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ÖSTERMALMS 
STÖRSTA MÄKLARE

My Engblom von Strauss
Reg. fastighetsmäklare

08-545 815 00 
0708-99 79 58

Per Knaust
Reg. fastighetsmäklare

08-545 815 14 
0708-99 79 47

Carina Käll
Reg. fastighetsmäklare

08-545 815 14 
0708-99 79 08

Daniel Broné
Kontorschef &

Reg. fastighetsmäklare
08-545 815 03 
0708-99 79 34

Nina Gustafsson
Mäklarassistent
08-522 480 42 
0708-99 79 52

Caroline Taube
Reg. fastighetsmäklare

08-545 815 13 
0708-99 79 04

Madeleine Nordström
Mäklarassistent
08-545 815 06 
0708-99 79 21

Olle Holmaeus
Reg. fastighetsmäklare

08-545 815 04 
0708-67 70 10
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Dags för en ny trepoängare?
Vi går inte in på det sportsliga från söndagens derby i den här texten utan konstaterar istället att det var sista 
gången vi tvingades att spela ett hemmaderby på bortaplan. Råsunda må vara en arena med många fina minnen 
för många äldre supportrar, jag träffade en i söndags som upplevt hela fyra guld där, men en mycket stor fördel 
med nästa års flytt till Tele2 Arena är att få spela alla hemmamatcher, inklusive derbyn, på hemmaplan.
   
Mycket var fantastiskt runt derbyt, de fullsatta läktarna, det fantastiska tifot och stämningen när hela södra läk-
taren tog ifrån tårna. Tyvärr finns det alltid enskilda individer där hatet överspeglar kärleken till det egna laget. 
Djurgårdens värdegrund bygger på tre ord; Glädje, Värdighet och Respekt. Vi är alla delaktiga i hur Djurgården 
uppfattas och dessa tre ord är viktiga för alla djurgårdare att bära med sig. Alltid – oavsett.
   
Men låt oss nu stoppa huvudet i sanden och glömma derbyt. Säsongen har bjudit på en mängd glädjeämnen som 
en lång serie av förlustfria matcher, ett allt bättre spel och flera minst sagt intressanta nyförvärv. Nu är det bara 
att se framåt, att fortsätta se laget utveckas, vinna matcher och klättra i tabellen. Fyra hemmamatcher återstår på 
Stadion och självklart hoppas vi på fortsatt välbesökta läktare och nya trepoängare.
   
Först ut är Häcken som i dag gästar Stadion, det ”lilla” Göteborgslaget som i år är överlägset bäst i sta’n och som 
i truppen har allsvenskans skyttekung, Waris Majeed. Det blir en intressant utmaning för Magnus Pehrssons 
Djurgården och förhoppningsvis får vi se en offensiv och välspelad match mellan två lag som vill framåt. Kan vår 
egen Erton Fejzullahu närma sig Waris i skytteligan i dag?

Välkomna!

Köp biljetter till nästa hemmamatch!
Måndag 1 oktober klockan 19:00 tar Djurgården emot Mjällby 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

Vi gjorde en godkänd första halvlek mot AIK, dock 
utan att skapa tillräckligt många klara målchanser. 
Det som förstörde matchen för oss var vår första kvart 
i andra halvlek där vi var långsamma i våra förflyttnin-
gar, slarvade med tekniken och gjorde det svårt för oss 
själva. Det känns lite konstigt, normalt har vi varit väl-
digt starka i den fasen av matcherna. Jag tycker att vi 
reste oss bra och kom in i matchen, men då kom deras 
andra mål där vi agerade för långsamt. Vi gjorde ett 
försök att komma tillbaks men tyvärr haltade det när 
vi skulle in i boxen och skapa chanser. Den halvleken 
får ett klart underbetyg och självklart är vi allt annat 
än nöjda med förlusten.
   
Det är kort mellan matcherna. Under måndagen tog 
vi upp det mest väsentliga från derbyt och vad vi kan 
lära oss av det, därefter kopplade vi bort den matchen. 
Tisdagen var ledig och sedan har vi fokuserat på da-
gens match.
   

Vi har haft ett extremt långt uppehåll från Stadion, 
men i dag är vi tillbaka på vår egen arena. Det känns 
givetvis roligt, vi hoppas på bra uppbackning från läk-
taren och själva ska vi försöka göra en bra match i nit-
tio minuter. Vi fortsätter att jobba metodiskt för att 
utveckla vårt spel och målsättningen för de resterande 
matcherna är enkel; att vinna så många matcher som 
möjligt och att komma så högt upp som möjligt i ta-
bellen.
   
Häcken är direkt inblandade i guldstriden och därmed 
ett av de bästa lagen i serien. Det är ett målfarligt lag 
med ett mycket bra passnings- och omställningsspel, 
det gäller att se upp med deras anfallsspel vilket jag 
tycker att vi klarade mycket bra i bortamatchen. Men 
främst gäller det att ta vara på det som vi är bra på, som 
vårt passningsspel där vi har hittat ett sätt som gör att 
vi kan kontrollera och dominera många matcher, det 
ska vi givetvis utnyttja. Som alltid går vi för tre poäng.

Tränarens ord  Magnus Pehrsson

Som alltid går vi för 
tre poäng
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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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Kommer BK Häcken på tal utanför klubbens nära 
och täta familjekrets, kan man vara säker på att det 
sker med ett stänk av avund. Ja, ja säger man, Häcken 
lever ju bara tack vare Gothia Cup, världens största 
ungdomsturnering i fotboll som rullar sen mitten av 
70-talet. Då glömmer man gärna att GAIS hoppade 
av efter några år som medarrangör, för att man i den 
klubben ansåg lönsamheten var för dålig. GAIS ån-
grar sig säkert idag, när Gothia Cup har vuxit från 
sex deltagarländer 1975 till över sjuttio i dag, till ett 
evenemang som får hela regionen på benen och för-
visso blivit en stabil ekonomisk grund för Häcken. 
Hisings-klubben körde alltså vidare när GAIS hoppat 
av. Det säger något om Häcken att Gothia Cup redan 
från starten hade flickklasser på programmet, något 
mycket ovanligt då.

Utomstående, i synnerhet de som sympatiserar med 
någon av de tre klassiska Göteborgslagen ÖIS, IFK 
Göteborg och GAIS, snörper också gärna på mun-
nen åt den yngre ”uppkomlingens” hemmaarena 
Rambergsvallen, där den ligger på Hisingen och un-
der åren inte direkt har präglats av överdådig publik-
tillströmning. Men Häcken har jobbat på, åkt upp 
och ner mellan allsvenskan och lägre divisioner flera 
gånger än de flesta.  Ständigt har man tagit hand om 

och utvecklat unga spelare eller de som ratats av de 
”stora”. Kim Källström är bara en av många, som sär-
skilt Djurgårdare kan tacka Häcken för. Stort, rikt och 
flott är inte alltid nyckeln till framgång. Litet, tätt och 
familjärt passar många spelare betydligt bättre. Och i 
år alldeles särskilt synligt, när Häcken för första gån-
gen i sin drygt 70-åriga historia på allvar nosar på det 
allsvenska guldet. 
   
Man gör det utan åthävor och arroganta utspel, med 
den överlägset bästa målskillnaden, med spelare som 
utstrålar fotbollsglädje i varje ögonblick. Och med en 
tränare sen fyra år, Peter Gerhardsson, som med sin 
erfarenhet från ungdomslandslaget var och är som 
klippt och skuren för att lotsa Häckens ungdomar in 
i hetluften bland truppens äldre och mer erfarna spe-
lare. Både Häcken-fans och allsvenska domare håller 
honom som favorit. Bara en sån sak! Många talar vitt 
och brett om att spela attraktiv fotboll.  Häcken gör 
det.
   
Alldeles oavsett utgången av guldstriden, aviseras nu 
en efterlängtad ansiktslyftning av Rambergsvallen. 
Hisingens stolthet lär inte överge sin identitet i första 
taget, även om året innebär ett lyft från allsvenska 
maratontabellens 22:a plats.

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

Erton Fejzullahu
Anfallare

10

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

Christoffer Matwiejew
Målvakt

30

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

Yussif Chibsah
Mittfältare

4

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

Kenneth Höie
Målvakt

12



Född: 8 Augusti 1986 
Längd/vikt: 187 cm/77 kg 
Moderklubb: MaPS
Säsonger i DIF: 2010 -

Kasper Hämäläinen 
Mittfältare

16

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

Mattias Östberg
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
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ÅK MED RESEKLUBBEN

Reseklubben har redan skickat iväg över 
50 bussar land och rike runt i år. Här är 
den närmaste tidens resor med JK:

Åtvidaberg 26/9 - 260 kr

Västerås 30/9 - 160 kr

Skriv upp dig hos oss utanför M/N 
eller på jarnkaminerna.se.

Obs, medlemskap krävs för att åka med. 
Bli medlem på nätet eller där vi säljer souvenirer.



Martin Sundgren
Individuell tränare

Palmar Hreinsson
Fys och individuell tränare

Inge Lindström
Lagledare

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

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

Alhaji Kamara
Anfallare

28
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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



20

Brian Span är talangen från New York som värvades 
till DIF inför denna säsong. Till en början hölls 
han utanför Magnus Pehrssons trupp, men ganska 
omgående fick han göra sin debut och acklimatiser-
ingen har gått fort för den 20-åriga amerikanen. Sin 
goda teknik och fysik visade han direkt i sin första 
allsvenska start mot Helsingborg på Olympia i våras. 
Den fina insatsen kröntes också med ett mål för Bri-
an, med smeknamnet Cobi efter förre fotbollsstjärnan 
Cobi Jones. Sent i matchen utnyttjade han sin spänst 
och längd och nickade in kvitteringsbollen bakom en 
chanslös Per Hansson i hemmamålet.
   
Brian flyttade från hemmet i New York till Virginia 
Cavaliers men’s soccer 2010 för fotboll och studier på 
University of Virginia, ett universitet som även den 
gamla storstjärnan tillika Sunderland- och Manches-
ter City spelaren Claudio Reyna representerat. Under 
sina två år på skolan blev det 40 starter, 12 mål och 
sju assist från Brians sida. Efter säsongen 2011 fick 
han också möjligheten att på lån spela ett par matcher 
med seniorlaget Reading United A.C, ett lag som spe-
lar i en av MLS underligor. Dit gick han tillsammans 
med Billy Schuler som numera håller till i Hammarby. 

Innan destination Djurgårdens IF hade även tyska 
Hoffenheim lagt märke till Spans framfart hemma i 
staterna vilket resulterade i en tre veckor långt provs-
pelande med bundesligaklubben under sommaren 
2011.

– Det är en spännande spelare som vi har följt i nästan 
ett år nu. Han är ung och har stor potential. Vi ser 
honom som en ytter på höger- eller vänsterkanten 
även om han kan användas som ”nia”. Hans fysiska 
egenskaper i kombination med hans goda teknik ger 
honom spetsegenskaper, sa Magnus Pehrsson när 
kontraktet skrevs under

Under debutsäsongen i Djurgården har det blivit sex 
allsvenska matcher, varav en från start. Målet mot 
Helsingborg är det hittills enda från Brians sida, men 
givetvis handlar detta år mycket om att se och lära 
för den unga spelaren och året har även bjudit på 
ett otal matcher och fina prestationer för Brian i det 
framgångsrika U21-laget. Om inte tidigare är Brian 
förhoppningsvis redo att på allvar konkurrera om en 
plats i startelvan till nästa säsong.

Brian 
Span

Spelarprofil  
Alexander Sjöblom
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Brian 
Span

Spelarprofil  
Alexander Sjöblom 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
SLAGET OMSLAGET OMSTOCKHOLMSTOCKHOLM2

I MORGON 19.00ELITSERIENDJURG˚RDEN–AIK

Hardy Nilsson:”Viktigt att vinna derbyt”
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Rolf-Görantrodde guldetvar förlorat:”Ofattbart”
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Börjesson:Torres miss– en Youtube-klassiker
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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

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
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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
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1.  Christoffer Källqvist
26. Damir Mehic
3.  Jimmy Dixon
4.  Mohammed Ali Khan
5.  Emil Wahlström
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