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En ypperlig chans till tre poäng
Sommaren har kanske inte slagit till med ett överflöd av riktigt heta dagar, men Djurgården är heta och när stran-
den inte lockar är väl ett besök på Stadion ett minst sagt fullgott alternativ? Fyra poäng, som mycket väl kunnat 
vara sex, på de inledande två matcherna efter uppehållet lovar gott och jag tror att vi kommer att få se en stabil 
sommar och höst som slutar med en riktigt bra placering i tabellen.

Sju matcher av de senaste nio har slutat 1-1, ett helt otroligt scenario som givetvis kan signeras slumpen, men som 
måste locka kalenderbitare att titta lite extra i arkiven. Magnus Pehrsson menar att det är starkt att inte förlora på 
länge men att man ändå inte nöjer sig med massor av oavgjorda matcher, man vill mer än så. Dagens match mot 
IFK Norrköping är givetvis en ypperlig chans att börja ta fler trepoängare.
   
Under förra hemmamatchen, mot Göteborg, var Johan Björkmans hall matchvärd och både hallprojektet och Jo-
han Björkman presenterades ordentligt på hemsidan. Insamlingen till projektet har nu nått nästan en halv miljon 
kronor, en fantastisk summa som ständigt växer och som kommer betyda otroligt mycket för Djurgården under 
en rad av år. Jag passar på att åter lyfta på hatten för alla bidragsgivare. Självklart finns det fortfarande möjlighet 
att köpa en kvadratmeter av hallen och på så sätt bidra till projektet, allt ni behöver veta om detta finns att läsa 
på dif.se.
   
IFK Norrköping står som sagt på menyn i dag. Vi hoppas på en bra match och tre poäng, och sedan kan väl som-
maren sätta fart på allvar så att vi får lite sol på oss fram till returen i Norrköping nästa vecka.

Välkomna, nu kör vi!

Köp biljetter till nästa hemmamatch!
Söndag 29 juli klockan 18:30 tar Djurgården emot IF Elfsborg 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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Tränarens ord  Magnus Pehrsson

Fyra poäng på de två första matcherna efter omstarten 
är klart godkänt. Jag tycker att vi har visat på ett bättre 
passningsspel och de justeringar vi gjort i både vårt 
anfallsspel och vårt försvarsspel har fallit väl ut. Vi fick 
se mer av det mot Göteborg, och tyvärr betydligt min-
dre mot Syrianska där för långsamma beslut offensivt 
och defensivt gjorde att vi bara under få stunder fick 
visa vilka kvalitéer vi faktiskt har.
   
Syrianska fick två utvisningar i matchen och det gav 
oss givetvis bra förutsättningar för att avgöra. Men det 
man ställs inför är att man får ännu mer tid att fatta 
beslut samtidigt som motståndaren bara har en up-
pgift i huvudet, att försvara och att göra det svårt för 
motståndarna. Ibland gör det att laget som ska anfalla 
inte blir lika tydligt i sitt spel, det var väl fallet för oss. 
   
Simon Tibbling, som är född 1994, debuterade från 
start mot Göteborg och har nu gjort två matcher från 
start i rad. Han har gjort två bra insatser, framför var 
han ett utropstecken som debutant mot Göteborg, 
delvis på grund av att vi vinner den matchen. Han 
gjorde en ok insats mot Syrianska, men när laget inte 
är så bra så syns inte han heller lika mycket. Ett år 
äldre Emil Bergstöm spelade från start mot Göteborg 
där han gjorde en stabil insats. Det känns väldigt kul 

att två spelare från våra egna led har kommit in och 
gjort så bra insatser.
   
Vi har nu nio tävlingsmatcher i rad utan förlust vilket 
man måste se positiv på, det är en styrka att inte för-
lora. Samtidigt måste man vara lite rädd att bara två 
av dessa är segrar, vi vill inte vara ett lag som är nöjda 
med oavgjort. Sju av dessa matcher har slutat 1-1, men 
varje match har sett ut på olika sätt och jag ser det som 
rena tillfälligheter.
   
Norrköping har gått bättre i serien än många kanske 
hade trott. Jag tycker att de redan förra året hade peri-
oder som var riktigt starka, men att det då blandades 
med riktigt djupa dalar. Det är ett bra lag som job-
bar hårt, är välorganiserat och har bra fysik med flera 
större spelare, det brukar ge resultat i Allsvenskan och 
jag tror att de kommer att sluta på övre halvan i år. 
Vi får se upp kring fasta situationer och med deras 
inläggsspel, men vi försöker att inte ändra vårt egna 
spel för mycket från match till match. För oss handlar 
det om fart och tempot i passningsspelet och om vårt 
djupledsspel. I matchen mot Syrianska kom deras ut-
visningar som en följd av att vi hade ett bra djupledss-
pel och det är centralt även i dag.

Det handlar om fart och tempo
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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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Vi är många som gillar IFK Norrköping, utan att 
för den skull vara Peking-supportrar. Det är något 
otidsenligt ihärdigt med laget från den östgötska forna 
industrimetropolen. Fyra i den allsvenska maratonta-
bellen och snart tjugofem år efter senaste guldet 1989, 
med spelare som Tomas Brolin, Niclas Kindvall och 
Kennet Andersson i laget, arbetar man fortfarande på, 
rik på förnäma traditioner men nu med betydligt liv-
ligare samtidskänsla.

Det kan bero på att den mest storvulna och gnälliga 
skaran på läktarplats till sist gått ur tiden.  Den som 
alltför länge levde kvar i 40-talets och 50-talets sto-
rhetstider och väntade sig att en ny Gunnar Nordahl 
eller Nisse Liedholm skulle kliva fram, så snart de som 
hade ansvaret i klubben bara insåg sina egna begrän-
sningar och gjorde sig av med alla de spelare man för 
tillfället hade.

IFK Norrköping har arbetat på trots motvinden. 
Åkte ur allsvenskan 2003 och tog sig upp igen först 
sex år senare. Råkade i akut ekonomisk kris, var nära 
att förlora elitlicensen, sålde klubbhuset, sa upp per-
sonal, diskuterade till och med samgående med lo-
kalkonkurrenten Sylvia. Räddades av textilmiljonären 
Peter Hunt som gjorde det möjligt att ta över Idrott-
sparken från kommunen. Skillnaden mot förr är att 

hans fabriker inte längre är förlagda till Norrköping 
utan främst till Polen och Kina.

Det är åtminstone delvis som med fotbollsspelarna. 
Återigen har man en islänning, Gunnar Thorvaldsson, 
i en absolut avgörande anfallsroll. Han har återföre-
nats med tränaren Janne Andersson, som i Halmstad 
banade vägen för en slingrig och misslyckad klubbre-
sa, tills de återförenades i Norrköping förra året och 
det lossnade igen.

Det är som den isländske mittfältaren/anfallaren Ste-
fan Thordarson, som kom att spela en avgörande roll 
under åren i Superettan: först kritiserad, sen viktig och 
tuff målspottare.

IFK Norrköping visar som vanligt känsla för histo-
rien.  Inte bara står Gunnar Nordahl staty utanför 
Idrottsparken.  Det är ingen tillfällighet att det fina 
Arbetets museum ligger i Norrköping.  Men man räds 
inte att fira mindre museala arbetstriumfer. Ingen får 
längre bära Thordarsons tröjnummer 18. 

Tror bara IFK Norrköping skulle komma på tanken 
att så hylla en spelare under klubbens historiskt sett 
mest misslyckade år.
Det måste man bara uppskatta.

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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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.
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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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Köpenhamnssonen som kom till Djurgården un-
der förra året fyller 30 år den 22 augusti. Ungdom-
såren tillbringades i lokala klubben Lillerød IF och i 
Frederikshavn IF. A-lagsdebuten kom som anfallare 
i B93 (Boldklubben af 1893). Då spelade klubben i 
danska Division 1. Det blev dock bara två matcher för 
klubben, men Nymann hann ändå att göra lika många 
mål på dessa matcher. Säsongen efter kom han till 
seriekonkurrenten SønderjyskE. Nu var han främst 
värvad som yttermittfältare. Under Nymanns första år 
vann laget serien och gick upp i Superligaen, som är 
den högsta serien i Danmark. Det blev dock bara ett 
år i högsta serien och Peter Nymann lämnade klubben 
efter två säsonger i laget. 
   
Ny klubbadress blev Odense (OB) som var ett top-
plag i danska ligan. Laget hade slutat trea i serien 
samma säsong (04/05) som B93 hade degraderats och 
hade fått upp ögonen för den offensive mittfältaren. 
Som 23-åring skrev han på ett treårskontrakt som 
fullföljdes i klubben. Resultatet blev 54 seriematcher 
och två mål. Dessutom vann laget den danska cupen 
2007 och kom tvåa i Superligaen säsongen 2008/09 
som också blev den sista som Peter gjorde för klubben. 
   
I augusti 2007, när OB spelade UEFA-cupkval mot 
irländska S:t Patrick’s FC, gjorde Nymann ett sent 

inhopp och gjorde sitt första internationella mål när 
han fastställde slutresultatet 5-0. Tidigare samma år 
blev han för första gången uttagen till i det danska li-
galandslaget (inofficiellt landslag). Den officiella land-
slagsdebuten kom senare, i en vänskapsmatch mot 
Österrike i mars 2010. I ligalandslaget har det blivit 
sju matcher varav de tre senaste spelades i Bangkok 
i januari i år. 
   
Efter Odense väntade Esbjerg fB och i sin senaste 
danska klubb blev det två säsonger. Den första gick 
bra för laget som slutade på en fjärde plats i ligan, lag-
ets bästa placering på sex säsonger. Det sista året var 
det värre, då slutade laget sist i serien och blev således 
nedflyttade till Division 1. Det var efter denna säsong 
som Peter blev aktuell för Djurgården. DIF hade som 
bekant problem i serien och behövde en nytändning, 
kanske var det samma situation för Nymann. För visst 
var det en spelare som kom till oss med mycket energi 
som även spred sig till andra spelare? Mitt första in-
tryck av dansken var att hans kämpaglöd och inställn-
ing påminde mycket om Mattias Jonson – och det är 
som alla förhoppningsvis håller med om, inget dåligt 
betyg. Båda verkade kämpa så mycket att det även får 
andra spelare att ge lite extra. Numera har han lika 
ofta fått spela både ytterback som yttermittfältare och 
har visat att han är nyttig på båda platser. 

Peter
Nymann

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
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I MORGON 19.00ELITSERIENDJURG˚RDEN–AIK

Hardy Nilsson:”Viktigt att vinna derbyt”
SIDAN 13

Fo
to

: B
IL

DB
YR

ÅN

Rolf-Görantrodde guldetvar förlorat:”Ofattbart”
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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



DIF Ungdom  Jonas Riedel

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

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. Den första veckan hölls i juni och den andra 
veckan kommer att hållas vecka 33 med start den 13 augusti. För mer info se dif.se/ungdom. 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. För mer info se dif.se/ungdom.

Valencialägret
Djurgården Fotboll och Valencia CF arrangerar för andra året i rad ett exklusivt fotbollsläger för pojkar 97-00. 
I år har vi expanderat konceptet så att både spelare från alla Djurgårdslag och från andra föreningar kan delta. 
Lägret hålls dagtid den 6 till 10 augusti på Östermalms IP. För mer info se www.dif-vcf-camp.com/
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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
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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.  Andreas Lindberg
23. David Wiklander
91. David Nilsson 
3.  Morten Skjønsberg
4.  Andreas Johansson
5.  Christoffer Nyman
6.  Mathias Florén
7.  Marcus Johansson
8.  Astrit Ajdarevic
9.  Imad Khalili
10. Gunnar Heidar Thorvaldsson
11. Christopher Telo
12. Lars Krogh Gerson
13. Nikola Tkalcic
14. James Frempong
15. Marcus Falk Olander
16. Shpetim Hasani
17. Bobbie Friberg Da Cruz
19. Modou Barrow
20. Isaac Kiese Thelin
21. Joonas Tamm
22. Armin Tankovic
29. Abbas Hassan
84. Martin Smedberg Dalence


