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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
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vasastan & östermalm

08-522 480 40 • Tomtebogatan 8
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08-545 815 00 • Linnégatan 11

Tidigare anställd.
Fick sluta pga
sviktande resultat.

Skön derbyseger att
bygga vidare på

BLÅRANDEN
Utges av
Djurgården Fotboll

Det har varit en riktigt bra Djurgårdsvecka. I torsdagens match mot
Mjällby visade Djurgården upp en stabilitet som man tidigare bara
sett under korta perioder. Det ledde till tre sköna poäng och en bra
känsla inför söndagens derby mot AIK. Tyvärr tog det bara en dryg
minut för AIK att ta lednigen på Råsunda, men Djurgården hade
en kontroll på matchen som man inte haft mot AIK på många år,
kämpade, slet och vände resultatet till 2-1 och ytterligare en seger.
Det var Djurgårdens första seger mot AIK i Allsvenskan sedan maj
2007 och många med mig tycker säkert att det var en av de härligaste
segrarna på länge. Det har krävts lite tålamod och en del finjusteringar, men Djurgården ser verkligen ut att vara på gång nu.

Adress
Klocktornet Stockholms
Olympiastadion
114 33 Stocksholm

Ett intressant konstaterande är att under de först åtta omgångarna
har Djurgården ett snitt på 4.25 skott på mål per match, under de
senaste två matcherna är snittet 6.5. Om det beror på förändringar
i spelsystem, att laget blir allt mer samspelt, att man har gjort nödvändiga finjusteringar eller något annat kan man diskutera, men kul
är det. Alla vill vi se ett offensivt Djurgården som skjuter och som gör
mål. Och som håller tätt bakåt. Förhoppningsvis får vi se mycket av
det på Stadion i dag mot GAIS.

Ansvarig Utgivare
Alf Johansson
alf.johansson@dif.se

På Stadion har det dessutom trillat in poäng hela tiden, bortser vi
ifrån matchen mot Helsingborg inför tomma läktare så har det blivit
tre segrar och en oavgjord. Den statistiken och det vägvinnande spel
laget visat upp på slutet ger i alla fall mig goda förhoppningar inför
dagens match.
Våren är här, Djurgården spelar allt bättre och klättrar i tabellen.
Nu är det bara att hoppas att det kommer betydligt fler åskådare till
Stadion än i tidigare matcher, det är Djurgården värt.
Vi hälsar medlemmar, publik, samarbetspartners, domare, motståndare och media välkomna till dagens match mot Åtvidaberg.
Nu kör vi!

n JONAS RIEDEL

Kontakt
Telefon: 08 - 545 158 00
E-post: Info@dif.se
www.dif.se

Redaktör
Jonas Riedel
jonas.riedel@dif.se
Formgivning
Hamid Shokatyan
Tryck
Litografia Alfaprint
www.alfaprint.se
Foto
(om ej annat anges)
Bildbyrån
Hamid Shokatyan
Andreas Grandin

Kommande hemmamatcher
22/5 DIF - Gefle IF		

Stadion

16:00
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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
I dag kommer vi till spel med en derbyseger i ryggen och vi tränare är jättenöjda med hur våra spelare genomförde stora delar av matchen på Råsunda. De gjorde en bra prestation och jag tycker att vi vann rättvist
mot AIK, men samtidigt måste vi komma ihåg att det är historia nu. Fotbollsmatcher är en färskvara och idag
väntar en ny inspirerande uppgift. Vi är mycket väl medvetna om att vi måste jobba ännu hårdare än i söndags
för att vinna i kväll. Jag tror inte att det kommer att bli en lika öppen match som mot AIK då Gais är skickliga
på att spela snålt och kontra. Det är upp till oss tränare och ledare att motivera våra spelare att göra en ny
kraftansamling när det är så här tätt mellan matcherna.
I det här läget kommer hela vår spelartrupp att bli viktig och det är flera spelare som kommer att få mer speltid
än tidigare och även starta i matcherna som vi har kvar inför uppehållet. Till dagens match är det två försvarsspelare som båda gjorde mycket bra insatser mot AIK som saknas. Yosif Ayuba blev utvisad efter två varningar
och är avstängd medan Jani Lyyski fick en bristning i baksidan av låret och inte är i speldugligt skick. Det är
naturligtvis mycket tråkigt men det är som det är och då måste andra spelare gå in och ta för sig.
Vår avsikt är att vi ska bestämma på Stadions gräsmatta i kväll och fortstätta på den inslagna vägen med många
avslut och hörnor. Lyckas vi med det blir vi jobbiga att möta. Mot AIK hade vi flera farliga hörnor och det var
också efter en sådan som vi kvitterade i slutet av första halvlek.
Vi spelare och ledare vill rikta ett stort tack till vår hemmapublik på Stadion, till de tusentals djurgårdare som
kom ut till Råsunda och stöttade oss i söndags och de tappra som även hade tagit sig ner till Malmö förra
måndagen. Ni har alla del i våra två raka vinster och jag hoppas att vi kan bjuda er på fin fotbollsunderhållning
med nya poäng i kväll.
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.
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DAGENS MOTSTÅNDARE
Laget som under de senaste veckorna varit på tapeten gästar Stadion ikväll. Tyvärr har rubrikerna handlat om
mycket annat än det sportsliga. Inför säsongen var nog GAIS ett av de mest vårtippade lagen men har trots
mycket rykten fått behålla de flesta nyckelspelarna vilket gör tränare Axéns jobb lite enklare.
Klubben som brukar kallas för folkets lag i Göteborg gör i år sin 52:a Allsvenska säsong av klubbens 106 år.
Man har vunnit tre SM-guld dock kom det senaste 1954. Under de senaste 10 åren har man varit nere och vänt
i de lägre divisionerna men har nu etablerat sig som ett stabilt lag i Allsvenskan.
Tränaren Alexander Axén gör i år sin andra säsong som huvudansvarig tränare för Göteborgslaget och har satt
sin prägel på laget som ett trevligt spelande lag med bra spets i Wanderson men även med en hel del spännande
spelare som de två islänningarna Hédinsson och Jonasson.
GAIS har under de nio matcherna varit lite ojämna och vunnit en hel del svåra matcher som Häcken och AIK
men sedan åkt på förluster mot lag som Mjällby och Brommapojkarna. Dock har jämnheten i år varit klart
bättre under årets inledning än fjolårets. Man har så här långt i årets serie vunnit fyra matcher och endast
förlorat två. Detta gör att kvällens match kan bli mycket spännande och intensiv precis som mötena med GAIS
brukar vara.

n JONATHAN ISRAELSON

MOTSTÅNDARPROFILER

25 Wanderson do Carmo

Den brasilianske anfallaren som under de senaste veckorna varit på tapeten har trots flera proffsanbud fortsatt leverera för ”makrillarna” från
Göteborg. Förra säsongens skyttekung har inte
varit sämre under detta år utan inlett året med 3
mål och fyra assist. Detta är kanske sista gången man får uppleva denna spelare på Stadion.

2 Richard Ekunde

Den gamle Djurgårdsbekantingen som aldrig
fick chansen utan lånades ut till Åtvidaberg har
verkligen fått sitt ordentliga genombrott som
högerback hos GAIS. En mycket jämn spelare
som sällan är avstängd trots sin fysiska spelstil.
Ekunde kan spela både ytterback och mittback
och gör nu sin 5 säsong i den grön-svarta tröjan.
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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
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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 -
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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 -

Johan 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

Christoffer Matwiejew

Prince Ikpe Ekong
Mittfältare
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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
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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
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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
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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

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

12

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
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Carlos Banda
Tränare

Lennart Wass

Kjell Frisk

Tränare

Målvaktstränare

Martin Sundgren

Palmar Hreinsson

Individuell tränare

Fys och individuell tränare

Stefan Tanda

Bengt Sparrelid

Sjukgymnast

Läkare

Inge Lindström

Kjell Lundqvist

Lagledare

Materialförvaltare
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SPELARPROFIL
Det råder givetvis optimism i djurgårdslägret efter derbysegern mot AIK men Kebba Ceesay tar det hela med
ro och är fullt fokuserad på kvällens uppgift mot Gais.
– Vi ska inte tro för mycket bara för att vi har två segrar i rad. Jag är inte direkt Bojan Djordjic eller Martin
Mutumba. Vi är Djurgården, vi är ödmjuka, säger han och skrattar.
Backstjärnan firade vinsten över antagonisten från Solna genom att, citat: ”Tänka på deras kaxighet och flina.”
– Vi gör vår bästa match för året och visar att vi har kvalité i truppen. Vi jobbar som ett lag och det ska vi
fortsätta med att göra.
Trots kräftgång i början av säsongen har backstjärnan aldrig slutat tro på årets trupp.
– Det är svårt att sätta fingret på vad som var fel de första matcherna. Kanske var det dålig koncentration. Men
alla lag kan inte bara vinna matcher. Vi har haft lite otur men hela tiden haft positiv stämning i gruppen. Jag
tror på oss.
Kebba Ceesay är självkritisk och menar på att han själv inte nått ut till sin fulla potential.
– Jag är inte nöjd. Jag kan mycket mer och det vill jag visa, säger han.
Som trettonåring kom han till Sverige från Gambia, och det var först på svensk mark han började spela organiserad fotboll på allvar. IK Brage gjorde ett gott jobb med honom innan han värvades till Djurgården 2007. I
februari förlängdes hans kontrakt med tre år.
– Mitt kontrakt gick ut i år så när Djurgården erbjöd mig ett nytt var det inget snack. Jag trivs jättebra här.
Kebba bor på Södermalm och tillbringar helst sin lediga tid med att ta det lugnt med familjen eller kompisen
Dembo Tourray.
– Det är viktigt att koppla bort fotbollen ibland, säger han.
I kvällens drabbning mot Gais gäller dock full koncentration.
– Det blir absolut ingen lätt match. Vi får inte sväva i väg nu utan måste spela minst lika bra som mot AIK. Vi
är starka på Stadion men Gais kommer inte dit för att förlora.
Är det något du vill hälsa till publiken?
– Jag vill verkligen tacka våra fans. Det känns otroligt bra varje gång vi kliver in på arenan. Jag hoppas att det
kommer mer folk än tidigare. De betyder mer än de tror.
n NICKLAS JUNGSTEDT

Kebba Ceesay
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DIF UNGDOM
Anmäl ditt barn till Sommarfotbollskolan 2010
Varje år under sommarlovet arrangeras Djurgården
Fotbolls sommarfotbollskola på Östermalms IP. Sommarfotbollsskolan är ett bra tillfälle att träffa nya
kompisar, introduceras och utvecklas i fotboll med
åldersanpassad träning. Här blandas teknik- och
spelövningar med lekar. Sommarfotbollsskolan vänder sig således inte till spelare som önskar riktigt tuff
träning. Fotbollskoleveckan avslutas med Lilla VM
sista dagen.

Akademigrupp för pojk- och flickspelare i DIF
9-10 år
Parallellt med den ordinarie sommarfotbollsskolan
drivs en akademigrupp för DIF-spelare. Akademigruppen tas ut bland de spelare som anmäler sig till
ordinarie sommarfotbollsskola.
Pojkgruppen består av ca 25 spelare och flickgruppen
av ca 15. Denna grupp erbjuds avancerad, seriös och
relativt intensiv teknikträning. Akademispelare deltar inte i Lilla VM
Aktuella spelare får en separat inbjudan ca 10 dagar
före respektive läger. Kostnaden för deltagare i akademigruppen är 2100:-.

Sommarfotbollskolan arrangeras en vecka i början av
sommarlovet, 14-18/6, och en vecka i slutet av sommarlovet, 11-13 + 16-17/8. Samtliga deltagare får en
Adidas fotboll, t-shirt, vattenflaska, diplom, frukt,
lunch och mellanmål.

Anmälan
Du anmäler dig genom att fylla i anmälningsblanketten på www.difungdom.se och samtidigt betala
in deltagaravgiften, 1500 kr, på bankgiro 342-8893
(DIF Ungdom). Glöm inte skriva avsändare och aktuell vecka på betalningen. OBS! Anmälan registreras
först när deltagaravgiften är Djurgårdens IF Fotboll
Ungdom tillhanda.

Kostnaden är 1500 kr/vecka. Sommarfotbollsskolan
är öppen för alla (även om du inte spelar fotboll i
Djurgården)

Sista anmälningsdag 17 maj (v.24) respektive 23 juli
(v.32/33). Vänligen notera att antalet platser är begränsat.
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

15

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
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SAMARBETSPARTNERS

Print wall

FULL FART FRAMÅT

18

OFICIELLA PARTNERS

PACKA TRUNKEN
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Storstockholms lokala
bemanningsföretag SBP samaretar
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.
Kontakta oss på 08-658 11 00 så berättar vi mer om
vad vi kan göra för er inom lager, transport och service!
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www.sbpsverige.se
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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!

22
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DJURGÅRDEN

GAIS

15. Pa Dembo Touray

1. Dime Jankulovski

30. Christoffer Matwiejew

31. Emir Yazvin

35.Tommi Vaiho

32. Henri Sillanpää

2. Joona Toivio

2. Richard Ekunde

3.Yosif Ayuba

3. Erik Berthagen

4. Patrik Haginge

4. Hallgrímur Jónasson

5. Petter Gustafsson

6. Reuben Ayarna

6. Jani Lyyski

7. Jonas Lundén

14. Kebba Ceesay

8. Richard Spong

26. André Calisir

11. Tommy Lycén

27. Adam Outinen

12. Magnus Jonsson

29. Danilo Kuzmanovic

13. Calum Angus

8. Prince Ikpe Ekong

15. Fredrik Lundgren

11. Daniel Sjölund

17. Johan Mårtensson

16. Kasper Hämäläinen

18. Aram Khalili

19. Hrvoje Milic

19. Kyle Patterson

20. Martin Andersson

20. Kenneth Gustafsson

21. Joel Perovuo

21. Joel Johansson

22. Philip Hellquist

22. Björn Andersson

25. Sebastian Rajalakso

23. Eyjólfur Hédinsson
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