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Sista  höstmatchen 
någonsin  på 
Stockholms Stadion
Sista höstmatchen någonsin på Stockholms Stadion, smaka på den! Gräset kämpar för att hålla ut en match till, 
det är säkert lite fuktigt i luften och vi på läkaren kämpar nog för att hålla kylan ute, löven dansar runt i höstvin-
darna på gångarna runt Stadion, men förhoppningsvis värms vi av bra spel och tre poäng och av gemenskapen 
när Djurgårdsfamiljen träffas.
   
Ungdomsfotbollen i Djurgården går hela tiden framåt, förra hemmamatchen fick vi hylla vårt P96-lag som vann 
Sankt Erikscupen och den här veckan är det dags att låta vårt pojkallsvenska lag ta emot sina guldmedaljer för 
seriesegern. Dessutom kommer en del utmärkelser att delas ut. Farsan Sandbergs stipendium går till en ungdoms-
spelare som visar framfötterna både på och vid sidan om planen och Järnkaminerna delar ut Årets Järnkamin.
   
Samarbetet med Manchester City fortsätter att utvecklas på ett spännande sätt, i veckan är två unga               
Djurgårdsspelare i Manchester och tränar med klubbens ungdomslag, samtidigt har City en spelare som är och 
tränar med oss under ett par veckor. Det ska bli mycket intressant att se hur detta samarbete utvecklas under 
vintern.
   
I och med Sundsvalls förlust mot Norrköping i söndags är Djurgården även i teorin klara för allsvenskt spel 
nästa säsong. Vi kan alltså sitta ganska så avslappnade och se dagens match mot Syrianska som tvärt emot oss 
är direkt inblandade i kampen om att slippa kvala. Vad betyder det för matchen? Inte att Djurgården bjuder på 
några gratispoäng i alla fall.

För sista gången i år, välkomna till Stockholms Stadion. 

Glädje, Värdighet, Respekt – Alltid, Oavsett! Nu kör vi.



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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I dag spelar vi årets sista hemmamatch på Stadion och 
det börjar bli dags att summera säsongen. Mina spon-
tana intryck är att vi har förbättrat en hel del i vårt 
spel i år. Vi har blivit mer svårslagna och vi kommer 
förhoppningsvis att ta fler poäng än 2011. Det finns 
alltså en hel del att glädjas över, framför allt med tanke 
på att vi till stor del haft en ny spelargrupp vilket alltid 
tar tid att få ihop. Så året känns övervägande positivt 
även om man alltid hoppas på ännu mer, vi vill att det 
ska vara lika bra varje gång, varje match och att vi ska 
komma ännu högre upp i tabellen. Men där är vi inte 
ännu. 
   
Det har kommit och gått en hel del spelare under det 
senaste året och det kommer säkert hända saker både 
in och ut ur truppen under vintern. Jag och den övriga 
sportsliga ledningen har jobbat på att få till en trupp 
som vi tror på och meningen är att det framöver ska 
bli färre förändringar i truppen. Förändringar kommer 
det alltid bli, men i mindre skala.
   
Allsvenskan är snart färdigspelad men vi kommer att 
fortsätta träna på fram till början på december i hal-

len på Hjorthagen. Vi kommer att ha fotbollsträning 
som huvudtema men det kommer att vara en ganska 
individualiserad träning för att några ska få återhämta 
sig efter säsongen medan andra tränar på för att höja 
olika egenskaper. Förutom våra långtidsskador är 
målet givetvis att alla ska vara skadefria när vi går på 
semester.
   
Vi har precis börjat bygga en relation med Manchester 
City. Inledningsvis innebär det bland annat att två av 
våra just nu mest framträdande unga spelare, Marijan 
Cosic och Christian Rubio Sivodedov, tillsammans 
med tränaren Jordi Gonzales denna vecka befinner sig 
hos City. Där får de känna på en annan miljö, se skill-
nader och ta med sig saker hem som kommer att vara 
viktiga för deras utveckling. Det är något vi framöver 
hoppas kunna ha som en del i utbildningen för våra 
lovande unga spelare. Samtidigt har ni säkert läst att 
vi just nu har en ung spelare från City som är med 
och tränar med oss i nästan två veckor. Några av oss 
ledare kommer att åka över till Manchester i slutet av 
november för att prata om hur vi ska vidareutveckla 
samarbetet vilket ska bli spännande.

Tränarens ord  Magnus Pehrsson

Dags att summera säsongen
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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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Syrianska är en av Sveriges yngsta fotbollsklubbar. 
Klubben bildades under namnet Suryoyo Sportklubb 
1977, namnbytet kom 1986 när föreningen gjorde 
sin första säsong i division fem. Laget har gjort en 
snabbresa genom seriesystemet och en person har 
varit med nästan hela vägen, klubbens tränare Özcan 
Melkemichel är verkligen en trotjänare.
   
Özcan började i klubbens ungdomslag redan 1978. 
Han debuterade i A-laget 1983 – 15 år gammal, och 
spelade med laget från division sju upp till division två 
när han 1992 slutade som spelare. Sedan dess har han 
fyllt andra roller i klubben som styrelsemedlem, ord-
förande, sportchef och sedermera som tränare sedan 
2003. Under inledningen av säsongen 2005 hade man 
satsat på en ny tränarduo men en katastrofal inledning 
gjorde att Özcan fick kliva in och han lyckades vända 
trenden till en ny serieseger. 
   
Tre år senare, 2008, vann man sin div 1-serie och 
gjorde debut i näst högsta serien 2009. En topplacer-
ing redan första året bäddade för serieseger året efter 
och 2011 kom därmed den allsvenska debuten. Via 
kval lyckades man som nykomlingar med vad få debu-
tanter klarat, att klara sig kvar i högsta serien. Även 
i år riskerar man att få kvala, men ännu finns även 

chansen att nå sin historiskt högsta placering i serie-
systemet då fjolårets fjortondeplats givetvis är förenin-
gens bästa placering i allsvenskan.
   
Laget då? Mittfältet känns mycket som den viktigaste 
kuggen i Syrianska. Här hittar vi välbekanta namn 
som Arneng-Touma-Chanko, alla födda 1979, en 
trio som tillsammans med backen och lagkaptenen 
Suleyman Sleyman ger mycket rutin. Försvarsspelet 
har väl inte varit Syrianskas främsta kännetecken och 
mycket ansvar hänger på målvakten Dwayne Millers 
dagsform som har varierat kraftigt. Förra årets bästa 
målskyttar med fem mål var Sharbel Touma och Peter 
Ijeh varav den sistnämnda lämnat föreningen. Sharbel 
står hittills i år på sex fullträffar och i Ijehs frånvaro 
har Dinko Felic klivit fram. Felic, som har varit i klub-
ben sedan 2007, gjorde två mål under första allsvenska 
säsongen, i år har det blivit sju mål och han har des-
sutom noterats för fyra assister.
   
Laget förfogar dessutom över en mycket intressant 
ung spelare i Alexander Michel som fyller 20 år i no-
vember. Förra året blev det tio matcher varav fyra från 
start för Alexander, i år har han lyckats ta en ordina-
rie plats i laget. En skada i matchen mot Häcken har 
dock tvingat honom att avstå några matcher på slutet.

Dagens Motståndare  Stefan Andersson
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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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En försmak av säsongen 2013
Sista hemmamatchen för säsongen är här och slutet på en era närmar sig. 
Matchen i dag är den allra sista höstmatchen vi spelar på Stadion, i alla fall inom 
överskådlig tid. Det må vara kallt och det må vara fuktigt, men passa på att njuta 
av den speciella atmosfären som en höstmatch på Stadion bjuder på. Man vet 
aldrig när och om man får uppleva den igen.

Nästa säsong blir en kavalkad av unika och förmodligen mycket välbesökta 
matcher. Stadionpremiären, sista matchen på Stadion, första derbyt på Friends 
Arena, första matchen på Tele2 Arena, första derbyt på Tele2 Arena. Det är 
verkligen ingen överdrift att säga att säsongen 2013 känns het. Vi märker redan 
nu av ett mycket stort intresse kring nästa säsong och frågorna kring avslutningen 
på Stadion och flytten till Tele2 Arena är många.

I juli nästa år går flyttlasset till Tele2 Arena. Även om arenan ännu inte är färdigbyggd 
så kan man redan idag ana hur tight och kompakt arenan blir, trots att kapaciteten 
är över 30 000 åskådare.

Söndagen den 11:e November klockan 11-14 slår vi upp portarna till Tele2 Arena 
för att alla Djurgårdare ska få en bild av vad som väntar på vår nya hemmaarena.

Vi ger nu alla Djurgårdare möjligheten att besöka arenan under vårt öppna hus 
söndagen den 11/11. Dörrarna kommer att stå öppna mellan klockan 11:00 
och 14:00. Varje halvtimma kommer representanter från DIF och Stockholm 
Globe Arenas ha en kortare presentation av arenan som beskriver faciliteterna 
och möjligheterna. Självfallet kommer vi ha ordentligt med bemanning på plats 
så att vi kan svara på era frågor om arenan och placeringen av publiken på 
arenan. Arenan är i dagsläget en byggarbetsplats varför det är viktigt att följa de 
säkerhetsföreskrifter som är angivna på arenan.

För att vi ska kunna få en bild av hur många besökare som vi kan vänta oss vill vi 
att ni anmäler er på dif.se. 

Hjärtligt välkomna att besöka vår nya hemmaarena den 11:e November!
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Öppen visning på Tele2 Arena
söndagen den 11 november 
klockan 11-14. Anmälan sker 
på dif.se. 
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SU
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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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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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Sebastian
Rajalakso

Spelarprofil  
Jens Bergsten

Det känns som att han varit med hur länge som helst, 
men faktum är att Sebastian Rajalakso bara är 24 år. 
Trots sin unga ålder har han hunnit med att göra fler 
än 120 allsvenska matcher och 25 mål i Djurgårdströ-
jan. I dagens trupp är det bara Daniel Sjölund som 
representerat Djurgården fler gånger. 2012 är Sebas-
tians femte säsong som Djurgårdsspelare sedan han 
som 19-åring värvades från Enköpings SK.

De flesta Djurgårdare minns säkert Sebastians debut 
för Djurgården i den allsvenska premiären borta mot 
IFK Norrköping. Seger med 2-1 och Sebastian prick-
ade in 2-0-målet. Därefter följde en osannolik tid i 
Sebastians karriär, mål i de följande fyra matcherna 
och när den svenska EM-truppen skulle presenteras 
fanns det journalister som tyckte att han kunde vara 
en spelare värd att ta ut. Något EM blev det inte, men 
debutsäsongen i Allsvenskan visade att Sebastian utan 
tvekan var en spelare av hög klass.

Alla som följer DIF vet vad man får när Sebastian Ra-
jalakso är på planen, en spelare som springer lite mer 
än de flesta och som alltid gör sitt jobb, såväl offensivt 
som defensivt. Oftast hittar vi honom på en kant, men 
det har även blivit en del matcher som anfallare, senast 
mot Mjällby när James Keene var avstängd.

– Jag trivs bäst på kanten, men självklart spelar jag där 
tränaren anser att jag gör bäst nytta, säger Sebastian.

2012 har annars varit ett lite tufft år för Sebastian. 
På grund av skada har han missat sex matcher så här 
långt och efter skadeperioden har det varit svårt att ta 
en fast plats i Magnus Pehrssons lagbygge med den 
hårda konkurrens som råder i truppen. Årets enda mål 
så här långt var det avgörande 1-0 i hemmapremiären 
mot Sundsvall. 
– Det kändes bra i börja av säsongen och skadan var 
tung när den kom för det var precis när det började 
kännas som bäst i både kroppen och i spelet. Jag var 
borta ett tag och det har varit lite tufft att komma till-
baks, det har gått lite upp och ner. 

Nu är det sista chansen för året att visa upp sig på 
hemmaplan. Det allsvenska kontraktet är redan klart, 
men Sebastian ser ingen anledning till att inte gå för 
fullt mot Syrianska. 
– Vi vill avsluta så bra som möjligt, ta de sista poängen 
och komma så högt upp i tabellen som möjligt. Det 
blir en tuff match, Syrianska är i stort behov av poäng, 
men samtidigt spelar de under press.  Det brukar bli 
jämna matcher och det blir det säkert igen.



21

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
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Följ nyhetsf lödet direkt på
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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
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Rolf-Görantrodde guldetvar förlorat:”Ofattbart”
SIDORNA 2–5
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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

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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Visa ditt stöd i den officiella DIF-tröjan.
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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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te SYRIANSKA

1.  Dejan Garaca
21. Dwayne Miller 
2.  Suleyman Sleyman
5.  Isa Demir
6.  Johan Arneng
7.  Robert Massi
8.  Josef Ibrahim
9.  Özgur Yasar
10. Sharbel Touma
11. Admir Aganovic
13. Omar Jawo
14. Yussuf Saleh
15. Alessandro Silva Perreira 
16. Rabi Elia
17. George Mourad
18. Anders Bååth
19. Lawal Adebowale Ismail
20. Obie Etie Ikechukwu
22. Alexander Michel
23. Dinko Felic
24. Haris Skenderovic
25. Charbel Georges
26. Semir Mete
33. Alusine Kamara
34. Mohamed Kabia
50. Labinot Harbuzi
77. Louay Chanko
99. Besim Kunic


