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ÅRSREDOVISNING FÖR DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING
Styrelsen för Djurgårdens IF Fotbollförening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret
2001-01-01 – 2001-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
2001
I förra årets verksamhetsberättelse skrev vi att styrelsen fastlagt att målsättningen för
Djurgården som nykomling i allsvenskan 2001 var att hamna på den övre halvan av tabellen.
Många tyckte att målet var lite väl högt satt – det borde räcka med att undvika nedflyttning.
Vi visste emellertid att kunskapen i vår trupp – både hos spelare och ledare – var så hög att
det inte var en omöjlig uppgift att tillhöra de sju bästa i Allsvenskan. En förutsättning för detta
var att inställningen hos alla alltid måste vara på topp. Vi formulerade därför en andra
målsättning – nämligen att alla alltid skulle börja varje match med övertygelsen att vi både
kunde och måste vinna. Ingen match var från början vare sig vunnen eller förlorad på förhand.
Resultatet vet alla. Efter ett fantastiskt arbete kunde vi sluta säsongen med att ha bärgat stora
silvret – en andra plats. Det måste betecknas som en av de större prestationerna i
Djurgårdsfotbollens historia, speciellt sett mot bakgrund av att vi kom direkt från en lägre
division.
Det är många olika faktorer som ligger bakom den framgång som vi nådde 2001. Givetvis är
allt ytterst beroende på prestationerna hos de som finns i frontlinjen – spelarna och tränarna.
Men bakom ligger också som en helt nödvändig förutsättning, det arbete som utförs av den
övriga organisationen, såväl den sportsliga som den administrativa och den säljande. Många
medarbetare (både anställda och frivilliga) har all anledning att känna sig stolta över att
genom ett gediget arbete ha bidragit till andraplatsen i Allsvenskan år 2001.
2002
Placeringen innebär att vi 2002 får ta steget ut i Europa. Det blir en ny erfarenhet för de allra
flesta i dagens Djurgården. Det innebär att ny kunskap måste inhämtas och en annorlunda
planering ta vid. Vi är dock beredda och ligger redan i startgroparna. Målsättningen för det
allsvenska spelet 2002 behöver endast förändras marginellt jämfört med 2001. Väl medvetna
om att andra året efter en uppflyttning är mycket kritiskt, drar vi dock oss inte för att slå fast
att vi i år siktar mot att tillhöra det absoluta toppskiktet (vilket alltså är en förändring mot
fjolårets ”placering på övre halvan”) samt att förutsättningen är att samma inställning som
2001 måste finnas hos spelare och ledare: Varje match börjar med insikten om att den kan,
skall och måste vinnas.
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A-lagstruppen formas utifrån den strategi som lades fast för tre år sedan: Vi skall spela en
snabb, offensiv gladfotboll och vår trupp skall ha en stor andel unga, skickliga och
välmotiverade spelare. För första gången på länge kan vi konstatera att vi kommer att ha en
mycket bra kontinuitet. I hela A-truppen och bland de personer som omger den, har vi endast
ett fåtal nya spelare, alla dock av mycket god klass.

Många prestationer
Självklart fokuseras en sammanfattning av ett fotbollsår på A- lagets framgångar, speciellt
efter ett så framgångsrikt år som 2001. Vi skall dock inte glömma allt övrigt arbete som
bedrivs i föreningen, i ungdomsverksamheten, i samarbete med Värtan, i planering,
organisation, försäljning, personalvård, information etc. Mer finns att läsa om detta nedan –
låt oss här bara konstatera att det är ett gediget och kvalitetsmässigt suveränt arbete utfört av
många som på sikt leder till fortsatta framgångar för Djurgården. Inte minst skall i detta
sammanhang nämnas allt ideellt arbete som utförs – ett arbete som tyvärr många gånger
uppmärksammas för lite, men som vi inte skulle kunna klara oss utan. Ett stort tack riktas till
alla som aktivt bidragit till Djurgårdens framgångar 2001. Föreningen skall känna sig stolt
över alla som arbetar så hängivet för den sak man tror på.
Styrelsens arbete
Under verksamhetsåret 2001 har styrelsen haft 19 protokollförda sammanträden samt två
strategimöten.
Efter föreningens årsmöte den 19 februari 2001 har styrelsen haft följande sammansättning
under verksamhetsåret:
Ordförande:
Vice ordförande:
Ledamöter:

Suppleant:
Revisorer:
Suppleanter:

Bo Lundquist
Lars Erbom
Anders Beck-Friis
Per Kotschack
Christer Magnusson
Hans von Uthmann
Ronald Åman
Torbjörn Althén (sekreterare)
Ulf Järlebro
Bengt E Lindbergh
Jan Norman
Björn Lindbergh

Föreningens hedersordförande Gunnar Lundqvist har på samma sätt som tidigare år aktivt
deltagit i styrelsens arbete och varit till mycket god hjälp genom att dela med sig av sin rika
erfarenhet.
Revisorssuppleanten Jan Norman avgick under verksamhetsåret på egen begäran.
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Som nämnts i tidigare årsberättelser påbörjade styrelsen under 1998 en uppbyggnad av en ny
kansliorganisation, som när den var fullt utbyggd, skulle överta ansvaret för alla operativa
ledningsuppgifter, vilka tidigare utförts av olika styrelseledamöter. Under 2001 slutfördes
detta utvecklingsarbete och i dag är styrelsen ett beslutande organ som helt arbetar med frågor
av strategisk övergripande karaktär.
År 2001 inrättades under fotbollsstyrelsen en ungdomsstyrelse för den så kallade
breddverksamheten, som sträcker sig från knatteårens femmannalag till elvamanna lag, vilka
kan verka ända upp i junioråldern. Denna styrelse fick både det sportsliga och det ekonomiska
ansvaret. Resultaten har varit mycket goda och speciellt kan noteras att verksamheten
ekonomiskt gått ihop.
Vid sidan av breddverksamheten arbetar elitungdomslagen – ett lag i varje årsgrupp från och
med 13 år – som organisatoriskt återfinns tillsammans med de äldre elitlagen. Strategin för
såväl elit som bredd är att både arbeta med egna lag och att samarbeta med andra lag i
Storstockholmsområdet (nätverk). Den senare verksamheten påbörjades under året och i dag
har vi avtalade samarbeten med två föreningar i Storstockholm, FC Järfälla och Rotebro IS.
Styrelsen kommer under 2002 att utvärdera erfarenheterna av ungdomsfotbollens nya
organisation för att optimera alla aktiviteter och på bästa sätt tillvarata de synergier som finns.
Ungdomsstyrelsen har under 2001 bestått av Lars Surtell (ordförande), Lars Ove Nyrén,
Slobodan Djurdevic, Leif Käck, Johan Wilny och Mats Jansson.

Kansliets verksamhet
Kansliet är i dag organiserat i följande ansvarsområden:
Rekrytering, arrangemang,
kontakter SvFF och SEF
Ekonomi
Personal
Biljetter/medlemmar
Information/media
U-elit
Säkerhet

Bosse Andersson
Henrik Berggren
Marie Barth-Kron
Tomas af Geijerstam
Johanna Lundeberg
Johan Wilny
Albert Törsleff/Jonny Brenemark

Alla ovanstående personer utom Albert Törsleff/Jonny Brenemark rapporterar till föreningens
ordförande. Törsleff/Brenemark rapporterar till vice ordföranden.
Ingvar ”Putte” Carlsson har under år 2001 verkat som sportchef i kansliet. Han beslutade sig
dock vid utgången av året för att övergå till egen verksamhet och verka som konsult inom
vissa områden, bland annat ledarskap. I och med detta frånträdde han sin linjebefattning som
sportchef, men har ändå knutits till Djurgården genom att på konsultbasis arbeta med
övergripande frågor, strategier och planering.
I styrelsen har Ronald Åman utsetts som sportansvarig, dock ej i en linjebefattning utan som
en kontaktperson för tränarna. Putte Carlsson kommer under 2002 att i sin nya roll arbeta
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tillsammans med föreningens ordförande och Ronald Åman i övergripande frågor.
Föreningens styrelse har i och med att organisationsförändringarna lösts på ovan nämnda sätt
bedömt att befattningen som sportchef tills vidare inte behöver besättas.
På kansliet, men rapporterande till ungdomsstyrelsen, arbetar också Gunnar Martinez och
Kjell Hansson.
Föreningens kansli har ett nära samarbete med Djurgårdens Fotboll Marknad AB (DFM AB),
där följande personer arbetar: Stefan Svensson (VD), Patrik Asplund (souvenirer), Fredrik
Segerblom (försäljning, fr.o.m. januari 2002) och Anna Magnusson (marknadsassistent).
Relationer till Fotbollssverige
Under året har Djurgården Fotboll deltagit i SEF:s (Svensk Elitfotboll) årsmöte och övriga
sammanträden med elitföreningarna i Sverige samt också i SvFF:s (Svenska
Fotbollförbundet) årsmöte.
Djurgården har vidare aktivt deltagit i olika centrala samarbetsgrupper i SvFF:s och SEF:s
regi för att bedriva utvecklingsarbete i fotbollens tjänst, till exempel inom säkerhets- och
evenemangsfrågor.
Föreningens ordförande Bo Lundquist invaldes våren 2001 i SEF:s styrelse, och är också
ordförande i Svenska Fotbollförbundets elitevenemangsutskott.

Profil och Kommunikation
Vi har haft som policy att snabbt kunna svara på frågor, oavsett om det varit negativt eller
positivt för föreningen.
När det gäller vår strategi för kommunikation med omvärlden har vi arbetat utifrån
målsättningen att kunna ge journalister snabb, informativ och korrekt information. Ansvaret
för detta har framför allt åvilat informationspersonalen på kansliet och klubbdirektören.
En av våra viktigaste kommunikationskanaler är vår webbplats www.dif.se, som vi arbetar
med att ständigt hålla uppdaterad. All viktig information som rör föreningen läggs i första
hand ut på webbplatsen och skickas dessutom ut i vårt elektroniska nyhetsbrev, som har drygt
4 700 prenumeranter. Målet är att vi ska vara först med våra egna nyheter. I samma stund som
nyheten är officiell ska den finnas på nätet. Eftersom de flesta journalister som skriver om
Djurgården, prenumererar på vårt nyhetsbrev så har vår officiella hemsida blivit den första
och kanske viktigaste informationskanalen för massmedia. Eftersom även våra supportrar är
viktiga för oss, skickar vi inga speciella pressmeddelanden, utan alla som är intresserade kan
läsa senaste nytt på vår hemsida.
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Medlemmar
Medlemsutvecklingen är fortsatt positiv. 2001 hade Djurgården Fotboll över 3 613 (3 266)
medlemmar. Av dessa var 852 (850) ständiga medlemmar och övriga 2 761 (2 416) betalande.
Av de betalande medlemmarna är 600 ungdomar aktiva i ungdomsfotbollen. Föreningen har
sedan 1998 arbetat upp ett medlemsregister som varje år blir större. En av anledningarna till
denna utvecklig är att de medlemsansvariga arbetar för att alla ska känna en identitet som
djurgårdare. Medlemstidningen Djurgårdaren och juniorklubben Järnkaninerna (för ungdomar
under 14 år) är en stor bidragande orsak till medlemsökningen.

Supportrar och säkerhet
Samarbetet mellan supportrarna – Järnkaminerna – och Djurgården Fotboll har fungerat
mycket bra under året. Järnkaminerna har under sina resor runt om i Sverige hedrat
Djurgården med sitt närvarande. Detta bidrog naturligtvis till fotbollens framgångar. I slutet
av 2001 års fotbollssäsong blev Järnkaminerna också utsedda till Sveriges bästa fans i
Aftonbladets ”klackrankning”.
Under verksamhetsåret 2001 har Djurgården utan konkurrens haft Idrottssveriges ledande
säkerhetsorganisation. Detta har Svenska Fotbollförbundet uppmärksammat och använt sig av
vid alla A- landskamper som under året spelades i Stockholm. Styrelsen vill härmed tacka alla
ideella publikvärdar för deras insats och ser fram emot samarbetet för säsongen 2002.
Sporten
Som nykomling i Allsvenskan gällde det i första hand att bygga det unga – och till viss del
orutinerade – laget för framtiden. Sören Åkeby och Zoran Lukic fortsatte som tränare. Ett
flertal nya spelare anslöt till laget och några försvann. De nya var Louay Chanko från
Syrianska, Nils Andén från IFK Eskilstuna, Johan Wallinder från Helsingborgs IF, Jesper
Johansson från IK Flora, Andreas Isaksson från Juventus, Christer Mattiasson från Lilleström
(i juni) och Babis Stefanidis från Iraklis (i juli). Från 2000 års trupp utgick Lukas Nilsson
(Kalmar FF), Pierre Gallo (Bryne) och Samuel Wowoah (Halmstads BK). Under året hade
Djurgården Dembo Tourray och Joel Riddez utlånade till Assyriska.
Djurgården inledde under året ett samarbete med division II-klubben Värtans IK, för att enkelt
kunna slussa spelare mellan lagen. På så vis fick även de som inte direkt tog en plats i A-laget
matchträning. Spelare som under året spelade i Värtan var: Jesper Johansson, Pagguy Zunda,
Jörgen Sundström, Nils Andén, Rami Shaaban och Richard Henriksson.
Laget förberedde sig inför Allsvenskan med sedvanlig träning på Stadshagens IP och Bosön.
Truppen åkte på två träningsläger, till Kanarieöarna i januari och till Delden i Holland i mars.
Svenska Cupen inleddes under våren med åttondelsfinaler, där Djurgården mötte Enköping
och efter mål (golden goal) i förlängningen avancerade laget till kvartsfinal. Djurgården mötte
IFK Göteborg i kvartsfinalen, men eftersom Stadion inte var i spelbart skick i början av april
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tvingades man förlägga matchen till Nya Ullevi och på grund av kort varsel spela inför tomma
läktare. Matchen gick till förlängning och slutade med förlust 1-2.
Djurgården inledde Allsvenskan svagt. Årets första seger kom först i den sjunde omgången
mot Halmstad på Stockholms Stadion. Men om säsongen inleddes skralt blev det desto bättre
när laget spelat ihop sig. Under våren och sommaren spelade Djurgården tio matcher i följd
utan förlust. Djurgården var också det lag som släppte in minst antal mål av alla i
Allsvenskan. Detta ledde fram till en hedervärd silverplats, som också innebär kval till UEFAcupen under hösten 2002.
Under året har Djurgårdsspelarna Andreas Isaksson och Mikael Dorsin representerat
Djurgården i U21- landslaget. Mikael Dorsin har också medverkat i en A-landskamp.
Ungdomsfotbollens verksamhet
Totalt har 47 ungdomslag varit verksamma under året. Samtliga ungdomsbreddlag och tre
ungdomselitlag har deltagit i S:t Erikscupen. Dessutom har Djurgården haft ett lag i
Pojkallsvenskan och ett lag i Juniorallsvenskan. I knattefotbollen har vi haft cirka 250 ivriga
knattar. Vi har deltagit i både nationella och internationella turneringar. Många av våra lag
vann sina serier.
Övriga arrangemang
•
•
•
•
•
•

Adidas sommarfotbollsskola på Hjorthagen
Barnens Ö- fotbollsläger på Väddö
DIF-dagen för alla spelare, föräldrar och aktiva på Kaknäs
DIF Innecup under jul- och nyårshelgen
Fotbollsakademien, talangträning för 12-14-åringar
Externa talangträningar med våra nätverksföreningar

Spelare som har representerat DIF i lands- och stadslag
Ndiwa Lord -84, Marko Anastakovic -86, Jan Feldman -86, Kozica Eldin -85, Mustafa Yildiz
-85, Andreas Varnava -85, Razzazi Kardo -85, Patrick Amoah -86, Linus Smedjegården -87,
Simon Aksu -86, Mtaka Simba -86, Adam Subkowiak -85 och Luciano Lorca -86.
Utbildning ledare
Vi har i egen regi utbildat många av våra ungdomsledare ibland annat Grundkurs och Träna
och leda små lirare. Många ledare har också gått externa utbildningar. Våra elvamannaledare
har under året haft gemensam fortbildning med seniortränarna. Dessutom har vi haft interna
kurskvällar i coaching samt etik och moral.
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Resultat och ställning
Från och med år 2001 införs den så kallade elitlicensen i Sverige, vilken innebär att en
klubb/förening inte får ha ett negativt eget kapital. Om så sker får man ett år på sig att rätta till
förhållandena och om detta inte lyckas kan föreningen bedömas som icke kapabel att driva en
verksamhet och därmed flyttas ner en eller två divisioner i seriesystemet.
Djurgården har sedan utgången av 1997 haft ett negativt eget kapital. Vår långsiktiga plan,
som beslutades 1998, tog sikte på att reducera underskottet så att vi skulle hamna på plus vid
utgången av 2002. Hittills har det negativa egna kapitalet genom vinster reducerats år från år,
från –10,2 miljoner kronor 1997 till –5,6 miljoner kronor 2000. Samt idigt har vi kunnat satsa
på att bygga upp en slagkraftig trupp, vilket är ett resultat av samverkan med Djurgårdens
Fotboll AB.
Styrelsen bedömde i fjol att föreningen under åren 2001 och 2002 måste redovisa en vinst på
närmare 6 miljoner kronor för att undvika att riskera en nedflyttning. Vidare sattes målet upp
att minst hälften (+ 3 miljoner kronor) måste vara hänförbart till 2001. Mot den bakgrunden är
det glädjande att årets vinst blev drygt 5 miljoner kronor (5,416 miljoner kronor). Inklusive
Kurt Hammargrens Minnesfond, som skall inräknas i det egna kapitalet, redovisas ett positivt
eget kapital på 106 000 kronor.
Omsättningen ökade kraftigt under 2001, mycket med anledning av publiktillströmningen på
Djurgårdens matcher. Det genomsnittliga åskådarantalet uppgick till 12 480 besökare, varav
knappt 4 000 årskortsinnehavare. Andra förklaringar till den ökade omsättningen är större
bidrag från SEF samt spelartransfers, det senare främst med Djurgårdens Fotboll AB.
Minskningen av medlemsintäkter förklaras av ett ökat antal så kallade familjemedlemmar,
som endast betalar 500 kronor per familj. Detta har dock glädjande lett till ett ökat antal
medlemmar i föreningen.
Det ökade intresset för Djurgården Fotboll har också medfört ökade kostnader, bland annat
när det gäller arenahyran som i princip är en funktion av och följer publikintäkterna, det vill
säga större publik medför ökade arenakostnader. De höjda ambitionerna generellt i föreningen
har också medfört ökade kostnader för löner, resor, träningsläger med mera.
Idrottsföreningens ekonomiska utveckling i sammandrag (i tkr).

Omsättning
Årets resultat
Balansomslutning

2001

2000

1999

43 524
5 416
9 813

24 206
812
5 590

30 659
1 713
4 316
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FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT
Styrelsen föreslår att till förfogande stående resultat:
Balanserat resultat
Årets resultat
Överföres i ny räkning

- 5 628
5 416
- 212

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tkr där annat ej anges.

10
Djurgårdens IF Fotbollförening
802015-5043

RESULTATRÄKNING

NOT

2001

2000

1
1

42 712
812

22 810
1 396

2

21 648
1 834
14 568
57

10 970
864
11 470
34

5 417

868

58
59

8
64

Resultat efter finansiella poster

5 416

812

Årets resultat

5 416

812

Intäkter
Verksamhetsintäkter
Övriga föreningsintäkter
Kostnader
Föreningskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Verksamhetens resultat

3

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknade poster
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BALANSRÄKNING

NOT

2001

2000

4

71

112

5

1 738
157

938
157

1 966

1 207

24

24

1 692
1 995

542
1 134

400

2 149

Kassa och bank

3 736

534

Summa omsättningstillgångar

7 847

4 383

SUMMA TILLGÅNGAR

9 813

5 590

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i andra företag
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

6
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BALANSRÄKNING

NOT

2001

2000

- 5 628
5 416
318

- 6 440
812
310

106

- 5 318

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder

225
1 900

375
5 419

Summa långfristiga skulder

2 125

5 794

1 716
615

1 834
1 694

5 251

1 586

Summa kortfristiga skulder

7 582

5 114

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 813

5 590

EGET KAPITAL
Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat
Kurt Hammargrens Minnesfond

7

Summa eget kapital
SKULDER

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter

8
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisnings- och värderingsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed i
Sverige. Föreningen tillämpar bokförings-/årsredovisningslagen.
Aktier samt samt lager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet
(marknadsvärdet).
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den beräknade ekonomiska
livslängden fem år.
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell prövning, beräknas bli betalt.
Not 1

Intäkter

Intäkterna fördelar sig enligt följande:

2001

2000

20 765
8 770
12 681
496

7 333
5 349
9 565
563

446
92
274

60
186
1 150

43 524

24 206

De så kallade föreningskostnaderna fördelar sig enligt följande:

2001

2000

Arenahyra m.m.
Spelartransfers
Rekrytering
Domarkostnader
Resor, kost, logi
Träningsläger
Materialinköp
Bingolotto
Övriga direkta föreningskostnader

4 880
9 572
393
398
1 029
659
446
1 378
2 893

2 200
3 283
534
171
584
219
350
1 016
2 613

21 648

10 970

Verksamhetsintäkter
Publikintäkter m.m.
Övriga idrottsrelaterade intäkter
Spelartransfers
Medlemsavgifter
Övriga föreningsintäkter
Bidrag kommun
Bidrag stat
Övriga bidrag
Summa:
Not 2

Summa:

Föreningskostnader
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Not 3

Medeltalet anställda, löner och andra ersättningar samt sociala kostnader

Medelantalet anställda har uppgått till:

2001

2000

4
47
51

2
44
46

2001

2000

Anställda (inkl. spelare)
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader
Övriga personalkostnader

10 856
3 120
12
592

8 810
2 421
13)
239

Totalt

14 568

11 470

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utrangering
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

204
16
- 48
172

169
35

Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar

92
9
101

58
34
92

71

112

Kvinnor
Män
Totalt
Löner och andra ersättningar:

Styrelsen har inte uppburit någon ersättning under verksamhetsåret.
Not 4

Inventarier

Bokfört värde
Not 5

204

Aktier i andra företag

Företag

A-aktier

B-aktier

Röster

Kapital

Värde

Djurgårdens Fotboll AB
(556304-6985)

111 600

30 700

40,24 %

8,47 %

1 738

2001

2000

Förutbetalda hyror
Övriga förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

146
226
28

2
2 147

Summa:

400

2 149

Not 6

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Not 7

Förändring av eget kapital

Ingående balans
Föregående års resultat
Kurt Hammargrens Minnesf.
Årets resultat
Utgående balans
Not 8

Eget
kapital

Kurt H.
Minnesf.

Föreg. år
resultat

- 6 440
812

310

812
- 812

Årets
resultat

8
- 5 628

5 416
5 416

318

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2001

2000

Förutbetalda medlemsavgifter
Förutbetalda årskort
Övriga förutbetalda intäkter

279
4 651
321

99
1 487

Summa:

5 251

1 586
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