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Tre tunga förluster i tre svåra bortamatcher, men på Stadion är vi faktiskt obesegrade och även om det bara in-
nebär en oavgjord match mot BP så är det väl något att bygga vidare på? Magnus berättar om hur viktigt det är 
att alla i laget jobbar åt samma håll för att det ska lossna och även om det är lite av en klyscha så har vi på läktaren 
samma ansvar. Tillsammans kan vi lyfta Djurgården och ta en viktig trepoängare i dagens match mot Syrianska. 
   
Det är inte utan att jag imponeras lite av Syrianska. 2011 var första säsongen i Allsvenskan och med mer vilja än 
resurser klarade man sig kvar via kval. Förra säsongen klarade man med samma förutsättningar en plats precis 
ovanför kvalstrecket. I år jobbade man med att få ihop en trupp fram till seriestarten och tipsen inför säsongen 
om vem som ska komma sist i tabellen hamnade ofta på Södertäljeklubben. Men Syrianska kämpar på och det 
ska bli intressant att se hur man klarar sitt tredje år i Allsvenskan. Djurgården kommer dock inte att ställa upp 
med att bjuda på några gratispoäng i dag, Magnus Pehrsson och spelarna är givetvis inriktade på att ta med sig 
alla tre poäng från dagens match.
   
Snart är matcher på Stadion historia och framtidens Djurgårdare kommer bara kunna höra berättelser om dessa 
matcher. Förra matchen bjöd vi in ungdomslag, denna vecka har vi specialerbjudanden med förmånliga bil-
jettpaket till familjer. Vi hoppas självklart att få se så väl nya som gamla ansikten på plats när vi firar av de sista 
matcherna någonsin på Stockholms Stadion och önskar er alla välkomna denna lördag till dagens match mot 
Syrianska. Och missa för allt i världen inte onsdagens semifinal i Svenska Cupen mot Örgryte här på Stadion. 
Två matcher från Europa!

Nu kör vi!



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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I första halvlek mot Elfsborg tycker jag att vi hade ett 
riktigt bra försvarsspel och jobbade bra tillsammans. 
Emellanåt hade vi även ett helt ok bollinnehav men 
som vi tyvärr skapar för lite av. Men hel klart en god-
känd insats borta mor Elfsborg. I andra halvlek gör vi 
några fel på rad, vi får en feldömd straffspark emot oss 
vilket var tufft, och bara minuter senare blir det 2-0 
efter ett riktigt fint anfall. Därefter tycker jag att vi 
springer många meter, men Elfsborg är bra och både i 
anfall och i försvar har vi svårt att få till det som ett lag.
   
I analysen och diskussionen med spelarna efter 
matchen så kännde de också att det var ganska mycket 
i första halvlek som fungerade, framför allt defensivt, 
och det ska vi definitivt ta med oss. Vi jobbade hårt 
hela matchen, men i första halvlek jobbade vi hårt till-
sammans. Dessutom finns det delar i matchen där vi 
är offensivt bra, men de delarna är för korta och vi får 
titta det, varför vi är bra när vi är det och lära oss av 
det. Det finns en del utgångspositioner som man kan 
förfina, men främst handlar det om vår spelbarhet och 
om att hjälpa varandra. 
   
Det dagliga arbetet skiljer sig inte speciellt mycket när 
det går bra eller när det går emot, vi jobbar hela tiden 
med att hitta utveckling och förbättring, men när det 
går emot gäller det ofta att hitta ett gemensamt sätt att 
tänka. När man känner att det inte flyter är det lätt att 

man börjar agera utifrån tidigare erafenheter i stället 
från det som gäller här och nu, framförallt på planen. 
Det är viktigt att bestämma sig för att man jobbar för 
samma sak, för det man kommit överens om.
   
Vi behöver att alla på planen tar hand om sina upp-
gifter, men i alla lag behövs även några som tar ansvar 
för andra, spelare med erfarenhet och ledaregenskaper 
som behöver kliva fram och hjälpa dem med mindre 
erfarenheter. Ska man nämna någon så kan man se 
på Marc Pedersen som kommit tillbaks från en lång 
skada och bara spelat några matcher, men som tagit 
ett tydligt ansvar och klivit fram och markerat att jag 
ska vara med och vända på det här. Det finns flera som 
agerat så och det är viktigt.
  
Syrianska fick en seger senast och det var säkert vik-
tigt för dem. Jag tycker att de hittat en bra mix mellan 
hur de ska försvara sig och hur de ska anfalla vilket de 
emellanåt kombinerar med ett bra passningsspel. De 
har tippats att hamna i botten vilket förmodligen till 
stor del beror på att de mycket kort innan seriestarten 
fick ihop sin trupp. Alla matcher i Allsvenskan är svåra 
men på olika sätt och att möta Syrianska har sina ut-
maningar, men som alltid är vi ute efter tre poäng.

Välkomna!

Tränarens ord  Magnus Pehrsson

Som alltid är vi ute efter tre poäng
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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!
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Det är dags för årets första lördagsmatch på Stock-
holms Stadion. Dagens motståndare har precis som 
Djurgården startat säsongen någorlunda skakigt, och 
hade framförallt länge svårt att få in bollen i mål, 
men i senaste matchen mot Norrköping kom hela tre 
stycken.

Av förra årets allsvenska matcher mellan lagen spe-
lades den första i juli på Södertälje fotbollsarena. 
Matchen slutade 1-1 och var inte en av årets mest 
minnsesrika. Syrianska tog i mitten på första halvlek 
ledningen genom George Mourad efter en perfekt av-
vägd djupledsboll från den väldige Dinko Felics föt-
ter. Men Djurgården kunde drygt 20 minuter senare 
kvittera, James Keene utnyttjade ett stort misstag från 
syrianskamålvakten Dwayne Millers då han tappade 
bollen efter ett tämligen enkelt inlägg från Peter Ny-
mann.

Mest anmärkningsvärt i matchen var ändå att Ama-
dou Jawos bror Omar byttes in för Syrianska i den 48 
minuten, och blev utvisad nio minuter senare efter att 
ha fällt Sebastian Rajalakso. Samma sak händer åter 
en kvart senare då Haris Skenderovic fällde James 
Keene. Trots de två utvisningarna slutade matchen 
1-1.

Just 1-1 var något av ett signum för DIF förra säson-
gen och självklart slutade även returen med samma 
siffror. Syrianska öppnade målskyttet på ett kylslaget 
Stockholms Stadion, den sista dagen i oktober. Shar-
bel Touma fick en fin boll av Johan Arneng på höger-
kanten, satte fart mot mål och efter en säker vrist i 
bortre hörnet kunde inte Kenneth Höie göra annat en 
plocka ut bollen ur nätmaskorna. I den andra halvle-
ken fick Dwayne Miller en någorlunda revansch efter 
sin dråpliga miss i mötet på Södertälje Arena. Erton 
placerade bollen på niometerspunkten och trycker 
till den med en hårt bredsida ner mot Millers vänstra 
hörn, det såg ut som ett säkert mål för Djurgården, 
men Miller vill annat och med en sanslös snabbhet for 
han som ett spjut genom luften och petade undan bol-
len. Men Djurgården skulle få sitt mål. I den absolut 
sista sekunden fick Rajalakso bollen i samma position 
där Touma gjorde sitt 1-0 mål, och gjorde inget mis-
stag utan petade behärskat in kvitteringen.

Oddsen på att dagens match slutar 1-1 är säkert låga 
hos oddsmakarna, särskilt då resultat i träningsmatch-
en i januari månad slutade, just det, 1-1. Djurgården 
lär dock vilja annat i dagens match. Är det hemmalag-
ets tur att få lite islossning på målskyttet?

Dagens Motståndare  
Alexander Sjöblom
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Under förra veckan genomförde vi ett antal marknad-
saktiviteter, både på stan och på Stadion. Supportrar, 
spelare och kanslipersonal i en fungeradesymbios. 

Lite drygt 50 personer samlades i Klocktornet förra 
tisdagen och spred sig sedan ut över staden med flyers 
i högsta hugg. På ungefär en timma delades 5 000 fly-
ers ut till förbipasserande och det var övervägande gla-
da tillrop även om ett och annat päronskämt förekom. 
Det var oerhört roligt att se den iver och engagemang 
som alla medverkande uppvisade. 

Även om vi givetvis vill att hela Stockholm ska bestå 
av Djurgårdare så stöter man ibland på en och annan 
vilsen själ, mycket glädjande var att även dessa hade 
uppmärksammat och berömde vårt sociala arbete och 
de ansträngningar vi och Järnkaminerna lägger ner för 
att våra läktare ska vara präglade av positiva värder-
ingar och en fantastisk stämning. Stort tack till alla 
medverkande vid dessa aktiviteter!

Nu gäller det dock att vi kavlar upp ärmarna och se till 
att fylla Stadion de sista matcherna. Vi lanserar nu två 
erbjudanden som gör det riktigt enkelt och prisvärt att 
besöka Stadion.

Familjeerbjudande - Ta med hela familjen till Stadion!

För 300 kronor kan du ta med hela familjen på fot-
bollsfest. Du får fem biljetter på familjeläktaren för 
300 kronor.

Att se allsvensk fotboll på Stadion är något vi länge 
kunna ta för givet, flera generationer Djurgårdare har 
haft Stadion som sitt andra hem. Snart är detta histo-
ria och framtidens Djurgårdare kommer bara höra om 
matcherna på Stadion i våra berättelser. Ta chansen 
och upplev Stadion tillsammans med hela familjen en 
sista gång innan vi flyttar till Tele2Arena!

Under matcherna mot Syrianska och Halmstad kom-
mer vi dessutom ha ett utökat Playground-område 
med massor av aktiviteter för hela familjen.

För 300 kronor går två vuxna och tre barn upp till 16 
år dessa matcher:

DIF-Syrianska, 
lördagen den 27 April klockan 16:00
DIF-Malmö FF, 
söndagen den 12 Maj klockan 17:30
DIF-Halmstad BK, 
söndagen den 18 Maj klockan 17:30
DIF- Kalmar FF, 
torsdagen den 30 Maj klockan 19:00

Tre matcher för 300 kr!

Nu har du chansen att göra ett riktigt klipp. Se de tre 
kommande matcherna på Stadion för endast 300 kr. 
Erbjudandet gäller på sektion K och antalet platser är 
begränsat!

Dessa matcher ingår i paketet

DIF-Malmö FF, 
söndagen den 12 Maj klockan 17:30
DIF-Halmstad, 
söndagen den 19 Maj Klockan 17:30
DIF-Kalmar FF, 
torsdagen den 30 Maj Klockan 19:00

Dina biljetter köper du på www.dif.se

Välkomna till Stadion- Vår hemmaborg!

Djurgårdsfamiljen   jobbar   ihop!

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

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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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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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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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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Tack för stödet! 

 



Matchens  medlem

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

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

Medlemsnummer: 3151
Namn: Lennart Svanberg
Ålder: 43
Ort: Östhammar
Stadionplacering: Sektion M

Hur och när blev du Djurgårdare?
Djurgårdare blev jag vid födelsen. Det finns inga alternativ i min 
familj. Vi är Djurgårdare!

Vad är dit bästa Stadionminne?
Bästa Stadionminne är svårt, det är ju så många. Men kvalet mot 
Gais 1985 sticker ut, likaså 6-1 mot Malmö i Superettan 2000. En 
annan skön grej som dyker upp på näthinnan är när PEO fick spela 
forward sista tio en gång.

Din favoritspelare genom tiderna?
Stefan Rehn, för tekniken och de briljanta passningarna. För in-
ställningen har Mackan Karlsson och Vito Knezevic för alltid en 
plats i hjärtat.

Vad betyder Djurgården för dig?
Väldigt, väldigt mycket!

Varför kommer Djurgården att vara bättre denna säsong?
Jag är en obotlig pessimist och en usel tippare, så jag säger att det kommer DIF inte att var…. sorry!
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I sin allra första match på Stockholms Stadion fick 
28-årige Amadou Jawo frälsa det blårandiga havet på 
läktarna med Djurgården första allsvenska mål för sä-
songens, ett riktigt snyggt mål dessutom.

– Vi bryter bollen och Tibbling på högerkanten når 
Erton med en fantastisk crossboll. Erton slår ett bra 
inlägg och jag behöver bara förlänga bollbanan i det 
bortre hörnet. Jag är ingen nickspecialist men jag hade 
ganska bra koll på målvakten, säger Amadou Jawo 
som inte riktigt kunde jubla åt målet i efterhand.

– Det är svårt att glädjas när vi inte vinner. Men första 
målet och första poängen är ett steg i rätt riktning.

Amadou Jawo föddes i Gambia och kom till Sverige 
och Täby som femåring. Efter spel i det lokala laget 
IK Frej värvades han till Vallentuna där det blev fem 
säsonger i division två och tre innan allsvenska Gefle 
hörde av sig och fick Amadou signatur. Han anpas-
sade sig överraskande snabbt till allsvenskt tempo, och 
efter tio mål och en och en halv säsong i Gefle-tröjan 
skrev han på ett femårskontrakt med IF Elfsborg 
2009 – en ekonomisk jätteaffär för Gefle som värvade 
succéanfallaren billigt från Vallentuna.

Anfallskonkurrensen i hårdsatsande Elfsborg har un-
der de senaste åren varit mördande och Jawo har haft 
svårt att ta en startplats i Borås-laget. När lösningen 
till sist kom till med ett lån till Djurgården säsongen 
ut var det en mycket glad Amadou Jawo som tog på 
sig den blårandiga tröjan.

– Det känns fantastiskt. Jag är stockholmare och har 
följt Djurgården i både hockey och fotboll sedan jag 
var tio år gammal. Det betyder mycket att äntligen få 
chansen att få vara med och bidra.

När övergången var klar var det en märkbart nöjd 
Magnus Pehrsson som uttalade sig på dif.se.

– Amadou Jawo är en spelare som vi känner väl-
digt väl till. Det är en offensiv förstärkning som ska 
kunna spela längst fram i nummer nio-positionen 
och förhoppningsvis bidra med ett djupledsspel, men 
också vara på plats i boxen och göra de “enkla” målen.

Fotnot:
När denna text skrivs så är matchen Elfsborg – 
Djurgården inte spelad. Amadou Jawo deltar inte i 
spel, som en del i överenskommelsen i utlåningen.

Amadou
JawoSpelarprofil  

Nicklas Jungstedt
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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

Amadou
Jawo
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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 vara

Skylt, Stadion

199:-
Aluminium 40 x 12,5 cm

Skylten finns till försäljning 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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Abgar Barsom

Stadionlegender

Matchens stadionhjälte är Abgar ”Abbe” Barsom som fyllde 35 år i höstas. Barsom värvades till Djurgården 
från hans moderklubb BK Forward inför Superettan-säsongen 2000 och kom till ett lag som var på starkt up-
pgående. Den lille (172 cm) mittfältaren från Örebro blev snabbt en publikfavorit på Stadion.

Efter att briljerat med ett omtalat ”Maradona-inlägg”, en konstpark där han slog in bollen med vänstern 
bakom höger ben, var ”Abbe” Barsom rädd för att få skit av lagkamraterna, men supportrarna hyllade honom 
med ramsan ”Abbe Barsom – Djurgår’ns Maradona”. Ingen dålig ramsa med tanke på att Maradona var Bar-
soms idol. 

– Artister som honom måste vi ha med. Vi vill ju ha publik, sa den dåvarande tränaren Sören Åkeby .

”Abbe” Barsom var med på den snabba resan från Superettan till allsvenskans absoluta toppskikt under 
två och ett halvt år innan han lämnade Stockholm för att bli utlandsproffs i holländska Hereenveen men 
återvände till säsongen 2004 .

Omvärldens krav var stora efter två raka SM-guld 2002 och 2003 och då inte minst på ”Abbe” Barsom som 
utnämndes till stjärnan Kim Källströms efterträdare. Tyvärr drabbades Barsom av flera skador under come-
back-året. Lägg där till en mycket märklig utvisning i den allsvenska premiärmatchen mot Trelleborg samt 
att han blev varnad för filmning efter en närkamp där han blev skadad så förstår man att han varken hade 
domarna eller turen på sin sida. Revanschen kom 2005 då Barsom bidrog starkt till Djurgårdens tredje SM-
guld och tredje cuptitel inom loppet av fyra år. 
– Jag gjorde sex säsonger i DIF och det var min framgångsrikaste tid som fotbollsspelare. Jag skulle ljuga om 
jag sa att jag inte har starka känslor för Djurgården, säger ”Abbe” Barsom.

I slutet av sommaren 2006 råkade han ut för en ny skada och missade resten av säsongen – som var den sista 
på kontraktet med Djurgården. Efter att ha provat lyckan i den grekiska andradivisionen var han tillbaka i 
Örebro hösten 2007 för spel med Örebro SK. Barsom hyllades som en hjälte efter att ha hjälpt ÖSK att klara 
det allsvenska kontraktet, men flyttade efter säsongen till Norge och Fredrikstad FK. Efter två säsonger i 
norska ligan var han tillbaka i Stockholms län och förstärkte Syrianska 2010-2011. 

Vi hälsar ”Abbe” Barsom – ”Djurgår’ns Maradona” välkommen tillbaka till Stadion. 
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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

Resultat:               (               )   Publiksiffra:
Domare:    Martin Strömbergsson

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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1.  Dejan Garaca
2.  Suleyman Sleyman
3.  Ninos Sleyman
4.  Alessandro Silva Pereira
5.  Isa Demir
7.  Robert Massi
10. Sharbel Touma
11. Sebastian Rajalakso
14. Sebastian Svärd
15. Alusine Kamara
16. Rabi Elia
17. Felix Michel
18. Anders Bååth
19. Charbel George
20. Gabriel Somi
21. Dwayne Miller
22. Alexander Michel
23. Dinko Felic
24. Haris Skenderovic
25. Christian Demirtas
26. Kevin Bisse
77. Louay Chanko
99. Besim Kunic


