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Redaktörens ord Jonas Riedel

Den sista hemmamatchen på ett
bra tag.
Dagens match mot Gefle är den sista av fem matcher i Stockholmsområdet. Djurgården är obesegrat under
de fyra första av dessa matcher och hade det inte varit för två snöpliga mål i slutet av de två senaste matcherna
hade vi kunnat prata om en riktig succé. Det är små marginaler, men förhoppningsvis kan vi i dag avsluta serien
av stockholmsmatcher med en trepoängare mot Gefle och gå riktigt stärkta ur matchserien inför de två bortamatcher som avrundar Allsvenskan innan uppehållet.
Uppehållet beror, som alla nog känner till, på det stundande EM-slutspelet och de flesta av oss kommer nog
att se en hel mängd tv-matcher under den kommande månaden. För den som vill passa på att se matcher live
under tiden finns det dock alla möjligheter. Djurgårdens möter både Syrianska och Brommapojkarna i U21serien under uppehållet. Juniorallsvenskan och Pojkallsvenskan pågår för fullt ändra fram till midsommarhelgen
med matcher varje helg. Passa på att se de unga, lovande spelarna medan A-laget har matchuppehåll, alla lagens
matcher hittar du på dif.se.
Men i dag väntar Gefle med tre tidigare Djurgårdsspelare i laget. Mikael Dahlberg är given i startelvan, han har
startat i samtliga åtta matcher (matchen mot Sundsvall inte medräknad) och spelat hela matcherna, medan Johan
Oremo fått hoppa in i sju matcher. Mindre uppmärksammad för sin tid i Djurgården är kanske Linus Malmborg,
åtta matcher från start i år. Han har Djurgården som moderklubb och spelade i flera ungdomsår för föreningen.
Nu är det dags att slå sig ner på Stadions bänkar för att njuta av den sista hemmamatchen på ett bra tag, och
förhoppningsvis tre poäng. Hoppas ni får ett riktigt härligt uppehåll med många sköna sommardagar och ett
lyckat svenskt EM. Förhoppningsvis ses vi igen den 3 juli när Djurgården tar emot IFK Göteborg här på Stadion.
Välkomna!

Köp biljetter till nästa hemmamatch!
Tisdag 3 juli klockan 19:00 tar Djurgården emot IFK Göteborg 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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Marginalerna är små
Det känns givetvis positivt att vi är obesegrade i de
fyra matcher i rad som vi spelat i Stockholmsområdet
även om jag väl hade hoppats på minst två poäng till,
det var ju väldigt nära att vi fick med oss dem i båda
de senaste matcherna. Marginalerna är små och hade
vi vunnit de matcherna hade vi haft ett helt annat läge
i tabellen. Jag var positiv när vi gick in i den här täta
matchserien och jag hoppas och tror att vi efter att ha
varit så nära några gånger nu har marginalerna på vår
sida och får med oss tre poäng. Det är sista matchen
på Stadion innan uppehållet och vi ska göra en bra
match som gör att alla som är här, och även de som
inte är här, vill komma och se oss när vi startar om i
början av juli.
Efter dagens match har vi två matcher på bortaplan,
sedan startar ett drygt fem veckor långt EM-uppehåll.
Vi kommer att vara lediga de två första veckorna för
att sedan starta upp träningen igen. I år har vi börjat
med en träningsmetodik som gör att vi tränar på ett
liknande sätt under försäsongen och under seriespelet
och under uppehållet blir det en progression av den
träningen. Det blir ett antal veckor av träning utan
tävlingsmatcher, vi ska utvärdera de tolv matcher vi
spelat och taktiskt jobba med det som vi tycker är viktigast att förbättra inför omstarten.

Tränarens ord Magnus Pehrsson

4

EM-slutspelet ska bli spännande, jag har förmånen att
få följa Sverige på plats under fem dagar tillsammans
med övriga allsvenska tränare. Jag tror att man kan
lära sig mer om trender genom att titta på ligorna i
Europa, men trender kan starta i mästerskapsslutsspel,
när lagen ska prestera på så få matcher så kan man ofta
få se nya taktiska detaljer. För Sveriges del tror jag att
det kan gå bra, med de ledare och spelare man har tror
jag att man kan gå vidare från gruppen, sedan får vi se
vad som händer. Det känns som om det finns en stor
optimism i och kring det svenska laget.
Gefle står för motståndet i dag. De är väldigt konsekventa och visar tålamod i både klubben och i sitt
spel. De har fått en del nya spelare i startelvan och
jobbar väl med att få det på plats, även om man har
en tydlig idé så ger det både nya möjligheter och nya
problem med nya spelare. Det man måste se upp med
mot Gefle är bland annat deras omställningsspel, där
de är duktiga. För oss handlar det om att möta ett
väldigt zoninriktat försvarsspel i stället för man-motman och då gäller det att försöka överbelasta och få
övertag på olika delar av planen, det är viktigt mot den
typen av motstånd.

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
Joachim Ljungh

Dagens motståndare Gefle IF har haft en mycket tung
start i årets Allsvenska. I skrivande stund har laget tre
raka förluster och på de inledande åtta omgångarna
har man endast en trepoängare och fyra gjorda mål i
bagaget. Inför matchen mot Häcken häromveckan var
regnet så intensivt att det regnade in i lagets omklädningsrum och i kylan förlorade de med 0-3 inför ett
fåtal huttrande åskådare. Tränaren Pelle Olsson kände
att motgången började redan när de förlorade slantsinglingen på Hisingen. Nej, det är inte roligt att vara
fotbollspelare i Gefle alla dagar...
Djurgården och Gefle har haft en hel del spelaraffärer
genom åren som alla känner till. Trenden verkar vara
att man lyckas i Gefle men inte i DIF, och jag tänker då givetvis främst på Johan Oremo som efter sin
debutsäsong i Gefle utsågs till Årets Nykomling efter
elva gjorda mål. Djurgården fattade tycke för den
långe anfallaren och skrev på ett 4,5-årskontrakt, men
där tog Oremos framgångssaga slut. Efter endast sju
mål och väldiga skadeproblem under 3,5 år så blev han
återigen en Geflespelare inför den här säsongen.
En annan spelare som lyckats bättre i den ljusblå tröjan är Mikael Dahlberg. Han hade några hyggliga

år på Stockholms Stadion, men efter övergången till
Gefle 2010 så har det lossnat rejält för norrlänningen
som gjorde tio mål i fjol, och bland annat avgjorde
matchen mot AIK på Råsunda Det var många DIFsupportrar som efter det var övertygade om att Mickes
hjärta fortfarande var blårandigt och att han gjorde
målen enbart för deras skull.
Den senaste övergången var Yussif Chibsah som lämnade Gefle för Djurgården inför årets säsong. Han har
hittills varit given i Magnus Pehrssons startelva och
visat att han är ett av de mest tongivande nyförvärven
i år. Är han spelaren som visar att det går att lyckas i
både Gefle och Djurgården? Vi får hoppas så.
Klubben gick upp i allsvenskan 2005 men har aldrig
hamnat på den övre delen av tabellen, och som serien
ser ut hittills är det svårt att tro att Gefle skulle lyckas
i år. Bland supportrarna snackas det om härdsmälta
och att klubben värvat dåligt samt att det saknas spelare med erfarenhet. Men tränaren Pelle Olsson vet
hur det är att träna ett lag som kämpar kring strecken.
Frågan är om det är klubbens vision, eller om det efter
sex års lindansande snart kommer behövas högre målsättningar?
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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
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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
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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
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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 -
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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
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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!
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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-
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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
Alexander Sjöblom

Andreas
Dahlén
Den löpstarka kantspringaren Andreas Dahlén
skrev i slutet av januari på ett sex månader långt
kontrakt för Djurgården. Efter en ganska skadefylld
inledning på säsongen har han nu nått ett av sina
mål i DIF-tröjan, att ta en plats till vänster i försvaret.
Fotbollskarriären började hemma i Gävle och
moderklubben Brynäs IF. 2004 skrev Dahlén på för
storsatsande IFK Norrköping som så snabbt som
möjligt ville tillbaka till Allsvenskan efter att ha åkt
ur den högsta serien två år tidigare. Debuten för Peking kom den 31 maj i omgång sju av Superettan
när Norrköping spelade 0-0 hemma på Parken mot
Falkenberg. Det blev totalt 15 starter och 17 inhopp
för Dahlén under de två säsonger han var i klubben.
Karriären gick vidare till Umeå FC, också de i Superettan, där Andreas fick en mer framträdande roll
än den han hade i Norrköping. Han var ordinarie till
vänster i försvaret under hela första säsongen i Umeå,
men då laget åkte ur serien var det dags och packa
ihop och flytta igen.
Gefle IF var den nya klubben i karriären, Andreas var
tillbaka i staden där allt en gång började och det var
också här karriären tog fart på riktigt. Debuten kom i
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den tolfte omgången av 2007 års Allsvenska när han
gick in från start i hemmamatchen mot Halmstad. I
matchen kom också den första poängen från Dahléns
vänsterfot då han passade fram högerbacken Daniel
Bernhardsson till slutresultatet 2-0.
Det blev totalt tre säsonger i dagens motståndarlag
Gefle IF innan det var dags att röra på sig igen, denna
gång för spel utomlands. Tysklandsäventyret började i
svenskklubben Hansa Rostock där han under sin enda
säsong spelade 14 matcher och stod för två mål. Efter
den första säsongen så ryktades han vara på väg tillbaka till Allsvenskan och spel i Djurgården. Så blev
det inte den gången utan istället lämnade han för FSV
Frankfurt, en annan klubb i 2.Bundesliga.
Efter dryga 30 matcher var det så äntligen dags att
komma hem till Allsvenskan, och denna gång till
Djurgården. Ett bra alternativ som gjorde både Andreas Dahlén och tränare Magnus Pehrsson nöjda.
Andreas med sambo hade pratat om att de ville flytta
till Stockholm, och Pehrsson hade vart intresserad av
vänsterback Dahlén ända sedan sin tid som tränare i
Sirius 2006. Slutet gott, allting gott för Dahlén som
tydligt deklarerat att han gärna vill fortsättar sin fotbollskarriär i Djurgårdens IF.
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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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DIF TV
+
= tv on your terms
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The Social Cloud TV Platform - www.solidtango.com

all in, alltid
oavsett.
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Köp Djurgården Fotbolls
hemmatröja för säsongen
2012/2013 på difshop.se

GEFLE IF

byte

ersättare

start

byte

ersättare

start

DJURGÅRDEN
21. Kasper Jensen

1. Mattias Hugosson

30. Christoffer Matwiejew

2. Olof Mård

23. Tommi Vaiho

22. Emil Hedvall

2. Joona Toivio

3. Linus Malmborg

3. Marc Pedersen

4. Sebastian Senatore

4. Yussif Chibsah

5. Zakaria Abdullai

5. Petter Gustafsson

6. Pär Asp

6. Peter Nymann

7. Alexander Faltsetas

7. Martin Broberg

8. Simon Lundevall

8. James Keene

9. Jonathan Hellström

9. Ricardo Santos

10. Jakob Orlov

10. Christer Youssef

11. Hjalmar Öhagen

11. Daniel Sjölund

12. Daniel Bernhardsson

13. Emil Bergström

13. William Lundin

14. Kebba Ceesay

14. Jens Portin

15. Brian Span

15. Mikael Dahlberg

16. Kasper Hämäläinen

16. David Fällman

17. Joel Riddez

17. Jonas Lantto

19. Nahir Oyal

18. Erik Törnros

20. Andreas Dahlén

19. Marcus Hansson

22. Philip Hellquist

20. Daniel Leino

24. Daniel Jarl

21. Eric Larsson

25. Sebastian Rajalakso

23. Johan Svantesson

31. Simon Tibbling

24. Johan Oremo

35. Adam Kasa

25. Joachim Adukor

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:

