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Spelar allsvenskt
och fixar toppbetyg
Dif-talangen Emil Bergström vill skaffa sig bra backup.
Djurgårdens stjärnskott
Emil Bergström, 18, satsar lika hårt på studierna
som på fotbollen.
– Om tre år kan mitt
knä gå sönder, då behöver jag en utbildning att
falla tillbaka på, säger
”Ivan Drago” som han
kallas.
Lika många som sorgliga är historierna om de gudabenådade
fotbollstalangerna som satsat allt
de har på att förverkliga drömmen om ett liv som fotbollsproffs.
Drömmar som sedan brutalt gått i
kras till följd av trasiga korsband
eller menisker.
Djurgårdstalangen Emil Bergström, 18, har hittills varit förskonad från allvarligare skador – har
brutit ett par tår bara – men kalkylerar ändå med att det värsta kan
hända.
– Om tre år kan mitt knä gå sönder, då kan jag aldrig mer spela
fotboll. Det känns som att jag behöver en utbildning att falla tillbaka på. För om man skitit i skolan helt, vad ska man då göra? Då
är hela yrkeslivet förstört, säger
han.
Killen som av vissa kallas Ivan
Drago eftersom han är fruktansvärt lik Rocky Balboas ryske
motståndare, spelad av Dolph
Lundgren, i den klassiska boxningsfilmen, men som till skillnad från Drago bär tandskydd
– ena framtanden slogs ut i en spiralgunga när han var sju, pappa
Björn kom hem och de lade den
i mjölk och åkte till tandläkaren
som satte fast den igen – är en
udda figur i Fotbollssverige. Visst
finns det andra som studerar parallellt med elitfotbollen, men de
är få på djurgårdarens nivå.
Emil Bergström sticker ut, menar Jonas Kull som är idrottschef
på Djurgårdsakademin på Vittra
gymnasium, Södermalm. Där studerar även elever som Mika Zibanejad, DIF Hockey, och Philip
Sparrdal Mantilla, DIF Fotboll.
Dels läser han det tuffaste programmet, natur, dels spelar han alagsfotboll redan i årskurs 2. Vanligare är att ta klivet upp när man
går i trean.
– Det är en individ med ett oerhört driv. Jag skulle inte bli förvånad om denne gosse spelar allsvensk fotboll och parallellt läser
in en högskoleexamen, säger Jonas Kull.
Personer med Djurgårdskoll vet
kanske att en viss Stefan Alvén,
före detta sportchef i klubben,
gjorde just det, utbildade sig till
jurist samtidigt som han spelade
allsvenskt i DIF.
Emil Bergström vet inte vad han
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i korthet
Jogga i kostym på
kortegevägen
Löpning Nya motionslopp
poppar upp som svampar ur
jorden, ofta med allt mer
spejsade teman. Frågan är om
inte Säpojoggen den 19 juni
tar priset.
Loppet går på årsdagen av
Kronprinsessan Victorias och
prins Daniels bröllop och följer
kortegevägen på 4,7 kilometer,
från Storkyrkan via Hamngatan– Kungsgatan–Strandvägen ut till Djurgården.
Löparna ska vara utrustade
med oknäppt svart kostym,
vit skjorta, svart slips, svarta
strumpor och svarta skor.

DIF värvar ännu
ett målvaktslöfte
Innebandy Nyblivna svenska
mästarinnorna Djurgården
fortsätter att förstärka på målvaktssidan. Den senaste att an-
sluta till DIF, sedan guldkeep
ern Linnéa Bergman aviserat
att hon slutar, är Hammarby IF
IBF:s löfte Emma Nilsson, 19.
– Emma har en stor potential att utvecklas till en riktigt
bra målvakt, säger DIF:s
sportchef Roland Pettersson.
Sedan tidigare är även Telges
Elin Jonsson, 19, samt Linnea
Lexe, 24, senast i schweiziska
mästarlaget Red Ants Rychenberg, klara.

Halvarsson till
Riksläger 4
Handboll Andreas Halvarsson, Hammarby IF:s
niometerstalang, har
tagits ut till Riksläger 4
för pojkar födda 1994.
I Katrineholm den 6–9
augusti får han sällskap av ytterligare fyra
Stockholmare, Adam
Hajas, Viktor Bergkvist
och Henrik Olsson, IFK
Tumba HK, samt Viktor
Hallén, Tyresö IF. Syftet
med lägret är att rekrytera och utbilda spelare
till kommande landslagsverksamhet.

Djurgårdens nya ungdomsstjärna Emil Bergström satsar hundra procent på fotboll och studierna i naturvetenskap. Här
Foto: Chris Anderson
med lagkamraterna ute på Kaknäs och i klassrummet på Vittras gymnasium på Södermalm.

w Sjunger och spelar piano
w Namn: Emil Bergström.
w Ålder: Har nyss fyllt 18 år.
w Bor: Nälsta.
w Familj: Pappa Björn Andersson,
mamma Lena Bergström, syster
Viola, 17, och halvbror Fredrik, 30.
w Aktuell: Fixar toppbetyg på
NA-linjen, Djurgårdsakademin på
Vittra Södermalm, parallellt med
spel i allsvenska Djurgården och i

vill jobba med i framtiden, därför
planerar han att läsa in 400 poäng
extra i ekonomi nästa år, parallelt
med naturämnena.

P18-landslaget som möter Polen i
kväll och på torsdag.
w Andra intressen: Att sjunga
och spela piano.
w Mobiltelefonsignal: Jimi
Hendrix ”Voodoo child”.
w Förebild: Ingemar Stenmark.
”Hans motivation är något jag
försöker eftersträva både i sporten och i skolan”.

– Fotboll är min prio ett, men
om jag inte blir proffs så vill jag
ha alla valmöjligheter. Pappa var
också en lovande fotbollspelare,

men det blev lite för mycket fester och tjejer. Det misstaget tänker
inte jag göra.
Fyra a-lagsmatcher från start
har det redan blivit för killen som
kom från BP till Djurgården 2008,
senast på innermittfältsposition
mot Elfsborg. Debuten skedde
hemma mot Malmö.
– Det var en jättehäftig känsla.
Jag hörde alla skrika: ”Emil Bergström är bara sjutton år”. Nu får
man betalt för alla gånger man
varit ute och sprungit och det ösregnat.
l Monika Ruborg
monika.ruborg@mitti.se
tel 550 550 67

Sophie Melin blev
mvp i Lampe
Basket Stockholms Polisen
Kungsholmens flickor födda
-98 tog sig till final i hemmaturneringen Lampe Challenge.
Där tog det stopp mot Skuru
som vann med 33–24. Priset
som turneringens mest värde
fulla spelare i åldersklassen
gick dock till Polisen-tjejen
Sophie Melin som gjorde 20 av
sitt lags 24 poäng.
Turneringen är döpt efter
Maciej Lampe som var den första
basketspelaren från Sverige att
spela i NBA. I dag spelar
Lampe för ryska klubben Unics
Kazan.

