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Nästan 12 000 personer fanns på plats på Stadion och skapade en fantastisk inramning till matchen mot GIF 
Sundsvall. Ett enormt premiärtifo i rött, gult och blått runt hela arenan skapade stämning och det måste ha varit 
en grym känsla för de nya spelarna att för första gången få möta publiken på Stadion. Sebastian Rajalakso var 
en av dem som tändes av stämningen och stödet och placerade in vad som skulle bli segermålet redan efter fem 
minuter. Djurgårdsfamiljen var samlad och det kunde inte Sundsvall stå emot, inte ens med en spelare mer på 
planen i nästan en timme. Ett unikt samarbete mellan supportrar, spelare, kansli och alla i Djurgårdsfamiljen 
skapade precis den hemmapremiär vi alla hade hoppats på.

I dag väntar nästa match på Stadion och Malmö FF står för motståndet. Tränaren Rikward Norling fanns på 
Stadion under matchen mot Sundsvall men besöket blev nog inte riktigt som han tänkt sig. Utvisningen på 
Marc Pedersen och spel med tio spelare är givetvis något helt annat än spel med fullt lag, det var nog inte vad 
Malmötränaren hade velat se på sitt scoutingbesök.

Marc Pedersens utvisning var tragikomisk i flera bemärkelser. Inte nog med att den visade sig vara felaktig, stack-
ars Marc hade just denna dag besök på Stadion av både släkt och vänner från Danmark, bara för att få se Marc 
lämna planen med ett rött kort efter en halvtimme. Så var det nog inte riktigt tänkt.
   
Mina förhoppningar inför dagens match är att Stadion är lika fullsatt som mot Sundsvall, att stämningen och 
stödet är lika bra, att Djurgården får spela hela matchen med elva spelare. Och så självklart tre poäng.

Nu kör vi.

Köp biljetter till nästa hemmamatch!
Söndag 29 april klockan 15.00 tar Djurgården emot Kalmar FF på Stadion och 
djurgårdsfamiljen är på plats. Biljetter köper du på dif.se.
Biljetter till familjeläktaren och till klacken kan du köpa genom att skanna in följande 
QR-kod. För att göra detta behöver du appen Mopper som du enkelt laddar ner från 
AppStore eller Android Market.



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!

Det är vi på Stadium också. Vid varje match. 
Vid varje träning. Under hela säsongen.

Och vi önskar er stort lycka till!

Tack för att 
du är på plats!
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Som vanligt siktar 
vi på tre poäng
Vi hade förberett oss bra inför matchen mot GAIS 
och spelarna följde de taktiska direktiv vi hade satt 
upp på ett bra sätt. Vi såg bekväma ut med boll och 
hade grepp om matchen de första sextio minuterna. 
Däremot var vi inte tillräckligt skickliga vid de avslut-
stillfällen vi skapade, där måste vi höja oss.

Sedan kom utvisningen och det är givetvis inte alls bra 
att vi tvingas spela med en spelare mindre för andra 
matchen i rad. Vi måste lära oss att inte ge domar-
en chansen att visa ut någon av våra spelare. Men vi 
hanterade situationen på ett hel ok sätt. Visst är det 
där GAIS vaknar till och trycker på lite, de har flera 
duktiga, offensiva spelare, men vi klarade av det bra, 
backlinjen och Kasper Jensen i målet gör en mycket 
fin insats och ser till att vi håller nollan. Ska man hitta 
något positivt i utvisningarna så är det väl är att vi 
visat att vi kan försvara oss på ett bra sätt, men även 
att vi är giftiga i våra omställningar trots att vi spelar 
med tio spelare. Vi skapar en hel del chanser även efter 
utvisningarna.
   
Nu är vi tillbaks på Stockholms Stadion. Premiären 
mot Sundsvall gav oss riktigt härliga känslor med den 

inramning som publiken skapade. Jag hoppas att den 
inramningen och det stödet fortsätter under matcher-
na framöver, och främst då i dag mot Malmö FF. Det 
är ett extra stöd och en extra motivation för oss. Jag 
vill visserligen inte betona skillnaden i hemma- och 
bortamatcher, vi måste ha en inre motivation och kun-
na göra samma prestation oavsett var vi spelar, men 
det är klart att mycket folk på läktaren och ett sådant 
stöd som på Stadion ger oss mycket motivation gratis.
   
Malmö är ett kvalitetslag med duktiga spelare på i 
princip alla positioner, jag hade dem som favorit till 
seriesegern inför säsongen och det säger väl en del om 
vad jag anser om dem. När detta skrivs är deras match 
mot Kalmar inte spelad och vi har inte studerat dem 
i detalj eller lagt upp de exakta riktlinjerna, men att 
lyckas mot Malmö hänger mycket på oss själva. Vi 
måste fortsätta vara starka i vårt presspel och vassa 
i vårt omställningsspel, det är det vi ska vinna våra 
matcher på mot alla lag. Som vanligt siktar vi på tre 
poäng.

Välkomna!

Tränarens 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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’Det blir ingen serieseger för Malmö i år.  De har inget 
anfall’, säger en vän efter di blåes inledningsmatch i 
Allsvenskan. Matchen mot Gefle hade slutat 0-0.

’Det blir ingen serieseger för Malmö i år.  De har inget 
försvar’ säger en annan efter Häckens nära nog blanka 
set, den andra omgångens förlust med 0-5.

Som vanligt alltså: inget lag ger upphov till så mycket 
kommentarer från oss utomstående som MFF. Inte 
ens IFK Göteborg.  

Själv tror jag mig ha skrivit oändliga rader om MFF 
genom åren.  Det har jag inte, visar det sig, bara pratat 
mycket.  Det är ett mått på klubbens betydelse och 
position i hela fotbolls-Sverige, nu och då.  Här talar 
vi inte bara om Bosse Larssons, bröderna Anderssons 
och Zlatans klubb, utan om en stor, rik och dominant 
klubb med rader av briljanta ögonblick i historien.

Inte minst när DIF stått för motståndet.  Vem minns 
inte Zlatans triumferande målgester på Stadion när 
DIF och MFF hade gjort sällskap till Superettan eller 
storsegern för Malmö på hemmaplan på den tid SM-
guldet avgjordes med slutspel?  
En stolt historia är också en börda att bära. 

För de närstående söderut har årets upptakt varit 
sällsynt smärtsam. Förlusten på Rambergsvallen går 
redan under beteckningen ’den svarta  påsken’. Kän-
slan av den egna förträffligheten har satts under lupp. 
Förvirringen har tyckts vara större än ilskan – både på 
planen och utanför den. 

Den nye tränaren Rikard Norling sen sommaren 2011 
och det misslyckade kvalet till Champions League 
trots en blixtrande returmatch mot Dinamo Zagreb 
har fått förklara sig. Om vad en hel stab av assis-
terande tränare sysslat med.  Om varför nyförvärven 
som på pappret skulle fylla hålen efter de många som 
flyttade utomlands just efter serieguldet 2010 ännu 
inte varit särskilt synliga.

Individuell pappers- eller träningsexercis bygger inget 
lag: ’Var och en för sig och gud emot alla’?
Tålamodet hos MFF:s supportrar är ungefär lika kort 
som den tid det tar för en domare att fiska upp ett gult 
kort. Det går att känna igen även om det är svårt att 
till fullo sympatisera med. 

Men det gäller att se upp. Det är alldeles för tidigt att 
räkna bort MFF, trots det underbara i den för närvar-
enda galet upp- och nervända tabellen.

Dagens Motståndare  Eva af Geijerstam
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DJURGÅRDENS TRUPP 2012

Född: 7 Oktober 1982 
Längd/vikt: 193 cm/89 kg 
Moderklubb: Gug BK 
Säsonger i DIF: 2012 - 

Kasper Jensen
Målvakt 21

Född: 31 Juli 1989 
Längd/vikt: 183 cm/80 kg 
Moderklubb: Give Fremad 
Säsonger i DIF: 2012 -

Marc Pedersen
Försvarare

3

Född: 24 November 1990 
Längd/vikt: 183 cm/74 kg 
Moderklubb: Karlskoga SK 
Säsonger i DIF: 2012 -

Martin Broberg 
Mittfältare

7

Född: 13 Februari 1987 
Längd/vikt: 187 cm/82 kg 
Moderklubb: Volta Redonda
Säsonger i DIF: 2012 -

Ricardo Santos
Anfallare

9

Född: 16 September 1985 
Längd/vikt: 179 cm/74 kg 
Moderklubb: IFK Anderstorp 
Säsonger i DIF: 2009 -

Petter Gustafsson
Försvarare

5

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

Tommi Vaiho
Målvakt

23

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

Joona Toivio 
Försvarare

2

Född: 16 Mars 1983 
Längd/vikt: 179 cm/71 kg 
Moderklubb: Lilerød IF 
Säsonger i DIF: 2011 -

Peter Nymann
Försvarare

6

Född: 26 December 1985 
Längd/vikt: 179 cm/74 kg 
Moderklubb: Portsmouth 
Säsonger i DIF: 2012 -

James Keene
Anfallare

8

Född: 1 December 1987 
Längd/vikt: 177 cm/70 kg 
Moderklubb: Bromstens IK
Säsonger i DIF: 2009 -

Christer Youssef
Mittfältare

10

Född: 30 December 1983 
Längd/vikt: 178 cm/68 kg 
Moderklubb: King Faisel 
Säsonger i DIF: 2012 -

Yussif Chibsah
Mittfältare

4

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

Christoffer Matwiejew
Målvakt

30



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: 17 December 1990 
Längd/vikt: 175 cm/69 kg 
Moderklubb: Assyriska FF
Säsonger i DIF: 2012 -

Nahir Oyal
Mittfältare

19

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

Daniel Jarl
Försvarare

24

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

Joel Riddez  
Försvarare

17

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

Emil Bergström
Försvarare

13

Född: 24 Februari 1992 
Längd/vikt: 187 cm/82 kg 
Moderklubb: Uni. of Virginia
Säsonger i DIF: 2012 -

Brian Span
Mittfältare

15

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

Daniel Sjölund
Mittfältare 11

Född: 11 December 1982 
Längd/vikt: 181 cm/77 kg 
Moderklubb: Brynäs IF
Säsonger i DIF: 2012 -

Andreas Dahlén
Försvarare

20

Född: 7 September 1994 
Längd/vikt: 171 cm/67 kg 
Moderklubb: Grödinge SK
Säsonger i DIF: 2012 -

Simon Tibbling
Mittfältare

31
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Stöd Fabriken! 
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Transport, Depå och försäljning av gasol och tillbehör
Tel: 08 584 901

Vi levererar gas till Stockholms Stadion!



Martin Sundgren
Individuell tränare

Palmar Hreinsson
Fys och individuell tränare

Inge Lindström
Lagledare

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

Trimi Makolli
Anfallare

38

Kjell Frisk
Målvaktstränare

Carlos Banda
Tränare

Magnus Pehrsson
Manager

Född: 22 februari 1993 
Längd/vikt: 184 cm/73 kg 
Moderklubb: Högdalen AIS
Säsonger i DIF: 2012 -

Adam Kasa
Mittfältare 35

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

Philip Sparrdal 
Försvarare

36

Bengt Sparrelid
Läkare

Anders Johansson 
U21-tränare

Transport, Depå och försäljning av gasol och tillbehör
Tel: 08 584 901

Vi levererar gas till Stockholms Stadion!
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Christian Andersson
Naprapat

Stefan Tanda
Sjukgymnast

Med hjälp av denna QR-kod har du möjlighet att se spelarpresentationer med 
rörliga bilder. Vi rekommenderar att du använder dig av du appen Mopper som 
du enkelt laddar ner från AppStore eller Android Market. (Tyvärr är datatrafiken 
på Stadion tidvis begränsad, men ta med dig programmet hem och titta).

Spelarpresentationer

Humlegården

Kragsta

Älvsjö

Tack för stödet! 



KONCENTRERA DIG PÅ 
DET DU ÄR BÄST PÅ. 

DET GÖR VI.

Oavsett om du vill skicka paket, pallar eller en hel lastbil 
inom Sverige eller Europa har vi lösningen för dig. 

Det är snabbt, säkert och enkelt!

Läs mer på dhlservicecenter.se
eller ring 0771-345 345
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Den 25-årige brassen Ricardo Santos kom till Sverige 
när Kalmar värvade honom inför säsongen 2007. Det 
blev dock ingen succé direkt för den då 20-årige spe-
laren, åtta matcher och inga mål under debutsäson-
gen. Bättre gick det istället under kommande säsong 
då han lånades ut till Åtvidaberg för spel i Super-
ettan. Facit för året i Åtvidaberg blev 12 mål på 27 
matcher och han var klubbens bästa målskytt. Även 
säsongen 2009 inleddes i Superettan men nu utlånad 
till en ny klubb; Jönköpings Södra. De var nog glada 
över Santos ankomst, under de åtta första matcherna 
gjorde han sju mål och var starkt bidragande till att 
Jönköping var med i toppen av tabellen så långt. Till 
sommaren kallade Kalmar hem honom tillfälligt för 
att bredda truppen då man hade ett tufft spelprogram 
framför sig med bland annat kval till Champions 
League. Återkomsten gick dock så bra att klubben 
valde att avbryta utlåningen till JSödra. 

Det första allsvenska målet kom i första matchen, 
hemma mot BP, när inhoppande Santos kunde 
punktera matchen med sitt 3-1 mål. Sedan följde tio 
matcher från start och fyra inhopp vilket resulterade 
i ytterligare fem mål. De två senaste säsongerna har 

Santos varit så gott som ordinarie, även om han i fjol 
startade drygt var tredje match på bänken. Tio respe-
ktive sex mål blev det och även om det inte har inne-
burit skytteligatopp så är det ett bra facit. Sammanlagt 
har det blivit 22 allsvenska mål på 80 matcher. I slutet 
av tiden i Kalmar blev det dock tydligt att han hade 
hamnat på kollisionskurs med klubbens taktik.

När Magnus Pehrsson presenterade vår nye spelare 
inför säsongen var han övertygad om att Santos är 
rätt spelare för att komplettera laget. De man var ute 
efter var hans egenskaper i djupledsspel – löpstark, 
hans target- och boxspel – kraft och styrka. Ser man 
till statistiken så visar den att Ricardo är en skottvillig 
spelare och inte speciellt ojuste, 10 varningar under 
de allsvenska matcherna och en utvisning som kom 
under första säsongen i Kalmar. Dessutom ser man 
en bra utvecklingspotential samt att Santos visar en 
ödmjukhet inför att arbeta med sin utveckling. Själv 
ställer han höga krav på sig själv. Han vill verkligen 
visa vad han kan och att målen ska tala för sig, så vi 
hoppas att arbetsinsatserna ska börja ge resultat också 
i målprotokollet.

Ricardo
Santos

Spelarprofil  Stefan Andersson
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Läs aLLt om  
dagens match 
i morgondagens  
expressen

MÅNDAG 19 SEPTEMBER 2011
MÅNDAG 19 SEPTEMBER 2011

SLAGET OMSTOCKHOLM
SLAGET OMSLAGET OMSTOCKHOLMSTOCKHOLM1

Säsongens viktigaste match.Guld och allsvensk överlevnad på spel.Ett välfyllt Råsunda.AIK – mot Djurgården.Vad som avgör ett derby där allt står på spel?Det är egentligen ganska enkelt.

Säsongens viktigaste match.Guld och allsvensk överlevnad på spel.Ett välfyllt Råsunda.

Säsongens viktigaste match.Guld och allsvensk överlevnad på spel.Ett välfyllt Råsunda.

M SPORT-EXPRESSENS KRÖNIKÖR MATHIAS LÜHR

DERBYEXTRA – SIDORNA 8, 9, 10 och 11
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I DAG 19.00ALLSVENSKANAIK–DJURG˚RDEN

SLAGET OMSTOCKHOLM
SLAGET OMSLAGET OMSTOCKHOLMSTOCKHOLM2

I MORGON 19.00ELITSERIENDJURG˚RDEN–AIK

Hardy Nilsson:”Viktigt att vinna derbyt”
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Rolf-Görantrodde guldetvar förlorat:”Ofattbart”
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Börjesson:Torres miss– en Youtube-klassiker
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Välkommen att surfa in 
på m.svenskaspel.se

Spela på ditt 
lag i mobilen 
ända fram till 
slutsignalen!

Spela på ditt 
lag i mobilen 
ända fram till 
slutsignalen!
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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



Spela fotboll i sommar

DIF Ungdom  Jonas Riedel

Vi utför schakt
och anläggning av:

Sedan många år bedriver Djurgården ungdom sommarfotbollsskola och sommarfotbollskollo, perfekta tillfällen 
att kombinera fotboll med att träffa gamla och nya kompisar.

Sommarfotbollsskola på Östermalms IP 
Årets sommarfotbollsskola pågår under två femdagarsperioder, vecka 24/25 med start den 16 juni och vecka 33 
med start den 13 augusti. För mer info se dif.se/ungdom.

Sommarfotbollskollo på Rådmansö
Vecka 31, med start den 29 juli, kommer Djurgården ungdom att ha sommarkollo på Rådmansö för alla som 
vill spela fotboll och ha en skön vecka i skärgårdsmiljö. Förhoppningsvis blir det även kolloverksamhet vecka 32. 
För mer info se dif.se/ungdom.

Besök oss på dif.se/ungdom.

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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Vi utför schakt
och anläggning av:

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

Talanger som blev stjärnor!

Kosovare AsllaniKosovare AsllaniKosovare Asllani Lars LagerbäckLars LagerbäckLars Lagerbäck Viktoria SvenssonViktoria SvenssonViktoria SvenssonViktoria SvenssonViktoria SvenssonViktoria Svensson Fredrik LjungbergFredrik LjungbergFredrik Ljungberg Therese SjögranTherese SjögranTherese Sjögran     Emir Bajramimi    Emir Bajramimi    Emir Bajramimi    Emir Bajramimi    Emir Bajramimi    Emir Bajramimi    Emir Bajramimi    Emir Bajramimi    Emir Bajramimi    Emir Bajramimi    Emir Bajramimi    Emir Bajramimi

Rasmus ElmRasmus ElmRasmus Elm Olof MellbergOlof MellbergOlof Mellberg Lotta SchelinLotta SchelinLotta Schelin Marcus AllbäckMarcus AllbäckMarcus Allbäck John GuidettiJohn GuidettiJohn Guidetti Tobias Hysén    gggTobias Hysén    gggTobias Hysén    ggg

Tobias HysénTobias HysénTobias Hysén Hanna LjungbergHanna LjungbergHanna Ljungberg Jörgen LennartssonJörgen LennartssonJörgen Lennartsson Pontus WernbloomPontus WernbloomPontus Wernbloom Tina NordlundTina NordlundTina Nordlund

            Emir Bajrami            Emir Bajrami            Emir Bajrami Sofi a JakobssonSofi a JakobssonSofi a JakobssonSofi a JakobssonSofi a JakobssonSofi a Jakobsson Ola ToivonenOla ToivonenOla Toivonen Pia SundhagePia SundhagePia Sundhage Anders SvenssonAnders SvenssonAnders Svensson RotihlsidfhgjldkfhjgöRotihlsidfhgjldkfhjgöRotihlsidfhgjldkfhjgö

              Caroline Seger              Caroline Seger              Caroline Seger              Caroline Seger              Caroline Seger              Caroline Seger Kim KällströmKim KällströmKim Källström Thomas DennerbyThomas DennerbyThomas Dennerby Antonia GöranssonAntonia GöranssonAntonia GöranssonAntonia GöranssonAntonia GöranssonAntonia Göransson Johan ElmanderJohan ElmanderJohan Elmander Tina NordlundTina NordlundTina Nordlund

Tipselit lanserades 1992 som ett samarbetsprojekt 
mellan Svenska Fotbollförbundet och Tipstjänst. 
Sedan starten 1992 har tusentals svenska fotbolls-
talanger och ledare på både dam- och herrsidan 
utvecklats, utbildats och förberetts för att hålla måttet 
på elit- och landslagsnivå. Läs mer på www.tipselit.se
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DIF TV  
+

tv on your terms=

The Social Cloud TV Platform - www.solidtango.com
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all in, alltid 
oavsett. 
Visa ditt stöd i den officiella DIF-tröjan.
adidas.com/football
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Köp Djurgården Fotbolls 
hemmatröja för säsongen 

2012/2013 på difshop.se



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

DJURGÅRDEN

21. Kasper Jensen
23. Tommi Vaiho
30. Christoffer Matwiejew 
2. Joona Toivio
3. Marc Pedersen
4. Yussif Chibsah
5. Petter Gustafsson
6. Peter Nymann
7. Martin Broberg 
8. James Keene
9. Ricardo Santos
10. Christer Youssef
11. Daniel Sjölund
13. Emil Bergström
14. Kebba Ceesay
15. Brian Span
16. Kasper Hämäläinen
17. Joel Riddez 
19. Nahir Oyal
20. Andreas Dahlén
22. Philip Hellquist 
24. Daniel Jarl
25. Sebastian Rajalakso
31. Simon Tibbling
35. Adam Kasa
36. Philip Sparrdal Mantilla
38. Trimi Makolli
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Resultat:               (               )   Publik:

MALMÖ FF

27. Johan Dahlin 
30. Viktor Noring 
25. Robin Olsen 
2.  Ulrich Vinzents
3.  Jasmin Sudic
4.  Daniel Andersson
5.  Pontus Jansson
6.  Markus Halsti
7.  Daniel Larsson
8.  Erik Friberg
9.  Wilton Figueiredo
10. Jiloan Hamad
11. Simon Thern
13. Mathias Ranégie
14. Miiko Albornoz
17. Ivo Pekalski
18. Amin Nazari
19. Dardan Rexhepi
20. Ricardo Ferreira Da Silva
21. Jimmy Durmaz
22. Filip Stenström
28. Alexander Nilsson
31. Simon Kroon
32. Tobias Lewicki
33. Filip Helander


