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DJURGÅRDEN   
FOTBOLL

Djurgården Fotboll är en av Sveriges mest framgångsrika 
fotbollsklubbar och en av Stockholms tre största klubbar. 
Klubben ingår i Djurgårdens IF Alliansförening, 
en organisation där 20 olika idrottssektioner ingår. 
Alliansföreningen bildades 1891 och fotbollssektionen 
några år senare, 1899, vilket gör den till en av Sveriges 
äldsta klubbar.

Klubben spelar i den högsta fotbollsdivisionen 
för både herrar och damer och har en 
ungdomssektion som årligen aktiverar ungefär 
2 000 pojkar och flickor. Klubben har ett stort 
supporterengagemang och tar i genomsnitt 
emot 15 000 besökare på hemmaarenan Tele2 Arena. 
Djurgården strävar efter att vara en integrerad del av 
lokalsamhället och har byggt upp ett gott rykte för sitt 
arbete med hållbarhet inom fotboll.
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1. Johan Faskunger & Paul Sjöblom: "Social benefits 
of sport - a scientific overview of athletes' added 
value for individuals and society", FoU-rapport, 2017.

VI MÅSTE
AKTIVERA BARNEN

Vetenskaplig forskning1 visar att inaktivitet kan ha en enorm inverkan på vår 
hälsa, både i dag och i framtiden. Fysisk aktivitet leder till bättre fysisk och 
mental hälsa, och vana att regelbundet aktivera sig etableras tidigt i livet 
och upprätthålls ofta som vuxen.

Hur mycket bör barn röra på sig och hur många barn rör sig egentligen 
tillräckligt? 60 minuter om dagen: så mycket fysisk aktivitet för barn 
rekommenderar Världshälsoorganisationen. Endast 30 % av svenska barn 
kommer upp i denna sammanlagda fysiska aktivitet varje dag.

Vi på Djurgården Fotboll vet att föreningen kan visa vägen för att få barn att 
aktivera sig och har tagit initiativ som medför fördelar för alla – inte bara för 
klubbar och samarbetspartners utan också för stadens barn, familjer och 
skolor. Det handlar om ett gemensamt värdeskapande som alla vinner på 
och som vårt hållbarhetsarbete bygger på.

2
ÄNNU MER 
OROANDE

STATISTIK:

ÖKNING AV PSYKISK
OHÄLSA BLAND 

SVENSKA TONÅRINGAR
DE SENASTE TIO ÅREN

100%

EXPERT

“Många av dagens största folkhälsoproblem har att göra med vår livsstil. Världshälsoorganisationen uppskattar att 
70 % av alla sjukdomar i världen år 2020 kommer att orsakas av faktorer relaterade till levnadsvanor. Vi vet också 

att ökad fysisk aktivitet hos vuxna skulle ha mycket positiv effekt på befolkningens hälsa.” 
Maria Hagströmer 

Fysioterapeut och lektor på Karolinska Institutet, Stockholm



ETT PROBLEM VI 
BEHÖVER LÖSA
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1. Öka koncentrationsförmågan: Fysisk aktivitet har visats öka elevernas 
koncentrationsförmåga, vilket därmed förbättrar deras skolresultat och betyg.

2. Hitta alternativa resurser: Många skolor har inte de resurser som krävs för 
att kunna erbjuda ett ökat antal aktiviteter.

3. Leva upp till förväntningarna utifrån: Skolor förväntas
hjälpa till att hitta en lösning på problemet med fysisk inaktivitet.
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VILKA ÄR FÖRDELARNA
FÖR SKOLORNA?

SKOLREPRESENTANT

“Jag vill uttrycka ett stort och varmt tack för er hängivenhet och otroligt professionella 
genomförande av fotbollsaktiviteten. Ifrån alla åldersgrupper har jag bara hört positiva 

kommentarer från elever, föräldrar och skolpersonal. Jag är otroligt glad och stolt över hur 
era ledare har bemött barnen och inspirerat eleverna att leka mera och vara fysiskt aktiva.”

Martin Lundvall
Fritidsledare på Kungsholmens grundskola, Stockholm
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1. Försvara fotbollens position: Utan barn som blir intresserade av fotboll sjunker 
sportens attraktionskraft och värde över tid. 

2. Öka antalet intresserade: Om inte barn får ett positivt förhållande till fotbollen 
riskerar engagemanget för klubbarna att långsamt dö ut.

3. Fostra framtida talanger: Om fler flickor och pojkar spelar fotboll har vi större chans 
att upptäcka morgondagens stjärnor.

LEDARE
 

”Våra Mini-Camper ger fantastiska möjligheter för Djurgården Fotboll att visa hur vi 
arbetar som förening tillsammans med barnen i våra lokalsamhällen. Många 

Mini-Camp-deltagare har aldrig spelat fotboll på ett organiserat sätt tidigare där de kan 
umgås och spela tillsammans med tränarna. Det ger oss en möjlighet

att inspirera fler barn att gå med i ett organiserat lag.”
Felicia Henriksson

Fotbollsledare i Djurgården Fotbolls U10-lag

”Det viktigaste är att barnen har roligt och att Djurgården kan hjälpa dem att hitta ett 
sätt att vara aktiva tillsammans genom fotbollen.”

Sergi Angulo Lerín
Fotbollsledare i Djurgården Fotbolls U14-lag

VILKA ÄR FÖRDELARNA
FÖR FOTBOLLSKLUBBARNA?



1. Gör skillnad: Öka sponsringens effekt genom att knyta an till 
människor och deras behov genom ett gemensamt värdeskapande

2. Påverka socialt: Påverka relationerna och ryktet i lokalsamhällena 
genom att få de unga och deras målsmän att associera företaget 
med positiva erfarenheter.

3. Långsiktig investering: Investera genom att se till att framtida 
generationer mår bättre och kan utgöra ett produktivt och 
kompetent bidrag på arbetsmarknaden.

VILKA ÄR FÖRDELARNA
FÖR FÖRETAGSPARTNERS?
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SPONSOR

”Vi är en av klubbens främsta partners och uppskattar det stora utbud av aktiviteter som 
klubben erbjuder på regelbunden basis och den positiva effekt den har på så många 

människor i Stockholm och över hela landet. I Djurgården Fotbolls Mini-Camper hittar barnen 
spelglädjen samtidigt som det ökar den fysiska aktivitetsnivån i skolorna. Vi har försett 

klubben med ett helt nytt och mycket välbehövligt transportfordon och är stolta över att 
tillsammans med klubben kunna aktivera Stockholms barn.”

Johan Karlsson
Brand Manager, Volkswagen Stockholm
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EN GEMENSAM 
LÖSNING

Hur fungerar Djurgården Fotbolls Mini-Camp?
Varje Mini-Camp pågår i 60 minuter och leds av ledare från 
Djurgården Fotboll. Vi ger en introduktion till fotbollen och låter 
barnen upptäcka glädjen i att vara fysiskt aktiv.

Vi kan vanligtvis hålla tre Mini-Camp om dagen med 30 till 60 
barn vid varje tillfälle, beroende på hur stor planen är. 
Vi aktiverar runt 200 barn varje vecka och räknar med att 
aktivera 5 000 barn under 2018 totalt.

4
VI KOMMER ATT AKTIVERA

BARN
UNDER 2018

5 000

KLUBBENS VD

”Djurgården är en klubb för män och kvinnor och pojkar och flickor, och våra Mini-Camper 
ger Stockholms barn en introduktion till fotbollen. Vi kan fotboll, det är vår huvudverksamhet, 

och våra Mini-Camper är ett perfekt initiativ där vi som klubb kan använda vår 
attraktionskraft, våra ledares fotbollskunskap och våra partners växande intresse för social 
hållbarhet för att hjälpa skolorna att få barn att röra på sig. Det är något som alla inblandade 

vinner på. Den positiva återkopplingen från samtliga inblandade har varit helt fantastisk.”
Henrik Berggren

Vd för Djurgården Fotboll



Schema för ett Mini-Camp:

15-0 min. Förbereda planen och material. Alla barn får varsin 
boll.

0-5 min. Samla ihop och välkomna de deltagande barnen.
Presentera tränarna och förklara för barnen vad som
kommer att hända. Förklara övningens tre delar (träning, 
återhämtning, kost).

6-20 min. Övning 1.

21-23 min. Samla alla barnen – Kort paus för återkoppling 
och vatten.

24-38 min. Övning 2.

39-42 min. Samla alla barnen – Kort paus för återkoppling 
och vatten.

43-53 min. Övning 3.

55-60 min. Samla alla barnen – Sammanfatta syftet med de 
tre delarna (träning, återhämtning, kost) och lämna utrymme 
för frågor. Dela ut Djurgårdens ”gottepåse”. Varje barn får en 
gympapåse, en vattenflaska, ett personligt diplom och 
fribiljetter till en herr- eller dammatch.

61-70 min. Samla ihop material och summera Mini-Campen.

Alla ledare är ambassadörer för vår klubb och agerar i enlighet med vår 
värdegrund. Vi lägger även mycket vikt vid deras sociala förmåga 
eftersom vi vill motivera barn att vara fysiskt aktiva. Våra Mini-Camper 
måste vara en positiv erfarenhet för alla barn som deltar.

Alla övningar tas fram för att prioritera att ha kul framför att tävla
och för att se till att vartenda barn deltar aktivt.
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Vårt Mini-Camp-koncept är ett framgångsrikt initiativ där alla som 
deltar är vinnare. Under 2018 införde vi det här konceptet i olika 
skolor i Stockholm med fantastiska resultat. Vi når under 2018 ut 
till omkring 5 000 barn och 10 000 föräldrar och vårdnadshavare 
samt hundratals lärare och fritidspedagoger.

Vi har ännu inte fått ett enda klagomål, bara positiv återkoppling.

Medverkande skolor vill gärna se att initiativet fortsätter. 
Gensvaret från våra supportrar har också varit överväldigande.
De ser att initiativet är av största vikt för att attrahera nästa 
generations spelare och supportrar. Vi kan också nöjt konstatera 
att Mini-Camperna har lett till att vissa deltagare visar intresse för 
organiserad ungdomsfotboll och kommer på våra matcher med 
sina kompisar och familjer.

5 000

10 000

BARN HAR AKTIVERATS

FÖRÄLDRAR OCH 
VÅRDNADSHAVARE 
HAR ENGAGERATS

FÖRSTA RESULTATEN



Vi har ännu inte helt utforskat vilka sponsringsmöjligheter 
Mini-Camp-konceptet erbjuder men har redan lyckats 
upprätta ett transportsamarbete med Volkswagen, som stödjer 
våra Mini-Camper med ett eget transportfordon. 
Vi är övertygade om att konceptet Mini-Camper är en 
innovation med ännu större potential som kan växa i storlek 
och exporteras till andra städer och länder.

FRAMTIDEN FÖR VÅRA 
MINI-CAMP5
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9 11

KONTAKT

Hör gärna av dig om du vill veta mer om vårt 
Mini-Camp-initiativ.

Staffan Holmberg
Telefon: +46 (0) 73 779 97 35
E-post: staffan.holmberg@dif.se

Filip Lundberg
Telefon: +46 (0) 76 026 36 71
E-post: filip.lundberg@dif.se 
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