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Får vi uppleva en klassiker 
i dag igen?
När jag skriver det här rullar en scen från John Cleeses serie Fawlty Towers från 1975 som ni säkert känner igen: 
”Don’t mention the war”. Fast nu handlar det om ” Don’t mention the 1-1”. Trots semester på annan ort så hör jag 
det överallt, i lilla ICA-affären, på sandstranden och så vidare. Själv hade jag bestämt mig för att över huvud taget 
inte nämna det i dag… Jag vet att varken Magnus Pehrsson eller spelarna nöjer sig med fler oavgjorda matcher, 
men elva matcher utan förlust är riktigt imponerande och inför dagens match har vi faktiskt en förlust mindre i 
årets Allsvenska än dagens serieledande motståndare.
   
Stockholms Stad firar stadions 100 år och dagens match är utsedd som en jubileumsmatch. Årets jubileum      
passar dessutom mycket bra eftersom Djurgården vann sitt första SM-guld just 1912 då man i finalen besegrade       
Örgryte med 3-1. Nu för tiden spelas inga finaler, men resultatet ser vi gärna en repris på i dag.
   
Elfsborg väcker många ljuva minnen. Bortamatchen 2002 när vi säkrade första SM-guldet på 36 år, med över 
10  000 djurgårdare på plats. Elmanders och Addes mål, Babis klack. Matcherna 2005, bortamatchen med        
vändningen av mittfältstriangeln i halvtid då 0-1 förvandlades till 2-1 och den avslutande hemmamatchen, 8-1, 
Dembos straffmål och guldfirandet. Får vi uppleva en klassiker i dag igen?

Välkomna, nu kör vi!

Köp biljetter till nästa hemmamatch!
Söndag 26 augusti klockan 16:00 tar Djurgården emot Helsingborg 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!
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Jag tycker att vi var det bättre laget i matchen mot 
Norrköping och att vi borde vunnit matchen.          
Norrköping var bra på de fasta situationerna och det 
var där vi släppte till chanser, där behöver vi förbät-
tra oss. Men även vi hade bra fasta situationer och vi 
hade några andra lägen där vi borde avgjort match-
en. Jag är mycket nöjd med det vi gjorde i matchen 
men vi behöver onekligen lite mer skicklighet för att 
vinna. Däremot slarvade vi lite i andra halvlek med 
vår teknik, i våra rensningar och i förstapassen när vi 
vann boll vilket gjorde att vi inte kunde kontrollera 
matchen under längre stunder.
   
Allsvenskan i år har som i många år varit oförutsägbar 
och jämn, det är bara Elfsborg som har stuckit ut lite 
från det. Det gäller att jobba för att bli lite bättre än 
de andra lagen, att vinna några matcher och att skaffa 
sig en känsla innan matcherna att man har mer än 50 
procents chans att vinna. Det tycker jag att vi känner 
i dag, men nu måste vi försöka byta alla de här oavg-
jorda matcherna mot några vinster så vi kan gå in med 
ännu mer tro på att vi ska vinna.
  

Transferfönstret öppnar nu och det är en spännande 
period för alla som är intresserade av fotboll. Det kan 
givetvis hända saker under den perioden, vi har en 
ganska stor trupp och det finns säkert någon spelare 
som kan komma att lämna oss och det kan även hända 
att vi kan förstärka laget på någon position. 
   
Vårta 17-åringar var i veckan i Göteborg och spelade 
i Gothia Cups inbjudningsturnering Tipselit Trophy 
och nådde en mycket fin andraplats. Jag har tyvärr inte 
haft möjlighet att se så mycket därifrån men det är 
mycket positivt att vi kan nå sådana framgångar med 
våra unga spelare mot så kvalificerat motstånd som er-
bjöds där, det ser bra ut inför framtiden.
   
Elfsborg står för motståndet i dag. Det är seriens bästa 
lag hittills, men det är också en motståndare som vi 
både i år och förra året gjort bra prestationer emot, 
och vi ser fram emot matchen. Elfsbog matchar hårt 
just nu med matcher i både Allsvenskan och i Europa 
League och det ska vi försöka utnyttja. 

Tränarens ord  Magnus Pehrsson

Vi ska utnyttja det faktum att 
Elfsborg matchar hårt just nu
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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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Idag besöker ett av de trevligast spelande lagen i Alls-
venskan Stockholms Stadion för kanske sista gån-
gen. Laget är känt för att göra mycket bra resultat 
på konstgräset hemma i Borås men sämre resultat på 
gräs.  

Föreningen bildades 1904 men namnet IF Elfsborg 
togs först två år senare då föreningen blev medlemmar 
i RF. Föreningen gjorde sin första Allsvenska säsong 
1924 och första SM-guldet bärgades hem 1960. Jag 
tror att Elfsborg alltid kommer ha en speciell plats 
i våra blå-blåahjärtan då vi alla minns guldmatchen 
mot Elfsborg 2002 då vi totalt invaderade den gamla 
hemmaarenan Ryavallen.

IF Elfsborg från Borås har gått från att vara en sta-
bil Allsvensk förening till att under de senaste åren 
alltid vara med som guldfavoriter vid den allsvenska 
upptaktsträffen. Det har från vissa tränare år på år 
pratats om att de ska ”jogga hem guldet”. Tyvärr för 
”Guliganerna” har det inte riktigt gått så enkelt.

Ny för i år är tränaren Jörgen Lennartsson som tog 
över efter förra tränaren Magnus Haglund. Lennarts-
son har inte kunnat få en så mycket bättre start då 
laget vid skrivande stund leder tabellen tre poäng före 
MFF. Laget hade en liten dipp innan EM men har 
under de senaste omgångarna börjat ta trepoängare 
igen. Senast mot Kalmar stod laget för en komforta-
bel 3-0 seger.

Spelare att hålla koll på idag är självklart lagkaptenen 
Anders Svensson, en väldigt duktig spelare som trots 
sin ålder utvecklats mycket de senaste åren. Andra 
spelare värda att hålla ögonen på är storebror David 
Elm samt den unge mittfältaren Oscar Hiljemark.

Vårens premiär i Borås blev tyvärr en tråkig historia 
för oss Djurgårdare. Trots markant spelövertag lyck-
ades vi inte få med oss några poäng hem. Elfsborg 
vann med 2-1 efter storspel av Djurgårdens nyvärvade 
målvakt Kenneth Höie, då i Elfsborg. Idag hoppas vi 
på revansch och inte 1-1.

Dagens Motståndare  
Jonathan Israelsson
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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: 26 februari 1989 
Längd/vikt: 175 cm/70 kg 
Moderklubb: Vasalund
Säsonger i DIF: 2010 -

Kennedy Igboananike
Anfallare

27
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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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SU

PPORTERS CLU
B

D  I   F

BLI MEDLEM I SVERIGES 
ÄLDSTA SUPPORTERKLUBB
BETALA IN 200 KRONOR PÅ PG 35 21 20-0

Djurgårdens Supporters Club bildades 15 mars 1947.
Vi delar årligen ut stipendier och bidrag till föreningar 

anslutna till Djurgårdens IF Alliansförening.

www.dsclub.se
www.facebook.com/djurgardenssupportersclub



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

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

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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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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”Djurgår’n är mitt lag” sa Petter efter förlängningen 
av kontraktet i fjol. Han kom till Djurgården inför 
säsongen 2009 men härstammar från Skellefteå där 
moderklubben heter IFK Anderstorp. Till Skelleft-
eå FF kom Petter via Sunnanå, som också är hem-
mahörande i samma stad. 

Tre säsonger för SFF blev det och sista säsongen spe-
lade Petter en offensiv roll. Då gjorde han tretton mål 
och blev dessutom utsedd till årets spelare i Västerbot-
ten. Själv beskrev han sig som en allt-i-allo, som trots 
att han är högerfotad ofta spelade på vänsterkanten, 
både som back och mittfältare, men även ibland i 
anfallet. ”Jag är nog en typisk kantspelare som gillar 
offensiven, jag brukar spela offensivt även när jag är 
back.” En beskrivning som känns rätt, så här efter tre 
och en halv säsong i DIF. Vi minns nya Petter som en 
offensiv back som gärna gick på avslut. Det kändes di-
rekt som att Petter kunde ta steget från div 2 till Alls-
venskan utan att ha med sig allt för mycket respekt för 
den högre serien. Tyvärr hamnade avsluten inte så ofta 
inom målramen och trots skottvilligheten och spel i 
samtliga matcher första säsongen så blev det inga mål.

Året efter blev det lite annorlunda, konkurrensen 
ökade i backlinjen och Petters speltid minskade, men 
han fick ändå starta i sexton matcher och göra ett 
inhopp, men framför allt kom hans första allsvenska 
mål. I oktobermatchen mot Elfsborg hade gästerna ett 
3–2-övertag innan Petters första fullträff kvitterade. 
Nu hann två mål till falla innan slutsignalen (4-4), 
men även den matchen, precis som förra årets match 

mot GAIS, slutade med oavgjort resultat efter mål av 
Petter Gustafsson.

Under årets säsong minns självklart alla Petters här-
liga ledningsmål mot AIK i vårderbyt när han på egen 
hand gjorde en rusning på högerkanten, bröt in mot 
straffområdet och pricksköt in bollen i burgaveln. En 
typisk Petterinbrytning vi fått se fler gånger och som 
uppskattas av DIF-publiken. Så när Petter gör mål, 
tar vi poäng. 

När han kom till Djurgården 2009 signerades ett 
treårskontrakt, som var på väg att gå ut i fjol. Lite i 
skymundan från rampljuset hade Petter gjort ett vik-
tigt jobb och belönades då med nytt kontrakt som 
gäller till och med säsongen 2013. Petters inställning 
på matcherna och bidrag till offensiven är viktiga fak-
torer för framgång. Det märktes i Djurgårdskretsar att 
många tagit till sig Petters lojalitet och kämparanda. 
Reaktionerna var väldigt positiva till nyheten om för-
längning eftersom Petters allsidighet är ett alternativ 
både till höger och vänster, både i försvar och anfall. 
Med dagens begränsningar ekonomiskt kommer han 
bli en viktig kugge i lagbygget framöver och med 
förhoppningsvis ett par år till i DIF-tröjan så finns det 
goda möjligheter att uppnå kultstatusen som tidigare 
kämpar med liknande inställning har nått upp till. Jag 
håller med Petter när han kommenterade kontrakts-
förlängningen med orden ”Djurgår’n är mitt lag” och 
han fortsätter ”det här var det enda jag ville och det 
känns jättebra. Nu kan jag koncentrera mig på fotbol-
len.”

Petter
Gustafsson

Spelarprofil  
Jocke Ljungh & 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
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Hardy Nilsson:”Viktigt att vinna derbyt”
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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



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

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
27. Kennedy Igboananike
31. Simon Tibbling
35. Adam Kasa
36. Philip Sparrdal Mantilla
38. Trimi Makolli
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IF ELFSBORG

1.  Kevin Stuhr Ellegaard
31. Andreas Andersson 
2.  Skuli Jon Fridgeirsson
3.  Stefan Larsson
4.  Joackim Jørgensen
5.  Martin Andersson
6.  Jon Jönsson
7.  Johan Larsson
8.  Anders Svensson
9.  Lasse Nilsson
11. Daniel Mobaeck
12. Sebastian Holmén
13. David Elm
14. Oscar Hiljemark
15. Andreas Klarström
16. Viktor Claesson
17. Per Frick
18. Muhammed Abdulrahman
19. Simon Hedlund
20. Amadou Jawo
21. Carl Wede
22. Andreas Augustsson
23. Niklas Hult
24. Stefan Ishizaki
25. Marcus Rohdén


