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Vi är ditt livs bästa affär!

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. Låt oss ge din bostad en kostnadsfri värdering. 

Det kan vara ditt livs bästa affär.

Carina Käll
(Djurgårdare)

Reg. fastighetsmäklare My Engblom von Strauss
(Djurgårdare)

Reg. fastighetsmäklare

Nina Gustafsson
(Djurgårdare)

Mäklarassistent

Tove Stål
(Djurgårdare)

Reg. fastighetsmäklare

Helena Rissel
(Djurgårdare)

Reg. fastighetsmäklare

Marcus Öberg
(Djurgårdare)

Reg. fastighetsmäklare

Per Knaust
(Djurgårdare)

Reg. fastighetsmäklare

Daniel Broné
(Djurgårdare)

Reg. fastighetsmäklare

Jacqueline Brongniart
(Djurgårdare)

Reg. fastighetsmäklare

Olle Holmaeus
(Djurgårdare)

Reg. fastighetsmäklare
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Siktet är inställt åt samma 
håll som Christer och
flaggan tog 2009, uppåt!
Det är en sliten klyscha, men snacka om ketchupeffekt. 
Visst hade vi alla hoppats på poäng borta mot IFK 
Göteborg, men 4-0 är jag rätt så övertygad om att 
väldigt få av oss hade tippat. Minst sagt rutinerade 
Mattias Jonson var en av spelarna bakom triumfen 
och att han är tillbaks är givetvis väldigt betydelsefullt, 
men det var inte en spelare som körde över Göteborg 
utan ett lag där många spelare höjt sig en nivå. Ingen 
inom laget har slutat tro på att det kommer vända, 
men att få en sådan här knuff framåt betyder givetvis 
hur mycket som helst för Magnus Pehrsson och hans 
spelare. Nu gäller det dock att inte leva kvar i den 
matchen, i veckan som gått har laget fortsatt att träna 
för en långsiktig utveckling, i dag väntar en ny och lika 
viktig match och sedan ytterligare en. Fokus måste 
ständigt vara här och nu.

Innan dagens match får vi besök av Christer 
Fuglesang, Sveriges enda astronaut. Med sig har han 
den Djurgårdsflagga han tog emot 2007 och som varit 
med honom under hans första rymdresa. Flaggan 
färdades otroliga nio miljoner kilmeter på en höjd 
upp till 360 kilometer över Stockholms Stadion och 
vad vi vet är Djurgården den enda fotbollsföreningen 

i världen som haft en egen flagga på den höjden. 
Flaggan återvänder nu till Djurgården och vi tackar 
Christer. Förhoppningsvis kan flaggan vara en symbol 
för de höjder Djurgården vill, och ska, nå framöver.
   
Dagens match mot nykomlingarna Syrianska blir en 
ny möjlighet i jakten på en tryggare tabellplacering. 
Med Göteborgsmatchen i ryggen är det ett lag fullt 
av självförtroende som går ut på planen, fokuserade 
på att göra en minst lika bra match i dag. Som vanligt 
har vi på läktaren en viktig uppgift med att ge dem 
det stöd vi kan. Siktet är inställt åt samma håll som 
Christer och flaggan tog 2009, uppåt!

Välkomna till dagens match, nu kör vi!

Nästa match: 
Djurgårdens IF – BK Häcken 
26/6 Stockholms Stadion 19:00 

Ändrad matchdag!



Vi på Stadium � nns 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!

Dags att knyta nävarna. 2011 blir glädjens
år för Stockholms stolthet. Visst älskar vi klack-

sparkar, drömmål, smörpassningar och perfekta
glidtacklingar. Men i år handlar det om en enda
sak. Om det som � nns bakom klubbmärket på

matchtröjan. Nämligen passionen, spelgläjden
och gemenskapen. Det sanna DIF-hjärtat.
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Matchen mot Syrianska blir 
en helt annan match  
än mot Göteborg
Segern i Göteborg var givetvis jätteviktig för oss alla, 
speciellt på det sätt som den kom till. Det handlade om 
stenhårt arbete, framför allt defensivt, och att vi hela 
matchen jobbade som en enhet, som ett lag. Dessutom 
var vi effektiva och skärpta när vi skapade våra lägen. 
Kombinationen av detta blev bra och vi kunde vinna 
matchen klart. Nu gäller det att bygga vidare på det 
genom att fortsätta träna bra, att utveckla både vårt 
försvarsspel, anfallsspel och omställningsspel vilket 
vi har jobbat hårt med hela den här veckan fram till 
dagens match.
 
Jag bedömer att matchen mot Syrianska blir en helt 
annan match än mot Göteborg. Syrianska är ett 
bättre lag offensivt än defensivt, de har en ambition 
att vara spelförande, men de har en ambition att spela 
en teknisk fotboll till skillnad mot Göteborg som har 
betydligt mer fysik i sitt spel. Därför gäller det att 
matcha det och att få ett övertag genom att vinna fler 
dueller och närkamper, det tror jag är nyckel. Samtidigt 

gäller det att vi är skickliga när vi har bollen, jag tror vi 
har en stor fördel om vi kan var det spelförande laget.

Den här veckan har vi jobbat med våra offensiva och 
defensiva omställningar, det är oftast där matcherna 
avgörs. Det kan vara omställningar både högt upp och 
långt ner i banan, det viktiga är att vi jobbar efter den 
strategi vi har. Sedan tittar vi givetvis på vårt kollektiva 
försvarsspel och en tydlig idé i vårt anfallsspel där vi 
måste ha fart i passningsspelet.

Mattias Jonson och Johan Oremo är tillbaks i spel och 
det betyder mycket. Vi har haft problem att göra mål 
och då är det viktigt att få tillbaks två anfallare. Det 
är två bra spelare som spelar med mycket hjärta, men 
det ger även en kick till övriga offensiva spelare, med 
konkurrens måste all vara bra på träningarna, göra mål 
och göra sitt arbete för laget om man vill spela. 

Välkomna till dagens match mot Syrianska!

Managerns ord  Magnus Pehrsson
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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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STRYKTIPSET – STOLT SPONSOR
AV ALLSVENSKAN SEDAN 1934

HELA SVERIGES FOTBOLLSKLUBB
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Syrianska FC är en ung förening som gör sin första 
allsvenska säsong. Klubben bildades 1977 som ett 
korplag under namnet Suryoyo Sportklubb. Under de 
första åren var man ett lag i mängden av kompislag. 
När klättringen i seriesystemet väl började gick det 
ganska fort. 1986 gjorde laget sin första säsong i 
div.5 och i samband med det bytte man namnet till 
nuvarande Syrianska FC. 

1991 gick laget som nykomling rakt igenom division 
3 och avancerade till div.2, som då var tredje högsta 
nivån i svenska seriesystemet. Nu stannade man i 
seriesystemet och etablerade laget på nivån. Visserligen 
föll man ner i trean igen 95-99 (nedflyttningen 
1994 är enda gången man flyttats ner en serie!) men 
sedan började laget bli ett topplag i tvåan. På den 
tiden räckte det inte med att vinna serien för att gå 
upp i Superettan, även ett kval, mot en av de övriga 
seriesegrarna, var tvunget att klaras av. 2001 vann laget 
division 2 och fick kvala till Superettan, ett kval man 
dock förlorade mot Åtvidaberg. Likaså tog man sig till 
kval mot Qviding 2005, men förlorade även då. 

Året efter gjordes seriesystemet om och division 1 
skapades som en ny tredjenivå. 2008 vann SFC serien 
och blev för första gången klart för näst högsta serien, 

Superettan. Redan debutsäsongen blev man 4:a och i 
fjol vann man som bekant även Superettan och blev 
allsvenskans 61:a lag genom tiderna.

Publiksiffrorna har haft svårt att utvecklas i samma 
takt som lagets avancemang genom serierna. Visst 
har det varit fina publiksiffror när man var i de lägre 
divisionerna. 7 146, publikrekord i division 1, kom för 
att se Syrianska mot Assyriska, som då var serieledare. 
Man snittade på ungefär 1 200 åskådare i division 
1, och i Superettan förra året 2 687. Just nu ligger 
publiksnittet på 3 432, vilket är lägst i årets serie. 

Det finns intressanta namn i laget, Peter Ijeh är 
tillbaka i Allsvenskan. Förra året i Superettan gjorde 
han inte mindre än 17 mål men ha spelade också fram 
till fem mål. Med 22 poäng var så klart en viktig faktor 
i Syrianskas serieseger. Förutom Ijeh och Sleyman så 
finns mittfältarna Arneng, Barsom och Touma som 
alla spelat allsvensk för vår klubb. Dessutom har alla 
tre varit ute i Europa en sväng. Touma var viktig i 
vårt spel förra året. En del av osäkerheten har funnit 
på försvarssidan men i laget har hållit nollan i de tre 
senaste matcherna och bara släppt in ett mål på de 
senaste fem, å andra sidan bara gjort mål i två av dessa 
fem matcher. 

Dagens Motståndare  Stefan Andersson
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all light all fast

adidas.com/football
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DJURGÅRDENS TRUPP 2011

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

Pa Dembo Touray
Målvakt

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

Christoffer Matwiejew
Målvakt15 30

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

Joona Toivio 
Försvarare

2

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

Yosif Ayuba
Försvarare

3

Född: 17 november 1991 
Längd/vikt: 189 cm/92 kg 
Moderklubb: Miami FC 
Säsonger i DIF: 2011 -

Gale Agbossoumonde
Försvarare

4

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

Tommi Vaiho
Målvakt

35

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

Jani Lyyski 
Försvarare

6

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

Kennedy Igboananike
Anfallare

7

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

Prince Ikpe Ekong
Mittfältare

8

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

Johan Oremo
Anfallare

9

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

Christer Youssef
Anfallare

10

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

Petter Gustafsson
Försvarare

5



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

Daniel Sjölund
Mittfältare

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

Mattias Jonson
Anfallare11 12

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

Kasper Hämäläinen 
Mittfältare

16

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

Kebba Ceesay
Försvarare

14

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

Philip Hellquist 
Mittfältare

22

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

Sebastian Rajalakso
Mittfältare

25

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

Joel Perovuo
Mittfältare

21

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

André Calisir
Försvarare

26

Född:  21 maj 1980 
Längd/vikt: 181 cm/74 kg 
Moderklubb: Spårvägens FF
Säsonger i DIF: 99-01, 2011-

Joel Riddez  
Försvarare

17

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

Trimi Makolli
Mittfältare

28

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

Danilo Kuzmanivic
Försvarare

29

Född: 13 april 1992 
Längd/vikt: 196 cm/82 kg 
Moderklubb: Håbo FF
Säsonger i DIF: 2010 -

Daniel Jarl
Försvarare

24



Martin Sundgren
Individuell tränare

Palmar Hreinsson
Fys och individuell tränare

Inge Lindström
Lagledare

Kjell Frisk
Målvaktstränare

Carlos Banda
Tränare

Magnus Pehrsson
Manager

Född: 15 mars 1991 
Längd/vikt: 172 cm/71 kg 
Moderklubb: Djurgårdens IF
Säsonger i DIF: 1998-

Rtawi Mecconen
Försvarare

Född: 4 februari 1992 
Längd/vikt: 190 cm/82 kg 
Moderklubb: Tungelsta IF
Säsonger i DIF: 2004-

Carl Björk
Anfallare31 32

Född: 18 augusti 1992 
Längd/vikt: 173 cm/65 kg 
Moderklubb: Heby AIF
Säsonger i DIF: 2008-

Joakim Alriksson
Mittfältare

34

Född: 19 maj 1993 
Längd/vikt: 187 cm/79 kg 
Moderklubb: Brommapojkarna
Säsonger i DIF: 2008-

Emil Bergström
Försvarare

33

Född:  11 augusti 1993 
Längd/vikt: 186 cm/80 kg 
Moderklubb: Djurgårdens IF
Säsonger i DIF: -2003, 2008-

Philip S Mantilla 
Försvarare

36
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Bengt Sparrelid
Läkare

Christian Andersson
Naprapat

Stockholms Stolthet

FULL FART FRAMÅT

Behöver du, ditt företag, din
skola eller din förening en
buss? Ange koden DIF så
får du rabatt. Välkommen!

Tel: 08-55668800
www.travellerbuss.se

traveller buss
Stolt bussleverantör till Djurgårdens IF

Som sann djurgårdare träffas man på Östra!
Ibland för att fira ibland för att trösta.

Vällagad husmanskost, lunch, middag, á la carte, smörgåsar mm.
Kaffe, öl och vin. Fullständiga rättigheter.

Välkomna önskar Berit.

SPECIALPRISER FÖRE OCH EFTER MATCH!

DJURGÅRDSPUB MED UTESERVERING
Öppet alla dagar, tel 08-612 00 14

Tunnelbana Tekniska Högskolan, nära till Stadion



Följ ditt

hjärta
blårandiga

* 259 kr/mån avser ‡ Sport. Operatörsspecifika avvikelser och kostnader kan tillkomma. Abonnemanget löper utan bindningstid utöver av operatören tillämpad uppsägningstid vilken kan variera.

SE djurgårdEnS
bortamatchEr på ‡ 

259 kr/mån*
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Behöver du, ditt företag, din
skola eller din förening en
buss? Ange koden DIF så
får du rabatt. Välkommen!

Tel: 08-55668800
www.travellerbuss.se

traveller buss
Stolt bussleverantör till Djurgårdens IF
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Mattias 
Jonson

Spelarprofil   Jonas Riedel

När Mattias Jonson kom till Djurgården 2005 slog 
det ner som en mindre bomb. Landslagsmannen hade 
år 2000 lämnat Helsingborgs IF för danska Bröndby 
där han gjorde fyra säsonger innan flyttlasset gick till 
England och Norwich. Bland de 59 landskamperna 
minns många det klassiska målet i EM 2004 som 
betydde 2-2 mot Danmark och som tog Sverige vidare 
från gruppspelet på Italiens bekostnad. Mattias Jonson 
var helt enkelt en spelare av mycket hög nivå för 
Allsvenskan och en prestigevärvning för Djurgården.

- Jag hade varit med om att åka ur Premier League 
men var egentligen inställd på att stanna kvar, men det 
kändes som ett bra läge att återvända till Sverige när 
Djurgården hörde av sig. Jag kände mig i bra form när 
jag kom men det tog ändå ett tag innan det lossnade, 
vändningen kom väl i matchen hemma mot Malmö, 
berättar Mattias.

Mattias har aldrig varit den stora målskytten, men 
hans karaktär och vilja har alltid kunnat lyfta ett helt 
lag. Och när det verkligen, verkligen behövts, ja då har 
Mattias även klivit fram som målskytt. Om målet mot 
Danmark var viktigt för Sverige så var kvalmålet mot 
Assyriska 2009, som räddade laget kvar i Allsvenskan, 
minst lika viktigt för Djurgården.

- Det är väl mer slumpmässigt, men jag har väl på 
senare år känt av att jag behöver ta mer ansvar. Fast 
även om jag tycker det är skitkul att göra mål så har 
jag väl mer strävat efter att laget ska vinna än att just 
jag ska göra dem. 

De senaste säsongerna har Mattias tyvärr dragits med 
en hel del skador och 2009 blev det, utöver kvalet, 
endast åtta allsvenska matcher, 2010 blev det 14. 
I år har det hittills blivit fem matcher. Den senaste 
var den succéartade comebacken mot Göteborg 
i förra omgången då Mattias först spelade fram 
Christer Youssef till 1-0 för att sedan själv göra 2-0. 
Han har hunnit bli 37 år, men vinnarinstinkten och 
kämparglöden är lika stark som någonsin. Med den 
start Djurgården fått i Allsvenskan är det skönt att ha 
en spelare som Mattias tillbaks i laget.

- Jag hoppas självklart att jag har betydelse för 
laget, men jag tänker inte så mycket så. Jag har nog 
inte förändrat min spelstil under mina 20 år med 
elitfotboll. Jag går in och gör det jag vet att jag är bara 
på och är mer för att få igång och skapa åt andra. Men 
det känns väldigt bra att få vara med på planen igen 
och kunna påverka.
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Välkomna hem  
alla JäRnkamIneR 

och fotbollsälskaRe
ExprEssEn är stolt sponsor till DJUrGÅrDEns iF.

Att vara på Hemmaplan handlar om att ha fritt 
spelrum. Att känna tryggheten, att våga lite mer, att 
utmana, att stå för sina åsikter eller att kunna slappna 
av för en stund. Inom idrottens värld ger Hemmaplan 
oftast enorma fördelar, bland annat i form av ett 
psykologiskt övertag. 

Expressen är din Hemmaplan när det gäller sport, 
nyheter, nöje och mycket mer. Vi finns med dig när du 
är hemma, men även när du är borta. Vi är, helt enkelt, 
din Hemmaplan oavsett var du befinner dig.

sportexpressen.se

SÖNDAG 2 MAJ 2010

8

DERBY-EXTRA

I den senaste 1-0-se-

gern över nykom-

lingen Mjällby så

hade Djurgården en

nyfunnen trygghet i

spelet. Inte minst så

satt defensiven

bättre än tidigare

under säsongen.

Detta efter att man valt att

övergå från sitt patenterade 4-3-

3 - en kvarleva från Göran Arals

tid som sportchef - till ett klas-

siskt 4-4-2.

– Det funkade bra. Nu fick vi

två forwards som kunde gå på

genombrott, medan vi tidigare

hade en. Då blev det även svårt

för våra yttrar, säger Carlos

Banda.

Styrelsen har tryckt på

SPORT-Expressen kan nu av-

slöja turerna bakom systemskif-

tet.
Enligt uppgift är det krafter

inom styrelsen som tryckt på

och velat ha förändring, då man

ansett att 4-3-3 helt enkelt inte

fungerar och att det inte finns

material för det systemet i klub-

ben just nu.

Ingvar ”Putte” Carlsson,

som är sportsligt ansvarig i sty-

relsen, vill inte kommentera

uppgifterna – men säger kort:

– Jag är väldigt glad att vi

hitta en flexibilitet i olika upp-

ställningar – och

inte fastna i en for-

mation.
Carlos Banda sä-

ger:
- Vi har en grupp,

med bland andra

sportchefen Stefan

Alvén, ”Putte” Car-

lsson och vi tränare, som går

igenom sporten tillsammans.

Det är högt i tak och 4-4-2 har

varit på tapeten länge, och vi

tyckte att det passade mot

Mjällby.
Enligt uppgift till SPORT-Ex-

pressen så talar det mesta för

att Djurgården kommer hålla

kvar vid 4-4-2 resten av sä-

songen.
Därför är det också

uppställningen mot

ärkerivalen AIK i

dag.
”Putte” Car-

lsson avslu-

tar med en

hyllning

till Carlos

Banda och

Lennart

Wass:
– Våra tränare gör ett

väldigt bra jobb. De har bra trä-

ningar och det är kul att titta

på. Jag är imponerad!

Mathias Lühr
mathias.luhr@expressen.se

HEMLIGHETEN

Förändringen från ett 4-3-3 till ett 4-4-2 blev till succé för

Djurgården mot Mjällby senast.

SPORT-Expressen kan nu avslöja att det var efter på-

tryckningar från styrelsehåll som tränarduon Lennart Wass

och Carlos Banda valde att byta spelsystem.

– Det funkade bra, säger Banda.

1

2

3

Wass och Banda bytte

system efter styrelsens

påtryckningar: ”Funkade”

D˚: 4-3-3

NU: 4-4-2

1) Johan Oremo som enda forward

blev alltför isolerad i anfallsspelet och

hade svårt att komma till avslut el-

ler spela bollen vidare. Jagade i

intet. 
2) Att bara ha möjlighet

att spela upp bollen på

en ensam forward

gjorde också att

Djurgårdens
kantspel blev li-

dande.
3) Omställ-
ningen från
anfall till försvar

blev alltför omständig med för många

passningar innan bollen till slut nådde

offensiva spelare.

1) Djurgården väljer med 4-4-2 mer direkta 

uppspel och flyttar bollen snabbare från 

försvar till mittfält eller forwards. Nu, till 

skillnad från tidigare, finns möjligheten att 

slå en längre boll direkt på forwards och 

bakom motståndarens backlinje

2) Med två renodlade forwards som skapar 

oreda för motståndarförsvaret skapas 

dels större möjligheter för yttermittfältare 

att spela bollen vidare och dels större 

ytor för att gå på genombrott.

3) I Kennedy Igboananike har 

Djurgården nu också en 

renodlad forward som luckrar 

upp motståndarförsvaret 

med sina djupledslöp-

ningar och gör en

långboll i uppspelet 

till ett alternativ.
EXPRESSEN 

Carlos Banda och Lennart Wass har bytt taktik. Foto:  NILS PETTER NILSSON
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1.PA DEMBO TOURAY

15.KEBBA CEESAY

2.JOONA TOIVO

6.JANI LYSSKI
3.YOSIF AYUBA

17.SHARBEL TOUMA
21.JOEL PEROUVO8. PRINCE IKPE EKONG

16.KASPER HÄMÄLÄINEN
19.KENNEDY IGBONANIKE 7.HRVOJE MILIC

SÖNDAG 2 MAJ 2010
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DERBY-EXTRABAKOM LYFTET

Tränaren och sportchefen Björn
Wesström har styrelsens fulla
förtroende.Han blir kvar på posten, hur re-

sultaten än ser ut – och även om
AIK ligger kvar i botten av tabel-
len.

– Absolut. Styrelsen har varit
väldigt tydlig med att de har ett
enormt förtroende för mig, säger
Wesström.

AIK ligger just nu under nedflytt-
ningsstrecket.Men Wesströms jobb är inte hotat.

Inte ens om mästarna ligger kvar i
botten av tabellen vid sommaruppe-
hållet.

– I grund och botten är det inte upp
till mig att avgöra, men det tror jag.
Det är de signaler jag fått, säger
Wesström.

Du är alltså kvar hur det än går?
– Absolut. Styrelsen har varit väl-

digt tydlig med att de har etteenomt
förtroende för mig.Även om ni rasar ner i superettan?

– Det hypotesen har vi inte diskute-
rat.

Du tvekade inte att ta tränarjobbet
- för du hade väl ingen pistol riktad
mot dig....?– ... men jag såg ingen kö med trä-

nare heller...
”Inget jag oroar mig för”Hur ser du på att ett misslyckande

som tränare slår mot sportchef-
sjobbet – det finns en risk att du
hamnar i en mycket jobbig sits?
– Jo, men det är man alltid. Hade

jag bara varit sportchef så hade det
också varit jobbigt. Det är inget jag
oroar mig för. Mitt fokus måste ligge
på det jag kan påverka, det är laget
och sättet att spela just nu,– När det är transferfönster så får

jag sätta på mig den kepsen. Vad måste ni förbättra i derbyt mot
Djurgården i dag?– Tittar man på tabellsituationen så

är det så att vi har släppt in rätt lite
mål för att ligga så långt ner. Vilket
visar ännu tydligare att vi gjort ex-
tremt lite mål.– Mot Helsingborg senast slår vi

bort mer än 50 procent av passning-
arna. Då är det svårt att skapa mål-
chanser, om man ger bort bollen, sä-
ger han.

Mathias Lührmathias.luhr@expressen.se

Björn Wesström.
Foto:  MAGNUS JÖNSSONWesströmkvar – hurdet än går

ANFALLSVAPEN. I Kennedy Igboananike har

Djurgården en stark djupledslöpare som kan luckra

upp motståndarnas försvar. Foto: SUVAD MRKONJIC
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SPELA PÅ
DITT LAG
I MOBILEN
m.svenskaspel.se

Prova även vår
Mål & Resultatservice app
– Måluppdatering och liverättning
av stryktipset & Europatipset
Finns för iPhone i App Store.
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HYR LANDETS ROLIGASTE KÄFT

Du har evenemanget, arrangemanget, dagen, 
festligheten... men det saknas nåt.
Du behöver nån som håller ihop det hela på 
ett kul sätt.
Du behöver Janne Westerlund. Sportkomikern 
med högt tempo och tusentals skämt.
Han tar saker på volley, gör en snygg tung-
vändning och skjuter den till
publikens skrattmuskel.

Uppge koden SPORT så har du 50% rabatt.
Mer info hittar du på: www.bokastandup.se eller 
ring Sara 0735 10 77 77.



RESTAURANG & FESTVÅNING  08-10 10 39

1992 startades projektet TipsElit. Uppdraget var och är att trygga svensk fotbolls 
framtid med en kvalificerad tränarkår, som kan ta fram och utveckla talanger. Marcus 
Berg, Tobias Hysén, Ola Toivonen, Lars Lagerbäck och Jörgen Lennartsson är några 
av de som har kommit fram genom TipsElit. Läs mer på svenskaspel.se/tipselit.

Hur tar vi hand om våra talanger? 

www.svenskaspel.se/tipselit

DIF Ungdom  

Sommarkollo
Den 1-6 augusti har alla barn möjlighet åka ut i 
skärgården och få några roliga och utvecklande dagar 
på sommarkollo, allt i Djurgården Fotbolls regi.

Sedan sommaren 2006 anordnar Djurgårdsandan 
och Djurgården Fotboll tillsammans med sina 
samarbetspartners ett sommarkollo på Rådmansö och 
Björkövallen/Rådmansö Schakt Arena i natursköna 
Roslagen. I trivsam skärgårdsmiljö får barnen chansen 
att under lättsamma former spela fotboll och prata 
värderingar. Fotbolls-spelande pojkar och flickor i 
åldrarna 10-15 år är välkomna. Sommarkollot pågår 
under vecka 31 och det finns 48 platser.

Sommarkollot är inte elitinriktat och alla barn inom 
årskullsramarna är välkomna. Priset per person för 
en vecka är 2500 kr. Utöver mat, logi, fotbollsträning, 
skratt och nya vänner får barnen en t-shirt, vattenflaska, 
fotboll samt två matchbiljetter till en av Djurgårdens 
hemmamatcher i Allsvenskan. Finns det önskemål om 
att köpa fler biljetter finns dessa att köpa för 50 kr/
st. Kolloveckan startar måndag morgon och håller på 
fram till lunch på lördagen samma vecka.

Anmäl dig till: ungdom@dif.se
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1992 startades projektet TipsElit. Uppdraget var och är att trygga svensk fotbolls 
framtid med en kvalificerad tränarkår, som kan ta fram och utveckla talanger. Marcus 
Berg, Tobias Hysén, Ola Toivonen, Lars Lagerbäck och Jörgen Lennartsson är några 
av de som har kommit fram genom TipsElit. Läs mer på svenskaspel.se/tipselit.

Hur tar vi hand om våra talanger? 

www.svenskaspel.se/tipselit
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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 fram-
för 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.

ica.indd   1 07-04-05   13.50.39
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Nautic  är  vår mest genomtänkta badrumserie någonsin. Det är 
inte så konstigt. Vi lyssnade på dig och alla andra som använder 
badrummet varje dag. Lägg till priset och Gustavsbergskval-
iteten så har du en badrumsserie som är lätt att tycka om. Men 
det vet du kanske redan. Du har ju varit med och tagit fram den.  
Läs mer på www.gustavsberg.se

NAUTIC. DESIGNED BY YOU

NAUTIC. 
ETT NYTT BADRUM TACK VARE DIG

Spolningen är tyst och
knapparna lättanvända.

Sitsen och locket 
sänker sig ljudlöst 
med Soft Closing.

Toalettlocket är lätt att ta bort 
för att förenkla städningen.
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Vi utför schakt
och anläggning av:

Vi utför schakt
och anläggning av:

Tabellen
Lag S V O F GM-IM D P

1 IF Elfsborg 11 7 1 3 20-12 8 22

2 Helsingborgs IF 10 6 3 1 13-6 7 21

3 Kalmar FF 11 6 2 3 12-8 4 20

4 Örebro 11 6 1 4 18-13 5 19

5 GAIS 11 5 2 4 14-12 2 17

6 Gefle IF FF 11 4 5 2 11-9 2 17

7 AIK 11 5 2 4 13-12 1 17

8 Malmö FF 10 5 2 3 12-12 0 17

9 Trelleborgs FF 11 4 2 5 16-20 -4 14

10 IFK Norrköping FK 11 4 2 5 14-18 -4 14

11 IFK Göteborg 11 4 2 5 13-17 -4 14

12 BK Häcken 11 3 4 4 17-14 3 13

13 Syrianska FC 11 3 3 5 9-11 -2 12

14 Mjällby AIF 11 3 2 6 8-12 -4 11

15 Djurgården 11 2 2 7 12-16 -4 8

16 Halmstads BK 11 1 3 7 7-17 -10 6



H U V U D PA R T N E R S  2 0 1 1

DJURGÅRDEN

15. Pa Dembo Touray
35.Tommi Vaiho
30. Christoffer Matwiejew
2.  Joona Toivio
3. Yosif Ayuba
4. Gale Agbossoumonde
5.  Petter Gustafsson
6.  Jani Lyyski
7.  Kennedy Igboananike
8.  Prince Ikpe Ekong
9.  Johan Oremo
10. Christer Youssef
11. Daniel Sjölund
12. Mattias Jonson
14. Kebba Ceesay
16. Kasper Hämäläinen
17. Joel Riddez
21. Joel Perovuo
22. Philip Hellquist 
24. Daniel Jarl
25. Sebastian Rajalakso
26. André Calisir
28. Trimi Makolli
29. Danilo Kuzmanovic
31. Rtawi Mecconen
32. Carl Björk
33. Emil Bergström
34. Joakim Alriksson
36. Philip Sparrdal Mantilla
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te SYRIANSKA FC

1.  Christian Frealdsson
21. Dwayne Miller
27. Aday Sleyman
2.  Suleyman Sleyman
3.  Ivan Ristic
4.  Raby George
5.  Isa Demir
6.  Johan Arneng
7.  Robert Massi
8.  David Durmaz
9.  Besim Kunic 
10. Sharbel Touma
11. Abgar Barsom
13. Omar Jawo
14. Yussuf Saleh
15. Alessandro Silva Pereira
16. Rabi Elia
17. Erkan Saglik
18. Anders Bååth
19. Nahir Oyal
20. Obie Etie Ikechukwu
23. Dinko Felic
25. Imad Zatara
26. Semir Mete
77. Ahmet Özdemirok
99. Peter Ijeh

Huvuddomare: Martin Ingvarsson 
AD: Mathias Klasenius, Per Brogevik
4:e domare: Johan Krantz


