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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

w w w . n o t a r . s ew w w . f a c e b o o k . c o m / N o t a r S v e r i g e

Kontakta oss 

direkt och 

fråga efter 

Djurgårdspaketet!

0 8 - 5 4 5  8 1 5  0 0  •  L i n n é g a t a n  1 1  •  o s t e r m a l m @ n o t a r . s e

notar östermalm



Redaktörens ord  Jonas Riedel

3

BLÅRANDEN

Utges av
Djurgården Fotboll

Adress
Klocktornet Stockholms Olympiastadion
114 33 Stocksholm

Kontakt
Telefon: 08 - 545 158 00
E-post: Info@dif.se
www.dif.se

Ansvarig Utgivare
Alf Johansson
alf.johansson@dif.se

Redaktör
Jonas Riedel
jonas.riedel@dif.se

Formgivning
Hamid Shokatyan
hamid@dif.se

Tryck
Kaigan
www.Kaigan.se 

Bilder
(om ej annat anges)
Bildbyrån
Hamid Shokatyan
Anna Lu Lundholm

Fortsatt tro på en riktigt bra slutplacering

Förra matchen på Stadion blev en jobbig historia med regn, rusk och tre baklängesmål. En riktigt trevlig sak 
finns dock att ta med sig från matchen och det är publikens fantastiska engagemang. Det sjöngs och stöttades på 
läktarna under hela matchen och långt därefter, trots resultatet och trots vädergudarnas alla försök att skrämma 
iväg folk från arenan. Spelarna var långt ifrån nöjda med matchen, men fick trots det med sig en stor dos energi 
från publiken. Tack ska ni ha!
   
Tre raka förluster, det kom lite oväntat och är inget som någon i eller kring laget är nöjd med. Men nu gäller det 
att se framåt, att se möjligheterna, redan i dag finns alla möjligheter att starta en helt annan trend. Sex matcher 
återstår av årets serie och det finns all anledning att fortsätta tro på en riktigt bra slutplacering. 
   
Även för de yngre elitlagen väntar spännande matcher. Redan i morgon, tisdag, är ni välkomna tillbaks till Stadion 
då U21-laget i sin andra slutspelsmatch tar emot Elfsborg här på Stadion, matchstart är 17:00 och det är gratis 
inträde. Sista matchen i slutspelsgruppen mot GIF Sundsvall spelas torsdagen den 11 oktober och även den 
matchen går på Stadion. Helgen efter det startar slutspelet för både U17 och U19, men det får vi återkomma till 
senare. Nu koncentrerar vi oss på dagens match mot Mjällby och tre nya poäng.

Glädje, Värdighet, Respekt – Alltid, oavsett.

Välkomna!

Köp biljetter till nästa hemmamatch!
Måndag 22 oktober klockan 19:00 tar Djurgården emot GAIS 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

Självklart påverkas vi av tre raka förluster, vi håller på 
med det här för att vinna och då mår man sämre när 
man inte gör det. Men vi måste gilla läget och ta tag 
i det och vårt sätt att spela, för det handlar om att vi 
individuellt och som lag inte gör våra uppgifter till-
räckligt bra. Det gäller att hitta nycklar för hur vi ska 
förbättra oss och det är vad vi jobbat med den senaste 
tiden. Vi ligger en bit ifrån både toppen och botten, 
men motivationen är det inget fel på. Vi fokuserar 
mindre på själva resultatet och mer på prestationen 
och vårt spel, det handlar om att vinna varje enskild 
match och att utveckla ett spel som gör att vi kan bli 
bäst i Sverige.
   
U21-laget är mitt uppe i slutspelet. De hade en stå-
lande vårsäsong då de både vann allting och spelade en 
väldigt positiv fotboll. Under början av hösten hade de 
en mindre bra period, men i första slutspelsmatchen 
mot Öster såg det åter riktigt bra ut. U21 handlar 
mycket om att lära sig att vinna fotbollsmatcher. Det 
är det sista steget där våra unga spelare, men även de 
spelare i A-truppen som för tillfället inte spelar i A-
laget, ska komma och visa att de presterar. Vi värderar 
U21-serien högt och hoppas att allt fler ska göra det så 
att kvalitén på matcherna blir bättre och bättre. 

De yngre elitlagen, även U19 och U17, ska på många 
sätt efterlikna A-lag. Det handlar om att vårt sätt 
att spela är centralt och ju bättre vi gör det desto fler 
matcher kommer vi att vinna. För att kunna utvecklas 
och bli en A-lagsspelare i ett lag som vinner så gäller 
det att lära sig att vinna, det är en viktig bit i utveck-
lingen. Det spelar ingen roll att vi har många duktiga 
spelare om vi ändå inte vinner.
  
Jag måste nämna lite om vår publik. I matchen mot 
Häcken underpresterade vi, trots det och ett uselt 
väder fick vi ett otroligt positivt stöd. Samma sak i Åt-
vidaberg, de ganska få som var där hördes ordentligt 
när de stöttade oss. Stort tack till er alla. Nu är det upp 
till oss att prestera bättre så att vi kan bidra med mer 
glädje tillbaks.
  
I dag kommer Mjällby på besök på Stadion. Det är ett 
lag som spelar en ganska direkt fotboll med en tydlig 
442-uppställning. De sätter sina anfallare i arbete ti-
digt och har i sina bra stunder ett fint passningsspel. 
Vi måste självklart ha koll på deras styrkor och sva-
gheter, men huvudfokus ligger på att rätta till de saker 
i vårt spel som tidigare fungerat, men som just nu inte 
har gjort det. Gör vi det så kommer resultaten.

Tränarens ord  Magnus Pehrsson

Upp till oss att prestera bättre så att 
vi kan bidra med mer glädje tillbaks
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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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Mjällby, Listerlandets stolthet, överraskade som 
nykomlingar de allra flesta säsongen 2010 med en 
hedrande sjätteplats i Allsvenskan. De senaste två sä-
songerna har varit lite tyngre för Mjällby AIF, 2011 
slutade med en tiondeplats och just ligger man på en 
elfteplats.

Mjällby AIF bildades 1939 genom en samman-
slagning av Listers IF och Hälleviks AIF. Framgån-
garna uteblev under de första åren och det dröjde 
fram till 1967 innan Mjällby tog steget upp fotbollens 
division 2 (nuvarande Superettan). Lagets första Alls-
venska säsong kom 1980 men blev bara ettårig. Även 
1983 och 1985 hälsade man tillfälligt på i Allsvenskan 
innan man 2010 för första gången klarade att hålla sig 
kvar i serien.

Ett stort antal fotbollsspelare kommer från Lister-
landet. Flera av dem har valt att återvända och bilda 
stommen i dagens trupp. Några av dem är den forna 
stormålvakten Mattias Asper och Marcus Ekenberg. 
Andra storheter med koppling till Mjällby är Tobias 

Linderoth, Tobias Gran, Christian ”Chippen” Wil-
helmsson och inte minst vår egen Erton Fejzullahu 
som kom till klubben från FC Köpenhamn som nit-
tonåring.

Vårens bortamatch mot Mjälby slutade med en tung 
förlust med 3-4. Redan efter 36 minuter hade Mjällby 
skaffat sig en ledning med 4-0, men Djurgården spe-
lade upp sig och reducerade tre gånger, bland annat 
gjorde James Keene ett otroligt vackert mål bakom 
Mattias Asper.

Lagets främsta målskytt för året är Pär Ericsson, tidi-
gare i IFK Göteborg, som stått för 11 mål. Två i den 
interna skytteligan är en viss Erton Fejzullahu med 6 
mål för laget. Men den största profilen i laget är kan-
ske Marcus Ekenberg som förutom en kort utflykt till 
Helsingborg spelat i Mjällby sedan knatteskolan och 
nu, vid 32 års ålder, gör sin femtonde säsong i A-laget. 
Sedan Mjällby gick upp i Superettan 2005 har Marcus 
stått för 97 av lagets mål.

Dagens Motståndare  
Jonathan Israelsson
Jonas Riedel
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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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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

ÅK MED RESEKLUBBEN

Reseklubben har redan skickat iväg över 
50 bussar land och rike runt i år. 

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
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Simon
Tibbling

Spelarprofil  
Jocke Ljungh

Enligt många skrev Djurgården ett av klubbens 
viktigaste spelarkontrakt för en dryg månad sedan.           
Erton Fejzullahu i all ära, men sett över hela säson-
gen är det artonåringen Simon Tibbling som tveklöst 
stått för årets genombrott hos blåränderna. Den 11              
september satt Simon i DIF-TV-studion och krita-
de på ett nytt fyraårskontrakt framför den normalt 
så lugne programledaren Wille Bäckström som var 
märkbart nervös innan Simons namnteckning till slut 
hade hamnat på kontraktet. 

Simon Tibbling är grabben som beskrivits som något 
av ett unikum i fotbollskretsar. Det är inget konstigt 
att unga spelare med fotbollsintresse brinner för 
sporten, men Simon har tagit det ytterligare ett steg 
enligt de som känner honom. Han äter, sover, vaknar 
och andas fotboll dygnet runt och hans briljanta 
teknik och fotbollstricks har visats upp på filmklipp 
på nätet under många år.
– Simon har ju haft en fantastisk utveckling i år, när 
spelade senast en 18-åring så regelbundet och bra i 
Allsvenskan? Möjligt jag glömt någon, men jag tror 
man får gå tillbaka till namn som Kim Källström eller 
Fredrik Ljungberg, sa agenten Patrick Mörk till fot-
bolltransfers.com.
– DIF ska ha stor eloge för hur de utvecklat Simon. 
Han kände att han kört fast i BP hösten 2010 och 
DIF valde att köpa loss honom inför säsongen 2011. 
Ovanligt med sådana övergångar mellan 08-rivaler, 
men DIF trodde så mycket på Tibbling, berättade 
Patrick.

Innan säsongen räknade nog de flesta med att Simon 
skulle vara med i A-truppen för att se och lära, men 
han ville annorlunda, överraskade alla och har nu haft 

en given plats i startelvan.
– Jag har tagit små kliv hela tiden, utvecklats väldigt 
mycket och egentligen blivit bättre på allt sen jag kom 
till Djurgår’n. Det är svårt att beskriva hur mycket 
man utvecklas genom att få spela A-lagsmatcher. 
Jag lär mig nya saker varje match och varje träning,   
berättade han för DIF-TV.
– Det känns fantastiskt att ha skrivit på ett nytt          
kontrakt, det ska bli oerhört kul att fortsätta i 
Djurgården. Jag ser verkligen fram mot de här åren, sa 
en glad Simon till Wille Bäckström.

Snacket om att unga och egenfostrade spelare sällan 
får chansen i svenska A-lag har under säsongen mot-
bevisats av både Simon och Emil Bergström. Magnus 
Pehrsson har valt att ge ungdomarna förtroende och 
låta dem visa vad de går för.
– Jag tror att om man är tillräckligt bra så kommer 
man till slut få chansen, sa Simon till DIF-TV och 
fortsatte:
– Djurgården är en mycket bra klubb att gå till och 
jag tror många juniorer skulle må bra av att komma 
till klubben.

I juli 2012, blott 17 år gammal, blev Simon vald till 
Månadens Tipselitspelare där motiveringen löd ”Med 
en bländande teknik och ett precist passningsspel är 
Simon en spelare vi med all säkerhet kommer att få se 
en hel del av framöver”. Allt talar för att en unge fot-
bollsartisten, med det passande smeknamnet Simon 
Dribbling, kommer lyckas när han förklarar sin kärlek 
till sporten i DIF-TV:
– Det är underbart att vara fotbollsspelare. Att få göra 
det man älskar, tycker är roligast… att få göra det varje 
dag. Det finns inget bättre.



21

Spelarprofil  
Jocke Ljungh 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

SENASTE NYTT

Följ nyhetsf lödet direkt på

SENASTE NYTTSENASTE NYTT

Följ nyhetsf lödet direkt på

Följ nyhetsf lödet direkt på

SENASTE NYTTSENASTE NYTT

Följ nyhetsf lödet direkt på

Följ nyhetsf lödet direkt på

SENASTE NYTTSENASTE NYTT

Följ nyhetsf lödet direkt på

Följ nyhetsf lödet direkt på

SENASTE NYTTSENASTE NYTT

Följ nyhetsf lödet direkt på

Följ nyhetsf lödet direkt på

SENASTE NYTTSENASTE NYTT

Följ nyhetsf lödet direkt på

Följ nyhetsf lödet direkt på

I DAG 19.00ALLSVENSKANAIK–DJURG˚RDEN

SLAGET OMSTOCKHOLM
SLAGET OMSLAGET OMSTOCKHOLMSTOCKHOLM2

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”
SIDORNA 2–5

Fo
to

: J
EN

NY
 A

BR
AH

AM
SS

ON

SIDAN 6

Fo
to

: R
EU

TE
RS

Börjesson:Torres miss– en Youtube-klassiker

EXTRA

Fo
to

: T
OM

M
Y 

PE
DE

RS
EN
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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!

b
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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



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

Resultat:               (               )   Publik:

DJURGÅRDEN

12. Kenneth Höie
23. Tommi Vaiho
21. Kasper Jensen
30. Christoffer Matwiejew 
2. Joona Toivio
3. Marc Pedersen
4. Yussif Chibsah
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
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1.  Mattias Asper
16. Alexander Lundin
2.  Mahmut Özen
3.  Anders Wikström
4.  Daniel Ivanovski
5.  William Leandersson
6.  Patrik Rosengren
7.  Dominique Kivuvu
8.  Haris Radetinac
10. Marcus Ekenberg
11. Adam Berner
12. Viktor Agardius
13. Daniel Nilsson
14. Daniel Nicklasson
15. Robin Cederberg
17. Robin Strömberg
17. Joel Enarsson
18. Pär Ericsson
19. Craig Henderson
21. Simon Nilsson
22. Marcus Pode
23. Andreas Blomqvist
24. Mattias Håkansson
25. Anton Dahlström
33. Gbenga Arokoyo
88. Moestafa El Kabir


