övertygat som tredje bästa lag i OBOS 

Damallsvenskan sett till insläppta mål 
med 2/3 av serien spelad. 

Gott om ljuspunkter för Jean och laget 
att ta fasta på med andra ord under ett 
fotbollsår som i övrigt varit minst sagt 
speciellt med tanke på coronautbrottet.

– Tränarteamet och spelarna har jobbat 
på bra och med all respekt för vad 
pandemin har inneburit så har vi hela tiden 
gnuggat på. Rent statistiskt är vi det lag i 
serien som har tredje bästa försvaret i 
ligan så här långt, vi har gett många unga 
talanger chansen, vi spelar en tilltalande 
fotboll där vi vill bygga upp spelet bakifrån 
och vi jobbar stenhårt i närkamperna, 
berättar Jean som har haft ett antal 
fokuspunkter i förändringsarbetet.

– När jag började i Djurgården förra 
hösten så var det de här bitarna som 
många var missnöjda med. Att vi inte 
spelade en tilltalande fotboll och att vi 
saknade energi och vinnarmentalitet. Det 

– Jag dog lite inombords när hon 
skadade sig. Dels för hennes egen skull 
och dels för att jag är helt övertygad om 
att Maria är en sådan spelare som hade 
löst vissa knutar för oss. Hon skjuter med 
båda fötterna, är snabb, ivrig och med en 
vinnarskalle som hade gett oss mer 
poäng. Med Maria i laget hade vi inte 
tappat till exempel Uppsala, Umeå och KIF 
Örebro, det är jag övertygad om.

ATT FOTBOLLSÅRET I ÖVRIGT varit lätt 
kaotiskt har ju gjort många saker 
knepigare men Jean poängterar ändå att 
det inte enbart varit negativa aspekter av 
coronapandemin.

– Det har varit på både gott och ont 
men vi har ändå kunnat dra fördelar av det 
där laget fick mer tid inför seriestarten. Vi 
hade väldigt många nyförvärv inför den 
här säsongen och som det blev nu kunde 
vi träna mer tillsammans och vi fick även 
mer tid på gräs innan serien drog igång. 
Hade ligan inte flyttats fram hade vi inte 
haft till exempel Sheila van den Bulk 
tillgänglig. Nu har hon varit med mycket 
och rent statistiskt tar vi fler poäng med 
Sheila på planen. Samtidigt har vi ju fått 
tighta till och isolera gruppen där vi stängt 
in oss mer och inte haft några besök. Så 
det har varit för- och nackdelar, berättar 
Jean som fått se en specifik fördel i en lite 
otippad, men högeffektiv, defensiv rockad 
för ytterbacken Portia Boakye under 
säsongen som med bravur tagit klivet in 
centralt.

– Jag är en ganska nervös kille ibland 
och när jag hörde hur tränarna resonerade 
höll jag på att ramla av stolen. Det var 
faktiskt på Portias begäran när vi hade 
mycket skador då hon sa: »jag har gjort 
det tidigare, jag kan spela mittback«. 
Sedan har tränarna funderat, jag har hållit 
mig utanför och resultatet blev ju 
fantastiskt bra. 

Text: Peder Ernerot  Foto: Johan Sahlén

har vi jobbat stenhårt för att förändra och 
det har skett genom de spelare vi har tagit 
in. Vi vill ha folk som ständigt tävlar i 
träning och man märker att det förändrar 
miljön - både på gott och ont, utan att 
trampa någon på tårna. Däremot så finns 
det fortfarande saker vi bör förändra och 
måste titta på inför kommande säsonger: 
vi har till exempel ett av ligans minst 
producerande anfall så här långt med 13 
mål på 15 matcher. Vad beror det på? Vi 
kanske ska se över våra fasta situationer? 
Men viktigast är ändå att fundera på hur vi 
utvecklar vårt spel ännu mer.

ATT DE OVAN NÄMNDA problemen i offensi-
ven uppstått har ju onekligen påverkats av 
skadan i våras. på premiumvärvningen 
Maria Hovmark. Den danska anfallaren 
åkte på en korsbandsskada efter sju 
minuter i sin första match i DIF-tröjan, 
givetvis ett oerhört tungt avbräck.

BLAND ÖVRIGA POSITIVA förändringar har 
många unga spelare visat framfötterna där 
speciellt 18-åriga mittfältaren Louise 
Hvarfner snabbt har etablerat sig i laget 
sedan hon flyttades upp från FA19 i juni.

– Det är klart att vi har haft ambitionen 
att titta på de yngre spelarna mer. ”Lollo” 
flyttade vi upp i somras och hon startade 
nästan direkt mot Göteborg borta och 
sedan var hon även med från start mot 
Piteå borta. Hon har snabbt blivit en 
ordinarie spelare och det hade nog ingen 
räknat med. Det betyder att Dennis 

(Gabrielsson, FA19-tränare) och de övriga 
akademiledarna bevisligen gör någonting 
rätt, förklarar Jean som även etablerat ett 
samarbete med Elitettan-laget Sandviken 
i samma syfte.

– Vi vill få till karriärövergången. Jag 
tycker att F19-miljön är för ojämn där det 
ofta handlar om att passa i sidled, det är 
nästan som man ibland undrar om målen 
står på långsidan. Vill vi på sikt ha spelare 
som kan gå in och prestera på seniornivå 
så behöver man hitta ett mellansteg. Jag 
har tittat lite på IFK Lidingö där det finns 
Djurgårdskopplingar, så det skulle också 

kunna vara ett möjligt framtida samarbete. 
Men fram tills dess behöver vi en miljö där 
våra tjejer kan utvecklas i rätt takt och ta 
för sig. Jag tänker på spelare i FA17 som till 
exempel Nea Flyborg, Louise Larsson och 
Nicole Ruiz Granados, de behöver det här 
steget.

MED TANKE PÅ ATT JEAN även är ansvarig för 
den under året uppstartade flickakade-
min blir övergången given till en sonde-
ring kring hur den verksamheten ser ut 
just nu.

– Vi har en gyllene generation i flickor 
2004. Det blir väldigt intressant att se hur 
vi gör inför 2021 när vi ska bilda nya lag för 
FA17 och FA19. De uttagningarna är alltid 
känsliga men vi är ju trots allt en elitförbe-
redande verksamhet med ambitionen att 
så många som möjligt ur den kullen ska nå 
OBOS Damallsvenskan. I 02:orna har vi 
fyra stycken men jag tror att det kan bli 
ännu fler i 04-kullen.  

– I de nedre åldrarna är det under 
uppbyggnad. Innan hade vi bara FA17 och 
FA19 men nu har vi startat för 06:orna och 
i det laget är det tre spelare som roterar 

Jean Balawo 

»Vi ska spela en
tilltalande fotboll«

»Vi har en gyllene generation i flickor 2004. 
Det blir väldigt intressant att se hur vi gör inför 
2021 när vi ska bilda nya lag för FA17 och FA19.«
JEAN BALAWO

Jean Balawo även är ansvarig för den under året uppstartade flickakademin.
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med FA17 och även spelar matcher. Nu till 
hösten kommer vi att bilda två nya lag av 
flickor födda 2010 och 2011. Det gör att vi 
då har hunnit ikapp pojksidan som har 
10-19 år. Djurgårdens ambition är ju att 
erbjuda lika förutsättningar för alla och då 
når vi de målen, säger Jean som utdelar en 
eloge till arbetet med knattarna inom 
föreningen.

– Jag vill ge lite extra cred till Mattias 
Larikka och det jobb han gör med våra 
yngsta spelare. De generationerna som 
kommer med flickor 2010 och 2011 ser 
verkligen lovande ut tack vare hans 
gedigna arbete. Det är något som jag 
hoppas att det satsas ännu mer på för det 
kommer att bära frukt både inom flick- och 
pojkakademin.

NÅGOT SOM BÅDAR GOTT inför framtiden 
alltså, och för Jeans egen del blickar han 
gärna framåt där målsättningarna är 
tydliga och en fråga är central.

– Hur kan vi fortsätta att utvecklas? 
Vårt mål för damlaget är att på sikt ta 
tredjeplatsen som ger spel i Champions 
League. Plats 1 och 2 är för långt bort, vi är 
inte där ännu och det kräver extremt 
mycket av oss som förening för att komma 

ikapp. Men realistiskt sett ska vi kunna 
tävla om plats 3-5 inom 2-3 år. Så det är 
också målet, menar Jean med tanke på 
gapet upp till OBOS Damallsvenskans två 
topplag.

– Hemmamatchen mot Rosengård var 
en taktisk triumf för oss men om man ser 
på de andra matcherna mot Kopparbergs/
Göteborg och Rosengård så märker man 
att när vi blir trötta ser man kvalitetsskill-
nad på spelarna. Vi behöver få in fler 
sådana starka namn och samtidigt jobba 
med det vi har för att kunna konkurrera om 
förstaplatsen på sikt.

MEN FÖRST OCH FRÄMST handlar det om 
nuvarande säsong där målbilden är tydlig.

– Vår målsättning är ju att säkra 
kontraktet och helst då inte i sista 
matchen. Det får gärna vara några 
omgångar kvar så att vi kan jobba framåt. 
Skillnaden för min del blir ju även att jag 
kastades rakt in i verksamheten förra året 
och nu jobbar jag redan med förlängningar 
och nyförvärv, så det blir lugnare i 
november/december för min del.

Vad som sedan definieras som lugn i 
Jeans värld är kanske en smula otydligt 
med tanke på den massiva del av veckans 

168 timmar som läggs på fotboll.
– Just nu är jag sportchef, akademichef 

och även tränare (F2006) samt kör 
scouting. Så jag är i stort sett överallt och 
ingenstans men jag gillar när det är full 
fart. Det är det jag är van vid och så som 
det ska vara, avrundar han. 

Simone Edefall, Fanny Lång och Camilla Huseby
firar efter matchen mot Eskilstuna.

18-åriga mittfältaren Louise Hvarfner har snabbt etablerat 
sig i laget sedan hon flyttades upp från FA19 i juni.

Ett stort tack
En imponerande uppslutning från våra säsongskortsinnehavare.

Inför säsongen 2020 såldes 11 099 säsongskort vilket är rekord för Djurgården Fotboll. 
Strax efter att försäljningen stängt stod det dock klart att åtminstone merparten 

av säsongen skulle behöva spelas inför tomma läktare.

Trots detta mottog vi bara 1 394 ansökningar om återbetalning av säsongskort. 
Till er som valt att avstå ersättning vill vi rikta ett stort tack!

Vi har samtidigt full förståelse för de som av olika skäl inte hade möjligheten att 
avstå återbetalning. Era ansökningar om ersättning kommer att behandlas efter avslutad 

säsong när vi vet hur många matcher som spelades utan publik.
 

Vi vill även passa på att tacka alla våra befintliga och nya partners som fortsätter att tro på det vi 
gör och står vid vår sida. Allt detta bidrar till ett starkare Djurgården Fotboll framöver.

Ni är nummer 1.
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E
tt år tidigare i Belgrad hade Hammarby krossats med 4-0 
så Djurgårdarna var medvetna om vissa kvaliteter hos 
motståndet. Kanske var respekten lite väl stor under den 

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

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

Stockholmarna var även närmast ett segermål under matchens 
slutskede. Kim Källström slog två projektiler till frisparkar som 
båda var nära att resultera. Den första träffade kryssribban, den 
andra knockade(!) en av partizanerna i muren. 

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

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

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

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

Returmötet en vecka senare slutade 2-2 vilket bittert nog 
innebar att Djurgården slogs ut ur Champions League. I 
omgången efter besegrade Partizan Belgrad Newcastle United 
och gick vidare till gruppspelet.   

När den här tidningen skickades till tryck hade vi precis förlorat mot CFR Cluj med 0-1 
trots en bra insats på hemmaplan. Följ med oss i en tillbakablick på några av de allra 
bästa insatserna i Europaspelet på 2000-talet.
Text: David Bogerius  Foto: Bildbyrån

EUROPAmatcher   vi minns
Partizan Belgrad - Djurgården 1-1 (0-0)

Djurgården - FC Köpenhamn 3-1 (2-0)

30 juli 2003, Champions League, kvalomgång 2:

3 oktober 2002, Uefacupen, omgång 1:

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

1-0 (13) Självmål, 2-0 (45) Johan Elmander, 2-1 (88) Zivkovic, 3-1 (90) Kim Källström (straff) 
Publik: 13 459 på Råsunda
Djurgårdens startelva: Isaksson - Rasck, Henriksson, Karlsson (k), Dorsin - Rehn, Johansson, 
Källström - Stefanidis, Elmander, Wowoah
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D
jurgårdens första match i Europa sedan Cupvinnarcup-debaclet mot isländska 
Fram 1990. En långsida med drygt 1300 tillresta supportrar skapade ett enormt 
tryck, framför allt med växelramsan »Åkebys järnkaminer/Zoran Lukics 

järnkaminer« och sjöng fram DIF till en ganska komfortabel seger. 
Nervknutarna löstes upp i och med de vackra 1-0-målet där Babis Stefanidis 

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

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

15 augusti 2002, Uefacupen, kvalomgång:

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

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

»F
örhoppningsvis kan denna startelva även överraska i 
matchen« skrev dif.se i samband med offentliggö-
randet. Och det kunde den. Djurgårdens tränare Kjell 

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

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

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

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

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

Juventus - Djurgården 2-2  (0-1)
10 augusti 2004, Champions League, kvalomgång 3:

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

Artikeln är en återpublicering från Djurgårdaren nummer 2/2017.
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Tack vare våra partners och en framgångsrik affärsmodell står sig Djurgårdens affärs-
verksamhet fortsatt stark trots pandemin.
– Våra partners har haft stor förståelse för situationen. Jag är oerhört tacksam, säger 
Daniel Malmgren, Affärsområdesansvarig företag och partners på Djurgården Fotboll.

R
ådande coronapandemi har ställt 
krav på många organisationer sedan 
dess utbrott. Men istället för att 

bromsa samarbeten har många av våra 
partners snarare gasat – till exempel valde 
stjärnsponsorn Prioritet Finans i april att 
förlänga med två år, och det har faktiskt 
tillkommit fler partners än det försvunnit.

– Vi har ett fantastiskt samarbete med 
Prioritet Finans och är oerhört glada att de 
ville förlänga sitt avtal. Det visar att vi är 
en attraktiv samarbetspartner och att det 
även i dessa tider går att göra stora avtal. 
Det stärker vår position och sänder 
signaler till andra partners.

SENASTE HALVÅRET har Daniel och hans 
team försökt hitta aktiveringar och nya 
partners som passar för rådande världs-
läge. Matleverantören Wolt är en av många 
nya som valt att samarbeta med Djurgår-
den Fotboll. En annan är TCL som säljer 
tv-apparater.

– Det gäller att försöka hitta de 
partners som passar denna svåra tid vi 
lever i och anpassa det vi erbjuder efter 

de nya förutsättningarna.

DE PUBLIKLÖSA MATCHERNA har självklart 
inneburit ett bortfall i de avtal och 
överenskommelser som Djurgården slutit 
med sina partners. Men myntet har, som 
bekant, två sidor. 

– Exponeringen har varit bättre än 
någonsin givet att vi har högre tittarsiffror 
på matcherna på tv. Eftersom vi inte 
kunnat vara på matcherna har vi försökt 
hitta event som är utanför fotbollen. 

 
DANIEL MALMGREN ÄR INNE PÅ sitt nionde år i 
Djurgården Fotboll. När DIF tog klivet från 
Stadion till Tele2 Arena 2013 viktades 
verksamheten om genom att ta in 
säljbolaget ISP som tidigare hjälpt till att 
sälja skyltar på Stadion, en relation som 
redan var bra och upparbetad. Man valde 
på ett sätt att outsourca försäljningen men 
ändå behålla den internt.

– Det var viktigt för oss att våra säljare 
ska sitta tillsammans med oss, kännas DIF 
och bara sälja DIF. Det faktum att våra 
säljare är anställda av ISP ska inte påverka 

Text: Marcus Björling

Text: Johan Andersson

deras lojalitet, engagemang till DIF och 
närheten till våra partners. Utvecklingen vi 
haft de senaste åren och vårt samarbete 
med ISP har gett eko i fotbollssverige som 
ett exempel på ett framgångsrikt sätt att 
bedriva partnerförsäljning, säger Daniel 
som sedan dess sett en 20-procentig 
utveckling på försäljning per år.

 
TACK VARE AFFÄRSMODELLEN och samarbe-
tet med ISP har Djurgården Fotbolls 
affärsdel hanterat ett minst sagt tufft 
2020 på ett bra sätt.

– Vi har en god uthållighet, låga 
kostnader, fantastiska partners, kompe-
tenta och drivna medarbetare. Många av 
våra större kunder har löpande avtal som 
inte gick ut i år – de ligger över ett par år 
fram i tiden. Omsättningen kommer sjunka 
i år, då många av våra intäkter grundar sig 
på event, men marginalen gör att vi 
kommer nå ett bra resultat.  Man får 
acceptera att 2020 är som det är. Vi vill 
komma tillbaka till normalläge 2021. Just 
nu får vi göra det bästa möjliga av 
situationen, avslutar Daniel. 

»Våra partners 
har ställt upp« 

I
spåren av coronapandemin har hela 
Idrottssverige drabbats hårt ekono-
miskt då publikintäkterna försvann 

över en natt. Det har startats initiativ från 
i princip varje idrottsförening för att klara 
den dagliga driften, så även från oss på 
Djurgården Fotboll. Givmilda Djurgårds-
supportrar har köpt fiktiva biljetter, så 
kallade stödbiljetter till våra hemmamat-
cher som ett substitut för att inte kunna 
vara på plats men ändå stötta Djurgården 
ekonomiskt.

UPPSLUTNINGEN HAR minst sagt varit 
fantastisk. Sedan den allsvenska 
premiären hemma mot Örebro har 5 090 
olika Djurgårdare swishat 10 898 gånger. 
Summan de fiktiva biljetterna har inbringat 
för hemmamatcherna är enorma 1,2 
miljoner kronor.

TIDIGARE UNDER 

VÅREN gjorde 
Djurgården Fotboll 
och Djurgården 
Hockey även en 
gemensam 
kampanj under namnet #Tillsammansför-
DIF som inbringade ytterligare 2 miljoner 
kronor i rena gåvor som fotbollen och 
hockeyn delade på.

Utlottning av matchtröjor och biljettpaket
Inför varje hemmamatch har vi adderat 
vinster i form av spelartröjor från guldsä-
songen 2019 och biljettpaket till den första 
matchen som kommer att spelas inför 
publik med full kapacitet. Efter varje match 
har vi sedan gjort en slumpmässig dragning 
bland alla som swishat, där varje 50 kronor 
som swishats har gällt som en lott.

VILL DU VARA MED och köpa stödbiljetter går 
det bra att Swisha till Djurgården Fotboll 
på nummer 123 567 72 08.

DJURGÅRDEN FOTBOLL vill rikta ett stort tack 
till alla er som köpt stödbiljetter eller 
stöttat Djurgården på annat sätt!
    Läs mer och se vinnarna på DIF.se/
tillsammans

Sammanställningen av summor och 
antal stödbiljetter gäller per torsdagen 
den 17 september.  

Swish för miljoner

2 500 matlådor
till vården

Stadsdelströjor till 
stöd för Östra Station

Fantastisk uppslutning av Djurgårdsfamiljen 
har inbringat över två miljoner kronor till 
Djurgården Fotboll via stödbiljetter.

I
nitiativet Tillsammans för Stockholm är 
ett insamlingsinitiativ för sjukvårdsper-
sonalen i Stockholm som startade under 

våren i samband med att coronapandemin 
bröt ut. Genom att samla in bidrag från 
givmilda Djurgårdare såg man till att leverera 
lunchlådor på löpande band till den hårt 
prövade sjukvårds-personalen samtidigt 
som man försåg flera olika restauranger, 
bland andra Järnvägsrestaurangen Östra 
Station, med välbehövliga ordrar. 

TOTALT SAMLADE INITIATIVET in över 180 000 
kr vilket motsvarar ca 2 500 lunchlådor. 
Snyggt jobbat!
    Vill du läsa mer om initiativet kan du 
besöka deras Instagramkonto 
 @tillsammansforsthlm. 

U
nder våren återlanserades stadsdelskampanjen där Djur-
gårdare kunde välja att trycka Djurgårdsskölden och just sin 
stadsdel på bröstet på olika tröjmodeller. Det blev en stor 

succé som verkligen visade att Djurgårdssupportrar finns runt om 
hela staden!

DÅ ÖSTRA STATION hade det kämpigt under våren tog vi fram en 
specialtröja med trycket Östra Station där Djurgårdsbutiken 
skänkte 100 kr för varje såld tröja. Gensvaret från Djurgårds- 
supportrarna var enormt. På bara ett par dagar såldes fler hundra 
tröjor och när kampanjen summerades var t-shirten med Östra 
Station-tryck den mest sålda med hela 562 tröjor, vilket genere-
rade en gåva på 56 200 kr.

VI TACKAR ALLA DJURGÅRDARE som hjälpt till att stötta Berit och 
Djurgårdarnas vattenhål nummer ett!

PÅ ANNAN PLATS I TIDNINGEN kan du läsa mer om succén för 
stadsdelskampanjen. 

Daniel Malmgren
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Henrik Berggren om det ekonomiska året, hur pandemin påverkar 
klubben och om beslutet att inte sänka spelarlönerna.
Text: Fabian Ahlstrand  Foto: Axel Bengtsson & Johan Sahlén

Henrik Berggren

»Vi har aldrig gått in 
med en så god ekonomi 
som inför 2021« 

N
är pandemin slog till i Sverige i mars, 
kort efter att den sista matchen i 
Svenska cupens gruppspel spelats, 

var frågetecknen många. Parallellt med 
att de internationella ligorna pausades 
var det oklart när och om Allsvenskan 
skulle starta. När Allsvenskan nu går in 
på upploppet är det fortsatt utan publik. 
Djurgårdens VD Henrik Berggren har stått 
inför stora utmaningar sedan han blev VD 
för klubben år 2013, men 2020 är ett år 
som inte liknar någonting annat.

– I början av pandemin var det 
viktigaste att försäkra oss om att persona-
len mådde bra och att vi fortfarande kunde 
bedriva vår verksamhet. Det blev mycket 
digitalt, folk jobbade på distans. Därefter 
blev naturligtvis huvudfokuset ekonomin, 
det gällde att snabbt göra antaganden 
inom föreningen. Vi har en stor verksam-
het, det är mycket pengar som omsätts i 
föreningen, säger Henrik och fortsätter:

– Det första vi funderade över var 
säsongskorten, hur vi skulle informera 
våra innehavare av säsongskort. För oss 
var det viktigt att vi gick ut till dem och 
påminde om att de kunde anmäla intresse 
för återbetalning, och inte tvärtom. Man 
ska veta att pandemin har drabbat vissa 
supportrar hårdare än andra och för vissa 

är ett säsongskort väldigt mycket pengar. 
Det visade sig att 88% var solidariska och 
inte krävde pengarna tillbaka, vilket är helt 
fantastiskt.

Är du förvånad över den höga siffran?
– Faktiskt inte. Eftersom jag jobbat så 
länge i föreningen vet jag hur solidariska 
supportrarna är. Jag och Thomas af 
Geijerstam (biljettansvarig) uppskattade 
att mellan 10-15% skulle begära peng-
arna tillbaka och det blev alltså 12%.

Utöver att de flesta var solidariska vad 
gäller säsongskorten finns det många 
andra delar som hjälpt klubbens ekonomi 
under året.

– Eftersom vi sålde Marcus Danielson till 
Kina för en väldigt stor summa pengar i 
februari har vi en mycket gynnsam position 
i jämförelse med många andra klubbar i 
landet. Så vår uthållighet att klara 

pandemin är väldigt god. Vi har gjort 
mycket rätt under året och sedan är det 
mycket som hjälper oss på vägen. Vi har 
aldrig tidigare haft så många medlemmar i 
föreningen (ungefär 17 000) och vi har gjort 
en del väldigt lyckosamma kampanjer. 
Även souvenirverksamheten tillsammans 
med hockeyn går väldigt starkt och på 
ungdomssidan har vi aldrig haft så många 
deltagare på våra fotbollscamper förut. 
Föreningen som helhet är mycket stark. 
Det som år hårdast drabbat är ju uteblivna 
publikintäkter på herrlagets matcher, samt 
våra kommersiella partners. Precis som 
med privatpersoner måste vi ha respekt för 
att företag har fått ekonomiska bekymmer 
och kanske måste skjuta på betalningar. Vi 
har tidigt haft löpande kontakt med våra 
partners för att följa hur det går för dem så 
att vi kan göra kalkyler för året och planera 
samarbeten framöver. I publikfrågan har vi 
räknat med att det inte blir någon publik 
alls i år, det har varit grundtesen i allt 
istället för att lura oss själva att publiken 
kommer tillbaka redan i år. 

DJURGÅRDEN FOTBOLL har genomfört 
permitteringar för A-lagsverksamheten. 
Vissa konkurrenter har även tagit steget 
till lönesänkningar. Det är något som 

» Det nya kansliet
kommer stärka
vår förening. «
HENRIK BERGGREN

22
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dock inte är aktuellt i dagsläget. 
– Vi har haft permitteringar på 

spelartruppen och på merparten av 
personalen. Herrlaget var permitterade i 
två månader och övrig personal i huvud-
sak tre månader, vissa något längre. Vi var 
lite senare än de andra klubbarna med 
permitteringar. Tack vare vår goda 
ekonomi kunde vi ha mer tålamod och 
fortsätta med verksamhet som vi hade 
fullt upp med inför säsongsstarten.

 
Många klubbar har även sänkt spelarnas löner. 
Är det något som är aktuellt i Djurgården?
– Det är klart att det varit uppe till 
diskussion, men vi har valt att inte göra 
det. Vi känner att vi har de ekonomiska 
musklerna för att stå kvar med våra avtal. 
Mitt och styrelsens yttersta ansvar är att 
ha en ekonomi i balans och vi tycker att vi 
kan ha det även fast vi inte sänker lönerna. 
Sedan kan allt ändras från den ena dagen 
till den andra. Till exempel om vi inte kan 
sälja biljetter inför nästa säsong, då är vi 
kanske tvungna att vidta åtgärder. Det är 
ingenting vi behöver göra nu och därför 
anser vi att det är en nackdel att röra runt i 
en fungerande verksamhet.

Hur mycket har ni börjat planera inför 2021? 
– Från sommaren och framåt har vi börjat 
planera för 2021. Allt från publik och 
sponsorer till truppbygge på herr- och 
damsidan. Att vi börjat planera redan 
efter sommaren skiljer sig dock inte 
mycket från ett »vanligt«” år, det är så 
viktigt att vara ute i tid med allt, inte 
minst gällande sponsorer. Det gäller att 
göra allt sådant i tid, och det är något vi 
kämpat med under de fem senaste åren, 
att komma i fas. Nu är vi i fas och då har vi 
bättre förutsättningar.

Hur ser ekonomin ut inför nästa år?
– Vi kommer att göra ett väldigt fint 
ekonomiskt år 2020, och även fast driften 
är ett stort minus så kommer resultatet 
vara kraftigt plus. Vi har aldrig gått in med 
en så god ekonomi som inför 2021, vilket 
är helt paradoxalt. En stor anledning till 
det är att vi varit försiktiga under 
sommarens transferfönster. Vi har inte 
velat gå »all in«, för vi vill göra en 
satsning senare. Jag förstår att det finns 
en besvikelse över att vi inte gjorde en 
större satsning inför Europaspelet, men vi 
har litat på den spelartrupp vi har i år. 

NÅGOT SOM ÄR NYTT I ÅR för föreningen är 
det nya kansliet. I april flyttade persona-
len från anrika Klocktornet till TV4-huset, 
bara ett stenkast bort. En större lokal där 
hela föreningen nu sitter tillsammans. En 
stor fördel menar Henrik.

– Vi har pratat om det under en längre 
till att vi borde sitta tillsammans med Dam 
och Ungdom. Jag brinner väldigt mycket 
för att vi ska ha en sammanhållen 
förening. Vi har länge tittat på att bygga 
någonting själva, men har inte riktigt hittat 
den perfekta lösningen av olika anled-
ningar. Till slut visade det sig att huset på 
Hjorthagen ska rivas och då hamnade vi i 
ett läge där vi var tvungna att agera. Det 
ena var att hitta något nytt till de som satt 
på Hjorthagen, men då kände jag att det är 
bättre att vi flyttar från Klocktornet. Det 
beslutet fattade vi i slutet av förra året. 

Vad tror du detta kommer medföra för fören-
ingen i längden? 
– Jag tror vi kommer bli mycket effektivare 
när vi sitter ihop. Kommunikationen blir 
enklare och sammanhållningen blir 
starkare. Det kommer stärka vår fören-
ingen, avslutar Berggren. 

Henke firar SM-guldet i Norrköping i fjol.

nrcgroup.se

Bygg framtidens 
Sverige med oss

www.nrcgroup.se

Läs mer och hitta ditt nya jobb på:
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Han har varit Djurgårdare sedan barnsben, vunnit cupguld och SM-guld i klubben, och i år 
gjorde han sin 100:e allsvenska match. Jacob Une Larsson är Djurgårdare med stort D.

G
rattis till 100 allsvenska matcher i 
Djurgården!
– Tack, det känns jättebra, det 

känns stort att nå den milstolpen. Det var 
kanske inget jag förväntade mig när jag 
skrev på men med tiden växer man in i det 
och det vore härligt att göra 100 till!

Hade du själv koll på den siffran inför 
säsongen?
– Njaae, jag visste ungefär hur många 
matcher jag hade gjort, men jag hade inte 
tänkt så mycket på det. Så när Bosse kom 
in i omklädningsrummet och sa det till mig 
innan matchen blev man ju glad så klart.

Du gjorde 56 allsvenska matcher för BP. Gillar 
du Djurgården dubbelt så mycket?
– Ha ha, bra fråga. Nej men med BP 
spelade vi ju i Superettan också, så totalt 
är det nog omkring 100 matcher (94, reds. 
anm.) i A-laget där också. Jag är väldigt 
stolt över att ha spelat många matcher i 
båda klubbarna!

Minns du när Djurgården kontaktade dig första 
gången?
– Ja, jag kommer ihåg att min agent 

berättade om att det fanns intresse från 
Djurgården. Det var lite oväntat för vi låg i 
Superettan då och jag funderade väl lite 
på vart karriären skulle ta vägen. Jag var 
fortfarande under kontrakt med BP men 
hade mindre än sex månader kvar på 
kontraktet så jag fick prata med andra 
klubbar. Vi besökte Kaknäs och träffade 
Bosse och tränarna Pelle Olsson och 
Anders Johansson. De berättade lite om 
sin spelfilosofi och visade runt på 
faciliteterna. Det är det första minnet jag 
har av kontakten med Djurgården.

Minns du vad du tänkte?
– Jag kommer ihåg att jag tog en prome-
nad med en av mina bästa polare vid den 
tiden som också är Djurgårdare och 
berättade om Djurgårdens intresse och sa 
typ »nyp mig i armen« till honom. Jag 
minns att vi båda verkligen hoppades att 
det skulle bli av, av flera anledningar. Det 
var en rätt sjuk känsla minns jag.

Hur ser du på din säsong personligen hittills?
– Även om jag pratar utifrån mig själv talar 
jag nog ändå för alla när jag säger att det 
varit en väldigt annorlunda säsong. Det 

började med en väldigt lång försäsong  
och en inledning som startade lite 
halvknackigt för hela laget. Man var inte så 
matchvan som man brukar när Allsvenskan 
drar igång, men nu har man vuxit in i det 
mer och mer och nu kliver vi in i andra 
fasen av säsongen känns det som. Det 
gäller att hålla svackorna så få och korta 
som möjligt och hänga med i toppen, för 
det har i alla möjligheter till att göra.

Hur mycket saknar man publiken?
– Jo men man saknar dem fantastiskt 
mycket! Det man fått lära sig den här 
säsongen är att hämta den energin man 
brukar få av publiken ur sig själv nu istället. 
Det går ju inte att jämföra årets matcher 
med en arena full med Djurgårdare – 
adrenalinet och bubblan man går in i. 
Vi försöker så klart göra det bästa av 
situationen men det blir inte samma bubbla 
att kliva in i, den kraft som finns runt 
omkring en när det är publik finns inte nu.

Är du medlem i Djurgården?
– När vi vann SM-guldet i fjol fick alla 
spelare ständiga medlemskap i klubben, 
men jag var faktiskt redan medlem. 

Text: Olle Arnell  Foto: Bildbyrån

Jacob Une Larsson

Över 100 matcher i DIF

Gör som Jacob Une Larsson: bli medlem på DIF.se/medlem

Efter två år i DIF Akademi har Djurgårdens sjukgymnast Tania Nilsson nu jobbat med A-laget 
på Kaknäs under nio månader - en period av lärdomar, coronahantering och hårt jobb med 
rehab och skadeprevention.

M
ed all respekt för de många och 
långa diskussionerna om de 
mentala aspekterna av fotboll är 

det ändå i grund och botten en fysisk 
sport. Det kräver att skador tas om hand 
och i bästa fall förhindras och där kommer 
Djurgårdens sjukgymnast Tania Nilsson in i 
bilden.

EFTER AVSLUTADE STUDIER i Lund arbetade 
hon med Kalmar FF:s akademi och 
U21-lag, plus diverse landslagsuppdrag, 
men rekryterades sedan till DIF Akademi 
inför säsongen 2018 och har nu även 
hunnit med nio månaders arbete med 
A-laget ute på Kaknäs.

– Det har varit en härlig tid på Kaknäs. 
Det är ju en jättefin miljö där ute med både 
ledarteamet och spelargänget, så det har 
varit både kul och lärorikt. Sedan har det 
ju varit en speciell säsong med corona och 
allt som det fört med sig, så det blev ju 
annorlunda jämfört med det man hade 
tänkt från början. Men jag tycker att vi har 
fixat det bra, berättar Tania som ställts in 
för många praktiska utmaningar med 
tanke på smittskyddsaspekten.

– I början av pandemin var vi tvungna 
att hitta förhållningssätt. Men jag tycker 
att vi löste det bra där framför allt Kalle 
Barrling (naprapat) tagit mycket ansvar 
kring hur vi styr upp behandlingar och hur 
vi umgås och agerar under träningar och 
matcher. Det har gett oss en fungerande 
vardag.

I OCH MED SEJOUREN på Kaknäs har Tania 
fått uppleva tillvaron i både A-laget och 
pojkakademin.

– Nu när man sett båda verksamhe-
terna så tycker jag att vi har väldigt 
professionell verksamhet både i A-laget 
och akademin, där känns det som att 
Djurgården utmärker sig. Den stora 
skillnaden för min del när jag jobbat med 
A-laget är att det finns mycket mer 
resurser, det är fler ledare per spelare 
vilket gör att man kan göra ännu mer per 
spelare. Sedan har man även en väldigt 
nära kontakt med lagläkarna Håkan 
Nyberg och Bengt Sparrelid som stöttar 
det medicinska teamet. Det skapar en 
extra trygghet och underlättar när man 
jobbar med skador.

JUST SKADEPREVENTION är en viktig faktor 
inom arbetet där historiken ofta banar 
väg för nutiden.

– Vi jobbar på liknande sätt genom 
hela verksamheten. Det handlar om att ha 
koll på spelarnas tidigare problem i 
karriären, identifiera svagheter och jobba 
med att stärka dem. Det blir mycket 
prepp i gymmet inför träningen som är 
individanpassad utifrån varje spelares 
problemställning. Sedan gör ju Viktor 
(Helander, fystränare) ett stort jobb på 
planen med skadeprevention med styrka, 
löpningar med mera. Det bygger upp 
spelarna och hjälper oss förhoppningsvis 
att undvika skador, berättar Tania som 

vänligt avböjer att lyfta fram enskilda 
exempel på A-lagsspelare som förtjänar 
en extra guldstjärna för sitt jobb med 
fysen. 

– De sköter det bra och är seriösa 
allihopa, så det är svårt att lyfta någon 
specifik.

ATT HON SOM KVINNA är verksam i en miljö 
med stor majoritet män upplever hon inte 
som något problem alls.

– Jag är van vid det och har jobbat 
länge inom fotbollsvärlden där jag ofta 
varit enda tjejen. Men på Kaknäs har jag ju 
Bella och Maria i köket och Yvonne 
(Strömberg, mentor) också. Men jag har 
alltid blivit jättebra bemött och aldrig 
kännt mig åsidosatt av ledare eller 
spelare, så det har egentligen inte varit 
något jag funderat över.

NÄRMAST FÅR TANIA dock ta hand om det 
fysiska välmåendet för de äldsta lagen 
inom pojkakademin när hon nu återvän-
der till Hjorthagen.

– Jag kommer att jobba med PA19 och 
PA17 tillsammans med Simone Cullura som 
också är sjukgymnast. Han jobbar halvtid 
med lagen och då blir vi 1,5 där i den 
rollen. Så det blir full fart med det och 
samtidigt jobbar jag med mina doktorand-
studier i idrottsvetenskap inom skador 
och träningsbelastning som tar lite tid. 
Tanken är att jag ska bli doktor i idrottsve-
tenskap när jag är färdig, avslutar Tania.  

Text: Peder Ernerot  Foto: Kenth Norberg

Tania Nilsson

Yrke: skada
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Vissa bilder lyckas verkligen fånga de starka ögonblick och känslor 
som uppstår kring Djurgården. Fotografen Johanna Lundberg jobbar 
för Bildbyrån och fotar ofta våra matcher i sin yrkesroll. Vi bad henne 
plocka ut några av sina favoritbilder med tillhörande motivering.
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Fakta: johanna lundberg

DIF-bakgrund:
– Min storasyster tog med mig på min första 
Djurgårdsmatch som 8-åring. Det var det som 
fick mig att bli kär i sport. Jag har både haft 
säsongskort och jag har jobbat ideellt för 
föreningen. Djurgården gav mig en chans att 
lära mig ett yrke, träffa människor som i dag är 
mina närmsta vänner och gett mig minnen för 
livet. I dag jobbar jag professionellt och följer 
alla lag i allsvenskan på samma sätt, supporter-
skapet fick därför läggas på hyllan och jag följer 
matcherna med en neutral syn. Men visst 
hoppas jag att min dotter tar över stafettpinnen 
och ställer sig på läktarna istället för mig.

Bästa DIF-minne:
– Jag har fått uppleva SM-guld på plats som 
supporter och som yrkesverksam. Men att få 
vara med om att dokumentera och på det sättet 
spara minnet av något som betyder mycket för 
så många var en otrolig upplevelse. Så det blir 
den där oktoberkvällen 2019 i Norrköping där 
man först är som en robot som är inställd på att 
fånga allt runtomkring en, från smärtan i 2-0 till 
euforin vid 2-2. Och sen när alla lämnat arenan 
så sätter man sig ner och tänker »Vad var det 
som precis hände?« 

Favoritspelare:
– Markus Karlsson.
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Bild 1:
– Fotbollen är inte densamma med 
tomma läktare. Därför väljer jag en 
bild på ett fullsatt Tele2 en vårkväll 
när solen är på väg ner bakom arenan 
och konfetti-tifot fyller Sofia.  

Bild 2:
– Det finns i min mening ingen finare 
arena än Stockholms Stadion och vilken 
lyx att Djurgården spelar fotboll just där. 
Just den här bilden är från en augusti-
kväll 2019 när vi möter Rosengård.

Bild 3:
– Jag försöker alltid hitta vinklarna vi inte är så vana vid. Att klättra 
upp i taket och montera en kamera var värt det när Buya gjorde 2-0 
mot Örebro i säsongens näst sista match. Hur det gick sen minns vi 
alla väldigt väl.

Bild 4:
– En till bild på Buyas 2-0-mål mot 

Örebro, dimma över planen, ett 
glädjehopp och en arena i total eufori.

Bild 5:
– Som fotograf vid slutsignal när ett SM-guld är bärgat så finns det bara 
en sak att göra – springa, trycka på avtryckaren och hoppas på det bästa. 
Jag gillar den här bilden för att det händer så mycket. Allt från spelarnas 
ansikten i skräckblandad förtjusning till glädjeyran hos supportrarna.

Bild 6:
– Det finns väl något fint i att det inte spelar någon roll hur gammal du är och om 
du precis som lagkapten vunnit ett SM-guld. Mamma kommer ändå se till att du 
inte är smutsig i ansiktet inför en fotografering.

Johanna Lundberg
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I våras rustade vi upp damernas träningsbas Kristinebergs IP, 
både funktionsmässigt och visuellt.

D
jurgårdens damlag bedriver sin 
dagliga träning på Kristinebergs 
IP:s gräsplan. Det är en anlägg-

ning som ska rustas upp och bli en arena 
med standard för OBOS Damallsvenskan. 
Det politiska beslutet om detta är taget, 
men av olika anledningar (bl.a. eventuellt 
bostadsbygge på Stadshagens IP) har 
genomförandet skjutits upp.

DRÖJSMÅLET FÖR BESLUTET att genomföras 
har medfört att nödvändigt underhåll på 
anläggningen inte skötts, och lokalerna 
var långt ifrån värdiga ett allsvenskt lag. 
Av förståeliga och naturliga skäl vill inte 
Stockholms Stad lägga några större summor 
på en tillfällig ombyggnad av något som 
snart kan rivas inför den stora upprustning-
en. Så vi i Djurgården tog tag i det själva. 
Stockholms Stad har dock hjälpt till genom 
Idrottsförvaltningen och Fastighetskontoret 
vilket vi är tacksamma för.

I DEN OMBYGGNATION och renovering som 

vi genomfört har följande gjorts:
• Nybyggt sjukvårdsrum i omklädnings-

byggnaden
• Uppfräschning av omklädningsrum för 

F19
• Nybyggda omklädningshytter i dam-

lagets omklädningsrum
• Målning av kakel, samt nylagt klinkers i 

duschutrymmen
• Iordningställande av styrketräningsrum
• Iordningsställande av omklädningsrum 

för tränarna
• Uppfräschning och målning av styrke-

lokal samt kontorsytor åt lagledningen

ÄVEN LAGLEDNINGEN för damerna var med 
och gjorde en hel del av jobbet. Bland 
annat har de målat styrkerum/kontor. Tack 
till dom, och ett extra tack även till:
• BJ Bygg som har gjort ombyggnatio-

nerna till ett klart rabatterat pris.
• Pelle Lindebergs golvfirma som har 

sponsrat duscharbetet och mattan i 
styrketräningsrummet. Danne Skoogh, 

glasmästare från Lidingö som har 
skänkt speglar.

DESSUTOM HAR mångårige supportern Isak 
von Peltzer från dekorerat med DIF-skölden 
i gymmet och omklädningsrummet. Isak 
var tidigare engagerad i Fabriken som 
gjorde tifon till Djurgårdens matcher, och 
vi säger stort tack även till Isak!

Större ombyggnation väntar
I planerna kring den stora kommande 
ombyggnationen ingår att man kommer 
att rusta upp planen och lägga konstgräs. 
Dessutom kommer övriga utrymmen i den 
K-märkta omklädningsbyggnaden byggas 
om invändigt så att det blir fina omkläd-
ningsrum, styrke- och rehabrum, matsal 
och övrigt som behövs på en modern 
träningsanläggning.

När ombyggnaden är gjord kommer 
damerna att bedriva sin träning fullt ut på 
arenan. Vi återkommer när den stora 
renoveringen sätter igång! 

Text: Olle Arnell

Renovering på
Kristinebergs IP
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D
et började med punken och det är inte särskilt 
märkligt. Som subkultur har den och fotbollens 
supporterkultur flera uppenbara gemensamma 

nämnare. En är den gör-det-själv-mentalitet som låg till 
grund för egenproducerade t-shirts och fanzines, en 
annan den omvittnat starka sammanhållningen. En tredje 
är medias initiala förakt och misskreditering och en fjärde 
skulle kunna vara det högljudda uttrycket, även om det 
finns uppenbara skillnader i uppsåt.

PUNKBANDET EBBA GRÖN bestod av en Djurgårdare 
(Thåström), en AIK:are (Fjodor) och en Hammarbyare 

(Gurra). Deras klubbsympatier var nog inte särskilt kända 
när det begav sig (1978-82) men under många år efter, 
långt efter att bandet splittrats, då och många år 
framöver spelades Rågsvedstrion på hög volym i bussar 
på väg till Norrköping, Örebro eller Flen. 

På en av de första Blue Saints-halsdukarna trycktes 
epitetet »Stockholms Pärlor« under ett blått helgon. 
»Stockholms Pärlor« var också titeln på en av låtarna på 
Ebba Grön-albumet »Kärlek & Uppror« (1980). Det 
spelades från början till slut om det bara fanns batterier 
i bandspelaren. I ett analytiskt sammanhang kan man se 
det där trycket på halsduken som ett tydligt tecken på 

Han tror att känslan av utanförskap i supporterkretsarna 
var större på den tiden jämfört med idag. 

–  Vi var sällan fler än några hundra som åkte till 
kanske Göteborg eller Borlänge och där blev man ofta 
behandlad som en tredje klassens medborgare av polis 
och arrangörer. Jag tror att det medförde en känsla av 
att vi var en liten invasionsstyrka som kom för att visa 
upp oss och vår kärlek till Djurgården.
 
1980-TALET VAR, SM-silvret 1988 undantaget, ingen 
framgångsrik period för Djurgården Fotboll. Det gick 
bättre i hockeyn som också hade betydligt högre 
publiksiffror. Djurgårdsklacken var otvivelaktigt större på 
Hovet än på Stadion, men en ny generation med en 
annan attityd började bli en kraft att räkna med i 
supporterleden. Även om de blårandiga fortsatte 
jojo-turerna mellan Allsvenskan och Division I Norra 
formades supporterkulturen mer och mer runt fotbollen 
på 1990-talet. 

– Jag och många av mina vänner har suttit på bussar 
och tåg i hundratals, om inte tusentals timmar, på väg till 
bortamatcher. Då blir man tvungen att hitta underhåll-
ning som inte bara går ut på att vråla ramsor i varandras 
ansikten. Det finns chockerande nog en ganska begrän-
sad intellektuell lockelse i att sjunga »Skål för Djurgårn 
ska det va« för 94:e gången även för en 16-åring. 
Eftersom bortaresorna var vår fritidsgård och vårt största 
nöje i livet så var det naturligt att bandspelaren åkte 
fram. Generationen innan mig och mina vänner hade sin 
stil och sin musik. Vår generation av supportrar ville hitta 
vår egen stil och uttrycka den precis som tidigare 
generation hade gjort.

INSPIRATIONEN KOM ÅNYO ATT HÄMTAS I ENGLAND, men den 
här gången från Manchester i stället för London. Till 

skillnad från punken som knappast var mer 
förknippad med DIF än andra lags följare, kom 

manchestervågen med band som Happy 
Mondays att prägla främst Djurgårdens 
supporterkultur. 

– I den eran, tidigt 90-tal, så var 
England det musikaliska navet för många. 
I kombination med den engelska supporter-

kultur som många ville efterhärma sedan 
tidigare, blev det naturligt att band som The 

Stone Roses och New Order plockades upp. 
Frisyrerna var rätt och kläderna var allt annat än 

donkey-jackor, bombers och Dr Martens. Vi tog till oss 
det där med hull och hår, säger Daniel Johansson.

Text: David Bogerius

Vad har Djurgårdens supporterkultur med musik att göra? För många har den kanske bara 
varit nåt som hörts i bakgrunden, i en buss på väg till en bortamatch, men för andra har den 
varit en oerhört viktig och identitetsbildande beståndsdel. Med hjälp av tre supportrar tittar 
Djurgårdaren närmare på tre musikstilar som präglat kulturen på olika sätt. 

33

den starka kopplingen mellan 
punk- och supporterkulturen, 
men egentligen var det väl 
bara nån som tyckte att det 
passade bra. 

PÅ SAJTEN BSJK.SE berättas 
historien om Djurgårdens supporterförening Blue Saints / 
Järnkaminerna. I delen om 1980 nämns låten »Hem till 
Stockholm igen« av Strix Q som ett återkommande inslag 
på hemresor från diverse städer. Till skillnad från Ebba 
Gröns alster glömdes den snabbt bort. Strix Q, var för 
övrigt kompband till Magnus Uggla, liksom Thåström en 
DIF-supporter, vars tidigare kompositioner som »Varning 
på stan« och »Vittring« från 1977 respektive 78 överlevde 
flera decennier i supporterbussarna. Just »Vittring« 
utvecklades till och med till en klackramsa i hockeysam-
manhang tillägnad forwarden Anders Kallur. Djurgårds-
klacken bytte ut »Allting som jag vill kan jag göra«  mot 
»Allting Kallur vill kan han göra«.

Den moderna klackkulturen med sånger, ramsor, 
halsdukar och tåg- och bussresor genom Sverige tog, 
åtminstone, halvfart i Stockholm i slutet av 1970- och 
början av 80-talet. Inspirationen kom till viss del från 
England och det gjorde även en hel del av musiken som 
spelades på kassetter i de medhavda »bergsprängarna« 
med inbyggda högtalare och handtag. Punkpionjärer 
som The Clash och Sex Pistols var självklara inslag på 
blandbanden, ett slags analoga och fysiska Spotify-
listor, som kunde ta ett par timmar att spela in om det 
gjordes med nödvändig noggrannhet. Det var de med 
störst musikintresse och skivsamlingar som hade 
tålamodet för hantverket och genom det upptäckte 
andra Djurgårdare flera brittiska grupper som 
The Pogues, Business, Toy Dolls, The Specials och 
Madness. Genom samma blandband blev KSMB:s 
»Atomreggae« och även ett obskyrt singel-
släpp som Gyllene Divors »Ni har ingen 
tunnelbana« (1981) till allsångsfavoriter i 
bussen

– NÄR JAG BÖRJADE ÅKA PÅ BORTAMATCHER 
någon gång runt 1988 så vill jag minnas att 
det var rätt mycket Oi! och punk som 
spelades. Man kan lugnt säga att det var en 
ganska exklusivt maskulin miljö med musik i 
samma anda, där en låt som »Someones Gonna Die« 
med The Blitz inte direkt var ovanlig, säger Daniel 
Johansson, 45.

Djurgår’n I
HÖGTALARNA

Daniel Johansson

Thåström innan FCKöpenhamn borta 2002.

»Punkpionjärer som The Clash och Sex Pistols 
var självklara inslag på blandbanden, ett slags 
analoga och fysiska Spotify-listor, som kunde 
ta ett par timmar att spela in om det gjordes 
med nödvändig noggrannhet.«JEAN BALAWO
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– FÖR MIG PERSONLIGEN har The 
Stone Roses alltid varit det som 
jag mest förknippat med Djur-
gårdskulturen. När de gjorde sin 
reunion (2012) var det massor av 

Djurgårdare som åkte till England 
för att se dom, man sprang på andra 

DIF lite överallt i Manchester, säger 
Andreas Almén Karlsson, 37, och fortsätter: 

– När jag på riktigt kom in som supporter i början av 
2000-talet var casual-kulturen och den brittiska 
inspirationen fortfarande väldigt stark. Vi lyssnade i 
huvudsak på britpop och »madchester«, det vill säga 
band som Oasis, The Stone Roses och Happy Mondays 
och även nya brittiska grupper  som t.ex. Kasabian och 
Libertines. Den elektroniska musiken fanns med även då, 
men den hade inte samma dominans som den har i dag. 
Nu för tiden är det i huvudsak techno som spelas när det 
ordnas större fester inför matcher men det är naturligt 
och positivt att musiken skiftar lite med åren. 

Sommaren 1995 spelade The 
Charlatans, ett av de större Madchester-
banden, på Vattenfestivalen i Stock-
holm. Det var väldigt mycket folk på 
plats på Riddarholmen, varav ett 
ganska stort antal Djurgårdare. En av 
dem kastade upp en matchtröja, det 
röda bortastället, till sångaren Tim 
Burgess. Han satte den omedelbart på 
sig och utbrast »This shirt is fucking 
amazing«. Några veckor senare bar han 
samma tröja på mittuppslaget i en av 
de största engelska musiktidningarna. 
Även om Charlatans-sångaren 
sannolikt inte visste ett dyft om DIF 
blev symboliken onekligen stark. 

Andreas Almén Karlsson menar att 
musiken varit väldigt viktig för 
Djurgårdens supporterkultur:

– Den har ju verkligen den potentialen att skapa 
identitet och känsla av samhörighet. Och en stor del av 
livet som aktiv supporter är ju att vistas flera timmar 
tillsammans med likasinnade i färdmedel på väg till och 
från bortamatcher, det blir som fester där musiken får en 
naturlig roll. Sen ska det tilläggas att det just bland 
Djurgårn’s supporterkärna alltid funnits en förhållandevis 
stor andel musiker, DJ:s, klubbarrangörer och folk med 
stort musikkunnande och intresse. Lika så har det varit ett 
ganska unikt fenomen att Djurgårdare gått på konserter 
tillsammans och ibland sjungit ramsor mellan låtarna för att 
liksom befästa att den här musiken är vi. 

DET ÄR TECHNO, HOUSE OCH TRANCE som är populärast, men 
stilarna har sina olika storhetstider och går, som med 
mycket annan musik, även ihop med varandra. 

– Många använder techno som ett helhetsbegrepp 
över all elektronisk dansmusik, medan andra kan gå in på 
nördnivå om vad som är vad och varför. Goa Trance var 
stor fluga när det kom i början av 90-talet och blev snudd 
på disko-kommersiell ett tag, men 
tappade ganska snabbt i populäri-
tet. Techno är den stil som hållit 
längst och är nu större än någonsin. 

»Djurgår’n och Techno« är inte 
bara en podcast. Begreppet är 
välkänt från tröjor och en banderoll 
på läktaren. 

– Det började med utomhusfes-
ter och några andra arrangemang 
runt 2014. Bland annat en fest på 
Tranan efter Örebro borta. Men 
själva begreppet Djurgår’n & 
Techno sattes något år senare då 
även banderollen målades, säger 
Marcus Stork.  

Daniel Johansson menar att det 
är vitalt för en supportergrupp, eller 
vilken grupp människor som helst 
för den delen, att hitta sina 

ETT BETEENDE SOM FICK Aftonbladets recensent Per 
Bjurman att undra varför det sjöngs Djurgårdssånger 
mellan Oasis-låtarna på Cirkus 2002. Oasis och andra 
britpopband var egentligen nostalgiakter redan då, men 
tycktes fortfarande uppfattas som relevanta i DIF:s 
supporterkretsar. Samtidigt hade technomusiken tagit 
allt större plats.

– Det fanns en lite outlaw-aktig karaktär på rave i 
lagerlokaler och musiken var otroligt spännande, så vi 
högg på det också. Man jagade alster med grupper, 
labels och DJ:s som 808 State, Terry Farley, Paul 
Oakenfold och Carl Cox, minns Daniel Johansson. Om 
inte annat för att spela just på väg till bortamatcher och 
visa upp vad man hade hittat. 

SOUTHSIDE CONNEXION, en känd gruppering bland 
DIF-supportrar, bildades efter att Djurgårdare från 
Tullinge och Rönninge-Salem sprang på varandra på 
technofester. 

– En annan rolig sak är att ett techno-skivbolag 
bildades på Sektion O på Stadion 
under en ruskig höstmatch i 
Norrettan 1998, minns Marcus Stork, 
43 år, som DJ:at och producerat 
house och techno sedan 1997.  

Han menar att technon, precis 
som en gång britpopen, har tagit en 
större plats i Djurgårdskretsar än i 
andra.

– Speciellt under de senaste åren 
med alla Open Air och fester kring 
matcher. Det finns ambitiösa och 
betydelsefulla Djurgårdare som har 
jobbat hårt och skapat allt detta, 
vilket har gjort att det numera finns 
en egen Technokultur inom klubben. 

Marcus Stork är med och gör 
podcasten Djurgårn & Techno, där 
»technogubbar« delar med sig av sin 

kunskap till en yngre generation, och har även spelat på 
några av de större arrangemangen i samband med 
fotbollsmatcher . 

– Det har varit bra och välarrangerade 
tillställningar. Den största Open Air-festen 
var innan cupfinalen hemma mot Malmö 
(2018) med ett par tusen personer som 
värmde upp och hade kul på den stora 
grusplanen bakom Sofialäktaren. Det har 
även varit fester inne på klubbar och mer i 
raveform som under en bilbro i Uppsala och 
en lasthangar i Slakthusområdet.  

kulturella uttryck och sätten att uttrycka sin stil och sina 
känslor. 

– Musiken och kulturen runt mode och stil i samband 
med fotboll är oerhört betydelsefull. Den är ett tecken på 
vilken klubb man håller på och till och med vad den 
klubben aspirerar på att vara. I mina ögon är Djurgårdens 
supportrar helt klart ledande i Sverige på att utveckla sig 
något så när i takt med samtiden. Enligt mig handlar 
supporterskapet oerhört mycket om tillhörighet. Den 
tillhörigheten har förstärkts av att många lyssnade på 
samma musik och gick på samma konserter och klubbar 
under alla dessa år. 

HAN KAN FÖRSTÅ ATT FRÅGAN KOMMER UPP. Att någon undrar 
vad engelska musikstilar har att göra med ett Stockholm-
slag som spelar fotboll i 90 minuter plus övertid. 

– Mitt svar är att allt har med Djurgården att göra. Det 
som är det stora i det här är det sociala - innan och efter 
de där 90 minuterna. Där sker det saker som musik och 
mode. Där skapas de glada minnena och den gruppkänslan 
som sammanfogar en förening och dess supportrar.  
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Marcus Stork

Fina färger bland publiken på en 
Stone Roses-konsert i Manchester.

Open Air-fest innan cupfinalen mot MFF 2018.

Tim Burgess från britpop-bandet
The Charlatans iklädd DIF-tröja.

Andreas Almén 
Karlsson

»Musiken och kulturen runt 
mode och stil i samband med 
fotboll är oerhört betydelsefull. 
Den är ett tecken på vilken 
klubb man håller på och till 
och med vad den klubben 
aspirerar på att vara. «JEAN BALAWO
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För andra året i rad och tredje gången totalt blev det 
blårandigt guld för damlaget när SM i beach soccer 
avgjordes i somras.

Som nyexaminerad sjuksköterska fick Julia Blomström 
en väldigt annorlunda start på sin yrkesbana.

M
ycket har vänts upp-och-ned 
under coronapandemin och för 
beach soccer-SM innebar det att 

endast tre lag var på plats för att göra upp 
om pokalen i Vetlanda i början av augusti.

Djurgården, svårspelade Vetlanda 
United samt Stureby FF (före detta 
Södersnäckorna) – samma trio som kvalifi-
cerade sig till slutspelet i fjolårets SM.

– Väldigt kul att Svenska Fotbollförbun-
det såg till att man kunde genomföra ett 
SM på ett tryggt och säkert sätt. Det är det 
man tränar för. De lagen som vi mötte är 
de bästa i Sverige. Även om det var få lag 
så fick vi kvalitet på motståndet, säger 
guldkaptenen Julia Blomström som 
betonar hur svårt det har varit att planera 
för framtiden.

– Det har varit så oklart hela säsongen 
hur det ska se ut. Vi var inställda på att 

A
lla har vi olika erfarenheter av det 
coronavirus som drabbade världen 
i början av året. För Djurgårdens 

beach soccer-kapten Julia Blomström 
innebar det att hennes arbetsplats på 
Norrtälje sjukhus gjordes om från en 
vanlig medicinsk vårdavdelning till 
sjukhusets särskilda covid-avdelning.

– Det har varit ett väldigt märkligt år. 
Man börjar känna det nu när det sjunker 
in, säger Julia Blomström om den 
intensiva perioden.

INTE SÄLLAN behövde de svårt sjuka 
patienterna flera veckors vistelse på 
sjukhuset innan de kunde skrivas ut. På 
grund av smittorisken infördes även 
besöksförbud. Till stor del var Julia och 
hennes kollegor de enda som patienterna 
på vårdavdelning 4 fick träffa.

– Nu vet vi mer om sjukdomen. Man 
har mött olika situationer för första 

komma iväg och få ett kvitto på att vi gjort 
något bra. Det har varit ett jobbigt halvår 
för oss alla.

VETERANEN JULIA BLOMSTRÖM hyllar 
kollektivet som främsta anledning till den 
lyckade helgen. Spelarna i laget har 
samtliga erfarenhet från antingen 
allsvenskt eller division 1-spel. Ett 
rutinerat gäng som blir mer sammanfogat 
säsong för säsong. Till nästa år går SM i 
beach soccer från att vara inofficiellt till 
att bli officiellt under SM-veckan i 
Halmstad. Ökad status för sporten är 
något som Julia och lagkamrater jobbar 
hårt för.

– Det är vårt huvudsakliga mål. Att se 
till att sporten blir större. SM-veckan i 
Halmstad ser vi jättemycket fram emot. 
Det ger sporten en högre status i Sverige. 
Globalt är den större, mycket större, säger 
Julia som tillsammans med övriga i laget 
lägger ner mycket tid på att få i nya 
sponsorer för att ta laget och sporten till 
nya höjder.

– Vi jobbar väldigt hårt för att få det att 
gå runt. Efter augusti avslutade vi 
säsongen för att ta nya tag inför 2021. Vi 
behöver komma mer utomlands och vara 
med i fler internationella turneringar 
utöver Winners Cup. 

– Det hjälpte mig jättemycket. Man går 
in i ett slags tävlings-mode, man stänger 
av känslorna till slut. Vikten av att ta hjälp 
av varandra, att våga göra det, säger Julia 
vars avdelning var bland de första att 
stuva om i planeringen då den var en 
epidemi- och pandemiavdelning.

UNDER SENSOMMAREN lugnade sig stormen 
på sjukhuset en aning – för nu i alla fall.

– Jag tror vi kommer få leva med covid 
väldigt länge. Men nu vet vi vad det 
handlar om och jag tror och hoppas att vi 
varit med om det värsta.

Har du kunnat koppla bort tankarna på 
covid-19 någon gång?
– Det har jag. Man får hitta sina 
ventiler. Det är jätteviktigt. Dels 
familjen, men även fotbollen överlag. 
Det har varit en bra återhämtning för 
mig, säger Julia. 

spela Euro Winners Cup i Portugal, som 
sedan blev framflyttat till september. Men 
vi bestämde oss att inte åka dit då det 
blev för svårt att få ihop det med våra 
arbeten och scheman.

JULIA BLOMSTRÖM, till vardags sjuksköter-
ska på Norrtälje Sjukhus i Roslagen, har 
det senaste halvåret tagit hand om 
covid-sjuka patienter. Ett hårt och 
intensivt arbete som så klart slitit på 
kropp och huvud. Hon ser sporten som 
en avlastning.

– Vi har ju tränat på hela våren i stort 
sett. Att ses har varit en slags ventil för 
oss alla. Vi har alla mött covid på olika 
sätt. Vissa i laget är till exempel brand-
män, säger Julia.

– När vi väl kom ner till Vetlanda var det 
så klart oerhört skönt för oss alla att 

gången, och även om det fortfarande 
berör en, så känner jag mig i dag mer 
bekväm i att möta Covid-patienter och 
dess anhöriga, berättar Julia och 
fortsätter:

– När patienterna började komma in 
var det nya direktiv och olika riktlinjer 
som gällde varje dag. Hela arbetslaget 
fick mötas upp för att tolka hur dessa 
skulle avläsas och efterlevas. Hela 
sjukhuset behövde organiseras om för att 
göra plats för covid-patienter. Men det 
gick oerhört bra. Alla var väldigt flexibla 
och vi togs väl om hand som personal.

ROLLEN SOM LAGKAPTEN i Djurgården och 
de många åren av spel i en lagsport 
hjälpte Julia att ta sig igenom sin första 
period som nyexaminerad sjuksköterska i 
en främmande och ovan vardag. En stark 
grupp var grundfundamentet för att hålla 
energin uppe.

Text: Marcus Björling  Foto: Bildbyrån & Julia Blomström (privat)

Text: Marcus Björling  Foto: Julia Blomström (privat) & Johan Sahlén

DIF grävde guld 
i Vetlanda

Sjuksköterska 
och lagkapten

Beachsoccer
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Med vår tjänst fakturaköp får du betalt av oss 
samma dag som vi får dina fakturor. Dessutom 
minimerar vi din kreditrisk samtidigt som vi tar hand 
om all administration.

Störst i Sverige på 
fakturaköp.

prioritet.se

Tryggt.
Enkelt. 
Snabbt.

DET FINNS FÅ SAKER UTÖVER VÅRA MATCHER som engagerar supporterleden i Djurgården lika mycket som våra 
matchtröjor. Diskussionerna om vad man gillar, inte gillar, saknar, eller suktar efter är många och långa varje 
gång en ny tröja har lanserats. Det är underbart att se det engagemanget!

Säsongen 2020 har vi, tillsammans med adidas, lanserat inte mindre än fyra nya tröjor. Hyllningströjan till SM-
guldet, Celebration Jersey, presenterades i februari och den blev verkligen en succé! Sedan följde tröjan alla 
gått och väntat på, den blårandiga förstatröjan. Den uppdaterade designen där ränderna symboliserar ljuset 
över vår huvudstad, gav en försäljning som slog alla tidigare rekord. Andratröjan 2020 är röd som en symbol för 
kärleken till klubben i våra hjärtan. Årets senaste tröja är vår tredjetröja som är en hyllning till Djurgårdsskölden.

Vilken är din personliga favorit? Samtliga tröjor finns att köpa i Djurgårdsbutiken i Globen och på DIFbutiken.se
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För en del spelare är karriären avslutad – för andra har karriären tagit ordentlig fart. Här är alla DIF-spelare 
som spelat i Djurgården sedan 2015 men som inte är kvar i klubben i dag. Hur många har du koll på?

Var är DE nu?
Text: Anders Lindberg (Blåränderna.se)  Foto: Bildbyrån

Lämnade 2020:

Lämnade 2019:

Lämnade 2017:

Lämnade 2018:

Marcus Danielson, Dalian Pro, Kina (DIF 2018-2020)
Guldkaptenen är vår senaste försäljning. I Dalian Pro har han bland andra ex-göteborgaren Sam Larsson 
och världsstjärnan Marek Hamsik (f.d. Napoli) som lagkamrater. Tränar klubben gör Rafael Benitez som 
har en Champions League-titel med Liverpool på sitt CV. Efter en tuff start har Dalian presterat allt bättre 
och klättrar i tabellen.

Aliou Badji, Al Ahly, Egypten (DIF 2017-2018)
Lämnade Djurgården i januari 2019 för Österrike och Rapid Wien. Efter lite drygt
ett år, 34 matcher och 9 mål, kom ett bud från Al Ahly som Rapid accepterade. Badji har 
numera en ordinarie plats i startelvan hos en av Egyptens och Afrikas största klubbar.

Gustav Engvall, Mechelen, Belgien (DIF 2017)
Har haft otur med skador men är populär i 
Belgien och Mechelen. Över 10 mål har det 
blivit under de 2 åren han har spelat och han 
var bidragande till att Mechelen vann den 
Belgiska Cupen 2018/19.

Kebba Ceesay, Helsingborg  
(DIF 2007-2012, 2016-2017)
Utlånad till Helsingborg men 
tillhör Sirius.

Tim Björkström, Sirius (DIF 2015-2017)
Spelar i Uppsalalaget Sirius sedan 2018.

Othman El Kabir, Ural, Ryssland (DIF 2016-2018)
Såldes till Ryska Ural som ligger i den nedre delen av tabellen men har 
klarat kontraktet de senaste åren. Tacka El Kabir för det! Othman har 
varit en av lagets bästa poängspelare under samtliga sina tre säsonger.

Kerim Mrabti, Mechelen, Belgien 
(2015-2018)
Bröt sitt kontrakt med Birmingham under 
våren 2020 och tränade med oss under en 
period i somras. Han skrev på för 
Mechelen i Belgien under sensommaren 
och spelar där tillsammans med Gustav 
Engvall som ju var inlånad till Djurgården 
under säsongen 2017.

Haruna Garba, Suzhou Dongwu, Kina (DIF 2017-2018)
Har hunnit med spel på Malta och i Ungern och återfinns 
numera finns i den kinesiska andradivisionen. Spelade i 
Europa League med ungerska Debrecen och gjorde bland 
annat mål mot italienska Torino.

Niklas Gunnarsson, Strömsgodset, 
Norge (DIF 2016-2018)
Hann med en kort sejour i Palermo 
innan flyttlasset gick tillbaka till 
Norge. Hjälpte Sarpsborg att rädda 
kontraktet 2019 och spelar numera 
i Strömsgodset.

Tino Kadewere, Lyon, Frankrike (DIF 2015-2018)
Tino fanns på storklubbarnas radar redan när han spelade hos oss och inte blev intresset 
mindre efter succén i franska Le Havre. Gick till Lyon inför den här säsongen och debuterade 
i bortamötet med Bordeaux i september. Vi ser fram emot ett följa Tino i den franska 
toppstriden och i Champions League.

Mohamed Buya Turay, Hebei, Kina (DIF 2019)
I Hebei hittar vi 2019 års skyttekung Buya Turay. Med anledning av coronapandemin 
har den kinesiska ligan delats upp i två grupper där de åtta bästa lagen går till slutspel. 
Det gör att Danielson och Buya inte kan mötas förrän i ett eventuellt slutspel.

Besard Sabovic, Mjällby (DIF 2016-2019)
Skrev på för Mjällby inför 2020. Är ordinarie på Mjällbys mittfält.

Joseph Ceesay, Helsingborg (DIF 2013-2019)
Tillhör Helsingborg sedan 2020 för vilka han skrev på som bosman.

Souleyman Kone, Westerlo, Belgien (DIF 2017-2019)
Ett lån till slovakiska Dunajska Streda gjorde att belgiska Westerlo 
fick upp ögonen för Kone där han spelar idag.

Mihlali Mayambela, Farense, Portugal (DIF 2016-2019)
Lillebror Mayambela skrev på för Farense under 2019. Har varit 
utlånad till Israel och Bnei Yehuda där han stod för 1 mål på 7 
matcher. Nu åter i Portugal.

Benjamin Machini, IK Frej (DIF 2019)
Tredjemålvakten från 2019 spelar säsongen 2020 i IK Frej.

Julian Kristoffersen, Jeonnam Dragons, Sydkorea (DIF 2017-2018)
Tillhör numera Jeonnam Dragons i Sydkorea dit han flyttade efter 
en sejour i danska Hobro.

Andreas Isaksson 
(DIF 2001-2004, 2016-2018)
En av 2000-talets största Djurgårdare
lade handskarna på hyllan efter
säsongen 2018.

Jonas Olsson (DIF 2017-2018)
Gjorde en kort comeback med 6
matcher I Wigan efter tiden I Djurgården. 
Syns numera som expert på Viasat.

Oscar Jonsson, Karlstad Fotboll (DIF 2014-2018)
Jakten på speltid gjorde att den tidigare tredjemålvakten 
hamnade i Karlstad och division 1 där han är lagets förstaval.

Amadou Jawo, Brottby SK (DIF 2013-2018)
Lånades ut till Frej under 2018. Spelar numera i 
Brottby SK i de lägre divisionerna.

Felix Beijmo, Malmö FF (DIF 2017-2018)
Tillhör Malmö FF efter en tid I Tyskland där 
han tillhörde Werder Bremen men var 
utlånad till MFF och Greuter Furth.

Omar Eddahri (DIF 2018)
Skrev på ett kontrakt över hösten 2018
med DIF. 6 matcher blev det innan han 
tillbringade 2019 i Sundsvall. Kontraktslös.

Yura Movsisyan (DIF 2018)
Återvände till USA och Chicago Fire efter lånet I 
Djurgården. Har varit utan klubb sedan början på 2019.

Kim Källström (DIF 2002-2003, 2017)
Avslutade karriären efter 2017 års säsong och syns bland 
annat som expert i tv.

Daniel Berntsen, Tromsö, Norge (DIF 2015-2017)
Lämnade Djurgården för spel i norska Vålerenga. 
Tillhör nu Tromsö som kämpar för en återkomst till 
norska Tippeligan till 2021.
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Genomgången är gjord av Anders Lindberg som skriver kontinuerligt på  
Blåränderna.se, bland annat om veckan som gått för våra f.d. spelare ute 
i Europa. Läs gärna mer av honom på Blåränderna.se.

Lämnade 2015:

Kenneth Höie (DIF 2012-2016)
Avslutade karriären efter 2016. Jobbar i dag hos vår partner Volkswagen.

Stefan Karlsson, Öster (DIF 2014-2016)
Har efter ettåriga sejourer i Jönköping och Östersund hittat hem till Öster igen.

Alexander Faltsetas, Häcken (DIF 2014-2016)
Har tillhört BK Häcken sedan 2017 där han är en nyckelspelare på mittfältet. 
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Nyasha Mushekwi, Zhejiang Greentown, Kina (DIF 2015)
Efter succén i DIF 2015 såldes Mush till Kina och Dalian Yifang. På tre 
säsonger gjorde han 90 matcher och hela 53 mål. I Kina får lagen ha max 
fem utlänningar i truppen och när Dalian värvade spelare från såväl La 
Liga, som Serie A och Premier League fanns det inte längre plats för 
Nyasha. Han spelar idag i Zhejiang Greentown i Kinas andradivision.

Emil Bergström, FC Utrecht, Nederländerna (DIF 2007-2015)
Emil såldes till ryska Rubin Kazan under 2015. 17 matcher och 
1 mål blev det innan han lånades ut till Schweiz och Grasshop-
pers året därpå. Han var utlånad till Basel 2019 och tillhör 
numera Utrecht permanent.

Sebastian Andersson, Union Berlin, Tyskland (DIF 2014-2015)
Få har nog missat Sebastian Anderssons framfart de senaste 
åren. Spelar i dag i Union Berlin där han blev lagets skytte-
kung under säsongen 2019/20. Är lika självklar i Union Berlins 
startelva som i den svenska landslagstruppen.

Jesper Arvidsson, BP (DIF 2013-2015)
Spelar numera i Brommapojkarna i division 1 efter 
sejourer i Sirius och norska Vålerenga.

Martin Broberg, Örebro SK (DIF 2012-2015)
Spelar i Örebro efter ett äventyr i norska Odd.

Fredrik Stenman 
(DIF 2003-2005, 2014-2015)
La ner elitkarriären efter 2015. 
Har gjort några matcher för IFK 
Lidingö de senaste åren.

Lämnade 2016:

Michael Olunga, Kashiwa Reysol, Japan (DIF 2016)
Asiens hetaste spelare? Ja, Olunga kan mycket väl vara det. Efter en säsong 
i den japanska andradivisionen där han var helt avgörande för avancemang 
med 27 mål på 30 matcher återfinns Kashiwa i landets högsta serie igen. 
Där fortsätter han att göra mål och han är i skrivande stund ligans skytte-
kung med 16 mål på 16 matcher och laget ligger på en sjundeplats.

Omar Colley, Sampdoria, Italien (DIF 2015-2016)
Colley såldes till Belgiska Genk och hann med 26 matcher i ligan och 13 i 
Europa League under det första året. Två säsonger i Belgien blev det 
innan Sampdoria betalade över 80 miljoner kronor för mittbacken. 
Colleys succé i Italien har gjort att han ryktas till bl.a. Premier League.

Hampus Nilsson, Trelleborg
(DIF 2013-2016)
Numera i Trelleborg och Superettan.
Spelade allsvenskt i Falkenberg 2019.

Mathias Ranegie (DIF 2016)
Lämnade DIF efter 2016 och hann med spel i Udinese, Häcken och 
Syrianska innan knäproblem tvingade honom att lägga av. 

Sam Johnson, Real Salt Lake, USA (DIF 2015-2016)
Spel i klubblag i Kina, Norge och USA och landslagsspel i Liberia – 
Sam Johnson har hunnit med spel på 4 kontinenter sedan han 
lämnade oss. Han spelar i dag i den amerikanska ligan MLS.Seon Min-Moon, Sangju-Sangmu, 

Sydkorea (DIF 2015-2016)
Sedan Moon lämnade Djurgården har 
han hunnit med spel i tre klubbar i 
Sydkorea samt landslaget. Moon 
startade matcherna mot Mexiko och 
Tyskland under VM. 

STJÄRNSPONSOR

HUVUDPARTNERS

AFFÄRSNÄTVERKET

TACK!
Djurgården Fotboll och ISP vill rikta ett stort tack till alla våra partners 
som trots tuffa påfrestningar stått bakom oss när vi har behövt det som 
mest. Vi hoppas att vi snart ses på Tele2 Arena för att se på Stockholms 
bästa fotbollslag och knyta nya affärer. 

Vill du läsa mer om våra partners eller om du själv vill bli partner till 
Djurgården Fotboll besöker du dif.se/foretag

ARLANDASTAD
GOLF

VVS & VENT - ISOLERINGAR

Raccoon
D E V E LO PM EN T

OM

Kontor & Fastighetsservice
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J
ohan Palm har funnits som tränare i Djurgårdens 
akademi sedan 2011. Han växte upp i Skövde och 
spelade själv fotboll i division 2 som högst, men 

som 20-åring tvingades han lägga av på grund av en 
stressfraktur i bäckenbenet.

–  Jag hade tränat för mycket helt enkelt, så när jag var 
19 hade jag ont konstant och spelade på värktabletter 
hela säsongen.

Efter det året ordinerades han total vila från träning 
under ett år. Efter ett års jobb i Stockholm, en sväng till 
Spanien för att plugga spanska, och ett par år fotboll till i 
Skövde lades skorna slutgiltigt på hyllan.

– Då flyttade jag till Stockholm igen och halkade in i 
Djurgården som fotbollstränare.

Hur gick det till?
–  Innan min diagnos hade jag tränat med en grekisk 
division 2-klubb här i Stockholm och tränaren där, Kaj 
Andersson, var numera ungdomstränare i Djurgården. 
Och han råkade faktiskt ringa fel en gång och hamnade 
då hos mig.

– Så ett par månader senare ringde jag upp honom 

– Fyra pass i veckan i Djurgården kanske inte låter så 
mycket men vi tränar ofta i två timmar under de eftermid-
dagspassen. Om man säger att en match är 100% 
belastning så tränar vi minst 200% totalt över en 
träningsvecka, oftast 250% eller 300%. Vilket innebär 
att du som spelare har en belastning motsvarande minst 
tre matcher under en vecka.

Hur tränar ni?
– Målet är att minska glappet under tiden de är i PA19 i 
jämförelse med A-laget.  Vi försöker såklart hela tiden 
närma oss A-laget utifrån vad varje individ klarar av på 
varje position, säger Johan och exemplifierar:

– Tittar man på Witry till exempel har han en typ av 
kapacitet som ytterback och då tittar vi på vad våra 
ytterbackar gör under en match eller en träningsvecka 
kontra vad Witry gör. Och så försöker vi hela tiden minska 
glappet dem emellan. Om du är sistaårs-junior så bör du 
ha minskat glappet, men enda sättet att komma ikapp är 
att få vara i en liknande A-lagsmiljö som i Djurgården över 
tid, för med kontinuitet vänjer du kroppen.

– Oscar Pettersson, till exempel, hade det tufft de 
första månaderna men successivt klarade han av att 
träna på samma sätt som de andra spelarna. Sen hänger 
ju förmåga och egenskaper och allt annat runt omkring 
ihop också, men så kan det se ut ur ett fysiologiskt 
perspektiv.

Vad är den sportsliga målsättningen för PA19?
– Målsättningen görs alltid tillsammans med spelarna. 
Utifrån varje individ är det att vi alltid ska förbättra deras 
kapacitet – oavsett om det är fysiskt, socialt, färdig-
hetsmässigt, eller kognitivt.

Kognitivt?
– Till exempel hur bra koll man har på sin omgivning på 
planen för att så snabbt som möjligt kunna ta rätt beslut 
utifrån vilket skede spelet är i, vilken position man 
spelar på och vad man har för uppgifter i relation till 
position och skede. 

Så resultatet, i form av hur matcherna slutar, är inte huvudsaken?
– Det är tudelat. Resultatet kan ju säga nånting om hur 
bra vi kan prestera tillsammans, men det behöver inte 
nödvändigtvis säga så mycket om spelarnas individuella 
nivå. Med det sagt så är målsättningen i år att komma 
topp fem för då är man kvalificerad för slutspel och får 
spela fyra matcher till i ett nytt seriespel. Då får vi spela 
fler bra matcher och spelarna har fler bra utvecklingstill-
fällen.  Kommer vi sedan först av dom lagen så får vi 
spela SM-final. Men bryter vi ner det till varje match så 
vill vi såklart vinna matchen, vi vill dock ännu hellre 
vinna matchen genom vårt arbetssätt även om det 
också finns många lärdomar i att vi inte alltid klarar av 
det och behöver anpassa oss under matchen. 

I ETT STARKT KOLLEKTIV, som i årets PA19 som är obeseg-
rade hittills med nio vinster på elva matcher, står även 

och frågade om jag fick komma och hjälpa till lite på 
träningarna. Och på den vägen är det.

Var det ett självklart val att bli tränare?
– Nej, det var en process med mig själv. Pappa har varit 
fotbollstränare i division 1 som högst och han försökte 
styra in mig på den banan när min skada kom, men det 
tog ett tag innan jag landade i det eftersom jag 
identifierat mig själv som fotbollsspelare under hela mitt 
liv. Men jag är bättre på att vara tränare än jag var på att 
spela fotboll, så det blev rätt till slut.

JOHAN GÖR SIN ANDRA SÄSONG som huvudansvarig för 
PA19 (tidigare U19), men var assisterande halva 
säsongen och huvudtränare för laget redan 2017 medan 
han pluggade. Några som också pluggar medan de är 
aktiva i PA19 är förstås spelarna.

– De flesta spelare går nationell idrottsutbildning på 
gymnasiet, och jag och några till i teamet håller i två 
morgonpass per vecka där. Så de spelarna gör oftast sex 
träningspass på en vecka, plus match. Men då är två av 
passen i skolans regi och under skoltid.

individens utveckling i centrum. Ett å-ena-sida-å-an-
dra-sidan-resonemang som går hand i hand fram till en 
bra prestation.

– Nummer ett är individen, alla våra spelare ska bli så 
bra som möjligt. Vi vill att så många som möjligt ska nå 
sin högsta potential under åren dom är hos oss. Förhopp-
ningsvis utvecklas någon eller några tillräckligt mycket 
och tar steget upp till vårt A-lag, eller om de inte blir det: 
kunna gå till ett annat lag, gärna division 1 och uppåt. 

– Det vi kan påverka är att se till att spelarna förstår 
och lär dom hur de kan påverka sin egen utveckling. 
Nummer 1 är hela tiden individen, att du som spelare 
fokuserar på det du kan kontrollera – att du sköter skolan 
och annat runt omkring, kommer till träningen och gör 
ditt bästa, försöker utvecklas, är intresserad av att få 
feedback via video efter matcher eller träningar, starkare, 
kommunicerar mer med lagkamrater och ledare, ja alla 
saker du kan göra för att bli en bättre spelare. Då gör du 
allting för att öka sannolikheten att nå en högre nivå.

OM DET INDIVIDUELLA ÄR EN DEL är det förstås även viktigt 
att få ihop kollektivet, att laget fungerar och att spelarna 
kan lita på varandra.

– När vi spelar matcher ska vi göra saker tillsammans. 
Då ställer vi höga krav på hur de coachar varandra och 
även hur dom representerar föreningen. Om matchen inte 
går som vi och spelarna vill ska dom ändå klara av att 
koncentrera sig på nästa fotbollsaktion för dom kan alltid 
bli bättre. Där försöker vi hjälpa till och stötta spelarna 
hela tiden, för att försöka styra dom i rätt riktning. Den 
delen i processen tycker jag är väldigt intressant.

Hur ser samarbetet ut mellan PA19 och den sportsliga ledningen 
för A-laget?
–Det är många delar. Min främsta roll är att vara 
huvudansvarig för mitt team och mina spelare i PA19, 
sen är jag även assisterande tränare till Hugo (Berggren) 
i U21-matcherna. Så då diskuterar vi vilka spelare som 
ska med från PA19 och vilka som behöver matchas från 
A-laget, säger Johan och fortsätter:

– Jag och Hugo hörs flera gånger i veckan och jag 
försöker själv vara på plats på A-lagets träningar en dag i 
veckan beroende på hur dom tränar och hur våra 
morgonpass ligger. Dels för att titta på de spelare från 
PA19 som är med men lika mycket också för att få 
feedback från Hugo hur det går för spelarna. Återkopp-
lingen tar jag med mig in i våra träningar och matcher 
med spelaren. Men det kan också vara att »stämma av« 
belastningen, till exempel så tränar Melker Jonsson och 
Mattias Mitku kontinuerligt med A-laget just nu och 
kanske kommer spela matcher med PA19, då måste vi 
hitta rätt belastning för dom båda.

PÅ SENARE ÅR har flertalet spelare fått komma upp och 
träna med A-laget, en nyttig lärdom på fler sätt än det 
sportsliga.

– De får många nya och extremt nyttiga erfarenheter 
när de är i vår A-lagsmiljö. Ju fler såna referenser de får ju 

Han är huvudtränare för PA19, laget närmast under A-laget. När den här intervjun 
gjordes (21 september) hade de 9 vinster och 2 oavgjorda på 11 spelade matcher.
– För oss är inte resultatet i matcherna det viktiga, individens utveckling är alltid 
nummer ett, säger Johan Palm.

Johan Palm

INDIVIDEN
I CENTRUM

Text: Olle Arnell  Foto: Kenth Norberg



46 47

För tre år sedan tog Ola Danhard över rodret för stora delar av Djurgården Fotbolls fotbolls-
verksamhet, däribland ungdomsfotbollen. Ett uppdrag som avslutas den sista oktober. 
Mycket har hänt, och kommer hända lovar den rutinerade och välmeriterade ledaren.

U
ngdomsverksamheten är kärnan i 
en förening och där har vi justerat 
och ändrat lite sedan jag kom in. 

Jag hoppas att vi är bättre på alla områden 
inom tre år, inleder Ola Danhard intervjun, 
och framhåller vikten av lagarbete och att 
det är många som är delaktiga i arbetet 
framåt.

OLA DANHARDS MERITER ÄR GODA. Från 
anställning hos BP 1978, till klubbdirektör 
1987 och därefter etablering av klubben till 
den mest framgångsrika på att ta fram 
talanger i Sverige. Men vad tog Ola med 
sig till Djurgården, vad känner man igen 
från det framgångsrika receptet på andra 
sidan Tranebergsbron?

– Vi har till exempel infört enhetlig 
uniform. Man ska kunna känna igen 
Djurgården på håll, och som spelare känna 
stolthet. Det är många ungdomar som bär 
shortsen även till vardags och på 
semestern med föräldrarna. En samhörig-
het som inte ska underskattas, förklarar 
Ola Danhard som fyllde 66 år under 
sensommaren.

FLER EGNA PRODUKTER i A-lagsverksamhe-
ten är ett delmål för DIF Ungdom. Men 
uppgiften är inte lätt, nästan omöjlig, i 

dagens läge och konkurrenssituation 
menar han.

– Får man en struktur på det hela och 
försöker jobba enligt den har man en liten 
chans att lyckas i alla fall. Har man ingen 
struktur kan man lyckas, men då är det ren 
tur, säger han och fortsätter:

– Väldigt få av de 2 000 barn vi har i 
verksamheten kommer att bli professio-
nella fotbollsspelare. Men det är viktigt att 
man har en bra känsla för klubben när man 
slutar spela fotboll i Djurgården. Kanske 
går de vidare till att bli ledare, sponsorer 
eller supportrar.

NÄR OLA DANHARD TILLTRÄDDE var han 
omgående noggrann med att sätta upp 
tydliga mål och arbeta långsiktigt.

– Gör du fel i dag märks det först om 
kanske tio år. Därför är det viktigt att göra 
rätt redan från början, säger Ola.

Men de små justeringarna kan även få 
effekt mer omgående. De senaste åren 
har till exempel knatteskolan flyttat från 
Gärdet till Hjorthagen och Östermalm, 
samt att man lagt om upplägget med 
möjlighet att träna lite mer eller lite mindre 
beroende på vilja och behov.

– På så sätt är det lättare att jobba med 
grupper och utvecklas på olika nivåer, så 

att alla känner att man har en utmaning. 
Dessutom har vi minskat grupperna som 
tidigare var väldigt stora. Är man en av tio 
eller tolv i stället för en av 20, då märks 
man direkt. Det är viktigt att man känner 
en tillhörighet till gruppen, att man 
betyder något.

Och då ökar även aktivitetsnivån.
– Då kommer man till träningarna fler 

gånger. Det är viktigt att barnen blir sedda 
på varje träning, säger Ola samtidigt som 
han skickar beröm till kollegan Staffan 
Holmberg som tagit fram ett ledarskaps-
program till ungdomsverksamheten.

– Det viktiga är att man ser barnen som 
ledare, inte att man bara är en instruktör. 
Man ska alltid få höra sitt namn nämnas, 
så att man känner att man är med i 
gruppen. Lagidrott bygger på lagsamman-
hållning. Fotbollen har både en utbildande 
och en fostrande funktion, avslutar Ola. 

Text: Marcus Björling  Foto: Johan Sahlén & Bildbyrån

Ola Danhard

Bättre på alla
områden inom tre år

Fakta DIF Ungdom
Antal spelare: 2200 (varav 500 flickor)
Antal lag i seriespel: 120
Ideella ledare: 450
Spelar och tränar: Östermalms IP, 
Hjorthagens IP och en rad andra
mindre bollplaner
Akademilag: Ja, på flick- och pojksidan 
från 10 år

bättre blir dom. Så för mig är det aldrig några problem om 
dom behöver fyra spelare, då löser vi det i vår tränings-
planering och tillsammans med PA17. 

Melker Jonsson, Linus Tagesson, och Mattias Mitku har flyttats 
upp till A-lagstruppen under 2020. Hur känns det?

– Det är roligt och än mer sporrande. Det alla i hela 
akademin arbetar för är ju på något sätt att det ska ske 
för någon varje år. Vi försöker göra allt vi kan för att öka 
sannolikheten för det, och det gör att vi vill lägga ner 
ännu mer tid och kraft på det vi gör med spelaren så vi 
ökar sannolikheten att det sker igen. 

Finns det ett numerärt mål för antal spelare till A-truppen?
– Nej, det år svårt att uttala sig så. I våran akademi ska 
det finnas spelare som är villiga att göra vad som krävs 
för att bli fotbollsspelare och ha den »spets« utifrån sin 
position som krävs på elitnivå. Vi vill alltid försöka vara 
ett konkurrenskraftigt alternativ för att fylla en eventuell 
lucka i A-laget i den konkurrens som råder i fotbollsvärl-
den. Våra spelare behöver träna på likt i alla andra 
akademier runt om i världen, att vara förberedda på att 
det kan ske. 

– Tidigare år pratade vi om runt 1,5 spelare per säsong 
i snitt över tid, men jag vet inte hur intressant det är 
egentligen. Behöver A-laget en spelare på en viss 
position och tycker att den vi har i PA19 är tillräckligt bra 
så har vi på något sätt lyckats tillsammans med spelaren.  
Ett år var det Abris (Alexander Abrahamsson), Oscar 
(Pettersson) och Oliver (Granberg) var i A-truppen också, 
och nu i år är det Melker (Jonsson), Linus (Tagesson) och 
Mattias (Mitku) som har fått lärlingskontrakt.

MED DEN SPORTSLIGA FRAMGÅNGEN för A-laget på senare år 
som kröntes med SM-guld 2019 är nog en slutledning 
hos många att det är ännu tuffare att ta sig upp i 
A-truppen. Men det är inget som verkar nedslående för 
de unga spelarna – snarare tvärtom.

– Det är väldigt hög nivå i vårt A-lag. Det är ett topplag 
i Allsvenskan och du behöver vara väldigt bra för att slå 
dig in där. SM-guldet i fjol sporrade spelarna, att känna 
att de spelar i 2019 års bästa fotbollsklubb. Men spelarna 
förstår också hur branschen ser ut, att de konkurrerar 
mot alla. Du är här i Djurgården och vi kommer göra allt 

för att ge dig en bra fotbollsutbildning, att du ska nå din 
högsta potential under tiden du är här. Sen vet man inte 
om de tar sig hela vägen upp i vårt A-lag eller om det blir 
att starta sin seniorkarriär i division 2 eller kanske till och 
med i ett annat allsvenskt lag, det får tiden utvisa. Men 
jag som tränare, och vi i akademin, sporras av att det går 
bra för A-laget. Våra spelare blir ännu mer intresserade av 
våra egna A-lagsspelare och den nivån de är på. Jag 
upplever att de spelare som fått träna med A-laget i år är 
väldigt ödmjuka och har fått ännu större respekt för 
spelarnas nivå i A-laget samt att de försöker ta varje 
chans de har för att visa att de är bra fotbollsspelare. Sen 
är det glädjande att när de kommer ner och tränar med 
PA19 igen så är de väldigt bra på att fotstätta samma 
hårda arbete, vilket i sin tur gynnar alla spelare i PA19.

När är ditt jobb som roligast?
– Det finns många delar, svarar Johan efter ganska lång 
betänketid och tar sats:

– När vi har jobbat med en individ över ett, två eller 
kanske tre år och ser att spelaren har mognat på flera plan, 
att saker och ting börjar falla på plats. Att spelaren gör rätt 
val över tid och därmed ökar sannolikheten att bli bättre, 
och i slutändan skapat sig bra förutsättningar för att klara 
sin svåraste karriärsövergång – från junior till senior – 
känns fantastiskt. Men självklart blir vi som absolut 
lyckligast när de får ett kontrakt med A-laget här, 
alternativt hamnar i en jättebra miljö utanför föreningen 
och fortsätter sin resa. Allt detta i kombination med att 
spelarna presterar en så bra match som möjligt individuellt 
och kollektivt och blir bättre på det vi jobbat på tillsam-
mans över en viss tid, är delar som vi gläds åt varje vecka.

– Jag tror jag talar för alla i akademin när jag säger att 
vi blir glada och stolta över när vi ser spelare som vi i 
föreningen haft tidigare göra framsteg, nästan oavsett i 
vilken förening det sker. Vi har alla arbetat nära spelarna 
på ett eller annat vis och stöttat på många olika sätt. Så 
att då se de individer lyckas, då känner i alla fall jag mig 
lyckligt lottad att ha fått vara med på deras resa och 
förhoppningsvis även varit en god förebild för dom. Men 
det gör också att jag vill fortsätta utvecklas för att bli 
ännu bättre på mitt och vårat arbete med att utveckla 
fotbollsspelare men också vår metodik för att det ska 
ske, såväl på som utanför fotbollsplanen. 
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Oavsett tidigare erfarenhet hälsar vi ditt barn varmt välkommet till våra olika tränings-
alternativ på skolloven. Hitta det som passar er bäst och träna fotboll med DIF!

Fotbollsskola
Under alla skollov erbjuder vi fotbolls-
skola för alla som vill!

Djurgården ungdomsfotbolls populära 
fotbollsskola är heldagar fyllda med 
fotbollsträning och andra roliga överrask-
ningar. En vecka på fotbollsskolan 
innebär stora möjligheter att både bli en 
bättre fotbollsspelare och få många nya 
kompisar!

Fotbollsskolan riktar sig till pojkar och 
flickor 7–12 år och alla är välkomna att 
anmäla sig, oavsett spelarerfarenhet eller 
förening. Varje dag har sitt eget fotbolls-
relaterade tema och innehåller träning, 
lek och lunch. Allt för att spelarna ska ha 
en så rolig och utvecklande vecka som 
möjligt!

Camp
Under sommarloven erbjuder vi möjlighet 
till professionell fotbollsutbildning på 
Hjorthagens IP, ledd av våra välutbildade 
instruktörer från Djurgårdens akademi-
verksamhet. Akademicampen pågår 
under fyra heldagar och består av 
sammanlagt tolv träningspass.

Våra camps och clinics riktar sig till 
tjejer och killar mellan 10–13 år och alla 
spelare är välkomna, oavsett klubbtillhö-
righet. 

Text: Fredrik Forsman  Foto: Kenth Norberg

Clinics
Under sport-, påsk-, höst- och jullov 
anordnar vi Clinics som leds av våra 
akademitränare. 

Clinics är ett intensivt träningspass 
centrerad kring en specifik fotbollsfärdig-
het. Vi kör en clinic på förmiddagen och 
en på eftermiddagen och man anpassar 
sitt schema själv utifrån vad man behöver 
och vill träna på mest.

Läs mer om de olika alternativen, se 
när nästa tillfället är, och anmäl ditt barn 
på laget.se/DIF. 

Träna fotboll 
med DIF!

dif fotbolls styrelse
Vid årsmötet den 6 mars 2019 valdes nedan styrelse i Djurgården Fotboll.

Årsmötet 2020 är framskjutet från våren till den 21 oktober på grund av
rådande coronapandemi. Varmt välkommen då!

Läs mer på sida 62 i den här tidningen och håll dig uppdaterad via DIF.se och i våra sociala medier.
Vi kommer även att skicka all viktig information inför åsmötet till dig som medlem via mejl.

Lars-Erik Sjöberg
Ordförande i Djurgården Fotboll sedan 2013. Omvald för en tid av ett år på årsmötet 2019.

Clas–Göran Sylvén
Omvald till två nya år på årsmötet 2018.

Petra Wester
Nyval för en tid av två år på årsmötet 2019.

Ruby Rinman
Nyval för en tid av två år på årsmötet 2019.

Alexander af Jochnick
Omvald till två nya år på årsmötet 2019.

Poya Motai
Nyval för en tid av två år på årsmötet 2018.

Pelle Kotschack
Hedersledamot i Djurgården Fotboll. Styrelseledamot i Djurgårdens IF.

kommande matcher
HERR

2020-10-28 19:00 BK Häcken - Djurgården
2020-11-08 14:30 Djurgården - AIK

Svenska Cupen:
2020-11-19 18:30 Sollentuna FK - Djurgården

Datum och tid för följande
matcher är ej fastställda*:

Falkenbergs FF - Djurgården
Djurgården - Malmö FF
Djurgården - IK Sirius

Kalmar FF - Djurgården
Mjällby AIF - Djurgården

Djurgården - Varberg

DAM
2020-10-11 16:00

KIF Örebro - Djurgården
2020-10-17 15:00

Djurgården - Linköpings FC
2020-11-01 13:30

Eskilstuna United DFF - Djurgården
2020-11-07 14:00

Umeå IK - Djurgården
2020-11-15 15:00

Djurgården - IK Uppsala Fotboll

*När tidningen skickades till tryck. För uppdaterad info besök dif.se/herrar/matcher.



50 515050 51

Vilken av dina fotbollsinsatser i DIF-tröjan är du mest stolt över?
– Förhoppningsvis de kommande insatserna.

Vilken är den bästa match du sett?
– Måste nog vara en El Clasico-match

Vilket är det snyggaste målet du sett i Allsvenskan?
– Vårt mål borta mot MFF 2019, Buya Turay.

Vem är världens bästa fotbollsspelare genom tiderna?
– Lionel Messi.

Vilket är det största ögonblicket i din karriär?
– Vinna SM-guld.

Vilken arena är den bästa i Sverige?
– Tele2.

Vilket lag, bortsett från DIF, har den bästa publiken?
– Liverpool har bra publik.

Vem är den bästa spelare du mött?
– Ken Sema var bra.

Vilka har de snyggaste matchtröjorna i Allsvenskan?
– DIF.

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

Vilken var den bästa borta-
matchen under säsongen 
tycker du?
– Göteborg borta, har haft bra 
resultat där också.

Vilken är den minst roliga 
bortamatchen?
– Varberg borta.

Vilken yngre allsvensk spelare tror du blir nästa storstjärna?
– Oscar Pettersson.

Om du fick ändra något med Allsvenskan, vad skulle 
det vara?
– Jag gillar Allsvenskan som den är.

Vad jobbar du med att
förbättra som 
fotbollsspelare?
– Alla olika delar i mitt spel.

Vad tycker du om Tele2 
Arena?
– Grym stämning.

Jonis i P17-landslaget 2013.

Fakta | Jonathan Augustinsson
Född: 30 mars 1996
Längd: 185 cm
Position: Vänsterback 
Kom från: Brommapojkarna 2016
Moderklubb: Brommapojkarna

J O N A T H A N

augustinsson
Vad brukar du äta till frukost?
– Det varierar men just nu äter jag chiamackor med ägg.

Vad har du för favoritmusik?
– Jag kan lyssna på nästan vad som helst.

Vem styr musiken i omklädningsrummet?
– Karlström och Bärka för det mesta. Det är bra kvalité då. 

Vem är den kändaste person du känner?
– Erik Berg.

Vilka var dina fotbollsidoler
när du växte upp?
– Thierry Henry.

Vad hade du för favoritlag som yngre?
– Arsenal.

Kan du spela något instrument?
– Flöjt.

Vad ser du helst på TV?
– Dokumentärer

Vilken är den bästa film du sett? 
– Batman - The Dark Knight Rises.

Har du någon favoritmaträtt?
– Entrecôte med rotfrukter i ugn.

Berätta något kanske inte alla vet om dig. 
Har du någon dold talang?
– Jag är bra i kortspel.
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I höst jubilerar DIF Fotboll och Engelbrektsskolan 
som firar 15 år tillsammans.

H
östen 2005 var det premiär för 
fotbollsprofilen på Engelbrektssko-
lan. En efterlängtad möjlighet att 

kombinera skolgång och fotboll i Djurgår-
den för ambitiösa spelare öppnades upp. 
Sedan dess har 15 år förflutit och samar-
betet är i högsta grad aktivt, enligt 
Djurgårdens pojkakademichef Christian 
Krigström Gentile.

– När vi startade det här samarbetet 
hade vi en ambition att det skulle vara 
långsiktigt och efter 15 år kan man ju 
konstatera att det har blivit så. Vi värde-
sätter det här samarbetet med Engel-
brektsskolan väldigt högt där vi välkomnar 
nya spelare år efter år i både årskurs 4-6 
och 7-9. Kombinationen av bra skolgång 
och fotboll med instruktörer från Djurgår-
den är väldigt attraktiv. Det märker man 
inte minst på det stora söktrycket in till 
sjuan, säger Christian som sett en tydlig 
utveckling under de femton år som gått.

– På Engelbrektsskolan har det hänt 
jättemycket under den här perioden. De 
har byggt en hall och gjort om sin plan på 
skolgården till en konstgräsplan. Samti-
digt har vi gått från en gräsplan till 
konstgräs uppe på Hjorthagen så 
förutsättningarna för att bedriva det här 
samarbetet har förbättrats väsentligt 

under de här åren. Utöver det så har vi 
blivit väldigt duktiga på att hitta rutiner 
kring hur vi ska lägga upp träning och 
kunna komplettera fotbollsprofilen med 
teori, samlingar och övrigt och jag måste 
också nämna vår kontinuitet på ledarsidan 
som en viktig faktor.

NÅGOT SOM OCKSÅ Engelbrektsskolans 
biträdande rektor Pär Kalderén - som även 
ansvarar för fotbollsprofilen samt de 
övriga profilerna på skolan - kan intyga. 
Han var med och startade fotbollsprofilen 
när det begav sig och insåg genom egen 
erfarenhet att den fyllde ett viktigt behov.

– Jag jobbade i många år som individu-
ell Tipselit-tränare och då fanns ett behov 
av träningstider inom Djurgården. Skolan 
blev då en möjlighet att få fler träningsti-
der för ungdomarna under dagtid vilket ju 
annars inte var åtkomligt för DIF på den 
tiden. Så incitamentet var dels att locka 
elever till skolan, vilket behövdes då, 
samtidigt som Djurgården behövde 
träningstider. berättar Pär som sett hur 
samarbetet genererat ömsesidigt utbyte 
under åren.

– För skolans del är det otroligt viktigt 
att ha en samarbetspartner inom fören-
ingslivet i närmiljö, så för oss har det 

Text: Peder Ernerot

betytt väldigt mycket att få in en idrotts-
förening i skolan. På så sätt kan man väva 
in samhället i skolmiljön och nu under 
coronatider har det märkts extra tydligt 
hur mycket föreningslivet betyder för 
människor. Sedan innebär det givetvis 
inte att alla måste vara djurgårdare som 
går här men Djurgården är ett väldigt 
starkt varumärke som finns i vår stadsdel 
Östermalm. Här finns kopplingen till 
Stadion, Hjorthagen, Östermalms IP och 
den övriga verksamheten så det har varit 
ett naturligt steg.

VAD SOM VÄNTAR framöver för samarbetet 
mellan Engelsbrektsskolan och Djurgår-
den återstår att se men i nuläget handlar 
det närmast om att förädla konceptet 
ytterligare.  

– Vi vill ju behålla kvaliteten på det vi 
gör och vi har ju elevutvärderingar 
kontinuerligt. Det är viktigt att vi får 
återkoppling från eleverna och vi skruvar 
samtidigt på belastning och träningsinne-
håll med Djurgården som ju äger den 
frågan. Elevernas och tränarnas synpunkter 
är värdefulla för oss och förhoppningen är 
att det ska bidra till fler elitfotbollsspelare 
framöver - som samtidigt går ut skolan med 
goda ämneskunskaper, summerar Pär. 

Engelbrektsskolan

samarbetet fyller 15 år
Djurgårdsikonen John »Jompa« Eriksson lämnade oss i mars i år. Han gjorde hela 69 mål på 123 
seriematcher och vann två SM-guld med Djurgården, 1955 och 1959. Jompa blev 91 år gammal.

J
ohn Eriksson var söderkisen som val-
de bort lagen på Söder för att spela 
i en riktig fotbollsklubb. Han anslöt 

till Djurgården från Värtan år 1951, redan 
då känd som en reslig och stark anfallare 
med målnäsa. Sedan debuten i Värtans 
A-lag som 18-åring 1948 hade »Jompa« 
öst in mål. - Jag fick ett telefonsamtal från 
»Farsan« Sandberg redan 1950. Det blev 
att jag provspelade lite i reservlaget, sade  
»Jompa«  Eriksson i en tidigare intervju (år 
2013) publicerad på DIF.se.

Först året efter blev övergången av. 
Tanken var att  »Jompa«  skulle axla den 
till italienska Atalanta flyttade stjärncen-
tern Hans Jepssons mantel. Det blev gny 
direkt, åtminstone i medierna. Tidning-
arna skrev att Djurgården skulle ta hem 
Jeppson igen eftersom det »inte 
fungerade med den där division 
3-ynglingen«.

– Det var lite bjäbb, det var det. Men 
Jeppson hade fått 240 000 kronor för att 
gå till Atalanta, så att hämta hem honom 
gick ju inte. Själv fick jag förresten 440 
kronor som hjälp till ett körkort när jag kom 
till Djurgården. För att få slut på det där 
snacket tränade jag bara ännu mer, sprang 
upp och ner för slalombacken i Fiskartor-

pet och allt vad det var. Min favorit var 
Gunnar Nordahl och jag ville bli lika bra 
som honom, sade  »Jompa« .
 
RIKTIGT SÅ BLEV DET KANSKE INTE, men  
»Jompa«  var under tio år en av Djurgår-
dens mest framträdande spelare och 
målskyttar. Redan i den allsvenska 
debuten, segermatchen (3–1) mot Gais 
borta den 29 juli 1951, visade  »Jompa«  att 
han precis som Jeppson hade sina klara 
kvaliteter. Det tredje och sista målet 
signerades den jovialiske 22-åringen från 
Högalid på Södermalm som flyttat till i 
Hjorthagen som tioåring.

– Det kom ett högerinlägg och jag slog 
till från nära håll vid främre stolpen. Ett 
tjusigt mål, sade  »Jompa« .
 
SOMMAREN 1955 ville franska Toulouse 
värva  »Jompa« . Men han ville ha mer än 
de 90 000 kronor han erbjöds för två år. 
John  »Jompa«  Eriksson var en av 
spelarna i det djurgårdslag som spelade 17 
förlustfria matcher på raken 1959 – all-
svenskt rekord i klubben än idag.

– Jag minns inte att det var något 
snack om den där sviten då, men vi var ju 
väldigt bra under hela 50-talet. Vi hade 

riktigt bra spelare med en massa klubb-
känsla som »Knivsta« Sandberg, »Mysing« 
Petersson, »Tjalle« Mild och »Sigge« 
Parling, sade  »Jompa« .

1959 VANN  »JOMPA«  ERIKSSON sitt andra 
SM-guld, sedan matchen mot Göteborg 
slutat 1-1 efter stor dramatik.

– Det var ju också någonting väldigt 
vackert. Över huvud taget sitter mina tio 
år i Djurgården för alltid i ryggmärgen. Det 
var fina och lyckliga år, sade  »Jompa«  
som på bilder från guldjublet på 1959, 
precis som en del lagkamrater, kan ses 
springa runt i bara strumplästen.

– På den tiden spikade man ju på 
dobbarna på skorna och ofta gick spikarna 
rakt in i fötterna. Ibland var fotsulorna 
ganska blodiga efter matcherna.

JOHN  »JOMPA«  ERIKSSON var en sann 
djurgårdshjälte. Han såg Djurgårdens 
hemmamatcher så ofta som han kunde 
och medverkade i kampanjen »Djurgårds-
familjen – hjältar över hela stan« inför den 
sista säsongen på Stadion.
 

Vila i frid, Jompa. 

Text: Hasse Gänger
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LODRÄTT

1. Moihkanen lämnade han kvar i USA
2. Flest mål i Djurgården historia
3. ”Vi är från ______”
4. Vänsterback från Litauen
5. Chili & Banda är från detta land
6. Damernas hemmaplan
7. Kom från Milan till Djurgården 
8. Malcolm Macdonald 
9. Spelar idag i franska Lyon
10. Sveriges mest framgångsrika 
idrottsförening

VÅGRÄTT

1. 2-2 borta mot Italienska giganterna
2. ”Vi är solen som skiner, HETA _____”
3. Kapten efter Danielson
4. Nummer 10 i damlaget
5. Vunnit SM-Guld i både fotboll & ishockey
6. _____ Sheringham
7. klotformad  arena
8. _____ & Tolle
9. ”_____ VESTA”
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En blårandig start på livet
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 dina ditt/dina 
barn eller barnbarn blir medlemmar i klubben i ditt hjärta från sina allra första år. 
2019 införde vi en helt ny medlemsform för de allra minsta Djurgårdarna, i åldern 
0-6 år, och det har blivit en stor succé!
   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 åldern 0-6 år hemma eller 
går i väntans tider – teckna medlemskapet redan nu 
och ge ditt barn en blårandig start på livet!

Öppna kameran på din telefon och för den 
över QR-koden så kommer du direkt till 
sidan där du kan teckna medlemskap!
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Sedan tidigt 2000-tal har DIFarkivet.se varit verksamma 
på nätet och dokumenterat gamla prylar, lagbilder,
souvenirer mm. från och kring Djurgårdens IF. 

D
IFarkivet har för många fungerat 
som ett utmärkt uppslagsverk när 
man funderat över vilken match-

tröja som användes 1983 eller vilka som 
var med på lagfotot från 1936. Kanske har 
du hamnat i diskussion med andra 
Djurgårdare om vilket år den där mössan 
egentligen kom ut? DIFarkivet har allt 
som oftast svaret på de flesta frågorna av 
historisk karaktär.

DIFARKIVET STARTADES ungefär samtidigt 
som internet slog igenom för den breda 
massan i Sverige och har legat på samma 
IT-plattform som vid starten. Detta har 
medfört att det funnits vissa svårigheter 
med att uppdatera med nytt material. 
Men en av sajtens grundare, Matte 
Lindqvist, ger en hint om att det snart 
kommer att hända både det ena och det 
andra när det kommer till Djurgårdens 
anrika historia. Mer om detta hoppas vi 

kunna berätta om i nästa nummer av 
Djurgårdaren.
 
ALLT ARBETE MED DIFARKIVET.SE sker ideellt 
och vi vill ge en stark rekommendation till 
alla Djurgårdare som ännu inte besökt 
DIFarkivet.se att ta en titt. Vi höjer dock 
ett varningens finger för att ett planerat 
kort besök kan sluta i att du tillbringat 
både en och två timmar framför datorn 
och drömmer dig tillbaka till gamla 
matcher efter att ha hittat just det där 
matchprogrammet som du fick på din 
första match 1980. 

Text: Johan Andersson

DIFarkivet.se 

Ett digitalt
DIF-museum

Medalj med band från en av de 
första tävlingarna arrangerad av 
Djurgårdens IF 1893. 

Det första medlemskortet som gavs ut 
från Djurgårdens IF för året 1891.
Medlemsavgift betalades då månadsvis.

Biljett från matchen mellan Djurgården 
och Real Madrid på Råsunda Fotbolls-
stadion 1960. 

DIFarkivet söker!
Är du utvecklare inom .ASP eller kunnig 
inom Wordpress och känner att du kan 
tänka dig att hjälpa DIFarkivet.se?
Ta kontakt med webmaster@difarkivet.
se och berätta lite mer om dig själv. 

Testa dig 
själv!
Vet du vilket årtal som följande
souvenirer släpptes?
Facit hittar du längst
ned på sidan

1. Halsduk

2. Matchtröja

3. Mössa

1. 1996, 2. 2000-2001, 3. 1998.
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Vi satte oss ner och pratade om ordning och reda, en positiv nutid, 
och en spännande framtid med Djurgårdsbutikens verksamhets-
ansvarige Tommie Lindberg.

S
edan sommaren 2019 är Tommie 
Lindberg verksamhetsansvarig för 
Djurgårdsbutiken. I retrospektiv ett 

logiskt uppdrag för Tommie som var med 
redan 2016 och bildade bolaget Djurgår-
den Merchandise när fotbollssektionen 
och hockeysektionen beslutade att jobba 
tillsammans med souvenirförsäljningen 
under en flagg.

Tommie har utöver sitt engagemang 
som föräldraledare i fotbollsföreningen 
också varit inblandad i flera olika projekt i 
Djurgården Fotboll men nu är rollen alltså 

renodlad och fullt fokus är på Djurgårdbu-
tiken där det stora jobbet sedan han 
tillträdde har varit att leda den dagliga 
verksamheten.

– Ska man över huvud taget kunna 
expandera en verksamhet måste man ha 
ordning och reda. Både vad gäller 
ekonomin och detaljerna, du måste veta 
om du har 47 eller 50 halsdukar kvar att 
sälja. Och för att kunna ha ordning och 
reda måste man vara noggrann och 
metodisk i allt man gör.

– En av de första sakerna vi gjorde var 

sålde vi allihopa till segerrusiga Djurgår-
dare på en parkering efter matchen.

2019 BLEV ETT BRA ÅR för Djurgårdsbutiken 
som redan innan SM-guldet gick mot ett 
bra år, men där herrarnas titel den 2:a 
november förstås gav en extra skjuts i 
försäljningen. Och när 2020 drog igång var 
det fortsatt högtryck såväl i butiken som 
på den allt mer växande DIFbutiken.se.

– Det här året började bra med flera 
lyckade kampanjer som lanseringarna av 
matchtröjor och stadsdelströjorna för att 
nämna några. Vi märkte tidigt av en stor 
uppslutning kring att köpa souvenirer 
som ett sätt att stödja Djurgården. Sen 
har det rullat på tack vare en kombination 
av många saker, bland annat har vi fått 
ett kvitto på att många av de produkter vi 
har i sortimentet numera gillas av det 
stora flertalet.

CORONAPANDEMIN HAR PÅVERKAT verksam-
heten men inte så negativt som först 
befarades. Tack vare ett systematisk 
arbete och ordning och reda på lagret 
och i den digitala infrastrukturen så var 
personalen redo när försäljningen 
flyttade från den fysiska butiken i Globen 
Shopping till DIFbutiken.se.

– Försäljningen har till viss del flyttat 
från den fysiska butiken till e-handeln. 
Handeln på arenorna helt upphört. Vi har 
haft nytta av att vi var förberedda då vi 
redan hade en bra e-handel som gjorde 
att vi klarade den ökade belastningen på 
ett bra sätt.

– Vi har jobbat för att bli bättre digitalt 
och förhoppningsvis tycker våra kunder 
det också. Vi har ett väldigt bra samar-
bete mellan oss och både fotbollen och 
hockeyn som gör att vi syns mycket mer 
än vi gjorde tidigare. Vi har även en ny 
sajt som förutom det visuella utåt även 
gör det enklare för oss att administrera 
e-handeln. Det gör att vi kan vara 
effektivare och erbjuda en ännu bättre 
upplevelse av att handla hos oss!

Samtidigt är han medveten om att det 
finns förbättringspotential.

– Jag vet att det finns många som 

Text: Olle Arnell

att byta bokföringsbyrå för att få bättre 
kontroll och koll, säger Tommie och 
fortsätter:

– Det vi också har jobbat mycket med 
tillsammans är aktivitetsnivån. Att synas 
mer, finnas där Djurgårdarna finns. Vi har 
utökat antalet säljstationer på arenorna, 
vi syns mer i sociala medier, vi testade att 
åka på bortamatcher 2019 – både till 
Eskilstuna och till Norrköping. Det kunde 
ju ha gått åt helvete i Norrköping då jag 
åkte ner med 500 guld-t-shirts i min 
bagagelucka och efter att det gick vägen 

tycker att vi i perioder har varit dåliga på 
kundservice;  att svara på mejl och i 
telefon. Vi har i perioder varit under hårt 
tryck och ibland har vi helt enkelt inte 
räckt till.

– VISST HAR VI TAPPAT under coronapande-
min. Normalt sett under en matchdag så 
stegrar besökarantalet i butiken i Globen 
Shopping hela dagen fram till avspark 
eller nedsläpp. Lägg därtill att arenaför-
säljningen numera är utformad så att det 
finns många små stationer där publik kan 
köpa souvenirer. Den delen av personal-
styrkan har påverkats mest.

– Vi har inte behövt permittera 
personal. I december 2019 kunde vi ha 
upp till 25 personer på lönelistan, de 
flesta förstås extrapersonal. Ånga av dem 
jobbar mest kring matcharrangemang så 
de personerna har vi ju inte kunnat ge 
jobb i år, men vår fasta personal har 
jobbat på som vanligt utan permittering-
ar. Att vi kunnat behålla vår personal är 
en positiv effekt av att Djurgårdare har 
fortsatt handlat souvenirer.

MEN DET ÄR FLER än butikens personal som 
påverkats positivt av succékampanjerna 
under året.

– När vi drog igång Stadsdelskampan-
jen, där vi landade på nästan 10 000 
sålda plagg så kunde våra leverantörer 
häva sina permitteringar och gå upp i full 
arbetstid och även ta in extrapersonal 
tack vare våra beställningar.

MEN TOMMIE HAR INTE blivit fartblind och 
tänker inte dra ner på takten efter det fina 
första år han haft som ansvarig, tvärtom 
är det när vi kommer in på utvecklingspo-
tential och framtidsplaner som han pratar 

som ivrigast.
– Jag vill att vi ska synas på ännu fler 

platser. Jag håller på att titta på varuau-
tomater för produkter såsom halsdukar 
och matchtröjor med mera. Tänk att ha 
några sådana ute på Arlanda, eller 
Hjorthagen där vi har vår ungdomsverk-
samhet till exempel. Återigen: att finnas 
där Djurgårdare finns.

– Tänk om man kunde ha mobila 
småbutiker på matchdag? Cykelburna 
småbutiker som kunde finnas i parker, 
knutpunkter och andra samlingsplatser 
och röra sig i områden där Djurgårdare 
finns, som en service för den som vill 

köpa matchbiljett eller handla Djurgårds-
produkter? Jag funderar mycket på hur vi 
kan ta souvenirförsäljningen till nästa 
nivå.

OCH FÖRHOPPNINGSVIS fylls arenorna snart 
igen, och då gäller det att fortsätta att 
utveckla den delen av verksamheten. 
Tommie har en fot i de framtidsvisioner 
han precis berättat om, men samtidigt 
även en fot i den verksamhet som normalt 
sett sker flera gånger i veckan året runt, 
och även där funderar han på hur det ska 
optimeras.

– Vi har kommit en bra bit med 
försäljning på arenorna men där kan vi bli 
bättre. Hur ska det se ut och var ska vi 
finnas och på hur många platser ska vi 
finnas? Det är alltid en balans mellan 
kostnaderna för det och vinningen man 
får. Det är klart man hoppas på en 
hockeysäsong, i alla fall ett slutspel i vår, 
med publik och att sen fotbollen kan dra 
igång 2021 inför fulla läktare. Då är det ju 
lite business as usual, att vara beredda 
när det drar igång och fortsätta vara bra 
på det vi har gjort bra hittills! 

Tommie Lindberg

Teamkänsla på
Djurgårdsbutiken

»Jag åkte ner med 500 guld-t-shirtar i min bagage-
lucka och efter att det gick vägen sålde vi allihopa 
till segerrusiga Djurgårdare på en parkering.«
TOMMIE LINDBERG

Erik, Tommie, Matilda, Jesper, Alex och Carro
i Djurgårdsbutiken i Globen Shopping.
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Halsduk
349 kr

Vindjacka Adidas XS-XXL
849 kr

Vindjacka med reflextryck Junior
599 kr för 98/104cl
649 kr för 158/164cl

Dunväst Junior
449 kr för 122/128cl - 158/164cl 

Dunväst Vuxen
499 kr för S-XXL

souvenirer

Som medlem har du alltid 10% rabatt både i Djurgårdsbutiken i
Globen Shopping och på DIFbutiken.se – använd koden XDBMSY33.

Djurgården Fotbolls årsmöte var planerat till den 11 mars. Samma dag kom dock besked 
från regeringen om förbud mot sammankomster och möten med fler än 50 deltagare 
varpå årsmötet sköts på framtiden. 

N
u kan vi med glädje meddela att 
årsmötet kommer att hållas onsda-
gen den 21 oktober klockan 18:00 

utomhus på Stockholm Stadion. 

Tre nya namn
Johan Arneng har meddelat förhinder om 
att sitta i styrelsen från 2020 på grund av 
hans arbete som expert hos Discovery 
Networks. I hans plats nominerar 
valberedningen den välmeriterade 
Djurgårdsprofilen Mattias Jonson som i 
dag arbetar som säljare inom personal-
uthyrning. Valberedningen är övertygade 
om att Mattias kan ta vid där Johan Arneng 
slutar som styrelseledamot och bidra med 
erfarenhet av fotbollsutövande på hög 
internationell nivå.
 
FÖR ATT STÄRKA UPP DAMFOTBOLLEN 

nominerar även valberedningen Linda 
Wijkström, tidigare klubbdirektör för 
Djurgården/Älvsjös damlag (2003-2008) 
där hon var med och bärgade två guld till 
pokalrummet på Stockholms Stadion. 
Linda Wijkström, i dag partneransvarig på 
Ecpat, har även varit vice ordförande i 

European Club Association (ECA) Uefa 
Women’s Football Committee. Linda kan 
tillföra värdefull erfarenhet och kompe-
tens kring fotboll och styrelsearbete i 
allmänhet och damfotboll och internatio-
nella frågor i synnerhet.

VALBEREDNINGEN NOMINERAR ÄVEN Fredrik 
Reinfeldt till styrelsen. Den tidigare 
statsministern för Sverige (2006-2014) 
har en gedigen och välkänd bakgrund som 
Djurgårdssupporter. Fredrik Reinfeldt har i 
dag lagt politiken bakom sig och arbetar 
som rådgivare, författare och föreläsare 
med ett antal nationella och internatio-
nella uppdrag i sin portfölj. Valberedning-
en ser att Fredrik kan bidra med förenings-
kompetens, styrelsevana och att verka för 
en tillspetsning i vårt driv att göra 
Djurgården till en förening som ständigt 
konkurrerar i den europeiska fotbollen.
 
SOM MEDLEMMAR har vi den demokratiska 
rätten och skyldigheten att välja vår 
styrelse till att förvalta och utveckla 
Djurgården Fotboll. Valberedningens 
rekommendation till årsmötet den 21 

oktober bygger på identifierade behov av 
kompetens och erfarenheter som 
engagerade medlemmar kan bidra med till 
styrelserummet. Som ledamot i vår 
förening är man inte grossist, banktjänste-
man eller politiker, man är Djurgårdare och 
allt annat är underordnat.

ALLA MEDLEMMAR i Djurgården Fotboll 
hälsas välkomna till årsmötet! Självklart 
går det även att bli medlem på plats och 
då genom betalning via Swish. 
 
MOTIONER TILL ÅRSMÖTET är sedan tidigare 
inskickade och fastslagna. Information om 
motioner, dagordningen, valberedningens 
förslag samt årsredovisningen hittar du på 
DIF.se och via QR-koden intill denna 
artikel. Vi återkommer på DIF.se närmare 
datumet för årsmötet med ytterligare 
information relevant 
för mötet.
 
FÖR ATT KUNNA RÖSTA 
behöver du vara på 
plats. 
Varmt välkommen! 

Text: DIF Fotboll  Foto: Bildbyrån

Årsmöte 2020

STADION 21 OKTOBER
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Stockholms Stad satsar 1,5 miljoner kronor på 
den uppsökande idrott vi bedriver tillsammans 
med Djurgården Hockey.

–V
i lovar att förvalta förtroendet 
väl, säger Filip Lundberg 
Verendel, hållbarhetsanvarig i 

Djurgården Fotboll.
Djurgårdens IF med sin djupa förank-

ring i staden berör massor av människor, 
varje dag, året om ända sedan 1891. För 
många, över generationsgränser, är det 
sociala umgänget, supporterskapet och 
lagens resultat det absolut viktigaste. Man 
tar på sig sin favorithalsduk, möter upp 
familj och vänner och går på match inom 
det vi kallar upplevelseidrotten. För många 
andra, barn och vuxna, är Djurgården 
föreningen man representerar som 
spelare, ledare eller förälder i förenings-

besökt 80 skolor och träffat 16 000 flickor 
och pojkar.

Genom vår uppsökande idrott skapar vi 
möjligheter för så många som möjligt att 
bli inkluderade och vara fysiskt aktiva 
samtidigt som vi skapar nya intressanta 
partnerskap med stad och näringsliv. Allt 
utifrån en idé om att alla ska vinna på 
samarbetet. Vi har under 2020 därför, till 
många stockholmares glädje, kunnat 
utöka vår satsning på fysisk aktivitet och 
börjat turnera parker, idrottsplatser och 
stadsmiljöer med vårt mobila fotboll- och 
landhockeykoncept.  

idrotten. Ytterligare flertalet andra möter 
kanske Djurgården för första gången på 
riktigt när föreningen, genom sin uppsö-
kande idrott, kommer ut i skolor och 
park- och stadsmiljöer och sätter barn i 
rörelse genom lekfulla aktiviteter.

Uppsökande idrott kompletterar 
traditionell elit- och breddidrott. Vi har 
sedan en tid tillbaka adderat uppsökande 
idrott som ett tredje område till den 
traditionella upplevelse- och förenings-
idrotten vilket växer Djurgårdens kapacitet 
att vara relevanta och möta ännu fler 
stockholmare i mycket större omfattning. 
Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey 
har, bara mellan 2018 och 2019, tillsammans 

Stockholms Stads 
miljonstöd

Läs mer på DIF.se/var-stad

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!

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

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

Ständigt medlemsskap, 2 500 kronor

Betala till
Plusgiro 35 21 20-0

Swish 123 236 09 49

Djurgårdens IF har verkat i Stockholm sedan 1891. Från att 
ha varit en liten stadsdelsförening som idrottade under 
enkla förhållanden, blev Djurgården några år in på det nya 
seklet en av Stockholms ledande idrottsföreningar.

D
en gängse uppfattningen om 
idrottsutövande som något endast 
för överklassen reviderades hos allt 

fler arbetare samtidigt som idrottsföreningar 
poppade upp över hela landet. I Djurgården 
fanns både spets och bredd med medlem-
mar. Mångfalden i vår förening av människor 
och idrotter ledde till att stadgarna ändra-
des till att Djurgården skulle verka för att 
»befrämja idrotter av olika slag«. Med tiden 
började Djurgårdens IF göra sig rikskänt som 
en framstående allroundförening av och 
idag, nästan 100 år senare, är Djurgårdens 
IF Sveriges största och mest framgångsrika 
idrottsförening genom tiderna. 

Uppsökande idrott kompletterar vår elitidrott 
och breddidrott
Djurgården sätter en stor stolthet i att vara 
den enda föreningen i vårt land med dam- 
och herrlag i högsta serien i våra två stora 
sporter – fotboll och ishockey. På ett år 
lockade vi tillsammans 450 000 besökare till 
Stockholms stora arenor. Genom vår 
upplevelseidrott skapar vi glädje och gemen-
skap på Stockholms stora arenor. Ett 
supporterskap att dela med andra skänker 

stor glädje och fyller en viktig social 
funktion. 

Parallellt med vår upplevelseidrott tillhanda-
håller vår egen föreningsidrott, varje vecka, 
hälsa och utbildning för 2 500 flickor och 
pojkar runt om på Stockholms idrottsplatser. 
Drömmar om proffsliv förbli för många just en 
dröm men tusentals lever, via vår verksam-
het, ett fysiskt aktivt liv och blir stolta 
utövare och ambassadörer för Sveriges 
största och mest framgångsrika förening. Nu 
växer vi vår kärnverksamhet och adderar ett 
nytt verksamhetsområde, uppsökande idrott. 

Djurgården flyttar in på skolor, i parker och 
stadsmiljöer
Stockholm är vår stad och Djurgården har stort 
stöd av många stockholmare. Nu bjuder vi in 
ännu fler stockholmare att möta och aktivera 
sig med Djurgården. Det gör vi genom att växa 
vår kärnverksamhet och göra en långsiktig 
satsning på uppsökande idrott. Uppsökande 
idrott blir därmed en integrerad del av 
Djurgårdens verksamhet på samma sätt som 
vår elitidrott och breddidrott. Vi kompletterar 
och adderar helt enkelt ännu fler möjligheter 

för barn, ungdomar och familjer i Stockholm 
att bli fysiskt aktiva och ha glädjefulla stunder 
tillsammans med Djurgården. 

DET HÄR GÖR VI KONKRET genom att vi flyttar 
in med permanent närvaro på ett stort antal 
skolor runt om i Stockholm. Vi placerar helt 
enkelt ut Djurgårdsledare på skolor som i sin 
tur arbetar heltid för att sänka trösklarna till 
idrott och tillför 20 timmar (!) schemalagd 
gratis fysisk aktivitet per skola i veckan. När 
skolorna startade upp efter sommaren var 
redan tio skolor anslutna till vårt skolsamver-
kansprogram och under 2021 blir vi ännu fler. 

PARALLELLT MED VÅR ÖKADE SKOLNÄRVARO 
rullar en specialdesignad Djurgårdsbuss runt 
i hela Stockholm sju dagar i veckan och 
besöker skolgårdar, idrottsplatser, parker 
och stadsmiljöer. Djurgårdsbussen, som är 
utrustad med Djurgårdsledare och material, 
erbjuder barn och familjer gratis fotboll- och 
landhockeylek på utvalda platser runt om i 
Stockholm. Några av platserna vi redan 
besökt är Tessinparken, Vasaparken, 
Rålambshovsparken och Humlegården. Med 
vår uppsökande idrott kommer vi ut till 
stockholmarna där stockholmarna bor, 
arbetar och går i skolan. Djurgården 
aktiverar, engagerar, avlastar, uppmuntrar 
och skapar glädje för människor igenom hela 
livet, vilket växer Djurgårdens attraktions-
kraft och relevans samtidigt som vi skapar 
stora positiva effekter för hälsa, ekonomi och 
livsglädje i vår stad. 

För Stockholm - För Djurgården
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M I T T  D J U R G Å R D S L I V

11. daniel sjölund

Hur började din fotbollskarriär?
– Jag började spela fotboll när jag var 5 år med pappa 
som tränare i IF Finströms Kamraterna.

Hade du något favoritlag som liten?
– Nej, men massor av favoritspelare, främst de som spelade längst 

fram och öste in mål.

Hur gick det till när du hamnade i Djurgården?
– Jag kom tillbaka efter en långtidsskada under min tid i Liverpool och ville bli 

utlånad för att få mer speltid. Intresset från Djurgården gjorde mitt val väldigt 
enkelt.

Var det lätt att anpassa sig till DIF?
– Absolut! Bra killar med en hunger att utvecklas och vinna titlar.

Vad minns du av din debut?
– Fantastisk stämning på Stockholms Stadion, inhopp och mål på min
födelsedag dessutom så det blir inte bättre än så (mål efter en minut på 
planen och vid hans första bollkontakt sköt Daja 4-0 i matchen som 
slutade 5-0 mot Elfsborg 2003, reds anm).

Hur kändes det att göra ditt första DIF-mål?
– Overklig känsla att få ta emot publikens jubel efter att ha placerat in 
bollen, med högern!

Vilka medspelare gjorde mest intryck på dig under din 
Djurgårdskarriär? 
– Det finns för många jag skulle vilja nämna här så jag måste 

passa på den.

Vad är ditt bästa minne från tiden i DIF?
– Sista matchen hemma mot Elfsborg 2005 (8-1). Återkomsten med 

Åtvidaberg 2013 på Tele2 är också något jag aldrig kommer att glömma

Har du kontakt med någon av lagkompisarna i dag? 
– Inte så mycket tyvärr men jag hoppas att Bosse styr upp en 
reunionmatch snart så man får träffa alla igen.

Du är ju väldigt bra ihågkommen som Djurgårdsprofil. 
Varför är det så tror du?
– Jag är lyckligt lottad som var i föreningen under en längre tid 
i både med och motgångar vilket jag tror att Djurgårdsfamiljen 
uppskattade.

Följer du dagens Djurgården?
– Jag ser DIF-matcher så ofta jag hinner. Extra roligt att det är 
flera i truppen som jag själv spelat med.

Vad är dina intryck av dagens DIF?
– Ett spännande och offensivt lag med flera spelare som kan 

avgöra matcher på egen hand och det ska även bli spännande 
att följa med Europaäventyret.

Vad gör du i dag?
– Idag jobbar jag på Ålandsbanken på kontoret i Mariehamn. 
Jag har också dammat av fotbollsskorna och gjort comeback 
med FC Åland i finska div. 3.
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Mattias Jonsson och Daja jublar efter ett mål mot Häcken på Stadion 2006.

Genom åren har många klassiska spelare dragit på sig 

den blårandiga tröjan och förgyllt tillvaron för Djurgårds-

familjen. Här presenterar vi i varje nummer av Djurgår-

daren en lirare och hör honom berätta hur det var 

när han spelade för DIF. 

I detta nummer har vi pratat med en spelare som 

under tio minnesvärda säsonger spelade för 

blåränderna.

Fakta | Daniel Sjölund
Ålder: 37
Position: Mittfältare/anfallare 
Säsonger i DIF: Tio
Mål i DIF: 27
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Fanny Lång har upplevt sina finaste och värsta ögonblick kring fotbollen. Årets säsong är 
inget undantag – dunderfrisparken hemma mot Kristianstad gav eko i hela Fotbollssverige.

Vid månadsskiftet augusti/september hade vi 16 876 medlemmar – en 
ny toppnotering efter en kraftigt stigande trend de senaste två åren.

D
et var i den 12:e minuten i hemma-
mötet den 25 juli som DIF fick en 
frispark en bra bit utanför straffområdet.

– Olivia (Schough) gick fram och skulle 
ta den. Men så sa hon att jag skulle köra. 
Egentligen är det inget skottläge, men så 
sa Malin (Diaz) att jag skulle skjuta. »Det 
här kan f-n gå« kände jag och drog till. Jag 
har gjort sådana mål på träning, men du 
kan ju också träffa Sophiahemmet om du 
har otur, skrattar Fanny.

Det märks på henne att Djurgårdens 
damlag har ett glädjefyllt år bakom sig. 
I tuffa tider är det extra nyttigt med bra 
lagsammanhållning att luta sig mot. Det 
som började med en veckas träningsläger 
på Cypern i vintras har under året 
utvecklats vidare till lojalt kompishäng 
även utanför träningspassen på »Krillan«” 
och hemmamatcherna på Stadion. Fanny 
beskrivs av många som en glädjespridare i 
truppen.

– Jag har aldrig tänkt mig den rollen. 
Det har kommit naturligt när man trivs i det 
och är bekväm. Det är mycket tack vare 
laget och att vi har så många som är som 
jag, det gör det mycket lättare att släppa 
loss, säger Fanny och lyfter fram Olivia 

D
jurgården Fotboll har fler medlem-
mar än någonsin förut. Nya 
medlemmar tillkommer för varje 

dag och det är otroligt glädjande att se. 
I december 2019 slogs det då 11 år gamla 
medlemsrekordet i Djurgården Fotboll när 
vi passerade 15 000 medlemmar för 
första gången någonsin. Men medlems-
antalet har fortsatt att växa sedan dess 
och den nya toppnoteringen är från den 
sista augusti och lyder hela 16 876 
medlemmar.

I januari stod det även klart att 
Djurgårdens IF med alla sporter inräknade 
är Sveriges största idrottsförening med 
totalt 27 217 medlemmar. Största av 
sporterna är fotbollen och på andra plats 
hittar vi DIF Hockey (8 240) och tredje 
störst är DIF Boxning (759).

Schough som den som hållit i taktpinnen, 
och menar att Pierre Fondin har en 
tillåtande miljö på träningarna.

– Han har gjort ett bra jobb. Vi tillåts ha 
kul på träningarna, säger Fanny.

Även vid förluster håller spelarna 
huvudet högt.

– Vi började säsongen jättetufft, inte 
alls bra resultatmässigt. Men trots att det 
gick knackigt hamnade vi aldrig i en kris. 
Vi har hanterat förlusterna väldigt bra 
genom att ha rätt personer i laget.

PARALLELLT PÅGÅR PANDEMIN i samhället, 
som vid tillfällen fått Djurgårdens hårt 
arbetande spelare att stanna upp och 
reflektera över sin vardag. Räddningen 
har paradoxalt nog varit ovissheten kring 
viruset.

– Hade man vetat om att det skulle 
dröja så här långt hade man kanske inte 
tacklat det lika bra. Man fick hela tiden lite 
hopp med de besked som kom under 
våren i omgångar, säger Fanny.

BORLÄNGE-FÖDDA FANNY fyllde 24 år i 
september men har redan hunnit med ett 
antal klubbyten, allt från spel i Dala- 

Betala ditt medlemskap via autogiro
Nyligen införde vi funktionen att du kan 
betala ditt medlemskap med autogiro så 
att du inte riskerar att glömma att betala 
in din årliga medlemsavgift. Vill du ha 
autogiro ordnar du det genom att gå in 
och betala ett till år redan nu och i den 
vevan välja autogiro. Då adderas ett år på 
din medlemsperiod (oavsett när det löper 
ut) och hädanefter löper ditt medlemskap 
via autogiro. Besök DIF.se/medlem.

Hjälp oss att bli fler
Vi vill så klart att Djurgården Fotboll ska 
ha flest medlemmar av alla föreningar i 
Sverige, så varför inte ge bort ett 
medlemskap till din partner eller ditt/dina 
barn?

Vi rekommenderar även vårt familje-

klubbarna Kvarnsveden och Gustafs, till IK 
Sirius och Solna-klubben AIK. Nu gör hon 
sin andra säsong med blåränderna. Av 
årets första 14 seriematcher har hon 
startat 12.

– Min karriär har varit ganska stabil, 
ingen raketkarriär. Jag var ganska duktig 
som barn och fick vara med lite i landsla-
get. Jag har tyvärr varit ganska skade-
drabbad, men alltid haft som prio ett att få 
speltid, säger Fanny som spelade sex 
säsonger i Elitettan med anbud från 
Damallsvenskan.

– Det kändes inte rätt förrän Djurgården 
ringde.

– ATT SPELA PÅ STADION är fantastiskt kul, 
hela upplägget runt matcherna. Jag är en 
trygg person som behöver lugn och den 
helhetsbild jag fick av Djurgården har 
varit perfekt. Det är nog därför som jag 
tagit steg framåt i år.

– Jag trivs även väldigt bra i laget, och 
det märks att man satsar på damlaget 
inom föreningen. Omklädningsrummen är 
upprustade och det är stor skillnad 
medialt jämfört med tidigare, avslutar 
Fanny.  

medlemskap! Ett familjemedlemskap 
kostar 600 kronor och då blir alla boende 
på samma adress medlemmar och får 
varsitt medlemskort. Vill du justera ditt 
medlemskap kontaktar du medlem@dif.se 
så hjälper vi dig.  

Text: Marcus Björling  Foto: Johan Sahlén & BildbyrånText: Johan Andersson

Fanny Lång

En glädjespridare på
och utanför plan Se Fannys 

mål här!

Nytt medlemsrekord!

Om Djurgårdens
medlemmar
Typ Antal Procent
Vuxen 6 149 36%
Familj 4 644 27%
Ungdom 2 665 16%
Ständig 1 705 10%
Pensionär 1 280 8%
Järnkanin 433 3%
 16876

Topp 5 vanligaste 
namn män
 1. Johan
 2. Fredrik
 3. Peter
 4. Daniel
 5. Anders

Topp 5 vanligaste 
namn kvinnor
 1. Anna
 2. Emma
 3. Linda
 4. Maria
 5. Johanna

Topp 5
postnummer
1. 112XX - Kungsholmen & Essingeöarna
2. 113XX - Vasastan och Haga
3. 115XX - Gärdet, Djurgården och Hjorthagen
4. 114XX - Östermalm och Norra Djurgården
5. 141XX - Huddinge
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Djurgårds-
hjärtat
växlar upp 

2019 kunde stiftelsen Djurgårdshjärtat lämna över en knapp miljon kronor till Djurgården 
Fotbolls VD Henrik Berggren – i år är supporterinitiativet snart ifatt och förbi den summan. 
Djurgårdshjärtat växer genom att många engagerade Djurgårdare går med och sprider ordet 
i sina egna grupperingar. Fortsätter resultaten att gå Djurgårdens väg är drömsumman två 
miljoner kronor inom räckhåll innan säsongen avslutas.

S
äsongen 2020 är väldigt ambivalent 
för många supportrar, saknaden av 
att inte få vara på plats krockar med 

glädjen över vinsterna. Saknaden av att 
se spelet live, sång från läktaren och 
surret med läktargrannarna går inte att 
ersätta på något sätt. Vi vill skapa en 
känsla av gemenskap under parollen 
Djurgårdshjärtat samtidigt som vi på ett 
enkelt och handfast sätt förbättrar våra 
chanser till nya sportsliga framgångar för 
föreningen i våra hjärtan. Vi kan inte 
sjunga in bollen i mål idag, men vi gör 
skillnad på lång sikt.

UNDER SÄSONGEN har vi redan fått uppleva 
ett par fina milstolpar för Djurgårdshjärtat 
där derbysegern mot AIK sticker ut som 
den skönaste. Aslak Witrys välavvägda 
frispark betydde inte bara en grymt 

kommer – vi jagar inte våra medlemmar.

ALLA SOM BLEV MEDLEMMAR under 2019 
behöver uppdatera sina kortuppgifter för 
att fortsatt vara med, om ni inte redan 
hunnit med det under året. Detta 
eftersom vi uppdaterat vår plattform och 
betalningslösning till en billigare och 
bättre variant. 

För dig som inte kan avvara pengar via 
Djurgårdshjärtat är vi ändå väldigt 
tacksamma om du kan sprida ordet till 
dina vänner på alla tänkbara sätt. Vi 
lägger inga pengar alls på marknadsfö-
ring så varje delning, like eller omnäm-
nande är otroligt uppskattat och helt 
avgörande för att vi ska fortsätta växa. 
Följ oss i sociala medier (Twitter, 
Facebook, Instagram) och dela, dela, 
dela!  

efterlängtad seger mot våra värsta 
antagonister, den visade sig också betyda 
174 924 kronor till stiftelsen. Vi har också 
nått över 700 lyckade dragningar för en 
enskild seger – vi hoppas att nå 1000 
lyckade dragningar innan årets sista match.

FÖR DIG SOM INTE HÖRT om Djurgårdshjärtat 
tidigare så är det en insamlingsstiftelse 
vars syfte är att stötta Djurgården 
Fotbolls sportsliga satsning på herrfot-
bollen ekonomiskt. Varje medlem skänker 
en fast summa för varje seger som 
herrarna tar i Allsvenskan, summan 
motsvarar åldern på föreningen (2020 är 
summan således 129 kronor per seger). 
Vid derbyseger dras dubbla beloppet. 
Finns det inte pengar på kortet som är 
kopplat till ditt medlemskap så ackumu-
leras ingen skuld och ingen påminnelse 
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Läs mer om oss på djurgardshjartat.se
Instagram: djurgardshjartat

Twitter: djurgardshjarta
Facebook: Djurgårdshjärtat

Djurgårdens kampanj med tröjor med stadsdelsnamnet tryckt under Djurgårds-
skölden blev en stor succé när den lanserades inför den allsvenska premiären 
2015. Då såldes närmare 4 000 t-shirts under tre veckors tid.

S
edan dess har det funnits en stor 
efterfrågan på när stadsdelströjorna 
skulle dyka upp igen – antingen för 

att man missade tillfället 2015 eller för att 
man flyttat eller vuxit ur den första tröjan 
man köpte.

PLANERNA PÅ EN NYLANSERING fanns redan 
inför säsongen 2020 och i slutet av april 
blev det verklighet. Efterfrågan visade sig 
vara ännu större än vad vi hade förväntat 
oss. Med ett stort urval av olika tröjor och 
färger så formligen rasade det in beställ-
ningar i en sådan takt att det var svårt att 
hinna med alla leveranser. Redan efter 
drygt tre dagar hade det sålts lika många 
tröjor som under hela kampanjen 2015.

Sundbyberg i topp - Söderort flest
Många Djurgårdare boende i Sollentuna 
och på Kungsholmen har varit lite malliga 
över att det var på deras orter det såldes 
flest tröjor 2015. 2020 fick dock varken 
Sollentuna eller Kungsholmen någon 

pallplats, dock en 
hedrande medverkan på 
topp 10-listan. Den 
stadsdel som sålde allra 
flest tröjor var Sundbyberg 
som mäktade med hela 
390 tröjor, medan 
Vasastan på andraplats 
nådde 366 tröjor och på en 
hedrande tredjeplats 
hittade vi Östermalm med 
333 sålda tröjor.

Ser man på försäljning-
en av stadsdelströjor i de 
fyra vädersträcken och 
innerstaden så kunde vi 
dock notera att Djurgården 
verkar ha flest sympatisö-
rer i söderort. Störst i 
söder är orterna Nacka och Haninge.

Totalt såldes imponerande 9 514 tröjor 
och antalet orter blev imponerande 201 
stycken.

Vi på Djurgården Fotboll vill, tillsam-

mans med Djurgårdsbutiken, rikta ett stort 
tack till alla Djurgårdare som såg till att 
kampanjen blev så lyckad! Vi vill samtidigt 
tacka för förståelsen för att vissa 
beställningar blev försenade på grund av 
den höga belastningen. 

Text: Johan Andersson

Stadsdelströjor

Sundbyberg köpte flest 
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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.

Vad hette Erik Berg när han skrev 
på för Djurgården 2018?

Vilket år återvände 
Bosse Andersson som 
sportchef för DIF?

Vem gjorde Djurgårdens allra 
första mål på Tele2 Arena?

Vilka spelare blev målskyttar i 
2-2-matchen mot Norrköping som 
säkrade SM-Guldet 2019.

Vilken Djurgårdsikon är det 
som firar tillsammans med 
Stefan Rehn på bilden?

Vem gjorde mål efter bara sex 
minuter i sin allra första DIF-
match i augusti 2019?

Förutom Bosse Andersson har 
även en till i ledarstaben spelat 
allsvenskt för DIF, vem?

Hampus Nilsson var en publikfavorit även om 
han inte fick så mycket speltid. Vilken är hans 
nuvarande klubb (hösten 2020)?

År 2014 släpptes DIF-låten »Blåblå är kärleken«. 
Elin Nilsson från damlaget sjöng tillsammans 
med en spelare från herrlaget, vem?

Vem tog över tränarrollen 
i DIF sommaren 2016 och 
ledde laget säsongen ut?

Endast två svenska idrottsmän 
fick utmärkelsen »Stor grabb« i 
både ishockey och fotboll, och en 
av dem var Djurgårdare. Vem?

Vem i A-truppen har en pappa som tidigare 
framgångsrikt spelat för blåränderna?

Emmanuel Banda och Edward Chilufya kommer 
från samma land, vilket?

Vem hade tröja nummer 7 mellan 
2012 och halva 2015?

Mohamed Buya Turay vann den allsvenska 
skytteligan 2019. Hur många mål gjorde han?

1999 tog Sören Åkeby 
och Zoran Lukic över som 
tränare i Djurgården och 
ledde föreningen till en 
framgångsrik era. Men vem 
tog de över laget efter?

Adam Bergmark Wiberg är utlånad över 
säsongen 2020, till vilken klubb?

DJURGÅRDS quiz
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1. Erik Johansson, 2. Mark Dempsey, 3. Hans “Tjalle” Mild, 4. Melker Jonsson (pappa Mattias), 5. Zambia, 
6. Martin Broberg,  7. Özcan Melkemichel, 8. 15, 9. Michael Andersson, 10. Örgryte IS, 11. Örebro SK (121 st), 
12. Emil Bergström, 13. Andreas Johansson (1-2 mot Norrköping 2013), 14. 2013, 15. Jesper Karlström och 
Mohamed Buya Turay, 16. Trelleborgs FF, 17. 2, 18. Curtis Edwards, 19. Kim Källström, 20. Materialförvaltaren 
Patrik ”Putte” Eklöf (11 allsvenska matcher i slutet av 80-talet).RÄTT SVAR:

75

17
2018 vann DIF Svenska Cupen efter 3-0 mot 
Malmö i finalen. Vem var tränare då?

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

7

12

13

För vilken allsvensk klubb har Kalle Holmberg 
gjort flest matcher?

Jesper Nyholm skrev på för Djurgår’n i 
somras. Vilket tröjnummer fick han?

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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