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VÅR VISION
Djurgårdens idrottsförening får människor att växa
genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa.
• För oss är idrott något som får människor att växa 
• Vi ger en gemenskap och en utvecklande väg för att hantera utmaningar 
• Vi visar att rättvisa förutsättningar bygger både individer och samhälle 

VÅR POSITION
Stockholms Stolthet – Sveriges ledande idrottsförening.
• Vår ambition är att alltid vara den ledande idrottsföreningen i Sverige och en symbol för Stockholm 
• Vi agerar nytänkande för att utveckla våra idrotter, vårt sociala ansvar, vår attraktionskraft och gemenskap. 
• Vi vågar ta ställning och visa vägen

VÅRA NIO FRAMGÅNGSPRINCIPER
De är vår vägledning och ska genomsyra all verksamhet. De är likt vision och position
en evig strävan och inget man blir klar med. De ska styra riktningen på våra beslut och
inspirera till aktiviteter. De är även en personlig inspiration för varje djurgårdare.

Stå upp för rättvisa - Vi låter idrottens ideal genomsyra allt vi gör

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

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

Professionell inställning - Vi strävar efter hög kompetens, kvalitet
och att lära oss i allt vi gör.

Goda förebilder - Vi visar respekt, värdighet och är stolta djurgårdsambassadörer.

Varm gemenskap - Vi är välkomnande, omtänksamma och lyfter varandra.

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

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

Glädje och kärlek - Vi delar entusiasm, inspiration och hopp.

VÄRDEGRUND
DJurgårdens Idrottsförening
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Djurgården
HockeY i korthet
2016/2017
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• Damlaget vann SM-guld under sin blott andra säsong i SDHL.
Efter att ha slutat tvåa i grundserien vann laget till slut sitt
första SM-guld någonsin efter att ha besegrat HV71 i fi nalen.

• Herrlaget kom tia i grundserien och nådde åttondelsfi nal.

• Herrlaget tog sig till sextondelsfi nal i Champions Hockey League.

• Totalt 181 710 åskådare i grundserien gav ett snitt på 6989 åskådare/match.

• J20 tog sig till åttondelsfi nal medan J18 tog sig till kvartsfi nal.

• U16 vann SM-guld efter att ha besegrat Frölunda i fi nalen på Hovet. 

• Tre herrspelare och åtta damspelare blev uttagna till
Tre Kronor och Damkronorna under säsongens gång.

• Över 6000 deltagartillfällen i Husby genom projektet
Ishockey för alla med syfte att bredda
intresset i alla samhällsgrupper. 

• Koncernens omsättning uppgick till 111 mkr
och resultatet efter skatt blev 1,8 mkr 

• Koncernens eget kapital uppgår till 8,1 mkr.
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Ordförande och
 KLUBBDIREKTÖR HAR ORDET
Varje år delas fem SM-guld ut inom svensk
ishockey.  Glädjande nog vann vi två av dem 
då damerna tog sitt första SM-guld och 
vårt U16-lag vann sitt elfte SM-guld. Det är 
mycket roligt att konstatera de framgång-
arna. Vi har dock ännu högre ambitioner än 
så för verksamheten som helhet.

Sportsligt är det förstås väldigt glädjande att 
damerna vann SM-guld under sitt tredje verksam-
hetsår. Det känns nästan helt osannolikt men är 
väldigt bra för Djurgården Hockeys utveckling och 
satsning på dam- och fl ickverksamhet. Vi kan även 
räkna in ett första år med fl ickhockey tillsammans 
med Brinkens IF. En av våra målsättningar i fjol 
var också att driva på för en liga för lagen i högsta 
serien. När vi summerar den här säsongen ser vi 
därför glädjande tillbaka på bildandet av SDHL.

Nästa säsong satsar vi även på en utökad fl ick-
verksamhet med ytterligare ett lag. Dessutom 
inleder vi ett samarbete tillsammans med Haninge 
Anchors i division ett för att på ett ännu bättre sätt 
kunna hjälpa till i utvecklingen för unga spelare. 
Framgången med SM-guldet ger förhoppningsvis 
en positiv effekt på hela vår damsatsning. 
 

Ambitionen för herrlaget var att förbättra 
föregående säsongs sjundeplats och leverera ett 
riktigt bra kvartsfi nalspel. I backspegeln ser vi att 
de stora förändringar som gjordes inför säsongen 
med väldigt stor spelaromsättning, ny huvud-
tränare, betydligt ökad och intensifi erad tränings-
mängd och ovanpå det en ny spelidé hade större 
påverkan än väntat. Efter 14 omgångar låg vi på 
nedfl yttningsplats men efter kraftansträng-ningar i 
form av bland annat justerad spelidé,
olika fokusområden och ändringar i spelartruppen
började den långa vägen uppåt vilket slutade i 
åttondelsfi nal. Hemmamatchen mot Färjestad i 
åttondelsfi nalen var magisk och defi nitivt en av 
de bästa stämningar vi upplevt på Hovet vilket var 
inspirerande och en bra insättning på kontot
inför den kommande säsongen. 

Totalt sett är vi på herrsidan stolta över att vi
redde upp den dåliga starten utan att överskrida 
den totala spelarbudgeten eller att ta till några 
drastiska åtgärder. Vi är däremot inte nöjda med 
starten eller med de nio raka förlusterna under
andra halvan av serien. I efterhand ser vi att det 
fi nns en enorm potential och utveckling att bygga 
vidare på. Till nästa säsong fi nns en större
kontinuitet när det gäller tränare, spelartrupp
och spelidé samt många erfarenheter från
säsongen som gått. 

Vår strategi på juniorsidan går ut på att få upp 
unga spelare som kvalifi cerar sig i en högre miljö 
tack vare sin kompetens och kapacitet. Därför ser 
vi framtiden an med stor tillförsikt i och med att 
vårt U16-lag spelade hem SM-guldet till klubben 
och det laget utgör en bra stomme för vår fortsatta 
juniorsatsning. På ungdomssidan arbetar vi också 
metodiskt med vår värdegrund som är basen i att 
våra unga spelare utöver en bra hockeyutbildning 
även får goda värderingar. Värdegrunden beskriver 
hur såväl spelare, ledare som föräldrar ska uppföra 
sig när vi tränar och spelar matcher.

Arena och träningsanläggning 
Arena- och träningsanläggningsfrågan går framåt 
och det ligger ett förslag för inriktningsbeslut hos 
staden att modernisera Ericsson Globe. Målet är 
en riktigt bra hockeyarena samt goda tränings-
faciliteter i närområdet. Djurgården Hockey stödjer 
förslaget men är också tydliga med att vi inte
kommer att stödja en ombyggnad av Ericsson 
Globe om förslaget krymps eller bantas. Skall vi 
fl ytta från Hovet skall det vara till framtidens
arena där vi kan utveckla vårt evenemang
ytterligare, såväl publikt som kommersiellt,
samt att vi får bättre träningsförhållanden än
idag. Vi kommer framgent att vara fortsatt
aktiva i arena- och träningsanläggningsfrågan. 
Besked kommer förhoppningsvis under 2017.

Vår Stad
Vi har inlett ett stort arbete tillsammans med 
Djurgården Fotboll att samordna respektive klubbs 
arbete för en bättre stad under namnet ”Vår Stad”. 
Detta blir ett samlingsbegrepp för vårt arbete i 
Stockholm vad gäller upplevelse, organiserad idrott 
och spontanidrott. Vi återkommer med information 
om detta spännande arbete som ytterligare ska
accentuera Djurgårdens betydelse i samhället.

I en del av vårt redan befi ntliga arbete fi nns 
”Ishockey för alla” som sedan tre år är en förbild 
för Stockholmshockeyn med över 6000 aktivitets-
tillfällen per år i Husby. Under den gångna
säsongen utökade vi arbetet till Botkyrka och i 
Husby arbetade vi även med en fördjupad sam-
verkan med skolorna i området. Vi är också stolta 
över att ha varit med och bidragit till att en ny 
multiarena byggts utanför Husby Ishall, något
som ännu mer gynnar spontanidrotten i området.



Ekonomi
Vi jobbar vidare med den sedan tidigare lagda 
verksamhetsplanen som är en långsiktig plan för 
hur vi skall bedriva och kontinuerligt utveckla 
verksamheten.

Detta år redovisar vi uppgifter för Djurgårdens IF 
Koncernen och moderföreningen i den tryckta 
årsredovisningen, mot att tidigare ha gjort det för 
dotterbolaget Djurgården Hockey AB som inne-
har SHL:s elitlicens. Det beror på att licenskraven 
kommer att mätas på koncernnivå från och med 
säsongen 2017/2018 och vi vill med detta visa var 
vi står i detta i förhållande till licenskraven.

Det nya regelverket kommer att stipulera 4 miljoner 
kronor i eget Kapital på koncernivå den 30 april 
2018 och vi har i detta bokslut drygt 8 miljoner 
kronor i eget kapital på koncernnivå vilket innebär 
att vi är ekonomiskt väl rustade för de nya licens-
reglerna. Det känns förstås bra och är även viktigt 
för att vi ska kunna satsa vidare på ett långsiktigt 
starkt och hållbart Djurgården Hockey
både sportligt och affärsmässigt.

Ekonomiskt hade vi den gångna säsongen en 
budget som skulle generera ett par miljoner kronor 
i överskott på grundserien med en budgetreserv på 
lika mycket inbyggt. Vi konstaterar att vi går med 
ett litet överskott i bolaget och ett något större 
i föreningen vilket är glädjande - men vi är inte 
nöjda med att inte klarat budget. Kostnadssidan 
har hållits i strama tyglar och där fi nns inga större 
avvikelser utan avvikelserna ligger på intäktssidan. 
Vi hade under säsongen ett publiktapp men på den 
positiva sidan ökade försäljningsvolymer samt ett 
bättre nettoresultat för företagsförsäljningen. Det 
är väldigt roligt att kunna konstatera detta då vi har 
stärkt upp på säljavdelningen.

För den kommande säsongen får vi lägre
ersättningar från NHL och har lagt en budget
som ska ge ett nollresultat på grundserien.
Vi kommer att vara ansvarsfulla med vår
ekonomi och inte göra några investeringar
som riskerar att rasera det som är uppbyggt.

Vi har tre stora intäktsområden: företags-
försäljning, publikintäkter och centrala pengar från 
SHL. Trenden är bruten och vi fortsätter att satsa 
på en förstärkning av den kommersiella sidan med 
en kommersiell chef.

På publiksidan hade vi ett tapp och det härrör sig 
till stor del på den svaga starten herrlaget hade 
där vi tappade en hel del publik och med det även 
publikintäkter. Det tappet gick inte att ta igen utan 
vi får konstatera att vi tappade en del mot det som 
var budgeterat. Även denna trend skall vändas 
framöver. Vi gör därför en målinriktad satsning på 
att få in mer publik på våra matcher vilket även 
hjälper till att driva företagsförsäljningen. Här har 
vi agerat genom att anställa ytterligare en person 
till publikrekrytering. Vi ska vara det mest attraktiva 
ishockeyevenemanget i Sverige utan att ändra på 
vårt grundtema, det vill säga att grundbulten

i evenemanget bygger på våra hängivna supportrar.
Trots den publika nedgången slutade vi tvåa i 
publikligan och vann omröstningar i diverse forum 
som den bästa publiken som skapade den bästa 
stämningen i hockeysverige.
 
Övrigt att nämna är att vi har bildat ett gemensamt 
bolag med Djurgården Fotboll där vi bedriver 
försäljningen av merchandise, både i butik och 
på webben. Vår ambition om att utöka lokaly-
tan för butiken går därmed i lås i juli då vår nya 
gemensamma butik öppnar i Globen Shopping. Vi 
är mycket glada över samarbetet med Djurgården 
Fotboll och vi är övertygade om att det stärker oss 
att arbeta tillsammans. 

Det har genom åren visat sig fi nnas ett stort
intresse bland våra medlemmar och supportrar att 
kunna köpa aktier och få ett ägande i Djurgården 
Hockey AB. Detta önskemål kommer vi att 
tillmötesgå genom att under hösten lansera ett 
”crowdfunding”-koncept med möjlighet att köpa 
aktier till ett överkomligt pris och med storlek på 
insatsen som kan anpassas efter förmåga. Detta 
för att tillgodose önskemålet om en aktie som är 
möjlig för fl er att köpa samt för att stärka vår
kapitalbas. Detta ger oss möjligheten att fortsätta 
vår satsning på att bli den ledande ishockeyklubben. 
 
Vi vill passa på att tacka alla som varit med och 
bidragit till säsongen som varit. Tack till världens 
bästa publik! Tack även till alla engagerade och 
ambitiösa medarbetare i och runt hela vår organ-
isation för ett utmärkt arbete.

Inför framtiden står vi väl rustade. Efter den inled-
ande motgången på isen och publiksidan vände vi 
denna säsong de trenderna. Med en ekonomi som 
är under god kontroll och med starka lagbyggen 
på både herr- och damsidan med långsiktighet/
kontinuitet som ledord känner vi oss trygga. Nu 
fortsätter vi det arbetet och vi ska som nämnt 
tidigare även vara en stark aktör i samhället i vår 
huvudstad. Vi ser med stor tilltro fram emot den 
kommande säsongen.

Kaarel Lehiste
Ordförande

Jenny Silfverstrand
Klubbdirektör
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Djurgården
Hockey OCH
VÅR STAD
• Vi vill vara en betydelsefull och naturlig del av

Stockholm och är övertygade om att Djurgården 
Hockey bidrar till hållbarhet i vår stad i samspel
med staden, näringslivet och Stockholmarna.

• Vi gör det genom att våra herr- och damlag
skapar en idrottsupplevelse som engagerar
hundratusentals Stockholmare och många
övriga i hela vårt land.

• I vår förening utbildas och utvecklas både
elitspelare som når världsklass och barn
och ungdomar efter svensk idrotts
värdegrund.

• Våra ledare tar ett ansvar för utvecklingen
av 17 000 utövare i aktiv samverkan med
Stockholms Ishockeyförbund.

• Djurgården verkar genom olika projekt för
att barn och ungdomar ska kunna utöva
Idrott spontant som komplement till
idrott i föreningsform.

• Våra verksamheter erbjuder positiva
miljöer, skapar förebilder och bidrar till
goda beteenden samt aktiverar barn
och ungdomar till rörelse och
meningsfull fritid.

• Vi ska vara en av de ledande klubbarna
i Europa på seniornivå och ha den
bästa juniorutbildningen i Sverige.
Vi skall fortsätta att arbeta med
vår Stockholmsmodell.

• Vårt mål är att få fl er tjejer att spela
ishockey och överlag få fl er tjejer
att bli intresserade av ishockey.

• Vår ungdomshockey ska vara den
bästa hockeyutbildningen för både
spelare och ledare. Ungdoms-
verksamheten ska genomsyras
av ett gott ledarskap och
sunda värderingar. Huvudmålet
är att ge barn och ungdomar
en positiv fritid.
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HerrAR
Flest poäng
Matt Anderson
50 matcher 18 mål 16 assist 34 poäng

Flest mål
Matt Anderson – 18 mål

Flest assist
Patrik Lundh – 16 assist
Matt Anderson – 16 assist

Spelade alla matcher
Calle Ridderwall – 52 matcher
Henrik Eriksson – 52 matcher
Adam Ollas Mattsson – 52 matcher

Mest istid
Emil Johansson, 22:08 minute

DAMER
Flest poäng
Tina Enström
34 matcher 8 mål 28 assist 36 poäng

Flest mål
Hanna Olsson – 18 mål

Flest assist
Tina Enström – 28 assist

UTMÄRKELSER
Årets målvakt i SDHL
Lovisa Berndtsson

Mest värdefulle spelare
SDHL-slutspelet
Lovisa Berndtsson

Ambition- och attitydspriset
Julia Johansson

TITLAR
Djurgården Dam
tog SM-guld

SPORTEN I PUNKTER

12

UTMÄRKELSER
Årets Järnkamin
Daniel Brodin

Ambition- och attitydspriset
Senior: Daniel Brodin
Junior: Marcus Davidsson

Rolle Stoltz hederspris
Senior: Daniel Brodin
Junior: Marcus Davidsson

B2B IT partner –
Årets utropstecken
Linus Johansson

TITLAR
Djurgården U16
tog SM-guld
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Lovisa Berndtsson Daniel Brodin Linus Johansson
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EN STOR UTMANING
Året som har gått har varit en stor utmaning 
för vår utvecklingsprocess på a-lagssidan. 
Vi rekryterade en ny huvudtränare i Robert 
Ohlsson mot bakgrund av att vi ville knyta 
till oss en ung modern ledare som kunde 
hjälpa oss fortsätta utvecklingen av vårt 
spel då vi äger pucken. 

Tyvärr medförde resultaten i inledningen på 
serien att vi tvingades överge vår långsiktiga 
ambition om att succesivt bygga vårt spel med 
pucken. Istället blev vi ett lag som jobbade hårt, 
pressade motståndaren, försvarade sig bra och 
sedan vände spelet snabbt i djupled utan att ta 
för stora risker i spelet med puck. Således kom vi 
så småningom att bli ett väldigt svårt lag att slå, 
men samtidigt så blev vårt anfallsspel allt som 
oftast ofarligt och ineffektivt vilket gjorde att vi 
hade problem att vinna matcher under ordinarie 
matchtid.

Vad det gäller vår ledarvision så kom mycket av 
jobbet detta år att handla om att coacha och 
hjälpa våra ledare och spelare i den tuffa
situation som vi tidigt befann oss i. Efter 13 
omgångar låg vi näst sist i tabellen med endast 
8 poäng inspelade och 7 poäng upp till säker 
mark och undvikande av kvalspel. Precis som 
föregående säsong jobbade vår ledarskaps-
konsult Hans Jöhnk tillsammans med mig själv 
med att coacha tränarteamen och spelargruppen 
till att bli så högpresterande som möjligt.
Grunden till detta lades genom att arbeta upp 
tillit och förtroende för varandra i olika team 
building-möten- och aktiviteter under
vår/sommar. Den tillit och förtroende som då 
skapades mellan sportchefer, tränare och
spelare var i allra högsta grad avgörande för
hur vi kom att hantera den tunga
säsongsinledningen.

Inför årets säsong tappade vi totalt elva spelare 
till NHL, KHL, NLA och konkurrerande klubbar i 
SHL. Några av de tongivande spelare som läm-
nade oss var Patrick Thoresen, Marcus Sörensen, 
Marcus Högström, Linus Hultström, Philip Holm 
och Mantas Armalis. 

Detta medförde att vi tvingades värva fl er spelare 
än vad som är önskvärt då man ska bygga en 
spelartrupp. Några av de nyförvärv som värvades 
in var Patrik Lundh, Calle Ridderwall, Jeff
Tambellini, Juuso Ikonen, Emil Johansson, Ville 
Varakas, Alexander Urbom, Mikko Kousa och 
Adam Reideborn. Under säsongen kom
vi också att värva tillbaka Linus Hultström,
Marcus Högström samt värva in Niclas
Bergfors från Linköping. Mikko Kousa,
Wilhelm Westlund, Robin Press,
Jeff Tambellini, Juuso Ikonen var
spelare som lämnade oss.

I gruppspelet till CHL lottades vi i samma 
grupp som Davos från Schweiz och Rouen från 
Frankrike. På pappret var det en överkomlig up-
pgift att komma bland de två bästa för att ta sig 
vidare till slutspelet vilket vi också lyckades med. 
Vi vann vår grupp före Davos och fi ck i första 
slutspelsomgången möta Kalpa från Finland. Vi 
gjorde en bra match i den första matchen som 
spelades på bortaplan men på grund av inef-
fektivitet i målskytte och power play så förlorade 
vi med 2-0. På hemmaplan lyckades vi sedan 
inte vända underläge utan vårt deltagande i CHL 
denna säsong tog slut redan i sextondelsfi na-
len. Till nästa säsong är vi inte kvalifi cerade för 
deltagande.

Inledningen på SHL:s grundserie är alltid viktig. 
Vi gjorde också två bra inledande matcher mot 
Leksand borta (vinst 5-1) och Malmö hemma 
(förlust 1-2) men sedan kom en dålig prestation 
mot Karlskrona hemma (förlust 0-4). Vi hade un-
der de 10 första omgångarna behövt få med oss 
ett antal segrar för att skapa arbetsro för vår nya 
huvudtränare och spelare, men så blev inte fallet. 
Många och långa skador på fl era nyckelspelare 
(Ville Varakas, Emil Johansson, Patrik Lundh,
Gustav Possler och Juuso Ikonen) i september 
och oktober månad blev utslagsgivande.

Skadorna på dessa gjorde att vi tvingades
kasta om i våra inspelade kedjeformationer
från försäsongen. Förändringarna medförde
att vi blev osäkra i vårt spel och gjorde
kostsamma misstag. Spelmässigt
dominerade vi många matcher
men vi bjöd motståndaren på
alldeles för många fi na
målchanser till följd av
våra misstag, vilket de
inte var sena att utnyttja.

Efter åtta raka förluster
i oktober kom till slut ett
välbehövligt första
landslagsuppehåll som vi
använde till att göra ett
ordentligt omtag i dels spelet
men också i ledarskapet hos
såväl tränarna som de
informellt ledande
spelarna.
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Rent matematiskt kunde vi konstatera att under 
de sista 39 matcherna skulle vi behöva vinna 
minst hälften av våra matcher för att inhämta 
minst 60 poäng och ha en chans att nå slutspel. 
November, december och januari blev resultat-
mässigt väldigt starka månader för vår del där vi 
sakteligen klättrade uppåt i tabellen. Tyvärr fi ck 
vi under februari månad en ny svacka då vi gick 
segerlösa i nio nya matcher. En stark slutspurt 
de sista sju matcherna i grundserien gjorde dock 
att vi lyckades spurta förbi Karlskrona och ta den 
sista slutspelsplatsen. Vi slutade på en 10:e plats 
i serien med 70 inspelade poäng vilket ska jäm-
föras med en 7:e plats och 86 inspelade poäng 
säsongen dessförinnan.

I slutspelet fi ck vi en härlig motståndare i
åttondelsdelsfi nalen i form av Färjestad. Det
var hög stämning på matcherna, inte minst i
vår egen hemmamatch på Hovet, och matcherna 
spelades i en väldigt hög, intensiv fart. 
Initiativet i matcherna böljade fram och tillbaka 
och vi borde ha gått vinnande ur den
sista avgörande matchen i Karlstad där vi
ledde med 2-1 inför sista perioden. Tyvärr så 
lyckades vi inte med det och det kändes som
att vår säsong tog slut alldeles för tidigt med 
tanke på den formtopp vi just då befann oss i.

Inför säsongen hade vi som målsättning att
komma topp 8, helst topp 6, minst upprepa 
fjolårets kvartsfi nalplats och väl där vara mer 
svårslagna än föregående säsong. Med utgångs-
punkt i att vi tappade så många ledande spelare 
var vi väl medvetna om utmaningen i den mål-
sättningen. Samtidigt tyckte Thomas
Johansson, teknisk sportchef, och jag att
med den kompetens vi adderade i Robert
Ohlsson som huvudtränare samt den spelmodell 
vi implementerat så skulle målsättningen kunna 
infrias. Slutresultatet är vi nu alla väl bekanta 
med. Målsättningen om Topp 8 och kvartsfi nal-
spel infriades inte. Vi är inte på något sätt nöjda, 
men mot bakgrund av hur vår säsong utveck-
lades så är vi ändå stolta över det arbete våra 
ledare och spelare har lagt ner. Vår avslutning av 
säsongen var vår starkaste del och vi var i mångt 
och mycket bättre än Färjestad i åttondelsfi nalen. 
Tyvärr lyckades vi hitta ett sätt att förlora den 
avgörande matchen istället för ett sätt att vinna 
den. Om vi tagit oss till kvartsfi nal är jag säker 
på att vi, precis som Malmö lyckades med, hade 
haft en bra chans att vinna mot Växjö. Inför nästa 
säsong ställs vi inför fortsatta utmaningar i vår 
utvecklingsprocess.

Vi behöver utveckla vårt anfallsspel, vårt mål-
skytte och power play utan att försämra vårt 
försvarsspel och box play som blev allt bättre ju 
längre säsongen led. Vi tar oss an utmaningen 
genom att behålla stora delar av årets trupp,
inte minst på forwardssidan, vilket gör att vi
metodiskt och tålmodigt kan jobba vidare med    
den utveckling vi såg i slutet på
årets säsong.

På juniorsidan var J20-lagets säsong upp och 
ner. I år deltog vi inte i VM för klubblag utan up-
pladdningen och förberedelserna för vårt nya
tränarpar Mattias Zackrisson och Martin Linder-
Öst skedde på hemmaplan. Under hösten 
kämpade J20 med skador och sjukdomar vilket 
påverkade resultatet och möjligheten att nå 
topp-10 som är ett av våra mål varje säsong. 
Laget nådde inte detta mål och spelade i 
fortsättningsserien efter jul. Serien var väldigt 
jämn och Djurgården slutade på fjärde plats.
När slutspelet inleddes valdes Djurgården av 
Modo och föll i två raka matcher mot laget som 
så småningom blev svenska mästare. Med tanke 
på skador, sjukdomar och spelare som slutade 
samt att vi från början hade en ung trupp
så är resultatet godkänt.

Viktigast av allt är att vi fortsätter utbilda och 
utveckla spelare som kämpar om platserna i A-
laget. Denna säsong spelade bland annat David 
Bernhardt, Axel Jonsson-Fjällby, Marcus Davids-
son, Jonatan Davidsson och Andreas Röykås-
Martinsen med A-laget och några tog en mer 
eller mindre ordinarie plats vilket är gott betyg till 
både vår utbildning och till spelarnas hårda jobb 
och höga ambitioner.

J18 tränades i år av Jörgen Bemström och
Michael ”Honken” Holmqvist, även de ett nytt 
tränarpar. Under hösten så spelade laget bra och 
man tog enkelt hem seriesegern i regionselit.
Efter jul blev motståndet tuffare då lagen från 
den södra serien anslöt. Vårt J18 fortsatte att 
spela bra med en andraplats i serien som
slutresultat. I första slutspelsmatchen fi ck man 
Almtuna som motståndare. Ett Almtuna som man 
slog ut i två raka matcher och ställdes sedan mot 
Linköping. En serie som kunde gå lite hur som 
helst där powerplay och boxplay blev avgörande 
till Linköpings fördel. En missräkning då målet
för J18 var att ta sig till semifi nal. 

Sammanfattningsvis har vi en riktigt bra junior-
utbildning vilket är viktigt för att vara attraktiva 
för Stockholmsbaserade talanger. Vårt absolut 
viktigaste mål i verksamheten är att utbilda och 
utveckla spelarna så att de får rätt förutsätt-
ningar och möjligheter att ta sig vidare i sina 
hockeykarriärer. 

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla 
som under säsongen på ett eller annat sätt varit 
delaktiga i Djurgården Hockey. Jag vill även passa 
på att tacka Almtuna, Västerås, Storhamar, Väsby, 
Arboga och Kallinge-Ronneby för ett gott samar-
bete där vi fått möjligheten att låna ut unga spe-
lare till deras miljöer för deras utvecklings skull.
Sist men inte minst vill jag tacka vår hemma-
publik och fans för allt stöd i samband med våra 
matcher på Hovet. De matcher då ni verkligen 
sjunger upp är ert stöd och sång en ovärderlig 
hjälp för våra killar till bra prestationer!

Joakim Eriksson
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Svenska mästare 2017
- nu fokus på fortsatt utveckling
Individuella utvecklingsplaner för
alla spelare och att damorganisationen
växer och effektiviseras kommer leda
till att Djurgården Hockey når fortsatta
framgångar inom damhockeyn.

Den tredje säsongen är avklarad och DIF har 
vunnit sitt första historiska SM-guld. När SDHL-
serien avslutades var vi på plats två i tabellen
efter suveränen Luleå men med en starkt
uppgående trend i spelet och med bra resultat 
i matcherna under de sista 15 omgångarna. 
Slutspelsomgångarna spelades i bäst av tre 
matcher där vi vann med 2-0 i matcher mot 
Leksand, 2-1 i matcher mot Linköping och i 
fi nalen besegrade vi HV71 med 2-0 i matcher.
Vi fi ck vinna på hemmaplan och det var en fan-
tastisk stämning med många supportrar
på plats.

Hela laget och ledarstaben gjorde under den 
gångna säsongen framsteg och att nämna 
någon enskild individ i sammanhanget är 
svårt. Samtidigt vill jag ändå framhålla Lovisa 
Berndtssons utveckling som gick från att vara 
backup i andra föreningar till att ta rollen som 
Djurgårdens förstemålvakt förra året. I år tog 
hon nästa kliv och fi ck utmärkelsen som SDHL:s 
bästa målvakt och mest värdefulla spelare. 
Dessutom debuterade hon i Damkronorna så 
allt sammantaget är det en fantastisk individu-
ell prestation.  

Utvärderingen/analysen av säsongen är nu 
gjord och vi blickar framåt. SM-guldet var inte 
målet utan ”bara” ett kvitto på att vi är på rätt 
väg. Vi vill och skall vara med och tampas om 
guldet varje år men viktigare är att organisa-
tionen med anställda, partners och sponsorer 
måste bli helt självförsörjande för att allt som 
byggs upp skall bestå för all framtid.

Viktigt i den fortsatta uppbyggnaden av
organisationen är att vi har en bra verksam-
hetsplan och att vi bygger sportorganisationen 
kring damlaget med långsiktiga mål och
visionen att vi skall ha Europas bästa
damhockeyverksamhet. Damishockey är
rejält på uppgång i Sverige och Djurgårdens
engagemang är defi nitivt en av ett par
huvudfaktorer i denna mycket positiva
förändring/förbättring.

Till nästa vinter har vi kvar
majoriteten av spelarna och
vi kommer defi nitivt ställa ett
bättre lag på isen än i år.
Dessa spelare kommer också
vara bättre tränade än någonsin. 

Till nästa år kommer de sportsliga
fokusområdena vara:
1. Förbättra spelarnas fysiska status
efter den kravbild vi har tagit fram för
att spela ishockey på det sätt som
Djurgården vill stå för. Hur vi vill spela
skall i ännu större grad styra hur vi
tränar istället för tvärtom.

2. När damlaget drar igång isträningen
efter sommaren så skall merparten av
isträningarna bedrivas med ett individuellt 
utvecklingsfokus. Detta skall göras
likt Djurgårdens Hockey-gymnasium där
spelarnas individuellt taktiska och tekniska 
färdigheter skall vidareutvecklas. 

Det är Djurgårdens bedömning att detta
är den sortens träning som skall prioriteras
för att ta både oss och damishockeyn till
nästa nivå.

Nästa år vill vi åter höja SM-bucklan. 
Huvudfokus är dock fortfarande att
utveckla och bygga vidare på Europas
sportsligt och organisatoriskt bästa
damhockeyverksamhet.

Alltid Oavsett Utveckling,

Nils Ekman
Sportchef

18



19



8

Vår ambition är att vara ett föredöme
bland andra ungdomsverksamheter i 
Storstockholm där vi genom samverkan 
med andra föreningar kan bidra till ett 
starkare och sundare klimat för våra 
ungdomar i deras utbildning.

Säsongen som har gått har varit den första 
där vi haft ett fl icklag. Tillsammans med 
Brinkens IF startade vi laget och vi ser ett 
ständigt växande antal spelare vilket givetvis 
är väldigt glädjande. Vi har under de fl esta 
poolspelen haft fl est antal spelare bland del-
tagande lag och till nästa säsong arbetar vi 
vidare och förhoppningen är att vi ska kunna 
ha två lag i seriespel. För hela Djurgårdens 
del är det också otroligt glädjande att vi
äntligen är igång med vår fl ickverksamhet. 

Under säsongen har Djurgården Hockeys 
ungdomsverksamhet bestått av ungefär 250 
stycken aktiva barn, från Hockeyskolan för 
nybörjarna och de allra yngsta till U16-laget 
där det i slutändan spelas om ett svenskt 
mästerskap. Barnen fostras av cirka 50 
stycken ideella ledare i en verksamhet som 
i första hand syftar till att ge alla en positiv 
kontakt med idrott i allmänhet och
ishockey i synnerhet.

Djurgårdens ungdomsverksamhet bedrivs 
som en ideell förening och är en ekonomiskt 
separat enhet inom Djurgårdens IF Ishockey-
förening där föreningens avgifter och intäkter 
ska täcka kostnaderna. Ungdomsverksam-
hetens ekonomi har legat i linje med budget 
och gav ett förväntat nollresultat med en 
omsättning på drygt tre miljoner kronor.

Föreningen har ett lag i varje årskull från U9 
– U16 samt Flickor B (nio stycken) och totalt 
tretton lag i seriespel samt en ishockeyskola 
med 70 barn. Hela vår verksamhet präglas av 
glädje och gemenskap men också av att det 
ska vara en kvalitativ ishockeyutbildning som 
är tillgänglig för alla. En utbildning som inte 
bara handlar om spelet ishockey utan om alla 
de andra värden som idrotten står för och
alla dess regler och normer som idrotten
är uppbyggt på. 

Därför var det extra roligt att vårt U15-lag 
i en cup i Boden inte bara var sportsligt 
framgångsrika utan framförallt också
prisades för ett fi nt uppträdande.
Det ligger helt i linje med Djurgården
Hockeys utbildning och värdegrund. 

Jonas Jansson
Sport- och verksamhetschef

SkaLL vara ett föredöme I

Stockholm
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Utöver Djurgården Hockeys organiserade ungdomsverksamhet
har vi sedan 2014 tillsammans med samarbetspartners och
Stockholms Stad drivit “Ishockey för alla” i Husby. 

Vi är övertygade om att spontanidrotten är av avgörande betydelse för
att fl er barn på ett enkelt sätt ska kunna komma in i idrottens värld
och de goda värden som den medför. 

Efter tre år kan vi konstatera att ett stort antal barn och ungdomar
från Husby och närbelägna orter kunnat prova på ishockey.
Under det gångna året räknades över 300 aktivitetstillfällen
in, vilket visar på det stora intresse för ishockey
och skridskoåkning som fi nns i detta område.

Genom att göra ishallen mer lättillgänglig
genom våra aktiviteter har vi inte bara
ökat intresset för att idrotta; vi har
också kunnat ge ännu fl er barn
och ungdomar en positiv fritid. 
En liknande aktivitet startades
i januari i Botkyrka kommun
tillsammans med
Korpen.

Djurgården utvecklar

spontanidrotten



Den här säsongen återfi nns tolv spelare i
Djurgårdens herrtrupp som har gått vägen
från Djurgårdens juniorverksamhet till A-laget. 

I Djurgården Hockeys målsättning fi nns att herrlaget
till hälften ska bestå av spelare fostrade i vår junior-
och gymnasieverksamhet. Hösten 2004 startade
Djurgården Hockey, Fotboll och Handboll vårt första
gemensamma idrottsgymnasium på Vittra Södermalm
(numera Sjölins Gymnasium). Första kullen vi hade var
spelare födda 1988. Syftet med gymnasiet har hela
tiden varit att skapa optimala förutsättningar för att
vara elitidrottare samtidigt som man ska kunna klara
av att sköta sina studier på en hög nivå som är viktigt
för karriären efter ishockeyn. I linje med Djurgården
Hockeys arbete att stärka damhockeyns utveckling
går sedan 2015 också fl era damspelare
på hockeygymnasiet.

För att hålla vår vision om att till stor del ta fram spelare från våra egna led och vara ledande inom 
talangutveckling så fortsätter jobbet med att utveckla vår verksamhet. Vårt fokus är att skapa
den “gyllene triangeln”, det vill säga närheten mellan ishall, skola och boende. 

Spelare i Djurgårdens A-lag med rötter i Djurgårdens juniorlag de tre senaste säsongerna.
Flertalet av dessa spelare har även gått på Djurgårdens Hockeygymnasium.

Resan mot A-lagen
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2015/2016
Mantas Armalis
Mikael Tellqvist
Robin Jensen
Andreas Englund
Alexander Falk
Daniel Fernholm
Philip Holm
Robin Norell
Adam Ollas Mattsson
Mikael Ahlén
Daniel Brodin
Jonathan Davidsson
Henrik Eriksson
Alexander Fällström
Albin Lundin
Marcus Sörensen
Lukas Vejdemo

2016/2017
Mikael Tellqvist
David Bernhardt
Alexander Falk
Adam Ollas Mattsson
Alexander Urbom
Mikael Ahlén
Daniel Brodin
Jonathan Davidsson
Marcus Davidsson
Henrik Eriksson
Axel Jonsson Fjällby
Albin Lundin
Patrik Lundh
Lukas Vejdemo

2017/2018
David Bernhardt
Alexander Falk
Alexander Urbom
Mikael Ahlén
Daniel Brodin
Jonathan Davidsson
Marcus Davidsson
Andreas Engqvist
Henrik Eriksson
Axel Jonsson Fjällby
Patrik Lundh
Lukas Vejdemo

2015/2016
Hanna Olsson
Ida Press
Solveig Neunzert

2016/2017
Hanna Olsson
Ida Press
Solveig Neunzert

2017/2018
Hanna Olsson
Solveig Neunzert
Josefi n Bouveng

Damspelare på Hockeygymnasiet
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TABELL - SHL

PUBLIKLIGA - SHL

# LAG HEMMA SNITT TOTALT SNITT

1 Frölunda HC 234754 9029 390521 7510

2 Djurgårdens IF 181710 6989 326574 6280

3 Malmö Redhawks 178148 6852 322324 6199

4 HV71 168494 6481 318880 6132

5 Färjestad BK 162267 6241 315874 6074

6 Leksands IF 149150 5737 305702 5879

7 Linköping HC 148222 5701 290363 5584

8 Brynäs IF 141044 5425 294264 5659

9 Örebro Hockey 138229 5316 280371 5392

10 Luleå HF 127301 4896 284007 5462

11 Växjö Lakers 123678 4757 262019 5039

12 Skellefteå AIK 121844 4686 267905 5152

13 Karlskrona HK 104123 4005 244548 4703

14 Rögle BK 98532 3790 251640 4839

# LAG M W    T     L +/- TP 

1 Växjö Lakers HC 52 26 14 12 165:118�(47) 99

2 HV 71 52 27 11 14 152:99�(53) 98

3 Frölunda HC 52 27 10 15 142:114�(28) 97

4 Linköping HC 52 27 10 15 136:116�(20) 96

5 Brynäs IF 52 27 8 17 156:124�(32) 93

6 Skellefteå AIK 52 25 9 18 129:123�(6) 90

7 Färjestad BK 52 22 12 18 133:121�(12) 87

8 Malmö Redhawks 52 23 9 20 132:116�(16) 81

9 Luleå HF 52 16 15 21 118:136�(-18) 70

10 Djurgårdens IF 52 15 18 19 110:128�(-18) 70

11 Karlskrona HK 52 20 6 26 110:122�(-12) 68

12 Örebro HK 52 11 13 28 103:155�(-52) 53

13 Rögle BK 52 12 7 33 115:158�(-43) 47

14 Leksands IF 52 12 6 34 93:164�(-71) 43

SÄSONGSSTATISTIK HERRAR
POÄNGLIGA - GRUNDSERIE - SHL

# SPELARE POS GP G A TP PIM +/-

1 Anderson, Matt CE 50 18 16 34 16 1

2 Ljungh, Markus CE 49 8 15 23 14 -6

3 Lundh, Patrik CE 46 6 16 22 6 -2

4 Brodin, Daniel RW 49 11 10 21 34 -3

5 Hultström, Linus RD 44 7 13 20 24 -6

6 Johansson, Emil LD 49 7 10 17 26 -1

7 Ridderwall, Calle RW 52 7 10 17 14 -1

8 Johansson, Linus CE 46 9 6 15 18 1

9 Ahlén, Mikael LW 49 8 7 15 20 4

10 Davidsson, Jonathan RW 44 3 9 12 16 -6

11 Högström, Marcus RD 21 2 9 11 0 4

12 Urbom, Alexander LD 51 0 10 10 95 0

13 Davidsson, Marcus CE 45 5 4 9 6 -4

14 Tambellini, Jeff RW 41 4 5 9 18 -8

15 Vejdemo, Lukas CE 48 4 4 8 8 -1

16 Bernhardt, David LD 27 2 5 7 4 7

17 Bergfors, Niclas RW 10 2 3 5 2 6

18 Varakas, Ville RD 41 0 5 5 32 -8

19 Eriksson, Henrik LW 52 0 5 5 12 0

20 Possler, Gustav RW 21 2 2 4 4 2

21 Ikonen, Juuso CE 25 2 2 4 0 -6

22 O-Mattsson, Adam LD 52 1 3 4 29 3

23 Falk, Alexander RD 42 0 4 4 45 -1

24 Lundin, Albin RW 19 2 0 2 0 0

25 Kousa, Mikko RD 16 0 2 2 4 -10

26 Tellqvist, Mikael GK 50 0 2 2 0

27 Bernhardt, Daniel RW 4 0 1 1 0 0

28 Press, Robin LD 11 0 1 1 2 1

29 Jonsson-Fjällby, Axel LW 24 0 1 1 0 -2

30 Rosengren, Daniel GK 1 0 0 0 0

31 Walldén, Oscar GK 1 0 0 0 0

32 Eisenmenger, Max CE 2 0 0 0 0 0

33 R-Marthinsen, Andreas LD 4 0 0 0 0 0

34 Westlund, Wilhelm LD 4 0 0 0 2 -1

35 Reideborn, Adam GK 52 0 0 0 0

# MÅLVAKT GP GPI GA SOG SVS%

1 Reideborn, Adam 52 25 45 524 91.41

2 Tellqvist, Mikael 52 32 72 738 90.24

ÅTTONDELSFINAL - SHL

Färjestad BK - Djurgårdens IF 4 - 1 (0-0, 1-1, 3-0)

Djurgårdens IF - Färjestad BK 4 - 3 (2-1, 1-2, 0-0, 1-0)

Färjestad BK - Djurgårdens IF 5 - 3 (0-1, 1-1, 4-1)

MÅLVAKTSLIGA - GRUNDSERIE - SHL
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TABELL - RIKSSERIEN

# LAG M W T L +/- TP

1 Luleå HF 36 32 0 4 168:52 (116) 96

2 Djurgårdens IF 36 23 7 6 97:73 (24) 79

3 Linköping HC 36 24 4 8 138:75 (63) 78

4 HV 71 36 15 9 12 89:67 (22) 58

5 AIK 36 16 4 16 88:82 (6) 55

6 Brynäs IF 36 14 7 15 78:97 (-19) 53

7 Leksands IF 36 11 9 16 92:103 (-11) 50

8 MODO Hockey 36 11 8 17 75:87 (-12) 43

9 Sundsvall 36 4 5 27 70:164 (-94) 17

10 SDE HF 36 1 5 30 34:129 (-95) 11

POÄNGLIGA - GRUNDSERIE - RIKSSERIEN

# SPELARE POS GP G A TP PIM +/-

1 Enström, Tina CE 34 8 28 36 19 53

2 Olsson, Hanna CE 29 18 13 31 16 46

3 Dalen, Andrea LW 28 15 12 27 16 30

4 Jakobsen, Josefi ne CE 33 13 12 25 6 -4

5 Cipparone, Alexandra LW 36 9 9 18 8 4

6 Östlund, Julia CE 36 6 12 18 7 12

7 Stenberg, Rebecca LW 29 8 8 16 2 4

8 Johansson, Julia RW 26 4 4 8 -2 13

9 Neunzert, Solveig LD 32 2 6 8 7 19

10 Hickel, Tori RD 26 2 3 5 14 7

11 Hanson, Samantha RD 13 3 1 4 5 3

12 Engstrom, Molly LD 13 2 1 3 4 4

13 Holös, Silje LD 34 2 1 3 6 -4

14 Ekdahl, Frida CE 36 2 1 3 -4 15

15 Smolina, Yekaterina CE 19 1 2 3 -5 7

16 Åberg, Sarah CE 25 1 2 3 2 -1

17 Mattsson, Lisa LW 34 1 2 3 -4 8

18 Press, Ida RD 18 0 2 2 -10 6

19 Middlebrook, Delaney RD 24 0 2 2 11 1

20 Höglund, Rebecca RD 36 0 2 2 3 9

21 Waxin, Mina LD 4 0 1 1 1 2

22 Gidsäter, Sofi a CE 6 0 1 1 0 12

23 Ågen, Anna GK 1 0 0 0 -2

24 Lundin, Sofi e CE 10 0 0 0 1

25 Linder, Felicia LD 32 0 0 0 12

26 Johansson, Sophie LD 33 0 0 0 4

27 Berndtsson, Lovisa GK 35 0 0 0

28 Åker, Agnes GK 36 0 0 0

# MÅLVAKT GP GPI GA SOG SVS%

1 Berndtsson, Lovisa 36 27 48 793 93.5

2 Åker, Agnes 36 10 20 217 90.76

3 Ågren, Anna 36 0 0 0 N/A

MÅLVAKTSLIGA - GRUNDSERIE - RIKSSERIEN

SÄSONGSSTATISTIK DAMER

KVARTSFINAL - RIKSSERIEN

Leksands IF - Djurgårdens IF 1 - 2 (0-0,1-1,0-0,0-0,0-1)

Djurgårdens IF - Leksands IF  8 - 0 (4-0, 4-0, 0-0)

SEMIFINAL - RIKSSERIEN

Linköping HC - Djurgårdens IF  0 - 3 (0-0,0-1, 0-2)

Djurgårdens IF - Linköping HC  1 - 3 (0-0, 0-2, 1-1)

Djurgårdens IF - Linköping HC   4 - 1 (1-0, 1-0, 2-1)

FINAL - RIKSSERIEN

HV 71 - Djurgårdens IF  0 - 1 (0-1, 0-0, 0-0)

Djurgårdens IF - HV71  4 - 3 (2-2, 1-1, 1-0)

POÄNGLIGA - SLUTSPEL - RIKSSERIEN

# SPELARE POS GP G A TP PIM +/-

1 Jakobsen, Josefi ne CE 7 3 9 12 5 53

2 Enström, Tina CE 7 2 9 11 2 46

3 Dalen, Andrea LW 7 6 2 8 1 30

4 Stenberg, Rebecca LW 7 5 3 8 5 -4

5 Olsson, Hanna CE 7 5 1 6 2 4

6 Lundin, Sofi e CE 6 1 1 2 4 12

7 Engstrom, Molly LD 7 0 2 2 3 4

8 Cipparone, Alexandra LW 7 1 0 1 0 13

9 Linder, Felicia LD 7 0 1 1 2 19

10 Höglund, Rebecca RD 7 0 1 1 1 7

11 Östlund, Julia CE 1 0 0 0 0 3

12 Hanson, Samantha RD 3 0 0 0 0 4

13 Press, Ida RD 4 0 0 0 0 -4

14 Berndtsson, Lovisa GK 7 0 0 0 15

15 Middlebrook, Delaney RD 7 0 0 0 0 7

16 Ekdahl, Frida CE 7 0 0 0 0 -1

17 Johansson, Julia RW 7 0 0 0 -1 8

18 Johansson, Sophie LD 7 0 0 0 0 6

19 Åberg, Sarah CE 7 0 0 0 0 1

28 Åker, Agnes GK 36 0 0 0



J20 SM-SLUTSPEL

ÅTTONDELSFINAL

Djurgårdens IF - Modo Hockey  0 - 2 (0-0,0-1,0-1))

Modo Hockey - Djurgårdens IF  3 - 1 (0-0,1-1,2-0)

J20 SUPERELIT NORRA

# LAG GP W T L +/- TP

1 Brynäs IF 27 20 2 5 116:58 (58) 63

2 Leksands IF 27 18 4 5 126-65 (61) 60

3 Luleå HF 27 12 9 6 98:73 (25) 50

4 Modo Hockey 27 12 6 9 93:76 (15) 46

5 Timrå IK 27 12 6 9 89:80 (9) 45

6 VIK Västerås HK 27 10 6 11 84:91 (-7) 40

7 Djurgårdens IF 27 9 6 12 66:87 (-19) 34

8 Skellefteå AIK 27 6 7 14 68:102 (-34) 28

9 Mora IK 27 6 2 19 93:78 (-57) 21

10 AIK 27 5 2 20 55:106 (-51) 18

J20 SUPERELIT FORTS

# LAG GP W T L +/- TP

1 Linköping HC 18 12 2 4 60:38 (22) 39

2 Färjestad BK 18 11 2 5 57:38 (19) 36

3 Skellefteå AIK 18 9 4 5 61:44 (17) 34

4 Djurgårdens IF 18 10 2 6 62:46(16) 34

5 AIK 18 8 3 7 57:53(4) 29

6 Rögle BK 18 8 3 7 71:65 (6) 28

7 VIK Västerås HK 18 8 2 8 49:48 (1) 27

8 Södertälje SK 18 5 3 10 38:51 (-13) 19

9 Mora IK 18 4 3 11 47:84 (-37) 15

10 Karlskrona HK 18 2 2 14 28:63 (-35) 9

# SPELARE Pos GP G A TP PIM +/-

1 Johannes Sandberg CE 47 14 24 38 47 -7

2 Axel Jonsson Fjällby LW 33 17 20 37 14 -3

3 Max Eisenmenger CE 37 9 17 26 14 -4

4 David Bernhardt D 23 9 13 22 28 1

5 Simon Johansson D 43 7 14 21 18 1

6 Jonathan Asplund D 45 5 11 16 40 1

7 Marcus Olsson CE 41 4 11 15 12 -1

8 Pontus Karlsson CE 27 3 11 14 6 -2

9 Jonathan Davidsson RW 12 6 7 13 2 10

10 Jesper Schiöler RW 16 7 5 12 16 9

11 William Fällström CE 21 2 10 12 10 -6

12 Charlie Hoffmann LW 34 7 4 11 20 1

13 Edward Lindelöw CE 35 7 4 11 36 -11

14 Oscar Jahnstedt RW 44 7 4 11 79 -4

15 Axel Andersson D 31 3 8 11 8 5

16 Andreas R-Marthinsen D 37 3 8 11 62 -9

17 Fabian Nord CE 43 2 9 11 41 -2

18 Marcus Davidsson CE 10 6 4 10 2 4

19 William Wiå RW 27 6 4 10 10 4

20 Elias Engström RW 38 1 8 9 8 4

21 Viktor Åström D 44 2 5 7 8 0

22 Lucas Willner LW 464 1 6 7 14 -8

23 Mathias Schumacher D 20 1 1 2 8 -4

24 Niclas Puikkonen LW 38 1 1 2 0 -12

25 Wilhelm Westlund D 2 0 2 2 0 2

26 Erik Walli Walterholm RW 12 1 0 1 12 -5

27 Magnus Eisenmenger CE 2 0 1 1 2 -1

28 Gustav Skyttvall D 36 0 1 1 57 -7

29 Felix Carenfelt LW 1 0 0 0 0 0

30 Krystof Hrala CE 1 0 0 0 0 0

31 Calle Bäcklin Neijnes D 2 0 0 0 0 1

32 Jesper Söder LW 2 0 0 0 2 0

33 Adam Falk CE 3 0 0 0 0 -1

34 Anton Malmström D 4 0 0 0 0 -1

35 Gustav Klingström CE 6 0 0 0 0 -4

36 Philip Björkman D 34 0 0 0 10 -10

# MÅLVAKT GP GPI SOG GA SVS%

1 Filip Larsson 47 33 973 72 92.6

2 Daniel Rosengren 45 15 501 51 89.9

3 Oscar Walldén 20 1 12 4 66.67

4 Olof Lindbom 2 0 N/A 0 N/A

SÄSONGSSTATISTIK J20

MÅLVAKTSLIGA J20 SUPERELIT + SLUTSPEL

POÄNGLIGA J20 SUPERELIT + SLUTSPELTABELLER
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J18 ALLSVENSKAN SÖDRA

# LAG M W T L +/- TP

1 Frölunda HC 18 13 3 2 86:40 (46) 44

2 Djurgårdens IF 18 13 1 4 84:44 (40) 40

3 Linköping HC 18 10 3 5 63:53 (10) 35

4 HV71 18 11 1 6 71:46 (25) 34

5 Rögle BK 18 9 1 8 51:47 (4) 29

6 IF Malmö Redhawks 18 9 1 8 52:55 (-3) 29

7 Nacka HK 18 4 4 10 58:87 (-29) 16

8 Almtuna IS 18 3 3 12 33:53 (-20) 15

9 Nacka HK 18 3 4 11 43:72�(-29) 14

10 AIK IF 18 3 2 13 47:80�(-33) 11

MÅLVAKTSLIGA J18

# MÅLVAKT GP GPI SOG GA SVS%

1 Walldén, Oscar 22 7 239 14 94.14

2 Rosengren, Daniel 22 8 231 20 91.35

3 Lindbom, Olof 22 7 201 20 90.05

4 Rheyneuclaudes, Lucas 18 0 0 N/A N/A

# SPELARE POS GP G A TP PIM +/-

1 Puikkonen, Niclas CE 17 8 11 19 14 8

2 Walli-Walterholm, Erik LW 18 11 7 18 20 9

3 Bjerselius, Oscar CE 20 9 9 18 4 7

4 Grewe, Albin CE 16 8 9 17 20 3

5 Klingström, Gustav CE 20 7 7 14 8 15

6 Kahilainen, Rasmus LW 20 6 8 14 10 7

7 Eisenmenger, Magnus CE 22 8 5 13 8 3

8 Söder, Jesper LW 17 2 10 12 18 11

9 Falk, Adam LW 22 2 10 12 6 3

10 Wiå, William LW 9 3 7 10 20 4

11 Hoffmann, Charlie LW 17 4 6 10 35 1

12 Hjalmarsson, Albin RD 19 1 9 10 4 10

13 Carenfeldt, Felix LW 22 5 3 8 16 -4

14 Esselin, Hugo CE 21 3 5 8 12 5

15 Bäcklin-Neijnes, Calle RD 20 4 3 7 6 13

16 Björnfot, Tobias LD 16 3 4 7 0 -3

17 Asplund, Jonatan LD 5 4 2 6 4 4

18 Spjuth, Marvus LD 22 1 5 6 12 7

19 Johansson, Simon RD 5 0 6 6 4 6

20 Hedström, Ludvig RD 15 0 5 5 6 4

21 Malmström, Anton LD 22 1 3 4 8 16

22 Björkman, Philip RD 11 0 3 3 8 -1

23 Andersson, Axel LD 6 1 1 2 2 5

24 Franzén, Mathias RW 3 1 0 1 0 2

25 Nylander, Marcus RW 5 1 1 1 2 1

26 Andersson, Jesper LD 15 1 1 1 2 2

27 Biberg, Lucas LW 5 0 1 1 0 1

28 Lindbom, Olof GK 16 0 1 1 0

29 Larsson, Anton LW 2 0 0 0 0 1

30 Svensson, Wilmer RW 3 0 0 0 0 1

31 Rosengren, Daniel GK 8 0 0 0 0

32 Rheyneuclaudes GK 4 0 0 0 0

33 Walldén, Oscar GK 17 0 0 0 0

SÄSONGSSTATISTIK J18
TABELLER POÄNGLIGA J18

J18 SLUTSPEL

ÅTTONDELSFINAL

Almtuna IS - Djurgårdens IF  1 - 3 (0-1, 1-1,0-1)

Djurgårdens IF - Almtuna IS  4 - 1 (2-0,1-1,1-0)

KVARTSFINAL

Linköping HC - Djurgårdens IF  4 - 1 (0-1, 2-0, 2-0)

Djurgårdens IF - Linköping HC  2 - 5 (1-2,1-0,0-3)



Djurgården arbetar med tre huvudområden inom sitt

hållbarhetsarbete: sport och evenemang, hållbar ekonomi

och styrning samt samhällsansvar och arbetsmiljö.

Vårt ansvar
och roll

i samhället



SPORT OCH EVENEMANG

Trygghet och värdegrund för barn
Vår värdegrund för ungdomsverksamheten är basen för 
hur vi arbetar på ett ansvarsfullt och utvecklande sätt 
med våra barn och ungdomar. Värdegrunden ger tydliga 
riktlinjer för ledare, spelare och föräldrar i Djurgårdens 
ungdomsverksamhet. Klubbens ungdomsverksamhet 
från hockeyskola till juniorlag engagerar 300 barn och 
ungdomar i den egna verksamheten. Utöver det anordnas 
fl ertalet clinics och läger med 260 deltagare från andra 
klubbar varje år. 

Vi tar ett ännu större ansvar för hela Stockholmshockeyn 
där vi arbetar nära Stockholms Ishockeyförbund för att
ge stöd till de 17 000 medlemmarna i Stockholmsdistriktet.

Djurgården Hockey har ett uttalat mål att arbeta med 
den så kallade Stockholmsmodellen som går ut på att 
utveckla spelare från Stockholm. Så långt som möjligt ska 
representationslagen byggas på spelare som har fostrats 
i de egna leden samt i övriga föreningar i Stockholm. För 
klubben är det också viktigt att ungdomar ska kunna 
kombinera en satsning på ishockey med en god utbild-
ning på gymnasiet. Vi driver därför ishockeyutbildningen 
på ett av Stockholms tre rikshockeygymnasier, Sjölins 
gymnasium på Södermalm. Arbetet med spelarutveckling 
har fallit väl ut och runt fyra-fem spelare tar årligen klivet 
upp från juniorlaget till herrlaget. I år är tre fl ickor antagna 
på ishockeygymnasiet för att ge även dem möjlighet att 
kombinera ishockeyträning och skolgång. Detta är ett 
led i vår ambition att bli ledande inom damhockeyn och 
ge bästa möjliga förutsättningar för fl ickor som spelar 
ishockey.

Vi har under året också fortsatt med vår fadder-
verksamhet där spelare från herrlaget besökt ungdoms-
lagens träningar och även tagit emot ungdomarna på 
Hovet i samband med A-lagsmatcher. Därigenom kan 
herrlagsspelarna ge både motivation och vara goda före-
bilder på nära håll för ungdomarna i vår verksamhet.

Positiv läktarkultur och publikupplevelse
Sveriges bästa ishockeypublik fi nns på Hovet under våra 
matcher och skapar en speciell atmosfär med ramsor 
som lyfter fram laget. Vi har ett tydligt fokus i vårt arbete 
med matchevenemangen där publiken får ta stor plats i 
stället för andra stämningshöjande inslag. Detta är också 
en viktig del för publikrekryteringen då stämningen är en 
stor del i att många nya besökare kommer till matcherna.  
Överlag är respekten för motståndare och andra besök-
are på matcherna stor bland våra supportrar. Samtidigt 
används vid enstaka tillfällen ett hårdare språkbruk 
på läktaren och vi för kontinuerligt en dialog med våra 
besökare för att försöka skapa en gemensam bild av hur 
man uttrycker sig på våra läktare. Antalet incidenter på 
våra matcher har stadigt minskat genom åren även de år 
då vi haft högre publiksiffror.

Publiksäkerhet
Säkerhet och trygghet är viktigt för att våra matcher ska 
ge en positiv helhetsupplevelse för hela familjen. Ett 
drygt halvdussin ordningsvakter och runt 40 publikvärdar 
arbetar vid varje hemmamatch – allt i enlighet med de 
ordningsregler som gäller vid publika evenemang som 
samlar 7-8000 åskådare. I vår årliga publikundersökning 
som genomförs efter säsongen hade en stor majoritet 
av våra besökare en positiv bild av ordningsvakter och 
publikvärdar. 

Sportsliga framgångar
Framgångar på isen är en viktig faktor men i en under-
sökning av våra intressenter visade det sig glädjande 
nog att de sätter sportslig framgång efter de områden 
som nämnts ovan. Djurgården är en klubb som inte
bara ska vinna på isen utan även vara en
ansvarstagande kraft i samhället. 

Ledande i utvecklingen av svensk
och internationell ishockey Samtidigt som vi
vill vara ledande inom vår kärnverksamhet ishockey vill
vi i samverkan med Stockholms Ishockeyförbund även 
utveckla ishockeyn på lokal nivå. Där har vi ett ansvar 
som större klubb att både ta vara på och stötta den
kompetens som fi nns i Stockholmsområdet. Under året 
har vi genomfört en ledarskapsutbildning riktat mot 
ledare inom Stockholmshockeyn för att stärka
kompetensen i distriktets 64 föreningar.  Tillsammans 
med Svenska Ishockeyförbundets utvecklingsavdelning, 
hockeykonsulenterna, AIK samt några ytterligare
föreningar har vi lanserat en gemensam modell för
sportslig utveckling inom ungdomshockeyn i Stock-
holm. Vi har också ett tydligt mål att vara innovativa och 
därmed ta ledningen på nationell nivå genom att spela 
en positiv och nyskapande hockey. Under säsongen 
som gick nådde vi  sextondelsfi nal i Champions Hockey 
League - den internationella turnering som Djurgården 
varit med och startat. Genom att vi numer arbetar med 
två sportchefer har också tid frigjorts för vice VD att 
arbeta ännu tydligare med sportsliga framtidsfrågor
både nationellt och internationellt.
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Sunda fi nanser
Elitidrottsklubbar är att jämställa med medelstora företag 
och därmed är det av yttersta vikt att fokusera på en 
hållbar organisation med sunda fi nanser. Resultatet av 
vårt målmedvetna arbete för att skapa förutsättningar för 
en hållbar ekonomi blev det gångna verksamhetsåret ett  
överskott som används till att stärka det egna kapitalet. 
Inom ishockeyn kommer framöver också större krav att 
ställas på klubbarna att hålla ett bra eget kapital för att 
möta en hård konkurrens och stora konsekvenser av att 
inte lyckas sportsligt. Ett gott eget kapital krävs för att 
kunna säga att en idrottsklubb har sunda fi nanser, något 
som också avspeglas i SIF:s licensregler för klubbarna 
om viss storlek på detta.

För Djurgården Hockey är det av största vikt att fortsätta 
att arbeta systematiskt och långsiktigt för att stärka 
ekonomin. Vårt mål är att stärka kapitalbasen för att inte 
vara sårbara vid sämre tider. Vår utmaning är att spela en 
publikdragande ishockey, visa det värde vår verksamhet 
skapar för näringslivet i Stockholm så att samtliga företag 
ser fördelen med att vara partner till klubben samt att få 
Stockholms stad att ge idrotten förutsättningar vad gäller 
arena och träningsanläggningar.

Efterlevnad av lagar och förordningar
För Djurgården Hockey är det en självklarhet att efterleva 
de lagar och förordningar som satts upp av samhällets
institutioner. Särskild vikt läggs vid att upprätthålla 
kompetens och efterleva gällande arbetsrättsliga regler, 
kollektivavtal samt betalning av skatter och avgifter.
Inom styrelsen arbetar ett fi nansutskott med
särskild uppgift att följa dessa frågor.

Varumärket Djurgården
Djurgården är ett av Sveriges två starkaste varumärken 
inom idrotten. Djurgården Hockey har rätten till
varumärket enligt avtal med Djurgårdens IF Allians-
förening i likhet med övriga föreningar inom Djurgårds-
familjen. Avtalet sätter tydliga regler för hur varumärket 
får användas. Klubbens verksamhet skall bedrivas så att 
varumärket stärks genom att visa på hur klubben bidrar 
med stora positiva värden till samhället, särskilt
förknippat med Stockholm och genom föredömlig
och framgångsrik sportslig verksamhet.

Öppenhet och medlemsdemokrati
Djurgården Hockeys ambition är att vara så transparenta 
och öppna som möjligt gentemot sina medlemmar.
Information om den sportsliga utvecklingen sker löpande 
på klubbens hemsida. Även viktig information kring frågor 
som rör kontakter med förbund och myndigheter samt 
andra betydelsefulla frågor redovisas på hemsidan. 

Årsredovisningarna för moderföreningen och Djurgården 
Hockey AB innehåller detaljerad information om verksam-
heten som överstiger lagstadgade krav. Vid sidan av 
årsmötet hålls årligen ett antal informationsmöten för 
medlemmar och supportrar. Med många aktiva supportrar 
kommer många synpunkter på verksamheten och ibland 
även kritiska sådana, särskilt när de sportsliga resultaten 
är negativa. Förtydliganden och dialog sker via hemsidan 
och sociala medier men även enskilt genom e-post och 
samtal.

Bidrag till samhällsekonomin
Som en del av Stockholm bidrar Djurgården till ett stort 
engagemang och positiv fritid för många människor. 
Utöver det skapar Djurgården stora ekonomiska intäkter 
för stat, landsting och kommun. I en rapport för fyra år 
sedan uppskattades att Djurgårdens verksamhet bidrar 
till 320 heltidstjänster runtom i landet. Bara i Stockholm 
kan 200 heltidstjänster härledas till den verksamhet vi 
genomför. Ekonomiskt bidrog Djurgården med 92 miljoner 
kronor i skatteintäkter vilket bland annat innefattar
inkomstskatt, moms, bolagsskatt och de moms-
intäkter som skapas i samband med våra
supportrars resor i landet.

Vårt direkta bidrag till Stockholms stad och närliggande 
kommuner låg då rapporten genomfördes på 22-25 
miljoner kronor årligen i skatteintäkter. Utöver det stärker 
Djurgården den föreningsverksamhet som hjälper till att 
skapa ett demokratiskt engagemang bland både barn, 
ungdomar och vuxna. Dessutom bidrar verksamheten
till idrottsliga vanor och förbättrad folkhälsa samt
en meningsfull fritid för barn och ungdomar.
Dessa förtjänster går inte att sätta ett
ekonomiskt värde på.

Kravställning på leverantörer
Våra värderingar ska vara levande i alla delar av vår 
verksamhet. Vi arbetar aktivt med att följa de mänskliga 
rättigheterna, minska vår miljöpåverkan, motverka
korruption och främja goda arbetsvillkor. Därför förväntar 
vi oss också att våra leverantörer och samarbetspartners 
delar och lever upp till dessa värderingar.

Våra största leverantörer som står för 90% av våra inköp 
är Stockholm Live som hyresvärd för Hovet och Ericsson 
Globe, Svensk Evenemangssäkerhet för arenasäkerhet, 
Interbus för transport och CCM/Sportringen Hagsätra
för material. Ett stort utvecklingsområde energimässigt 
handlar om arenafrågan där Hovet förbrukar allt för
mycket energi i förhållande till moderna tekniker och krav.

Det förslag till ny arena genom ombyggnad av
Ericsson Globe till en modern ishockeyarena ger goda 
möjligheter till förbättring även ur ett miljöperspektiv.

HÅLLBAR EKONOMI OCH STYRNING



Förebilder
Idrottare är förebilder för många unga i vårt samhälle.
Våra spelare och ledare har ett ramverk att följa som 
behandlar stil och uppförande i samband med matcher, 
träning och resor samt inställning till träning och hälsa.

De ska även vara goda förebilder på fritiden och
representera Djurgården på ett positivt sätt i bland annat 
sociala medier. Spelarna deltar också bland annat i besök 
på Astrid Lindgrens barnsjukhus för att ge sjuka barn 
glädje och inspiration i en annars tuff vardag. 

Säker arbetsplats
Ishockey är en fysiskt krävande sport och det för med
sig skaderisker. Inom klubben fi nns deltidsengagerade 
läkare och tandläkare samt heltidsarbetande fysio-
terapeut. Spelarnas träning läggs upp med fokus på
att vara skadeförebyggande. Antalet skador med längre 
frånvaro än två veckor uppgick bland herrlagsspelarna till 
elva stycken och bland damlagsspelarna till sex stycken.

Föreningsengagemang
Ideellt engagemang är en stor del av Djurgården Hock-
eys verksamhet. Under matcherna arbetar ungefär 70 
volontärer som ser till att evenemangen kan genomföras. 
Därtill ställer strax över 300 personer upp med sitt ideella 
engagemang inom junior-, dam- och ungdomsleden där 
de arbetar som ledare, tränare, materialförvaltare, funk-
tionärer och administratörer.

Djurgårdens IF Ishockeyförening har ca 5 100 betalande 
medlemmar. På föreningens årsmöte i juni 2016 deltog
49 medlemmar. I Djurgården Hockey AB fi nns 98
aktieägare utöver föreningen som äger 56% av bolaget. 
Flertalet av dessa är även medlemmar i föreningen.

Integration, jämställdhet och mångfald
IIshockey är i Sverige en mansdominerad sport. Andelen 
kvinnor som spelar ishockey är fortfarande liten men en 
ökning har ändå noterats det senaste året, från 3% till
5% av det totala antalet ishockeyspelare i landet. 
Djurgården etablerade för tre år sedan Tre Kronor-
hockeyskola för fl ickor tillsammans med innerstads-
klubben Brinkens IF som kunde bjuda på de nödvändiga 
istider som inte fanns att tillgå för Djurgården.
Inför 2014/2015 tog Djurgården över Segeltorps IF:s 
damlag och kvalifi cerade sig omgående för Riksserien, 
nuvarande SDHL. Den första säsongen i den högsta se-
rien nådde laget semifi nal och den gångna säsongen tog 
laget sig hela vägen till ett SM-guld. Än viktigare var att 
förutsättningar för att kvinnor ska kunna utöva ishockey 
förbättrades. Även på fl icknivån nådde vi vårt mål att 
starta ett lag tillsammans med Brinkens IF för att stärka 
tillväxten av ishockeyspelande fl ickor i Stockholm.
Kommande säsong är ambitionen att starta ännu ett 
fl icklag.

Av Djurgårdens anställda i sportorganisationen är en 
kvinna. På kontoret är sex anställda av sexton kvinnor.

Lagidrott är ett viktigt instrument för att skapa
integration mellan barn och ungdomar med olika
kulturell bakgrund. Det gäller även ishockey.

Projektet “Ishockey för alla” är ett omfattande arbete i 
det mångkulturella Kista i norra Stockholm. Syftet är att
få tusentalet barn att pröva ishockey med Husby Ishall
som bas. Projektet har det gångna året haft över 300
aktivitetstillfällen. och många av skolorna i närområdet 
har under året förlagt fl ertalet aktiviteter i Husby Ishall. En 
dryg tredjedel av besökarna i Husby Ishall har varit fl ickor.
Projektet har och fortsätter att få stöd av Stockholm
stad och det är vår plan att det ska tjäna som modell
för likartade satsningar i andra delar av Storstockholm. 
Under året startade ett liknande projekt i Botkyrka
tillsammans med Korpen i kommunen.

Aktivt samhällsengagemang
Satsningen i Husby är ett exempel på hur Djurgården 
Hockey vill bidra till en positiv samhällsutveckling och
ett bättre Stockholm. Satsningen på att fl ickor ska få 
del av den glädje som ishockeyn kan ge är en annan. 
Ett tredje exempel är Astrid Lindgrens barnsjukhus som 
Djurgården Hockey har haft ett samarbete med sedan 
1998. Spelarna besökte både sjukhuset i Huddinge
och Solna två gånger under säsongen 2016/2017.
 
Ansvarstagande för breddhockeyn är ett fjärde exempel 
där vi utövar ett aktivt samhällsengagemang. Vårt arbete 
för en positiv supporterkultur inom ishockey är också 
framgångsrikt och engagemanget för Djurgården bland 
unga utgör en viktig sammanhållning för denna grupp.

Djurgården Hockey samarbetar för tredje året med Blod-
givningen Stockholm där spelare från både herrlaget och 
damlaget springer Blodomloppet för att uppmärksamma 
behovet av blodgivning. Därtill bjuder vi in blodbussen
till Hovet en match varje året kring Alla hjärtans dag.

Under året har Djurgården Hockey i en gemensam 
SHL-aktivitet även engagerat sig i Movember som 
uppmärksammar mäns hälsa. I en öppen kampanj
samlade även damlaget med stöd av herrlaget in
100 000 kr till Cancerfonden efter att VD
Jenny Silfverstrand drabbats av bröstcancer.

Miljöpåverkan
Djurgården Hockeys verksamhet bedrivs på Hovet och 
Ericsson Globe samt vad gäller ungdomsverksamheten 
på Mälarhöjdens IP. Ishallar kräver mycket energi och 
diskussioner förs med arenaägaren Stockholms stad 
kring mer energieffektiva anläggningar. I och med både 
nationellt och internationellt spel sker ett omfattande
resande i verksamheten. Klubbens resepolicy är att i 
första hand använda tåg där så är möjligt, i andra hand 
buss om restiden inte överstiger tre timmar och i sista 
hand fl yg. Från denna policy gjordes under det gångna 
året inga avsteg.

SAMHÄLLSANSVAR OCH ARBETSMILJÖ
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Medlem i Djurgården Hockey
Djurgårdens medlemmar är en viktig del av 
föreningen. För dig över 18 år innebär det 
också att du har rösträtt på årsmötet. Under 
säsongen anordnas fl era medlemskvällar
på Hovet där du som medlem har möjlighet 
att mingla runt och lyssna på intervjuer. 
I dagsläget har vi över 5100 aktiva
medlemmar i Djurgården Hockey. 

JÄRNKAMINERNA
Offi ciell supportergrupp med över 3000
medlemmar som samlar supportrar
inför matcherna, anordnar bortaresor och
samarbetar med Djurgården Hockey för
att skapa så bra stämning som möjligt på 
Hovet.  På Järnkaminernas Dag i januari
anordnade man ett tifo som fyllde hela Hovet 
med Djurgårdens färger, gult rött och blått. 
Ordförande i Järnkaminerna är sedan ett
fl ertal år Viktor Adolfsson.

DNA
DNA är en organisation av aktiva personer i 
Stockholms näringsliv som vill vara en
kraft bakom ishockeyn, fotbollen och
Djurgårdsalliansen. De vill bidra till
att öka möjligheten till en positiv
kommersiell och hållbar
utveckling av föreningarna.

MÖTESPLATS HOVET
Mötesplats Hovet är en grupp av större 
företag och ledare i sådana företag som gjort 
hockeyarenan till en kombination av idrott-
supplevelse och mötesplats. Gruppen verkar 
för att stärka ishockeyn i Stockholm, för
bättre samverkan mellan idrotten, närings-
livet och staden samt för att vid behov
bidra till att säkra klubbens ekonomi. 

DSC Djurgården
Supporters Club
DSC är en supporterförening som
bildades 1947. Föreningen stöder på olika 
sätt verksamheten inom Djurgårdens olika 
föreningar genom att årligen dela ut bidrag 
och stipendier till föreningar eller idrotts-
utövare. Stipendier delas bland annat ut
från Folke Engströms Minnesfond
och Sven Öbergs jubileumsfond.

MEDLEMMAR OCH VÅRA
supporterorganisationer
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Ekonomi och finanser

Svenska Ishockeyförbundets licens för spel i landets högsta serier innehas av dotterbolaget 
Djurgården Hockey AB. Licenskravet omfattar krav på ekonomisk stabilitet, arenakapacitet och 
ungdomsverksamhet. Från och med 2018 ställs de ekonomiska kraven på föreningens samlade 
ekonomi för föreningen och samtliga dotterföretag, det vill säga med koncernredovisningen som 
grund och omfattande såväl elitverksamheten, övrig sportslig verksamhet, arenabolag och olika 
stödjande kommersiella aktiviteter.

Mot denna bakgrund presenterar Djurgården Hockey från och med detta år koncern-redovisnin-
gen för Djurgårdens IF Ishockeyförening tillsammans med den övergripande beskrivningen av 
hela verksamheten. Tidigare har redovisningen till en bredare
allmänhet varit fokuserad på dotterbolaget i vilket elitverksamheten bedrivs och
koncernredovisningen återfunnits i separat redovisning till föreningens medlemmar.

Grunden för en stabil ekonomi är att föreningen enligt koncernredovisningen har ett
tillräckligt eget kapital samt en handlingsberedskap för att fullgöra sina betalningar även då resul-
tatet av verksamheten inte blir som planerat och förväntat.

För tredje året i rad kan Djurgården i såväl sin koncernredovisning som i moder-föreningen 
och dotterbolaget visa ett positivt resultat. Koncernens resultat uppgår till +1,7 mkr före skatt 
(föregående år +1,2). Detta resultat har uppnåtts trots att publiken i grundserien sjönk med 551 
åskådare i snitt och att endast en slutspelsmatch spelades hemma mot fyra året innan.

Det egna kapitalet uppgår till 8,1 mkr och till 10,3 mkr om konvertibla förlagslån inräknas vilket ska 
jämföras med licenskravet på 4 mkr per 2018-04-30 och som successivt ökar till 10 mkr år 2022.   
Av de konvertibla förlagslånen omvandlas 2 mkr till eget kapital per 30 juni 2017. Föreningen har 
lån på 2 mkr vilket amorteras enligt plan med 1,2 mkr per år. 

Kostnaderna har i allt väsentligt varit i nivå med föregående år och hållits inom budget.
Publikintäkterna uppgick till 31,5 och understeg föregående år med 4 mkr. Företags/sponsorintäk-
terna kunde, trots att ett större avtal upphörde, öka med 1,6 mkr. 
Ersättningar för spelarövergångar till NHL uppgick till hela 9,2 mkr –
det hittills högsta beloppet någonsin.

En specifi kation av intäkter och kostnader återfi nns i Tilläggsupplysningarna not 1-5.
 
Likviditeten har under året varit god men investering i rörelsekapital för satsningen på en ny 
butik, ökad kapitalbindning i fordringar samt amortering av moderföreningens lån och av vissa 
avsättningar har gjort att likvida medel minskat med 6,5 mkr till 7,2 mkr.   Den ökade kapitalbind-
ningen i fordringar är temporär men föreningen har likväl intensifi erat arbetet med att minimera 
kapitalbindningen och optimera kassafl ödena.

Föreningens ekonomiska planer innefattar åtgärder för att stärka det egna kapitalet och den 
fi nansiella handlingsberedskapen för att hantera risker och negativa resultatavvikelser såväl ge-
nom att nå större årligt överskott från och med 2018/19 samt genom tillskott av ytterligare externt 
kapital. För den kommande säsongen 2017/18  inriktas arbetet mot ett nollresultat baserat på en-
bart grundserie med förhoppning att goda sportsliga resultat ska kunna bidra till ett resultat minst 
i nivå med de senaste åren. Planer föreligger också på att genomföra en brett riktad nyemission – 
så kallad  crowdfunding under kommande höst med syfte att accelerera satsningen mot sportsligt 
ledarskap och att nå en storlek på eget kapital och likviditet som ger trygghet även i eventuella 
svåra tider.
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För idrott på elitnivå gäller att det ekonomiska resultatet har en stark koppling till de sportsliga 
framgångarna. Förutom den kvalitet på de enskilda spelarna i en trupp som de ekonomiska
ramarna tillåter är varje lagbygge beroende av skicklighet och förmåga hos ledare och coacher 
varför en konkurrenskraftig budget för ersättningar till spelare inte är någon garanti för framgång.

Föreningen bygger sin årliga budget på intäkter från spel i grundserien. Lyckas laget gå vidare i 
slutspel ger detta ett nettoöverskott från tillkommande publikintäkter efter avdrag för arena-
kostnader och - om semifi nal nås - bonusar till spelare. Kommer laget på de två sista platserna 
följer kvalspel i bäst av 7 matcher vilket även genererar extra intäkter. Förlorar laget denna match-
serie följer nedfl yttning till hockeyallsvenskan, vilket innebär bortfall av TV-intäkter genom SHL 
samt behov av total omprövning av ekonomin och ersättningar till spelare. 

Konkurrensen om skickliga spelare är hård såväl inom landet som från utländska ligor. Starka 
klubbar kan därför påverka lönebildningen i oväntad omfattning och medföra att den tillgängliga 
spelarbudgeten inte är tillräcklig.

Stockholm stads utredning gällande upprustning av Ericsson Globe som ersättning för Hovet kan 
försenas med konsekvenser för tillkomsten av en nödvändig modern matcharena i Stockholm och 
därmed för bolagets arenaekonomi.

Kostnaderna kan inför varje säsong förutses med god precision när spelartruppen
är kontrakterad. Det gäller också hyran för Hovet/Ericsson Globe. De risker som är
av vikt i ettårsperspektiv är i övrigt hänförliga till intäkterna från publik och företag.
Åskådarantalet och därmed publikintäkterna påverkas av många förhållanden vid sidan av det 
egna lagets förmåga, inte minst kan graden av jämnhet i serien vara avgörande liksom hur många 
matcher laget får i ett slutspel. Enskilda spelare kan också ha stor
attraktionskraft på publiken. 

Biljettpriserna kan variera beroende på konkurrens från andra evenemang i staden.

Storleken på sponsor- och reklamintäkter kan variera med såväl det allmänna intresset för
ishockey nationellt och lokalt samt med den allmänna konjunkturen i näringslivet.
Föreningen är på sikt beroende av att det senaste årets ökning av intäkter från
företagssektorn/näringslivet i Stockholm fortsätter. Detta förutsätter i sin tur att
föreningen fortsätter att lyckas i sitt CSR-arbete med att visa hur betydelsefull
verksamheten är för en attraktiv och fostrande samhällsmiljö i huvudstaden

Enligt Riksidrottsförbundets och Svenska Ishockeyförbundets stadgar måste en förening, i detta 
fall Djurgårdens IF Ishockeyförening, ha röstmajoritet i Djurgården Hockey AB eftersom bolaget 
utgör ett Idrotts-AB. I syfte att säkerställa ett långsiktigt ägaransvar från föreningens sida har i 
föreningens stadgar byggts in bestämmelser beträffande bland annat val av styrelse med mera 
som syftar till att förhindra risken för aktioner från grupper av medlemmar som är missriktade i 
förhållande till föreningens värdegrund.

Riskfaktorer



Djurgårdens IF Ishockeyförening som har cirka 5100 aktiva medlemmar är moderföretag
till Djurgården Hockey AB och innehar 56,0 % av aktierna i bolaget (58,1 % av rösterna).
Verksamheten i förening och dotterbolag bedrivs som en samlad enhet med gemensam styrelse 
och ledning. I föreningen ligger vid sidan av aktieinnehavet klubbens ungdomsverksamhet samt 
administration av medlemsfrågor. I aktiebolaget bedrivs SHL-, SDHL- och juniorverksamheterna, 
det vill säga merparten av verksamheten. Den i dotterbolag till Djurgården Hockey AB bedrivna 
försäljning av souvenirer och andra varor med Djurgårdsprofi l har under året samordnats med 
motsvarande verksamhet i Djurgården Fotboll i nytt handelsbolag i vilket parterna äger hälften
var. Föreningen är också avtalspart med Djurgårdens IF Alliansförening gällande bland annat
rätten till varumärket Djurgården och har i sin tur överlåtit denna till bolaget.

Djurgårdens IF Ishockeyförening är således huvudaktieägare i Djurgården Hockey AB. 
I övrigt är 98 fysiska och juridiska personer aktieägare i bolaget.

Fördelningen av antalet aktier är följande:
2195 A-aktier med 1 röst
92 B-aktier med 1/10 röst

Vid sidan av dessa aktieserier kan bolaget utge preferensaktier – serie C.

En mindre nyemission av B-aktier tecknas under mars-april.
Per bokslutsdagen hade 8 aktier tecknats och inbetalts.

Legal organisation
samt ägarförhållanden
i dotterbolaget
Djurgården Hockey AB

STÖRRE AKTIEÄGARE    Röstandel Kapitalandel

Djurgårdens IF ishockeyförening    58,1 %  56,0 %

AEG Facilities Inc     8,9 %  8,6 %

12 aktieägare med 20-105 aktier    23,1 %  22,6 %  

Övriga 85 aktieägare    9,9 %   12,8 %

Dessutom har företag och privatpersoner tecknat konvertibla förlagslån i bolaget på
2,25 mkr vilka vid full konvertering ger rätt till 38 A-aktier motsvarande en röstandel på 1,7 %.
Konvertering av dessa lån till ett belopp av 2 mkr till eget kapital kommer att ske per 30 juni 2017.

Djurgården Hockey AB är den juridiska enhet inom koncernen som innehar elitlicensen och
bolagets separata årsredovisning inges till Svenska Ishockeyförbundets licensnämnd.
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Vid årsmötet tillsätts en styrelse i föreningen efter förslag från en valberedning
Denna styrelse tillsätter sedan styrelse i dotterbolaget Djurgården Hockey AB som
har varit densamma som i föreningen. Valberedning har varit Henrik Bromfeldt,
Hasse Breitholtz och Kalle Lilja.

Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden. Den utser en fi nans-
och revisionskommitté som förbereder styrelsens uppföljning och
diskussion av de ekonomiska frågorna.

Det operativa arbetet leds av klubbdirektören som även är VD i dotterbolaget med
biträde av en strategiske sportchef med ansvar för herr- och junior-verksamhetens
utveckling och sportsliga resultat samt en utvecklingsansvarig ledare med övergripande
ansvar verksamhetsutveckling i koncernen inklusive dam- och ungdomsverksamheten.

 

Verksamhetsstyrning

STYRELSENS LEDAMÖTER

Kaarel Lehiste, ordförande sedan 2012,
ledamot sedan 2003. VD och koncernchef
Ebab AB, aktieinnehav 34 aktier 1).   

Niklas Andrae, ledamot sedan 2012,
VD och grundare Dominum Corporate
Advisors AB, aktieinnehav 1 aktie

Per-Arne Blomquist,
VVD och CFO Dometic AB,
ledamot sedan 2011. Aktieinnehav 8 aktier.

Ulf Grunander, ledamot sedan 2014, 
styrelseproffs, aktieinnehav 19 aktier.

1) Aktieinnehav avser aktier i dotterbolaget.

Niklas Johansson, ledamot sedan 2016,
ordförande Skandiabanken, 
aktieinnehav 8 aktier.

Timmy Pettersson,  ledamot sedan 2016,
sälj- och marknadsansvarig Plint AB,
aktieinnehav 0 aktier

Göran Tidström, vice ordförande sedan 2014, 
ledamot sedan 2012, fd styrelsordförande 
och partner PwC, aktieinnehav 99 aktier.

Jens Öhling, ledamot sedan 2013,
fastighetsmäklare, aktieinnehav 2 aktier

Sekreterare för styrelsen är Anna Hermansson.

Styrelsen arbetar ideellt och uppbär inga ersättningar. Några ekonomiska
mellanhavanden mellan föreningen och dess dotterbolag och styrelsens
ledamöter utöver de senares aktieinnehav förekommer inte.

Revisor är auktoriserad revisor  Anders Lindby, R3 Revisionsbyrå
med auktoriserad revisor Karl-Henrik Westlund som suppleant.

Ledande befattningshavare
Klubbdirektör och VD är Jenny Silfverstrand, VVD är KG Stoppel och Lina Zoltan är ekonomichef.     
Joakim Eriksson är strategisk sportchef med biträde av Thomas Johansson, teknisk sportchef.

Huvudtränare för SHL-laget är Robert Ohlsson med Stefan Nyman,
Mikael Håkanson och Jan Öhman som biträdande tränare.     

Ledare för SDHL-laget är sportchef Nils Ekman och verksamhetschef
Danijela Rundqvist. Jared Cipparone har varit huvudtränare.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och klubbdirektören för Djurgårdens IF Ishockeyförening, 802015-4251 med säte i Stockholm får 
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016-05-01 - 2017-04-30.

Verksamheten
Årets prestation svarade vårt damlag i SDHL för då de efter en jämn vunnen fi nalserie mot HV71 blev svenska 
mästare och kunde lyfta SM-pokalen. Herrarna lyckades efter en exceptionellt tung start säkra en tionde plats 
i grundserien men förlorade i åttondelsfi nalen mot Färjestad efter tre jämna matcher. J20-laget slogs efter ett 
par år av stora framgångar ut i åttondelsfi nalerna, J18-laget kom till kvartsfi nal medan istället U16-laget visade 
framfötterna och blev svenska mästare. Arbetet mot att åter etablera Djurgården Hockey som en förening som 
återkommande tillhör topp fyra i respektive serie och tävlar om SM-guld har fortgått. Ett svagare publik-
intresse under första hälften av grundserien än tidigare år innebar att det ekonomiska utfallet inte nådde
resultatmålet på minst 3 mkr i vinst före skatt men blev ändå i nivå med föregående år och slutade på +1,7 mkr.

SHL-laget gick in i säsongen med en ny huvudtränare, Robert Ohlsson, med ambition att göra ett minst lika bra 
resultat som föregående år då laget nådde kvartsfi nal. Från fjolårets lag kom dock hela 13 spelare att lämna 
varav 5 för spel i NHL, 2 i KHL, 1 i Schweiz samt 5 i andra svenska lag. Bland dessa återfanns fjolårets mest 
värdefulle spelare i SHL Patrick Thoresen samt matchvinnare som Marcus Sörensen, Mantas Armalis, Linus 
Hultström och Marcus Högström.

Följaktligen kom truppen att innehålla hela 11 nya spelare varav 3 från de egna juniorleden. Satsningen på en 
spelidé med högintensiv, offensiv och aggressiv samt kraftfylld ishockey som inleddes året innan fullföljdes. 
Truppen byggdes på en jämnare trupp än under tidigare år där alla femmor kunde leverera men utan
utpräglade fi xstjärnor. Ambitionerna under det nya ledarskapet var samtidigt högt ställda. Inledningen av
säsongen blev dock den sämsta i mannaminne med 8 raka förluster under de första 13 omgångarna.
Laget låg på näst sista plats och hotet om kvalspel blev uppenbart. Spelet fungerade inte med avsett
resultat och skador på fl era nyckelspelare bidrog till svårigheterna.

Ett omtag blev nödvändigt i november efter att slutsatsen dragits att kombinationen av en ambitiös spelidé 
som ställde stora krav på spelarnas förmåga, nytt ledarskap och många nya i truppen visserligen gav spel-
övertag men inte ledde till vinst av matcher. Spelidén förenklades samtidigt som ledare och spelare började 
växa in i sina roller. Resultatet blev gott med en serie av vinster i matcher där spelarna visste att varje match 
var viktig för att hålla kvalspel borta. Luften gick dock ur laget när man nått säker mark och en ny lång förlust-
serie (9 matcher) följde innan alla pusselbitar åter föll på plats och en serie om 7 raka vinster följde. Tionde-
platsen säkrades och prestationen mot Färjestad i den följande åttondelsfi nalen var bra men kunde ändå varit 
bättre; det blev förlust med 1-2 i matcher. Besvikelsen i laget var stor då laget kände att de hade kapacitet att 
slå de fl esta lagen i en matchserie. Revanschlusten inför kommande säsong är hög.

Laget var även detta år ett av de yngsta i SHL med en snittålder på 24 år. Nya unga spelare som Jonathan och 
Marcus Davidsson samt David Bernhardt tog fasta platser i laguppställningen och levererade över förväntan. 
Poängkung blev Matt Andersson. Återvändande Stockholmare som Alexander Urbom, Calle Ridderwall och 
Patrik Lundh gav stabilitet åt laget. Under säsongen kom Linus Hultström och Marcus Högström tillbaka från 
NHL respektive KHL och gav stabilitet åt backspelet. Målvaktsikonen Mikael Tellqvist gjorde sitt tredje år
efter återkomsten till klubben och avslutade därmed en enastående karriär i Djurgårdens färger.

Daniel Brodin, Emil Johansson och Patrik Lundh representerade under säsongen Tre Kronor
vid ett eller fl era tillfällen.

Damlagets andra säsong i SDHL (tidigare Riksserien) blev en succé. Efter en jämn grundserie slutade laget
på andra plats efter suveräna Luleå Hockey, detta trots en period med många skador och stora förluster.
Backbesättningen förstärktes med fl era erfarna spelare från Nordamerika, däribland tidigare
OS-medaljören Molly Engstrom. Förstakedjan med Andrea Dalen, Tina Enström och Hanna Olsson
visade sig ånyo vara en av ligans främsta.

Flera av spelarna växte till nya nivåer under säsongen, däribland målvakten Lovisa Berndtsson, forwarden
Hanna Olsson som etablerade sig som en av damkronornas nyckelspelare och backen Felicia Linder som 
gjorde landslagdebut. I slutspelet besegrades Leksand i kvartsfi nalen och Linköping i semifi nalen innan
SM-guldet vanns med 2-0 i matcher mot HV 71. 10 spelare representerade Sverige i Damkronorna
eller juniorlandslagen och dessutom 2 spelare i Norges landslag och 1 i Danmarks dito.
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Juniorverksamheten utvecklades enligt plan även om lagen inte nådde samma topplaceringar som under de 
närmast föregående åren. Ledar- och tränarorganisationen stärktes ytterligare. Under året har diskussioner 
förts med Svenska Ishockeyförbundet om hur hockeygymnasieverksamheten kan utvecklas med hänsyn till 
de särskilda utmaningar som det begränsade antalet tillgängliga platser i Stockholm innebär. Föreningen har 
under året stöttat tillkomsten av lokala hockeygymnasier som etableras av Hockeyettan-klubbar i distriktet.

Ungdomsverksamheten har arbetat vidare med barn och ungdomar från hockeyskola till U16 inklusive ett fl ick-
lag. Verksamheten bedrivs med ambitionen att vara tillgänglig för alla samt att gå från lek och idrott på barns 
villkor till att tillhandahålla en högklassig utbildning. Parallellt med detta ska föreningen inta en ledande roll 
tillsammans med Stockholms ishockeyförbund i arbetet för ytterligare stärka breddishockeyn i distriktet. 

SM-guldet i U16 i kombination med att merparten av eleverna i hockeygymnasiet nu kommer från de egna 
leden samt goda vitsord från de många ungdomsföreningarna i Stockholm visar att föreningen är på rätt väg.
 

Champions Hockey League
Den europeiska klubbturneringen fortsätter att vinna mark med allt större intresse runt om i Europa.
Det svenska publikintresset är alltjämt lågt. Djurgården deltog i egenskap av en av grundarna till turneringen 
tillsammans med 7 svenska lag av totalt 48 lag från 13 nationer. Laget gick vidare från gruppspelet efter segrar 
mot lag från Schweiz, Frankrike och Finland men förlorade i 16-delsfi nalen med knapp marginal mot fi nska
Kalpa. Till den kommande säsongen kvalifi cerar sig endast lag på sportsliga grunder vilket innebär
att Djurgården inte deltar under 2017/18.

Publik
Årets säsong blev en stor besvikelse där framför allt den första hälften av säsongen uppvisade åskådar-
siffror som låg mellan 1000 till 1500 personer lägre än förväntat. För första gången sedan återkomsten till SHL 
spelades en match med mindre än 5000 åskådare. Den andra hälften av säsongen utvecklades bättre men
sifforna nådde ändå inte helt upp till budget. Antalet åskådare i grundserien uppgick till 165 724 att jämföra 
med 187 989 föregående år och 213 932 året innan. Tre matcher kunde spelas på Ericsson Globe men endast 
två av dessa drog så stor publik att det motiverar spel i denna större arena. För att det ska vara ekonomiskt 
försvarbart att spela i Ericsson Globe i stället för på Hovet måste åskådarantalet uppgå till minst ca 10 000.
Med endast en åttondelsfi nal utöver grundspelet blev det totala åskådarantalet 173 818 (f. år 218.541) 1)

Genomsnittet för de 24 matcher som spelades på Hovet var 6 374 (6 925). Antalet säsongskort uppgick till 
3005 (3052). Vid väl besökta matcher är stämningen på läktarna och i arenan av världsklass där våra
supportrar Järnkaminerna leder tåget och blir en extra spelare för laget på isen.

Djurgården i samhället – vår stad
Djurgården Hockey fortsätter att arbeta för att leva upp till epitetet Stockholm Stolthet. Med den för alla 
Djurgårdsföreningar gemensamma värdegrund som utarbetades under föregående år som bas engagerar 
föreningen hundratusentals Stockholmare antingen som supportrar till de två elitlagen i SHL respektive 
SDHL, som deltagare i den breda ungdomsverksamheten samt i föreningar som Djurgården stöttar eller som 
deltagare i det arbete som klubben driver för att aktivera barn och ungdomar som inte tidigare funnit vägen 
till idrotten. Under begreppet ”Vår stad” har en samordning av Djurgården Hockeys och Djurgården Fotbolls 
arbete för en bättre stad påbörjats.

Vår övertygelse är att vi genom idrottens gemenskap kan få människor att växa till samhällets bästa.

Djurgårdens framgångsrika arbete för integration genom projektet Ishockey för Alla i Husby/Kista fortsatte på 
den inslagna linjen med en fördjupad samverkan med skolorna i området och med över 700 aktivitetstillfällen 
per vecka. Med stöd av Idrottslyftet och Stockholm stad utvecklas integrationsprojektet i Husby för aktiviteter 
också utanför ishallen vilket skapar en än mer engagerande och sammanhållande miljö. Ett antal barn tar nu 
steget in i den lokala klubben Kista HCs ordinarie verksamhet men antalet är dock för litet för att Djurgården 
ska vara nöjda. Diskussioner om lämpliga åtgärder förs.

I samverkan med bland annat IFK Tumba, Korpen och Generation Hockey Stockholm (en stödorganisation 
för hockey initierad av närmare 20 NHL-proffs) har en motsvarande aktivitet startats i Botkyrka. Kommunens 
satsning på en ny spontanisyta i centralt läge skapade förutsättningar för detta.

1) Jämförande siffror från föregående år anges fortsättningsvis inom parantes.
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Varje etablering av aktiveringsprojekt som de i Husby och Botkyrka kräver en fast organisation vilket
innebär en inte oväsentlig investering av personella resurser. För att nå större effektivitet och samverkan med 
lokala föreningar i fl er utsatta områden har en plan för den mobila idrottsplatsen utarbetats. Det innebär att 
Djurgården Hockeys och Djurgården Fotbolls ledare och instruktörer försedda med utrustning för ishockey 
och/eller fotboll i en specialanpassad buss besöker olika delar av staden ett par gånger per vecka enligt ett 
fastställt schema. Med hjälp av styrkan i Djurgårdens varumärke och klubbens många förebilder i form av
duktiga spelare och tränare väcks intresset att söka sig till idrotten och den lokala föreningen. Också i de 
många nya områden som byggs i Stockholm och där ett fungerande föreningsliv inte hunnit etableras
förväntas satsningen påskynda tillkomsten av ett sådant.

Damlagets framgångar har följts av ett starkt ökat intresse bland fl ickor.  Tillsammans med Brinkens IF
har Djurgården bedrivit Tre Kronors Hockeyskola för fl ickor och ett lag deltog för första gången i fl ickornas
seriespel.  Under det kommande året kommer ytterligare ett lag med äldre fl ickor att delta i seriespel.
Planerna på att bilda också ett division 1-lag sköts på framtiden men är alltjämt aktuella inom
något år givet att utökade träningsmöjligheter kan skapas för damerna på Hovet.

Arena och träningsanläggning
Stockholm stad presenterade den 25 maj 2016 ett beslut om fortsatt utredning om en omfattande ombyggnad 
av Ericsson Globe till en modern ishockeyarena. Hovet ska i sådana fall rivas. Samtidigt ska två nya ishallar 
som bland annat ska fungera som en modern träningsanläggning uppföras i närområdet dit merparten av
den nuvarande träningsverksamheten på Hovet innefattandes Djurgårdens herr- dam- och juniorlag
ska förläggas.

Utredningen har fortgått under det gångna året och förslaget har presenterats och förankrats inom alla
berörda instanser i Stockholm Stad. Tekniska aspekter på ombyggnaden av Ericsson Globe har studerats i 
detalj och studierna fördjupas för närvarande ytterligare. Projektet ska fi nansieras genom markförsäljning
av Söderstadion- och Hovettomterna.

Djurgården Hockey följer projektet noga genom kontakter och samråd med staden och arenaoperatören 
Stockholm Live. Ett defi nitivt inriktningsbeslut från stadens politiska ledning förväntas under den kommande 
hösten. Efter detta kan det detaljerade arbetet med moderniseringen av Ericsson Globe ta fart liksom val av 
plats för den nya träningsanläggningen och utformningen av de två ishallarna med tillhörande funktioner.
Dialogen med Stockholm Stad förs med utgångspunkt att förutsättningarna för klubbens verksamhet
ska vara jämförbar med vad som gäller för andra ledande ishockeyföreningar i landet.

Ekonomi
Intäkterna uppgick till 111,4 mkr (108) fördelat på 31,5 (35,5) mkr från publik,
28,2 (26,5) mkr i mediaersättningar, 24,3 (22,7) mkr i sponsor- och kommersiella avtal
med företag, 9,3 (4,5) mkr i NHL-ersättningar samt 18,1 (18,8) mkr i övrigt.

Det minskande publikantalet under höstsäsongen innebar ett bortfall av budgeterade intäkter på 4,1 mkr. 
Företagsintäkterna påverkades negativt av att ett större långvarigt sponsoravtal avslutades föregående år. Det 
kunde dock kompenseras genom god nyförsäljning av fl era i sammanhanget mindre avtal och ökad försäljning 
av aktiviteter kring matcherna varför de samlade intäkterna från företag blev 1,6 mkr högre än föregående år.

Den satsning på uppbyggnad av organisationen för den sportsliga verksamheten som inleddes under 
föregående år med bland annat två sportchefer fullföljdes under året.  Det innebar att personalkostnaderna 
för den sportsliga verksamheten ökade från 44,1 till 50,5 mkr. Den verkliga ökningen är dock 3,4 mkr lägre 
eftersom s.k, sign on ersättningar till spelare enligt gällande redovisningsregler kostnadsförts förtida inför 
2015/16 års verksamhet. Kostnaderna för personal inom sporten har tillåtits överskrida budget med belopp 
som motsvarar ej budgeterade kursvinster på NHL-ersättningar vilka erhålls i USD. Detta har bidragit till att 
spelartruppen kunnat kompletteras under säsongen. Kostnaderna i övrigt har med marginella undantag hållits 
inom budget. Kostnaderna för administration och marknadsföring hölls på en oförändrad nivå samtidigt som 
en nödvändig fortsatt förstärkning av organisationen gjordes.  Kostnadsmässigt kompenserades detta av en 
anställd gick över till samarbetspartnern ISP som på out-sourcingbas sköter merparten av försäljningen
till företag samt av minskade lönekostnader i övrigt på grund av en långvarig sjukskrivning.
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Juniorverksamheten har drivits med oförändrad ambition med målet att varje år fylla på SHL-truppen med 
välutbildade spelare från Stockholm. Kostnaderna uppgick till 5,5 mkr (f år 5,6) mkr. Under året fi ck två
spelare från juniorlaget seniorkontrakt.  Den fortsatta satsningen på damlaget innebar att
kostnaderna ökade till 2,3 (f år 1,2) mkr.

Föreningens försäljning av souvenirer och andra Djurgårdsprodukter har till den 1 januari bedrivits i det 
helägda dotterbolaget Djurgårdsbutiken AB. Per denna dag överläts verksamheten och motsvarande
verksamhet inom Djurgården Fotboll till ett av parterna till lika delar ägt handelsbolag, Djurgården
Merchandise HB. Denna satsning förväntas på sikt ge en väsentlig ökning av resultatet från denna
verksamhet.  Samordningen i ny butikslokal samt etablering av gemensam organisation medför vissa
kostnader som har gjort att det samlade resultat från butiken och föreningens andel av handelsbolagets
resultat blev lägre än föregående år och uppgick till 498 (966) tkr

Koncernens räntenetto uppgår till 0 (-0,2) mkr. Räntekostnaderna avseende ett lån på 2 mkr som amorteras 
med 0,8 mkr per år uppvägdes av eftergifter av räntor på konvertibla förlagslån vilka reserverats föregående år.

Föreningen strävar efter att i sin budget inför varje säsong inkludera en reserv för oförutsedda resultat-
avvikelser.  Budgeten har heller inte innehållit intäkter från slutspel med undantag för förköpta slutspelskort. 
Trots det stora bortfallet av publikintäkter kan koncernen redovisa ett positivt resultat. Årets resultat uppgår 
således till 1,6 mkr före skatt och till 1,8 mkr efter skatt. Målet på ett årligt resultat före skatt på 3 mkr
nåddes med andra ord nästan.

Det egna kapitalet i koncernen uppgår till 8,1 (5,3) mkr.  Till detta riskkapital ska även räknas konvertibla
förlagslån på 2,25 mkr, det vill säga totalt 10,35 mkr. Av de konvertibla förlagslånen kommer 2 mkr enligt
avtal att omvandlas till aktier per 30 juni 2017.

Likvida medel uppgick den 30 april till 7,2 (13,6) mkr.

Finansiering och fi nansiell handlingsberedskap
Föreningen arbetar för att hålla en stabil ekonomi i form av en koncernbalansräkning med ett eget kapital
som inte bara möter minimikraven för elitlicens att spela i SHL utan som också är tillräcklig för att hantera de 
risker som är ofrånkomliga i sportens värld och för att kunna göra satsningar och utveckla verksamheten.

Föreningens verksamhet ska fi nansieras med kvarhållna vinstmedel samt genom emissioner av eget kapital i 
dotterbolaget från personer och företag med intresse för att föreningen och dess dotterbolag ska kunna vara 
ledande inom svensk ishockey och en viktig positiv samhällsaktör i Stockholm.  En nyemission riktad mot en 
bredare allmänhet – så kallad crowd funding – förbereds för närvarande med planerat genomförande under 
den kommande hösten.  Syftet är att skapa en förstärkt kapitalbas och medel för att accelerera Djurgården 
Hockeys satsning mot toppen av svensk klubbishockey och att möta en bredare allmänhets önskemål om en 
lågt prissatt aktie som de fl esta har möjlighet att förvärva.

Kärnverksamheten kräver inte några väsentliga investeringar i anläggningar, i vart fall så länge det inte är 
aktuellt med att äga en egen arena eller träningsanläggning. Inte heller binds något rörelsekapital då de 
kortfristiga och till stor del löneberoende automatiska skulderna överstiger kundfordringar, lager och övriga 
omsättningstillgångar.  Rörelsekapitalet är dock säsongsberoende med anspänning under sommarmånaderna. 
Storleken på säsongskortförsäljningen innan sommaren är i detta avseende av stor betydelse.

I ett längre perspektiv kan kärnverksamheten behöva stödjas av kompletterande verksamheter som genererar 
stabila överskott.  Ett exempel är den satsning på en med Djurgården Fotboll driven butik som etablerats under 
året. Sådana satsningar kommer att binda kapital som måste fi nansieras.

Lånefi nansiering avses endast komma ifråga för att överbrygga temporära likviditetssvackor under säsongen 
eller från ett enstaka år till nästkommande år.
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Konsoliderings- och utdelningspolitik
Svenska Ishockeyförbundet och SHL har under året i samverkan genomfört en översyn av de krav som ställs 
på ekonomi, arena och organisation för att licens för spel i de högsta ligorna SHL, SDHL, HockeyAllsvenskan 
och Hockeyettan ska erhållas.  Ett färdigt förslag föreligger för godkännande på SIFs förbundsmöte den
17 juni 2017. Förslaget innebär i fråga om ekonomi att det egna kapitalet – i tillämpliga delar beräknat utifrån
moderföreningens koncernbalansräkning - ska uppgå till minst 4 mkr den 30 april 2018 för att sedan öka
årligen fram till dess 10 mkr är nått 2022. Dessutom ställs krav på att föreningen ska ha en
likviditetsmässig handlingsberedskap. 

Djurgården Hockey välkomnar dessa krav men anser samtidigt att de angivna beloppen för eget kapital inte är 
tillräckliga för att hantera de risker som gäller i sportens värld och för att göra de utvecklingssatsningar som är 
nödvändiga för långsiktig framgång.  Föreningen strävar följaktligen mot att öka det egna kapitalet med minst 
15 mkr över minimikraven genom kvarhållna vinstmedel och nyemissioner i dotterbolaget inom ramen för vad 
som är möjligt i förhållande till RFs krav på att föreningen måste inneha en röstmajoritet i dotterbolag (idrotts-
aktiebolag) som driver elitverksamheten.

Målet för det årliga resultatet är ett överskott på 3 mkr före skatt baserat på enbart grundseriespel i SHL
vartill kommer överskott från slutspel under år då detta nås.  Överskottet från grundserien ska i första hand
användas till uppbyggnad av det egna kapitalet medan tillkommande överskott ska användas för riktade
utvecklingssatsningar varefter utdelning till minoritetsaktieägare i dotterbolaget ska lämnas. 
Lämnas utdelning till minoritetsaktieägarna tillfaller sådan också moderföreningen.

Personal
Föreningen har haft 32 (32) spelare kontrakterade för SHL-laget samt 7 (7) tränare, ledare och support-
personal anställda. I damverksamheten engageras personal motsvarande 2 (2) heltidsanställda. Av 21
kontrakterade spelare har 13 erhållit någon form av ersättning i form av lön, boendebidrag eller studiekurser. 
Damverksamheten bedrivs i övrigt av ideellt arbetande personal. Juniorverksamheten sysselsätter
8 (8) anställda och har omfattat 26 (27) J20-spelare samt 25 (23) J18-spelare.

På kontoret har 12 (14) anställda arbetat.  Försäljning till företag och sponsorer handhas av ISP Sports
Management AB enligt ett fl erårsavtal. Säljstyrkan uppgår till tre personer. Rekrytering av ytterligare
personal för arbete med marknadsföring. tjänsteutveckling, säkerhet och kommunikation pågår.

Tvister
Föreningen och dess dotterbolag är inte involverade i några tvister.

Elitlicens
Elitlicensen för spel i SHL och SDHL innehas av dotterbolaget Djurgården Hockey AB.  Bolaget uppfyller
per 30 april 2017 villkoren för elitlicens enligt punkterna 3.1.1 – 3.1.5 i reglementet för SHL:s liganämnd.

Framtidsutsikter
Djurgården Hockeys mål att åter etablera sig som en av de föreningar som leder utvecklingen av svensk och 
internationell klubbishockey ligger fast. Vi har en tydlig sportslig vision och spelidé och en stabil organisation. 
Vi vill bygga vårt lag på att en majoritet av spelarna kommer från Stockholm och måste lyckas både utveckla 
och behålla spelare som kan leverera enligt vår spelmodell. Detta gäller både herr- och damlagen. För att 
lyckas behöver vi också rekrytera vissa ledande spelare utifrån inklusive enstaka spelare från utländska ligor.

Vi har också en stabil bas i vårt arbete för vår stad – Stockholm – med inriktning på att aktivera och skapa 
engagemang och gemenskap för stadens invånare och då framför allt de unga. Samtidigt begränsas våra
ambitioner av de ekonomiska ramar som står till buds. Det nya medieavtal som SHL slutit innebär att
ersättningarna för TV-rättigheter kommer att öka.  Detta är dock inte tillräckligt för att skapa en långsiktigt
stabil ekonomi. Arbetet fortgår därför för att öka publikintäkterna (antal åskådare, pris och kringaktiviteter) 
samt fl er och större avtal med företag samt lönsamma kringaktiviteter. Stockholms stads arbete för ett
moderniserat Ericsson Globe, som ska ersätta Hovet som matcharena, har som tidigare nämnts tagit
ytterligare steg mot ett inriktningsbeslut med planerat färdigställande till tidigast 2020. Diskussionerna
om en träningsanläggning fortgår parallellt. Det blir viktigt att de nya anläggningarna kommer att
kunna disponeras på villkor som är ekonomiskt försvarbara för föreningen.

För det kommande året förväntas en återhämtning av publik samt fortsatt positiv utveckling för företags-
intäkterna. Kostnaderna för den sportsliga organisationen förutses öka marginellt samtidigt som en stabilare 
insats förväntas från SHL-laget.  Ersättningarna från NHL som föregående år låg på en rekordhög nivå kommer 
dock att minska.  Sammantaget innebär det att ett resultat för koncernen förväntas ligga kring nollstrecket.
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FLERÅRSÖVERSIKT (BELOPP I TKR) 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013

KONCERNEN

Nettoomsättning 106 893 105 854 99 564 56 890 59 974

Resultat efter fi nansiella poster 1 675 1 214 7 509 -3 161 -4 552

Balansomslutning 170 190 162 920 163 501 142 321 138 493

Soliditet (%) 5 4 3 -5 -3

Antal anställda 66 70 57 51 50
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FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV FÖRENINGENS VINST

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

BELOPP I KR

Balanserat resultat 10 537 063

Årets resultat 1 571 500

SUMMA 12 108 563

överförs i ny räkning

Det egna kapitalet i koncernen 10,3 mkr bedöms tillräckligt för att täcka de risker som fi nns i fråga om nivån på 
förväntade intäkter. Lyckas den nyemission som planeras till hösten 2017 stärks riskkapitalet till en långsiktigt 
god nivå och utrymme ges för att göra de ytterligare satsningar på lag, organisation och samhällsarbete
som krävs för att accelerera resan tillbaka mot toppen på svensk ishockey.

Med emissionen skapas också stabilare möjligheter att hålla den likviditetsmässiga buffert för ej
budgeterade likviditetsbelastningar som föreskrivs för elitlicensen från och med 2018.

Moderföreningen
I moderföreningen omfattar verksamheten förutom aktieägandet i dotterbolaget Djurgården Hockey AB 
ungdomsverksamheten , medlemsservice samt aktiviteter för att bredda intresset för ishockey och bidra till 
en god miljö för unga i en snabbt växande storstad. Exempel på sistnämnda aktiviteter är aktiverings- och 
integrationsprojektet Ishockey för alla i Husby/Kista samt satsningen på Vår Stad.

Föreningens intäkter består av medlemsavgifter, bidrag från privatpersoner och organisationer samt
aktivitetsbidrag och avgifter för ungdomsverksamheten. Kostnaderna avser ungdomsverksamheten, 
medlemsservice, aktiviteter för att nå nya ungdomsgrupper, avgift till Djurgårdens IF Alliansförening
samt räntor på lån för förvärv av aktier i dotterbolaget.

Årets resultat i moderföreningen uppgår till 1,5 mkr vilket huvudsakligen använts till amortering
av lån som per bokslutsdagen uppgår till 2,0 mkr. Det egna kapitalet uppgår till 10,5 mkr.
Föreningens väsentliga tillgång utgörs av aktierna i dotterbolaget som är bokförda till 21,7 mkr.

2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013

MODERFÖRENINGEN

Nettoomsättning 5 592 6 752 7 280 6 863 5 668

Resultat efter fi nansiella poster 1 572 1 680 1 705 2 506 1 116

Balansomslutning 86 085 84 718 86 338 86 295 87 210

Soliditet (%) 14 12 9 8 6

Antal anställda 3 3 4 2 1

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel i föreningen bestående av

Jämförelsetalet för räkenskapsåren innan 14/15 har inte räknats om med anledning av ändrade redovisningsprinciper.

EGET KAPITAL KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2016/2017 2015/2016

Belopp vid årets ingång 5 279 052 10 537 063

Årets resultat 1 809 734 1 571 500

Tillskjutet kapital 997 582 0

Vid årets utgång 8 086 368 12 108 563



Belopp i kr Not
2016-05-01- 
2017-04-30

2015-05-01- 
2016-04-30

Nettoomsättning 1 106 893 216 105 853 876

Övriga rörelseintäkter 1 4 478 638 2 161 582

111 371 854 108 015 458

Kostnader för matcher, material och arrangemang 2 -29 430 833 -26 078 199

Handelsvaror 2 -1 678 430 -2 503 502

Administrations- och övriga externa kostnader 3, 4 -15 137 685 -11 637 450

Personalkostnader 5 -63 256 053 -61 647 526

Avskrivningar och nedskrivningar 6, 10 -259 518 -3 236 439

RÖRELSERESULTAT 1 609 335 2 912 342

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Intäkter från andelar i koncernföretag" 9 -861 -

Ränteintäkter 7 138 414 2 852

Nedskrivningar av fi nansiella anläggningstillgångar - -1 485 737

Räntekostnader 9 -71 919 -215 739

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 1 674 969 1 213 718

RESULTAT FÖRE SKATT 1 674 969 1 213 718

Skatt på årets resultat 8 134 765 -397 250

ÅRETS RESULTAT 1 809 734    816 468

varav
- hänförligt till moderföreningen
- hänförligt till minoritetsägare

1 704 319
104 823

-162 910
979 378

Koncernens resultaträkning
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Koncernens balansräkning
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Belopp i kr Not 2017-04-30 2016-04-30

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 6 890 272 441 344

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier 10 1 071 947 1 011 947

Andelar i intresseföretag 9 499 139 -

Fordran i intresseföretag 2 377 666 -

Uppskjuten skattefordran 11 8 928 805 8 468 175

Kapitalförsäkringar 12 135 112 886 129 590 752

147 990 443 139 070 874

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 148 880 715 139 512 218

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager

Handelsvaror - 886 175

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 9 263 723 5 666 617

Aktuell skattefordran - 89 000

Övriga fordringar 1 254 965 382 961

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 3 592 320 2 732 799

14 111 008 8 871 377

KASSA OCH BANK 14 7 198 558 13 650 401

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 21 309 566 23 407 953

SUMMA TILLGÅNGAR 170 190 281 162 920 171



Belopp i kr Not 2017-04-30 2016-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserad förlust -1 923 416 -1 829 304

Tillskjutet kapital  692 554 468 799

Transaktioner mellan ägare - -400 000

Årets resultat hänförligt till moderföreningen 1 704 911 -162 911

EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERFÖRENINGEN 474 049 -1 923 416

Eget kapital hänförligt till

Minoritetsägare 7 612 319 7 202 468

SUMMA EGET KAPITAL1 8 086 368 5 279 052

Konvertibla förlagslån

AVSÄTTNINGAR

15 - 2 250 000

Avsättningar till pensioner och löneskatt 16 135 112 885 129 590 752

Övriga avsättningar 16 1 867 000 2 567 000

136 979 885 132 157 752

Långfristiga skulder 17

Övriga långfristiga skulder 800 000 2 000 000

Kortfristiga skulder

Kortfristig del konvertibla förlagslån 15 2 250 000 500 000

Leverantörsskulder 3 817 814 2 630 043

Skulder till intresseföretag 420 801 0

Skatteskulder 11 1 443 233 1 709 407

Övriga kortfristiga skulder 20 4 266 172 5 045 899

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 12 126 008 11 348 018

24 324 028 21 233 367

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 170 190 281 162 920 171

1) Med beaktande av konvertering av förlagslån på 2 mkr vilket sker

   den 30 juni 2017 uppgår koncernens egna kapital till 10 049 tkr.

KONCERNENS Balansräkning

46



Belopp i kr Not
2016-05-01- 
2017-04-30

2015-05-01-
2016-04-30

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter fi nansiella poster 1 674 969 1 213 718

Justeringar för poster som inte ingår i kassafl ödet, m m 11 243 5 206 439

Betald skatt -139 147 104 214

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

1 547 065 6 524 371

Reversfordran intresseföretag    

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager 886 175 -886 175

Förändring av rörelsefordringar -5 343 823 -919 228

Förändring av rörelseskulder  1 444 853 -2 954 232

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGEN I RÖRELSEKAPITAL -3 012 795 -4 759 635

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Kapitaltillskott intresseföretag -500 000 -

Förvärv av aktier -60 000 -

Förvärv av aktier i dotterföretag - -3 500 000

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -708 447 -52 365

Reversfordran intresseföretag -2 377 666 -

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -3 646 113 -3 552 365

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission 560 000 80 000

Upptagna lån  - 3 500 000

Amortering av lån och avsättningar -1 900 000 -999 667

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -1 340 000 2 580 333

    

ÅRETS KASSAFLÖDE -6 451 843 792 704

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 13 650 401 12 857 697

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 7 198 558 13 650 401

KONCERNENS Kassaflödesanalys
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Belopp i kr Not
2016-05-01- 
2017-04-30

2015-05-01- 
2016-04-30

Nettoomsättning 1 5 591 668 6 752 095

Övriga rörelseintäkter 1 856 855 200 000

RÖRELSENS KOSTNADER

6 448 523 6 952 095

Administrations- och övriga externa kostnader 2, 3, 4 -2 187 752 -2 455 952

Personalkostnader 5 -2 476 270 -2 627 005

RÖRELSERESULTAT 1 784 501 1 869 138

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter och liknande intäkter -35 892

Nedskrivningar av fi nansiella anläggningstillgångar - 84 263

Räntekostnader 7 -212 966 -273 848

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 1 571 500 1 680 445

RESULTAT FÖRE SKATT 1 571 500 1 680 445

Skatt på årets resultat 8 - -

ÅRETS RESULTAT 1 571 500 1 680 445

Moderföreningens resultaträkning
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Moderföreningens balansräkning
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Belopp i kr Not 2017-04-30 2016-04-30

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 9 21 702 000 21 702 000

Kapitalförsäkringar 12 61 935 726 60 880 669

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 83 637 726 82 582 669

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 211 453 327 036

Aktuell skattefordran 11 104 192 -

Övriga fordringar 169 808 69 102

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 75 649 53 277

561 102 449 415

KASSA OCH BANK 14 1 885 722 1 686 092

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 2 446 824 2 135 507

SUMMA TILLGÅNGAR 86 084 550 84 718 176



Belopp i kr Not 2017-04-30 2016-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserat resultat  10 537 063 8 856 619

Årets resultat 1 571 500 1 680 445

SUMMA EGET KAPITAL 12 108 563 10 537 064

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar till pensioner och löneskatt 16 61 935 725 60 880 668

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 17,18 8 000 000 8 000 000

Övriga långfristiga skulder 17 800 000 2 000 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 295 876 165 654

Skulder till intresseföretag 18,19 616 054 778 830

Skatteskulder 11 - 201 802

Övriga kortfristiga skulder 20 1 465 538 1 360 061

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 862 794 794 097

3 240 262 3 300 444

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 86 084 550 84 718 176

Moderföreningens balansräkning
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Belopp i kr Not
2016-05-01- 
2017-04-30

2015-05-01-
2016-04-30

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter fi nansiella poster 1 571 500 1 680 445

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

1 571 500 1 680 445

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL    

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -7 496 162 737

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder -164 374 -1 953 570

Förändring av rörelsefordringar -171 870 -1 790 833

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGEN I RÖRELSEKAPITAL 1 399 630 -110 387

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av aktier i dotterföretag - -3 500 000

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Återvunnen fordran - 100 000

Amortering av lån  -1 200 000 -300 000

Lån - 3 500 000

    

ÅRETS KASSAFLÖDE 199 630 -310 388

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 1 686 092 1 996 480

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 1 885 722 1 686 092

Moderföreningens KASSAFLÖDESANALYS



Belopp i kr om inget annat anges

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd om Årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3).

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden
om inget annat anges nedan.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar
moderföretaget samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka moder-
företaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande infl ytande. Intresseföretag ingår i
koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Som intresseföretag räknas de företag i vilka 
moderföretaget har ett betydande men inte bestämmande infl ytande. I koncernredovisningen 
faller koncernföretagens bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter
avdrag för uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i
koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital.
Utöver vad som framgår om bokslutsdispositioner och obeskattade reserver så
överensstämmer samtliga i koncernredovisningen tillämpade redovisnings- och
värderingsprinciper med de som beskrivs och tillämpas av moderföretaget.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovi-
sas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bo-
laget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Detta innebär att biljettintäkter redovisas 
löpande. Intäkter från säsongskort fördelas över matchserien. Intäkter från avtal med sponsorer 
periodiseras över avtalstiden i de fall denna sträcker sig över fl era räkenskapsår. Medlemsintäker 
faktueras löpande under året och intäktsförs vid betalning.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

Avskrivningstiden för inventarier är 5 - 10 år.

Redovisning av lönekostnader för spelare, tränare och ledare
Anställningskontrakt med spelare, tränare och ledare är regelmässigt tidsbegränsade och
omfattar normalt 6 månader till 3 år. Löneavtal som sträcker sig över längre tid än ett räkenskapsår 
innehåller ibland ett engångsbelopp vid kontraktstecknandet. Ersättningsnivån kan också variera 
med ökande eller fallande skala över kontraktsåren. Redovisning av dessa ersättningar sker vid 
den avtalade tidpunkten för utbetalning med undantag för så kallade sign-off ersättningar som 
utgår i samband med kontraktets avtalsenliga upphörande. Dessa periodiseras över kontraktets 
löptid. Även engångsbelopp vid kontraktstecknandet kan periodiseras över kontraktstiden om 
rätt till återbetalning föreligger vid förtida kontraktsslut. Engångsbelopp vid kontraktsteckning 
återläggs vid beskattning och periodiseras skattemässigt över kontraktstiden.

Förpliktelser om direktpension samt kapitalförsäkringar
Koncernen har utfäst pensioner (så kallade utjämningspensioner) till spelare och ledare att 
utbetalas efter avslutad aktiv elitkarriär. Utfästelserna samt den därmed förknippade löneskatten 
(24%) har säkerställts genom att koncernen tecknat och betalt premier för kapitalförsäkringar. 
Kapitalförsäkringarna ägs av koncernen och har pantförskrivits för fullförande av pensions-
förpliktelser och löneskatt. Kapitalförsäkringarna redovisas som fi nansiella anläggningstillgånger, 
pensionsutfä stelserna som avsättningar och den särskilda löneskatt som kommer att erläggas
vid utbetalningen av pensionerna som avsättning för skatteskuld. Kapitalförsäkringarna tas upp 
till aktuellt marknadsvärde och förändringar i detta bokförs som fi nansiell intäkt och ökningen i
pensionsåtagandet som personalkostnad. Dessa poster som är identiska till beloppet
nettoredovisas i resultaträkningen med specifi kation i not.

Tilläggsupplysningar
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Skatter
Endast dotterbolagen är skattskyldiga för näringsverksamhet.

I enlighet med K3 redovisas skatteeffekten av underskottsavdrag och temporära skillnader
mellan redovisning i dotterbolaget och beskattning som upplupen skattefordran värderade med 
beaktande av nuvarande och sannolika framtida resultat. I förekommande fall redovisas också 
omvända temporära skillnader som skatteskuld.

De tidsförskjutningar i skattebetalningar som uppkommer till följd av att premierna för kapital-
försäkringar avseende spelarnas utjämningspensioner inte är avdragsgilla leder till merskatt
under betalningsåret och minskad skatt vid den tidpunkt då pensioner och löneskatt betalas. 
Denna temporära differens leder till en uppskjuten skattefordran motsvarande 22 % av de
kommande pensionsutbetalningarna från dotterbolaget.

Dotterbolaget strävar efter att ej avdragsgilla premier för nya försäkringar inte väsentligt skall 
överstiga utbetalda avdragsgilla pensioner och löneskatt som tidigare kostnadsförts varigenom 
de temporära differenserna mellan skatteberäkning och redovisning begränsas. Till dags datum 
har så inte fallet varför dessa uppgår till betydande belopp.

Uppkommer skattemässig förlust för ett räkenskapsår redovisas en uppskjuten skattefordran till 
den del det skattemässiga underskottet kan tillgodoräknas i form av underskottsavdrag mot
framtida skattepliktiga resultat och som leder till att den uppskjutna skattefordran sannolikt
kommer att kunna återvinnas.

Till skillnad från underskottsavdrag som uppkommer vid redovisade förluster och därför i
praktiken är tidsbegränsade kännetecknas ofta temporära differenser av att avdragsrätten för 
tidigare ej avdragsgilla poster utnyttjas samtidigt som nya sådana tillkommer. Vid värdering av
uppskjutna skattefordringar hänförliga till temporära differenser kan därför ett längre framtids-
perspektiv tillämpas. Likaså kan ett redovisat nollresultat vara tillfyllest för att återvinna den
uppskjutna skattefordran om nya ej avdragsgilla poster tillkommer. Som framgår av not 11 har en 
bedömning av dessa förhållanden medfört att 50 % av det nominella beloppet för avsättning
för pensioner nyttjats som underlag för beräkning av uppskjuten skattefordran.

Uppskjutna skattefordringar värderas efter aktuell skattesats på outnyttjade
skattemässiga avdrag.

Dotterbolagen har inga temporära skillnader som leder till uppskjutna skatteskulder.

Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften 
kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas infl yta.

Valutarisker
Bolaget är exponerat för valutarisker avseende kontrakt i utländsk valuta med spelare
samt för ersättningar från NHL. När så bedöms lämpligt sker valutasäkring.

Koncernförhållanden
Djurgårdens IF Ishockeyförening är moderbolag. Bolaget äger 100 % i dotterbolaget
Djurgården Hockey AB som i sin tur äger 100 % i dotterbolaget Djurgårdsbutiken AB.

Nyckeltalsdefi nitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt 
samt konvertibla förlagslån) i procent av balansomslutning.

Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.
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NOT 1   KONCERNENS OCH MODERFÖRENINGENS INTÄKTER 

KONCERNEN KONCERNEN MODERFÖRENINGEN MODERFÖRENINGEN

 2016-05-01-
2017-04-30

2015-05-01-
 2016-04-30

2016-05-01-
2017-04-30

2015-05-01-
2016-04-30

Publikintäkter 31 452 491 35 512 986 0 0

Reklam- och sponsorintäkter 24 325 829 22 706 600 0 0

Intäkter för mediarättigheter 28 170 544 26 491 666 0 0

Ersättning för spelare från NHL 9 254 301 4 511 367 0 0

Försäljning av souvenirer 5 747 812 6 163 913 0 0 

Provision på försäljning i rest. och kiosker 1 345 004 1 557 430 0 0

Medlemsintäkter 1 042 811 1 450 349 1 042 811 1 450 349 

Bidrag 2 299 476 3 040 950 1 694 350 1 819 715

Övriga intäkter 7 733 587 6 580 197 3 711 362 3 682 031

SUMMA 111 371 855 108 015 458 6 448 523 6 952 095

Av bidragen avser 1 119 tkr (1 104) bidrag från stat och kommun. Av detta avser 282 (291) tkr ersättning för dotter-
bolagets arbete med hockeygymnasiet vid Sjölins Gymnasium. Föreningen ar erhållit 637 tkr (613) i aktivitetstöd
för ungdomsverksamheten samt 200 tkr (200) till projektet Ishockey för alla. Koncernen erhåller i övrigt inga
kommunala eller statliga bidrag. Villkoren för nyttjande av match- och träningsanläggningar redovisas i not 4.

NOT 3   ARVODE TILL REVISORER 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och klubbdirektörens 
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som 
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

KONCERNEN KONCERNEN MODERFÖRENINGEN MODERFÖRENINGEN

 2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016

R3 Revisionsbyrå

Revisionsarvode 145 000 135 000 15 000 15 000

Andra uppdrag 21 175 25 781 0 0

SUMMA 166 175 160 781 15 000 15 000

Noter
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NOT 2   KONCERNENS OCH MODERFÖRENINGENS KOSTNADER 

KONCERNEN KONCERNEN MODERFÖRENINGEN MODERFÖRENINGEN

 2016-05-01-
2017-04-30

2015-05-01-
 2016-04-30

2016-05-01-
2017-04-30

2015-05-01-
2016-04-30

Arenahyror 5 242 891 5 465 517 320 068 451 069

Säkerhet vid matcher 3 477 668 3 757 371 0 0

Material och utrustning 2 433 585 2 449 690 80 481 360 005

Rese- och träningskostnader 4 658 170 4 890 124 0 0

Kostnader souvenirer 1 678 430 2 885 722 0 0 

Kostnader för företags och sponsoravtal 5 289 922 4 567 340 0 0

Övriga kostnader 18 621 624 14 466 110 1 787 203 1 644 878 

41 402 290 38 481 874 2 187 752 2 455 952

Av totala kostnaderna avser 1 227 tkr ungdomsverksamheten.
Ökning av övriga kostnader hänförligt till att företagsförsäljning har lagts ut till extern part.
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NOT 4   LEASING 

KONCERNEN KONCERNEN MODERFÖRENINGEN MODERFÖRENINGEN

 2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016

Framtida minimileaseavgifter
avseende icke uppsägningsbara 
operationella leasingavtal:
Inom ett år 268 038 282 028 0 0

Mellan ett och fem år 257 434 525 472 0 0

Senare än fem år 0 0 0 0

Räkenskapsårets kostnadsförda 
leasingavgifter exkl. lokalhyra och 
lägenheter

622 539 539 711 0 0

Dotterbolaget erlägger 700 tkr årligen för att disponera Mälarhöjdens ishall för ungdomsverksamheten. Därtill betalar föreningen 
en dygnsavgift om 5 tkr under viss del av året. Den av Stockholms Stad ägda matcharenan Hovet till vilken också herr- dam- 
och juniorlagens träning är förlagd drivs enligt ett avtal av Stockholm Live AB, ägt av Anschutz Entertainment Group. Med 
Stockholm Live föreligger ett avtal avseende nyttjande av Hovet samt för matcher som spelas i Ericsson Globe som sträcker 
sig över kommande säsong med option till förlängning ytterligare två år från arenaoperatörens sida. Hyra erläggs med en 
fast avgift per match och en rörlig del kopplad till publikantalet. Hyror för matcher och träningstider har uppgått till 5633 
(5817) tkr. Av intäkterna från försäljning i restauranger och kiosker har dotterbolaget erhållit 1345 (1 557) tkr i provision.

NOT 5   ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

KONCERNEN KONCERNEN
MODER-

FÖRENINGEN
MODER-

FÖRENINGEN

 2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016

Medelantalet anställda     

Kvinnor 8 8 0 0

Män 61 62 3 3

TOTALT 69 70 3 3

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader KONCERNEN KONCERNEN
MODER-

FÖRENINGEN
MODER-

FÖRENINGEN

2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 

Verkställande klubbdirektör 691 224 983 936 0 0

Övriga anställda 40 533 323 38 713 403 1 858 345 1 866 471

SUMMA 41 224 547 39 697 339 1 858 345 1 866 471

    

Pensionskostnader för verkställande direktör 188 348 96 736 0 0

Pensionskostnader för övriga anställda 6 942 476 8 714 665 84 817 59 189

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 13 325 602 11 234 774 527 660 535 576

SUMMA 61 680 973 59 743 514 2 470 822 2 461 236

Kostnader för hyra av spelare samt ersättningar 
till personal som engageras med konsultavtal

 

4 844 658

 

1 737 277

  

66 525 631 61 480 791

varav

Herrlagsverksamhet 48 709 093 45 140 958

Juniorverksamhet 3 398 663 3 239 646

Övrig personal 14 417 875 13 100 187

66 525 631 61 480 791

Till styrelsen utgår inget arvode.
I totala personalkostnader i resultaträkningen ingår även kostnader för sjuk- och
olycksfallsförsäkringar etc. med sammanlagt 1 619 tkr (1 738).

Anställningsvillkor för klubbdirektören
Till klubbdirektören har utgått en årlig ersättning på 691 224 tkr, pensionspremier på 188 348 tkr
samt bilförmån. Klubbdirektören har varit sjukskriven under 7 månader, vilket påverkat årets ersättning.
Klubbdirektörens uppsägningstid är 9 månader. Några utfästelser om särskilda avgångsvederlag fi nns inte.

Spelarpensioner
Värdejusteringar av pensionsåtagande som täcks av kapitalförsäkringar har nettoredovisats
med 7 056 tkr med fi nansiella intäkter som motpost. Se not 7.
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NON T 444   LELELEASASASINININGGG
KONKONONCERCERNENNEN KONONKO CERNENEN MODMO ERFÖREÖRENINN GENENG MODMODERFFÖREÖRENININNINGENENGEN

2016/20177 20120 5/2/2016016 2016/2/2017017 2012 5/201601

Framtida minimileaseavgifter
avseende icke uppsägningsbara 
operationella leasingavtal:
Inom ett år 2268 030 8 282282 020288 00 00

Mellann ett och h femfem år 2577 4344 525525 472 00 0

SenSenareare änän fefem åm årr 00 00 00 00

Räkense kappsårets kostnadssförförda 
lealeasinsingavgavgifgifterte  exkl. lokalalhyrhy a ochc
lägenhetee r

622622 5339 53953 7111 00 00

Dotterbolaget erlägger 700 tkr årligen för att disponera Mälarhöjdens ishall för ungdomsverksamheten. Därtill betalar föreningen 
en dygnsavgift om 5 tkr under viss del av året. Den av Stockholms Stad ägda matcharenan Hovet till vilken också herr- dam- 
och juniorlagens träning är förlagd drivs enligt ett avtal av Stockholm Live AB, ägt av Anschutz Entertainment Group. Med 
Stockholm Live föreligger ett avtal avseende nyttjande av Hovet samt för matcher som spelas i Ericsson Globe som sträcker 
sig över kommande säsong med option till förlängning ytterligare två år från arenaoperatörens sida. Hyra erläggs med en 
fast avgift per match och en rörlig del kopplad till publikantalet. Hyror för matcher och träningstider har uppgått till 5633
(5817) tkr. Av intäkterna från försäljning i restauranger och kiosker har dotterbolaget erhållit 1345 (1 557) tkr i provision.

NOT 5   ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

KONCERNEN KONCERNEN
MODER-

FÖRENINGEN
MODER-

FÖRENINGEN

2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016

Medelantalet anställda

Kvinnor 8 8 0 0

Män 61 62 3 3

TOTALT 69 70 3 3

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader KONCERNEN KONCERNEN
MODDER-

FÖRFÖRENINGEN
MODER-

FÖRENINGEN

2012 6/2017 2015/2016 2012016/26/2017 2012 5/25/2016016

Verkställande klubbdirektör 691 224 983 936 0 00

ÖvrÖvrigaiga ananstäställdlldaa 40 533 323 38 713 403 11 858 8 345345 1 8 866 66 471471

SUMMA 41 224 547 39 69797 333399 1 8858 5 345345 1 81 866 66 471471

Pensionskostnader för verkställande direktk örör 188 343488 96 96 73636 00 00

Pensionskostnader för övriga anställda 6 942 476 8 714 665 84 817 59 189

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 13 325 602 11 234 774 527 660 535 576

SUMMA 61 680 973 59 743 514 2 470 822 2 461 236

Kostnader för hyra av spelare samt ersättningar 
till personal som engageras med konsultavtal

4 844 658 1 737 277

66 525 631 61 480 791

varav

Herrlagsverksamhet 48 709 093 45 140 958

Juniorverksamhet 3 398 663 3 239 646

Övrig personal 14 417 875 13 100 187

66 525 631 61 480 791

Till styrelsen utgår inget arvode.
I totala personalkostnader i resultaträkningen ingår även kostnader för sjuk- och
olycksfallsförsäkringar etc. med sammanlagt 1 619 tkr (1 738).

Anställningsvillkor för klubbdirektören
Till klubbdirektören har utgått en årlig ersättning på 691 224 tkr, pensionspremier på 188 348 tkr
samt bilförmån. Klubbdirektören har varit sjukskriven under 7 månader, vilket påverkat årets ersättning.
Klubbdirektörens uppsägningstid är 9 månader. Några utfästelser om särskilda avgångsvederlag fi nns inte.

Spelarpensioner
Värdejusteringar av pensionsåtagande som täcks av kapitalförsäkringar har nettoredovisats
med 7 056 tkr med fi nansiella intäkter som motpost. Se not 7.



NOT 6    INVENTARIER KONCERNEN KONCERNEN
MODER-

FÖRENINGEN
MODER-

FÖRENINGEN

 2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016

Ingående anskaffningsvärden

-Vid årets början 942 696 2 482 549 0 0

-Inköp 708 446 52 365 0 0

-Utrangeringar 0 -1 592 218 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 651 142 942 696 0 0

Ingående avskrivningar

-Vid årets början -501 352 -1 957 131 0 0

-Återförda avskrivningar på utrangeringar 0 -1 592 218 0

-Årets avskrivning -259 518 -136 439 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -760 870 -501 352 0 0

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 890 272 441 344 0 0
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NOT 7    RÄNTEINTÄKTER OCH KOSTNADER

På lånet från dotterbolaget utgår ränta på 2%, uppgående till 160 tkr. Innehavare av konvertibla förlagslån
har eftergivit räntor med 10 tkr (30 tkr). I ränteintäkter ingår även en återvunnen reservering för ränta på
konvertibla förlagslån som eftergivits.

Värdeökning av kapitalförsäkringar med 7 056 tkr har nettoredovisats mot motsvarande
ökning av personalkostnad. Se not 5.

NOT 5    FORTSÄTTNING. KONCERNEN KONCERNEN
MODER-

FÖRENINGEN
MODER-

FÖRENINGEN

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 

Andel kvinnor i styrelsen 0 % 0 % 0 % 0 %

Andel män i styrelsen 100 % 100 % 100 % 100 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 50% 50% 50% 50%

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 50% 50% 50% 50%

NOT 8    SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT KONCERNEN KONCERNEN
MODER-

FÖRENINGEN
MODER-

FÖRENINGEN

 2016-05-01-
2017-04-30

2015-05-01-
2016-04-30

2016-05-01-
2017-04-30

2015-05-01-
2016-04-30

Aktuell skattekostnad -270 865 -428 070 0 0

Uppskjuten skatt 405 630 30 820 0 0

SUMMA ÅRETS SKATT 134 765 -397 250 0 0

KONCERNEN KONCERNEN
MODER-

FÖRENINGEN
MODER-

FÖRENINGEN

AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT
2016-05-01-
2017-04-30

2015-05-01-
2016-04-30

2016-05-01-
2017-04-30

2015-05-01-
2016-04-30

Resultat före skatt 1 674 969 3 827 719 1 571 500 1 680 445

Varav moderföreningens ej skattepliktiga resultat -1 571 500 -1 680 445 -1 571 500 -1 680 445

SUMMA SKATTEPLIKTIG VERKSAMHET 103 469 2 147 274 0 0

Temporära differenser 893 375 -2 692 464 0 0

Avsättning till periodiseringsfond -250 000 486 000 0 0

Ej avdragsgilla kostnader 484 973 2 005 495 0 0

Ej skattepliktiga intäkter -614 -535 0 0

BESKATTNINGSBART RESULTAT 1 231 203 1 945 770 0 0

Av ej avdragsgilla kostnader 2015/16 avser 1 570 tkr nedskrivning av näringsbetingade aktier.



NOT 10    AKTIER KONCERNEN KONCERNEN

NAMN 2016/2017 2015/2016

Svenska Hockeyligan AB  org.nr. 556220-9519
Ägarandel
Anskaffningsvärde

 

8,3%
100 000

8,3%
100 000

Hockey Invest Europe AB  org.nr. 556703-0407
Ägarandel
Anskaffningsvärde

16,7%
200 000

16,7%
1 670 000

European Ice Hockey Club Competition AG
Ägarandel
Anskaffningsvärde

2,4%
711 947

2,4%
711 947

Svenska DamHockeyLigan AB  org.nr. 559072-4265
Ägarandel
Anskaffningsvärde
 

10%
60 000

-
-

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 1 071 947 2 481 947

NOT 9    AKTIER I DOTTERBOLAG MODERFÖRENING MODERFÖRENING

2016/2017 2015/2016

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början 21 702 000 18 202 000

-Inköp 0 3 500 000

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 21 702 000 21 702 000

Föregående års förvärv av aktier i Djurgården Hockey AB om 3,5 mkr belastade resultatet i koncernen.

SPECIFIKATION AV AKTIER I DOTTERBOLAG
OCH ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

KAPITAL-
ANDELAR

RÖSTRÄTTS-
ANDELAR

ANTAL
ANDELAR

EGET
KAPITAL

ÅRETS
RESULTAT

556536-8734, Djurgården Hockey AB, Stockholm 56% 58,1% 1280 17 105 724 43 233

Aktier ägda av dotterbolag:

559008-8208, Djurgårdsbutiken AB, Stockholm 100% 100% 50 000 50 000 -

Intresseandelar ägda av dotterbolag:

Djurgårdens Merchandise Handelsbolag 50% 50% - 499 139 -861

Koncernen har även en fordran på Djurgårdens Merchandise Handelsbolag på 2 377 666 kr.
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NOT 10  AKTIER KONCERNEN KONCERNEN

NAMN 2016/2/201701 2015/2/ 0166

Svenska Hockeyligan AB  org.nr. 556220-951199
ÄgaÄgaranrandeldel
Anskaffningsvärde

8,38,3%%
10010 000000

8,38,3%%
100100 000000

Hockey Invest Europe AB B  org.n.nr. 5567030 -04040707
ÄÄgarandel
Anskaffningsvärde

16,7%
200 000

16,7%
1 670 000

European Ice Hockey Club Competition AG
Ägarandel
Anskaffningsvärde

2,4%
711 947

2,4%
711 947

Svenska DamHockeyLigan AB  org.nr. 559072-4265
Ägarandel
Anskaffningsvärde

10%
60 000

-
-

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 1 071 947 2 481 947

NONOT T 99  AKAKTITIERER II DDOTOTTTETTERBRBRBOLOLOLAGAGG MODMO ERFÖREÖRENINN G MODMO ERFERFÖREÖREÖRENINNNINGGG

20120 6/201717 2015/201601

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början 21 702 000000 18 18 202202 000000

-Inköp 00 3 53 50000 000000

REDOVIV SAT VÄVÄRDE VID ÅRETETS S SLUT 2121 702702 000000 211 702702 000000

Föregåg endde års förvärv av a aktikt er i Djurgårg dene HoH ckekey Ay AB oB m 3m 3,5 5 mkrm bebelasla tadde resuesultaltatettet i konkoncerce nenen.

SPECIFIKATION AV AKTIER I DOTTERBOLAG
OCH ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

KAPITAL-
ANDELAR

RÖSTRÄTTS-
ANDELAR

ANTAL
ANDELAR

EGET
KAPITAL

ÅRETS
RESULTAT

556536-8734, Djurgården Hockey AB, Stockholm 56% 58,1% 1280 17 105 724 43 233

Aktier ägda av dotterbolag:

559008-8208, Djurgårdsbutiken AB, Stockholm 100% 100% 50 000 50 000 -

Intresseandelar ägda av dotterbolag:

Djurgårdens Merchandise Handelsbolag 50% 50% - 499 139 -861

Koncernen har även en fordran på Djurgårdens Merchandise Handelsbolag på 2 377 666 kr.
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SKATTER OCH
UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

KONCERNEN KONCERNEN
MODER-

FÖRENINGEN
MODER-

FÖRENINGEN

NOT 11 2016-05-01-
2017-04-30

2015-05-01-
2016-04-30

2016-05-01-
2017-04-30

2015-05-01-
2016-04-30

Årets skattekostnad

Aktuell skatt -270 865 -321 150 - -

Uppskjuten skatt 405 630 -76 100 - -

SUMMA 134 765 -397 250 - -

Aktuell skatteskuld

Aktuell skatt -753 935 -443 720 - -

Löneskatt -3 959 499 -3 941 229 -1 431 668 -1 622 559

Avkastningsskatt -82 260 -67 530 -31 680 -16 950

Betald skatt 3 352 461 2 743 072 1 567 540 1 437 707

SKATTESKULD/FORDRAN -1 443 233 -1 709 407 104 192 -201 802

Uppskjuten skattefordran
avseende

Förlustavdrag - - - -

Temporära skillnader pensionsutfästelser* 8 049 488 7 558 109 - -

Temporära skillnader övriga poster 879 317 909 920 - -

SUMMA 8 928 805 8 468 029 -  -

* 22% x 50% av nominellt belopp uppgående till 36 588 580 34 355 041 - -

Uppskjuten skatt
avseende

Temporära skillnader pensionsutfästelser** 490 652 319 271 - -

Temporära skillnader övriga poster -30 022 -288 451 - -

Periodiseringsfond -55 000 -106 920 - -

SUMMA 405 630 -76 100 - -

** Nominell förändring 4 439 385 2 902 464 - -
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NOT 12  KAPITALFÖRSÄKRINGAR KONCERNEN KONCERNEN
MODER-

FÖRENINGEN
MODER-

FÖRENINGEN

2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016

Ingående premiebetalningar 129 590 751 135 562 136 60 880 669 69 754 518

Årets inbetalningar 3 223 304 6 358 626 - -

Värdeförändring 7 056 697 -5 169 967 4 333 050 -4 986 692

Årets utbetalningar -4 757 866 -7 160 044 -3 277 993 -3 887 157

UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE 135 112 886 129 590 751 61 935 726 60 880 669

FÖRUTBETALDA KOSTNADER 
OCH UPPLUPNA INTÄKTER

KONCERNEN KONCERNEN
MODER-

FÖRENINGEN
MODER-

FÖRENINGEN

NOT 13 2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016

Förutbetalda hyror 224 109 264 204 - -

Mediaersättningar SHL 1 936 020 1 597 000 - -

Övriga poster 1 432 191 871 595 75 650 53 277

3 592 320 2 732 799 75 650 53 277
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NOT 14    LIKVIDA MEDEL

Av koncernens likvida medel avser 1 847 tkr (1 126) och för moderföreningen 335 tkr (355) till bolaget utbetalda
kapitalförsäkringar för spelares pensioner vilket belopp i bolagets likviditetsplanering reserveras för omgående
utbetalning till spelarna samt för kommande löneskatt.

NOT 15    KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN   KONCERNEN KONCERNEN

2016/2017 2015/2016

Förfaller senare än 1 och tidigare än 5 år efter balansdagen

Konvertibla förlagslån 2012 - 2 250 000

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE LÅNGFRISTIG DEL AV FÖRLAGSLÅN - 2 250 000

Förfaller tidigare än ett år efter balansdagen 2 250 000 500 000

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE KORTFRISTIG DEL AV FÖRLAGSLÅN 2 250 000 500 000

Konvertibla förlagslån 2012
Lånet löper med en årlig ränta om 4% och förfaller till betalning den 30 juni 2017. Konverteringskursen är 57 737 kr per aktie 
vid konvertering 2017-06-30. Av beloppet kommer 2 000 000 kr att konverteras den 30 juni 2017 och
resterande belopp 250 000 kr kvarstår som konvertibelt lån.

NOT 16   AVSÄTTNINGAR KONCERNEN KONCERNEN
MODER-

FÖRENINGEN
MODER-

FÖRENINGEN

2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016

Pensionsåtagande 108 734 015 104 289 995 49 843 656 48 994 583

Uppskjuten löneskatt på pensionsåtagande 26 378 870 25 300 756 12 092 069 11 886 085

Övriga avsättningar 1 867 000 2 567 000 - -

136 979 885 132 157 751 61 935 725 60 880 668

Övriga avsättningar avser betalning för Mälarhöjdens ishall till och med 2019.

NOT 17  LÅNGFRISTIGA SKULDER KONCERNEN KONCERNEN
MODER-

FÖRENINGEN
MODER-

FÖRENINGEN

2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016

Skulder till kreditinstitut 800 000 2 000 000 800 000 2 000 000

Skulder till dotterföretag - - 8 000 000 8 000 000

UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE 800 000 2 000 000 8 800 000 10 000 000

59

NONOT T 1414   LILIKVKVIDIDA A A MEMEEDEDDELL

Av koncernens likvida medel avser 1 847 tkr (1 126) och f för ör moderföreningenen 33335 t5 tkr (35(355) 5 tiltill bolalagetget ututbetbetaldaldaa
kapitalförsäkringar för spelares pensioner viv lket beloopp pp i bolagetts ls ikvkviditettetsplplanea riningg reserverasras föför or omgåmgåendendee
utbetalning till spelp arna samt för kommo ande löneskaskatt.t

NOT 15    KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN   KONCERNEN KONCERNEN

2016/2017 2015/2016

Förfaller senare än 1 och tidigare än 5 år efter balansdagen

Konvertibla förlagslån 2012 - 2 250 000

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE LÅNGFRISTIG DEL AV FÖRLAGSLÅN - 2 250 000

Förfaller tidigare än ett år efter balansdagen 2 250 000 500 000

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE KORTFRISTIG DEL AV FÖRLAGSLÅN 2 250 000 500 000

Konvertibla förlagslån 2012
Lånet löper med en årlig ränta om 4% och förfaller till betalning den 30 juni 2017. Konverteringskursen är 57 737 kr per aktie 
vid konvertering 2017-06-30. Av beloppet kommer 2 000 000 kr att konverteras den 30 juni 2017 och
resterande belopp 250 000 kr kvarstår som konvertibelt lån.

NOT 16   AVSÄTTNINGAR KONCERERNEN KONCERNEN
MODMODER-ER-

FÖRFÖRENIE NGENGENN
MODO ER-

FÖRRENININGENGENN

2016/2017 2015/2016 2012016/26/20177 2012015/25/2016016

PenPensiosionsånsåtagt dande 108 734 015 104 289 995 49 9 843843 65566 4848 994994 585833

UppUppskjuteut n ln löneöneskaskatt på pensionsåtagande 26 6 378 870 25 300 75566 1212 092092 060699 1111 886886 080855

Övriga avsättningar 1 8867 6 0000 2 52 567 000 -- -

136136 97979 89 88585 132 157 77 7515 6161 935935 727255 60 60 88088 6688

Övriga avsättningar avser betalning för Mälarhöjdens ishall till och med 2019.

NOT 17  LÅNGFRISTIGA SKULDER KONCERNEN KONCERNEN
MODER-

FÖRENINGEN
MODER-

FÖRENINGEN

2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016

Skulder till kreditinstitut 800 000 2 000 000 800 000 2 000 000

Skulder till dotterföretag - - 8 000 000 8 000 000

UTGÅENDE BOKFÖRT VÄRDE 800 000 2 000 000 8 800 000 10 000 000
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NOT 20  ÖVRIGA SKULDER KONCERNEN KONCERNEN
MODER-

FÖRENINGEN
MODER-

FÖRENINGEN

2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016

Moms 651 435 471 040 - -

Personalens källskatt 1 278 165 1 925 180 176 194 94 795

Arbetsgivaravgifter 981 027 1 337 503 37 787 55 676

Kortfristig del av skuld till kreditinstitut 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Övriga poster 155 545 112 176 51 557 9 590

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 4 266 172 5 045 899 1 465 538 1 360 061

NOT 22  STÄLLDA SÄKERHETER KONCERNEN KONCERNEN
MODER-

FÖRENINGEN
MODER-

FÖRENINGEN

2016/2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016

Pantsatta kapitalförsäkringar för pensioner 135 112 886 129 590 752 61 935 726 60 880 669

Samt pensionsåtaganden täckta av pensionsstiftelse med 4 mkr.

NOT 18    SKULDER TILL DOTTERBOLAG

Moderföreningens skulder till dotterbolaget uppgår till 8,0 mkr långfristigt och 0,6 mkr kortfristigt.

NOT 19    TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Av årets inköp avser 77 tkr (75) inköp från dotterbolag.
Av årets försäljning avser 166 kr (0) försäljning till dotterbolag.



Stockholm den 7 juni 2017

Vår revisionsberättelse har lämnats den 9 juni 2017
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Till föreningsstämman i Djurgårdens IF Ishockeyförening
Org.nr. 802015-4251

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Djurgårdens IF Ishockeyförening
för räkenskapsåret 2016-05-01 -- 2017-04-30.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens och koncernens fi nansiella 
ställning per den 30 april 2017 och av dessas fi nansiella resultat och kassafl öde för året enligt årsredovisning-
slagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och 
för koncernen.
 
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs 
närmare i avsnitten “Den auktoriserade revisorns ansvar” samt “Den förtroendevalde revisorns ansvar”. Vi är 
oberoende i förhållande till föreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad 
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av 
föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhål-
landen som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan fi nns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifi erar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncern-
redovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 
utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information
eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för 
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig 
om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det fi nns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens och koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det fi nns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisions-
berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifi era uttalandet om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening 
och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

Revisionsberättelse
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• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger 
de underliggande transaktionerna och hä ndelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den fi nansiella informationen i
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. 
Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag är ensamt ansvarig för mina 
uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifi erat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
förvaltning för Djurgårdens IF Ishockeyförening för räkenskapsåret 2016-05-01 -- 2017-04-30 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet “Revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till föreningen och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust,
och det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen enligt stadgarna.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något 
väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed 
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med stadgarna.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst
eller förlust inte är förenligt med stadgarna.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen 
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns 
professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta 
för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med stadgarna.

Stockholm den 9 juni 2017

Anders Lindby     Kurt Sjölander
Auktoriserad revisor    Förtroendevald revisor



Foto  Bildbyrån, Mats Högberg, Johanna Lundberg, Jimmy Peterson, Johan Sahlén

Grafi sk formgivning  Kristofer Raitio AB (KR8)    Tryck  Ineko
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