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Djurgårdens järnkaminer stöder Hjärnfonden

Det är dags för höstens tredje match på Stockholms Stadion, den näst sista hemmamatchen för säsongen. Dagens 
matchvärd är Hjärnfonden. ”Varje år föds mellan 10 000 och 12 000 barn med någon form av utvecklingsavvikelse 
i hjärnan. Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnan och dess sjukdomar, skador 
och funktionsnedsättningar” skriver de på sin hemsida. Vi vill lyfta fram denna viktiga verksamhet och stöder des-
sutom verksamheten ekonomiskt genom våra Hjärnfondsbiljetter till dagens match där 50 procent av intäkterna 
går direkt till Hjärnfonden. Det går även att stödja Hjärnfonden genom att lägga ett bidrag i de insamlingsbössor 
som i dag finns runtom på Stadion.
   
Insamlingen till Johan Björkmans Hall är avslutad. Nog för att jag trodde att många förstod vikten av en ny 
samlingsplats och perfekta träningsmöjligheter vintertid för Djurgården Fotboll, men att slutsumman skulle bli 
800 000 kronor… Helt fantastiskt! Det är ytterligare ett bevis på hur stark Djurgårdsfamiljen är. Ett mycket stort 
tack till alla som varit med och bidragit. Glöm inte att ta en sväng förbi Hjortagen under vintern, titta in i hallen 
och se vad ni bidragit till.
   
Gais, ett klassiskt lag som ligger nia i den Allsvenska maratontabellen, är klara för nedflyttning. Det går alltid att 
spekulera i vad det innebär, har man gett upp eller kan man börja spela avslappnat? Förhoppningsvis betyder det 
i alla fall att det kan bli en match med två lag som vill och vågar gå framåt. Klart är att Djurgården inte kommer 
ge bort några poäng i onödan i jakten på placeringar i den jämna tabellen.

Glädje, Värdighet, respekt – Alltid oavsett.

Välkomna!

Köp biljetter till nästa hemmamatch!
Onsdag 31 oktober klockan 19:00 tar Djurgården emot Syrianska 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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Den första veckan av uppehållet handlade mycket om 
återhämtning, både genom att vi hade någon extra 
ledig dag men också genom att träningen var kortare 
och hade mer fokus på kvalité än kvantitet. Vi har 
haft en liknande planering under de flesta uppehål-
len och så här i slutet av säsongen känns det som ett 
naturligt upplägg som vi tror ska ge bra effekt. Den 
andra veckan har vi lagt mycket tid på att repetera de 
centrala delarna i vårt spel vad gäller anfall, försvar och 
omställningar inför de sista fyra matcherna. De avslu-
tande fyra omgångarna kommer att spelas under en 
tvåveckorsperiod och då blir det mer rehabilitering än 
träning mellan matcherna.
   
Det var fantastiskt att få se nyinvigda Hjorthagens 
IP och all aktivitet som redan är igång där. Det ser 
väldigt fint ut och det är glädande att stora delar av 
Djurgården Fotboll kan samlas där. Jag tror att det 
kommer att ge en mycket större närhet mellan ledare, 
spelare och olika lag vilket kommer att höja kvalitén 
på verksamheten genom att vi kan lära oss av varandra. 
   
Under mitten av nästa säsong kommer vi att flytta 
in på nya Tele2 Arena och byta naturgräset på Sta-

dion mot konstgräs. Jag är en anhängare av konstgräs 
eftersom jag tror att det kommer att utveckla fotbol-
len i framför allt mellersta och norra Sverige med de 
förutsättningar vi har, det gör att vi kan bedriva sam-
ma typ av träningar året om. Det främjar dessutom ett 
lite mer tekniskt och passningsorienterat spel vilket är 
positivt. Exakt vad det får för konsekvenser när vi ska 
spela ute i Europa får vi se när vi väl kvalificerar oss för 
det, det är svårt att svara på nu. Även om vi inte alls är 
där än så går utvecklingen dessutom mot att konstgrä-
set bli mer och mer likt vanligt gräs och det har hänt 
mycket bara på de senaste fem åren.
   
I dag möter vi GAIS i årets näst sista match på Sta-
dion. De har haft en tung säsong och är klara för ner-
flyttning. Att de redan är avhängda kan vara lite lurigt, 
de behöver inte känna samma press längre utan kan gå 
ut och bara försöka spela så bra fotboll som möjligt. 
Men sett över året så har vi helt klart visat på en större 
kvalité än GAIS och det ska vi självklart utnyttja.  Vi 
siktar som alltid på tre poäng.

Tränarens ord  Magnus Pehrsson

Sett över året så har vi helt klart 
visat på en större kvalité än GAIS
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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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GAIS bildades den 11 mars 1894 på Edlunds kon-
ditori och café på Storgatan 7 i Göteborg med mål-
sättningen att anordna övningar och tävlingar i allmän 
idrott, brottning och viktlyftning. Tre år senare, 1897, 
kom fotbollen in i föreningen via lokalt anordnade 
matcher. Från 1909 började klubben växa rejält och 
lämnade livet som lokalklubb bakom sig och 1919 
kunde man för första gången titulera sig Svenska 
Mästare efter att ha slagit Djurgården med 4-1 i fi-
nalen, dåtidens mästerskap avgjordes i cupform. To-
talt har det blivit fyra SM-guld varav det senaste kom 
1954. Med 2012 inräknat har det blivit 54 säsonger 
i högsta serien och en niondeplats i maratontabellen.

GAIS är utan tvekan ett anrikt lag, men för tillfäl-
let har man drabbats av en hel del grus i maskineriet. 
Fjolåret var en stor framgång som slutade med en 
hedrande femteplats vilket gav förhoppningar inför 
2012. Men året har inte bjudit på mycket att gläd-
jas över för ”Makrillarna” som endast har inkasserat 
en seger och tolv inspelade poäng fram till kvällens 

drabbning vilket betyder att laget redan är klara för 
degradering.

Kris är alltså ett ord som under året omgett sällskapet, 
man har brottats med en bister ekonomi där man tvin-
gats vädja om hjälp från omgivningen för att klara av 
en akut brist på likvida medel. Även på personalsidan 
har det varit turbulent, i juli avgick tränare Alexander 
Axén och bara två månader senare valde hans efter-
trädare, holländaren Jan Mak, att kliva åt sidan efter 
en tung förlust mot IFK Norrköping med 7-2. Även 
sportchefen Mats Persson valde nyligen att sluta och 
på detta har klubben gjort sig av med högprofilerade 
spelarna Mervan Celik, Wanderson, Eric Bassombeng 
och Peter Ijeh. ”Nu sätter vi ner flaggan och bygger 
för framtiden” skriver man på sin hemsida. Den fram-
tiden startar alltså i Superettan och därmed är dagens 
möte det sista någonsin mellan lagen på Stockholms 
Stadion.

Fram tills årsskiftet leds GAIS av före detta U-
21-tränaren Benjamin Westman. Från och med 2013 
tar Thomas Askebrand över med målvaktsveteranen 
Dime Jankulovski som assisterande tränare.

Dagens Motståndare  
Nicklas Jungstedt/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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Våra Barn behöver din omtanke!

Varje år föds mellan 10 000 och 12 000 barn med någon form av utveck-
lingsavvikelse i hjärnan. Det kan bero på sjukdomar, skador eller funktions-
nedsättningar som funnits med från födseln eller uppträder i tidig ålder. 
Men oavsett hur barnet drabbats, så påverkar skadan eller sjukdomen allt i 
barnets närhet – från familj, livet med kompisar och i skola till barnets hela 

t.ex. autism, ADHD, dyslexi, ätstörningar och hjärnskador.

     åp avåg nid tome anräg rat iV
plusgiro 90 11 25-5. Du kan 
även ge ditt bidrag via mobilen 
och Mopper genom att scanna 
QR-koden till höger. Tack för ditt 
stöd - ditt bidrag gör skillnad!

Ge en gåva idag
DITT BIDRAG BEHÖVS
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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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anslutna till Djurgårdens IF Alliansförening.

www.dsclub.se
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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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Tack för stödet! 

Humlegården

Kragsta

Älvsjö

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



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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Emil 
Bergström

Spelarprofil  
Jonas Riedel

Emil Evert Bergström föddes den 19 maj 1993 och 
frågan är om inte pappa Björn redan då bestämde att 
sonen en dag skulle spela fotboll i Djurgårdens A-lag. 
– Pappa har alltid varit hängiven djurgårdare så jag 
har blivit uppfostrad till att också bli det, och när jag 
började träna fotboll i Spånga så var det han som var 
tränare, berättar Emil.

Vid nio års ålder fick Brommapojkarna upp ögonen 
för Emil som blev klubben trogen fram till säsongen 
2008 då han bytte till Djurgården, ett naturligt steg 
enligt honom själv.
– Jag är ju urdjurgårdare i hjärtat och tiden var inne, 
jag kände att det var dags att gå till en större klubb.

Vandringen i Djurgården har gått snabbt, från 
dåvarande U16 via U19, U21 och till årets A-lagskon-
trakt. Mittbackspositionen känns i dag som klippt och 
skuren för alltid lika hårt kämpande Emil, men under 
ungdomsåren har positionerna växlat rejält.
– Jag började som forward, tog klivet ner på mittfältet 
och sen blev jag mittback och det är där jag trivs bäst. 
Det är där jag har mitt ”kall” om man säger så.

Styrkorna är många, själv nämner han inställningen, 
duellspelet, huvudspelet och förmågan att läsa situ-
ationer. Dessutom lyckas han hålla sig borta från ska-
dor, han menar själv att han aldrig varit skadad sedan 
nioårsåldern. ”Jag äter och sover bra, jag sköter mig” 
säger han. Vad finns det då att förbättra?
– Det jag alltid jobbar med att förbättra är snabbheten 
som är väldigt viktig, speciellt på vintern lägger jag in 
extra sprintpass. Sedan är det väl vänsterfoten, jag vill 
kunna spela med båda fötterna. 

Landslagsdebuten kom på hösten 2010. Sedan dess 
har Emil växt ut till en viktig kugge i P93-landslaget 
”Emil har alltid levererat i landslaget och han har nu-
mera en framträdande roll i laget” sa förbundskapten 
Tomas Turesson vid uttagningarna i höstas.

För nästan två år sedan fick Emil på dif.se frågan vad 
han gör om tre år, ”Då är jag mittback i Djurgårdens 
A-lag och hjälper laget att vinna SM-guld” var sva-
ret. Snart är vi där och del ett, mittback i Djurgårdens 
A-lag, är redan avklarad. Vi väntar med spänning på 
fortsättningen.
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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 MORGON 19.00ELITSERIENDJURG˚RDEN–AIK

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

Johan Björkmans pokal
Djurgården Ungdomsfotboll arrangerar turnering Johan Björkmans pokal som en hyllning till Johan Björkman.
 
Johan Björkman pokal är en sjumannaturnering inomhus för pojkar födda 2003, 2002 och 2001. Gruppspel 
avgörs den 26-30 december och slutspelet den 5-6 januari.
 
Turneringen spelas i Johan Björkmans hall på Hjorthagens IP, en nybyggd hall som skyddar från vinternkylan 
och som har det allra senaste konstgräset som underlag. Matcherna spelas på fullstor plan och speltid är 2x15 
minuter i samtliga matcher.
 
Mer information hittar du på difungdom.se där du även gör din anmälan.
 
Välkommen med din anmälan!
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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  
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The Social Cloud TV Platform - www.solidtango.com
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all in, alltid 
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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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