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Det sista derbyt på Råsunda
I dag sitter vi för sista gången någonsin på ett derby mot AIK på Råsunda. Det har blivit många fantastiska
drabbningar mellan lagen genom åren, vissa matcher man vill glömma och andra som man kommer att minnas
för evigt. Dagens match kommer självklart att gå till historien, oavsett utgången, just som det sista derbyt på
Råsunda.
Förutsättningarna inför matchen är de allra bästa med två lag i toppform och fullsatta läktare, ett fullsatt derby är
väl det häftigaste som Allsvenskan kan bjuda på? Råsunda är visserligen inte vår egentliga hemmaplan, men med
det publiktryck som kommer att finnas i dag kommer det att kännas så. För inte ska AIK ha en chans på läktaren?
Det är två formtoppade lag med massor av självförtroende som ställs mot varandra. Djurgården har ett par riktigt
sköna sviter att luta sig emot, eller vad sägs om fyra raka segrar och sexton förlustfria allsvenska matcher? Lägg
där till att det är över 1 000 dagar sedan Djurgården förlorade mot AIK. Sköna sviter som vi hoppas ska stå sig
ytterligare ett tag.
I dag är det förmodligen helt fullsatt på Råsunda och det är givetvis fantastiskt, men glöm inte att stötta
Djurgården i de resterande hemmamatcherna på Stockholms Stadion. Redan fredagen den 21 september kommer Häcken till Stadion och självklart hoppas vi att det blir lika fullsatt på den matchen. Biljettinformation hittar
du som vanligt på dif.se.
Men nu bänkar vi oss för att njuta av det allra sista derbyt på Råsunda.
Välkomna!

Köp biljetter till nästa hemmamatch!
Fredag 21 september klockan 19:00 tar Djurgården emot Häcken 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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Vi kan vänta oss en
riktigt bra match
Vi har haft ett antal spelare på landslagsuppdrag under en stor del av uppehållet, men för övriga spelare
har mycket handlat om att fortsätta jobba med delar
i vårt spel. Vi hade ett extra fyspass under den första
veckan för att bygga på vår fysiska status, men annars
har träningsveckorna sätt ut ungefär som vanligt. En
stor del av den andra veckan hade vi alla spelare på
plats igen och började titta lite mer på dagens match
när vi jobbade med bitar i spelet. Fredag och lördag
har vi som vanligt varit helt inriktade på den kommande matchen.
Jag har själv spelat ett antal derbyn på Råsunda och
det finns många minnen från dessa matcher. Det mest
bestående minnet är mer allmänt än från enstaka
matcher, inramningen runt matcherna och den positiva anspänningen man känner inför derbyn. Jag har
alltid älskat att spela dessa derbymatcher. Det känns
stort att få ha varit med om dessa matcher som spelare
för att nu få vara med som tränare och försöka göra

Tränarens ord Magnus Pehrsson

vad man kan för att påverka något som berör så många människor. Som tränare finns det givetvis också en
hög anspänning, även om den inte är lika hög som för
spelarna.
AIK är ett lag som i början av året byggde mycket på
en stark defensiv, men med de rekryteringar man gjort
och kanske främst hur man valt att balansera laget har
man under sensommaren och hösten utvecklat sitt
offensiva spel. När vi går in i matchen måste vi vara
förberedda, vara klar på att det blir en hög intensitet,
vara klar med vad vi ska göra och vilken idé vi har. Det
är viktigt att vi snabbt får matchen att till stora delar
utgå från våra premisser och vad vi vill göra.
Vi har en god känsla inför matchen, vi har vår bästa
period under säsongen just nu. Det känns riktigt bra
och det ska bli en härlig utmaning att möta AIK, som
ju också har mycket bra form. Med dessa förutsättningar tror jag att vi kan vänta oss en riktigt bra match.

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
Jens Bergsten

Oavsett utgången i matchen kommer dagens kamp på
Råsunda att bli historisk på flera plan. Det är det sista
derbyt innan Råsunda rivs och det är med all sannolikhet sista gången Djurgården spelar där. Spelarna på
planen har alltså alla möjligheter att för alltid skriva
in sig i historieböckerna som den som avgjorde det
sista derbyt och bli en Darko Mavrak, en Stefan Bergtoft eller en Kennedy Igboananike. Spelare som för
alltid kommer att ha en plats hos supportrarna som
derbyvinnare.
Men matchen är såklart också viktig för utgången
av årets allsvenska. Djurgården och AIK är tillsammans med Häcken allsvenskans mest formstarka lag.
Djurgården med fyra raka vinster och AIK med fyra
segrar på de fem senaste matcherna. Djurgården har
klättrat i tabellen och en derbyvinst skulle innebära
att en europaplats är inom räckhåll. AIK i sin tur är i
allra högsta grad med och slåss om mästartiteln, men
poängtapp i derbyt och chansen till ett nytt SM-guld
minskar betydligt.
Under sommarens transferfönster har Solnalaget
spetsat sin trupp med bland annat Henok Goitom

och Mohammed Bangura (lån). Sedan tidigare har
klubben också gjort klart med Daniel Majstorovic
som dock varit skadad sedan i våras, men som AIKs
lagledning tror och hoppas ska vara spelklar till dagens match. Under våren och sommaren har annars
AIKs styrka varit kollektivet. Tränare Andreas Alm
har lyckats forma ett lag där alla verkligen jobbar för
varandra och där försvarsspelet har varit det som utan
tvekan varit klubbens starkaste lagdel. Det återstår
att se hur nyförvärven påverkar detta ramstarka lagbygge. Nyckeln till fortsatt framgång ligger mångt och
mycket i Celso Borges som efter att ha börjat säsongen som en mer eller mindre renodlad anfallsspelare
nu har tagit steget ner på det centrala mittfältet där
han är den i särklass mest kreativa spelaren. I dagens
derby är mittlåset Niklas Backman avstängd och sedan tidigare är Alexander Milosevic skadad. Oavsett
Daniel Majstorovics medverkan kommer AIK att få
spela med ett nykomponerat mittförsvar. Återstår att
se hur mycket det kommer att påverka Solnaklubbens
defensiva styrka.
Någon kommer att bli hjälte idag. Frågan är bara vem.
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DJURGÅRDENS TRUPP 2012
Kenneth Höie
Målvakt

12

Målvakt

21

Försvarare

2

Mittfältare

4

Försvarare

6

Anfallare

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

30

Marc Pedersen
Försvarare

3

Petter Gustafsson
Försvarare

5

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

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

James Keene

Målvakt

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

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

Peter Nymann

Christoffer Matwiejew

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

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

Yussif Chibsah

23

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

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

Joona Toivio

Målvakt

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

Född: 11 September 1979
Längd/vikt: 188 cm/91 kg
Moderklubb: FK Haugesund
Säsonger i DIF: 2012 -

Kasper Jensen

Tommi Vaiho
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Erton Fejzullahu
Anfallare

10

Född: 9 April 1988
Längd/vikt: 180 cm/81 kg
Moderklubb: Högdals IS
Säsonger i DIF: 2012 -

9

Daniel Sjölund
Mittfältare

11

Född: 22 April 1983
Längd/vikt: 178 cm/80 kg
Moderklubb: IF Finströms
Säsonger i DIF: 2003-

Mattias Östberg
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
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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: 24 Augusti 1977
Längd/vikt: 190 cm/86 kg
Moderklubb: Östansbo IS
Säsonger i DIF: 2012 -

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

Kennedy Igboananike
Anfallare

Född: 26 februari 1989
Längd/vikt: 175 cm/70 kg
Moderklubb: Vasalund
Säsonger i DIF: 2010 -
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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, Riksidrottsförbundet 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 framför allt av ungdomsverksamheten. Han kunde ofta ses på Östermalms IP där han gick och tittade på ungdomsmatcher. 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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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
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Alhaji Kamara
Anfallare

28

Mittfältare

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

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

Född: 16 April 1994
Längd/vikt: 180 cm/70 kg
Moderklubb: Belvic United
Säsonger i DIF: 2012 -

Adam Kasa

Simon Tibbling
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Philip Sparrdal
Försvarare

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

Magnus Pehrsson
Manager

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
Stefan Andersson

Erton Fejzullahu
Om inte något oförutsett inträffar kommer Erton i
dag att göra sin sjätte match i Djurgårdströjan, varav
en i cupen. Trots att det gått över en månad sedan han
anlände har han ännu inte fått spela inför hemmapubliken på Stockholms Stadion, fyra av matcherna
har spelats på bortaplan och hemmamatcherna på Råsunda. Debuten har ändå gått minst sagt hyfsat, det
har rasslat i nätet inte mindre än sju gånger där vår nya
nummer 10 varit sist på bollen.
Idag spelas som bekant det allra sista allsvenska derbyt på Råsunda, ett derby som även blir Ertons första,
men också hans tredje match för säsongen mot AIK
som var det sista lag han mötte med Mjällby. Erton får
chans till revansch då blev det förlust med 0-1 hemma
på Strandvallen, Erton stod för Mjällbys enda skott på
mål i matchen. Även i den första omgången av årets
allsvenska spelade han mot AIK, matchen slutade
mållös men om man ser till skottstatistiken var det
Mjällby som låg närmast en seger. Tredje gången gillt
idag?
Erton föddes i Mitrovica, Kosovo, och kom till Sverige
som treåring i samband med Jugoslaviens upplösning
i början av 90-talet. Han hamnade då i Karlshamn,
Blekinge där Högadals IS blev första klubben. I den

20

ex-allsvenska klubben (1962, för er som minns…)
blev det debut i A-laget som 15-åring och han fick
även chansen i P15-landslaget varifrån han jobbat sig
ända upp till U21-landslaget. Erton är en utpräglad
målskytt och i november 2009 gjorden han fyra mål
när Sveriges U21-landlag vann EM-kvalmatch mot
Kazakstan med 5-1. Frågan är om det inte slutar med
spel i A-landslaget.
Erton uppmärksammades tidigt av FC Köpenhamn
som värvade honom sitt U-lag. Det blev dock inget
spel i A-laget och 2007 kom han tillbaka till Blekinge,
denna gång på lån till Mjällby och spel i Superettan
där första året bjöd på 20 matcher från start, två inhopp och totalt fem mål. Erton skrev på ett treårskontrakt för MAIF, fullföljde en och en halv säsong av
dessa med facit 19 mål på 37 matcher. NEC Nijmegen visade intresse för 21-åringen och en och en halv
säsong (2009-10) tillbringades i Holland. Därefter
blev det utlåning och åter till Danmark för spel under
våren 2011 i Randers FC följt av Mjällby innan det
var dags att flytta till Djurgården. Årets facit, sex mål
för Mjällby och fem för Djurgården, innebär att vi har
en av Sveriges målfarligaste spelare på planen. Får vi
se ytterligare mål i dag?
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bildreklam.se

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

22

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

Stockholmsmästerskapen
Djurgården ungdom och Stockholms Kommun bjuder in till den årliga turneringen Stockholmsmästerskapen.
Mästerskapet avgörs under tre separata helger i slutet av september och början av oktober där varje åldersklass
deltar under en helg.
Turneringen är öppen för pojkar i åldrarna 7 till 12 år och i de äldre åldersklasserna kan man välja vilken nivå man
vil spela på, lätt/medel eller medel/svår.
P7 & P8 spelar turneringen på Manilla KG och Hjorthagens IP medan de äldre klasserna spelar på Östermalms
IP och Hjorthagens IP, samtliga planer med konstgräsmattor. Vinnare, och Stockholmsmästare, koras i de fyra
äldsta åldersklasserna.
Information om turneringen hittar du på difungdom.se.
Välkommen

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

26

The Social Cloud TV Platform - www.solidtango.com

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

AIK

12. Kenneth Höie

27. Ivan Turina

21. Kasper Jensen

35. Lee Baxter

23. Tommi Vaiho

30. Christoffer Matwiejew
2. Joona Toivio

3. Marc Pedersen

5. Petter Gustafsson
6. Peter Nymann

7. Martin Broberg
8. James Keene

10. Erton Fejzullahu
11. Daniel Sjölund

13. Emil Bergström

14. Mattias Östberg
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
28. Alhaji Kamara

31. Simon Tibbling
35. Adam Kasa

36. Philip Sparrdal Mantilla
(

2. Niklas Backman
3. Per Karlsson

4. Nils-Eric Johansson

4. Yussif Chibsah

Resultat:

13. Kyriakos Stamatopoulos

) Publik:

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

5. Robert Åhman Persson
6. Alexander Miloševic
7. Helgi Daníelsson

8. Daniel Tjernström

9. Martin Kayongo-Mutumba
10. Celso Borges

11. Lalawélé Atakora

12. Christian Kouakou
15. Robin Quaison

16. Martin Lorentzson
20. Moro Ibrahim

21. Pontus Engblom

22. Kwame Amponsah Karikari
23. Edward Owusu

24. Daniel Gustavsson

25. Sulayman Jobarteh
28. Viktor Lundberg
29. Gabriel Özkan

36. Henok Goitom

45. Daniel Majstorović

75. Mohamed Bangura

