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Ser man till temperaturerna och snömängden så har våren kanske inte riktigt hittat till våra breddgrader, men 
är inte hemmapremiären på Stadion ett ännu tydligare och mer efterlängtat vårtecken? Äntligen är det dags 
att vandra genom Östermalm, upp till Stadion och se året första match med blåränderna, sjunga och träffa 
Djurgårdsfamiljen.
  
Det är inte vilken säsong som helst som står för dörren. I juli byter vi hemmaarena till Tele2 Arena och dagens 
match, den sista premiären någonsin på Stockholms Stadion, är den första i en radda sista-gången-matcher. Och 
därefter väntar ett antal första-gången-matcher. När man frågar någon om vilken av årets matcher man ser mest 
fram emot börjar de flesta rabbla upp en massa matcher utan att kunna bestämma vilken som ska toppa listan. 
Det blir en riktigt spännande säsong.
   
På planen står dessutom ett till stora delar nytt lag som Magnus Pehrsson och hans team har jobbat hårt med 
under vintern för att allt ska bli så bra som möjligt. Visst startade Allsvenskan på ett sett ingen av oss hade hop-
pats, men i dag finns det möjlighet att se vad det här laget har i sig. Jag tror att det kan bli en riktigt spännande 
säsong även sportsligt med många nya, intressanta spelare och potentiella blivande hjältar.
   
I dag känner vi oss mycket glada och stolta när vi presentera matchens huvudvärd, vårt eget sociala projekt och 
vår nya huvudsponsor, Djurgårdsandan. Det är ett sätt för oss att visa hur viktigt detta arbete är för Djurgården 
Fotboll och framöver kommer vi att visa upp betydligt mer av de olika verksamheter vi bedriver inom Djurgård-
sandan.
   
En lång och spännande säsongr ligger framför oss med massor av spännande hemmamatcher på två olika arenor. 

Välkomna till den sista premiären någonsin på Stockholms Stadion. Nu kör vi.
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Officiell Sportleverantör
till Djurgårdens IF.

Vi finns med er hela vägen!

Stöd din förening. Bonus till alla!
Du vet väl att du kan ge din förening 3% extra i bonus genom 
att handla på Stadium? Samtidigt behåller du din egen per-
sonliga bonus. Alltså bonus till alla, på samma köp. Ju mer du 
handlar desto mer bonus, både till dig själv och till föreningen. 
Registrera dig bara på www.stadium.se/teamsales. 

Join the movement.
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Helsingborg lyckades göra ett tidigt mål på oss i 
premiären och det gjorde att vi fick en jobbig start. 
De första tjugo minuterna kanske inte var bra från vår 
sida, men de var inte heller jättedåliga. Sedan kommer 
vi in i en sämre fas där de under en kort period gör två 
mål och det är klart att det är under all kritik, framför 
allt fungerade inte vårt försvarsspel och vi blev alldeles 
för utdragna som lag. Med underläge 0-3 blev det 
givetvis en rejäl uppförsbacke, men jag tycker ändå att 
slutet av den första halvlek och andra halvlek var rätt 
ok och vi skapade en hel del chanser. Totalt sett är det 
dock klarat att vi är jättebesvikna, resultatet säger allt. 
Visst finns det saker som var bra och som vi kan jobba 
vidare med, men det finns mycket som vi behöver rätta 
till och främst vill jag se ett bättre kollektivt och mer 
kompakt försvarsspel.

Det positiva från premiären var den jättefina in-
ramningen med alla fantastiska supportrar som hade 
åkt hela vägen till Helsingborg för att stötta oss. De 
gjorde matchen till en fest och det visar hur många 
som följer och stöttar oss, det känns jättehärligt. Det 
känns extra tråkigt att vi inte kunde bjuda er på en 
riktigt bra match och i dag vill vi gärna visa att vi kan 
så mycket mer.
   

I veckan anslöt backen Vytautas Andriuskevicius till 
truppen. Ni har säkert hunnit läsa en hel del om hon-
om på vår hemsida och jag behöver kanske inte säga så 
mycket mer om honom här, men det känns bra att ha 
fått en till backspelare som dessutom är vänsterfotad 
vilket vi bara hade en spelare som var tidigare. Med 
honom ökar konkurrensen i truppen och det kommer 
att gynna laget framöver.
   
Nu är det dags för premiär, och det är dessutom den 
sista premiären någonsin på Stadion. Vi ser fram emot 
matchen och den inramning det kommer att bli. Det 
känns speciellt med de sista matcherna på en arena 
som bär så mycket av vår historia. Det kommer säkert 
att bli en fantastisk stämning under vårens matcher 
och vi ska absolut göra vårt för att bida till att det blir 
en riktigt bra avslutning på denna era.
   
I dag tar vi emot Mjällby, ett lag som arbetar väldigt 
hårt och trots att de förlorade i premiären gjorde de 
en väldigt bra match. Vi hade tufft mot dem förra året 
och fick inte med oss någon poäng, det ger oss or-
dentligt med revanschlust inför dagens möte och vi 
vill verkligen få med oss tre poäng den här gången. 

Välkomna. 

Tränarens ord  Magnus Pehrsson

Ser fram emot matchen och inramningen

Officiell Sportleverantör
till Djurgårdens IF.

Vi finns med er hela vägen!

Stöd din förening. Bonus till alla!
Du vet väl att du kan ge din förening 3% extra i bonus genom 
att handla på Stadium? Samtidigt behåller du din egen per-
sonliga bonus. Alltså bonus till alla, på samma köp. Ju mer du 
handlar desto mer bonus, både till dig själv och till föreningen. 
Registrera dig bara på www.stadium.se/teamsales. 
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STRYKTIPSET – STOLT SPONSOR
AV ALLSVENSKAN SEDAN 1934

VI SES PÅ LÖRDAG

MINNEN FRÅN FÖRR. DRÖMMAR OM FRAMTIDEN.
Ett klubbhjärta är alltid fyllt av gamla framgångar och förhoppningar om 
nya. Oavsett hur det går idag så har vi kärleken till fotbollen gemensamt. 
Välkommen in i Hela Sveriges Fotbollsklubb.



7

M
A

SSCR
E

A
T

IO
N

. FO
T

O
: B

ILD
B

Y
R

Å
N

.

STRYKTIPSET – STOLT SPONSOR
AV ALLSVENSKAN SEDAN 1934

VI SES PÅ LÖRDAG

MINNEN FRÅN FÖRR. DRÖMMAR OM FRAMTIDEN.
Ett klubbhjärta är alltid fyllt av gamla framgångar och förhoppningar om 
nya. Oavsett hur det går idag så har vi kärleken till fotbollen gemensamt. 
Välkommen in i Hela Sveriges Fotbollsklubb.

Vi välkomnar Mjällby AIF till den sista säsong-
spremiären någonsin på Stockholms olympiastadion. 
Laget från Listerlandet i Blekinge har under de sen-
aste åren etablerat sig som ett stabilt allsvenskt mit-
tenlag sedan man för tre säsonger sedan tog sig till-
baka till den högsta serien efter 25 års frånvaro.

Till denna säsong har Mjällby bytt tränare efter att 
Peter Swärdh valt att ta steget tillbaka till Åtvidaberg 
där han huserat tidigare i karriären. Ny huvudtränare 
i klubben är i stället den lite mer anonyma Anders 
Torstensson. Han har under de senaste säsongerna va-
rit assisterande för A-laget, men i år alltså fått ta över 
huvudansvaret och det ska bli intressant och se vad 
han sätter för prägel på 2013 års Mjällby AIF.

Till årets säsong har Mjällby värvat två, för den med 
lite koll på Allsvenskan, namnkunniga spelare. Jasmin 
Sudic är en otroligt duktig och lovande mittback från 

MFF som har lånats in. Sudic har fått de senaste åren 
förstörda av korsbandskador men ska bli mycket in-
tressant att följa om han får kan hålla sig hel under 
säsongen. Dessutom får Kristian Haynes dra på sig en 
gul-svart tröja igen. Haynes har tidigare varit spelare 
i en svart-gul klubb från Solna, men är nog framför 
allt är känd för att vara en trotjänare i Trelleborgs FF.

Mjällbys säsong inleddes mot IFK Norrköping hem-
ma på Strandvallen. Matchen slutade med en förlust 
efter att Norrköping kvitterat Blekinge-lagets 1-0 
ledning och sedan slagit in segermålet på straff. Det 
lär alltså vara två revanschsugna lag som drabbar sam-
man ikväll.

Fjolårets match på Stadion slutade med en 0-1 för-
lust för ”Blåränderna” efter att Pär Ericsson gjort ett 
så kallat ”skitmål” i 55:e minuten. Låt oss hoppas på 
att Erton får revansch på sina gamla lagkamrater idag!

Dagens Motståndare  
Jonathan Israelsson



8



9

Det finns många blårandiga hjältar. Börja rabbla 
namn som Knivsta, Jompa, Källström och Sigge Par-
ling och du kan hålla på hur länge som helst. I sam-
band med säsongsstarten och de sista matcherna på 
Stadion lanserar vi en kampanj där föreningen lyfter 
fram hjältar och Stadionminnen. Kampanjen består i 
radioreklam, skärmar i tunnelbanan och pågår i sociala 
medier. Vi väljer att lyfta fram Sveriges mest anrika 
och framgångsrika förening och de som genom sina 
insatser har bidragit till detta.

De blårandiga hjältar som vi ser och har sett på 
planen genom åren är dock bara en liten del av alla 
Djurgårdshjältar som finns runt om i Stockholm. Vad 
skulle vi vara utan alla de ideella krafter som finns i 
och omkring föreningen!? Vad skulle vi vara utan alla 
våra supportrar som med sin inlevelse och sitt en-
gagemang gör våra matcher till fantastiska fester, de 
som reser land och rike runt för att ge spelarna sitt 
stöd!?  I premiären var närmare tretusen Djurgårdare 
på plats på Olympia, trots 0-3 efter 30 minuter fort-
satte man att stötta laget i nittio minuter. Alla dessa 
är Djurgårdshjältar, hjältar tillsammans med spelarna, 
ledarna och alla andra som jobbar med och för DIF.

Kampanjen som inleddes för två veckor                                      
sedan hyllar gårdagens, dagens och morgondagens                       
Djurgårdshjältar. I den deltar gamla spelarprofiler 
som Jompa Eriksson, nuvarande spelare som Emil 
Bergström och Erton Fejzullahu samt profiler och 
ideella krafter i och kring föreningen – som support-
ern Johnny Lundin som inte har missat en Djurgårds-
match sedan 1998 och Järnkaminernas ordförande 
Dan Blomberg.

Tanken med kampanjen är att inför de sista match-
erna lyfta fram Djurgårdens historia, tradition och 

kultur – alla hjältar som har bidragit till historien och 
alla fantastiska minnen som förknippas med dem. 
Kontentan är att alla i Djurgårdsfamiljen är viktiga – 
nuvarande och före detta spelare, alla supportar, alla 
ideella krafter runt föreningen. Ni är alla hjältar över 
hela stan!

Att lansera en reklamkampanj är en komplex och 
resurskrävande process. Vi ser att det runt om förenin-
gen finns en unik kompetens som gärna bidrar när vår 
interna kompetens behöver kompletteras. I nuvarande 
kampanj har ett antal hängivna Djurgårdare gjort 
ovärderliga insatser. De är alla riktiga Djurgårdshjäl-
tar.

Djurgården Fotboll vill därför tacka följande, som till-
sammans med DIF Marknad och DIF Media gjort 
kampanjen möjlig:

Kreativt koncept: 
Christian Ronnerstam och Anders Sjönvall

Art Direction: 
Anders Sjönvall

Digital produktion: 
Tatchit/Christian Ronnerstam

Projektledning och kampanjplanering: 
Ståplats Kommunikation & PR/Martin Lundgren

Radioproduktion: 
Swartling

Foto: 
Johanna Lundberg

Djurgården hyllar sina hjältar 
inför sista matcherna på Stadion

Djurgården Marknad  Daniel Malmgren



Ett företags framgång är helt beroende av de människor 
som arbetar där. Därför gäller det att ha rätt person på 
rätt position.

Vi kan hjälpa ditt företag att möta alla sorters utmaningar. 

Oavsett vilken kompetens du behöver rekrytera eller hyra  
in; välkommen att höra av dig på 0200-22 22 22 eller  
besök oss på adecco.se.

Hos oss är det 
alltid silly season!

adecco.se

Som sann djurgårdare träffas man på Östra!
Ibland för att fira ibland för att trösta.

Vällagad husmanskost, lunch, middag, á la carte, smörgåsar mm.
Kaffe, öl och vin. Fullständiga rättigheter.

Välkomna önskar Berit.

SPECIALPRISER FÖRE OCH EFTER MATCH!

DJURGÅRDSPUB MED UTESERVERING
Öppet alla dagar, tel 08-612 00 14

Tunnelbana Tekniska Högskolan, nära till Stadion
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Nr Namn Efternamn Position Födelsedatum Längd Vikt Moderklubb Till DIF

3 Marc Pedesen back 890731 183 87 Vejle 2012

4 Yussif Chibsah mittfält 831230 175 68 King Faisal Babies 2012

5 Petter Gustafsson back 850916 175 73 IFK Anderstorp 2009

6 Peter Nymann back 820822 181 74 Lilerød IF 2011

7 Martin Broberg mittfält 901124 184 79 Karlskoga SK 2012

8 Andreas Johansson mittfält 780705 181 81 Melleruds IF 2013

9 Luis Solignac anfall 910216 184 75 CA Platense 2013

10 Erton Fejzullaho anfall 880409 180 83 Högadals IS 2013

11 Amadou Jawo anfall 840926 175 71 IK Frej 2013

12 Kenneth Höie målvakt 790911 189 90 FK Haugesund 2012

13 Emil Bergström back 930519 187 85 IF Brommapojkarna 2008

14 Mattias Östberg back 770824 189 85 Östansbo IS 2012

15 Brian Span mittfält 900224 186 85 University of Virginia 2012

16 Pablo anfall 940308 174 66 Fluminense 2013

17 Joel Riddez back 800521 181 78 Spårvägens FF 2011

18 Daniel Amartey mittfält 941201 185 75 Inter Allies FC 2013

19 Nahir Oyal mittfält 901217 176 72 Assyriska FF 2012

20 Simon Tibbling mittfält 940911 171 71 Grödinge 2011

21 Godsway Donyoh anfall 941014 179 71 Right to Dream Academy 2013

23 Hampus Nilsson målvakt 900717 190 89 IFK Osby 2013

24 Daniel Jarl back 920413 197 90 Håbo FF 2010

26 Jesper Arvidsson back 850101 181 79 Götene 2013

27 Vytautas Andriuskevicius back 901008 188 80 Kaunas 2013

30 Eric Dahlgren målvakt 940308 193 80 IFK Lidingö 2011

32 Tim Söderström mittfält 940104 189 77 Djurö-Vindö IF 2011

36 Philip Sparrdal Mantilla back 930811 187 80 Djurgårdens IF 2008

DJURGÅRDENS IF 
SPELARTRUPP 2013

Spelartruppen 2013
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DJURGÅRDENS IF 2013
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DJURGÅRDENS IF 2013



14

Transport, depå och försäljning av gasol och tillbehör
Tel: 08-584 901 65

www.nybroplansexpress.se

Vi stödjer Djurgården Fotboll
Full fart framåt med Nybroplans Express!

D I G I T A L  T H I N K I N G

QBank ger dig full kontroll 
Hundratals företag över hela världen använder idag QBank som Digital Asset Management 
(DAM). Fördelarna med QBank är fl era. Det är lätt att ladda upp och ned bilder, fi lmer och 
andra dokument, lätt att redigera, konvertera, korrigera, distribuera och publicera i alla olika 
typer av media. QBank skapar helt enkelt bättre förutsättningar för konsekvent kommunikation. 

QR-koden tar dig direkt till fi lmen om Qbank, som du även hittar på kaigan.se
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Tack för stödet! 

 

Haga Solskydd AB
Namnlöst-1   1 05-01-19, 09.06.37



Matchens  medlem

Medlemsnummer: 809
Namn: Thomas Eriksson.
Ålder: 45
Ort: Farsta.
Stadionplacering: Sektion E, Rad 8, Plats 30.

Hur och när blev du Djurgårdare?
Från födelsen skulle jag vilja säga. Första matchen 
kring 5 års ålder med pappa och sedan 12 års ålder 
ser jag mer eller mindre varje match.

Vad är ditt bästa Stadion minne?
Guldmatchen 2005. Sista omgången mot Elfsborg 
där allt redan var klart och DIF vann med 8-1. 
Enorma känslor och mycket kärlek under en och 
samma match.

Din favoritspelare genom tiderna?
Stefan Rehn.

Vad betyder Djurgården för dig?
Allting faktiskt. I ur och skur, som det heter ;)

Varför kommer Djurgården att vara bättre denna 
säsong?
Förhoppningsvis är laget mer samspelta, de ser vas-
sare ut i år.

Till varje hemmamatch under 2013 kommer en medlem att 
presenteras i matchprogram och på planen innan avspark.

RESTAURANG & FESTVÅNING  08-10 10 39
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Efter den tunga förlusten mot Helsingborg i 
premiären sa Andreas Johansson till DIF-TV att den 
första halvleken nog var den sämsta DIF har gjort på 
hela säsongen, tränings- och cupmatcher inkluderade.
– Det var hel fel tidpunkt att göra det på, det blev 
egentligen ingen match, berättade han.
Dock var det härligt att få representera Djurgården 
igen. För första gången sedan 2004 drog Adde på sig 
den blårandiga tröjan.
– Ja, det kändes jättebra och det var fantastiskt kul att 
få se så många Djurgårdssupportrar där nere.

Om man inleder med en kort historik för de lite yngre 
läsarna framgår det mycket tydligt vilken otroligt vik-
tig kugge Andreas Johansson var i Djurgårdens guld-
maskineri 2002 och 2003. Kim Källström, Andreas 
Isaksson och Johan Elmander fick kanske lite fler 
och större rubriker, men ”Adde” Johansson levererade 
remarkabla 22 mål och 11 assist i Allsvenskan under 
guldåren 02-03 i sin roll som offensiv mittfältare. En 
poängskörd som talar sitt tydliga språk.Efter åtta sä-
songer i först engelska Wigan och därefter danska 
Ålborg och OB stod det i vintras klart att Andreas 
Johansson återvänder till Djurgården, laget som han 
var med om att föra till två SM-guld och två cup-guld. 
– Det var fantastiskt att komma tillbaks till Djurgården 
efter alla dessa år. Jag har alltid sagt att ska jag tillbaks 
till Sverige så är det bara Djurgården som är aktuellt 
och jag har haft ett stort leende på läpparna sedan jag 
kom.

Att det inte var samma Adde som kom hem till 
Djurgården som lämnade laget för ett antal år sedan 

känns naturligt. Han har blivit äldre och mer erfaren 
och ser idag ut att vara en lugnare, klokare och tryg-
gare spelare.
– Det är nog en korrekt beskrivning, det är klart att 
man är mognare när man är runt 30 än när man är 
runt 20. Jag än nog stabilare både som person och som 
fotbollspelare nu för tiden. 

Det är ett ganska ungt lag som Adde kommit hem till. 
Under försäsongen har han till stor del haft två unga 
och mycket lovande spelare, 18-åringarna Simon Tib-
bling och Daniel Amartey, med sig på mittfältet. 
– Det är fantastiskt att se de här unga killarna som 
kommer upp och är hungriga, de är redan duktiga och 
har stora fotbollskunskaper. De brinner för fotbollen 
och vill träna varje dag, de är framtiden för Djurgården 
tillsammans med flera andra unga spelare. Det känns 
väldigt kul.

I kväll är det dags för årets första hemmamatch på 
Stadion då Mjällby kommer på besök. För Adde blir 
det första matchen på Stadion sedan 2-1-vinsten mot 
Helsingborg i slutomgången av Allsvenskan 2004, en 
match där Adde dessutom gjorde 1-0 på straff för sitt 
Djurgården
– Jag älskar verkligen det jag håller på med. Det är 
sjukt kul att spela fotboll och det är en förutsättning 
för att kunna prestera att man är hungrig för spelet. 
För mig är det lika roligt idag som i början på kar-
riären och det här känns som att starta ett nytt kapitel 
för min del. Att få flytta hem och spela för den klubb 
jag älskar, avslutar Adde.

Andreas 
Johansson

Spelarprofil  
Jocke Ljungh
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Kommer Adde Johansson leverera som förr? 
Får Tibbling sitt stora genombrott? Och hur bra 
är egentligen Amartey? För djurgårdsfamiljen är 
2013 ett spännande år med de sista matcherna 
på Stadion, den nya arenan och heta derbyn. 
Som stolt sponsor till Djurgården satsar vi på 
Expressen nu ännu hårdare på vår digitala 
bevakning av blårändernas säsong 2013. 
För dig som supporter innebär det mer av 
webb-tv-inslag, matchanalyser, intervjuer och 
spännande reportage. I mobilen hittar du  
oss enklast på m.expressen.se. 

Som sagt var, vi är med er
hela vägen. Lycka till!

Vi är med 
hela Vägen

www.expressen.se
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Djurgårdens IF Ungdomsfotboll 
i samarbete med laget.se

DIF Ungdom  Jonas Riedel

Från och med 1 april i år har Djurgårdens IF Ungdomsfotboll ny leverantör av hemsidor och administrations-
verktyg till sina lag. Det var till slut marknadsledande laget.se som vann upphandlingen och nu står som ny 
leverantör.

- Vi på laget.se är glada och stolta över att på vårt sätt få vara med och bidra till den fantastiska verksamhet som 
bedrivs inom Djurgårdens IF Ungdomsfotboll, säger Oskar Gustafsson som är marknadschef på laget.se.

- Genom avtalet med laget.se säkerställer vi att lagens ledare har det verktyg de behöver för en smidig och 
smärtfri kommunikation mellan ledare, spelare och föräldrar. Det skapar färre missförstånd och gör att 
mer kraft och energi kan läggas på den viktiga verksamheten, säger Mats Lundholm som är konsulent på 
Djurgårdens IF Ungdomsfotboll.

Avtalet är skrivet på tre år och hemsidorna hittas via ungdomsportalen som har adressen www.laget.se/dif.

Matchens erbjudande

Adidas tracktop vit

Nu 399:-
ord. pris 649:-. 
Endast begränsat antal

Priset gäller på matchdagen i souvenirtältet, beläget inne på Stadion 
bakom sektion H (kortsidan mot Valhallavägen). Försäljningen 
startar kl. 17:00, det vill säga två timmar innan matchstart.

Kort- och kontantbetalning. Vid köp av souvenirer erhålles 10% 
rabatt som medlem i DIF Fotboll mot uppvisande av giltigt kort. 
Gäller ej nedsatta varor. Souvenirer finns även till försäljning i 
DIF-butiken på Nybrogatan 20 och difshop.se
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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

bi
ld

re
kl

am
.s

e



22

Djurgårdsandan - mycket mer än fotboll

Djurgårdsandan är samlingsnamnet för vårt aktiva samhällsengagemang och sociala 
ansvarstagande.

Med Djurgården Fotbolls varumärke och kompetens har vi en stor möjlighet att samla 
olika intresssen och vara en positiv kraft i och för Stockholm och samhället i stort. Vi 
vill föra vidare fotbollens alla goda egenskaper; gemenskapen, lag- och kämpaandan, 
energin och engagemanget. 

Vi kallar detta engagemang för Djurgårdsandan och det utgör en stor del av vår 
kärnverksamhet. Djurgården handlar om så mycket mer än att vinna SM-guld och 
under Djurgårdsandan samlar vi all den kraft som finns i föreningen för att ge ungdomar 
möjligheter. Några praktiska exempel är projektet Jobbchansen där vi hjälper dem 
till ett arbete, drive-in-fotbollen runt hela Stockholm där de kan spela spontanfotboll 
och Djurgårdsandans sportcenter på Stadion där de kan träna flera olika idrotter. 
Fokus ligger på arbetet för en positiv supporterkultur, ökad integritet och minskad 
arbetslöshet och kriminalitet. Vi bygger allt från en gemensam värdegrund som täcker 
in hela föreningen: Glädje, värdighet, respekt - alltid oavsett. 

För oss är Djurgårdsandan bland det viktigaste vår 122-åriga förening har gjort och 
för att manifestera vårt ansvar sätter vi nu Djurgårdsandan på A-lagströjans bröst. Det 
är en milstolpe i vår historia. 

Välkommen till Djurgårdsfamiljen.

Djurgårdsandan är samlingsnamnet för vårt aktiva 
samhällsengagemang och sociala ansvarstagande.
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och engagemanget.
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gemensam värdegrund som täcker in hela föreningen: 
Glädje, värdighet, respekt - alltid oavsett.

För oss är Djurgårdsandan bland det viktigaste vår 
122-åriga förening har gjort och för att manifestera 
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jans bröst. Det är en milstolpe i vår historia.
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in hela föreningen: Glädje, värdighet, respekt - alltid oavsett. 

För oss är Djurgårdsandan bland det viktigaste vår 122-åriga förening har gjort och 
för att manifestera vårt ansvar sätter vi nu Djurgårdsandan på A-lagströjans bröst. Det 
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Välkommen till Djurgårdsfamiljen.

Nu kan ni boka honom som komiker eller konferencier till er 
fest, konferens eller kick o�.

All info på: www.jannewesterlund.com
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Stadionlegender

Åren 1976-1983 spelade Anders Grönhagen i 
Djurgården. Det var knappast någon av föreningens 
framgångsrikaste perioder då det undantaget 1978 
antingen handlade om allsvensk bottenstrid eller 
misslyckade kvalspel. Hade det inte varit för Grönha-
gen hade degraderingen varit ett faktum långt tidigare 
än 1981. Innan avspark i dagens match så får vi besök 
på innerplanen av denna Djurgårdshjälte som berättar 
om sina bästa minnen från Stadion.

Per Nils Anders Grönhagen föddes den 22 maj 1953 
i Gudmundrå. Som 19-åring gjorde han tio mål på 
en säsong för Kramforsalliansen i division 3 och vär-
vades till GIF Sundsvall som han var med och spelade 
upp i Allsvenskan. Efter 98 seriematcher och 28 mål 
lämnade han Sundsvall för Stockholm och studier på 
GIH och spel för Djurgården.

Grönhagen tog plats ute till vänster och skulle komma 
att spela för Djurgården i sju och en halv säsong. Det 
blev 148 seriematcher och 49 mål. Den 18-faldige A-
landslagsmannen hade en förmåga att avgöra de rik-
tigt viktiga matcherna men också för att dra på sig 
skador. “Grönis” var lagets bäste målskytt i serien tre 
gånger (1977, 1979 och 1980) trots långa skadeup-
pehåll. Ett Djurgården utan Grönhagen var betydligt 
uddlösare vilket framför allt märktes under 1980 och 
-81 då Grönhagen var borta nästan ett helt år på       
grund av en svår knäskada.

– Jag hade mina bästa år som spelare på Stockholms 
Stadion. Det finns många spelare, ledare och episoder 
som jag minns med glädje. Det kommer att kännas i 
hjärtat när Djurgården spelas sin sista match på Sta-
dion, säger Anders Grönhagen.

Ett av de största ögonblicken som spelare utanför 
Stadion upplevde han i EM-kvalet hösten 1978. 
I sin sjätte A-landskamp kvitterade han till 2–2 i 
bortamötet med Frankrike i den 90:e minuten. Den 
listige ”Grönis” tog en extra lång jubelrunda bakom 
målet, tillräckligt lång för att domaren Palotai skulle 

blåsa av matchen direkt efter avspark.

Tränarkarriären för ”Grönis” omfattar sammanlagt sju 
år i GIF Sundsvall, tre i lokalrivalen IFK Sundsvall, tre 
i Djurgården, två i Elfsborg och en i Brommapojkarna 
innan den avslutades med tre säsonger i Fredrikstad i 
Norge. 2010 flyttade Anders Grönhagen, som fyller 
60 år i maj i år,  hem till Sverige och huset i Täby 
och 2013 valdes han in i som ledamot i Djurgården 
Fotbolls styrelse.

När styrelsens valberedning kontaktade Grönhagen 
behövde han ingen längre betänketid.

– Det känns inspirerande. Vi står inför ett spän-
nande år med Djurgården. Under tiden som jag har 
varit ledig har jag sett mycket fotboll och jag tappade 
egentligen aldrig sugen. Jag har väl alltid varit den som 
har skällt på styrelsen i de klubbar jag har varit som 
spelare och tränare och nu får jag sätta mig in i arbetet 
själv. Jag hoppas kunna bidra men en hel del efter alla 
mina år inom elitfotbollen.

Anders Grönhagen - 
En äkta Djurgårdslegendar



26

Lägg ditt spel 
på 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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H U V U D PA R T N E R S  2 0 1 2

DJURGÅRDEN

12.  Kenneth Höie 
23.  Hampus Nilsson
30 . Eric Dahlgren
3.  Marc Pedesen
4 . Yussif Chibsah
5 . Petter Gustafsson
6 . Peter Nymann
7.  Martin Broberg
8 . Andreas Johansson
9 . Luis Solignac
10. Erton  Fejzullaho
11 . Amadou Jawo
13 . Emil Bergström
14 . Mattias Östberg
15 . Brian Span
16 . Pablo 
17 . Joel Riddez
18 . Daniel Amartey
19 . Nahir  Oyal
20 . Simon Tibbling
21 . Godsway Donyoh
24 . Daniel Jarl
26 . Jesper Arvidsson
27 . Vytautas Andriuskevicius
32.  Tim Söderström
36 . Philip Sparrdal Mantilla
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Resultat:               (               )   Publiksiffra:
Domare:    Tobias Mattsson

MJÄLLBY AIF

1.  Mattias Asper
2.  Mahmut Özen
3.  Gbenga Arokoyo
4.  Daniel Ivanovski
5.  William Leandersson
6.  Jasmin Sudic
7.  Kristian Haynes
10. Marcus Ekenberg
11. Haris Radetinac
12. Viktor Agardius
13. Daniel Nilsson
14. Daniel Nicklasson
15. Robin Cederberg
16. Alexander Lundin
17. Robin Strömberg
18. Pär Ericsson
19. Craig Henderson
20. Viktor Nilsson
21. Simon Nilsson
22. Marcus Pode
23. Andreas Blomqvist
24. Mattias Håkansson
25. Anton Dahlström
33. Armin Aganovic


