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ÅRSREDOVISNING FÖR DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 2021
Ordföranden har ordet
Käre Djurgårdsmedlem. När jag skrev den här texten för exakt två år sedan så hade vårt herrlag precis
vunnit ett SM-guld och vi hade sålt över 11 000 säsongskort till Tele2 Arena inför säsongen 2020. Vad ingen
kunde föreställa sig då var att en global pandemi skulle lamslå hela världen och sätta vårt fotbollsliv på
paus. För även om matcherna till slut kom i gång så är ju fotboll utan publik i ärlighetens namn inte på
riktigt, utan ett nödvändigt ont för att överleva. Om de flesta vill glömma 2020 helt så blev 2021 ett steg i rätt
riktning och en återgång till något som i alla fall kan liknas vid det normala. Steg för steg släpptes publik in
igen och vi fick åter känna glädjen av att få uppleva våra herr- och damlag på plats. En mycket efterlängtad
känsla som kulminerade i ett antal avslutande matcher med riktigt mycket publik och fin stämning på såväl
Tele2 Arena som på Stadion.
Sportsligt stabiliserade damerna sin prestation och även om spelet och resultaten varierade så visade man att
man är på rätt väg. Något att bygga vidare på i år. Herrarna spelade under våren en helt fantastisk fotboll
och tävlade hela vägen in i slutet om SM-guldet men fick till slut nöja sig med en tredjeplats. Med tanke på
att det visade sig att tre poäng borta mot Häcken skulle krävas för Europaplats så får vi ändå vara nöjda med
att herrarna löste den svåra uppgiften så att vi allihop (förhoppningsvis) kan få åka ut och resa tillsammans
under 2022. Något vi berövades på 2020.
2021 var också året då våra barn- och ungdomslag fick komma i gång och göra det de älskar mest av allt:
spela fotboll. Djurgården Fotboll aktiverar inte mindre än 2 200 pojkar och flickor, och tillsammans med 550
ledare färgar de våra fotbollsplaner blårandiga. Jag vill å föreningens vägnar tacka alla i och runt vår
ungdomsverksamhet som verkligen kämpat för att våra barn och ungdomar ska få en så bra
fotbollsutbildning som möjligt under de minst sagt svåra omständigheter som pandemin fört med sig. Våra
akademilag fortsätter att leverera allt bättre resultat och belönades med fem stjärnor i den senaste
certifieringen av Svensk Elitfotboll. Akademin, liksom det mesta i vår förening, utvecklas steg för steg och
blir varje dag en bättre och mer konkurrenskraftig verksamhet som bygger Djurgården som förening stark.
Om 2020 var nattsvart och 2021 en skymning så är min starka känsla att 2022 blir året då solen åter lyser över
vår allsvenska fotboll och Djurgården. Det är nästan som om tiden har varit satt på paus och vi börjar där
2019 slutade. Vi är återigen på väg att slå alla tiders rekord i säsongskort, våra representationslag ser otroligt
spännande ut, vi ska ut i Europa och föreningen mår kanske bättre än någonsin tidigare. Vi är fler
medlemmar än någonsin tidigare (över 20 000) och engagemanget tar sig många olika uttryck. Utöver det
faktum att fler än någonsin fortsätter köpa säsongskort så visade såväl supportrar som partners återigen stor
lojalitet och förståelse för restriktionernas inverkan på vår kapacitet att leverera det som man betalat fullt
pris för. Stort tack till er alla! Vi glömmer aldrig ert stöd i dessa utmanande tider. Vi har försökt förvalta det
med respekt och omdöme.
Ekonomiskt gör föreningen ett positivt resultat och det egna kapitalet uppgår vid årskiftet till 125 Mkr.
Tack vare ledningens ansvarsfulla agerande under pandemiåren 2020–2021 så finns det därför goda
förutsättningar att satsa på våra representationslag inför 2022. Såväl damerna som herrarna har rustat sina
trupper ordentligt med många spännande nyförvärv. Spelare som kommer in och förstärker trupper som
innehåller flera uppskattade djurgårdsprofiler. Det finns därför all anledning att gå in i 2022 med högst
ställda förväntningar på våra respektive representationslag.
Jag vill ta tillfället i akt att lyfta två initiativ som kom till ungefär samtidigt i tid och som har haft en
fantastisk tillväxt under de senaste två åren och som kommer att spela en viktig roll i byggandet av
framtidens Djurgården. Det ena, Djurgården Skol IF, drivs av Djurgården Fotboll i samverkan med
Djurgården Hockey och det andra, Djurgårdshjärtat, är ett helt självständigt supporterinitiativ.
Djurgården Skol IF sätter Stockholm barn och unga i rörelse genom att integrera idrott och skola med
varandra. Det innebär i korthet att Djurgårdsledare arbetar heltid på skolor runt om i hela Stockholm för att
främja såväl fysisk aktivitet som positiva möten med Djurgården som förening. Närmare 1 500 barn är
fysiskt aktiva med DIF varje dag och närmare 6 000 barn är redan medlemmar i DIF Skol IF.
Det andra initiativet som är ett supporterinitiativ, Djurgårdshjärtat, belönar varje djurgårdsseger ekonomiskt
och genererar vid årets slut ett betydande ekonomiskt bidrag till föreningens sportsliga satsning. För 2021
blev det över 3 miljoner kronor i bidrag. En fantastisk siffra! De här initiativen förstärker sammantaget
Djurgården Fotbolls kärnverksamhet och framtida konkurrenskraft socialt, ekonomiskt och sportsligt.
Avslutningsvis vill jag tacka alla medlemmar, supportrar och partners för det fantastiska stödet under året.
Vi hoppas att ni vill fortsätta vara en del av Djurgården Fotboll även framåt. Vi har mycket kvar att
åstadkomma och se fram emot. Ett uttryck som passar in i sammanhanget: En djurgårdare är alltid stolt men
aldrig nöjd. Framåt tillsammans!
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 2021.
Under verksamhetsåret 2021 har styrelsen haft 13 protokollförda sammanträden. Efter föreningens årsmöte
den 10 mars 2021 har styrelsen haft följande sammansättning:
Ordförande:
Vice ordförande:
Ledamöter:

Lars-Erik Sjöberg
Claes-Göran Sylvén
Poya Motai
Mattias Jonsson
Petra Wester
Ruby Rinman
Alexander af Jochnick
Linda Wijkström

Revisorer:

Per Molin
Deloitte med Andreas Frountzos som huvudansvarig
Deloitte med Henrik Nilsson som ansvarig

Revisorssuppleant:

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 fem 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 samt DIF Venture AB
som för närvarande inte bedriver någon verksamhet. Under 2019 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.
Företagsledning
Koncernens företagsledning bestod under året av vd Henrik Berggren och sportchef Bosse Andersson.
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Djurgårdens IF Fotbollförening
Framgång och Framtid
Framgång och Framtid är Djurgården Fotbolls strategiska riktning och handlingsplan för hur vi stärker
föreningens förmåga att äga sin egen utveckling, mobilisera resurser och samtidigt hantera föränderliga
omvärldsförhållanden. Vi vill skapa bättre förutsättningar för långsiktig utveckling och förbättrade
ekonomiska och sportsliga resultat över tid. Det skapar trygghet, arbetsro och tydlig riktning för hela
föreningen. Det här är ett arbete som presenteras i Djurgårdens egna kanaler allteftersom det utvecklas och
parallellt med att det implementeras i föreningens verksamhet. Framgång och Framtid är ett resultat av
många års utvecklings- och förankringsarbete inom hållbarhetsområdet och börjar gälla i dess nuvarande
form från och med 2022.
Med geografisk spridning över hela Storstockholm bygger Djurgården individer, förening och stad.
Djurgården kan fysiskt aktivera, engagera, avlasta, uppmuntra och glädja människor genom hela livet. Allt
vi gör utgår ifrån våra tre definierade verksamhetsmiljöer. Dessa är Arena, Idrottsplats och Skola/Stad och
majoriteten av föreningens anställda och verksamhet sorterar, på ett eller annat sätt, in under någon av
dessa, där Skola/Stad är det senaste tillskottet.
Kopplat till våra tre verksamhetsmiljöer finns varsitt tydligt definierat uppdrag och syfte samt tre
huvudsakliga arbetsområden som vi kontinuerligt arbetar med i vår vardag. Dessa rymmer i sin tur ett stort
antal aktiviteter men som nu kan prioriteras bättre och följas upp. Det här utgör sammantaget vår
kärnverksamhet och bidrar till systematik, framgång och hållbarhet i föreningen över tid.
Arena (Upplevelseidrott)
Uppdrag: Skapa sportslig framgång för våra representationslag och tillhandahålla glädje och gemenskap för
människor genom upplevelser
Arbetsområden: Topplag, Upplevelser, Matchdag.
Idrottsplats (Ungdomsidrott)
Uppdrag: Ge barn och ungdomar möjlighet att idrotta i Djurgården, utbilda och stödja spelare och ledare
samt vara en viktig garant för föreningens stabilitet över tid.
Arbetsområden: Utveckla och stödja spelare och ledare, Välmående och tillgänglighet, Infrastruktur.
Skola och stad (Uppsökande idrott)
Uppdrag: Reformera sättet vi idrottar på och göra Djurgårdens IF till en naturlig del av stockholmarnas
vardag och därigenom stärka föreningens position och relevans i Storstockholm och Sverige.
Arbetsområden: Fysisk aktivitet, Integrera idrott och skola, Stärka föreningens relevans.

Organisationen
Organisationen är fundamentet som håller ihop föreningen och våra verksamhetsmiljöer. Organisationen ska
följa Djurgårdens sex riktlinjer för strategiska och operativa beslut som föreningen definierat inom ramen för
Framgång och Framtid. Organisationens prestation över tid sätter förutsättningarna för föreningens
ekonomi, konkurrenskraft, position och leverans på alla nivåer över tid. Organisationen hanterar bland
annat styrning/utveckling, ekonomi, riskmedvetande, varumärke, integritet och digital utveckling.
Riktlinjer för föreningens strategiska och operativa beslut i vardagen:
1. Fotboll är vår kärnverksamhet, Djurgården är vår uppdragsgivare och Stockholm är vår stad.
2. Vi är en förening för herrar, damer, flickor och pojkar och som förening är vi öppna och inbjudande.
3. Vi äger vår egen utveckling och resultat men involverar våra intressenter i processen.
4. Vi är en medlemsförening och sätter alltid djurgårdsskölden främst. Alltid oavsett.
5. Vi vill att alla ska vinna i partnerskap med oss. Individ, förening, näringsliv och stad.
6. Ekonomi i balans och en stabil organisation är en förutsättning för långsiktig framgång.
Framgång och Framtid operationaliserar Djurgårdens IF:s värdegrund
Samtliga alliansföreningar inom Djurgårdens Idrottsförening har antagit en gemensam
föreningsövergripande värdegrund. Värdegrundens vision och position fastslår att Djurgården ska leva upp
till sitt epitet ”Stockholms Stolthet” och i alla delar verka för att vara Sveriges ledande idrottsförening.
I vår strävan att uppnå sportslig, ekonomisk och social utveckling ska vi alltid verka för att vår förenings
framgångar samtidigt ska främja positiva resultat för människa, hälsa och miljö, det vill säga vårt
gemensamma samhälle. Värdegrunden definierar vidare ett antal framgångsprinciper som ska fungera som
vägledning och inspiration för alla djurgårdare, oavsett roll i eller runt Djurgården.
Genom Framgång och Framtid tar vi ett helhetsgrepp om värdegrunden och operationaliserar den i såväl
strategi som praktik.
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Djurgården Skol IF
Djurgården arbetar långsiktigt för att öka mängden fysisk aktivitet bland barn och ungdomar i Stockholms
län samtidigt som vi utvecklar relationen mellan stockholmarna och Djurgården.
Djurgården Skol IF (DIF Skol IF) sätter Stockholms barn och unga i rörelse genom att integrera idrott och
skola. DIF Skol IF är en idrottsförening för barn och ungdomar 7-18 år på barn och ungdomars villkor vars
verksamhet sker i direkt anslutning till skoldagen, under helger och skollov. Deltagande är gratis och barnen
är med och bestämmer aktiviteterna. Genom att vi integrerar idrottsföreningen i skolan når vi alla barn, även
de som annars aldrig kommer i kontakt med idrottsrörelsen. Genom detta kan vi undanröja sociala,
psykologiska, ekonomiska och geografiska hinder för deltagande i fysisk aktivitet vilket kommer kunna
påverka utvecklingen mot en jämlikare folkhälsa. På varje skola arbetar en heltidsanställd Djurgårdsledare
och vi tillför 80-100 timmar gratis extra fysisk aktivitet per skola, i månaden. Det vill säga 20-25 timmar i
veckan eller 4-5 timmar per dag. Vi växer i dagsläget med cirka 5 skolor per termin (5-15 per år).
Under 2021 har vi haft en fantastisk tillväxt och under 2022 kommer vi samarbeta med närmare 30 skolor
runt om i hela Stockholm, i alla väderstreck. Vi aktiverar över 1 000 barn per dag året om och hela 6 000
pojkar och flickor är medlemmar i DIF Skol IF. En siffra som ökar i takt med att ytterligare skolor ansluter sig
till oss. Många barn är inte aktiva i någon annan idrottsförening och vi har en nästintill jämställd
könsfördelning bland våra deltagare.
Genom omfattande, uthålliga och riktade insatser runt om i Stockholm ökar vi mängden fysisk aktivitet före,
under, och efter skoltid, påverkar positivt den allmänna hälsan och välbefinnandet hos Stockholms barn och
ungdomar, samtidigt som vi aktivt arbetar för att skapa en välmående och tillgänglig social miljö för alla
deltagare. Detta samtidigt som Djurgården som förening kommer ut och möter ännu fler stockholmare
(såväl barn som vårdnadshavare) på regelbunden basis. Något som vi är övertygade om ökar föreningens
övergripande attraktionskraft och bygger vår relevans och stärker vår position i Stockholm.

Medlemmar
Medlemsantalet fortsatte att växa under 2021 och stannade 2021-12-31 på den högsta medlemsnoteringen
någonsin, 20 491 stycken. Detta är alltså exklusive antalet medlemmar i Skol IF i föregående avsnitt.
Medlemsutveckling de senaste tio åren:
År
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Antal
20 491
17 536
15 703
12 537
13 244
12 056
12 868
11 741
11 909
11 769

Varav ständiga
1 786
1 718
1 672
1 576
1 528
1 451
1 339
1 266
1 200
1 145

Från och med 2005 löper medlemskapet i tolv månader från betalning. Siffran anger det totala antalet
personer som var medlemmar den sista december.

Ungdomsverksamheten
Ungdomssidan växer. I dag spelar över 2 200 ungdomar mellan 6-18 år fotboll i DIF. Det är ca 120
träningsgrupper ledda av cirka 500 ledare. Verksamheten är förlagd till Östermalm, och merparterna av
deltagarna bor i stadsdelen.
Djurgårdens IF bedriver dels en sedvanlig ungdomsverksamhet som bygger på ideellt ledarskap, främst från
föräldrarna. Som stor ledande förening i Svensk fotboll, så har vi också ett ansvar att utbilda framtidens
elitspelare. Vi har därför också en akademiverksamhet från 10 års ålder, där de spelare vi bedömer kommit
längst tränas av arvoderade, utbildade tränare. Kvaliteten på verksamheten bestäms av kvaliteten på
ledarna. Vi har därför under året, och framför allt till säsongen 2022, kraftigt förstärkt stödet till de ideella
ledarna i form av tillsättande av sportchefer i såväl 7- som 11-spel på både flickor och pojkar.
Basen i vår verksamhet är fotbollsskolan, vilken startar vid sex års ålder. Ledare är föräldrar som utbildas av
vår sportchef för 6-9 år. Där kan barnen välja om de vill träna en eller två gånger i veckan. Vid 8 års ålder
startas lag, vilka också leds av föräldrar som utbildats av DIF.
Våra skolsamarbeten fortsätter. På grundskolenivå så arbetar vi sedan 2005 med Engelbrektsskolan. På
gymnasienivå arbetar vi sedan tidigare med Sjölins och Stockholms idrottsgymnasium. Bägge dessa är NIUcertifierade av Svenska fotbollsförbundet. Nytt för 2021 är att vi även inlett ett samarbete med gymnasiet i
Gustavsberg.
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Under året har vi trots coronapandemin genomfört ett antal fotbollscamper och clinics. Nytt för i år är att vi
gått utanför Stockholm. I juli hade vi en fotbollscamp i Båstad, vilket blev en succé. Det gav mersmak, och vi
ska under 2022 försöka starta upp även på Gotland. Vi har också genomfört ett par turneringar, men även
tyvärr tvingats ställa in ett antal, på grund av pandemin.
För att ytterligare få verksamheten att växa, och förbättras kvalitetsmässigt, så behöver vi fler fotbollsytor.
Det är därför mycket glädjande att allt tyder på att två nya 11-spelsplaner kommer att stå färdiga på Gärdets
sportfält till säsongen 2023. Det kommer att betyda oerhört mycket för ungdomsverksamheten.

Utmärkelser
•
•
•
•

Melker Jonsson - ”Årets junior till minnet av Farsan Sandberg”
Agnes Hedman - ” Årets damjunior”
Katarina Lundkvist - ”Lars-Gunnar Björklunds ungdomsledarstipendium”
Alexander Garcia-Tsotidis - ”Kurre Hammargrens minnespris”

Akademiverksamheten – flickor
Sakta men säkert har vi börjat ta kliv i verksamheten med våra yngre flickspelare. Hösten 2021 tog vi ut vår
yngsta kull: F2012.
Under 2021 har föreningen investerat mer på flicksidan än vad som gjordes 2020, främst genom
rekryteringen av Mikael Widfeldt som ny blockansvarig för de yngsta lagen 10-17 år. Mikael kommer även
att jobba med övergången mellan junior till senior. Mikael kommer närmast från damallsvenska KIF Örebro
och bär med sig en erfarenhet som flickakademin behöver.
Vi genomförde EFD:s certifiering av verksamheten. Resultatet blev 3 stjärnor utav fem möjliga för 2020 års
verksamhet. Arbetet med 2021 års certifiering är nästan avslutad och målet för detta år är att nå 4 stjärnor
och vi har goda förhoppningar om att göra det.
Under 2021 har 8 spelare gjort tävlingsdebut med damerna. Ellen Andersson, Nea Flyborg och Nicole Ruiz
Granados gjorde allsvensk debut. Louise Larsson, Stella Eriksson, Johanna Husbom samt Agnes Hedman
spelade i Svenska Cupen. Med detta är vi främst av de allsvenska föreningarna.
Vi har även börjat växa på antalet spelare som representerar Djurgården i landslagssammanhang. Under
2021 har Elvira Björklund representerat F19 i en EM-kvalsamling. Nea Flyborg, Louise Larsson, Nicole Ruiz
Granados har samtliga representerat F17-landslaget. Tuva Byström och Vilma Almqvist Fransson har
representerat F16- respektive F15-landslaget.
2022 kommer det ske en ombyggnation på Kristineberg vilket betyder att FA19 inte kan bedriva sin
verksamhet därifrån. Ny träningsanläggning blir Östermalms IP där resterande av flickakademin håller till.
Inför flytten har vi utrustat ledarrummet på Östermalms IP med ett tillhörande gym och en samlingslokal
för teori, förtäring och internutbildningar. FA19 och FA17 har fasta omklädningsrum med tvättmöjligheter
vilket är ett jättelyft för verksamheten 2022.
Akademiverksamheten - pojkar
Akademiverksamheten för pojkar 2021 fick fem stjärnor i SEF:s certifiering av akademierna i Sverige.
Certifieringen värderar innehållet i akademin utifrån ett antal parametrar som exempelvis utbildningsnivå
på tränare, utbildningsplan, faciliteter och förmåga att utbilda fotbollsspelare till svensk elitfotboll.
De tre äldsta lagen som spelar i nationella serier, P16, P17 och P19, hade totalt sett godkända säsonger sett till
de speciella premisserna med en försenad säsongsstart till följd av coronapandemins restriktioner.
PA16 nådde slutspelsserien men fick där tuffa förutsättningar för att ta en plats i semifinal- och finalspel, där
endast ettan spelade dessa matcher. Laget var med i toppen av slutspelsserien men förlorade en avgörande
match mot Sundsvall, och fick se ett par lag passera i tabellen. Inget slutspel men en fin säsong av flera
spelare som kunde flyttas upp till nästa trupp under året.
PA17 hade sammantaget en fin säsong som spelades hela vägen in i december men som avslutades på ett
snöpligt sätt. Laget ledde P17 Allsvenskan norra under stora delar av säsongen och hade avgörandet i egna
händer när AIK väntade i sista seriematchen – en direkt seriefinal. Flera sjukdomar och skador gjorde att
truppen som spelade mot AIK var långt ifrån den starkaste som laget hade kunnat mönstra och vi fick se oss
besegrade. Sammantaget en fin säsong av laget, även om det är svårt att känna så när en nationell final var
så nära.
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PA19 var i toppen av tabellen under hela säsongen. Spelartruppen var relativt liten beroende på att flera
kunde och behövde spela med PA17, att spelarna i PA19 även var engagerade i flera U21 matcher, och att
spelschemat var komprimerat på grund av pandemin. Det blev tufft för spelarna över tid, men en tredjeplats
och kamp om andraplatsen in i det sista var ändå en fin säsong utifrån förutsättningarna.
Pojkar födda 2006 vann sin regionala serie och slutspelsserie, men i den ålderskullen var det sedan tyvärr
inget slutspel planerat. Men en väl genomförd säsong av många spelare i åldersgruppen. Även akademins
yngsta lag, pojkar födda 2011, hade en fin säsong som kröntes av en andraplats i en stor internationell
turnering i Holland, endast besegrade på straffar i finalen av Royal Antwerp.
Det finaste med säsongen är nog ändå tränargruppen som med stor energi och väldigt mycket gemenskap
tog ett avstamp in i säsongen med en målmedvetenhet att ha kul på jobbet, jobba hårt och göra bra saker
tillsammans. Det var en fin energi och en positiv grupp med tränare och ledare runt verksamheten.
Under början av säsongen 2021 fick Kofi Fosuhene Asare ett ungdomsavtal med avsikt att rotera in mot
herrlaget under säsongen. David Celic fick under sommaren också han ett ungdomsavtal och var
tredjemålvakt i herrlaget under en period av säsongen 2021. Djurgården skrev dessutom ungdomskontrakt
med Isak Alemayehu (2006).
Totalt 8 spelare var med i träning med herrlaget under året, och ytterligare några fler, ca 11 stycken, spelade i
U21 serien under året då matcherna var mixade med herrlaget. PA19 tog även själva två matcher i U21serien under året, då det Allsvenska schemat var späckat.
Birger ”Farsan” Sandbergs pris som Årets junior för säsongen 2021 tilldelades Melker Jonsson.
Djurgården hade tre spelare med på rikslägret på Bosön som samlade de 60 främsta spelarna i
åldersgruppen 2006. Spelarna var Isak Alemayehu (senare också uttagen till landslaget och debuterade i
landskamp), Kalipha Jawla och Aliue Atlee Manneh.
Skolverksamheten med Sjölins Gymnasium, Stockholms Idrottsgymnasium samt Engelbrektskolan är
fortsatt på en hög nivå vad gäller struktur, innehåll och organisation. Rekordhögt antal spelare sökte till
såväl Engelbrektsskolan som till gymnasierna, dock lyckades föreningen inte fylla gymnasieplatserna som
planerat, där finns mer jobb att göra.
Under spelåret 2021 var det väldigt få landslagssamlingar, men ett antal spelare var ändå kallade under året
och några spelare fick också göra sin första minuter och poäng i tävlingslandskamper. De spelare som var
med i landslagssammanhang vid samlingar var följande: Victor Säfsten (2004), Jacob Bäckström (2004),
Lucas Zetterberg (2005), Gideon Granström (2005), Isak Alemayehu (2006), Jonathan Zeberga (2005), Kalle
Stregart (2004), Alexandros Garcia-Tsotidis (2004), Alexander Karagounis (2003), Youssef Gharbi (2006,
Future), Edvard Liljedahl (2006, Future).

Futsal
Herrlagets säsong 2020/2021 ställdes in p.g.a. pandemin. Säsongen 2021/2022 är dock inledd och efter en
sämre inledning har laget sedan vunnit fem raka matcher. Laget tränas säsongen av Daniel Lindgren
Zakrisson och Joakim Hellberg. Viktor Lindsö är lagets sportchef. Vi spelade även en B-lags serie som vi
vann.
Säsongen 21/22 har vi även ett U21-lag i seriespel. U21-laget är en blandning av spelare från Djurgårdens
J18-fotbollslag och herrlaget i futsal.
Damlaget gick till slutspel säsongen 20/21 men förlorade semifinalen mot GAIS efter förlängning. Under
sommaren gjordes några starka nyförvärv från andra RFL-lag och målsättningen för säsongen 21/22 är SMfinal.
Madeleine Stegius blev prisad som årets futsalspelare på fotbollsgalan 2021.
Sex spelare har varigt på landslagssamling under 2021. Madeleine Stegius, Rebecca Rollin och Linda
Lundström har spelat tränings- och EM-kvalmatcher. Åtta mål och sex assist blev deras gemensamma facit
och DIF-spelarna hade mest speltid av alla under dessa fem matcher. Mejram Lindgren, Anna Meijer och
Matilda Stegius var med på landslagets träningsläger.
Damlaget tränas säsongen 21/22 av Axel Hellberg, Umut Gavgacioglu och David Bergqvist.
Dessutom har vi säsongen 21/22 nio ungdomslag i futsal-serier fördelat på tre flicklag och sex pojklag.
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E-sport
2021 blev ett lyckosamt år för Djurgårdens e-sportlag som nådde slutspel för tredje året i rad. Djurgården
och Malmö är de lag som aldrig har missat ett slutspel i e-Allsvenskan. Djurgården har utöver matcherna i eAllsvenskan streamat weekend league och interagerat med våra unga följare om frågor gällande
laguttagning och optimering av sitt FUT-lag. DIF var med i e-Club men gik tyvärr inte vidare till slutspel
men fortsatte samla på rankingpoäng som återigen ger oss bra förutsättningar till tävlingen 2022.
Djurgårdens E-sportlag i FIFA deltog ävena i flertalet turneringar vid sidan av e-Allsvenskan så som
Eskånecupen och Heineken Open.

Beachsoccer
SM i Beachsoccer ställdes in med anledning av pandemin. Djurgårdens damlag fick äran att representera
svenska landslaget i Beacshoccer i den planerade turneringen Euro Winners Cup, men bestämde sig för att
inte delta i turneringen, även detta med anledning av pandemin. Siktet är dock instället på att delta i samma
turnering under 2022 i Portugal i juni.
Laget anordnade en egen turnering på hemmaplan, MW Group Beachsoccer Cup 2021, som blev lyckad.

Damlaget
Pierre Fondin och August Fors inledde säsongen som tränare, men i augusti tog Magnus Pålsson över
huvudansvaret, dock fortsatt med August Fors som assisterande tränare.
Tävlingssäsongen inleddes med två raka vinster i Svenska Cupens gruppspel mot IK Uppsala och Morön BK
innan vi förlorade mot Umeå IK och därmed var ute ur Svenska Cupen. Under sommaren slog vi Boo FF
med 5-0 och är därmed kvalificerade till Svenska Cupen 2022.
Vi vann den allsvenska premiären på hemmaplan, men gick sedan in i en tyngre period under april och maj.
Juni/juli blev desto muntrare med elva poäng på fem matcher innan sommaruppehållet. Under hösten
upplevde vi både toppar och dalar sportsligt och till slut blev det en niondeplats i OBOS Damallsvenskan.
Spelare som lämnade inför säsongen:
Mia Jalkerud, Kathrine Östergaard Larsen, Nichole Persson, Kim Sundlöv, Camilla Huseby, Frida Boriero, Amanda
Kander, Simone Edefall och Olivia Schough, Klara Folkesson, Frida Boriero, Amanda Kander, Camilla Huseby,
Hannah Wilkinson, Kathrine Östergaard Larsen, Simone Edefall, Rachel Bloznalis.
Spelare som anslöt inför säsongen:
Nellie Lilja, Sara Olai, Hayley Dowd, Kelsey Daugherty, Elisabeth Addo, Daniela Zamora, Alexandra Takounda,
Kamilla Karlsen, Cornelia Kuoppala.
Spelare som anslöt under säsongen:
Alice Bergström.
Spelare som lämnade under/efter säsongen:
Gudbjörg Gunnarsdottir, Gudrun Arnardottir, Hanna Stokki, Maria Hovmark, Hanna Ekengren, Fanny Lång, Sheila
van den Bulk, Daniela Zamora, Alexandra Takounda.
Landslagsspelare under säsongen:
Portia Boakye (Ghana), Tilde Lindwall (Sverige U23), Julia Walentowicz (Sverige U23), Nellie Lilja (Sverige U23),
Daniela Zamora (Chile), Linda Motlhalo (Sydafrika).

Djurgårdens Elitfotboll AB
Herrlaget
Den 24 mars kom Djurgården och tränarduon Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf överens om ett nytt
kontrakt som sträcker sig till och med 31 december 2023.
Matchsäsongen 2021 inleddes den 30 januari med en 5-0-vinst borta mot Akropolis. Sedan följde ytterligare
tre träningsmatcher (förluster mot Brommapojkarna och Vasalund och vinst mot Örebro SK) innan Svenska
Cupen drog igång. I gruppen hade vi IK Brage, Umeå FC, och Kalmar FF och efter tre vinster och 12-1 i
målskillnad vann vi även mot Östersunds FK me 3-0 i kvartsfinalen innan vi åkte på en 0-1-förlust mot
Hammarby och därmed inte längre hade drömmen om europacupspel i egna händer, som en titel i Svenska
Cupen hade inneburit. Utfallet i finalen fastställde det faktum att det inte blev något spel i Europa för
Djurgården 2021.
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Spel i Svenska Cupen 2022 säkrades senare på säsongen genom en 4-0-vinst mot Karlslunds IF den 18
augusti.
Allsvenskan inleddes den 11 april med bortamatch mot IF Elfsborg. Det blev tre poäng där och även i de
efterföljande tre matcherna där 3-0 hemma mot Malmö FF visade vilken högstanivå laget kunde hålla.
Mellan den 23 maj och den 5 juli var det speluppehåll i Allsvenskan när EM spelades. Efter uppehållet
fortsatte Djurgården att rada upp vinster. och var länge med i kampen om SM-guldet. Säsongen slutade med
en bortaseger mot BK Häcken och en tredjeplats i Allsvenskan som innebär kval till Uefa Conference League
2022.
Magnus Eriksson vann Allsvenskans assistliga.
På Allsvenskans Stora Pris utsågs Hjalmar Ekdal till Årets försvarare, och Magnus Eriksson till Årets
mittfältare samt hela Allsvenskans mest värdefulla spelare. Hampus Finndell var nominerad till Årets unga
spelare men vann inte priset.
Spelare som anslöt inför säsongen:
Aleksandr Vasyutin, Jacob Widell Zetterström, Hjalmar Ekdal, Jesper Löfgren, Isak Hien, Axel Wallenborg, Leo
Cornic, Rasmus Schüller, Elias Andersson, Albion Ademi, Joel Asoro, Peter McGregor.
Spelare som lämnade inför säsongen:
Erik Berg, Erland Tangvik, Alexander Abrahamsson, Johan Andersson, Jonathan Augustinsson, Kevin Walker,
Jonathan Ring, Jesper Karlström, Dzenis Kozica, Oscar Pettersson, Fredrik Ulvestad.
Spelare som lämnade under/efter säsongen:
Aslak Witry, Jesper Nyholm, Nicklas Bärkroth, Emir Kujovic, Peter McGregor, Curtis Edwards, Jacob Une Larsson
(lån).
Landslagsspelare under säsongen:
Hampus Finndell (U21), Leo Cornic (U21), Edward Chilufya (Zambia), Emmanuel Banda (Zambia), Rasmus
Schüller (Finland), Jesper Nyholm (Filippinerna), Magnus Eriksson (Sverige), PK Bråtveit (Norge).

Publik/Biljetter
Vi gick in i säsongen med hopp om att publiken skulle få återvända till arenorna efter ett i stort sett
publikfritt 2020. Säsongen kom dock att kantas av restriktioner som styrde hur mycket publik vi kunde ta in
på våra arenor.

Herr
8 364 Djurgårdare köpte säsongskort på Tele2 Arena. I samband med köpet av säsongskort valde alla
Djurgårdare om man ville ha ersättning för matcher som spelades utan publik under säsongen. Majoriteten
efterskänkte pengarna vilket betyder väldigt mycket när vi summerar säsongen.
Svenska Cupen startade i februari och de fyra matcherna spelades helt utan publik. När Allsvenskan sedan
startade i april spelade Djurgården fyra hemmamatcher med 8 åskådare i publiken. Efter speluppehållet
under EM startade Allsvenskan igen i juli och då tillät restriktionerna max 3 000 åskådare per zon vilket
innebar att vi till en början släppte in drygt 7 000 åskådare på Tele2 Arena. Under säsongen kunde man
sedan öka kapaciteten och på de 11 hemmamatcherna efter uppehållet hade Djurgården ett publiksnitt på
12 542 åskådare. När restriktionerna helt togs bort och full kapacitet tilläts på de avslutande 4 av de 11
matcherna hade Djurgården ett snitt på 19 869 åskådare.

Dam
399 djurgårdare köpte säsongskort på Stockholms Stadion. Vid de två hemmamatcherna i Svenska Cupen på
Stadshagen hade vi ingen publik, men en del supportrar stod utanför staketet och följde matcherna. OBOS
Damallsvenskan inleddes i mars med tre matcher med 8 åskådare och på den enda hemmamatcher i juni fick
man äntligen ta i 500 åskådare och det var fullsatt. Publiksnittet på de 11 hemmamatcherna landade på 611
åskådare. Bästa publiksiffran på Stadion blev 2 096 åskådare i derbyt mot Hammarby. Under säsongen
tvingades vi flytta en hemmamatch till Vikingavallen i Täby och det, tillsammans med publikrestriktioner,
drog ned publiksnittet.
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Den digitala arenan
I våra många kommunikationskanaler är DIF.se något av ett nav där alla verksamhetens delar ska
tydliggöras i mesta möjliga utsträckning: Herrar, damer, ungdom, futsal, beachsoccer, e-sport/FIFA samt
även all övrig information och historik för vår stolta förening.
Med risk för viss upprepning kom fotbollsåret 2021 att påverkas av coronapandemin, om än inte i samma
utsträckning som säsongen 2020.
DIF.se
Statistik

2021

2020

2019

990 645

827 641

928 317

Sessioner

3 101 952

2 933 303

4 388 738

Sidvisningar

6 029 026

5 433 987

8 308 963

2m 34s

2m43s

<

Användare (unika webbläsare)

Genomsnittlig tid per besök
Mest lästa artiklar
Antal sidvisningar inom parentes.
1. Biljettinformation till derbyt mot AIK (16 602)
2. Inför Djurgården - Sirius (14 970)
3. Biljettinformation Djurgården - Örebro (14 264)
Sociala medier
Plattform

Följare 2021

Facebook*

130 524

Twitter

51 900

Instagram

92 600

Tiktok

11 400

Youtube

11 500

LinkedIn

4 500

*Facebook-kontot delas med Djurgården Hockey.

Publikservice och trygghet
Även 2021 blev ett år präglat av pandemin och A-lagsverksamheterna fick förhålla sig till både regelverk och
restriktioner vid arrangemang på Tele2 Arena och på Stadion. Närmare 40 matcher har arrangerats som
antingen tävlings- eller träningsmatch avseende både dam- som herrverksamheten. Idrotten var till stora
delar begränsad att arrangera matcher, och till en början av seriespelet tilläts endast åtta besökare på
arrangemangen (matcher i Svenska Cupen genomfördes helt utan publik). Begränsningen ändrades från juli
till 3 000 per sektion (med en total publikkapacitet på drygt 9 000 på Tele2 Arena) till att helt vara utan
begränsningar från och med oktober.
De protokoll som arbetades fram av Svensk Elitfotboll under 2020 kom att tillämpas om än i reviderad form
även 2021. När restriktionerna togs bort i oktober togs även protokollen bort. När publik tillåtits, även om
det rört sig om endast 8, har arrangemanget varit tillståndsgivna genom s.k. Bevis om anmälan. De villkor
som Polismyndigheten uppställt för genomförande av arrangemangen har Djurgården att efterleva.
Polismyndigheten har kontrollerat efterlevnaden av villkoren och anmält vid avvikelser. Under 2021 har
ingen anmälan upprättats gentemot Djurgården som arrangör. Personal som arbetar vid våra matcher utgörs
till stor del av ideell arbetskraft. Dessa personer är enormt betydelsefulla i strävan att skapa trivsamma och
trygga arrangemang. Härutöver engageras även inhyrd personal i form av publikvärdar och ordningsvakter
samt personal som är direktanställd av Djurgården. Under 2021 hyrdes personal in från följande
leverantörer: Tarantsec AB, Sweden Secure Multi Services AB, BRK Bevakning AB, SBS Säkerhet AB samt
Eventa Sjukvård AB.
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När det gäller bestraffningar enligt idrottens regelverk har Djurgården sedan 2015 inte anmälts till SvFF:s
Disciplinnämnd en enda gång och därmed inte betalat några böter alls avseende ordningsstörningar kring
arrangemangen. Däremot har ett antal avvikelser mot exempelvis det av SEF meddelade covidprotokollet
rapporterats, vilket lett till att Svensk Elitfotbolls Disciplinutskott utdömt 9 000 kr i böter, fördelat på 6 000 kr
för sen matchstart av andra halvlek samt 3 000 kr för otillåtet målfirande enligt covidprotokollet.
SLO-verksamheten
En SLO (Supporter Liaison Officer) är en funktion som närmast kan beskrivas som en slags
supporterombudsman som blir en länk mellan främst föreningen och supportrarna men även andra
intressenter runt fotbollen. Under 2021 förändrades förutsättningarna även för den här funktionen där fokus
låg på att hantera frågor som uppstod hos medlemmar och supportrar kopplat till den pågående pandemin
samt villkorstrappan. Vi har löpande uppdaterat våra supportrar om förutsättningar och förändringar i
dessa frågor samt förankrat beslut hos diverse grupper. SLO-gruppen bestod av tre personer, var av en är
anställd på matchdagsbasis. Under året har Djurgårdens representanter tillsammans med SLO:er från tre
andra föreningar anlitats av SvFF för att verka i samband med landskamper i och utanför Sverige.

Arena/Anläggningar
Arbetet med att förbättra infrastrukturen för vår verksamhet fortsätter. Vi arbetar i olika konstellationer för
att påverka berörda myndigheter, samt för att ta fram resurser för projekten. Känslan är att det rör sig i rätt
riktning, och läget är just nu följande.

Gärdet
Det finns ett beslut på att anlägga två så kallade hybridgräsplaner på Gärdet. Konstgräs är för närvarande
inte tillåtet i nationalstadsparken. Denna lösning på de två 11-spelsplanerna blir dock utmärkt. Planerna
skulle varit klara redan 2022, men det uppstod problem när man upptäckte att det fanns föroreningar i
jorden. Detta skall nu vara löst, och allt tyder på att arbetet startar våren 2022 och att planerna kan tas i bruk
2023. Detta blir ett stort lyft för ungdomsverksamheten. Vi ska rikta ett tack till Stockholms fotbollsförbund,
som drivit på och hjälpt oss i arbetet med att få detta till stånd.

Hjorthagen
Arbetet med att få en markanvisning för att bygga ett kansli och bostäder vid Hjorthagens IP fortsätter. Det
troliga scenariot är att vi under första halvåret 2022 blir anvisade en plats där vi kan bygga. Detta kommer
att genomföras och finansieras av en extern part. Då detaljplanändring över området krävs, så tar det 3-5 år
innan detta kan stå på plats. Men det mesta tyder på att vi kan ro detta i hamn, med ett bra utfall för DIF.

Kristineberg
Efter sju sorger och åtta bedrövelser är det nu klart att arbetet med att rusta upp Kristinebergs IP startar
våren 2022. Det gör att damerna kommer att träna på Kaknäs under 2022 och 2023. Staden kommer att ställa
ut fräscha omklädningsmoduler på Kaknäs. Till säsongen 2024 kommer Kristinebergs IP vara en
toppmodern match- och träningsarena. Då Kristinebergs IP är kulturmärkt så krävs vissa dispenser från
Svenska fotbollsförbundet för att spela Allsvensk damfotboll där. Dessa har vi fått.

Kaknäs
Under 2021 har en process startat för att bygga ut och fräscha upp vår träningsanläggning ute på Kaknäs.
Under första kvartalet av 2022 kommer vi att lämna in en bygglovsansökan för att bygga ut med ca 350
kvadratmeter. Förutom att förbättra herrlagets förutsättningar så skall utbyggnaden möjliggöra eventuell
flytt av damlagets verksamhet dit. Det skall även förbättra för de äldsta akademilagen, som ju redan tränar
där.

Djurgårdens Fotboll Försäljning AB
2021 blev ett år där verksamheten i mångt och mycket präglades av covid-19 och de begränsningar och
restriktioner av verksamheten som detta medförde. Fokus för 2021 har legat på långsiktighet snarare än
kortsiktig vinst. Mycket av arbetet har präglats av att kompensera partners för utebliven leverans 2020 och
att stärka relationerna med partners för att kunna bygga för framtiden. Detta har medfört att året präglats av
höga kostnader och intäktsbortfall då vi under året inte kunnat paketera och sälja produkter kopplade till
matchdagar eller andra former av aktiveringen utan enbart har kunnat leverera till befintliga partners på
grund av kapacitetsbegränsningar och restriktioner. Resultatmässigt gör Djurgårdens Fotboll Försäljning
trots detta ett starkt resultat 2021 och såväl omsättning som vinst har nått uppsatt budget.
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
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Djurgårdens Fotboll Försäljning erhåller ersättning samt att vissa andra rörliga intäkter kopplade till
partnerskap tillfaller andra delar av koncernen än Djurgårdens Fotboll Försäljning.
Djurgårdens Fotboll Försäljning har inlett försäljningen av säsongen 2022 starkt och intresset för de
produkter och tjänster vi erbjuder är hög. Mycket talar för att 2022 kommer att bli ett mycket bra år för
Djurgårdens Fotboll Försäljning.
Riskerna inför framtiden hänger i mångt och mycket ihop med hur covid kommer att påverka möjligheterna
att bedriva verksamhet, leverera till våra partners, och kunna välkomna publik på våra matcher.

Djurgårdens Fotboll Arena AB
Djurgårdens Fotboll Arena AB grundades under den tid då planering av byggandet av en egen arena
fortgick. I dag driver bolaget Johan Björkmans hall, vilket är tältet som står över Hjorthagens IP:s 11spelsplan mellan november och april. Bolaget sköter driften av idrottsplatsen och hallen vintertid med hjälp
av personal från DIF ungdom. Hallen, som tas ner sommartid, gör att vårt damlag och våra ungdomar även
vintertid har drägliga träningsförhållanden.

Djurgårdens Merchandise Handelsbolag (DMHB)
Fotbollens och ishockeyns samägda verksamhet verkar för att sälja Djurgårdsprofilerade klädesplagg och
souvenirprodukter i Djurgårdsbutiken Globen Shopping, på DIFbutiken.se, samt på matcharenorna
Johanneshov Isstadion, Globen, Stockholms Stadion och Tele2 Arena.
Nettoomsättningen för verksamhetsåret 2021 landade på 27,1 mkr att jämföras med 2020 som landade på
25,5mkr. Nettoresultatet landade på 3,5mkr att jämföra med 2,5mkr för 2020.
Verksamhetsåret 2021 har precis som 2020 präglats av att många fotbolls- och ishockeymatcher spelats utan
eller med kraftigt reducerat publikantal. Trots dessa utmaningar så har verksamheten med stöttning av alla
medlemmar, supportrar och andra kunder i den stora Djurgårdsfamiljen, kunnat öka både omsättningen och
nettoresultatet under året. Verksamhetens styrelse, ledning och anställda är ödmjukt förväntansfulla inför
2022 som kommer att bjuda på fortsatta utmaningar men också många möjligheter när publiken återvänder
till arenorna.
Under första kvartalet 2022 kommer Djurgårdsbutiken flytta till en ny och större butiksyta i Globen
Shopping. Nya Djurgårdsbutiken kommer att ligga mellan Stadium och H&Ms lokaler och ovanpå ICA
Globen i centrumets södra del, lite närmre till Tele2 och lite längre ifrån Hovet men fortsatt på plan 3. I
samband med butiksflytten flyttar även e-handelsverksamheten till nya lokaler i anslutning till butiken.
Detta är en mycket starkt signal om att vi tror på det vi gör, att det fungerar bra och att en stark
merchandise-affär är central i både fotbollen och hockeyns erbjudande.
Flytten kommer att sätta verksamheten på stora prov under februari-april då fotbollens säsonger drar igång
ordentligt samtidigt med att hockeyns herrar skall spela ikapp många inställda och uppskjutna matcher i
SHL på kort tid. Kvartal två kommer präglas av att få verksamheten på plats efter flytten för att inför andra
halvåret gasa på och säkerställa full drift och leverans på både arenorna, i butiken och på DIFbutiken.se.
I kölvattnet av Corona-pandemin så kommer alla leverantörer att få kämpa lång tid med kraftigt ökade
råvaru-, produktions- och fraktkostnader som naturligtvis kommer att avspegla sig i ökade konsumentpriser
i detaljhandeln. Just nu är osäkerheten i varuleveranser den största utmaningen för oss, precis som för alla
andra inom detaljhandeln. Vår förhoppning är att vi trots ovanstående utmaningar skall kunna leverera en
omsättning och ett resultat till föreningarna som är tillfredsställande då vi summerar 2022.
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ÅRSREDOVISNING FÖR DJURGÅRDENS IF FOTBOLLFÖRENING 2021
Ekonomi
De totala intäkterna i koncernen 2021 uppgick till 173,3 (198,1) miljoner kronor.
Publikintäkterna ökade med 3,7 miljoner kronor och uppgick 2021 till 26,1 (22,4) miljoner kronor. Inte
heller under säsongen 2021 har vi inte kunnat ha publik på våra i matcher i den utsträckning vi velat på
grund av pandemin. De kommersiella intäkterna ökade med 2,4 miljoner kronor och uppgick 2021 till
29,3 (26,9) miljoner kronor. Medlemsintäkterna ökade under 2021 och uppgick till 6,2 (3,7) miljoner
kronor. Årets resultat i koncernen uppgick till 8,8 (59,1) miljoner kronor. Rörelseresultatet före
avskrivningar uppgick till 17,5 (64,9) miljoner kronor. Intäkterna från spelartransfers uppgick till 19,1
(60,0) miljoner kronor.
Det egna kapitalet i koncernen uppgick vid årsskiftet till 125,2 (116,3) miljoner kronor och soliditeten
uppgick vid årsskiftet till 48 procent.
Stöd har erhållits av RF om 19,8 (15,4) miljoner kronor.
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 2022. Styrelsens bedömning är
att finansieringen för kommande år är säkerställd.

Djurgårdens IF Fotbollsförenings (koncern) ekonomiska utveckling i sammandrag:
Omsättning

2021
173 286 095

2020
198 144 854

2019
144 516 085

2018
169 338 700

2017
140 014 231

Resultat efter
finansiella poster
Eget kapital

8 839 396
125 156 423

59 066 001
116 321 027

-14 872 083
57 260 475

18 666 247
72 139 107

68 528
53 476 726

Balansomslutning

260 749 055

229 282 397

171 068 251

169 039 648

140 573 990

48,00%

50,73%

33,47%

42,68%

38,04%

3,4

3,7

1,6

1,9

2,0

Soliditet*
Likviditet**

Avser koncern inklusive Djurgårdens Elitfotboll AB, Djurgårdens Fotboll Försäljning AB, DIF Venture AB, Djurgårdens Fotboll Arena
AB och DIF Invest AB.
* Soliditet: eget kapital/balansomslutning
** Likviditet: (kortfristiga fordringar + kassa och bank)/kortfristiga skulder
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Djurgårdens IF Fotbollförening*
Typ av juridisk person
Verksamhet
Balansomslutning
Intäkter
Eget kapital
Ägarandel i Djurgårdens Elitfotboll AB
Ägarandel av kapitalet i DIF Invest AB

Medlem i SvFF (licenssökande)
Ideell förening
Ungdomsfotboll m.m.
260 749 055
173 286 095
125 156 423
99,98%
70,31%

* Beloppen i tabellen avser koncern

Djurgårdens Elitfotboll AB*
Typ av juridisk person
Verksamhet
Aktiekapital
Balansomslutning
Intäkter
Eget kapital
Ägarandel i Djurgårdens Fotboll Försäljning AB
Ägarandel i Djurgårdens Fotboll Arena AB

Aktiebolag (idrottsAB)
Fotboll
100 018
213 549 429
121 442 044
89 028 385
100,000%
100,000%

* Beloppen i tabellen avser koncern

Djurgårdens Fotboll Försäljning AB
Typ av juridisk person
Verksamhet
Aktiekapital
Balansomslutning
Intäkter
Eget kapital
Ägarandel i DIF Venture AB

Aktiebolag
Sponsring och reklam m.m.
100 002
6 218 184
24 110 235
634 827
100,000%

Djurgårdens Fotboll Arena AB
Typ av juridisk person
Verksamhet
Aktiekapital
Balansomslutning
Intäkter
Eget kapital

Aktiebolag
Evenemangsarenor
100 000
8 690 566
1 678 522
8 688 062

DIF Invest AB
Typ av juridisk person
Verksamhet
Aktiekapital
Balansomslutning
Intäkter
Eget kapital

Aktiebolag
Investeringar
506 415
7 236 866
334 998
6 262 929

DIF Venture AB
Typ av juridisk person
Verksamhet
Aktiekapital
Balansomslutning
Intäkter
Eget kapital

Aktiebolag
Investeringar
50 000
119 373
0
114 373
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Förslag till resultatdisposition i Djurgårdens IF Fotbollförening
Till årsmötets förfogande står:
Balanserad vinst från föregående år
Årets resultat

17 127 436
15 091 001

Summa

32 218 437

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras 32 218 437 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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KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Not

2021

2020

6 215 002
2 130 492

3 660 115
5 721 318

1,2

123 253 590

159 076 546

3

19 670 828
22 016 183
173 286 095

17 298 616
12 388 260
198 144 854

2,5,6
4

-9 211 780
-47 125 472
-99 406 208
-155 743 459

-8 063 960
-38 037 989
-87 129 190
-133 231 139

17 542 636

64 913 715

-820 538
-5 264 962
-4 215 703
1 500 000

-820 538
-6 233 090
0
1 200 000

8 741 432

59 060 087

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

91 577
6 386

80 137
-74 224

Resultat efter finansiella poster

8 839 396

59 066 001

0

-448

8 839 396

59 065 552

Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Övriga föreningsintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Föreningskostnader
Övriga externa kostnader/försäljnings- och materialkostnader
Personalkostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat före avskrivningar
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Avskrivningar av balanserade spelarförvärv
Nedskrivningar av balanserade spelarförvärv
Resultatandel från intresseföretag

8-11
7
7

Rörelseresultat

Skatt på åretsandel
resultat
Minoritetens
av årets resultat
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ÅRETS RESULTAT
Varav resultat hänförligt minoriteten uppgående till 25 013 kr.
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Not

2021-12-31

2020-12-31

7
8

7 644 856
0
7 644 856

10 267 299
0
10 267 299

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Markanläggning
Byggnader
Summa materiella anläggningstillgångar

9
10
11

58 825
1 685 838
10 312 110
12 056 772

97 878
1 727 023
11 052 410
12 877 311

Finansiella anläggningstillgångar
Kapitalandel i intresseföretag
Kapitalförsäkringar
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar

12

4 300 000
93 717 054
1 558 814
99 575 868

2 800 000
78 187 763
516 382
81 504 145

0
0

90 943
90 943

9 915 090
1 968 234
1 190 837
35 854 786
48 928 948

13 382 779
952 375
2 209 832
34 692 981
51 237 966

92 542 610

73 304 733

260 749 055

229 282 397

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter spelarförvärv
Goodwill
Summa immateriella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager
Handelsvaror
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

15

Kassa och bank
SUMMA TILLGÅNGAR
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2021-12-31

2020-12-31

319 975
450 000
114 269 141
8 839 396
123 878 512

323 975
450 000
55 228 602
59 065 552
115 068 129

1 277 912

1 252 899

125 156 423

116 321 027

12

93 717 054

78 187 763

16

850 000
0

955 000
0

3 322 128
5 454 047
32 249 403

3 374 636
4 235 149
26 208 822

41 025 579

33 818 607

260 749 055

229 282 397

Inga

Inga

93 717 054

78 187 763

Eget kapital hänförligt till moderföreningens medlemmar
Kurt Hammargrens Minnesfond
Ungdomssektionens Stipendiefond
Fria reserver
Årets resultat
Summa eget kapital hänförligt till moderföreningens medlemmar
Minoritetsintresse
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsatt till pensioner
Långfristiga skulder
Konvertibelt förlagslån
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

18
17

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
Pensionsutfästelse säkerställd genom pantsatt kapitalförsäkring
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Eget kapital hänförligt till moderföreningens medlemmar
KONCERN - 2021
Förändring av eget kapital

Fonder

Fria reserver

Årets resultat

Total

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition på årsmötet
Förändring fonder
Förändring minoritetsintresse
Årets resultat

773 975

55 228 602
59 065 552

59 065 552
-59 065 552

8 839 396

115 068 129
0
-4 000
-25 013
8 839 396

BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG

769 975

114 269 141

8 839 396

123 878 512

KONCERN - 2020
Förändring av eget kapital

Fonder

Fria reserver

Årets resultat

Total

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition på årsmötet
Förändring fonder
Förändring minoritetsintresse
Årets resultat

778 975

69 646 802
-14 878 632

-14 878 632
14 878 632

59 065 552

55 547 144
0
-5 000
460 432
59 065 552

BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG

773 975

59 065 552

115 068 129

-4 000
-25 013

-5 000
460 432
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
2021

2020

176 610 973
-148 449 545

194 229 718
-144 272 366

Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter

28 161 428

49 957 352

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Aktuell skatt

91 577
6 386
-1 015 859

80 137
-74 224
-300 814

Kassaflöde från den löpande verksamheten

27 243 532

49 662 452

Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av övriga finansiella anläggningstillgångar

-6 858 222
0
-1 042 432

-883 060
-122 883
542 457

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-7 900 655

-463 486

Avbetalning långfristiga skulder

-105 000

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-105 000

0

ÅRETS KASSAFLÖDE

19 237 877

49 198 965

Likvida medel vid årets början

73 304 733

24 105 767

Likvida medel vid årets slut

92 542 610

73 304 733

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Inbetalningar från kunder
Utbetalningar till leverantörer och anställda

INVESTERINGSVERKSAMHET

FINANSIERINGSVERKSAMHET
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MODERFÖRENINGENS RESULTATRÄKNING
Not
Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga föreningsintäkter
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Föreningskostnader
Övriga externa kostnader/försäljnings- och materialkostnader
Personalkostnader
Summa rörelsens kostnader

2021

2020

1
3

6
2
20
22
1
51

215
130
035
016
446
844

002
492
830
183
546
052

3
5
13
12

5
4

-9
-5
-21
-36

211
928
612
752

780
914
119
812

-8
-5
-21
-34

Rörelseresultat

660
721
617
388
948
36 335

063
066
393
524

115
318
274
260
456
423

960
587
956
504

15 091 241

1 810 919

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

0
-240

0
-1 290

Resultat efter finansiella poster

15 091 001

1 809 630

0

0

15 091 001

1 809 630

Skatt

13

ÅRETS RESULTAT
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MODERFÖRENINGENS BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR

Not

2021-12-31

2020-12-31

0
0

0
0

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Hyresrätt
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Markanläggning
Summa materiella anläggningstillgångar

10

0
0

0
0

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Kapitalförsäkringar
Summa finansiella anläggningstillgångar

14
12

300 403
6 235 979
6 536 382

300 403
5 342 869
5 643 272

0
0

33 205
33 205

Omsättningstillgångar
Varulager
Handelsvaror
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos dotterföretag
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

15

364
760
385
252
2 592
4 355

385
578
825
412
245
445

108
13 655
385
123
278
14 552

694
690
825
671
184
064

Kassa och bank

32 938 396

6 761 300

SUMMA TILLGÅNGAR

43 830 223

26 989 841

2021-12-31

2020-12-31

17 127 436
15 091 001
319 975
450 000
32 988 412

15 317 807
1 809 630
323 975
450 000
17 901 411

6 235 979

5 342 869

329
750
3 525
4 605

1 135
565
2 045
3 745

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

Eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Kurt Hammargrens Minnesfond
Ungdomssektionens Stipendiefond
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsatt till pensioner

12

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

17

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

957
460
415
832

499
062
000
561

43 830 223

26 989 841

Inga

Inga

6 235 979

5 342 869

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
Pensionsutfästelse säkerställd genom pantsatt kapitalförsäkring
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Eget kapital hänförligt till moderföreningens medlemmar
MODERFÖRENING - 2021
Förändring av eget kapital

Fonder

Balanserat

Belopp vid årets ingång

773 975

Vinstdisposition på årsmötet
Förändring fonder
Årets resultat

Årets resultat

Total

15 317 806

1 809 630

17 901 411

1 809 630

-1 809 630

0

15 091 001

-4 000
15 091 001

-4 000

BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG

769 975

17 127 436

15 091 001

32 988 412

Förändring av eget kapital

Fonder

Balanserat

Årets resultat

Total

Belopp vid årets ingång
Vinstdisposition på årsmötet

778 975

13 519 233
1 798 573

1 798 573
-1 798 573

16 096 781
0

1 809 630

1 809 630

1 809 630

17 901 411

MODERFÖRENING - 2020

Förändring fonder

-5 000

-5 000

Årets resultat
BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG

773 975
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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
ägarföretaget kan delta i de beslut som rör ett företags finansiella och operativa strategier, men innebär
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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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NOTER
Not 1. Nettoomsättning
KONCERN

2021

2020

Publikintäkter
Sponsor- och reklamintäkter m.m.

26 119 038
29 290 070

22 364 081
26 882 445

Sändningsrättigheter

24 096 709

21 409 635

Övrig nettoomsättning
UEFA ersättningar

22 615 051
2 008 867
19 123 856

14 479 856
13 958 230
59 982 299

123 253 590

159 076 546

2021

2020

337 260
254 019
2 000 000

85 740
59 516
2 138 178

17 444 551

11 333 840

20 035 830
0,0%

13 617 274
0,0%

0,0%

0,0%

2021

2020

Intäkter övriga spelartransfers (netto)
Kostnader spelartransfers (redovisas under övriga externa kostnader i resultaträkningen)

19 123 856
-1 516 765

59 982 299
-2 823 445

TOTALT

17 607 091

57 158 854

2021

2020

Övriga rörelseintäkter (spelartransfers)
TOTALT
MODERFÖRENING
Publikintäkter
Sponsor- och reklamintäkter
UEFA ersättningar
Övrig nettoomsättning
TOTALT
Försäljning koncernföretag
Inköp koncernföretag
Not 2. Spelartransfers
KONCERN

Not 3. Övriga föreningsintäkter
KONCERN OCH MODERFÖRENING
Bidrag för Vår Stad
Övriga gåvor och bidrag

0

975 000

22 016 183

11 413 260

TOTALT

22 016 183

12 388 260
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Not 4. Personal
MEDELANTALET ANSTÄLLDA KONCERN

2021

2021

2020

2020

Antal
Anställda

Varav
Män

Antal
Anställda

Varav
Män

Sverige

90,0

71,5

86,5

65,0

TOTALT

90,0

71,5

86,5

65,0

MEDELANTALET ANSTÄLLDA MODERFÖRENING

2021

2021

2020

2020

Antal

Varav

Antal

Varav

Anställda

Män

Anställda

Män

Sverige

36,0

21,5

31,8

16,0

TOTALT

36,0

21,5

31,8

16,0

2021

2020

Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
Pensionskostnader
Övriga personalkostnader

65 131 196
18 919 258
13 552 215
1 803 539

58 781 154
16 389 398
10 614 199
1 344 439

TOTALT

99 406 208

87 129 190

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR KONCERN

Styrelsen uppbär ingen ersättning. VD har erhållit en lön på 1 192 400 kr (1 117 248 kr) under 2021. Uppsägningstiden för VD
uppgår till 6 månader samt avgångsvederlag om 12 månadslöner.
I DIF Invest AB har ersättning till VD skett genom fakturering från externt bolag om 60 000 kr (60 000 kr) under 2021.

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR MODERFÖRENING

2021

2020

15 570 046

15 886 017

4 698 433
932 276

4 219 630
960 330

411 364

327 979

21 612 119

21 393 956

2021

2020

Övriga skulder

2 624 074
0

2 819 059
0

TOTALT

2 624 074

2 819 059

2021

2020

891 196

940 674

0

0

891 196

940 674

Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
Pensionskostnader
Övriga personalkostnader
TOTALT
Styrelsen uppbär ingen ersättning.

SKULDER TILL ANSTÄLLDA
KONCERN
Semesterlöneskuld

MODERFÖRENING
Semesterlöneskuld
Övriga skulder
TOTALT
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TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Närstående transaktioner avser enbart transaktioner med koncernbolag och som i förekommande fall sker till marknadsmässig
prissättning. Denna typ av transaktioner saknas på koncernnivå.
SPELARES EKONOMISKA RÄTTIGHETER
Inga spelare i Djurgården Fotboll har rätt till andelar vid framtida försäljning.

Not 5. Upplysning om revisorernas arvode och kostnadsersättning
KONCERN

2021

2020

308 000
0

308 000
0

99 750

101 750

0

0

2021

2020

68 000
0

68 000
0

13 750

13 750

0

0

Deloitte AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Övriga tjänster
MODERFÖRENING
Deloitte AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Övriga tjänster

Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga
tjänster.

Not. 6 Agentkostnader
KONCERN

2021

2020

2 538 666

5 524 980

2021

2020

Ingående anskaffningsvärde
Årets försäljningar

55 896 754

55 013 694

-8 327 296

0

Årets nedskrivning
Årets förvärv

-4 215 703
8 028 939

0
883 060

Utgående ackumulerat

51 382 694

55 896 754

Ingående avskrivningar
Årets försäljningar

45 629 455

39 396 365

Agentkostnader

Not 7. Immateriella anläggningstillgångar, balanserade utgifter spelarförvärv
KONCERN

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE

-7 156 579

0

5 264 962

6 233 090

43 737 838

45 629 455

7 644 855

10 267 299

2021

2020

6 009 086

6 009 086

Not 8. Immateriella anläggningstillgångar, goodwill
KONCERN
Ingående anskaffningsvärde
Förvärv

0

0

Utgående ackumulerat

6 009 086

6 009 086

Ingående avskrivningar

6 009 086

6 009 086

0

0

6 009 086

6 009 086

0

0

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE
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Not 9. Materiella anläggningstillgångar, inventarier
KONCERN

2021

2020

947 816

947 816

0
0

0
0

Utgående ackumulerat

947 816

947 816

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangering

849 938

810 885

39 053
0

39 053
0

Utgående ackumulerade avskrivningar

888 991

849 938

58 825

97 878

2021

2020

3 335 852

3 335 852

0

0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

3 335 852

3 335 852

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

1 608 829
41 185

1 567 644
41 185

Utgående ackumulerade avskrivningar

1 650 014

1 608 829

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE

1 685 838

1 727 023

2021

2020

Ingående anskaffningsvärde
Utrangering

1 276 534
0

1 276 534
0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

1 276 534

1 276 534

Ingående avskrivningar

1 276 534

1 276 534

0

0

1 276 534

1 276 534

0

0

2021

2020

16 673 555
0

16 673 555
0

0

0

16 673 555

16 673 555

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

5 621 145
740 300

4 880 845
740 300

Utgående ackumulerade avskrivningar

6 361 445

5 621 145

10 312 110

11 052 410

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utrangering

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE

Not 10. Materiella anläggningstillgångar, markanläggning
KONCERN
Ingående anskaffningsvärde
Förvärv

MODERFÖRENING

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE

Not 11. Byggnader
KONCERN
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets nedskrivning
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE
Årets anskaffning avser tillbyggnaden på träningsanläggningen Kaknäs.
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Not 12. Poster inom linjen
KONCERN
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2021
Inga

2020
Inga

93 717 054

78 187 763

2021
Inga

2020
Inga

6 235 979

5 342 869

2021

2020

Aktuell skattekostnad (Avkastningsskatt)

0

-448

Summa

0

-448

2021

2020

Aktuell skattekostnad (Avkastningsskatt)

0

0

Summa

0

0

Kapitalandel

Röstandel

Bokfört värde

Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser
Pensionsutfästelse säkerställd genom pantsatt kapitalförsäkring
MODERFÖRENING
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser
Pensionsutfästelse säkerställd genom pantsatt kapitalförsäkring
Not 13. Skatt
KONCERN

MODERFÖRENING

Not 14. Andelar i koncernföretag avseende moderföreningen
Namn

Organisationsnummer

Säte

Djurgårdens Elitfotboll AB *

556680-5320

Stockholm

99,98%

99,98%

100 000

DIF Invest AB **

556304-6985

Stockholm

63,01%

70,31%

200 403

* Bolaget bedriver den idrottsliga verksamheten hänförlig till Djurgårdens IF Fotbollförenings elitlag, samt förvaltar och brukar,
genom det helägda dotterföretaget Djurgårdens Fotboll Försäljning AB, de kommersiella rättigheterna knutna till Djurgårdens
IF Fotbollförening.
** Per 2015-12-31 redovisas DIF Invest AB som ett dotterföretag då Djurgårdens IF Fotbollförening förvärvat röstmajoriteten i
bolaget.

Not 15. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
KONCERN

2021

Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda sign-on-fees till spelare
Övriga förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Summa
MODERFÖRENING
Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Summa

31

2020

569 490

573 400

10 823 268
7 098 432

16 670 617
2 681 313

17 363 596

14 767 651

35 854 786

34 692 981

2021

2020

0
2 557 955

0
28 184

34 290

250 000

2 592 245

278 184
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Not 16. Konvertibelt förlagslån

Vid årsskiftet återstod 850 500 kr av det gamla konvertibelt lånet 1988/2012.
Innehavare av det kvarvarande förlagsbevisen avseende det gamla konvertibellånet 1988/2012 har rätt till inlösen till och med
1 januari 2022.

Not 17. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
KONCERN

2021

2020

Sociala avgifter

3 233 287

3 275 025

Övriga upplupna kostnader

6 346 175

7 617 085

21 071 642

14 140 340

1 598 300

1 176 372

32 249 403

26 208 822

2021

2020

Övriga upplupna kostnader

603 773
1 323 342

582 717
1 236 233

Förutbetalda årskort
Övriga förutbetalda intäkter

0

0

1 598 300

226 050

Summa

3 525 415

2 045 000

2021

2020

Skuld till Skatteverket (källskatt avseende anställda)
Övriga skulder

2 274 663

2 417 416

3 179 384

1 817 733

Summa

5 454 047

4 235 149

Förutbetalda årskort
Övriga förutbetalda intäkter
Summa
MODERFÖRENING
Sociala avgifter

Not 18. Övriga skulder
KONCERN

Not 19. Förslag till resultatdisposition i Djurgårdens IF Fotbollförening
Till årsmötets förfogande står:
Balanserad vinst från föregående år
Årets resultat

17 127 436
15 091 001

Summa

32 218 437

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras 32 218 437 kr.

Not 20. Händelser efter balansdagens utgång
Det finns inga väsentliga händelser efter balansdagens utgång att rapportera.
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Stockholm den 7 mars 2022

_____________________

______________________

Lars-Erik Sjöberg

Mattias Jonson

Ordförande

______________________

______________________

Poya Motai

Petra Wester

______________________
Ruby Rinman

______________________
Claes-Göran Sylvén

______________________
Alexander af Jochnick

______________________
Linda Wijkström

Vår revisionsberättelse har avgivits den 7 mars 2022

______________________
Per Molin

______________________
Andreas Frountzos
Auktoriserad revisor
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Match- och spelarstatistik 2021
Matcher Allsvenskan
Datum

Motståndare

Resultat

Söndag 11 april

IF Elfsborg (B)

2-0

Söndag 18 april

IFK Norrköping (H)

1-0

Söndag 25 april

Varbergs BoIS (B)

3-1

Måndag 3 maj

Malmö FF (H)

3-1

Söndag 9 maj

Degerfors IF (B)

0-2

Onsdag 12 maj

Östersunds FK (H)

2-0

Söndag 16 maj

Hammarby IF FF (B)

2-2

Söndag 23 maj

IFK Göteborg (H)

0-0

Måndag 5 juli

Örebro SK (H)

3-0

Måndag 12 juli

Halmstads BK (B)

0-0

Måndag 19 juli

IK Sirius (H)

5-1

Söndag 25 juli

Kalmar FF (B)

1-0

Söndag 1 augusti

BK Häcken (H)

2-1

Söndag 8 augusti

AIK FF (H)

1-4

Söndag 15 augusti

Mjällby AIF (B)

1-0

Måndag 23 augusti

Mjällby AIF (H)

0-0

Söndag 29 augusti

IK Sirius (B)

0-1

Söndag 12 september

Hammarby IF FF (H)

4-1

Söndag 19 september

Malmö FF (B)

1-1

Onsdag 23 september

Degerfors IF (H)

3-2

Söndag 26 september

Östersunds FK (B)

3-0

Söndag 3 oktober

AIK FF (B)

0-1

Måndag 18 oktober

IF Elfsborg (H)

0-3

Lördag 23 oktober

Kalmar FF (H)

3-2

Torsdag 28 oktober

IFK Göteborg (B)

0-3

Söndag 31 oktober

Örebro SK (B)

1-0

Lördag 6 november

Halmstads BK (H)

1-0

Måndag 22 november

IFK Norrköping (B)

1-1

Söndag 28 november

Varbergs BoIS (H)

2-3

Söndag 5 december

BK Häcken (B)

1-0
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Tabell Allsvenskan
Placering

Lag

S

V

O

F

+/-

P

1

Malmö FF

30

17

8

5

28

59

2

AIK

30

18

5

7

20

59

3

Djurgårdens IF

30

17

6

7

16

57

4

Elfsborg

30

17

4

9

16

55

5

Hammarby

30

15

8

7

13

53

6

Kalmar FF

30

13

8

9

2

47

7

IFK Norrköping

30

13

5

12

4

44

8

IFK Göteborg

30

11

8

11

3

41

9

Mjällby

30

9

11

10

7

38

10

Varberg

30

9

10

11

-3

37

11

Sirius

30

10

7

13

-14

37

12

BK Häcken

30

9

9

12

0

36

13

Degerfors

30

10

4

16

-17

34

14

Halmstad

30

6

14

10

-5

32

15

Örebro SK

30

4

6

20

-35

18

16

Östersunds FK

30

3

5

22

-35

14

Svenska Cupen herr
Omgång

Datum

Motståndare

Resultat

Grupp 4

21 februari

IK Brage

1-0

Grupp 4

28 februari

Umeå FC

7-0

Grupp 4

6 mars

Kalmar FF

4-1

Kvartsfinal

14 mars

Östersunds FK

3-0

Semifinal

4 april

Hammarby IF

0-1

2

18 augusti

Karslunds IF

4-0
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Spelarstatistik herr – Allsvenskan
SPELARE

MATCHER

MÅL

ASSIST

STARTER

INBYTT

UTBYTT

Magnus Eriksson

30

5

13

30

0

0

Edward Chilufya

29

8

3

29

0

22

Haris Radetinac

29

3

4

20

9

11

Elliot Käck

28

0

3

28

0

0

Jacob Une Larsson

28

3

0

28

0

5

Nicklas Bärkroth

28

4

4

17

11

15

Hampus Finndell

26

3

0

26

0

10

Hjalmar Ekdal

26

4

0

25

1

1

Joel Asoro

26

3

2

11

15

10

Rasmus Schüller

26

0

1

26

0

6

Jesper Löfgren

24

1

0

11

13

0

Kalle Holmberg

24

2

4

21

3

19

Emmanuel Banda

22

4

0

5

17

3

Jacob W Zetterström

19

0

1

19

0

0

Aslak Fonn Witry

14

5

1

14

0

0

Emir Kujovic

11

0

0

0

11

0

Aleksandr Vasiutin

10

0

0

10

0

1

Jesper Nyholm

10

0

0

4

6

4

Albion Ademi

8

0

0

0

8

0

Curtis Edwards

7

0

0

4

3

4

Leo Cornic

7

0

0

1

6

0

Isak Hien

5

0

0

0

5

0

Tommi Vaiho

2

0

0

1

1

0
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Matcher OBOS Damallsvenskan
Datum

Lag

Resultat

Lördag 17 april

KIF Örebro (H)

1-0

Lördag 24 april

Kristianstads DFF (B)

2-1

Söndag 2 maj

AIK (H)

1-2

Söndag 9 maj

FC Rosengård (B)

3-0

Måndag 17 maj

BK Häcken (H)

1-4

Lördag 22 maj

Hammarby IF (B)

3-1

Söndag 30 maj

Piteå IF (B)

1-0

Lördag 5 juni

Eskilstuna United DFF (H)

1-0

Söndag 20 juni

Växjö DFF (B)

0-0

Måndag 28 juni

Vittsjö GIK (B)

0-1

Söndag 4 juli

Linköpings FC (H)

2-2

Onsdag 7 juli

Piteå IF (H)

3-0

Lördag 21 augusti

AIK (B)

1-0

Lördag 28 augusti

Växjö DFF (H)

1-0

Söndag 5 september

Linköpings FC (B)

3-1

Lördag 11 september

Vittsjö GIK (H)

2-2

Lördag 25 september

Hammarby IF (H)

2-1

Söndag 3 oktober

Eskilstuna United DFF (B)

3-1

Lördag 9 oktober

KIF Örebro (B)

1-0

Lördag 16 oktober

Kristianstads DFF (H)

1-4

Söndag 31 oktober

BK Häcken (B)

4-0

Lördag 6 november

FC Rosengård (H)

0-2
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Tabell OBOS Damallsvenskan

Placering

Lag

S

V

O

F

+/-

P

1

FC Rosengård

22

18

3

1

44

57

2

BK Häcken

22

14

5

3

40

47

3

Kristianstads DFF

22

9

8

5

7

35

4

Eskilstuna United

22

10

5

7

5

35

5

Vittsjö GIK

22

8

8

6

9

32

6

Linköpings FC

22

8

7

7

6

31

7

Hammarby IF

22

9

4

9

3

31

8

KIF Örebro

22

9

3

10

−18

30

9

Djurgårdens IF

22

6

3

13

−17

21

10

AIK

22

5

5

12

−34

20

11

Piteå IF

22

4

4

14

−19

16

12

Växjö DFF

22

2

5

15

−26

11

Svenska Cupen dam
Omgång

Datum

Motståndare

Resultat

Grupp 4

13 mars

IK Uppsala Fotboll (H)

4-0

Grupp 4

21 mars

Morön BK (B)

1-5

Grupp 4

27 mars

Umeå IK (H)

2-3

3

29 september

Boo FF (B)

0-5
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Spelarstatistik dam – OBOS Damallsvenskan

SPELARE

MATCHER

MÅL

ASSIST

STARTER

INBYTT

UTBYTT

Kelsey Daugherty

22

0

0

22

0

0

Linda Motlhalo

22

0

1

21

1

2

Daniela Zamora

22

2

0

18

4

2

Nellie Lilja

21

3

2

21

0

0

Sara Olai

21

5

0

21

0

1

Sheila van den Bulk

21

2

0

21

0

0

Elizabeth Addo

20

1

0

18

2

10

Portia Boakye

18

0

0

18

0

0

Hayley Dowd

17

4

0

17

0

13

Fanny Lång

17

2

1

14

3

5

Hanna Ekengren

16

0

0

9

7

8

Alexandra Takounda

16

0

1

1

15

1

Hanna Stokki

11

0

0

3

8

3

Julia Walentowicz

10

1

0

8

2

6

Kamilla Lilhammer

9

0

0

9

0

0

Louise Hvarfner

7

0

0

5

2

0

Tilde Lindwall

6

0

0

3

3

2

Nicole Ruiz

3

0

0

1

2

1

Ellen Andersson

3

0

0

0

3

0

Nea Flyborg

2

0

0

0

2

0
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