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Bidra till Djurgårdens framtid! 
Dagens matchvärd är Johan Björkmans hall, den nya hallen för träning och match vintertid som i november sätts 
upp på upprustade Hjorthagens IP. Hallen innebär perfekta träningsförhållanden vintertid för så väl A-lag som 
ungdomslag och kommer att betyda oerhört mycket för Djurgården Fotboll. Jag har själv vid flera tillfällen varit 
med om hur unga, lovande spelare tyckt att Djurgården varit ett intressant alternativ för den fortsatta fotboll-
sutvecklingen, men som på grund av träningsförhållanden, främst vintertid, i stället valt någon av våra största 
konkurrenter inom stockholmsfotbollen. När hallen står klar i början av november har Djurgården plötsligt bäst 
förhållanden av alla stockholmsklubbar, det blir en vass konkurrensfördel.
   
Djurgården har fått bidrag till hallen av Riksidrottsförbundet och Svenska Fotbollsförbundet. Men även en män-
gd personer med stort djurgårdshjärta har lämnat bidrag genom den insamling som pågår och gör att hallen blir 
möjlig. Vi tackar allra ödmjukast för dessa oerhört viktiga bidrag och önskar er alla välkomna till dagens match.
   
Den största bidragsgivare till hallen är Johan Björkmans Stiftelse och i dag hälsar vi Johan Björkmans bror Per 
med familj och övriga representanter för stiftelsen extra välkomna till Stockholms Stadion.
   
Efter ett långt EM-uppehåll är det åter dags för den viktigaste serien av dem alla, Allsvenskan. IFK Göteborg står 
för motståndet i den första av många spännande matcher på Stadion. Självklart önskar vi även alla er som inte 
nämnts ovan välkomna till Stockholms Stadion. Nu kör vi!

Välkomna! 

Köp biljetter till nästa hemmamatch!
Måndag 16 juli klockan 19:00 tar Djurgården emot IFK Norrköping 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.



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!

110331_DIF_Programblad_165x240.indd   1 2012-03-21   08.34
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Johan Björkmans hall kommer att stå klar på    
Hjorthagens IP när vi efter säsongen påbörjar          
vinterträningen. Att få en nyupprustad idrottsplats 
med flera konstgräsplaner och en hall för vinterbruk 
kommer betyda oerhört mycket för Djurgården. 
För A-laget blir det en stor fördel att vara i en egen 
hall där vi helt kan styra över våra träningstider. 
Bättre träningsförutsättningar ger oss ännu bättre                                  
möjligheter att utveckla våra spelare  samtidigt som 
det bli attraktivare för spelare i alla åldrar att komma 
till Djurgården. Men framför allt blir det en möjlighet 
att samla hela fotbollsverksamheten i Djurgården, A-
laget, akademilagen och alla ungdomslag, och att ha 
ett utökat utbyte mellan olika träningsgrupper vilket 
jag tycker är mycket viktigt. Fler spelare får helt enkelt 
riktigt bra förutsättningar.
   
Den allsvenska våren bjöd för vår del på en del 
matcher med riktigt bra prestationer och några med 
lite sämre prestationer, lite blandad kompott alltså. 
Ska jag vara ärlig så tycker jag inte att vi riktigt hade 
marginalerna med oss, vi hade ganska enkelt kunnat få 
med oss en del poäng till. Kanske kan man säga att vi 
inte varit tillräckligt skickliga på att få med oss dessa               
marginaler. Totalt sätt känns det optimistiskt, vi är på 
väg att bli ett bättre lag än vi var förra säsongen.

EM-uppehållet startade med en skön och välbehöv-
lig ledighet. Efter den har vi varit igång i tre och en 
halv vecka inför dagens match. Vi har hunnit med det 
vi ska i både vanlig träning och matchträning. Vi har 
ett antal sommarmatcher framför oss och nummer 
ett nu är givetvis att ta så många poäng som möjligt. 
Det gäller att få bra träningsveckor och att sedan få 
ut max under matcherna, det kommer att bli många 
jämna matcher och då gäller det att vara på topp. Det 
som känns centralt framöver är att lyfta vårt  omställ-
ningsspel ytterligare, både offensivt och defensivt, hur 
och hur snabbt vi reagerar när vi vinner eller tappar 
boll. 
   
IFK Göteborg är ett lag som under våren blandat 
sina prestationer och säkert känner som vi, att de inte 
fått med sig så många poäng som de borde fått. De 
har många duktiga spelare men är ungefär i samma 
fas som oss, lite av en nybyggarfas där det gäller att 
få ihop bitarna så att laget fungerar på topp. Det blir 
spännande med dagens omstart mot Göteborg och 
som alltid är vi ute efter tre poäng.

Tränarens ord  Magnus Pehrsson

Spännande omstart
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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. 

M
A

SSCR
E

A
T

IO
N

STRYKTIPSET – STOLT SPONSOR
AV ALLSVENSKAN SEDAN 1934

HELA SVERIGES FOTBOLLSKLUBB
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Vårsäsongen blev inte riktigt vad storsatsande IFK 
Göteborg hade tänkt det sig. Det dröjd enda till femte 
omgången innan laget lyckades ta sin första seger, och 
efter 12 omgångar har laget bara vunnit tre matcher 
och skrapat ihop 15 poäng. Inte tillräckligt för en 
klubb som innan säsongen nämndes som utmanare 
till SM-guldet och ett givet topplag. Efter att ha ut-
manat klubben från Solna enda in i mål i kampen om 
SM-bucklan 2009 var Göteborgskamraternas klub-
bledning inte nöjda med de två senaste åren stabila 
mittenplaceringar. Därför knöts flera etablerade alls-
venska namn som John Alvbåge och Nordin Gerzic 
från Örebro, Daniel Sobralense från Kalmar och Pon-
tus Farnerud från den norska ligan till klubben inför 
denna säsong. Och den som fick ansvaret för att leda 
lagbygget och göra Änglarna till ett topplag igen blev 
Mikael Stahre, tidigare mästartränare i AIK. 

Placering och poäng så här långt är självklart för dåligt 
för en klubb med de ambitioner som IFK Göteborg 
har och efter att laget blivit utbuade av hemmapublik-
en efter 1-1 matchen mot Kalmar fick Mikael Stahre 
förklara hur han såg på våren:  

– Vi är självklart jättebesvikna. All respekt till dem 
som buar och är besvikna, sa Stahre enligt Sportbladet 
och fortsatte:
- Men det är inte så att vi springer omkring och 
blöder och släpper in fyra-fem mål i varje match. Vi 
är förhållandevis stabila och måste upp till nästa nivå. 
Jag vet att det låter jävligt tråkigt men det är så det är.

Det återstår att se om Mikael Stahre till den allsven-
ska återstarten lyckats få laget att leva upp till sina am-
bitioner och spelide’. Då kan laget mycket väl klättra i 
tabellen och kanske till och med vara med och utmana 
om en plats i Europa nästa år. 

Djurgården har inte besegrat IFK Göteborg på Sta-
dion sedan 2007 då Jan Tauer och Andrej Komac 
med varsitt mål såg till att Djurgården vände 0-1 till 
2-1 inför en entusiastisk publik. Visserligen blev det 
hemmaseger mot blåvitt 2010 (2-0), men då avgjordes 
matchen i Solna. Förra året slutade matchen 1-2 efter 
att Joona Toivio gjort årets mål på en frisparkskanon 
ribba-in för att sedan bli frilägesutvisad, Göteborg 
kund därefter vända och vinna matchen.

Dagens Motståndare  
Jens Bergsten
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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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Med din hjälp kan Djurgården Fotboll bygga en egen hall 
för elvamannafotboll på Hjorthagens IP.

Hallen kommer att kosta 10 miljoner kronor och tack vare bidrag från Johan Björkmans stiftelse, Riksidrottsför-
bundet och Svenska Fotbollförbundet kan drömmen bli sann. Det krävs dock ett bidrag från dig för att hallen ska 
bli av och hålla toppklass och för 500 kr kan du köpa din kvadratmeter. Alla som är med och bidrar kommer att 
bli uppmärksammade på dif.se och på en skylt som kommer att vara uppsatt i entrén till hallen. Vill du vara med? 
Ladda då ner Mopper till din smartphone och skanna sedan koden.

Johan Björkman, som avled 2007, var finansman och hade stort intresse för fotboll och Djurgården, kanske fram-
för allt av ungdomsverksamheten. Han kunde ofta ses på Östermalms IP där han gick och tittade på ungdoms-
matcher. Självklart fanns han även på plats på Stadion när Djurgården spelade. Johan Björkmans Stiftelse, med 
brodern Per som styrelseordförande, är den enskilt största bidragsgivaren till hallen på Hjorthagen.

En längre presentation av Johan Björkman finns på DIFTV på dif.se.



15



16

Transport, Depå och försäljning av gasol och tillbehör
Tel: 08-584 901 65

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
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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

Tack för stödet! 

Humlegården

Kragsta

Älvsjö



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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23 november offentliggjorde Djurgården affären, 
21-årige mittfältaren Martin Broberg hade skrivit på 
ett fyraårskontrakt med blårandigt efter två lyckade år 
i Degerfors, och efter halva säsongen i Sveriges högsta 
serie har mycket hänt för Karlskogasonen. Inte minst 
den allsvenska debuten i bortamatchen mot Gais (in-
hopp 90:e) och första allsvenska matchen från start i 
1-1-matchen mot Gefle på Stadion.
– Det var en dröm som jag haft sedan jag var liten som 
gick i uppfyllelse, berättar Martin.

Liknelserna till en annan gammal Degerfors- och 
Djurgårdsspelare kommer ofta på tal när Martin Bro-
berg ska analyseras som spelare.
– Jag tycker att han är en väldigt spännande spelare 
för en offensiv mittfältsroll där han är användbar både 
centralt och på båda kanterna. Det som gör honom in-
tressant är hans driv i steget, både med och utan boll, 
där det går väldigt fort. Han har bra spelförståelse och 
speluppfattning med en bra känsla för när han ska gå 
på egna genombrott, när han ska löpa i djupled och 
när han ska spela enkelt. Ska man jämföra honom 
med någon spelare tycker jag att Andreas Johansson 
ligger nära till hands, konstaterade Magnus Pehrsson 
när affären var i hamn.

Martin visar sig ha dålig koll på den forne DIF-
hjälten, men känner sig smickrad över jämförelsen.
– Det är kul att förknippas med en så meriterad spe-
lare.

Dessvärre har Martin Brobergs karriär kantats av både 
sjukdomar och skador. Under tiden i Degerfors hann 
han bland annat med att ådra sig återkommande bi-
håleinflammation, hjärtproblem och ett antal knäska-
dor. Innan matchen mot Kalmar FF stukade han foten 
vilket höll honom borta ett antal matcher under våren.
Magnus Pehrsson är givetvis medveten om Martin 
Brobergs historik.
– Vi ska vara noga med att hålla honom skadefri. Han 
har haft en del problem på försäsongerna tidigare och 
sedan varit väldigt bra på hösten. Så det gäller att ha 
bra kontroll och ge honom rätt träning. Han har väl-
digt stor potential, säger Magnus som hyllar Martins 
karaktär.
– Det är en spelare som är fokuserad på sin uppgift 
och har en stor tro på att han ska bli en riktigt bra 
fotbollsspelare.

Martin Broberg tillhör en av Djurgårdens mer aktiva 
spelare på sociala näverket Twitter (@BrobergMartin) 
och efter Italiens seger över England i fotbolls-EM 
tycks han ha funnit en djupare mening med tillvaron.
”Ny religion funnen och jag är djupt religiös #pirlo-
ismen”, skriver han med en bredsida till Juventus el-
egante mittfältsgeneral Andrea Pirlo.

Återstår att se om det ger avtryck på planen. 

Martin
Broberg

Spelarprofil  
Nicklas Ljungstedt
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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 MORGON 19.00ELITSERIENDJURG˚RDEN–AIK

Hardy Nilsson:”Viktigt att vinna derbyt”
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Spelarprofil  
Nicklas Ljungstedt
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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 2

Resultat:               (               )   Publik:

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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1. John Alvbåge
25. Erik Dahlin 
2.  Emil Salomonsson
3.  Logi Valgardsson
4.  Kjetil Waehler
5.  Philip Haglund
7.  Tobias Hysén
8.  Nordin Gerzic
9.  Stefan Selakovic
10. Daniel Sobralense
11. Robin Söder
12. August Strömberg
14. Hjalmar Jonsson
15. Jakob Johansson
16. Erik Lund
17. Sam Larsson
19. Hannes Stiller
20. Jonathan Azulay
21. Pontus Farnerud
22. Tobias Sana
24. Mikael Dyrestam
26. David Moberg-Karlsson
27. Joel Allansson


