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Se till att alla får vara med 
om de sista, fantastiska 
matcherna på Stadion!

Redaktörens ord  Jonas Riedel

GAIS i kvalet 1985, guldmatchen i Borås 2002, några Europamatcher borta, Assyriska på Stadion 2009 och visst 
finns det ett gäng fantastiska matcher till som man aldrig glömmer, men är inte matchen mot Malmö FF en klar 
kandidat om att slå sig in på tio i topp-listan? Sist i tabellen mot en guldkandidat, en spelare utvisad och under-
läge, och så vänder vi matchen. Själv såg jag paralleller med VM-kvartsfinalen mot Rumänien 1994, underläge 
med 2-1 och Stefan Schwartz utvisad, hopplösheten, vändningen.

Visst, det var en enskild match och vi har fortfarande en lång väg att gå, men sättet man vann på gjorde nog ingen 
oberörd och gav oss alla, spelare, ledare och publik, en fantastisk energikick och tro. En lika dramatisk match 
kanske vi inte ska hoppas på i dag, men känslan inför matchen mot Halmstad är riktigt bra, eller hur? För att inte 
tala om finalen mot IFK Göteborg i Svenska Cupen på Friends Arena den 26 maj. Har Göteborg redan räknat 
hem den matchen kanske det är dags att tänka om?

Halmstad i dag, sedan återstår att möta Kalmar FF och Öster innan Stockholms Stadion är en avslutad epok. Jag 
fick mina första nostalgikänslor i solskenet mot Malmö och känslorna lär öka för varje match. De här matcherna 
vill man inte missa och vi fortsätter med vårt erbjudande för hela familjen, 300 kronor för fem biljetter, läs mer om 
det på dif.se. Se till att alla får vara med om de sista, fantastiska matcherna på Stadion. Den 30 juni spelas match-
en mot Öster, den sista någonsin på Stadion, och vill man vara med då är det mycket hög tid att skaffa sin biljett!

Men nu fokuserar vi på dagens match på Halmstad och hjälps åt med att lyfta fram laget mot en ny trepoängare.

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

Vi fick givetvis ingen bra start mot Malmö med un-
derläge redan efter någon minut, men ganska snabbt 
efter målet skapade vi ett friläge som var nära att re-
sultera och det var viktig, det fick oss att känna att vi 
kunde hota dem. Och självklart var kvitteringen efter 
tio minuter otroligt viktig. Efter det tycker jag att vi 
var ganska bra, men så kom ett nytt Malmö-mål pre-
cis innan paus. Det var ett väldigt snyggt mål, men 
det kändes lite typiskt att de ska lyckas med det mot 
just oss. Trots det hade vi en positiv känsla i halvtid, vi 
kände att vi gjorde mycket rätt. Vi fortsatte att spela 
bra i andra halvlek och när utvisningen kom kändes 
det riktigt tråkigt, men vi ville fortsätta att spela med 
två anfallare och i stället ta bort en mittfältare. 2-2 
var otroligt skönt och viktigt. Vi funderade på att 
börja försvara poängen då, men spelarna gick för seger 
och då lät vi dem fortsätta med det. 3-2 kändes helt 
osannolikt, det kom som en blixt från klar himmel för 
oss. På slutet lyfte vi ut Godsway, det såg kanske lite 
konstigt ut då han tidigare blivit inbytt, men Malmö 
flyttade upp mer och mer spelare och satsade allt mer 
på fasta situationer och vi ville ha en bra huvudspelare 
mot Pontus Jansson och det förstod Godsway. 
   
Att förklara varför vi lyckades och varför vi spelade så 
bra just nu är inte helt enkelt, det är många faktorer 

som spelar in. Men att vi fick en hel vecka att förbere-
da oss var säkert en viktig orsak, tidigare har match-
schemat varit så tätt att det bara varit att köra. Des-
sutom hade spelarna gett sig tusan på att köra ända in 
i mål och på slutet fick det helt enkelt bära eller brista.
   
Nu har vi haft en ny hel träningsvecka mellan match-
erna och det har passat oss bra. I tisdag och onsdag 
tränade vi som vanligt, i torsdags vilade vi och fredag 
och lördag har varit mer inriktade på matchen mot 
Halmstad. 
  
Halmstad är ett väl organiserat lag med duktiga of-
fensiva spelare som exempelvis Gudjón Baldvinsson 
och Stefan Selakovic. De har gjort flera bra matcher 
på bortaplan och fått oavgjort mot både Malmö FF 
och AIK och det kommer vara tuffa att möta. För oss 
gäller det att sätta försvarsspelet, framför allt vårt de-
fensiva box-spel där Halmstad är skickliga. Även om 
vi släppte in två mål senast så såg det stabilare ut, men 
det finns ännu mer att hämta där. Offensivt handlar 
det mycket om att vi fortsätter spela som mot Malmö, 
att vi når våra anfallare snabbt efter att vi erövrat boll 
och att dessa i sin tur lyckas låsa fast bollen. Vi ser 
fram emot matchen.

Tränarens ord  Anders Johansson

Att förklara varför vi lyckades 
mot Malmö är inte helt enkelt
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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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Dagens Motståndare  Oliver Dahle

I dagens match så ställs blåränderna mot de allsvenska 
nykomlingarna, Halmstads BK. Halmstads Bollklubb 
bildades år 1914 och spelade sin allsvenska premiärsä-
song 1933. Man har sedan dess spelat hela 51 säsonger 
i den svenska toppdivisionen vilket har lett till att man 
innehar en hedrande tiondeplats i den allsvenska 
maratontabellen.

Halmstad åkte ur Allsvenskan 2011 då man slutade 
sist i tabellen. Säsongen var väldigt turbulent då man 
under försäsongen tagit in en ny spansk tränare, Jo-
sep Clotet Ruiz, och lånat in ett antal unga spanska 
spelare. Tanken var då att man skulle spela en spanskt 
influerad fotboll med stort bollinnehav och ett kort-
passningsspel längs marken. Men det spanska projek-
tet gick i stöpet, spelet hackade och resultaten uteblev 
vilket ledde till att Clotet Ruiz fick sparken under 
sommaren. In från de egna ungdomsleden kom i stäl-
let Jens Gustavsson som leder laget än idag.

Säsongen 2012 spelade hallänningarna således i Su-
perettan. Man slutade på en tredjeplats vilket ren-
derade i ett allsvenskt kval mot GIF Sundsvall. HBK 
säkrade det allsvenska kontraktet efter 3-0 hemma på 
Örjans Vall och en 4-3-förlust uppe i Sundsvall. 

Halmstad har inför säsongen 2013 fyllt på med rutin 
i truppen genom att ta hem de gamla HBK-spelarna 
Jesper Westerberg och den gamle IFK Göteborg-
sprofilen Stefan Selakovic. Man har även köpt loss 
Kristoffer Fagercrantz som under förra säsongen var 
inlånad ifrån Kalmar. Den mittfältstrion kommer i år 
att bli en viktig kugge i Halmstads lagbygge. Man tap-
pade inför säsongen målvakten Karl-Johan Johnsson 
som var en starkt bidragande anledning till HBK:s 
återintåg till Allsvenskan. Han ersattes dock av Stojan 
Lukic från Falkenberg som har gjort det med bravur i 
de inledande matcherna.

Halmstad har blandat och gett i säsongsinlednin-
gen, man har spelat lika mot namnkunniga lag såsom 
Malmö och Elfsborg men man har även förlorat mot 
de lite mindre namnkunniga lagen. Dagens match 
är viktig för båda lagen då de för närvarande ligger 
i den nedre delen av tabellen. Djurgården kommer 
dock från en 3-2 vinst mot Malmö. Förhoppningsvis 
fortsätter det på den inslagna vägen och det blir tre 
nya blårandiga poäng i dagens match.
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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.

Efter dagens match mot Halmstad BK återstår endast 
två matcher på Stadion för Blåränderna. Kalmar och 
den allra sista matchen mot Öster som spelas sönda-
gen 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

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 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

Medlemsnummer: 20255
Namn: Christer Svensson
Ålder: 64
Ort: Täby
Stadionplacering: Sektion P, Rad 12, Plats 28

Hur och när blev du Djurgårdare?
1954. Jag är född och uppvuxen i Bajenland på Söder. Familjen 
hade en bekant som tjatade varje gång vi träffades ”Du håller väl 
på Hammarby”. Men en dag när jag var 6 blev Tumba intervjuad 
på radio och jag fastnade för Djurgården vilket jag till vår bekants 
förtret talade om i rätt kaxiga ordalag. Och så kom det att förbli.  
DIF - Alltid – Oavsett!

Vad är ditt bästa Stadionminne?
DIF- Sundsvall, maj 1979. Inte för att DIF vann med 3–2 eller 
att Super Mac (Macolm Macdonald) gjorde mål utan för att den 
dagen ordnade jag svensexa för min kompis Janne Tidbeck (han är 
säsongare på P, 12, 26) och hade fått tillstånd av ett par kompisar i 
styrelsen så att när domaren blåste igång matchen fick Janne göra avspark iklädd, Vito Knezevic´s tröja. 

Din favoritspelare genom tiderna?
Utan tvekan, Mr Djurgården, Gösta ”Knivsta” Sandberg!

Vad betyder Djurgården för dig?
Som jag skrev till DIFs kansli dagen efter den trista päronincidenten: Jag är stolt över att vara Djurgårdare! Stolt 
över Djurgårdsandan! Stolt över alla som, avlönat eller ideellt, sliter för klubben! Stolt över alla supportrar som 
stöttar klubben i alla väder på ett uppoffrande och riktigt sätt! Stolt över det socialt medvetna arbete som läggs 
ner i ungdomsverksamheten med att försöka sprida meningsfull sysselsättning och vettiga värderingar. 

Varför kommer Djurgården att vara bättre denna säsong?
Därför att vi är bättre! Spelarna börjar efterhand lära känna varandra bättre och bättre, både utanför och på 
planen, rollerna i lagbygget blir tydligare och det påverkar spelet positivt.



18

I november 2012 skrev Djurgården ett tre år långt 
kontrakt med den 28-årige vänsterbacken Jesper Ar-
vidsson som förra säsongen spelade i Åtvidabergs FF. 
Jesper hann med sex säsonger i den östgötska klubben 
innan det var dags för Djurgården och huvudstaden. 

- När jag fick höra om intresset från Djurgården 
tycker jag att det kändes väldigt bra och att det var 
oerhört kul. Jag bodde ju redan i Stockholm så det var 
helt perfekt. Med facit i hand så var Djurgården det 
självklara valet., säger han.

Han menar sig vara mycket nöjd tiden i föreningen 
och trivs med sina nya lagkamrater.
 -Jag tycker att jag anpassade mig i Djurgården väldigt 
snabbt. Det är sköna killar och ett bra gäng så det gick 
snabbt att komma in i gruppen, så jag trivs väldigt bra 
i föreningen.

Jesper startade sin fotbollskarriär i Götene IF som 
kommer ifrån Västergötland. 2003 gick han till Elfs-
borg och det var med Elfsborg som Jesper fick besöka 
Stadion för första gången då han satt på bänken 2005, 
när Djurgården hade säkrat SM-guldet och vann med 
8-1. Jespers tid i Elfsborg var dock präglad av väldigt 
lite speltid och inför säsongen 2007 blev han utlånad 

till Åtvidaberg som senare köpte loss honom. I Åtvid 
fick Jesper mer speltid och växte till en given startspe-
lare. Han var även en starkt bidragande faktor vid Åt-
vidabergs allsvenska avancemang säsongen 2009 då 
han gjorde sex mål, tre assister och stod för flera goda 
prestationer. 

När Jesper värvades var Djurgårdens dåvarande man-
ager Magnus Pehrsson inte sparsam med berömmet. 

- Det är en spelare som har varit bland allsvenskans 
fem bästa vänsterbackar i år (läs:2012). Han har ut-
vecklat sin defensiv och blivit en bra försvarsspelare 
även om han i grunden är en anfallande ytterback med 
ett bra passningsspel, sade Magnus Pehrsson till dif.se.

Jesper har i år startat alla allsvenska matcher, föru-
tom senast mot Malmö då han var borta på grund av 
skada. Förtroendet från tränarna är något som han är 
tacksam över.

– Det känns ju givetvis oerhört kul att tränarna tror 
på en, självklart är det skönt att man får speltid. Men 
samtidigt är det ingenting jag går runt och tänker på, 
jag kom ju inte till Djurgården för att få sitta på bän-
ken.

Jesper
Arvidsson Spelarprofil  

Oliver Dahle
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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
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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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Stadionlegender  Jonathan Broberg

När Djurgården möter Halmstad på söndag är det in-
gen mindre än Vito Knezevic som utsetts till match-
ens Stadionhjälte. En mytomspunnen och legendarisk 
kämpe som spelade i blårandigt i tolv säsonger. Vito 
kommer att intervjuas på planen innan matchen och i 
medlemstältet i halvtid.

Vito, vilka klubbar representerade du i karriären?
– Jag började spela i Norrby IF (i Borås). Den var min 
enda klubb innan jag kom till Djurgården inför säson-
gen 1977. Jag stannade i Djurgår’n till och med 1988, 
för att sedan trappa ner i Spårvägen i ett par säsonger.

Har du någon kontakt med Djurgården idag?
– Jag följer ju hur det går för laget och har kontinu-
erlig kontakt med några personer i klubben som Pelle 
Kotschack.

Hur många röda kort har du fått under karriären?
– Faktiskt inte så många som folk tror. Jag minns det 
som att det var mellan tre och fem utvisningar jag åkte 
på under tiden i Djurgår’n. Däremot fick jag mängder 
av varningar. På den tiden samlade man inte varnin-
gar och blev avstängd efter ett antal stycken, utan de 
avskrevs direkt efter matcherna. Det här utnyttjade 
givetvis vi backar och spelade lite extra hårt.

Har något bra tjuvknep eller andra trick att lära ut till 
dagens A-lagsbackar?
– Nej, med handen på hjärtat måste jag säga att jag 
var en väldigt ärlig spelare, men om någon spelade fult 
använde jag samma medicin tillbaka. Annars höll jag 
inte på med psykningar och sådant. Däremot om jag 
mötte någon riktigt bra huvudspelare, som Ralf Ed-
ström till exempel, brukade jag hålla i honom lite när 
domaren inte såg på för att nå högst i duellerna.

Vem är den bäste medspelare du haft?
– Jag måste nämna två spelare från två olika gen-
erationer. Sven Lindman var en mycket duktig och 
kompetent spelare som var enkel att spela med. Och 
sen kom det en liten valp vid namn Stefan Rehn. En 
otrolig bolltalang med en blick för spelet som vi andra 
hade svårt att begripa oss på alla gånger.

Vilken säsong i DIF var roligast?
– Säsongen 1988 med SM-finalen (förlust mot 
Malmö) var fantastiskt kul till den sista finalen. Jag vet 
egentligen inte vad som hände i den matchen. Men 
det var Glenn Schillers fel att vi förlorade (skratt). 
Nej, allvarligt talat hade Malmö ett kanongäng på den 
tiden samtidigt som vi kom fel in i matchen. Annars 
minns jag även säsongen 1978 med stor glädje.

Har du något roligt minne att berätta om från din tid 
i Djurgården?
– Jag är dålig på sådant, men jag minns när vi var i 
Saudiarabien och spelade. Vi bodde på Hilton eller 
dylikt och alla skulle till matsalen för att äta mid-
dag. Då fick jag och Lars Stenbäck inte följa med in 
i matsalen för föreståndaren. Han tyckte att vi hade 
för långt hår och såg ut som tjejer. Tjejer fick inte äta 
ihop med män så jag och Lasse blev tvungna att ta 
med mat och äta i baren på hotellet. Oj, vad de andra 
i laget garvade åt oss.

Vito Knezevic 
En mytomspunnen och legendarisk kämpe
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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 3

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  Fejzullahu
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:  Johan Hamlin

HALMSTAD

1.  Stojan Lukic
12. Rasmus Rydén 
30. Malkolm Nilsson 
2.  Viktor Ljung
3.  Fredrik Liverstam
4.  Andreas Landgren
5.  Peter Nyström
6.  Johan Blomberg
7.  Kristinn Steindórsson
8.  Kristoffer Fagercrantz
9.  Gudjón Baldvinsson
10. Antonio Rojas
11. Stefan Selakovic
13. Kristoffer Thydell
14. Mikael Boman
15. Anton Jonsson
16. Christian Järdler
17. Oliver Silverholt
18. Shkodran Maholli
19. Liridon Selmani
20. Michael Svensson
21. Anton Tideman
23. Marcus Antonsson
24. Simon Silverholt
25. Rickard Magyar
26. Joakim Wrele
27. Marcus Johansson
28. Jesper Westerberg


