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VÅR VISION
Djurgårdens Idrottsförening får människor att växa
genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa
VÅR POSITION
Stockholms Stolthet Sveriges ledande idrottsförening
VÅRA NIO FRAMGÅNGSPRINCIPER
Stå upp för rättvisa
Vi låter idrottens ideal genomsyra allt vi
gör

Varm gemenskap
Vi är välkomnande, omtänksamma och
lyfter varandra

Tydligt ledarskap
Vi visar vägen med höga ambitioner,
lyhördhet och civilkurage.

Alltid visa vilja
Vi slutar aldrig kämpa och ser vilja som
talang.

Tar socialt ansvar
Vi breddar idrottsintresset, erbjuder
tillhörighet och är en aktiv positiv kraft i
samhället

Uppmuntra mod
Vi utmanar det invanda, vågar testa nytt
och är innovativa.

Professionell inställning
Vi strävar efter hög kompetens, kvalitet
och att lära oss i allt vi gör.
Goda förebilder
Vi visar respekt, värdighet och är stolta
djurgårdsambassadörer
OMSLAGET
Marcus Danielson - Årets spelare herr
Olivia Schough - Årets spelare dam

Glädje och kärlek
Vi delar entusiasm, inspiration och
hopp.
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ÅRSREDOVISNING FÖR DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 2019
Ordföranden har ordet

Som medlem är du en del av vår stora familj som stöttar Djurgården Fotboll i såväl med- som motgång.
Vi medlemmar, hela 15 703 stycken vid utgången av 2019, utgör föreningens viktiga stötte(s)pelare i vår
strävan att ta positionen som den ledande idrottsföreningen i Sverige och en stolt symbol för vår stad
Stockholm. En förening för damer, herrar, flickor och pojkar.
Som ordförande ansvarar jag tillsammans med styrelsen för att fastställa att riktlinjer och strategier för
hela Djurgårdens fotbollsverksamhet samt att noga följa organisationens arbete. Vd Henrik Berggren
brukar ofta säga att man måste göra prioriteringar i verksamheten och att man inte kan lösa alla stora
frågor på en gång. Det är helt riktigt, man måste helt enkelt prioritera. Ser vi tillbaka i tiden för att få lite
perspektiv så betar vi faktiskt av område för område enligt den fastställda plan som vi har kommit
överens om.
Djurgården Fotboll är inne på en fantastisk resa, som nu pågått ett flertal år tillbaka i tiden. Vi har byggt
upp en bred och väl fungerande verksamhet som är i ekonomisk balans, och vi har de senaste åren även
byggt upp ett starkt eget kapital. Vi bedömde att det var viktigt att nå en topposition under 2019 i
Allsvenskan och med den stabiliteten vi byggt upp under åren kunde vi göra en medveten satsning
inför säsongen 2019 vilket blev mycket lyckad. Detta förklarar den ekonomiska förlusten för året vilken
förstärktes av kostnaderna för SM-guldet. Det kommer vi ta igen under 2020 och den utvecklingen vi
haft efter SM-guldet i antalet medlemmar, sålda säsongsbiljetter, ökade kommersiella intäkter samt
spelarförsäljningar ser 2020 ut att bli ett ekonomiskt bra år. Nu får vi hoppas att de sportsliga
framgångarna består såväl i Europaspelet som i Allsvenskorna.
Sportsligt kröntes 2019 med ett efterlängtat SM-guld för herrarna. Jag var själv på plats med 10 000
andra djurgårdare på Östgötaporten den där novembereftermiddagen då pokalen kom hem till
huvudstaden igen. Tillsammans gjorde vi det. Samtidigt hade damerna en tuff säsong som räddades på
mållinjen i sista omgången. Vi rustar självklart vidare och hoppas på en starkare säsong i OBOS
Damallsvenskan 2020 och ett spännande deltagande i Europaspelet för herrarnas del. Vi skall vara
väldigt stolta över att Djurgården Fotboll är den enda fotbollsklubben i Sverige som har ett dam- och
herrlag i högsta serien.
Efter ett tungt 2018 vände publiken åter igen till Tele2 Arena under 2019. Mycket tack vare sportslig
framgång så klart, men likväl för ett gediget arbete bakom kulisserna med en stark tro på de strategier,
målsättningar och arbeten vi initierat sedan tidigare för långsiktig effekt som gynnar Djurgården
Fotboll. För 2019 landade vårt hemmasnitt på 15 958 personer. Hemmamatchen mot Örebro SK den 28
oktober såg vi hela 28 258 personer på plats, vår högsta publiksiffra hittills på arenan som vi började
spela på sommaren 2013. Jag hoppas och tror vi får se fler sådana publikfester 2020.
För att säkra att biljettintäkterna är fortsatt höga har vi satsat ytterligare resurser för att se över arbetet
med detta, båda kort- och långsiktigt. Publikstrategin är något vi arbetar mot varje dag, och som gav
utslag som ni ser ovan för 2019. Klubben ska se till att det är enkelt att köpa biljetter, marknadsföra våra
matcher ännu bättre, förstärka arrangemangen på plats och utöver de 90 minuter som det spelas boll på
planen, och förhoppningsvis också spela en vägvinnande fotboll. Men det behövs även hjälp från våra
medlemmar, du som jag, att vi tar oss till våra matcher och helst tar med oss familjemedlemmar, vänner
eller andra. Här har vi alla ett ansvar om vi ska vara ledande även inom detta område. Vi behöver även
jobba mer systematiskt med att få fler barn, kvinnor och ungdomar till våra matcher. Det här är ett
ständigt pågående arbete och det känns som vi är på rätt väg.
Konflikten om villkor mellan fotbollens aktörer och polisen var en enorm påfrestning för vår
organisation och hela svensk fotboll under 2019. Vi gör allt vi kan för att hitta en lösning tillsammans
med andra föreningar, Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollförbundet. Vi kommer få anledning att
återkomma i den här högst aktuella och mycket prioriterade frågan.
På damsidan såg vi för andra året i rad en positiv publikutveckling. Snittet ökade från 683 till 760
åskådare. Även här finns det potential till att öka så klart. Jag tycker att det är en fantastisk upplevelse
att se damerna spela på anrika Stockholms Stadion.
Vår företagsförsäljning fortsätter att leverera fina resultatet till Djurgården Fotboll. 2019 gjorde vi, precis
som var fallet 2018, vårt bästa resultat någonsin. Djurgårdens affärsnätverk fortsätter att växa i såväl
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kvantitet som i kvalitet. Under året har vi även kunnat presentera en del större partnersamarbeten, till
exempel italienska pasta- och pastasåstillverkaren Barilla som gick in i slutspurten av såväl herr- och
damallsvenskan.
Många av våra partners stöttar som sagt såväl damerna som herrarna, vilket åter igen bevisar hur
viktigt det är att kunna visa upp konkurrenskraftiga lag i såväl Allsvenskan som OBOS
Damallsvenskan. Djurgårdens bredd attraherar. Vi erbjuder upplevelseidrott, föreningsidrott och
spontanidrott kombinerat med ett tilldragande kommersiellt erbjudande och ett enormt engagemang
för föreningen hos ett stort antal människor i alla åldrar. Vi långsiktiga arbete börjar verkligen bära frukt
och det är kul att kunna konstatera att vårt samarbete med försäljningsbolaget ISP fortsätter att
utvecklas väldigt positivt och att 2020 redan nu ser ut att bli ett ännu bättre år än 2019.
På ungdomssidan fortsätter vi att lyfta vår verksamhet. Vi har sett en rejäl ökning av deltagande spelare
och lag i fotbollsskolor, akademicamper, cuper och turneringar. Kansliet på Hjorthagen, under ledning
av Ola Danhard, har med andra ord gjort ett mycket bra jobb med att hitta flera sätt att utveckla
verksamheten. I dag har vi ungefär 450 ledare som guidar och utvecklar våra drygt 2 000 flickor och
pojkar i deras fotbollsutbildning.
Djurgården Fotboll vill sätta Stockholm i rörelse. Det gör vi via uppsökande idrottsaktiviteter för barn
och ungdomar på skolor, på fotbollsplaner och andra platser runt om i Stockholm. Som Stockholms
Stolthet och Sveriges ledande idrottsförening ser vi vår uppsökande idrott som en förlängning av vår
kärnverksamhet fotboll och tillsammans med Djurgården Hockey har vi, via våra Mini-Camper,
aktiverat inte mindre än 16 000 barn på närmare 80 skolor. Vi ökar tillgängligheten till idrott, erbjuder
en positiv fritid för fler samtidigt som vi stärker föreningens position och aktiva närvaro i staden.
Som supporter och medlem bidrar du till att utveckla och stärka hela vår förening; våra elitlag, vår flickoch pojklagsverksamhet, spontanfotboll samt andra arrangemang med våra samarbetsföreningar och
partners i hela Stockholm med omnejd. Det värdesätter vi högt och för det ska du ha ett stort tack.
Ett särskilt tack vill jag också, å föreningens vägnar, rikta till alla ideella krafter vars insatser vi är så
beroende av. Det är vi tillsammans som utgör Djurgårdsfamiljen. Djurgårdens vision lyder ”Djurgårdens
idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa” och jag tycker att vi
blir allt bättre på att få ut vilken skillnad Djurgården faktiskt gör i samhället. Genom upplevelseidrott,
föreningsidrott och spontanidrott vill vi erbjuda en väg in och gemenskap för alla som vill bli en del av
Djurgårdsfamiljen.
Avslutningsvis vill jag ta tillfället i akt att rikta ett stort tack till Johan Arneng för sina år i styrelsen, samt
bröderna Bengt E och Björn Lindbergh för ert arbete som revisorer under många år.
Därmed bockar vi av 2019 och ser fram emot ett framgångsrikt 2020.
Lars-Erik Sjöberg,
Ordförande i Djurgårdens IF Fotbollförening
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsen för Djurgårdens IF Fotbollförening får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning
för verksamhetsåret 2019.
Under verksamhetsåret 2019 har styrelsen haft 16 protokollförda sammanträden. Efter föreningens
årsmöte den 6 mars 2019 har styrelsen haft följande sammansättning:
Ordförande:
Vice ordförande:
Ledamöter:

Revisorer:
Revisorssuppleanter:

Lars-Erik Sjöberg
Claes-Göran Sylvén
Poya Motai
Johan Arneng
Petra Wester
Ruby Rinman
Alexander af Jochnick
Bengt E Lindbergh
Deloitte med Andreas Frountzos som huvudansvarig
Björn Lindbergh
Deloitte med Henrik Nilsson som ansvarig

Föreningens hedersledamot Pelle Kotschack har aktivt deltagit i styrelsens arbete och delat med sig av
sina erfarenheter.

Organisation

Verksamheterna inom Djurgården Fotboll bedrivs i moderföreningen och i tre bolag. Moderföreningen
Djurgårdens IF Fotbollförening (DIF FF) har hand om frågor som rör medlemmar, ungdomsverksamhet,
Damfotboll, hållbarhetsfrågor och spontanidrott. DIF FF utser dessutom styrelsen till det helägda
dotterbolaget Djurgårdens Elitfotboll AB (DEF AB), där herrarnas seniorlagsverksamhet bedrivs. DEF
AB äger i sin tur Djurgården Fotboll Försäljning AB (DFF AB), som ansvarar för försäljning av de
kommersiella rättigheterna knutna till Djurgården fotboll och Djurgårdens Fotboll Arena AB, som har
hand om anläggningsfrågor och förvaltar och administrerar Johan Björkmans hall på Hjorthagen. Under
2015 förvärvade Djurgårdens IF Fotbollförening (DIF FF) röstmajoriteten i DIF Invest AB varvid DIF
Invest AB redovisas som ett dotterbolag i koncernredovisningen för Djurgårdens IF Fotbollförening.
Under 2019 har samtliga aktier i bolaget DIF Venture AB förvärvats.

Företagsledning

Koncernens företagsledning bestod under året av vd Henrik Berggren och sportchef Bosse
Andersson.
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Djurgårdens IF Fotbollförening
Värdegrund

2016, efter att tusentals engagerade djurgårdare – ledare, idrottare, styrelser, organisationer och
supportrar – medverkat i arbetet så antog alla föreningar gemensamt en styrande värdegrund för alla
alliansföreningar. Den består av en vision och en position som uttalar en evig strävan efter att vara den
ledande idrottsföreningen i Sverige, med ambitionen att vara bäst på att få människor att växa. Det är
den fyr som ger riktning för oss och alla som vill verka i vårt namn. Vår karta är våra “nio
framgångsprinciper”. Vi vet att när vi följer dem, så går alla resultat vår väg. Dessa är vår vägledning och
ska genomsyra all verksamhet. De är även en personlig inspiration till varje djurgårdare. Genom vårt
omfattande hållbarhetsarbete tar vi ett helhetsgrepp kring denna fråga.

Framgång och Framtid - Djurgårdens hållbarhetsmodell

Djurgården Fotboll publicerade under andra halvan av 2019 ett strategidokument, ”Framgång och
framtid”, med riktlinjer om hur vi ska arbeta med hållbarhet inom föreningen. Ambitionen med arbetet
har varit att samla ihop och presentera det omfattande arbete som redan utförs i föreningen, definiera
en arbetsmetodik och starta en intressentdialog med såväl externa som interna intressenter till
föreningen. Målet har vidare varit att definiera prioritetsområden och en strategisk riktning för
Djurgården Fotboll inför framtiden.
Djurgårdens hållbarhetsmodell består av fyra delar:
- Organisation (Beslutsfattande/Ekonomistyrning/Utveckling)
- Föreningsidrott (Inkludera flera/Utveckling av spelare och ledare)
- Uppsökande idrott (Hela Stockholms lag)
- Upplevelseidrott (En bättre supporterupplevelse/Matchdag/Etablera topplag)
Kopplat till dessa fyra delar finns det ett antal definierade fokusområden med konkreta aktiviteter
föreningen kontinuerligt arbetar med. I ”Djurgårdens IF – Framgång och framtid”, som finns att läsas i sin
helhet på DIF.se, kan du läsa vad vi gör bra i dag och vad vi behöver göra mer av. Här ingår bland annat
en genomlysning av vår organisation, hur vi arbetar för att utveckla spelare och ledare i
föreningsidrotten, stärka föreningens ställning och position i staden via uppsökande idrott samt hur vi
arbetar med att skapa en bättre supporter- och matchdagsupplevelse för att skapa fler nöjda och
återkommande besökare till våra matcher. Vi berättar avslutningsvis om hur vi arbetar för att stötta våra
representationslag för att etablera oss som topplag.
Förhoppningen är att vi, på kort sikt, kan skapa förståelse för de val och ställningstaganden vi gör och
på längre sikt öka föreningens självständighet, påverkansförmåga och konkurrenskraft som förening
och samhällsaktör i Stockholm.

Medlemmar

Medlemsantalet 2019 stannade i december på 15 703 medlemmar, vilket även är den högsta
medlemsnoteringen någonsin. Antalet ständiga medlemmar fortsätter även att öka.
Vid årsmötet i mars 2019 så infördes förändringar i pris och åldersgrupper på medlemskapet.
• Åldern på kategorin ”Ungdom” höjdes från 18 till 20 år.
• Priset för Ständig medlem höjdes till 8 000 kronor.
• En ny kategori infördes: ”Järnkanin” för åldern 0-7 år (sedan starten i mars har DIF 254 stycken
Järnkanin-medlemmar).
Via medlemssidorna MittDIF på DIF.se kan medlemmar skapa ett eget konto där man kan ta del av
aktuella medlemserbjudanden, hantera sina säsongskortsbiljetter samt ändra eventuella
personuppgifter.
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Medlemsutveckling de senaste tio åren.
År
Antal
Varav ständiga
2019
15 703
1 672
2018
12 537
1 576
2017
13 244
1 528
2016
12 056
1 451
2015
12 868
1 339
2014
11 741
1 266
2013
11 909
1 200
2012
11 769
1 145
2011
11 389
1 084
2010
12 372
1 049
Från och med 2005 löper medlemskapet i tolv månader från betalning. Siffran anger det totala antalet
personer som var medlemmar den sista december.

Ungdomsverksamheten

Ungdomsverksamheten välkomnar alla som vill börja spela fotboll i Djurgårdens IF och fortsätter att
växa. Under året fanns drygt 2 000 pojkar och flickor i verksamheten uppdelade på 110 träningsgrupper
som togs om hand av 450 ledare. 138 lag deltog i seriespel i de enskilt största turneringarna nationellt
seriespel och Sankt Eriks-cupen. Vi värdesätter våra ledare och tränare och satsningen på utbildning av
dessa fortsätter, såväl extern som intern utbildning och fortbildning erbjöds under 2019. Mattias
Larikka, ansvarig för 6-9-årsverksamheten, fortsatte utbildningen i DIF 1, som 85 ledare har gått. Under
året byggdes DIF-modellen på med ledarskap, det vill säga hur vi vill att ledarna skall agera vid
träningar och matcher. Modellen togs fram av Staffan Holmberg från Vår Stad. Under hösten togs även
standardövningar fram för de olika spelformerna. Dessa är dock inte helt klara men skall vara färdiga
till seriestart 2020.
Arbetet med samarbetsföreningarna Spårvägens FF och Konyaspor avslutades. En utvärdering av
samarbetena med övriga föreningar utfördes under året för beslut hur vi skall gå vidare under 2020.
I Engelbrektsskolan driver Djurgården sedan 2005 en fotbollsprofil som innefattar årskurserna 4-9.
Detta innebär att eleverna kan kombinera en satsning på skola och fotboll under lektionstid. För
gymnasielever erbjuder Djurgården Fotboll en utbildning på Sjölins Gymnasium, ett av få gymnasier i
Stockholm certifierad för elitfotbollsutbildning. Eleverna, som till största delen består av spelare från
våra juniorlag, har teoretisk och praktisk utbildning i fotboll tre förmiddagar i veckan. Skolsamarbete
med Stockholms Idrotts Gymnasium, SIG, startade till höstterminen 2015. SIG har NIU-status (Nationell
Idrotts Utbildning). 27 flickor deltar i detta program och träningarna leds av ledare från Djurgården
Fotboll.

Utmärkelser

• Hanna Ekengren (född 2002) tilldelades priset ”Årets flickjunior 2019”.
• Melvin Bajrovic (född 2001) tilldelades priset ”Årets pojkjunior 2019”.
• Farsan Sandbergs minnespris 2019 tilldelades Mattias Mitku, spelare P19.
• Lars-Gunnar Björklunds Ungdomsledarstipendium 2019 tilldelades Maria Gustafsson, tränare för
P05-2.
Djurgårdens ungdoms egna arrangemang under året
• Den 9 februari genomfördes DIF-dagen vinter på Tele2 Arena.
• Under skolloven (sport-, påsk-, sommar- och höstlov) arrangerades fotbollsskola på Östermalms IP
respektive JB-hallen och samlade 423 (418) barn.
• Under skolloven (sport-, påsk-, sommar- och höstlov) arrangerades Akademicamper och
målvaktscamper på Hjorthagens IP respektive JB-hallen och samlade 435 (429) barn.
• Knatteskolan förlades även under året till Hjorthagens IP. Liksom föregående år var det både 6- och 7åringar som deltog. 6-åringarna var 221 (varav 34 flickor) barn och 7-åringarna var 224 (varav 33
flickor) barn. Dessutom fick 7-åringarna välja mellan att träna en eller två gånger per vecka.
• Knatteskolan hade dessutom match utbyte dels internt men även mot IFK Lidingö och Hammarby IF.
• DIF-dagen på Kaknäs genomfördes lördagen den 14 september.
• Stockholmsmästerskapen för pojkar och flickor med 307 (254) deltagande lag.
• Under året arrangerades DIF-cupen i JB-hallen vid fyra tillfällen och samlade totalt 337 lag.
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Akademiverksamheten – flickor

Som ett led i Djurgårdens satsning på damfotbollen så är det självklart att även bedriva en akademi på
flicksidan. 2018 blev första året för den verksamheten och vi valde att starta med lag från 13 år och
under hösten 2019 följde vi upp vårt löfte genom att starta ytterligare tre lag inom flickakademin,
F2009-1, F2008-1 samt F2006-1. Under 2020 så kommer vi att starta 2010 och 2011 för att efterlikna
pojksidan. Parallellt med akademiverksamheten kommer givetvis den traditionella lagverksamheten att
fortsätta som tidigare.
Föreningens FA 17 blev svenska mästare där man besegrade Umeå i finalen med 4-2 på Östermalms IP.
Tack vare den positiva placeringen så blev vi direktkvalificerade till ett nordiskt slutspel i Göteborg med
de två bästa lagen från Sverige, Norge och Danmark.
Föreningens F19-lag placerade sig på en stark andra plats bland tolv lag i Svenska Spel F19 Norra.
Under året lyckades DIF genom en bra och utbildande miljö säkerställa att Hanna Ekengren kunde ta
klivet upp till representationslaget. Ambitionen är att cirka 1-2 spelare från den egna akademin ska
flyttas upp och erbjudas permanent plats i den damallsvenska truppen.
Ungdomsspelare som 2019 gjort landskamper:
Hanna Ekengren (2002), Nea Flyborg (2004) och Ellen Wagnerheim (2004).
Damspelare som under 2019 gjort landskamper:
Portia Boakye (Ghana), Ingibjörg Sigurdadottir (Island), Gudrun Arnardottir (Island), Ogonna Chukwudi
(Nigeria), Hanna Folkesson (Sverige), Olivia Schough (Sverige), Cassandra Larsson (2002), Tilde Lindwall
(2001) och Julia Walentowicz (2001).

Akademiverksamheten – pojkar

Akademiverksamheten för pojkar fick 2019 fem stjärnor i SEF:s certifiering av akademierna i Sverige.
Det är fjärde året i rad som Akademin för pojkar tilldelas fem stjärnor. Certifiering värderar innehållet i
akademin utifrån ett antal parametrar som utbildningsnivå på tränare, utbildningsplan, faciliteter och
förmåga att utbilda fotbollsspelare till svensk elitfotboll.
De tre äldsta lagen som spelar nationella serier - P16, P17 och P19 - hade totalt sett godkända säsonger.
U16 missade semifinal med en poäng efter en förlust i sista slutspelsmatchen. Slutspelsserien består av
enkelmöten där det är komplicerat att nå semifinal, oavsett var det en besvikelse efter en i övrigt stabil
säsong.
Säsongen för U17 var väldigt varierande i resultat. Våren var stark, där tävlade laget väl mot alla
motståndare och kvalificerade sig för slutspelsserien med en fin tredjeplats. Höstens slutspelsserie var
ojämn utifrån resultat och prestationer; övertygande vinster och insatser blandades med direkt svaga
matcher och stora förluster.
U19 gjorde de resultat som förväntades eller mer under hela året. Många stabila insatser med endast
några svagare sista matcher på hösten, som ledde till en lite missvisande sjätteplats i sluttabellen.
Missvisande utifrån prestationer över säsongen och flera fina matcher mot lagen framför oss i tabellen.
I snitt deltog 7-8 spelare från U19 i varje U21-match under säsongen. Till säsongen 2019 fick tre U19spelare avtal med Herrlaget. Alexander Abrahamsson och Oscar Pettersson fick A-avtal medan Oliver
Granberg skrev ett lärlingsavtal och tränade med herrlaget under hela säsongen. Under säsongen 2019
var ytterligare ett antal spelare med i träning med herrlaget, bland annat Anthonio Sanjairag, Mattias
Mitku och Melvin Bajrovic. Den sistnämnde tilldelades och priset som Årets junior för säsongen 2019.
Skolverksamheten med Sjölins Gymnasium, Stockholms Idrottsgymnasium samt Engelbrektsskolan är
fortsatt på en hög nivå vad gäller struktur, innehåll och organisation. Glädjande att Engelbrektsskolan
fick in fler flickspelare till årskurs sju och att vi både på Sjölins och Stockholms Idrottsgymnasium
ökade spelarantalet något vid antagningen till hösten 2019.
Ungdomsspelare som 2019 gjort landskamper:
Melvin Bajrovic (2001, Bosnien Herzegovina), Karl Josefsson Hu (2001, Taiwan)
Anthonio Sanjairag (2002), Melker Jonsson (2002), Linus Tagesson (2002)
Felix Felder Aaltonen (2003).
Spelare som har varit kallade till samlingar (utöver ovan nämnda) med landslagen inkluderar:
Laurino Pedro Nanga (2003), Benjamin Laturnus (2003)
George Alchahin (2002), Elias Barsoum (2002), Edon Shabanaj (2002)
Melker Enström (2003), Kenan Nisic (2004), Oskar Löfström (2004)
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Futsal

I augusti flyttade vi in i nybyggda Hjorthagshallen, ett stort lyft för verksamheten. I hallen tränar
herrarna, damerna och U19. Närheten till Hjorthagens IP och dess verksamhet är perfekt.
Herr
Säsongen 2018-2019 blev en godkänd säsong. Vi startade ett förändringsarbete och generationsskifte
mitt under säsongen för att satsa mer på futsal pelare och inte spelare som även satsade på fotboll. Laget
slutade på en åttonde plats. Inför den nya säsongen 2019-2020 så höjde vi ribban med fler träningar och
ändrade i spelsystemet. Vi stärkte också upp organisationen med fler krafter. Vi gjorde även ett gediget
försök med att öka intäkterna och hitta partners – tyvärr utan större framgång.
Spelare uttagna i landslaget:
Samuel Uddenberg Edgren (P19), Jesper Källman (P19) och Pavelas Smolkovas (Lettland)
Dam
Säsongen 2018-2019 blev en godkänd säsong. Damerna vann sin serie, men förlorade kvartsfinalen mot
Falcao som sedan vann SM-Guld. Inför säsongen 19-20 så höjde vi nivån med fler träningar, spetsade till
truppen och utvecklade spelet. Fler matcher och cuper skall spelas under säsongen.
Spelare uttagna i landslaget:
Louise Schillgaard (Sverige) och Madeleine Stegius (Sverige).

E-sport

Under året startade Djurgården Fotoll ett FIFA e-sportlag. Uttagningen till laget skedde i samband med
DIF-dagen Vinter. Av 70 ansökande personer valdes sedan fyra stycken ut att representera föreningen i
eAllsvenskan. Svensk Elitfotboll (SEF) stod som arrangör och Discovery Networks Sweden för
sändningarna. Ligan innehöll tolv lag och varje lag spelade elva möten, där ett möte bestod av två
matcher. Djurgården slutade åtta i grundserien och fick möta tabellettan BK Häcken i slutspelet.
Djurgården vann den ronden och gick vidare till att bli fjärde bästa lag i slutspelet. Utöver matcherna
har spelarna haft aktiviteter på Tele2 Arena i samband med matcher, samt aktiveringar i
Djurgårdsbutiken i Globen Shopping.

Beachsoccer

Beachsoccer är en av FIFA:s tre fotbollsgrenar, tillsammans med fotboll och futsal. Djurgårdens lag i
beachsoccer gjorde succé under 2019. Herrlaget vände underläge 0-1 till seger 2-1 i finalen. Damlaget
vann med 4-2 mot Vetlanda United i finalen. Två av två SM-guld till föreningen således. Damerna
kvalificerade sig även till fjärde upplagan av prestigefyllda Euro Winners Cup 2019 där laget gjorde ett
bra gruppspel och vann två av tre matcher. I kvartsfinal blev det respass mot blivande mästarna AIS
Playas de San Javier.

Damlaget

Damlaget inledde säsongen med en gruppseger i Svenska Cupen. I semifinalen tog det dock stopp mot
Kopparbergs/Göteborg FC. Cupavancemanget för 2020 säkrades dock under hösten genom seger mot
BP med 1-0.
I OBOS Damallsvenskan blev det en riktigt tuff säsong för laget som inledde med sex poäng på de sju
matcherna innan VM-uppehållet. Återstarten inleddes med en seger mot skånska LB07 men sedan var
det fortsatt motlut när serien rullade vidare. Med tre omgångar kvar såg det ruskigt kärvt ut men en
seger med 3-0 mot Kungsbacka följt av en heroisk upphämtning till 3-3 mot Piteå hemma på Stockholms
Stadion gav möjligheter och väckte hopp. I sista omgången blev det förlust mot Vittsjö men eftersom
övriga resultat gick rätt kunde Djurgården säkra den allsvenska existensen på målskillnad med 14
inspelade poäng.
På tränarsidan tackade Joel Riddez för sig under sommaren samtidigt som Pierre Fondin kom in som
huvudtränare med August Fors som assisterande, båda anslöt från Växjö DFF. Joel Riddez fortsatte i
rollen som sportchef fram tills november då Jean Balawo tog över efter att tidigare ha varit verksam i FC
Djursholm.
Landslagsspelare under säsongen:
Portia Boakye (Ghana), Ogonna Chukwudi (Nigeria), Tilde Lindwall (Sverige U19), Ingibjörg Sigurdardottir
(Island), Olivia Schough (Sverige), Julia Walentowicz (Sverige U19).
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A-truppen damer
Spelare som anslöt inför säsongen:
Ariam Berhane, Gudrun Arnardottir, Ogonna Chukwudi, Hanna Folkesson, Tilde Lindwall, Olivia Schough,
Julia Walentowicz
Spelare som anslöt under säsongen:
Petronella Ekroth, Alexandra Lindberg, Nichole Persson.
Spelare som lämnande inför säsongen:
Fanny Andersson, Madeline Bauer, Filippa Graneld, Petra Kumin, Fanny Lång, Tempest-Marie Norlin, Filippa
Pettersson, Ingrid Ryland, Somalia Sherifatu, Julia Spetsmark, Michelle Worner
Spelare som lämnade under/efter säsongen:
Ariam Berhane, Ogonna Chukwudi, Petronella Ekroth, Evelina Finndell, Hanna Folkesson, Irma Helin,
Cassandra Larsson, Alexandra Lindberg, Jennifer Pelley, Wilma Sjöholm.

Vår Stad

Djurgården har hundratusentals sympatisörer och engagemanget för föreningen kan ta sig olika uttryck.
För många är det sociala umgänget, supporterskapet och lagets resultat det absolut viktigaste. Man går
på matcher och hejar på sitt lag inom det vi kallar upplevelseidrotten. För många andra är Djurgården
föreningen man representerar som spelare, ledare eller förälder i föreningsidrotten. Ytterligare andra
möter Djurgården för första gången på riktigt när föreningen, genom sin uppsökande idrott, kommer ut
i skolor och stadsmiljöer. Den uppsökande idrottsverksamheten, via primärt våra Mini-Camper,
fortsatte att växa under 2019. Tillsammans med Djurgården Hockey har vi mellan 2018 och 2019 träffat
16 000 barn på närmare 80 skolor runt om i vår stad Stockholm. Den positiva responsen från barn,
vårdnadshavare och skolor har överträffat alla våra förväntningar och inspirerar oss att göra ännu mer.
Behovet av mer fysisk aktivitet är oerhört stort och vi blir ofta ombedda att komma tillbaka till skolor vi
besökt. Det vi oftast får positiv feedback kring är att det råder en väldigt positiv stämning och i princip
alla barn, tjejer som killar, tycker att det är kul att vara med på våra aktiviteter. Vi har därför valt att
utveckla ett program för skolsamverkan så att vi, i takt med en allt högre efterfrågan på vår verksamhet,
kan öka vår fysiska närvaro i skolan betydligt. Allt i nära samverkan med skolorna och barnen själva. Vi
kommer att berätta mer om hur det här arbetet fortskrider i våra egna kanaler under 2020.
Djurgården har under 2019 fortsatt att samarbeta med Astrid Lindgrens barnsjukhus, Trygga Barnen,
Stockholms Stadsmissions Äldrecenter och Vardaga Äldreboende i Tyresö för att stötta de som av olika
anledningar har det lite tuffare i sin vardag.

Djurgårdens Elitfotboll AB
Herrlaget

Två nya huvudtränare anslöt på herrsidan inför säsongen när Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf tog
över i samband med att Özcan Melkemichel tackade för sig. Det blev en flygande start för den nya
tränarduon med avancemang i Svenska Cupen efter segrar mot IK Frej, Hässleholms IF och Elfsborg i
gruppspelet, följt av vinst efter straffläggning i kvartsfinalen mot Hammarby. I semifinalen blev det
dock stopp mot BK Häcken efter 2-2 vid full tid som sedan blev till förlust med 2-3 under
förlängningen.
Cupspelet för 2020 säkrades sedan genom seger borta mot Akropolis med 2-1 under hösten.
I Allsvenskan blev det ett år som sannolikt ristade in sig i varje djurgårdares minne när SM-guldet
bärgades på Östgötaporten den 2 november. Resan dit innebar en stabil färd genom serien där en solid
defensiv samt ett kreativt och frejdigt anfallsspel skördade trepoängare på löpande band. De enda
förlusterna under säsongen kom symptomatiskt nog i derbymatcherna under en säsong där Djurgården
samlade ihop 66 poäng vilket är det näst bästa resultatet sedan Allsvenskan ökade till 16 lag.
Noterbart är även att Mohamed Buya Turay vann skytteligan på 15 mål och att lagkapten Marcus
Danielson vann Allsvenskans Stora Pris, både som Årets MVP och Årets försvarare. Dessutom förärades
tränarduon, Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand, med Årets tränare under samma utdelning.
I U21-serien blev det en fjärdeplats där det bjöds på ett flertal bra matcher för A-lagsspelare och U19talanger att spela ihop och utvecklas mot bra motstånd.
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A-truppen herrar
Spelare som anslöt inför säsongen:
Alexander Abrahamsson, Astrit Ajdarevic, Adam Bergmark Wiberg, PK Bråtveit, Oscar Pettersson, Mohamed
Buya Turay, Aslak Witry
Spelare som anslöt under säsongen:
Curtis Edwards, Emir Kujovic, Benjamin Machini
Spelare som lämnande inför säsongen:
Aliou Badji, Omar Eddahri, Niklas Gunnarsson, Andreas Isaksson, Oscar Jonsson, Kerim Mrabti, Jonas Olsson
Spelare som lämnade under/efter säsongen:
Joseph Ceesay, Marcus Hansson, Souleyman Kone, Benjamin Machini, Mihlali Mayambela, Besard Sabovic,
Mohamed Buya Turay, Jacob Widell Zetterström
Landslagsspelare under säsongen:
Alexander Abrahamsson (U18), PK Bråtveit (Norge), Edward Chilufya (Zambia U23), Marcus Danielson
(Sverige), Tino Kadewere (Zimbabwe), Mohamed Buya Turay (Sierra Leone), Fredrik Ulvestad (Norge).

Publik/Biljetter

Djurgården gick från ett publiksnitt i Allsvenskan på 12 307 åskådare 2018 till ett snitt på 15 958
åskådare 2019, en ökning med cirka 3 600 besökare per match. Totalt sett såg strax över 239 000 åskådare
Djurgården spela hemma på Tele2 Arena under den allsvenska säsongen 2019. Den högsta publiksiffran
kom i den sista hemmamatchen mot Örebro då 28 258 åskådare fanns på plats.
Utöver Allsvenskan spelade Djurgården framgångsrikt i Svenska Cupen där vi i två gruppspelsmatcher
(mot Frej och Elfsborg), kvartsfinal (mot Hammarby) och i en semifinal (mot BK Häcken) lockade totalt
45 668 åskådare.
Totalt såg över 280 000 åskådare Djurgårdens 19 tävlingsmatcher på Tele2 Arena under säsongen 2019.

Den digitala arenan

Djurgården Fotbolls digitala hemvist är DIF.se. Rörlig media publiceras på DIFTV.se, men i och med den
nya hemsidan är videoklippen även tillgängliga på DIF.se, från vilken vi distribuerar allt vårt innehåll.
För att sprida vårt innehåll använder vi oss av tre sociala medier: Facebook, Twitter, och Instagram. De
två tidigare är de främsta distributionskanalerna, men i alla tre sociala medier jobbar vi för att inspirera,
informera, underhålla, och skänka mervärde till alla Djurgårdare som följer oss.
Den nya hemsidan (DIF.se) lanserades i januari 2019. Konsultbolaget Knowit har byggt sajten som är
under löpande utveckling.
Ambitionen när hemsidan byggdes var att möjliggöra ett modernare och effektivare redaktionellt arbete
bakom kulisserna samtidigt som större tydlighet och en bättre användarupplevelse var den yttersta
målsättningen. Två av prioriteringarna, som också har uppnåtts till stor grad, var att kunna
uppmärksamma kommande matcher samt integrationen med DIFTV för att kunna visa videoklipp
direkt på hemsida.
Den nya hemsidans struktur har möjliggjort att alla verksamhetens delar kunnat tydliggöras i högre
utsträckning; herrar, damer, ungdom, futsal, beachsoccer och e-sport/FIFA. Andra fina detaljer med den
nya hemsidan är en ambitiös historiedel samt en innovativ kalenderfunktion där besökaren kan hitta
startelvor och matchrapporter så lång tillbaka som till 1907, samt prenumerera på matcherna direkt i sin
kalender.
Nedan följer statistik över våra respektive kanaler, och det är glädjande läsning.
Siffror 2019 på DIF.se (jmf 2018)
Antal användare*
928 317
Antalet sessioner
4 388 738
Antal sidvisningar
8 308 963
*unika webbläsare

(641 841, +31%)
(2 951 000, +33%)
(5 044 003, +39%)
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Mest lästa artiklar på DIF.se (sidvisningar)
1. Se avsnitt 1 av SISTA 10 här
2. Var med och fira guldet på Stadion på söndag
3. 10 mobilbakgrunder i Djurgårdsfärger

21 048
20 772
16 115

År 2018 hade den mest lästa artikeln 11 145 sidvisningar.

Sociala medier

Antal följare på Instagram ökade från 59 000 till 75 000 – en ökning med 27 procent. Vi har har tredje
flest följare på Instagram bland SEF-klubbarna. Totalt publicerades 1 414 inlägg med totalt 4 902 763
gillamarkeringar, att jämföra med 3 469 704 föregående år.
Dent inlägg med flest gillarmarkeringar (25 851 stycken) är en bild på Bosse Andersson ståendes ensam
tillsammans med Lennart Johanssons Pokal på Östgötaportens gräs efter guldet, med tillhörande text:
”Are you not entertained?”
Antal följare på Facebook ökade från 128 115 till 128 740.
Facebook-sidan delas och hanteras tillsammans med Djurgården Hockey.
Antalet följare på Twitter ökade från 44 000 till 47 000.

DIFTV

Även DIFTV kan visa upp fina siffror från 2019. Under året hade vi 1 754 680 unika visningar av
videoklipp. Motsvarande siffra för 2018 var 1 397 694. En ökning med 25%. Totalt sågs klipp på DIFTV i
105 145 timmar. Motsvarande siffra för 2018: 82 655. En ökning med 27%.
En stor bidragande anledning till den fina ökningen är dokumentärserien SISTA 10 som följer herrlaget
tätt under de tio sista omgångarna av Allsvenskan 2019.
10 mest sedda videoklippen på DIFTV
1. SISTA 10 – Avsnitt 1
2. SISTA 10 – Avsnitt 2
3. SISTA 10 – Avsnitt 3
4. Säsongen 2019 (herr)
5. SISTA 10 – Avsnitt 4
6. SISTA 10 – Avsnitt 6
7. SISTA 10 – Avsnitt 5
8. SISTA 10 – Avsnitt 7*
9. Gee Dixon – Huvudstaden är blå
10. Norrköping – Djurgården (matchen i repris)
*(Avsnitt 7 släpptes den 24 december och har således en högre total siffra än den som redovisas i listan
ovan som alltså är mätt över kalenderåret 2019).

Youtube

Inför 2019 startades Youtube-kanalen DIF Play. Totalt har kanalen 1 004 568 visningar. Utifrån satta
strategier, men även på grund av rättighetsskäl, finns det begränsningar i vilka klipp vi kan och får
lägga ut där. I stort sett är det följande videos som publiceras på DIF Play:
• Magasin/dokumentärer som DIF Inifrån och SISTA 10.
• Personliga klipp som Gissa spelaren och FIFA-relaterade klipp.
• Spelarpresentationer.

Publikservice och trygghet

Under året anordnades 20 herrmatcher (tävling/träning) samt ytterligare ett 15-tal dammatcher under
2019. Samtliga arrangemang har tillståndsgivits (genom Bevis om anmälan) där det i förekommande fall
föreskrivits om lägsta antalet ordningsvakter och säkerhetsfunktionärer samt andra villkor som
Djurgården har haft att förhålla sig till. Antalet ordningsvakter har varierat mellan som lägst 0 och högst
60 medan antalet säkerhetsfunktionärerna varit lägst 0 och högst 150. Nya villkor som inkommit är de
som gällt publikbegränsningar inne på vissa läktarsektioner. Som mest har publikbegränsningen
uppgått till 2 000 personer och har gällt de två derbymatcherna. I övrigt har publikneddragningarna
varierat mellan 0 till 1 000 och gällt matcharrangemang i herrallsvenskan under hösten.
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Utöver vakter och värdar arbetar ytterligare omkring 100 - 200 personer som evenemangsvärdar och
arenapersonal vid våra herrlagsmatcher. Dessa är inte sällan ideella (volontärer) och är mycket viktiga
för att ha en hög servicenivå för vår publik.
Djurgården arbetar kontinuerligt med att utveckla arrangemangen så att det alltid ska hålla hög nivå
gällande publikservice och trygghet. Alla som besöker arenan ska känna sig trygga och säkra. Under
2019 har ett flertal leverantörer engagerats för att möta Djurgårdens högt ställda krav på ordningsvakter
och publikvärdar. Djurgården har även aktivt arbetat för att ha egenanställd ordningsvakts- och
publikvärdspersonal som bas vid arrangemangen (anställda av Djurgårdens Elitfotboll AB). Exempel på
leverantörer under 2019 har varit: Tarantsec AB, SBS AB, Sweden Secure Multi Services AB, BRK
Bevakning AB, Military Work AB samt Eventa Sjukvård AB.
Djurgården har under 2019 anmälts till Disciplinnämnden (SvFF) för ordningsstörningar i samband
med två matchtillfällen (DIF-IFK Norrköping samt DIF-IF Elfsborg). Båda ordningsstörningarna har
gällt olämpligt språkbruk från publik och i båda fallen har nämnden valt att lämna anmälningarna utan
bifall. Precis som varit sedan 2015 (när oaktsamhetsansvaret infördes) har Djurgården ådömts 0 kronor i
böter.

SLO-verksamheten

En SLO (Supporter Liaison Officer) är en tjänst som närmast kan beskrivas som en slags
supporterombudsman som blir en länk mellan föreningen och supportrarna. Djurgårdens publik ökade
på både hemma- och bortamatcher under 2019. Framför allt på bortaplan där DIF hade flest resande
supportar i allsvenskan under året med ett snitt på 1661 personer per match. En stor utmaning för året
har varit Polismyndighetens så kallade ”villkorstrappa” vilket även lär få stor fokus 2020. SLO-gruppen
bestod av totalt tre SLO:er varav en verkade på matchdagsbasis. Gruppen hade minst två personer
närvarande på alla av Djurgårdens herrlagsmatcher.

Arena/Anläggningar

Antalet barn i vårt upptagningsområde ökar, och därmed intresset av att spela fotboll i vår förening. För
att kunna ta emot alla i verksamheten, så behövs det betydligt fler fotbollsplaner.
Till vår stora glädje finns nu ett beslut på att anlägga två stycken 11-spels hybridgräsplaner på Gärdets
sportfält. Hybridgräs är gräsplaner som är förstärkta med konstgräsbotten. Detta kommer att förbättra
våra förutsättningar betydligt. Nu är det vår uppgift att ligga på staden, så att beslutet blir till verklighet
snarast. Förutom att det förbättrar för vår verksamhet, så är vi övertygade om att området kommer att
leva upp, och bli en fantastisk mötesplats för stockholmarna. Vi har visat kapaciteten genom vårt
arrangemang ”Gärdet games”, som vi även kommer att arrangera även 2020 på nationaldagen 6 juni.
Arbetet med kanslibyggnad på Hjorthagens IP har svängt. Staden har ändrat sig och kan tänka sig en
detaljplaneändring på befintlig yta, där i dag ungdomskansliet huserar. Målet är nu att upprätta en
större byggnad innehållande kansli samt ett antal bostäder. Staden är mycket positiva, men detta tar ett
antal år innan vi kan sätta spaden i marken. Detaljplan skall ändras, och kan överklagas. Vi hoppas och
tror dock att detta blir verklighet.
Våra damer har Kristinebergs IP som träningsarena. Det finns beslut om att bygga om denna arena, så
att den uppfyller kraven på spel för OBOS Damallsvenskan. Av olika skäl, så skjuts dock byggstarten
ideligen upp. Detta medför att underhåll av omklädningsrum och liknande är eftersatt. För att få en
dräglig tillvaro för spelarna, så gör vi tillsammans med Stockholms stad ett antal provisoriska åtgärder,
så att anläggningen blir värdig Stockholms enda Allsvenska damlag.
Vi har under året gjort underhåll på vår 7-spelsplan ute på Manilla. Konstgräset har lagats, och vi har
även gjort vissa markarbeten. Planen är dock i behov att byta konstgräs inom något år.
Stockholms stad har bytt konstgräset på Hjorthagens IP, och den är nu i toppklass.
Vår drift av Hjorthagens IP vintertid med Johan Björkmans hall fungerar bra. Detta mycket på grund av
det fina samarbete vi har med Stockholms stadions personal, som alltid ställer upp med råd och hjälp
när det behövs.
Tyvärr verkar det inte bli några fotbollsytor på Storängsbotten. Staden och Djurgårdsförvaltningen
verkar ha andra planer för området.
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Djurgårdens Fotboll Försäljning AB
Den mycket starka utvecklingen för Djurgården Fotboll Försäljning fortsatte under 2019 och även detta
år slutade i rekordförsäljning och rekordresultat. Resultatet översteg för första gången 20 miljoner
kronor.
Bidrar till det förbättrade resultatet, förutom hårt och strukturerat säljarbete, gör givetvis lagets
sportsliga framgångar med ökad försäljning och intresse som följd. Den sportsliga framgången ledde
även till att partners och kunder utnyttjade sina rättigheter i högre utsträckning än tidigare vilket ledde
till ökade kostnader.
Ytterligare en faktor att beakta när man betraktar försäljningsbolagets omsättning är att det verkliga
försäljningsvärdet av partnerskap är högre än bolagets totala omsättning. Detta beroende på att det är
bolagets försäljningspartner, ISP Sport och Marketing som fakturerar kunderna och erhåller sin andel
innan Djurgården Fotboll Försäljning erhåller ersättning, samt att vissa andra rörliga intäkter kopplade
till partnerskap tillfaller andra delar av koncernen än Djurgården Fotboll Försäljning.
Djurgården Fotbolls affärsnätverk är i dagsläget att betrakta som ett av de bästa nätverken inom svensk
idrott och genererar årligen en stor mängd affärer för medlemmarna i nätverket.
I slutet av 2019 genomfördes en kundundersökning med hjälp av Upplevelseinstitutet. Mycket
glädjande kan man konstatera att Djurgården fotboll har väldigt nöjda partners. Flera av mätpunkterna
visar att man ligger i absolut Sverige-topp gällande kundnöjdhet och avsevärt högre än
branschgenomsnittet över lag. Kundnöjdheten har även ökat sedan 2017, då förra mätningen
genomfördes.
Framtiden ser fortsatt ljus ut för Djurgården Fotboll Försäljning. De produkter och tjänster man erbjuder
är attraktiva för marknaden och man arbetar strukturerat med försäljning och leveranser. De
kundundersökningar man genomför visar att kunderna är mycket nöjda och att man avser fortsätta sitt
samarbete med Djurgården Fotboll de kommande åren.
2020 har inletts starkt försäljningsmässigt vilket tyder på att den positiva utvecklingen kommer att
fortsätta. Samtliga större partners har avtal över 2020 vilket gör att man har en god grund att stå på och
man ligger även väl i fas för att nå de av styrelsen uppsatta långsiktiga målen - det vill säga ett resultat
på 25 miljoner kronor år 2022.
Utmaningen blir att hitta nya rättigheter att paketera och sälja för att kunna fortsätta öka i samma takt
som de senast åren. Försäljningstakten ställer även ökade krav på att kunna leverera allt som säljs vilket
givetvis belastar personalen i allt högre utsträckning.

Djurgårdens Fotboll Arena AB
Bolagets huvudsakliga uppgift är att förvalta Johan Björkmans Hall som är uppställd på Hjorthagens IP
under vinterhalvåret för att ge föreningens lag bra träningsförutsättningar under den här tiden.
Samtliga ungdomslag i föreningen har träningstid i hallen. I början av oktober hjälps anställda, ledare
och föräldrar inom ungdomsverksamheten till med att resa hallen som sedan tas ner igen i slutet av
mars.

Djurgårdens Merchandise Handelsbolag
Djurgårdens Merchandise HB (DMHB), ishockeyn och fotbollens samägda souvenirbolag verkar för att
sälja Djurgårdsprofilerade souvenirprodukter i Djurgårdsbutiken, på internet och vid våra matcharenor.
Dessa kommer från våra samarbetspartners Adidas och CCM, samt andra varumärken och
egenutvecklade produkter.
Försäljningen under verksamhetsåret 2019 stannade vid 27,4 mkr att jämföras med 18,1 mkr för 2018.
Den fina utvecklingen är en kombination av personalens målmedvetna arbete med att öka den generella
aktivitetsnivån, hockeyherrarnas starka insats i SHL-slutspelet under april/maj 2019 samt
herrfotbollslagets fantastiska höst som kröntes med ett SM-guld. Riktade satsningar på att utveckla
produktsortimentet har mottagits väl bland Djurgårdens medlemmar och supportrar som genom sina
souvenirköp starkt bidragit till den positiva utvecklingen.
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Ledningen har löpande, med god kontroll på intäkterna, kostnaderna och bruttomarginalen, gjort
prioriterade investeringar i verksamheten. DMHB har under året avbetalat 1 mkr på
moderföreningarnas reverslån samt löst ett större lån hos banken då likviditeten varit god. DMHB har
också valt att ta en engångskostnad om 1 mkr men kan trots det rapportera ett resultat på motsvarande
2,4 mkr. Ledning och styrelse är nöjda med det utfallet.
Den fasta personalen och alla de som jobbar extra vid matcharrangemangen är verksamhetens
viktigaste tillgång och arbetet med att utveckla verksamhetens kundservicenivå är beroende av deras
positiva inställning till sitt arbete att alltid hjälpa kunder, medlemmar och övriga supportrar efter bästa
förmåga.
Med mer än att hockeyn och fotbollen återupprepar sina sportsliga framgångar från 2019 så kan vi inte
förvänta oss en lika hög omsättning för 2020.
Ledningens mål är att jobba mot en stabil omsättningsutveckling över tid samt en positiv intjäning till
föreningarna genom att ständigt utveckla verksamheten i alla dess discipliner; arenaförsäljning,
butiksdrift och e-handel. Särskilt e-handeln bedöms ha stor potential och implementeringen av en ny ehandelsplattform i Q1 2020 blir en viktig pusselbit i den satsningen.
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ÅRSREDOVISNING FÖR DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 2019
Ekonomi
De totala intäkterna i koncernen 2019 uppgick till 144,5 (169,3) miljoner kronor.
Publikintäkterna ökade med 7,6 miljoner kronor och uppgick 2019 till 42,1 (34,5) miljoner kronor. De
kommersiella intäkterna ökade med 2,2 miljoner kronor och uppgick 2019 till 32,9 (30,7) miljoner
kronor. Medlemsintäkterna ökade under 2019 och uppgick till 4,4 (2,8) miljoner kronor. Årets resultat i
koncernen uppgick till -14,9 (18,7) miljoner kronor. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -8,4
(25,7) miljoner kronor. Intäkterna från spelartransfers uppgick till 15,5 (56,5) miljoner kronor.
Det egna kapitalet i koncernen uppgick vid årsskiftet till 57,3 (72,1) miljoner kronor och soliditeten har
minskat till 33,5 (42,7) procent.
Det egna kapitalet är tillfredsställande, men ambitionen är att rörelseresultatet skall vara positivt före
resultat från spelartransfers. Det är därför oerhört viktigt att styrelsen och ledningen även fortsatt
fokuserar på att följa utvecklingen av resultatet och det egna kapitalet samt likviditeten. Fokus ligger på
att höja intäkterna och förbättra resultatet även under verksamhetsåret 2020. Styrelsens bedömning är
att finansieringen för innevarande år är säkerställd.

Djurgårdens IF Fotbollsförenings (koncern) ekonomiska utveckling i sammandrag:

Avser koncern inklusive Djurgårdens Elitfotboll AB, Djurgårdens Fotboll Försäljning AB, DIF Venture AB och Djurgårdens Fotboll
Arena AB.
* Soliditet: eget kapital/balansomslutning
** Likviditet: (kortfristiga fordringar + kassa och bank)/kortfristiga skulder
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Förslag till resultatdisposition i Djurgårdens IF Fotbollförening
Till årsmötets förfogande står:
Balanserad vinst från föregående år

13 519 234

Årets resultat

1 798 573

Summa

15 317 807

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras 15 317 807 kronor.
Beträffande moderföreningens och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkningar och kassaflödesanalys samt
tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat anges.
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisnings- och värderingsprinciper
De redovisningsprinciper som är tillämpade överensstämmer med Årsredovisningslagen
(1995:1554), Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning ("K3").
Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföreningen har ett bestämmande inflytande.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretags egna kapital
vid förvärvet elimineras i sin helhet. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett annat
företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen av
om ett bestämmande inflytande föreligger, ska hänsyn tas till innehav av finansiella instrument som är
potentiellt röstberättigade och som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras till röstberättigade eget
kapitalinstrument. Hänsyn ska också tas till om företaget genom agent har möjlighet att styra
verksamheten. Bestämmande inflytande föreligger i normalfallet då moderföretaget direkt eller indirekt
innehar aktier som representerar mer än 50 % av rösterna.
Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för
förvärvet till och med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över
dotterföretaget.
Redovisningsprinciperna för dotterföretag överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper.
Alla koncerninterna transaktioner, mellanhavanden samt orealiserade vinster och förluster hänförliga
till koncerninterna transaktioner har eliminerats vid upprättandet av koncernredovisningen.
Minoritetsintresse
Koncernens resultat och komponenter i eget kapital är hänförligt till moderföreningens ägare och
minoritetsintresse. Minoritetsintressen redovisas separat inom eget kapital i koncernbalansräkningen
och i direkt anslutning till posten Årets resultat i koncernresultaträkningen. Om koncernmässigt eget
kapital avseende dotterföretaget är negativt, redovisas minoritetsintresset i dotterföretaget som en
fordran på minoriteten, en negativ post inom eget kapital, endast om minoriteten har en bindande
förpliktelse att täcka kapitalunderskottet och har förmåga att fullgöra förpliktelsen.
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med
avdrag för mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.
Nettoomsättningen omfattar publikintäkter, ersättning för TV-rättigheter samt reklam, arrangemang
och souvenirer förknippade med varumärket Djurgården m.m.
Varuförsäljning
Intäkter från försäljning av varor redovisas när varorna levererats och äganderätten har överförts till
kunden, varmed samtliga villkor nedan är uppfyllda:
•
föreningen/bolagen har överfört de väsentliga risker och fördelar som är förknippade med
varornas ägande,
•
föreningen/bolagen inte längre har något sådant engagemang i den löpande förvaltningen som
vanligtvis förknippas med ägande och utövar heller inte någon reell kontroll över de sålda varorna,
•
inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,
•
de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla
föreningen/bolagen, och
•
de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas
på ett tillförlitligt sätt.
Försäljning av tjänster
Intäkter från försäljning av tjänster på löpande räkning redovisas som intäkt i den period arbetet utförs
och material levereras eller förbrukas.
Pensionsutfästelser och pensioner till övriga anställda
Djurgården Fotbolls utfäster pensioner till spelare och fotbollspersonal. Utgifterna för dessa
kostnadsförs. För det rätta fullgörandet av dessa pensionsutfästelser betalar Djurgården Fotboll
premier till av Djurgården Fotboll ägda depåer och kapitalförsäkringar vilka är pantförskrivna till de
spelare och fotbollspersonal som erhållit utfästelser.
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I samtliga fall har Djurgården Fotboll överlåtit sin rätt att disponera över val och byte av tillgångar i
depåer och kapitalförsäkringar. Vidare har Djurgården Fotboll rätt att ur dessa tillgångar tillgodogöra
sig inte enbart för pensionsutbetalning utan även för de skatter och avgifter som kan komma att
belasta pensionsutbetalning vid betalningstillfället.
För övriga anställda finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner.
Skatt
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från
det redovisade resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej
avdragsgilla kostnader samt för intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra
perioder. Koncernens aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som gäller per balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och
skulder i de finansiella rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av
skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas enligt den omfattning det är sannolikt att beloppen
kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar
redovisas inte om den temporära skillnaden är hänförlig till goodwill.
Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje balansdag och reduceras till den
del det inte längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga resultat kommer att finnas tillgängliga för
att utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran.
Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, per balansdagen, förväntar sig att återvinna
det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade värdet för motsvarande
skuld.
Uppskjuten skatt beräknas baserat på de skattesatser och skatteregler som har beslutats före
balansdagen. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de hänför sig till inkomstskatt
som debiteras av samma myndighet och då koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett
nettobelopp.
Aktuell och uppskjuten skatt för perioden
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom när
skatten är hänförlig till transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital. I sådana fall ska även
skatten redovisasdirekt mot eget kapital. Vid aktuell och uppskjuten skatt som uppkommer vid
redovisning av rörelseförvärv, redovisas skatteeffekten i förvärvskalkylen.
Immateriella tillgångar
Anskaffning genom separata förvärv
Immateriella tillgångar i form av spelarkontrakt som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde
med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens uppskattade nyttjandeperiod, vilket för spelarkontrakt utgörs
av kontraktstiden. Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns en
indikation på att dessa har förändrats jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Effekten
av eventuella ändringar i uppskattningar och bedömningar redovisas framåtriktat. Avskrivning
påbörjas när tillgången kan användas.
Borttagande från balansräkningen
En immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller
när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av
tillgången. Den vinst eller förlust som uppkommer när en immateriell anläggningstillgång tas bort från
balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta
försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Detta redovisas i resultaträkningen som en
övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.
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Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Anskaffningsvärdet består av inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för att bringa
den på plats och i skick att användas samt uppskattade utgifter för nedmontering och bortforsling av
tillgången och återställande av plats där den finns. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången
eller redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är
förknippade med posten kommer att tillfalla koncernen och att anskaffningsvärdet för densamma kan
mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt tillkommande
utgifter redovisas i resultaträkningen i den period då de uppkommer.
Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms
vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa komponenter.
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde,
eventuellt minskat med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess
bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har delats upp på olika komponenter skrivs respektive
komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas är den materiella
anläggningstillgången kan tas i bruk.
Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder uppskattas till:
Inventarier: 5 år
Markanläggning: 10 år
Förbättringsarbeten på hyrd lokal: 20 år
Tältduk (Johan Björkmans hall): 20 år
Markanläggning (Johan Björkmans hall): 50 år
Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att
förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag.
Då företaget ändrar bedömning av nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella restvärde.
Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärdet. Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader är det pris som koncernen
beräknar kunna erhålla vid en försäljning mellan kunniga, av varandra oberoende parter, och som har
ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för sådana kostnader som är direkt hänförliga
till försäljningen. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat framtida kassaflöde till
nuvärde med en diskonteringsränta före skatt som återspeglar aktuell marknadsbedömning av pengars
tidsvärde och de risker som förknippas med tillgången. För att beräkna de framtida kassaflödena har
koncernen använt budget för de kommande fem åren. Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller
kassagenererande enhet) fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet, skrivs det redovisade
värdet på tillgången (eller den kassagenererande enheten) ned till återvinningsvärdet. En nedskrivning
ska omedelbart kostnadsföras i resultaträkningen.
Borttagande från balansräkningen
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid
utrangering eller avyttring, eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning
eller utrangering/avyttring av tillgången eller komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer
när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen är skillnaden
mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och tillgångens
redovisade värde. Den realisationsvinst eller realisationsförlust som uppkommer när en materiell
anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen redovisas i resultaträkningen
som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.
Andelar i koncernföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde. Utdelning från dotterföretag redovisas som
intäkt när rätten att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Intresseföretag
Intresseföretag är företag för vilka koncernen har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och
finansiella styrningen, men inte ett bestämmande inflytande. Betydande inflytande innebär att
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ägarföretaget kan delta i de beslut som rör ett företags finansiella och operativa strategier, men innebär
inte bestämmande över dessa strategier. Intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Andelar
i intresseföretag redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärde. Resultat från intresseföretag
redovisas i resultaträkningen under rubriken ”Resultatandel från intresseföretag”.
Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av först- in-först-ut-metoden (FIFU).
Nettoförsäljningsvärde är försäljningsvärdet efter avdrag för beräknade kostnader som direkt kan
hänföras till försäljningstransaktionen.
I anskaffningsvärdet ingår utgifter för inköp samt andra utgifter för att varorna till deras aktuella plats
och skick.
Likvida medel
Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra
kreditinstitut samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter och är
föremål för en obetydlig risk för värdefluktuationer. För att klassificeras som likvida medel får löptiden
inte överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet.
Fordringar
Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. Så kallade sign-on-fees redovisas
som en förutbetald kostnad och kostnadsförs löpande över kontraktslängden.
Riskfaktorer
En idrottsförening av Djurgården Fotbolls storlek står hela tiden inför ett antal ekonomiska risker, såväl
likviditets- som resultatmässiga. Vi har i verksamheten identifierat ett antal väsentliga risker såsom
publikintäkter, intäkter från samarbetspartners, kundförluster samt spelarövergångar. Föreningens
övergripande riskhantering beslutas av styrelsen och anger ramar för hur olika typer av risker ska
hanteras. Publikintäktsrisk balanseras via försäljning av årskort och att hela tiden leverera en sportslig
produkt på hög nivå. Risk vid intäkter från samarbetspartners hanteras genom att skriva flerårsavtal
med olika löptider. Kundförlustrisk minskas genom rutiner för godkännande av nya kunder och
välfungerande kravrutiner. Spelarövergångsrisk hanteras via långa avtal upprättade med hjälp av
juridisk expertis och rutiner för bevakning av tilläggsköpeskillingar. Även skatter och avgifter utgör en
risk för ideella föreningar då det i vissa fall saknas en klar praxis eller vägledning för hur beskattning
kan ske. För att hantera denna risk bevakar föreningen löpande tillgänglig information inom området.
Eget kapital i dotterföretag
Vinstandelslånesystemet medför negativa skattekonsekvenser i och med tidigare ändrad lagstiftning
och att fotbollsverksamheten numera bedrivs i bolagsform. Med anledning av detta har
vinstandelslånesystemet avskaffats under 2009 och en övergång har skett till finansiering av
spelarförvärv genom utgivande av preferensaktier i dotterföretaget Djurgårdens Elitfotboll AB till
utomstående ägare. Ett mindre minoritetsbelopp har därmed uppstått i koncernen. Varje preferensaktie
skall motsvara värdet av rättigheter hänförliga till fotbollsspelare anställda i bolaget. Preferensaktierna
ger förtur till utdelning baserat på resultatet av spelarinvesteringen. Under 2015 har Djurgårdens IF
Fotbollförening (DIF FF) förvärvat röstmajoriteten i DIF Invest AB varvid DIF Invest AB redovisas som
ett dotterbolag i Djurgårdens IF Fotbollförenings koncernredovisning.
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Match- och spelarstatistik 2019
Allsvenskan
Datum

Lag

Resultat

1 april

Djurgården-Sundsvall

2-2

8 april

Örebro-Djurgården

0-3

15 april

Djurgården-IFK Göteborg

2-1

21 april

Häcken-Djurgården

0-1

25 april

Djurgården-IFK Norrköping

1-1

28 april

Hammarby-Djurgården

2-1

6 maj

Helsingborg-Djurgården

1-1

12 maj

Djurgården-AIK

0-2

15 maj

Falkenberg-Djurgården

0-3

19 maj

Djurgården-Elfsborg

2-0

26 maj

Djurgården-Östersund

3-1

1 juni

Sirius-Djurgården

0-2

1 juli

Djurgården-Kalmar FF

2-0

8 juli

AFC Eskilstuna-Djurgården

1-1

14 juli

Djurgården-Malmö FF

1-1

22juli

Kalmar FF-Djurgården

0-1

28 juli

Djurgården-Häcken

2-0

5 augusti

Elfsborg-Djurgården

0-1

10 augusti

Djurgården-Sirius

4-0

19 augusti

Djurgården-AFC Eskilstuna

3-0

25 augusti

Malmö FF-Djurgården

0-1

1 september

AIK-Djurgården

1-0

16 september

Djurgården-Helsingborg

2-0

20 september

Sundsvall-Djurgården

1-4

24 september

Djurgården-Falkenberg

1-0

30 september

Östersund-Djurgården

1-2

6 oktober

Djurgården-Hammarby

1-2

21 oktober

IFK Göteborg-Djurgården

0-1

28 oktober

Djurgården-Örebro

3-0

2 november

IFK Norrköping-Djurgården

2-2
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Sluttabell allsvenskan
1

Djurgården

30

20

6

4

53

19

34

66

2

Malmö FF

30

19

8

3

56

16

40

65

3

Hammarby

30

20

5

5

75

38

37

65

4

AIK

30

19

5

6

47

24

23

62

5

IFK Norrköping FK

30

16

9

5

54

26

28

57

6

BK Häcken

30

14

7

9

44

29

15

49

7

IFK Göteborg

30

13

9

8

46

31

15

48

8

IF Elfsborg

30

11

10

9

44

45

-1

43

9

Örebro

30

9

6

15

40

56

-16

33

10

Helsingborgs IF

30

8

6

16

29

49

-20

30

11

IK Sirius FK

30

8

5

17

34

51

-17

29

12

Östersund

30

5

10

15

27

52

-25

25

13

Falkenbergs FF

30

6

7

17

25

62

-37

25

14

Kalmar FF

30

4

11

15

22

47

-25

23

15

GIF Sundsvall

30

4

8

18

31

50

-19

20

16

Athletic Eskilstuna

30

4

8

18

23

55

-32

20

Svenska Cupen
Datum

Lag

Resultat

17 februari

Djurgården-Frej

2-1

23 februari

Hässleholm-Djurgården

0-3

3 mars

Djurgården-Elfsborg

3-2

10 mars

Djurgården-Hammarby

4-2 efter straffar

16 mars

Djurgården-Häcken

2-3

22 augusti

Akropolis-Djurgården

1-2
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Spelarstatistik 2019 – Allsvenskan
Spelare

Matcher

Startade

Inbytt

Utbytt

Mål

Assist

Fredrik Ulvestad

30

30

0

3

5

2

Jonathan Ring

29

28

1

18

7

7

Mohamed Buya Turay

29

28

1

14

15

2

Jesper Karlström

28

28

0

3

2

2

Elliot Käck

27

27

0

1

0

6

Marcus Danielson

27

27

0

1

4

1

Astrit Ajdarevic

26

16

10

12

0

1

Curtis Edwards

26

24

2

4

2

3

Aslak Witry

25

24

1

4

3

6

Jacob Une Larsson

25

25

0

2

2

1

Haris Radetinac

24

15

9

6

1

1

Kevin Walker

21

8

13

4

2

1

Tommi Vaiho

20

20

0

0

0

0

Nicklas Bärkroth

19

8

11

5

3

5

Jonathan Augustinsson

16

9

7

3

0

0

Erik Berg

11

10

1

1

2

1

Per Kristian Bråtveit

10

10

0

0

0

0

Edward Chilufya

9

3

6

3

1

0

Emir Kujovic

9

2

7

2

4

3

Adam Bergmark Wiberg

5

0

5

0

0

1

Hampus Finndell

3

0

3

0

0

0

Oscar Pettersson

2

0

2

0

0

0

Besard Sabovic

1

0

0

1

0

0

Johan Andersson

1

1

0

1

0

0
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OBOS Damallsvenskan
Datum

Lag

Resultat

14 april

Piteå-Djurgården

1-0

22 april

Djurgården-Linköping

2-3

27 april

Kungsbacka-Djurgården

1-2

5 maj

Djurgården-Kristianstad

0-2

11 maj

Kopparberg/Göteborg-Djurgården

3-1

15 maj

Djurgården-Vittsjö

1-3

20 maj

Djurgården-Växjö

3-0

20 juli

Limhamn Bunkeflo-Djurgården

0-1

28 juli

Djurgården-Eskilstuna

0-3

31 juli

Örebro-Djurgården

3-1

5 augusti

Djurgården-Rosengård

0-3

9 augusti

Växjö-Djurgården

2-1

14 augusti

Eskilstuna-Djurgården

4-2

21 augusti

Djurgården-Örebro

1-4

25 augusti

Kristianstad-Djurgården

2-0

8 september

Rosengård-Djurgården

3-1

15 september

Djurgården-Limhamn Bunkeflo

0-0

21 september

Djurgården-Kopparberg/Göteborg

1-3

26 september

Linköping-Djurgården

4-1

12 oktober

Djurgården-Kungsbacka

3-0

20 oktober

Djurgården-Piteå

3-3

26 oktober

Vittsjö-Djurgården

2-0
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Sluttabell OBOS Damallsvenskan
1

FC Rosengård

22

14

7

1

51

16

35

49

2

Kopparbergs/Göteborg FC

22

13

6

3

45

19

26

45

3

Vittsjö GIK

22

12

5

5

33

13

20

41

4

Eskilstuna United DFF

22

11

5

6

34

19

15

38

5

Linköpings FC

22

10

6

6

37

20

17

36

6

Piteå IF DFF

22

8

10

4

30

21

9

34

7

Kristianstads DFF

22

9

6

7

38

30

8

33

8

KIF Örebro DFF

22

9

3

10

28

30

-2

30

9

Växjö DFF

22

6

7

9

25

40

-15

25

10

Djurgårdens IF FF

22

4

2

16

24

49

-25

14

11 IF Limhamn Bunkeflo

22

3

5

14

16

46

-30

14

12

22

1

2

19

14

72

-58

5

Kungsbacka DFF

Svenska Cupen dam
Datum

Lag

Resultat

9 februari

IK Uppsala-Djurgården

1-2

17 februari

Djurgården-Örebro

4-0

9 mars

Eskilstuna-Djurgården

0-1

16 mars

Kopparberg/Göteborg-Djurgården

2-1

18 september

Brommapojkarna-Djurgården

0-1
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Spelarstatistik 2019 – OBOS Damallsvenskan
Spelare

Matcher

Startade

Inbytt

Utbytt

Mål

Assist

Malin Diaz

22

21

1

7

0

1

Mia Jalkerud

22

21

1

6

11

2

Hanna Folkesson

21

20

1

2

1

0

Ingibjörg Sigurdardottir

21

21

0

2

1

0

Olivia Schough

21

21

0

0

5

4

Alexandra Lindberg

21

20

17

3

1

0

Irma Helin

20

20

0

5

1

2

Tilde Lindewall

20

11

9

10

2

0

Portia Boakye

19

19

0

1

0

1

Ogonna Chukwudi

18

15

3

7

1

0

Jennifer Pelley

17

17

0

0

0

0

Gudrun Arnardottir

14

13

1

1

0

0

Fanny Lång

12

4

8

2

0

0

Petronella Ekroth

12

9

3

1

1

0

Julia Walentowicz

10

4

6

3

0

0

Ariam Berhane

7

0

0

7

0

0

Wilma Sjöholm

6

0

0

6

0

0

Gudbjörg Gunnarsdottir

5

0

5

0

0

1

Stephanie Malherbe

5

3

2

3

0

0

Evelina Finndell

2

1

1

1

0

0

Hanna Ekengren

2

0

0

2

0

0

