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Djurgården och Stadion är en
stark kombination
I dag vill jag inleda med att några positiva ord till media. Visst kändes det lite surt efter matchen mot AIK,
de flesta av oss tycke att vi ganska orättvist tappade två poäng. Men stämningen runt matchen var fantastisk,
Fabrikens tifo innan matchen var magnifikt, sångerna som strömmade från den södra läktaren ekade runt
Råsunda matchen igenom och rapporter om bråk och liknande lös med sin frånvaro. Just detta var ett flertal
tidningar mycket uppmärksamma på, derbyt beskrevs som en fantastisk fest, precis den bild av hur underbar
en fotbollsmatch kan vara som vi alla vill se. Det känns otroligt roligt när det positiva får ta sådan plats i media.
Ett matcharrangemang som varit anpassat till förutsättningarna har varit konceptet för årets hemmamatcher.
Det har betytt att vi satsat extra på barn och familjer på helgmatcherna. I dag väntar en ny helgmatch, en härlig
lördagsmatch i ett vårigt Stockholm. Som vanligt på dessa matcher finns det familjearrangemang med hoppborg,
playground, ansiktsmålning, barnpassning med mera. Men nu satsar vi ännu hårdare för alla barnfamiljer med
bland annat godisregn och en extra hoppborg. Hela Djurgårdsfamiljen ska känna sig välkommen på Stadion.
Åtvidaberg står för motståndet i dag, ett lag som startade serien mycket starkt men som därefter varit lite beskedligare, i alla fall poängmässigt. I dagsläget stoltserar de båda lagen med såväl samma poäng som målskillnad men
med två helt skilda sviter bakom sig, Djurgårdens består av tre matcher utan förlust, Åtvidabergs av fem matcher
utan poäng. Jag är dock rätt övertygad om att Magnus Pehrsson inte har siktet inställt på att undvika förlust utan
på att få med sig alla tre poäng från matchen. Djurgården och Stadion är en stark kombination.
Välkomna till Stockholms Stadion och matchen mot Åtvidaberg. Nu kör vi!

Köp biljetter till nästa hemmamatch!
Torsdag 17 maj klockan 17:30 tar Djurgården emot Gefle IF på Stadion och
djurgårdsfamiljen är på plats. Biljetter köper du på dif.se.
Reducerade familjebiljetter på fondläktaren för 160kr/familj samt sittplatsbiljetter på
sektion K inklusive korv & läsk för 160kr/biljett 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.
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Den omedelbara känslan efter matchen mot AIK var
stor besvikelse över att vi inte vann när vi hade ledningen så sent i matchen. Vi gjorde en solid arbets- och
försvarsinsats och vi höll på att skapa något framåt,
även om det inte var bra nog att med säkerhet vinna
matchen. Men vi låg helt klart närmre segern än motståndarna.
Även om vi var missnöjda med att inte få med oss
alla poäng så har vi nu tre raka matcher utan förlust
och det är något vi ska ta med oss. Oavgjorda matcher
kanske inte ger så många poäng, men efter två raka
förluster känns det som om vi har startat en trend som
vi nu vill hålla i.
I helgen hann jag med ytterligare två Djurgårdsmatcher. U19 har haft en lite tyngre start än förväntat men gjorde en klart bättre insats mot Hammarby.
Idéerna och metoderna finns där och nu var det lite
mer fart och engagemang på fler spelare, det känns
som om laget har en positiv riktning. U17 fortsätter
att imponera och tog en stark seger mot tidigare serieledarna Uddevalla. De har ett fint anfallsspel och en
väldig intensitet i det de gör, det imponerade.
I dag är vi tillbaks på Stadion vilket givetvis känns
positivt, här har vi ett bra stöd och här vann vi senaste matchen. Stödet är mycket viktigt för oss, framför
allt kanske när allt inte går som på räls. Då behöver vi
både lite extra stöd och en gnutta tålamod. Så har det
varit hittills och jag hoppas att det fortsätter.

Tränarens ord Magnus Pehrsson
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Matchschemat just nu är tätt, men det har vi varit förberedda på. Ett tecken på att det än så länge
fungerar bra är att vi har alla spelar tillgängiga och att
vi i princip har haft det hela tiden. Och ser man på
arbetsinsatserna i de senaste matcherna så finns det
inget att klaga på, vi har tillräckligt mycket spring i
benen. Men samtidigt som det innebär en tuff belastning är det härligt att få spela många matcher efter en
lång försäsong.
I dagens match är Daniel Sjölund avstängd. Vi har
en trupp där vi ska kunna klara oss utan en avstängd
spelare utan att behöva ändra vårt sätt att spela, även
om Daniel varit en viktig spelare för oss i framför allt
uppbyggnadsspelet. Nu får någon annan ta den rollen
och för att få ut det bästa ur en ny konstellation så
kanske vi tänker lite annorlunda om hur vi ska spela
upp bollen. En liten förändring kanske man ska se,
men jag är övertygad om att vi kommer att lösa det
på ett bra sätt och att få in nya egenskaper i laget kan
vara positivt.
Precis som med övriga motståndare har vi följt Åtvidaberg i ett antal matcher. De fick en väldigt bra
start och jag tycker att de efter det har gjort ganska ok
matcher, trots att de förlorat. Det som gläder mig är
att både Åtvidaberg och Sundsvall som nykomlingar
vill spela en positiv fotboll, det är bra för Allsvenskan.

Tack för att
du är på plats!
Det är vi på Stadium också. Vid varje match.
Vid varje träning. Under hela säsongen.
Och vi önskar er stort lycka till!

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!

MASSCREATION
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
6hela Sveriges fotbollsklubb. Vi ses på lördag.

HELA SVERIGES FOTBOLLSKLUBB

Dagens Motståndare
Stefan Andersson

Laget från bruksorten Åtvidaberg är ett av de klassiska lagen i svensk fotboll, åtminstone för dem som
följde svensk fotboll under 70-talet. Trots lagets status
så har de faktiskt bara sexton allsvenska säsonger bakom sig innan årets serie. Debutsäsongen, som bara
blev ettårig, var 1951/52 då laget bara lyckades ta en
seger under hela säsongen. När man kom tillbaka till
högsta serien 1968 gick det desto bättre. Med segrar
i hälften av matcherna och förluster i de andra blev
man ett mittenlag redan första året. Det skulle följas
av fem år med medaljer. Fyra, tvåa, tvåa, etta och etta
blev facit (ja, ja kontorsmaskinsföretaget från Åtvidaberg var ju lagets sponsor under storhetstiden) under
åren 1969-73. Dessutom vann laget svenska cupen
både 1970 och 1971.
Seriesegrar och cupmästerskap leder som bekant till
cupspel ute i Europa. Då hette cuperna Cupvinnarcupen, Europacupen för mästerlag och UEFA-cupen.
I Cupvinnarcupen 71/72 slog man ut Chelsea, men
åkte ur i kvartsfinalen mot Dynamo Berlin. Största
framgången internationellt kom 74/75 då man gick
till kvartsfinal i den finaste cupen, Europacupen. Väl
i kvartfinalen blev Barcelona övermäktigt, kanske på
grund av att båda matcherna spelades i Spanien efter att Barcelona betalat Åtvidaberg för att få bägge
matcherna på hemmaplan.
Lagets nationella och internationella framgångar
speglades av spelartruppen - säsongen 1974, då VM

spelades i Västtyskland, var det åtta spelare i den svenska truppen som antingen tillhörde eller hade spelat
allsvenskt för Åtvidaberg under de senaste åren: Ralf
Edström (1971-73 i ÅFF), Roland Sandberg (197073) Jan Olsson (1966-78) Kent Karlsson (1969-76),
Jörgen Augustsson (1974-76), Benno Magnusson
(1969-73, 76) och Conny Torstensson (1967-73, 7880).
Förutom 1977, då man tillfälligt spelade i näst högsta serien, behöll laget den allsvenska statusen fram
till 1982. Sedan skulle det dröja hela tretton säsonger
innan man återvände till Allsvenskan 2010. Även då
började det tungt, sju förluster, i de sex första lyckades
”Bruket” inte ens göra mål. En tillfällig uppryckning
räckte inte för att klara en allsvensk plats och laget
degraderades åter till Superettan. Men sejouren i Superettan blev bara ettårig och som seriesegrare var Åtvidaberg åter i Allsvenskan till årets säsong.
Inledningen av årets serie kan ingen ha missat, efter
tre spelade matcher ledde man Allsvenskan med full
pott och 12-5 i målskillnad. Men sedan har något gått
i baklås, under de senaste fem matcherna har man
målskillnaden 3-11 och noll poäng. Så inför dagens
möte har man, precis som Djurgården, nio poäng och
-1 i målskillnad. Vilka ska ligga först i tabellen efter
dagens match?
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DJURGÅRDENS TRUPP 2012
Kasper Jensen
Målvakt

21

Målvakt

30

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

Marc Pedersen
Försvarare

Försvarare

3

Mittfältare

5

Anfallare

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

Försvarare

2

Yussif Chibsah
Mittfältare

4

Peter Nymann
Försvarare

6

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

7

James Keene
Anfallare

8

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

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

Ricardo Santos

Joona Toivio

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

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

Martin Broberg

23

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

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

Petter Gustafsson

Målvakt

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

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

Christoffer Matwiejew

Tommi Vaiho

9

Christer Youssef
Mittfältare

10

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

9

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

16

Mittfältare

19

Mittfältare

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

Mittfältare

15

Joel Riddez
Försvarare

17

Andreas Dahlén
Försvarare

20

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

22

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

Sebastian Rajalakso

Brian Span

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

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

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

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

Nahir Oyal

Försvarare

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

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

Kasper Hämäläinen

Emil Bergström

Daniel Jarl
Försvarare

24

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

25

Simon Tibbling
Mittfältare

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

31
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Stöd Fabriken!

13

Transport, Depå och försäljning av gasol och tillbehör
Tel: 08-584 901 65
Vi levererar gas till Stockholms Stadion!

14

Adam Kasa
Mittfältare

35

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

Trimi Makolli
Anfallare

Philip Sparrdal
Försvarare

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

38

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

Magnus Pehrsson

Carlos Banda

Manager

Tränare

Kjell Frisk

Martin Sundgren

Målvaktstränare

Individuell tränare

Anders Johansson

Inge Lindström

U21-tränare

Lagledare

Bengt Sparrelid

Palmar Hreinsson

Läkare

Fys och individuell tränare
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Christian Andersson

Stefan Tanda

Naprapat

Sjukgymnast

Spelarpresentationer
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).

Tack för stödet!

Humlegården

Älvsjö

Kragsta
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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

Spelarprofil Jens Bergsten

Marc
Pedersen
Efter att ha fastställt slutresultatet med en snedspark i
eget mål bad Marc Pedersen på Twitter såväl medspelare som supportrar om ursäkt för sin fadäs. Han passade även på att hylla fansen på den södra läktaren för
insatsen under matchen. Synd om Marc som efter att
ha stått för en, förutom den olycksaliga snedträffen,
näst intill felfri insats i sitt första Stockholmsderby
någonsin.
Marc Pedersen, en av många nya i Djurgården 2012,
har under Allsvenskans inledning tydligt visat att han
är en mittback av hög allsvensk klass. 22-åringen, som
efter ett lyckat provspel under vintern belönades med
ett kontrakt med Djurgården, har varit given i startelvan som mittbackspartner till Joona Toivio. Två
spelare som kompletterar varandra väl. Marc med sin
styrka, sitt goda huvudspel och sin uppoffrande och
tuffa spelstil. Joona med sin bollskicklighet, speluppfattning och snabbhet. Äntligen känns det som att
DIF fått ett mittlås av högsta allsvenska klass. Att
Marc dessutom visat sig vara riktigt giftig i motståndarnas straffområde på de fasta situationerna gör
dessutom att DIF fått ytterligare ett anfallsvapen.
Den 183 cm långe mittbacken är född i Give i Danmark och gick från FC Midtjylland till Vejle 2007.
Där fick han sitt genombrott två år senare och lånades
av Randers FC säsongen 2010-11 sedan Vejle misslyckats med att ta sig upp i Superligan. Väl tillbaka i
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Vejle blev det betydligt mindre speltid än förväntat,
mycket beroende på att laget i Marcs frånvaro hittat
ett mittbackspar de litade på. Istället blev det alltså
provspel i Djurgården med ett ettårskontrakt som
följd.
Efter bara åtta tävlingsmatcher i den blårandiga tröjan
har Marc hunnit med saker som många inte lyckas
med under en hel karriär i DIF. Eller vad sägs om
målskytt i sin första tävlingsmatch för klubben (1-2
målet på Borås Arena), felaktigt utvisad i matchen
mot Sundsvall på Stadion och nu senast det olyckliga
självmålet i tisdags. Får Magnus Pehrsson som han vill
kommer vi att få se mycket mer av Marc Pedersen i
Djurgården.
– Marc har gjort det jättebra. Han har spelat varje
match och varit en av våra bättre spelare. Så som det
ser ut nu finns ingenting som talar för att vi inte ska
förlänga kontraktet med honom, säger Magnus Pehrsson i en intervju med Sportbladet. Marc själv är
också sugen på att stanna.
– Det är mitt mål. Jag tycker att jag har gjort ett bra
jobb och hoppas att de tycker likadant, förklarade
Marc för Sportbladet.
De flesta Djurgårdare hoppas nog att det blir som
Magnus och Marc vill.

Läs aLLt om
dagens match
i morgondagens
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bildreklam.se

Spela på ditt
lag i mobilen
ända fram till
slutsignalen!
Välkommen att surfa in
på m.svenskaspel.se
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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 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.

DIF Ungdom Jonas Riedel

Spela fotboll i sommar
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.

Vi utför schakt
och anläggning av:

traveller buss
Stolt bussleverantör till Djurgårdens IF

Talanger som blev stjärnor!

are Asllani

Lars Lagerbäck

Viktoria Svensson

Fredrik Ljungberg

Therese Sjögran

mus Elm

Olof Mellberg

Lotta Schelin

Marcus Allbäck

John Guidetti

as Hysén

Hanna Ljungberg

Jörgen Lennartsson

Pontus Wernbloom

Tina Nordlund

mir Bajrami

Sofia Jakobsson

Ola Toivonen

Pia Sundhage

Anders Svensson

aroline Seger

Kim Källström

Thomas Dennerby

Antonia Göransson

Johan Elmander

Behöver du, ditt företag, din
skola eller din förening en
buss?
Ange koden DIF så
Tipselit lanserades 1992 som ett samarbetsprojekt
får du
rabatt.
Välkommen!
mellan
Svenska
Fotbollförbundet och Tipstjänst.
Sedan starten 1992 har tusentals svenska fotbollstalanger
och ledare på både dam- och herrsidan
Tel:
08-55668800
utvecklats, utbildats och förberetts för att hålla måttet
www.travellerbuss.se
på elit- och landslagsnivå. Läs mer på www.tipselit.se
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all in, alltid
oavsett.
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Visa ditt stöd i den officiella DIF-tröjan.
adidas.com/football

Köp Djurgården Fotbolls
hemmatröja för säsongen
2012/2013 på difshop.se

byte

ersättare

start

byte

ersättare

start

DJURGÅRDEN

ÅTVIDABERGS FF

21. Kasper Jensen

1. Henrik Gustavsson

30. Christoffer Matwiejew

2. Allan Arenfeldt Olesen

23. Tommi Vaiho

20. Gustav Jansson

2. Joona Toivio

3. Erik Moberg

3. Marc Pedersen

4. George Tanzi

4. Yussif Chibsah

5. Daniel Hallingström

5. Petter Gustafsson

7. Kristian Bergström

6. Peter Nymann

8. Christoffer Karlsson

7. Martin Broberg

9. Petrit Zhubi

8. James Keene

10. Tobias Nilsson

9. Ricardo Santos

11. Viktor Prodell

10. Christer Youssef

12. Bruno Manoel Marinho

11. Daniel Sjölund

13. Alberis Da Silva

13. Emil Bergström

14. Oscar Möller

14. Kebba Ceesay

15. Mattias Mete

15. Brian Span

16. Alain Junior Ollé Ollé

16. Kasper Hämäläinen

17. Andreas Johansson

17. Joel Riddez

18. Jesper Arvidsson

19. Nahir Oyal

19. Amir Suljic

20. Andreas Dahlén

21. Emmanuel Dogbe

22. Philip Hellquist

22. Magnus Eriksson

24. Daniel Jarl

23. Anton Tinnerholm

25. Sebastian Rajalakso

24. Tom Pettersson

31. Simon Tibbling

30. Linus Oskarsson

35. Adam Kasa

36. Philip Sparrdal Mantilla
38. Trimi Makolli

Resultat:

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

(

) Publik:

