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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

 08-545 815 00 • 08-522 480 40

w w w . n o t a r . s e



BLÅRANDEN

Utges av
Djurgården Fotboll

Adress
Klocktornet Stockholms Olympiastadion
114 33 Stocksholm

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

3

Ansvarig Utgivare
Alf Johansson
alf.johansson@dif.se

Redaktör
Jonas Riedel
jonas.riedel@dif.se

Formgivning
Hamid Shokatyan
hamid@dif.se

Tryck
Litografia Alfaprint
www.alfaprint.se

Bilder
(om ej annat anges)
Bildbyrån
Hamid Shokatyan
Andreas Grandin

Redaktörens ord  Jonas Riedel

Som det känns nu 
är väl ingenting 
omöjligt.
Seger på seger, man får nästan nypa sig i skinnet 
för att förstå att det är sant. Plötsligt har vi tippade 
topplage som Örebro och Malmö FF bara tre, fyra 
poäng över oss. Sommaren började på allra bästa sätt, 
i alla fall för oss Djurgårdare, och det finns väl inget 
som säger att det inte ska kunna fortsätta? Jag tänker 
inte tjata på om fokus på nästa match, det känns som 
om spelarna har hittat den där glädjen att vinna och 
att varje match känns som en ny spännande utmaning. 
Jag känner nog själv lite likadant, plötsligt känns det 
inte så där krampaktigt inför matcherna, frukan för 
att förlora har ersatts av glädjen att kunna vinna. Det 
bådar väldigt gott inför fortsättningen av Allsvenskan.
   
Jag kan inte låta bli att nämna Dembo. Målvakter 
får ofta ta på sig en stor del av skulden när det läcker 
bakåt och efter att ha fått hört både politiker och 

publik klaga skulle vem som helst kunna ha vikt ner 
sig. Dembo gjorde det motsatta, han jobbade på ännu 
hårdare och har visat upp en fantastisk trygghet under 
de senaste matcherna med ett insläppt mål på fyra 
matcher, bara Mattias Hugosson i Gefle har hållit 
nollan fler gånger en vår egen Pa Dembo Touray. Det 
tyder på en imponerande mental styrka.
   
Ett dubbelmöte med Helsingborg står på programmet 
och första matchen spelas i dag här på Stadion. Det 
ska bli mycket intressant att se vad Magnus Pehrssons 
killar klarar av mot ett så pass starkt motstånd. Det 
kan bli två mycket fina fotbollsmatcher och som det 
känns nu är väl ingenting omöjligt.

Välkomna till Stadion och dagens match mot 
Helsingborgs IF.



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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Vår ambition är att 
ha mycket boll.
Vi hade en fantastisk vecka med tre raka segrar och 
mycket bra spel, det var väl bara i sista halvleken mot 
Häcken där vi inte kan hålla ihop vårt försvarsspel och 
där även anfallsspelat blev lite sämre, spelet böljade 
för mycket fram och tillbaks. Ändå avgjorde vi den 
matchen i den halvleken genom några fina individuella 
prestationer och det var väldigt viktigt mentalt.
   
Vi har haft åtta dagar mellan den och dagens match 
och spelarna har fått lite extra ledigt i tre av dessa, 
bland annat två dagar direkt efter matchen mot 
Häcken. Veckan har bestått av en del taktiska inslag, 
men framför allt av en hel del fysträning. Lördag och 
söndag har vi förberett oss för dagens match.
   
Vi har haft en stor effektivitet framför mål, men 
samtidigt har vi skapat många klara lägen, riktiga 
chanser och inte halvchanser, och då blir det också fler 
mål. Det vittnar om att vi har haft ett bra anfallsspel.
   
De fyra vinsterna har gett oss ett klart bättre läge i 
tabellen, men det handlar hela tiden om att vinna 

nästa match. Nu har vi en jätteutmaning med ett 
dubbelmöte med Helsingborg som leder serien 
ganska komfortabelt, det blir verkligen en test. Vi 
kommer bli rejält utsatta både offensivt och defensivt 
och det kommer att bli väldigt spännande att se hur 
vi klarar det.
   
Helsingborg har byggt vidare på det de gjorde bra förra 
säsongen. Det är ett enkelt spelkoncept men fyllt med 
bra spelare som spelar bra tillsammans och då blir det 
ofta riktigt bra. De har en bra blandning av gammalt 
och ungt och jag har en stor respekt för det som de 
har gjort, men samtidigt tror jag att med den form 
och det go vi har i laget så blir det en öppen historia. 
Nycklarna är nog som tidigare att vi har bollen, att 
inte låta motståndarna bestämma takten. Sedan blir 
det alltid perioder när man inte har så mycket boll 
och då gäller det att försvara sig skickligt. Men vår 
ambition är att ha mycket boll och att vinna matchen.

Välkomna.

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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Dagens motståndare Helsingborgs IF är en anrik 
skånsk förening med 61 Allsvenska säsonger i 
bagaget. Föreningen grundades 1907 och har sedan 
starten vunnit 4 SM-guld och 3 guld i Svenska 
cupen. HIF ligger för närvarande på sjätte plats i den 
Allsvenska maratontabellen. Senaste gången man var 
ur Allsvenskan var 1993 då man efter 57 efterlängtade 
år tog steget tillbaka till fotbollens finrum.

Årets säsong har börjat mycket bra för de Allsvenska 
vicemästarna. I skrivande stund toppar laget tabellen 
med fem poäng före tvåan Elfsborg. Laget har i år 
endast förlorat en match. Förlusten kom i den åttonde 
omgången mot de gul-svarta från Solna.

Managern Conny Karlsson har trots spelarförluster 
inför denna säsong inlett säsongen med att variera 
sig av rutinerade spelare ihop med unga och lovande 
spelare. Laget har en tydlig spelidé där många av 
lagets mål görs av mycket duktiga forwards.

Spelare att hålla extra koll på är självklart 
landslagsforwarden och den regerande skyttekungen 
Alexander Gerndt. Med sina 18 mål under fjolåret 
vann han inte endast bara skytteligan utan Gerndt slog 

sig även in i Erik Hamréns landslagstrupp. Säsongen 
har börjat lite tyngre för Gerndt som även stundtals 
fått sitta på bänken i vissa matcher. Det ryktas en 
del om att gotlänningen är på väg till större ligor så 
detta kan vara sista gången på ett tag som han syns på 
Stockholms Stadion.

Andra spelare att hålla koll på är den mycket lovande 
och duktige mittfältaren/anfallaren Rasmus Jönsson. 
Jönsson som slog igenom tidigt och fick en mycket 
bra utbildning genom att under säsongen 2009 få 
bilda anfallspar med Henrik Larsson har fortsatt sin 
utveckling och varit självskriven i Conny Karlssons 
lagbygge.

Fjolårets matcher mot Helsingborg slutade med en 
förlust på Stadion med 1-0. Matchen spelades inför 
tomma läktare och på en dålig stadionmatta då detta 
var hemmapremiären i mitten på mars.  Höstmatchen 
nere på Olympia är mer minnesvärd där DIF gör en 
av säsongens bästa match men HIF hade Alexander 
Gerndt som byttes in i paus och räddade HIF tre 
gånger om med sitt hattrick. Låt oss hoppas på att 
denna gång är de blårandigas tur att få med sig tre 
poäng.

Dagens Motståndare  Jonathan Israelsson
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ALL POWERFUL

OWN THE GAME
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: 16 September 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*

2399_CPSV_DIF_165x240.indd   1 2011-03-17   15.51

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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Petter 
Gustafsson
Spelarprofil   Hamid Shokatyan

Från Skellefteå till Stockholm, från division 1 norra 
till Allsvenskan, från yttermittfältare till ytterback 
och från att spela samtliga matcher för Djurgårdens 
IF i Allsvenskan säsongen 2009 till en plats på 
bänken. Kontrasterna har varit stora i Petter 
Gustafssons vardag sedan han kom till Djurgården. 
Men han har klarat sig bra tack vare sin starkaste 
egenskap: Anpassningsförmågan. 

Jag möter Petter mellan träningspassen på Kaknäs 
tre dagar efter vinsten mot Häcken. Mycket har hänt 
sedan jag träffade honom för första gången några 
dagar före den Allsvenska starten 2009. Vi tar var sin 
kopp kaffe och tar det från början.

- Det var en stor omställning att flytta från Skellefteå. 
Jag hade ju bott där hela livet och kände mig trygg 
med den vardagen. Men det var dags att röra på sig 
och när jag väl gjorde det så tog det bara några veckor, 
sedan älskade jag Stockholm. 

Största förändringen för Petter var ändå att byta lag, 
från Skellefteå i division 1 till allsvenska Djurgården. 

- Hemma i Skellefteå spelade man för mamma och 
pappa och några vänner, men här kom man till Stadion 
och lirade inför 10 000 passionerade supportrar. 
Intresset är enormt kring ett sånt lag och att kunna 
hantera den pressen och prestera är var nog den 
svåraste utmaningen i början. Fotbollsmässigt är det 
självklart också stor skillnad, men man kommer in i 
det efter ett tag. Jag blev dessutom väl omhändertagen 

av alla i laget så det gjorde omställningen mycket 
enklare. 

En annan stor förändring var att byta position. Petter 
som hade varit en offensiv ytter i Skellefteå fick spela 
ytterback i sitt nya lag. 

- Jag tycker ju själv att mina offensiva egenskaper 
är klart starkare än min defensiva, så jag fick lära 
mig försvarspel på riktigt och att tänka främst på 
defensiven. Jag hade ju spelat som ytterback några 
gånger tidigare under min karriär så även det gick 
ganska snabbt att lära sig. 

Äventyret i Stockholm började väldigt bra. Petter 
fick starta i samtliga matcher under sin första säsong 
i Allsvenskan och allt pekade uppåt. Men det hände 
något under 2010. 

- Jag hade väldigt höga krav på mig själv efter första 
året och tänkte “Nu kommer genombrottet på riktigt”.
Men jag hamnade i en svacka som bara blev djupare 
och djupare på grund av de höga kraven. Det blev 
som en ond cirkel och jag hamnade helt rättvist på 
bänken. Men nu har det vänt. Jag känner att jag har 
hittat lugnet igen och tagit de chanser jag har fått på 
bästa möjliga sätt. 

Och det stämmer. Petter har stått för flera bra 
prestationer tillsammans med resten av laget under 
ledning av Magnus Pehrsson. Hur långt det nyvunna 
självförtroendet och lugnet håller i sig återstår att se. 
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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.

NY DIF BUTIK !

NYA DIF-BUTIKEN PREMIÄR 5 AUG!
Nu öppnar DIF-Fotboll en 100% egenägd 
butik i Djurgårdsland för försäljning av 
Souvenirer-Biljetter-Medlemskap. 
Hjärtligt Välkomna! 
Se www.dif.se för mer information
eller rng 08-660 1891 för info.

öppnar 5 aug
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Vi utför schakt
och anläggning av:

Vi utför schakt
och anläggning av:

NY DIF BUTIK !

NYA DIF-BUTIKEN PREMIÄR 5 AUG!
Nu öppnar DIF-Fotboll en 100% egenägd 
butik i Djurgårdsland för försäljning av 
Souvenirer-Biljetter-Medlemskap. 
Hjärtligt Välkomna! 
Se www.dif.se för mer information
eller rng 08-660 1891 för info.

öppnar 5 aug



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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1.  Daniel Andersson
4.  Marcus Bergholtz
5.  Hannu Patronen
6.  May Mahlangu
7.  Mattias Lindström
8.  Ardian Gashi
9.  Erik Sundin
10. Alexander Gerndt
13. Rachid Bouaouzan
14. Erik Edman
15. Markus Holgersson
16. Joseph Baffo
19. Rasmus Jönsson
20. Abdul Khalili
21. Christoffer Andersson
23. Erik Wahlstedt
24. Marcus Nilsson
26. Peter Larsson
27. Johan Eiswohld
28. Simon Thern
30. Pär Hansson
31. Lucas Ohlander
33. Samuel Aziz
34. Mattias Freij

Huvuddomare: Markus Strömbergsson
AD: Magnus Sjöblom, Fredrik Nilsson
4:e domare: Dragan Banjac


