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Dagens matchvärd

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.
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Den avbrutna matchen mot Mjällby blev en stor besvikelse för över 10 000 åskådare som hade sett fram mot 
premiären med stor förväntan. Det som hände under matchen går emot allt som Djurgården jobbar för, inte 
minst genom Djurgårdsandan, ett för svensk fotboll unikt socialt och värderingsgrundande projekt.

Djurgården Fotboll har efter händelsen bland annat tagit fram en konkret åtgärdsplan att arbeta efter, bestående 
av fem punkter:

1. Identifiera de individer som har kastat in föremål på planen.
2. Arbeta fram konkreta förbättringar i arrangemanget kring våra hemmamatcher.
3. Intensifierar via Djurgårdsandan arbetet med attityder, värderingar och normer på läktaren.
4. Det regelmässiga efterspelet av matchen.
5. Kompensation till alla de över 10 000 åskådare som berövades premiärfesten.

Redan har mycket arbete kopplat till de olika punkterna gjorts eller initierats. Läs gärna mer på vår hemsida, dif.
se, om vad punktlistan betyder i praktiken, vad vi konkret gör och hur arbetet framskrider.

Som ni säkert har sett tar vi i dag, tillsammans med Järnkaminerna, gemensamma krafttag och startar om årets 
säsong på Stadion - den sista någonsin – och vi gör det utifrån Djurgårdens värdegrunder Glädje, Värdighet, 
Respekt! Vi hoppas att du vill vara med oss och visa att våra matcher ska vara positiva upplevelser. Vi behöver ditt 
stöd för att lyckas, både på planen och på läktarna!

Välkomna, 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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Totalt sett är givetvis matchen mot Häcken en stor 
besvikelse, men trots allt tycker jag att vår första halv-
lek egentligen är ok, det är en jämn halvlek där vi fak-
tiskt har ett litet övertag i antalet målchanser. Men det 
är klart att det inte är ett godkänt agerande vid målen 
som dessutom kommer vid väldigt olämpliga tidpunk-
ter, 1-0 första gången de egentligen kommer in i vårt 
straffområde och 2-0 precis innan halvtidsvilan. I an-
dra halvlek får vi av en usel start och 3-0 för att sedan 
drabbas av skador och tvingas avsluta matchen med 
tio spelare, det är inte så mycket att analysera. Det var 
som sagt inte mycket som var positivt, men ska man ta 
fram något så är det att vi springer och försöker i nittio 
minuter och visar någon form av yrkesheder. Dessu-
tom går det inte att nog lyfta fram alla supportrar som 
är på plats och stöttar oss matchen igenom. Det stödet 
behöver vi även i dag i matchen mot BP, ert stöd ger 
oss en knuff att göra lite mer.

Direkt efter matchen pratade vi inom laget och såg 
till att alla förstår allvaret och att vi behöver rätta till 
detaljer. Vi får dra några grova lärdomar från matchen 

mot Häcken, men sedan måste vi titta framåt och 
göra allt för att vinna matchen mot BP. Det är bara 
tre dagar mellan matcherna och måndagen var ledig, 
sedan har vi bara haft två dagar på oss att förbereda 
dagens match, då gäller det att bara fokusera på den 
och inget annat. 

 Efter den avbrutna matchen blir det här en möjlighet 
att starta om, en ny hemmapremiär, och jag hoppas 
att alla Djurgårdare kommer till Stadion och gör allt 
för att det här ska bli den fest vi hade hoppats att 
premiären skulle bli.
   
Brommapojkarna har ett ungt lag och spelade en bra 
fotboll med ett bra passningsspel i superettan förra 
året och så har de även inlett Allsvenskan i år. De har 
lite blandade resultat men tog en seger senast mot 
Norrköping som säkert var riktigt skön. Vi ser fram 
emot att få möta dem här på Stadion. 

Välkomna!

Tränarens ord  Magnus Pehrsson
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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.
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Det är inte lätt att heta Brommapojkarna och vara till-
baka i Allsvenskan. Praktiskt taget hela den samlade 
kåren sportjournalister och experter tror att sortin blir 
omedelbar.

Då kan det vara på sin plats att påminna om samma 
kårs förutsägelser om 2012 års Allsvenska. Ingen, 
säger ingen, förutsåg att GAIS vid säsongens slut 
skulle flyttas ner till Superettan efter en historiskt 
dålig allsvensk säsong med endast en vunnen match 
och katastrofal målskillnad.

BP gör rätt i att inte bry sig det ringaste om spå-
domarna utan fortsätta knalla på, väl medvetna om 
sin roll som Stockholmsfotbollens eviga plantskola. 
Kombinerat med rollen som välkomnande reträttpost 
för en eller annan som varit på utflykt till andra klub-
bar. När andra åker till Brasilien far BP till Älvsjö eller 
Ekerö.

Sen ett par år verkar också de värsta anklagelserna ha 
stillnat om att BP skulle driva sina rekordmånga un-
gdomslag med alldeles för stora prestationskrav och 
därmed påföljande utslagning.

Och de tycks ha lyckats med att låta samma spelsätt 
genomsyra hela föreningen från minsta tjej och 
kille till representationslaget: tonvikt på teknik och 
snabbhet, det hägrande enda tillslagets filosofi – och 
som så många andra med målsättningen och idealet 
4-3-3 i offensiven och 4-5-1 vid försvar. 

Självklart blir det svårare att dominera spelet till den 
grad man gjorde i Superettan, särskilt hemma på 
Grimstas konstgräs. Allsvenskan är tuffare och det tog 
en halvlek innan man riktigt kände igen BP i förra 
veckans match mot IFK Norrköping. Segermålet 
prickades in av anfallaren Andreas Haddad, ny för 
året och en av klubbens verkliga vagabonder. BP är 
hans åttonde klubb och ska det gå väl i år är det nog 
viktigt att han inte återigen däckas av sina efterhän-
gsna skador. Ännu fler klubbar har hyst mittfältaren 
Bojan Djordjic, elva stycken, men när han förra året 
återvände till sitt fotbollslivs allra första förening, sker 
det nog mest som kaxig inspiratör till de yngre i laget. 
Förra säsongen spelade han mycket lite.

För övrigt väntar som vanligt med BP några otåliga 
ungdomar på sina allsvenska genombrott och på att 
komma expertisens spådomar på skam.

Dagens Motståndare  
Eva af Geijerstam
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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
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.



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 Tel. 08-10 10 39

Välkomna in på lunch alla
Djurgårdare!

Fiskartorpsvägen 20, 114 33, Stockholm
Riv ut nederdelen av sidan och visa upp den i Eric Skoglunds butik i Sturegallerian
så erhåller du ett DIF-kort som ger 20 % rabatt på hela sortimentet!
Erbjudandet kan inte kombineras med paketpriser eller redan nedsatta varor.
 

Ända sedan 1934 har vi på Eric Skoglund hållit 
skrädderitraditionen och respekten för hantverket levande i mötet med varje kund.
DDet är de små detaljerna som gör skillnaden och för oss är högsta kvalitet en 
självklarhet och en grundförutsättning för vår verksamhet.
Vi klär upp alla män, för livets alla möten
och numer även officiella klädleverantörer till Djurgårdens A-lag.

Telefon: 08-611 60 20 — Sturegallerian
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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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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! 

 



Matchens  medlem

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

Medlemsnummer: 22763
Namn: Patrik Hallgren
Ålder: 27
Ort: Vendelsö
Stadionplacering: Sektion F, Rad 2, Plats 28.

Hur och när blev du Djurgårdare?
Jag har varit det så gott som hela livet. Minns inte riktigt när, men 
farsan tog med mig väldigt tidigt på hockeymatcher där han hade 
säsongskort.

Vad är ditt bästa Stadionminne?
DIF-Elfsborg 8-1 2005. Jag hade varit nere i Göteborg och sett 
guldet inbringats mot Örgryte. Det var en skön känsla att gå till 
Stadion och veta att allt var klart oavsett resultat. Dembos straff var 
pricken över i:et.

Vem är din favoritspelare genom tiderna?
Mattias Jonson.

Vad betyder Djurgården för dig?
ALLT. Man lever med DIF i med som motgång och hur det än går så sitter man där med det tatuerade emblemet 
stolt på bröstet. 

Varför kommer Djurgården att vara bättre denna säsong?
Känns som att det är nu det vänder. MP är rak, hård och bra samt laget har en skön blandning utav unga hungriga 
spelare och gamla rutinerade rävar.

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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Under förra årets säsong stod Erton Fejzullahu för 13 
mål i Allsvenskan, sex av dem gjordes i Blekingelag-
et Mjällby innan flyttlasset gick upp till Stockholm 
och Djurgården. I den blårandiga djurgårdströjan 
så blev det under säsongen sju mål på 13 matcher, 
förhoppningsvis kommer det gå ännu bättre den här 
säsongen.

Erton föddes 1988 i Pristina, Kosovo, och kom som 
treåring till Sverige. Hans moderklubb blev division 
fyra-laget Högadals IS från Karlshamn. 2005 vär-
vades han till den danska klubben FC Köpenhamns 
ungdomslag., men det blev aldrig någon match med 
A-laget i Köpenhamn, i stället gick han 2007 till 
dåvarande superettanlaget Mjällby. Säsongen 2009 
gjorde Erton hela 16 mål på 17 matcher, den bedriften 
fick det holländska laget NEC Nijmegen att höja på 
ögonbrynen och plocka honom till sig. I Nijmegen 
blev det två säsonger innan han lånades ut till dan-
ska Randers. Efter en kort sejour i Danmark så var 
det återigen dags för Listerlandet och Mjällby AIF 
för Erton.

I juli 2012 skrev Erton på ett fyraårskontrakt för 
Djurgården där han snabbt acklimatiserade sig och 

gjorde succé direkt. På de fem inledande matcherna 
stod Erton för sju mål, varav ett hattrick mot Hels-
ingborg. 

På den allsvenska upptaktsträffen i mars i år tippades 
Erton av de samlade journalisterna och sportfolket 
att bli årets skyttekung vilket inte var så konstigt då 
han presterat riktigt bra under försäsongen, både i 
träningsmatcher och i Svenska Cupen. Under vinter-
halvåret har han även hunnit debutera i A-landslaget, 
i januari var han med när landslaget begav sig till Thai-
land och Kings Cup. Han visade sina kvalitéer direkt 
och gjorde mål i landslagsdebuten mot Nordkorea. 
Landslagsledningen var så nöjda med vad de såg un-
der januariturnén att han i mars månad blev kallad till 
VM-kvalssamlingen med det ”riktiga” landslaget. 
- Det känns väldigt kul. Jag har kämpat hårt för det 
här och det känns som att jag är värd det. Det känns 
verkligen uppskattande att Hamrén har tagit ut mig, 
sa Erton till Djurgårdens hemsida angående landslag-
splatsen.

Förhoppningsvis blir Erton den skyttekung han 
förutspås att bli och att vi idag, mot Brommapojkarna, 
får se ett eller två mål från den målglada anfallaren.

Erton 
FejzullahuSpelarprofil  

Oliver Dahle
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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

Exp_DIF_165x240.indd   1 2013-03-18   13:42
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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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Nu kan ni boka honom som komiker eller konferencier till er 
fest, konferens eller kick o�.

All info på: www.jannewesterlund.com

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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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

Matchtröja, borta

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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All in for 
our future

Visa din support för MP:s lag genom att
dra på dig Stockholms stoltaste tröja. 

adidas.com
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Double Security
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reSiStant
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TURTLE SHELL,
SYMBOL OF RESISTANCE 
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GLOBEN SHOPPING
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FÄLTÖVERSTEN
08-661 61 92
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Stefan Bergtoft

Stadionlegender

Stefan Bergtoft kom till ett Djurgården på uppgång som 19-åring inför säsongen 2000. Han tillhörde A-laget 
i sju säsonger, till och med 2006, men spelade bara 54 matcher. Den stenhårda spelstilen på mittfältet kostade 
på i form av återkommande och svåra skador och tvingade honom till långa speluppehåll. Den hänsynslösa 
inställningen samt förmågan att avgöra matcher mot AIK gjorde 70 kg Bergtoft till en favorit bland fansen.
– Jag har många fantastiska minnen som spelare och åskådare på Stadion, men tänker speciellt på två stycken. 
Det första minnet är från när vi spelade mot Halmstad och förre landslagsspelaren Magnus “Turbo” Svens-
son hade kommit hem efter några år utomlands. Jag kom i en 50/50-situation mot honom och fick till en sån 
där tackling som man kanske bara drömmer om. Magnus ramlade/flög in i spelarbåset och hela Stadion sjöng 
mitt namn (kändes det som i alla fall). Det var otroligt och en känsla jag aldrig kommer att glömma, säger 
Stefan Bergtoft.

Det andra starkaste Stadionminnet kommer från kvartsfinalen i Svenska Cupen mot AIK 2003. Djurgården 
var, som regerande cupmästare, klara favoriter men efter ett sent AIK-mål var ställningen 1-1 efter 90 mi-
nuter.
– Jag hade (som de flesta gångerna när jag spelade) fått hoppa in i slutet av matchen som sedan gick till för-
längning. Efter en perfekt passning från “Vovven” (Samuel Wowoah) lyckades jag få in bollen i nätet och på 
så sätt avgöra matchen. Även det minnet kommer att följa med mig livet ut.

Efter säsongen 2006 bytte Bergtoft Djurgården mot Brommapojkarna som han var med och spelade upp i 
Allsvenskan. 2009 återvände han till Spånga IS – klubben han lämnat för Djurgården. 

Markus Karlsson
Markus Karlsson är en av 2000-talets största Djurgårdshjältar och personifierar åren då Blåränderna gick 
från att vara svensk fotbolls fula ankunge till suveränt mästarlag. Karlsson kom från BKV Norrtälje inför 
säsongen 1996 och spelade med ett Djurgårdshjärta som bara blev större och större. Under guldåren 2002 
och 2003 var ”Mackan” lagkapten och mittlås i den klassiska backlinjen med Niclas Rasck, Patrik Eriksson-
Ohlsson och Mikael Dorsin. Kapten Karlssons främsta egenskap var kanske att han hatade att förlora och 
aldrig vek ner sig i en närkamp, men han var också en följsam innerback med bra teknik efter flera år som 
yttermittfältare. 

– Mitt bästa Stadionminne är nog från säsongen 2000. Vi slog Malmö med 6-1 inför över 13 000 åskådare. Jag 
fick äran att skicka ut en viss Zlatan från planen, lätt skadad men mest sur över resultatet tror jag. Efteråt var 
det kräftskiva, minns Karlsson. 

Ett annan stark upplevelse är mottagandet på Stadion efter att SM-guldet bärgats i Borås 2002. Massor av 
människor hade slutit upp för att fira de nyblivna mästarna.
– Och det var en liknande känsla under sista matchen 2003 mot Öster (5-2 inför 14 228 åskådare). Guldet 
var säkrat och vi kunde spela ut och bjuda publiken på en härlig och avspänd match. Vi gjorde lite spontana 
positionsbyten sista kvarten, jag minns att bland annat jag och Kim Källström bytte plats.

Även om han kommer att sakna Stadion är det ändå derbymatcherna han saknar mest från sin tid som spelare.

– Som kapten behövde man inte mana på så mycket i de matcherna, alla lyfte sig ändå. Bortamatcherna i 
Halmstad saknar jag inte lika mycket om man säger så.
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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
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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:    Martin Strömbergsson

BROMMAPOJKARNA

1.  Davor Blazevic
2.  Pontus Segerström
3.  Fredric Jonson
4.  Mauricio Albornoz
5.  Panajotis Dimitriadis
6.  Joakim Lindner
7.  Gabriel Petrovic
8.  Hampus Jönsson
9.  Andreas Haddad
10. Gabriel Özkan
11. Filip Tronêt
12. Anton Sandberg Magnusson
13. Tim Björkström
14. Nicklas Bärkroth
16. Pontus Åsbrink
17. Gustav Sandberg Magnusson
18. Jacob Une Larsson
19. Serge-Junior Martinsson Ngouali
20. Niklas Westberg
21. Andreas Eriksson
22. Martin Falkeborn
23. Victor Söderström
32. Bojan Djordjic


