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Tillsammans ger vi Malmö 
en rejäl match!
Det har varit tuffa tider på slutet, även för oss luttrade Djurgårdare. Jag tror dock att den bästa vägen vi nu kan 
välja är att fokusera så lite som möjligt på problemen och så mycket som möjligt på det som är positivt. Det är helt 
enkelt ingen idé att fokusera på saker man ändå inte kan påverkan, saker som är historia, men att försöka påverka 
framtiden, hitta det positiva, möjligheterna och att sprida positiv energi kan vi alla och det kommer att hjälpa oss 
framåt. Och visst finns det en hel del positiva saker som väntar.
  
Den 26 mars väntar finalen i Svenska Cupen på Friends arena där vinnaren går in i årets kval till Europa League. 
Djurgården är ett av dessa två lag, det andra är IFK Göteborg, och vi är alltså en match ifrån Europa. Boka in den 
dagen och lyft fram Djurgården till en resa mot kontinenten. 
   
Den 30 juni spelar Djurgården sin allra sista match på Stadion inför den spännande flytten till Tele2 Arena. Öster 
står för motståndet och oavsett sportsliga resultat är det inte många som vill missa den matchen, biljetterna går 
åt i snabb takt och vill man vara med om denna historiska händelse så är det god tid att skaffa sig en. Låt oss 
tillsammans ge Stadion-epoken ett riktigt värdigt avslut. 
   
Innan matchen mot Öster hinner vi möta Halmstad och Kalmar i härliga försommarmatcher på Stadion. Till 
dessa matcher laddar vi upp med fina erbjudanden för hela familjen, eller vad sägs om fem biljetter för endast 
300 kronor? 
   
Den 21 juli spelas premiärmatchen på Tele2 Arena mot Norrköping. Det blir en fantastisk upplevelse på en 
toppmodern arena av hög europeisk klass.
    
Ja det finns onekligen en hel del att se fram emot under den kommande tiden, låt oss nu ladda Djurgården med 
positiv energi. Tillsammans ger vi Malmö en rejäl match, både på planen och på läktaren. The only way is up!

Välkomna, 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.

4

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.
4

När Magnus Pehrsson lämnade föreningen hade vi 
en match mot Syrianska dagen efter och det fanns 
inte så mycket tid att fundera, det var bara att för-
bereda sig inför matchen, att fortsätta det arbete och 
den planering som gjorts under veckan. Några dagar 
senare väntade en viktig cupmatch och sedan en ny 
match i Allsvenskan. Det finns inte mycket tid över, 
men Anders Johansson och jag känner varandra sedan 
ett bra tag och vi har haft ett sätt att jobba på som vi 
fortsätter med.

Det har alltså inte skett några större förändringar se-
dan Magnus Pehrsson lämnade, det är inte aktuellt 
att göra några sådana, det skulle vara helt fel. I stället 
måste vi jobba vidare med att identifiera vad som inte 
stämmer, för det är ju uppenbart att det finns saker 
som inte stämmer och att det finns spelare som fort-
farande inte presterar på den nivå de kan.

Samtidigt är Anders och jag inte Magnus Pehrsson 
och det är klart att det finns små saker i så väl träning 
som i förberedelser och i match som kommer att skilja 
sig. Det vi jobbar med är att bli bättre organiserade i så 

väl anfall som i försvar. Tidigare kändes det inte som 
ett jättestort problem, men när resultaten går emot 
och självförtroendet sjunker så börjar man göra andra 
saker än det man ska vilket är helt naturligt. Nu gäller 
det att alla göra det som vi har bestämt oss för att göra. 
Första steget i det arbetet är att få ihop lagarbetet, sa-
marbetet och organisationen. Vi har funderat en hel 
del på Åtvidabergsmatchen och det finns en hel del 
taktiska moment som vi hade bestämt oss för att göra 
men inte gjorde. Vi kommer att titta på detta, men det 
allra viktigaste är att komma tillbaks mentalt. 

Malmö är ett av Allsvenskans bästa lag och har många 
individuellt skickliga spelare, jag tror att de återfinns 
bland de två främsta lagen när säsongen är slut. Of-
fensivt går det fort, och givetvis måste vi ha koll på 
Malmö, vad de gör bra och var de är sårbara, men 
nycklarna i matchen ligger mer hos oss själva, att vi 
hittar vårt spel, samarbetet och organisationen. Det 
är vad vi främst jobbat med i veckan. Nu ser vi fram 
emot matchen och en betydligt bättre prestation från 
vår sida än senast.

Tränarens ord  Martin Sundgren

Det allra viktigaste är att 
komma tillbaks mentalt
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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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År 2000 var det premiärsäsong för Superettan, då 
Sverige för första gången fick en landsomfattande an-
dradivision i fotboll. De lag som det året kvalificerade 
sig för Allsvenskan var just dagens kombattanter, 
Djurgården och Malmö. Resultaten lagen emellan 
den säsongen blev två DIF-segrar; 2-0 borta respe-
ktive 6-1 hemma.

Efter det har båda lagen hållit sig kvar i Allsvenskan, 
och även om Blåränderna haft en storhetsperiod för 
att sedan tappa mark, har Malmö sakta men säkert 
tagit plats som en av de ledande klubbarna i Allsven-
skan. Inte minst på det ekonomiska planet, då klub-
ben genom framgångsrikt sponsorarbete och smarta 
spelaraffärer tog täten i Sverige. Men under fjolåret 
rapporterades det att ekonomin istället var mycket 
ansträngd, till stor del beroende på klubbens nya arena 
Swedbank Stadion, som tagit en stor del av kakan.

Fotbollsmässigt då? Ja, på papperet ser Malmö ot-
vivelaktigt ut som ett av Sveriges absolut starkaste lag. 
Målvakten Johan Dahlin ses av många som en av kan-
didaterna till att bli A-landslagets ”nästa” målvakt och 
framför honom har MFF en av Sveriges mest spän-
nande mittbackar i Pontus Jansson, 23-åringen som 
redan nu är en ikon i Skånelaget. DIF-bekantingen 
och veteranen Matias Concha återfinns på högerback-

en, och det var många suckar som hördes från Stock-
holms Stadion när det stod klart att Matias valde att 
flytta hem till Skåne istället för att återvända till klub-
ben där han slog igenom på allvar.

Mittfältet styrs av lagkaptenen Jiloan Hamad och Si-
mon Thern, vilka på många sätt kännetecknar dagens 
Malmö; unga, hungriga vinnarskallar som tillsam-
mans med tekniska skickligheter ligger bakom lagets 
offensiv. Framför dem har di blåe fjolårets succémän; 
Tokelo Rantie, som precis tecknat ett kontrakt med 
Malmö, efter att tidigare varit ett lån, samt Magnus 
Eriksson. Ni minns han som dundrade in mål i Åtv-
idaberg för att bli utlandsproffs i Gent i fjol. Det blev 
ett misslyckande så MFF plockade hem honom till 
årets säsong där han mycket väl kan komma att leva 
upp till förväntningarna.

Utöver de jag nämnt så har Malmö mycket namnkun-
nigt folk; Ricardinho, Filip Helander, Erik Friberg, 
Emil Forsberg… listan kan göras lång. Så som jag 
skrev i början; på papperet levererar Malmö, nu gäller 
det för lagets tränare Rikard Norling att bevisa att 
han med sina speciella tankar och formuleringar kan 
få Skånelaget att leverera enligt de förväntningar och 
krav som finns.

Dagens Motståndare  
Jocke Ljungh
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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.

Efter dagens match mot Malmö FF så återstår endast 
tre matcher på Stadion för Blåränderna. Halmstad, 
Kalmar och den allra sista matchen mot Öster som 
spelas söndagen den 30 juni.

Sedan 1936 har vi under de flesta säsongerna kunnat 
räkna Stadion som vårt hem och vi har alltid vetat att 
om vi missar en match så kommer det en ny chans att 
uppleva fotboll på världens vackraste arena. Nu är det 
dock slut på detta. Söndagen den 30 juni är en histo-
risk dag för Djurgårdens IF och alla Djurgårdare då 
vi spelar vår allra sista match på Stadion innan flytten 
till Tele2Arena.

Redan nu är nästan 9 000 biljetter sålda till den sista 
matchen vilket innebär att hästskon börjar blir full. 
Denna match vill ingen Djurgårdare missa, tyvärr 
kommer vi inte ha möjlighet att ta emot alla som 
vill se matchen. Stadions kapacitet är ungefär 13 000 
och vi har inga möjligheter att ytterligare utöka detta.  
Denna dag och match kommer att bli ett minne för 
livet för alla Djurgårdare och vi får mer eller mindre 
dagligen mail och samtal från Djurgårdare runt om i 
världen som vänder åter till Stadion till denna match 
för att en sista gång uppleva Stadions alldeles speciella 
atmosfär.

Vi rekommenderar alla Djurgårdare att så fort som 
möjligt försäkra sig om sin biljett till den sista Sta-
dionmatchen. Din biljett till denna match köper du 
enklast via Ticnet eller dif.se

- Originalversionen av Sjung för 
Gamla Djurgår´n nu på Itunes
Skivbolaget EMI har rotat långt ner i sitt arkiv och 
hittat ett riktigt guldkorn, en raritet och en sång med 
obeskrivligt värde för oss Djurgårdare. Original-
versionen av Sjung för Gamla Djurgår´n med Kisa 
Magnusson och Lars Bagges Orkester, inspelad och 
utgiven 1972! Originalversionen av SFGD innehåller 
överraskande nog 3 verser och inte helt överraskande 
en rejäl dos nostalgi och Djurgårdsanda.

Denna klassiska och odödliga sång har nu digital-
iserats och finns nu äntligen tillgänglig för köp och 
nedladdning på Itunes vilket är ett givet inköp för alla 
Djurgårdare. Förutom spridningen av denna fantastis-
ka sång får även DIF Fotboll en ansenlig del av de 12 
kronor som det kostar att ladda ner låten från Itunes.

Köp SFGD, stöd DIF och hjälp oss att sprida skön-
sången runt om i världen och sist men inte minst, köp 
biljett till DIF-Öster!

Det närmar sig 
slutet



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: 22616
Namn: Ante Marasovic
Ålder: 20
Ort: Hägersten
Stadionplacering: Sektion F, Rad 2, Plats 1

Hur och när blev du Djurgårdare?
Jag har varit Djurgårdare sen jag var liten, uppväxt i en familj där 
alla håller på Djurgården.

Bästa är ditt bästa Stadionminne?
Jag är rätt ung så mitt starkaste och mest magiska minne från sta-
dion är när Jonson nickar in den mot Assyriska och vi blir kvar i 
Allsvenskan! Helt otroligt!!

Din favoritspelare genom tiderna?
Den spelaren jag håller närmast måste vara Janne Tauer. Kanske 
inte världens bästa men när han kom in på plan så spred han glädje, 
det spelade liksom ingen roll vad han gjorde för det går inte att 
tycka illa om honom. En riktig Järnkamin!

Vad betyder Djurgården för dig?
Allt! Det finns inte så mycket mer och säga. Jag älskar Djurgården och kommer alltid gör det!

Varför kommer Djurgården att spela bättre denna säsong?
Det är en bra fråga. Jag tror att det kommer gå ungefär likadant som förra året, tyvärr. Det har ju inte gått så bra 
de första matcherna, men jag tror att grabbarna fixar det här!



18

I årets första träningsmatch tillika Daniel Amarteys 
första match som en spelare tillhörandes Djurgårdens 
IF övertygade han snabbt de flesta supportrarna om 
att den beryktade talangen skulle komma att leva 
upp till de högt ställda förväntningarna som fanns på 
honom. 
För förväntningar, det fanns det gott om. Amartey 
satte för första gången fötterna på svensk mark, och 
framförallt på Kaknäs gräsmatta, redan som 16-åring. 
Född och uppvuxen i Ghana och spelandes i den in-
hemska division-1 (Motsvarande svenska Superettan) 
klubben International Allies F.C. så är det ett väldigt 
stort steg att komma till Sverige. Dåvarande tränaren 
Magnus Pehrsson var väl medveten om detta men 
motiverade valet till att ta Amartey till Sverige med 
att ”Ska man hämta en så ung spelare från andra si-
dan världen så ska det vara något väldigt speciellt, det 
tycker jag det här var.”. Djurgården skaffade sig snabbt 
rättigheterna till att värva den unge Ghananen så fort 
han blivit myndig. Daniel Amartey återvände dock 
till Ghana och kom att återvända ännu en vända in-
nan flyttlasset till slut gick till Sverige, Stockholm och 
världens finaste klubb.

Den sista mars i år så var det så äntligen dags för 
Amartey att göra sin riktiga tävlingsdebut i Djurgård-
ströjan. Tjuvstarten med träningsmatcher och spel i 
Svenska Cupen hade fortsatt spä på förväntningarna, 

Magnus Pehrsson uttalade sig återigen om den ta-
langfulle Amartey: ”Om han blir det bästa han kan 
bli, då blir han en Yaya Touré.”. Tyvärr blev inte debu-
ten som förväntat, 3-0 mot Helsingborg förlusten var 
ingenting att diskutera. 

Trots ett resultat som lämnade mer att önska så fick 
Amartey fortsatt förtroende i de nästföljande match-
erna, inte sällan på bekostnad av mer rutinerade mitt-
fältskollegor. I takt med förtroendet så växte Amartey 
och under den skakiga säsongsinledningen var han en 
av få ljusglimtar. 

Som så många vet så kommer sällan en olycka ensam. 
I den olycksaliga 4-0 förlusten mot Häcken så klev 
Amartey med en misstänkt okbensfraktur av planen 
som en av tre(!) skadade DIF-spelare. En skada som 
kom att hålla Ghananen borta från spel i två omgån-
gar. I senaste hemmamatchen mot Syrianska var han 
dock tillbaka i spel, tyvärr ville det sig inte bättre än att 
en bristning i baksida lår tvingade fram ett byte. 

Inför dagens match är Amartey tillbaka och det ska bli 
spännande att se om den stora talangen kan fortsätta 
på den fina säsongsinledningen och vägen mot att up-
pnå sin fulla talang. Om han sedan blir en ny Yaya 
Touré, det kan bara framtiden utvisa. 

Daniel 
AmarteySpelarprofil  

Daniel Frölander
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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

Daniel 
Amartey
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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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DIF Ungdom  Jonas Riedel

Sommarkollo på 
Rådmansö
Sedan sommaren 2006 anordnar Djurgårdsandan och Djurgården Fotboll tillsammans med sina samarbetspart-
ners ett sommarkollo på Rådmansö i natursköna Roslagen. Vi håller till på Björkövallen/Rådmansö Schakt 
Arena. I trivsam skärgårdsmiljö på Rådmansö får barnen chansen att under lättsamma former spela fotboll och 
prata värderingar. Fotbollsspelande pojkar och flickor 10-15 år är välkomna.

2013 kommer sommarkollot att vara vecka 31 och det finns 48 platser. Sommarkollot är inte elitinriktat och 
alla barn inom årskullsramarna är välkomna. Priset per person/vecka är 2500 kr. Utöver mat, logi, fotbollsträn-
ing, skratt och nya vänner får barnen t-tröja, vattenflaska, fotboll samt två matchbiljetter till en av Djurgårdens 
hemmamatcher i Allsvenskan. Vill man ha fler biljetter än de två tilldelade går de att köpa för 100 kr/st. Koll-
oveckan startar måndag morgon och håller på fram till lunch på lördagen samma vecka.

För information, kontakta Mats Lundholm, mats.lundholm@dif.se, eller Marcus Tjärnberg, marcus.tjarnberg@
dif.se.

Retro-tröja
Förbeställ redan idag

499:-
Endast begränsat antal.
Finns i storlekarna S-XXL.

Nu kan du via difshop.se förbeställa ditt ex av retrotröjan 
med en design som andas 60- och 70-tal. Tröjan är gjord 
med en smakfull brodyr och är en hyllning till alla våra år 
på Stockholms Stadion. 

Tröjan levereras till dig under juni månad så att du kan 
bära den på plats lagom till den historiska sista matchen på 
Stadion 30/6.

Vito Knezevic, Djurgårdslegendar.
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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

Retro-tröja
Förbeställ redan idag

499:-
Endast begränsat antal.
Finns i storlekarna S-XXL.

Nu kan du via difshop.se förbeställa ditt ex av retrotröjan 
med en design som andas 60- och 70-tal. Tröjan är gjord 
med en smakfull brodyr och är en hyllning till alla våra år 
på Stockholms Stadion. 

Tröjan levereras till dig under juni månad så att du kan 
bära den på plats lagom till den historiska sista matchen på 
Stadion 30/6.

Vito Knezevic, Djurgårdslegendar.
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Double Security

funDamentally
reSiStant
WWW.CERTINA.COM
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DS CONCEPT

1961
TURTLE SHELL,
SYMBOL OF RESISTANCE 
ON CASE BACK

DS EAGLE 
GMT – SECOND TIME ZONE (24 H)
12-HOUR CHRONOGRAPH

GLOBEN SHOPPING
Tel: 08-600 00 36

www.klockmaster.com

FÄLTÖVERSTEN
08-661 61 92
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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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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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20 . Simon Tibbling
21 . Godsway Donyoh
24 . Daniel Jarl
26 . Jesper Arvidsson
27 . Vytautas Andriuskevicius
32.  Tim Söderström
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