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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 prisutvecklingen 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 även 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

My Engblom von Strauss

Tove Stål

Nina Gustafsson

(Djurgårdare)
Reg. fastighetsmäklare

(Djurgårdare)
Reg. fastighetsmäklare

(Djurgårdare)
Reg. fastighetsmäklare

(Djurgårdare)
Mäklarassistent

notar

vasastan & östermalm

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

Tidigare anställd.
Fick sluta pga att han sålde
för många råttbon.

En klassisk

BLÅRANDEN

drabbning
Inga träd får växa till himmelen och efter fem förlustfria matcher blev
det stopp mot ett Åtvidaberg som kämpar för sin överlevnad i Allsvenskan. Man vaggas lätt in i en känsla av odödlighet när segrarna
kommer på löpande band och kanske var det en anledning till en lite
svagare match. Att Djurgården kan och är och räkna med måste stå
helt klart efter den senaste månadens matcher och en tillfällig plump
påverkar absolut ingenting. Tvärtom kanske det ger tillbaks känslan
att ingenting är omöjligt, men heller inte gratis. Fullt fokus och full
satsning krävs i varje match i en mycket jämn allsvenska.
Djurgårdens blivande stjärnor spelar i U21-allsvenskan och kan titulera sig seriesegrare. Nu väntar ett spännande slutspel som startar
i gruppspelsform. Två hemmamatcher, mot Malmö FF och Häcken,
väntar och matchen mot Malmö spelas på Stadion. På ungdomssidan i
detta program kan du läsa mer om det.
Djurgårdens Facebook-sida växer lavinartat och passerade förra veckan 50 000-strecket. Simon Walthers från Hägersten blev nr 50 000 att
trycka på “gilla-knappen” och vann därmed fyra biljetter till dagens
match, grattis. 50 000 medlemmar visar vilket enormt intresse det
finns för Djurgården, jag hoppas att allt fler av dessa också hittar till
Stadion och fyller läktarna.
I dag väntar ett lag som har lika mycket som Åtvidaberg att jobba för,
fast i en annan del av tabellen. Efter 2-0 mot Helsingborg hägrar ett
SM-guld för Malmö FF. Förhoppningsvis ska dock en bortamatch på
Stockholms Stadion, mot ett revanschsuget Djurgården, inte vara
något enkelt steg på den vägen.
Djurgården mot Malmö FF, två lag som tillsammans har hela 26 SMguld i pokalrummen, är en klassisk drabbning med massor av prestige
i botten. Förhoppningsvis får vi även se en riktigt välspelad och spännande match i dag.
Nu kör vi!
Välkomna till Stockholms Stadion!

Utges av
Djurgården Fotboll
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Klocktornet Stockholms
Olympiastadion
114 33 Stocksholm
Kontakt
Telefon: 08 - 545 158 00
E-post: Info@dif.se
www.dif.se
Ansvarig Utgivare
Alf Johansson
alf.johansson@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

n JONAS RIEDEL

Kommande hemmamatcher:
3/10 DIF - AIK		
24/10 DIF - IF Elfsborg		
7/11 DIF - Halmstads BK

Råsunda 16:30
Stadion 16:30
Stadion 16:30
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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

Carlos Banda
Det är klart att vi är besvikna över hur matchen mot Åtvidaberg utvecklade sig. Det började ganska bra och vi
vaskade fram tre heta målchanser där vi skulle ha gjort mål, men vi hade helt enkelt inte tillräckligt med energi
i den matchen. Det är alltid jobbigt att förlora, men samtidigt påverkar en enstaka förlust oss inte nämnvärt
nu när vi har en så bra period bakom oss.
Att det gått så bra tror jag beror på flera saker. Vi har hittat en bra balans i laget. Daniel Sjölund och Kasper
Hämäläinen kompletterar varandra bra på innermittfältet, men jag tycker även att backlinjen har kommit till
sin rätt i kombination med att Pa Dembo Touray har storspelat. Samtidigt har vi skapat betydligt fler målchanser på slutet, och tittar man på var avsluten tas så ser man att det är från mycket närmre håll än tidigare.
Mycket handlar dessutom om det mentala spelet och självförtroende. Vi har vågat spela ut, varit modiga i våra
uppspel, tagit oss förbi våra motståndare och agerat med stort självförtroende.
Nu har vi laddat om batterierna inför dagens match mot Malmö FF. Vi vet att vi kan prestera bra, det visade vi
till exempel mot Örebro, och har vi en bra dag kan vi utan tvekan slå vilket lag som helst i Allsvenskan.
Malmö FF är ingen lätt motståndare. De leder Allsvenskan, och det med all rätt, de har varit det jämnaste laget
över året. De har ett bra passningsspel, en offensiv som kanske är det bästa i Allsvenskan, med flera giftiga
anfallare som hela tiden producera, och de kombinerar dessutom detta med ett tryggt försvarsspel. Jag tror
att det kommer att bli en match som liknar den mot Örebro och det gäller att vi spelar väldigt kompakt. Försvarsspelet får styras av hur samlade vi är och när alla är på plats, men vi kommer inte att gå in i matchen med
en defensiv inställning. Vi kan inte spela på deras misstag utan det gäller att hålla i bollen, det tror jag kan störa
Malmö. Men det måste vara ett bollinnehav som leder till någonting, inte bara att vi vänder fram och tillbaks
i backlinjen.
Det finns stora förutsättningar för en bra match och jag hoppas att stödet på läktaren som vanligt är fantastiskt. 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
Malmö FF vann slaget om Skåne när de i onsdags besegrade Helsingborgs IF med 2-0 i seriefinalen. Matchvinnare blev 18-årige Dardan Rexhepi som i två avstängda forwardars frånvaro gjorde ett mål och en assist i när
han fick chansen för första gången från start. Segern innebär att Malmö FF med tre poängs försprång på Helsingborg har tagit kommandot om guldstriden men vid djurgårdsvinst i kväll kan lagen vara lika igen.
Efter sju sorger och åtta bedrövelser har Malmös tidigare hårt ifrågasatte tränare Roland Nilsson skapat ett
vinnande lag. Receptet har varit att inte värva namnkunniga rutinerade spelare utan framgången kommer i
stället som följd av att Malmö de senaste säsongerna lyckats slussa upp spelare från de egna leden upp till alaget. Flera spelare i dagens trupp är bofasta i Sveriges U21-landslag. Ett annat vinnande recept har varit att
flytta ned en spelare i backlinjen som under alla år som mittfältare alla år fått kritik för att bara rullen bollen i
sidled. I dag är Sidleds-Daniel Andersson mittbacksankare, lagkapten och pådrivare i laget.
På nya Swedbank Stadion är lagbet obesegrade den här säsongen. Tio av elva matcher där har vunnits och en
har slutat oavgjort. Tryggheten på hemmaplan stärker Malmö. Laget spelar en rörlig och finessrik fotboll som
både är underhållande och framgångsrik. Borta är laget mer mänskligt att möta och bland annat har laget förlorat mot nedflyttningskandidaten AIK
n THOMAS ALEXANDERRSON

MOTSTÅNDARPROFILER

24 Agon Mehmeti
Laget främste måskytt hittills med nio fullträffar. Mehmeti har näsa för mål och levererar
både i och utanför straffområdet. Många av
passningarna han får kommer från anfallskompisen Daniel Larsson. Tillsammans bildar de en duo som Djurgården får se upp med.

7 Daniel Larsson
Kvick forward som leder lagets interna poängliga. En spelare som springer mycket på djupet
som både göra många mål och många målgivande passningar. Sju mål och åtta passningar
hittills har det blivit hittills
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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 -

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 -

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

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

Danilo Kuzmanivic
Försvarare

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

29
33

Trimi Makolli
Mittfältare

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

Lucho
Försvarare

12

Carlos Banda

Född: 4 mars 1985
Längd/vikt: 182 cm/78 kg
Moderklubb: Arsenal de Sarandí
Säsonger i DIF: 2010 -

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 Prince Ikpe Ekong
Prince Ikpe-Ekong är inte bara Djurgårdsspelaren med det mest artistklingande förnamnet – han är också
relativt nybliven backklippa. Men att han skulle ha bytt position håller han inte med om. Sedan han kom till
DIF sommaren 2008 har Prince huvudsyssla varit en defensiv roll på mittfältet. Men den senaste tiden har han
tagit ett steg ned i banan och gjort det på ett väldigt bra sätt.
Hur ser du på att ha bytt position från mittfältare till back den senaste tiden?
- Jag ser det inte som att jag har bytt, mer som att jag anpassat mig till vad som behöver göras för stunden för
att vårt spel ska funka. Jag har kapacitet att spela back och när tränarna vill ha mig där så spelar jag där.
Vad är det som har hänt i laget nu jämfört med början av säsongen när spelet inte fungerade lika
bra?
- Vi har haft bra potential hela säsongen, de flesta spelarna i laget är sådana som tillhört de bästa i sina tidigare
lag. Vi frågade oss själva varför det ändå inte fungerade och försökte prata om det. Nu visar vi vad vi kan göra.
31-årige Prince, med 22 landskamper för Nigeria i bagaget, värvades till Djurgården från Gais 2008, något som
fick en del uppmärksamhet efter att Prince avslöjat att han innan övergången såg en blå tröja i en dröm och
sedan fick höra från Gud att det var en Djurgårdströja. Prince talar ofta och gärna om sin tro och menar att den
påverkar honom på fotbollsplanen.
Vad är dina favoritminnen i Djurgården under dina dryga två år i klubben?
- När vi vann kvalmatchen mot Assyriska förra året är det starkaste minnet. Man såg i publikens ansikten att
de inte trodde att vi skulle klara det, men de var ändå där för att stötta oss. Genom min tro så släpper jag aldrig
hoppet och när vi ändå lyckades göra 3-0 var känslan fantastisk. Sen så måste jag säga derbyvinsten senast mot
Aik, den var speciell.
Ditt namn är Prince. Men är du funky?
- Haha. Jag är en glad person. Om jag är ledsen så rinner det av mig snabbt, jag får kraft av min tro och försöker
sprida glädje och hopp till människor omkring mig.
n DAN BLOMBERG
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DIF Ungdom

Slutspel för U21 – kom och se morgondagens stjärnor!
Djurgårdens U21-lag har gjort en fantastisk säsong och vann U21-allsvenskans norra grupp. Nu är det dags för
slutspel, och som seriesegrare får Djurgården två av tre matcher på hemmaplan.
Djurgården lottades i samma grupp som Malmö FF, Helsingborg och Häcken. Serien avgörs med enkelmöten
och de två bästa lagen går vidare till kvartsfinal. Djurgårdens slutspelsmatcher spelas enligt följande:
Tisdag 21/9 klockan 15:30 Helsingborgs IF – DIF på Olympia
Onsdag 29/9 klockan 17:00 DIF - Malmö FF på Stockholms Stadion
Tisdag 5/10 klockan 16:00 DIF - BK Häcken på Hjorthagen
Observera att matchen mot Malmö FF spelas på Stockholms Stadion. För att täcka omkostnader tar vi ett
inträde på 20 kronor för medlemmar, 40 kronor för övriga. Barn till och med 16 år går in gratis. Till matchen
mot Häcken på Hjorthagen blir det inget inträde.
Kom och heja fram Djurgården till kvartsfinalen!
n JONAS RIEDEL

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
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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!

20

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!
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STA ND U P C O ME DY VAR J E O N S D AG

29/9 Jakob Öqvist,
Kodjo Akolor,
Al Pitcher
& Janne
Westerlund

Julshower 1/12, 8/12 & 15/12. X-mas comedy
Bord ring: 08 644 54 18 • Före 15.00: 070-666 99 89
Hornsgatan 31/Mariatorget 1A • www.helenes.se

• Rådgivning varje år
• Koll på pensionen
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50 kr/m

• Telefonbanken
• Internetbanken
• e-kort och Verified by Visa
• Kort och kredit
• Mobilbanken
• Snabbsaldo till mobilen
• Värdepapperstjänst Bas
• Nyhetsbrev
Välkommen in på kontoret Swedbank Östermalm
eller läs mer på swedbank.se/nyckelkund
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DJURGÅRDEN

MALMÖ FF

15. Pa Dembo Touray

27. Johan Dahlin

30. Christoffer Matwiejew

30. Dejan Garaca

35.Tommi Vaiho

2.Ulrich Vinzents

2. Joona Toivio

4.Joseph Elanga

3.Yosif Ayuba

5.Miljan Mutavdzic

4. Patrik Haginge

6.Markus Halsti

5. Petter Gustafsson

7.Daniel Larsson

6. Jani Lyyski

8.Daniel Andersson

14. Kebba Ceesay

9.Wilton Figueiredo

26. André Calisir

10. Rick Kruys

33. Lucho

11. Jeffrey Aubynn

29. Danilo Kuzmanovic

14. Guillermo Molins

8. Prince Ikpe Ekong

15. Pontus Jansson

11. Daniel Sjölund

16. Yago Fernandez

16. Kasper Hämäläinen

17. Ivo Pekalski

19. Hrvoje Milic

18. Edward Ofere

20. Martin Andersson

19. Niklas Hansson

21. Joel Perovuo

20. Ricardinho

22. Philip Hellquist

21. Jimmy Durmaz

25. Sebastian Rajalakso

22. Filip Stenström

28. Trimi Makolli

24. Agon Mehmeti

17. Sharbel Touma

26. Jiloan Hamad

7. Kennedy Igboananike

28. Alexander Nilsson

9. Johan Oremo

29. Jasmin Sudic

10. Christer Youssef

36. Muamet Asanovski

12. Mattias Jonson

44. Dardan Rexhepi

23. Charles Simba
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