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FOTBOLL LIVE!

BLÅRANDEN
Utges av
Djurgården Fotboll

Så var det äntligen dags för matchen jag och många djurgårdare har
längtat efter sedan segern mot Assyriska i kvalet. Att få se Blåränderna live på Stockholms Stadion är något mycket speciellt. Vi fick ju
inte se matchen mot Helsingborg på plats, men nu när Brommapojkarna gästar borgen kommer Djurgården att få det stöd som laget
saknade förra hemmamatchen. Idag är det flera spelare som gör sin
första match inför publik på Stadion och jag hoppas att det ska bli en
positiv upplevelse för alla.
Att ta poäng mot Brommapojkarna är historiskt sett svårt för
Djurgården som endast har vunnit en match i Allsvenskan på fyra
försök. Dessutom har man inte gjort mål i tre av matcherna. 4-1
segern på Grimsta förra säsongen gav de enda poäng Djurgården tagit
i Allsvenskan mot BP. Vi vet att Brommapojkarna har en bra grund i
sitt försvarsspel och det krävs rörelse och variation i spelet för att ta
poäng ikväll.

Adress
Klocktornet Stockholms
Olympiastadion
114 33 Stocksholm
Kontakt
Telefon: 08 - 545 158 00
E-post: Info@dif.se
Webbplats
www.dif.se

Nästa hemmamatch spelas måndagen den 12 april mot Trelleborg
och matchen börjar 19.00. Se till att köpa din biljett snarast via dif.se.
Missa inte informationen på hemsidan om Vårpaketet som innehåller
de fem hemmamatcherna i april och maj.

Ansvarig Utgivare
Alf Johansson
alf.johansson@dif.se

Vill även påminna om hockeyns framfart i slutspelet. Hemmamatcher
spelas i semifinal 2, 4, 5 och 7. Se till att stötta hockeyn i slutspelet
redan nu på lördag 3 april. Biljetter köper du via difhockey.se.

Redaktör
Jonas Riedel
jonas.riedel@dif.se

Vi hälsar medlemmar, publik, samarbetspartners, domare, motståndare och media välkomna till dagens match.

Formgivning
Hamid Shokatyan

Kämpa Djurgården!
n TOMAS AF GEIJERSTAM

Foto
(om ej annat anges)
Bildbyrån
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ALLT OM
DJURGÅRDEN
I MOBILEN

APPEN ÄR
GRATIS!

Med Sportbladets nya fotbollsapplikation får du full koll på allt som händer
kring Djurgården och Svensk fotboll direkt i din mobil. Sportbladets nya applikation finns att ladda ner till både iPhone och Androidtelefoner.
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Bäst när det gäller

TRÄNARENS ORD

Lennart Wass
Vi är ju inte nöjda med vår insats mot Helsingborg, den var inte lika bra som mot Häcken. Vi använde inte det
spelsätt vi tänkt använda och som vi använt tidigare. Helsingborg var taktiskt skickliga och fick oss att spela
lite chansartat och resultatet var inte oförtjänt på något sätt. Nu har vi inga poäng efter två matcher, det absolut viktigaste nu är att våga tro på det vi jobbat med i många månader, samtidigt som vi självklart måste börja
ta poäng. Men jag är helt övertygad om att vi snabbt kommer att hitta tillbaks igen.
Nu möter vi Brommapojkarna som inte heller tagit så många poäng. Vi ska förbereda oss på att föra matchen
men måste också vara förberedda på att det kan bli en kampmatch. Vi måste bättra på vårt närkampsspel, vårt
andrabollsspel och vårt boxspel, både offensivt och defensivt.
Veckan mellan matcherna har varit ganska normal, vi har en del tuffare träningar och en del lättare, det har
blivit en del taktiska övningar där vi framför allt jobbat med uppbyggnadsspelet och försvarsspelet. Det gäller
att vi hittar tillbaks till vårt grundspel. Flera spelare har kommit tillbaks i träning och vi har dessutom fått
Sharbel Touma in i laget. Det har gjort att konkurrensen ökat och det märks direkt på träningarna, intensiteten och viljan ökar. Vi kommer att mycket ha nytta både av att ha fler spelare att välja på och att träningarna
blir tuffare. Att träningarna är bra är viktigt när man inte tar poäng, det visar att alla tror på det vi gör och inte
börjar tvivla.
Brommapojkarna mötte vi i vintras och då gjorde vi en av våra svagaste matcher. Vi har respekt för dem, de
klarade sig bra i Allsvenskan förra året. Men samtidigt får vi inte ha för mycket respekt utan måste våga tro på
att vi ska kunna dominera matchbilden och störa dem, de ska få det riktigt jobbigt på Stadion.
Det här blir ju egentligen den riktiga hemmapremiären, mot Helsingborg var det öde på Stadion men nu blir
det förhoppningsvis fullsatt. Det kommer att vara viktigt för oss, det ger extra energi och laddning i laget.
Tillsammans ska vi göra allt för att ta våra första poäng.
Välkomna!
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MASSCREATION

HELA SVERIGES FOTBOLLSKLUBB ÄLSKAR ALLSVENSKAN
Vi är 1,2 miljoner tippare som är huvudsponsorer för Sveriges största fotbollsliga. Det gör
vi för att vi älskar fotboll och att ses på arenan. Även på dagar som inte kallas lördag.

6

DAGENS MOTSTÅNDARE
Dagens motståndare Brommapojkarna har hela 30 säsonger i näst högsta serien. I högsta serien gör man endast sin tredje säsong, i maratontabellen ligger man på plats 34. Premiäråret i Allsvenskan var 2007 men
slutade med en sistaplats och nytt spel i Superettan. Men 2009 var man tillbaks och klarade nytt kontrakt via
en tolfteplats.
Brommapojkarna har haft lätt för Djurgården i Allsvenskan, båda matcherna 2007 slutade med seger, precis
som vårmatchen 2009. Men Djurgården fick en skön revansch på Grimsta i september när man vann med 4-1,
två mål kom dessutom från tidigare BP-spelaren Christer Youssef.
Brommapojkarna tappade en hel del rutin inför säsongen när lagkaptenen Jon Persson, Richard Henriksson
och Markus Karlsson, alla med ett förflutet i Djurgården, bestämde sig för att lägga av. Dessutom försvann
mittfältsstrategen och främste målskytten Philip Haglund till holländska SC Heerenveen. I stället har man
knutit till sig Pontus Segerström från Stabaek och Djurgårdsbekantingen Babis Stefanidis. Men sin vana trogen
lyfter man även upp spelare från egna leden, något BP varit väldigt framgångsrika med genom åren.
BP har startat säsongen med en uddamålsförlust borta mot Helsingborg och oavgjort på Råsunda mot AIK. På
dessa matcher har man inte gjort något mål och den nollan får gärna vara intakt efter matchen mot Djurgården
på Stadion.

n JONAS RIEDEL

MOTSTÅNDARPROFILER
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STRYKTIPSET – STOLT SPONSOR
AV ALLSVENSKAN SEDAN 1934

INGEN HEJAR PÅ DJURGÅRDEN
Man älskar dem, även om det i perioder är en plåga. Som stolt sponsor av Allsvenskan
vill vi säga: Vad som än händer så är du varmt välkommen till hela Sveriges fotbollsklubb.
Vi ses på lördag.
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HELA SVERIGES FOTBOLLSKLUBB

Egentligen började årets
allsvenska matcher för 15 år sedan.
På hundratals grusplaner runtom i Sverige.
Det främsta målet med vår fotbollssponsring är förstås inte att alla
ska bli elitspelare.
Viktigast för oss är alla de tusentals tjejer och killar som varje vecka
träffas, tränar och har skoj runtom i landet. Många av dem med
reklam från sin ICA-butik på dräkten.
För även om ICA-märket ofta syns på kända svenska lag är det framför allt ungdomsidrotten vi stöttar. Det är ett av våra sätt att bidra
till ett gott samhälle.
Om vi också har bidragit till att några knattar har blivit elitspelare,
är vi självklart mycket glada för det.
Handla hos ICA, en bra affär...och betala med ICA-kundkort.

DJURGÅRDENS TRUPP 2010
Pa Dembo Touray
Målvakt

15

Född: 31 Mars 1980
Längd/vikt: 198 cm/105 kg
Moderklubb: Real de Banjul
Säsonger i DIF: 2000, 2003 -

Tommi Vaiho
Målvakt

Försvarare

35

Försvarare

3

Anfallare

5

Anfallare

Född: 24 Oktober 1986
Längd/vikt: 186 cm/78 kg
Moderklubb: Moheds SK
Säsonger i DIF: 2008 -

10

Försvarare

2

Patrik Haginge
Försvarare

4

Jani Lyyski
Försvarare

6

Född: 16 Mars 1983
Längd/vikt: 192 cm/89 kg
Moderklubb: IFK Mariehamn
Säsonger i DIF: 2010-

7

Född: 26 Februari 1989
Längd/vikt: 175 cm/70 kg
Moderklubb: Dynamos
Säsonger i DIF: 2010 -

John Oremo

Joona Toivio

Född: 2 April 1985
Längd/vikt: 183 cm/75 kg
Moderklubb: IF Eker
Säsonger i DIF: 2008 -

Född: 1 Januari 1985
Längd/vikt: 179 cm/75 kg
Moderklubb: IFK Anderstorp
Säsonger i DIF: 2009-

Kennedy Igboananike

30

Född: 10 Mars 1988
Längd/vikt: 186 cm/81 kg
Moderklubb: Sibbo Vargarna
Säsonger i DIF: 2010 -

Född: 30 November 1990
Längd/vikt: 173 cm/71 kg
Moderklubb: Vasalunds IF
Säsonger i DIF: 2009 -

Petter Gustafsson

Målvakt

Född: 31 Juli 1992
Längd/vikt: 194 cm/90 kg
Moderklubb: Djurgården
Säsonger i DIF: 2010 -

Född: 13 September 1988
Längd/vikt: 189 cm/89 kg
Moderklubb: Djurgårdens IF
Säsonger i DIF: 2005 -

Yosif Ayuba

Chritoffer Matwiejew

Prince Ikpe Ekong
Mittfältare

8

Född: 5 Oktober 1978
Längd/vikt: 180 cm/83 kg
Moderklubb: Julius Bergers
Säsonger i DIF: 2008 -

9

Christer Youssef
Anfallare

Född: 1 December 1987
Längd/vikt: 179 cm/75 kg
Moderklubb: Bromstens IK
Säsonger i DIF: 2009 -

10

Daniel Sjölund
Mittfältare

11

Född: 22 April 1983
Längd/vikt: 178 cm/80 kg
Moderklubb: IF Finströms
Säsonger i DIF: 2003 -

Kebba Ceesay
Försvarare

Mittfältare

14

Mittfältare

17

Mittfältare

20

Mittfältare

Född: 23 September 1988
Längd/vikt: 186 cm/81 kg
Moderklubb: Fanna BK
Säsonger i DIF: 2008 -

Mittfältare

16

Hrvoje Milic
Mittfältare

19

Joel Perovuo
Mittfältare

21

Född: 11 Augusti 1985
Längd/vikt: 187 cm/81 kg
Moderklubb: Espoo PS
Säsonger i DIF: 2010 -

22

Född: 12 maj 1991
Längd/vikt: 185 cm/73 kg
Moderklubb: Djurgårdens IF
Säsonger i DIF: 2008 -

Sebastian Rajalakso

Kasper Hämäläinen

Född: 10 Maj 1989
Längd/vikt: 183 cm/75 kg
Moderklubb: NK Osijek
Säsonger i DIF: 2009 -

Född: 9 Maj 1982
Längd/vikt: 177 cm/75 kg
Moderklubb: Enköpings SK
Säsonger i DIF: 2008, 2010 -

Philip Hellquist
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Född: 8 Augusti 1986
Längd/vikt: 187 cm/77 kg
Moderklubb: MaPS
Säsonger i DIF: 2010-

Född: 25 Mars 1979
Längd/vikt: 178 cm/71 kg
Moderklubb: Motala AIF
Säsonger i DIF: 97-99/2010 -

Martin Andersson

Anfallare

Född: 16 Januari 1974
Längd/vikt: 179 cm/79 kg
Moderklubb: IF Kumla
Säsonger i DIF: 2005 -

Född: 14 November 1987
Längd/vikt: 177 cm/76 kg
Moderklubb: Brage
Säsonger i DIF: 2007-

Sharbel Touma

Mattias Jonson

Charles Simba
Mittfältare

23

Född: 25 Februari 1990
Längd/vikt: 184 cm/78 kg
Moderklubb: Bro IK
Säsonger i DIF: 2010 -

25

André Calisir
Försvarare

26

Född: 13 Juni 1990
Längd/vikt: 180 cm/76 kg
Moderklubb: Djurgårdens IF
Säsonger i DIF: 2010 -

11

Adam Outinen
Försvarare

27

Försvarare

Mittfältare

Född: 7 Juni 1992
Längd/vikt: 177 cm/75 kg
Moderklubb: FC Independiente
Säsonger i DIF: 2009 -

Född: 15 Augusti 1992
Längd/vikt: 177 cm/73 kg
Moderklubb: BKV Norrtälje
Säsonger i DIF: 2010 -

Danilo Kuzmanivic

Trimi Makolli

29

Född: 4 Januari 1992
Längd/vikt: 174 cm/73 kg
Moderklubb: Röda Stjärnan
Säsonger i DIF: 2010 -

Carlos Banda

Lennart Wass

Tränare

Tränare

Kjell Frisk

Martin Sundgren

Målvaktstränare

Individuell tränare

Palmar Hreinsson

Stefan Tanda

Fys och individuell tränare

Sjukgymnast

Kjell Lundqvist
materialförvaltare

12
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SPELARPROFIL

Tommi Vahio
Skolgången har aldrig varit första prioritet för Djurgårdens målvaktslöfte Tommi Vahio, 21.
– Jag var aldrig särskilt duktig. Jag tränade hellre och visste redan som tonåring att jag skulle ha fotbollen som
jobb, säger han till Blåranden.
Medan hans jämnåriga kompisar har en inrutad sju till fyra-tillvaro som elektriker lever Tommi drömmen som
fotbollsproffs. För en och en halv månad sedan flyttade han hemifrån för första gången.
– Jag bor på Östermalm numera. Dagarna är sig lika. Man är på Kaknäs till klockan två sedan kanske man träffar någon vän på stan eller spelar tv-spel. Jag ska inte klaga.
Han har tillhört Djurgården sedan sexårsåldern, utöver en kort sejour i yngre tonåren i just BP, och fick i
matchen borta mot Häcken göra allsvensk debut. En stor upplevelse för Tommi.
– Det var jättekul. Det var visserligen bara två och ett halvt tusen där men de var enbart djurgårdare så det
kändes som en hemmamatch.
Under fjolåret lånades han ut till bottenlaget Vasalund i Superettan. Skillnaden mellan ligorna är märkbar,
enligt Tommi.
– Det är bättre spelare och det går snabbare i Allsvenskan. Men vi låg i botten så det var lite mer att göra i
Vasalund, konstaterar han.
Tommi bedömer sina två första allsvenska insatser som ”ok”. Djurgårdens målvaktstränare Kjell Frisk är nöjd
med sin adept.
– Han får helt klart godkänt. Tommi är oerhört ambitiös och samarbetsvillig och öppen för att lära sig saker
man vill förändra. Han är väldigt reaktionssnabb och duktig med fötterna. Jag ser en ljus framtid för honom.
Han vill verkligen bli bättre hela tiden, det är inget han bara säger utan det är så.
Tommi instämmer.
– Jag vill fortsätta utvecklas och ta förstaplatsen. Det blir väldigt svårt då Dembo Tourray är topp två om inte
bäst i Allsvenskan. Men jag ska jobba hårt för att bli nummer ett.
Med så tuff konkurrens om målvaktsposten – hur är stämningen i Djurgårdens målvaktsläger?
– Den är väldigt bra. Vi stöttar varandra hela tiden och tränar hårt och har absolut inga problem oss emellan.
Han vet i skrivande stund inte om han kommer att få spela mot Brommapojkarna men hans magkänsla inför
matchen är god.
– Jag tror att vi vinner och att det kommer mycket folk. Vi blir bättre och bättre, säger Tommi Vahio.
n NICKLAS JUNGSTEDT

FOTO: STEFAN PERSSON WWW.JARNKAMINERNA.SE
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DIF UNGDOM
Stockholmsfotbollen samarbetar för att stödja fotbollsföräldrar
I ett unikt samarbete mellan Djurgårdens IF, IF BP, AIK och Hammarby IF har Stockholmsfotbollen nu enats
bakom ett gemensamt koncept. Konceptet går ut på att genom utbildning stötta föreningarnas föräldrar så att
de i sin tur kan vara ett effektivt stöd för sina barn. För detta syfte kontaktades Johan Fallby, idrottspsykologisk utbildare och rådgivare för Svenska Fotbollförbundet. Johan, som bland annat författat boken ”Spelarutveckling – ett helhetsperspektiv” har arbetat med Djurgårdens och Halmstad BK:s herrlag i Allsvenskan, samt
pojk-, flick-, junior och damlandslaget i fotboll.
Utbildningen
Samtliga föräldrar i föreningen kallades till en obligatorisk utbildning under namnet ”Att vara idrottsförälder”.
Utbildningen genomfördes under februari månad och totalt deltog ca 450 föräldrar. Där fick de ta del av vad
forskningen säger om rollen som idrottsförälder och hur starkt föräldrarna påverkar sina barn utan att man
kanske alltid tänker på det. Johan tryckte mycket på att man som förälder bör ha en viss distans till sitt barns
idrottande och mer verka i stödjande situationer som t ex skjutsa till träningar, se till att barnet får ordentligt
med mat och så vidare. Den tekniska delen av idrottandet, fotbollsinlärningen i det här sammanhanget, lämnas med fördel över till den utsedde tränaren.
Ytterligare utbildningar
I Djurgårdens Akademi- och Elitförberedande lag (11-19 år) kan förväntningarna upplevas ännu större. Därför
genomför Djurgården IF:s egna idrottspsykologiska rådgivare, Andreas Claesson, ytterligare föräldrautbildningar med dessa lag under april.
n NIKLAS RIBJER

Vi utför schakt
och anläggning av:

RESTAURANG & FESTVÅNING 08-10 10 39
14

Hur tar vi hand om våra talanger?
1992 startades projektet TipsElit. Uppdraget var och är att trygga svensk fotbolls framtid med
en kvalificerad tränarkår, som kan ta fram och utveckla talanger. Fredrik Ljungberg, Rasmus Elm,
Lars Lagerbäck och Jörgen Lennartsson några av de som har kommit fram genom TipsElit.
Läs mer på svenskaspel.se/tipselit.

www.svenskaspel.se/tipselit
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Då kan ditt liv bli både roligare och enklare. Har du inte möjlighet att gå på
matchen kan du alltid se den med Telia Digital-tv hemma i soffan. Eller om
du är på språng kan du se matchen i mobilen och hålla dig uppdaterad med
senaste nytt, sms:a ”fotboll” till 724 04.
Välkommen till Telia.

16

Boka en kostnadsfri värdering
så planterar vi ett träd!
(På Råsunda om du vill...)
Vi på Notar är väl förtrogna över prisutveckling i Vasastan och Östermalm
- så om du funderar på att sälja så är det oss du ska kontakta om du vill
göra ditt livs affär. Just nu så ser vi till att plantera ett träd vid Victoriasjön i
Östafrika om du bokar en kostnadsfri värdering hos oss.
Tillsammans kan vi göra något bra för miljön och Djurgården.

Per Knaust

Helena Rissel

Marcus Öberg

Daniel Broné

Kontorschef (Djurgårdare)
Reg. fastighetsmäklare

(Djurgårdare)
Reg. fastighetsmäklare

(Djurgårdare)
Reg. fastighetsmäklare

(Djurgårdare)
Reg. fastighetsmäklare

Carina Käll
(Djurgårdare)
Reg. fastighetsmäklare

My Engblom von Strauss Joakim Holmstedt
(Djurgårdare)
Reg. fastighetsmäklare

(Djurgårdare)
Reg. fastighetsmäklare

Nina Gustafsson
(Djurgårdare)
Mäklarassistent

notar

vasastan & östermalm

08-522 480 40 • Tomtebogatan 8

Tidigare anställd.
Fick sluta pga
sviktande resultat.

08-545 815 00 • Linnégatan 11
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SAMARBETSPARTNERS

Print wall

FULL FART FRAMÅT

18

OFICIELLA PARTNERS

PACKA TRUNKEN
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Storstockholms lokala
bemanningsföretag SBP samarbetar
med Stockholms Stolthet!
Rätt person på rätt plats ger nöjda kunder. Det är nyckeln
till vårt kvalitetstänkande. SBP lovar inget som SBP inte
kan leverera.
Tveka inte att höra av dig till oss på 08-658 11 00 så berättar vi
mer om vad vi kan göra för er inom lager, transport och service!

20

www.sbpsverige.se

Dags att knyta nävarna. 2010 blir glädjens
år för Stockholms stolthet. Visst älskar vi klacksparkar, drömmål, smörpassningar och perfekta
glidtacklingar. Men i år handlar det om en enda
sak. Om det som finns bakom klubbmärket på
matchtröjan. Nämligen passionen, spelgläjden
och gemenskapen. Det sanna DIF-hjärtat.

Vi på Stadium finns med er hela säsongen.
Med den bästa servicen, det bästa sortimentet
och de bästa priserna. Så att ni kan fokusera
på det vi alla älskar – fotbollen. Lycka till!

21
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DJURGÅRDEN

BROMMAPOJKARNA

15. Pa Dembo Touray

1. Benny Lekström

30. Christoffer Matwiejew

20. Kristoffer Nordfeldt

35.Tommi Vaiho

2. Pontus Segerström

2. Joona Toivio

3. Mikkel Jensen

3.Yosif Ayuba

4. Mauricio Albornoz

4. Patrik Haginge

5. Kim Odelius

5. Petter Gustafsson

6. Ferhat Korkmaz

6. Jani Lyyski

7. Gabriel Petrovic

14. Kebba Ceesay

8. Joakim Runnemo

26. André Calisir

9. Imad Chhadeh

27. Adam Outinen

10. Pablo Pinones Arce

29. Danilo Kuzmanovic

11. Olof Guterstam

8. Prince Ikpe Ekong

12. Babis Stefanidis

11. Daniel Sjölund

13. Tim Björkström

16. Kasper Hämäläinen

14. Nabil Bahoui

19. Hrvoje Milic

15. André Möllestam

20. Martin Andersson

16. Pär Asp

21. Joel Perovuo

17. Gustav S. Magnusson

22. Philip Hellquist

18. Miiko Albornoz

25. Sebastian Rajalakso

19. Serge-Junior Ngouali

28. Trimi Makolli

21. Andreas Eriksson

7. Kennedy Igboananike

22. Elliot Lindberg

9. Johan Oremo

23. Dalil Benyahia

10. Christer Youssef

24. Ted Fontér

12. Mattias Jonson
23. Charles Simba
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