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Vi nådde inte ända fram, med minsta möjliga marginal missade vi segern i Svenska Cupen och Europaspel. Men 
så här i efterhand är det svårt att deppa så mycket för det, vi gjorde en riktigt bra match och ingen kan säga annat 
än att vi föll med flaggan i topp. Det har lossnat rejält på slutet, många spelare har höjd sig individuellt och lagets 
nivå höjs match för match. Per-Mathias Högmo pratar om att ”stå upp för varandra” och att ”alla jobbar åt samma 
håll”, och det är inte svårt att se att man har fått ihop det som lag när man ser matcherna mot AIK och Göteborg. 
En för alla och alla för en. Det har även gett utdelning i form av poäng. Plötsligt känns inget lag omöjligt och 
varje dag längtar man till nästa match och en ny möjlighet att ta nya poäng. Efter en tuff inledning är det en glädje 
att gå till Stadion och det ser ut att kunna bli en riktigt trevlig avslutning på Stadioneran.
   
I dag är det näst sista matchen någonsin på vår kära arena och det är verkligen dags att suga åt sig av Stadions 
alldeles speciella atmosfär. Här har vi jublat och gråtit, vunnit och förlorat, frusit och njutit av solen. Minnena är 
så många och nu ska vi snart skapa de allra sista innan ljusen i borgen släcks för alltid. Sista matchen spelas mot 
Öster den 30 juni och det är hög tid att skaffa sig en biljett om man vill vara med om denna historiska händelse. 
Även om en ny, fantastisk arena väntar runt hörnet tror jag att alla vill kunna säga att ”jag var där den allra sista 
gången”.
    
Nå, nu fokuserar vi på Kalmar FF och dagens match, dagens möjlighet. Vi hälsar publik, spelare, ledare, funktion-
ärer och motståndare välkomna. Nu kör vi.

Sista matchen någonsin på Stockholm stadion:
Djurgårdens IF - Östers IF  2013-06-30 17:30
Biljetter på ticnet.se



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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Min första tid i Djurgården har varit en väldigt positiv 
upplevelse och jag har blivit mycket väl mottagen. Det 
har varit mycket intressant att få lära känna klubben, 
alla som jobbar här och det stora engagemang som 
finns. Inom sporten i Djurgården finns det väldigt 
mycket kompetens, jag har haft möten med samtliga 
ledare och vi har hunnit jobba tillsammans i snart två 
veckor. Det har varit inspirerande dagar.
   
I söndag förlorade vi cupfinalen mot Göteborg myck-
et knappt, men i det läge vi är i just nu ska vi vara 
väldigt nöjda med den matchen som var ytterligare ett 
steg upp jämfört med matchen mot AIK. Göteborg är 
ett mycket bra lag, men vi gjorde en riktigt fin insats 
mot dem. Det finns fortfarande saker att jobba med 
men det finns många duktiga spelare i laget och vi 
börjar få en tydlig bild av hur vi ska få till anfallsspelet. 
   
Vi har haft en bra trend under den senaste tiden. Jag 
tror att det beror på att vi har fått en gemensam syn 
på hur vi ska spela och att vi ställer rimliga krav på 
varandra. Jag har haft ett tydligt budskap om hur vi 
ska spela i anfall och försvar, men även att vi ska stå 
upp för varandra och ta ansvar i de situationer vi är 
i. Vi blir aldrig bättre om inte alla jobbar åt samma 

håll och det tycker jag att vi gör nu. Etablerade spelare 
som Andreas Johansson och Mathias Östeberg har 
varit viktiga och hjälpt oss på ett mycket bra sätt i den 
processen.
   
Även Djurgårdspubliken har varit en mycket trevlig 
upplevelse, de har visat ett fantastiskt engagemang 
som betyder väldigt mycket för oss och Djurgården. 
Så väl mot AIK som i cupfinalen har vi känt hur vikti-
ga ni är för att Djurgården ska kunna utvecklas vidare 
och vi ser fram emot ert stöd i dagens match.
  
I dag väntar Kalmar FF, jag känner till dem sedan ti-
digare då jag har varit med och mött dem två gånger 
i La Manga. Vi har gjort en kartläggning och sett 
matcher med dem i veckan för att vara förberedda 
till matchen och kunna avsluta på bästa sätt inför up-
pehållet. Det viktigaste för oss är att fortsätta ha en 
stor aggressivitet i vårt försvarsspel, ha högt tempo 
i våra förflyttningar och att vara effektiva i vårt an-
falsspel, både genom kontringar och genom att vända           
spelet och komma runt på kanterna. Vi ser fram emot 
matchen.
   
Välkomna.

Tränarens ord  Per Mathias Høgmo

Djurgårdspubliken har varit en 
mycket  trevlig  upplevelse
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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  Eva af Geijerstam

När Henrik Rydström började spela i Kalmar FF:s 
tomteröda tröja var Melker Hallberg ännu inte ens 
påtänkt. När eternellen Rydström debuterade i A-
laget för dussinet året sen, tultade Melker Hallberg 
omkring som fyraåring. Spännvidden i ålder mellan 
mittfältarna, den ene 37 den andre tjugo år yngre, 
säger en del om Kalmar FF. Det är en klubb som 
uppmanar till trofasthet, även om landslagsspelare 
Hallberg med meriter från U17 och U19 säkert har 
ögonen på sig från både en och annan värvare från 
större utrikes klubbar. Inte minst efter hans läckra 
frispark mot Öster senast, som fick superbloggare 
och dito -twittrare Rydström att utbrista ”En briljant 
frispark! Det är så hjältar föds.” Själv har han aldrig 
förlorat mot Öster och Kalmar FF har efter 3-1 
segern numera nog fog för att kalla sig Smålands 
stolthet. Men i Allsvenskans maratontabell ligger 
man ändå efter, trots guldet 2008.

Mycket av de senaste tio årens stabila, och stundtals 
spektakulära Kalmar FF måste tillskrivas Nanne 
Bergstrand, Smålands tränarstolthet. Hans förmåga 
att bygga lag av olika temperament och talang, att 
para småländskt med framför allt brasilianskt, går 
inte att underskatta.

Priset inte bara Kalmar FF får betala är att trofas-
theten numera har sina begränsningar. Förra årets 
skyttekung Abiola Dauda, kallad ”bombaren från 
Byxelkrok” om jag nu minns fansens smeknamn rätt, 
lämnade Kalmar FF efter fyra säsonger. Nu spelar 
Nigeria-födde Dauda för Röda Stjärnan i Belgrad, 
Brassen Daniel Sobralense spelar numera i IFK 
Göteborg. Och så vidare.

Kvar blir i alla fall med 200-procentig säkerhet Hen-
rik Rydström, mannen som inte bara givit klubbtro-
het ett ansikte utan också kommit alla förutfattade 
meningar på skam om att fotbollsspelare skulle vara 
i det närmaste analfabeter. Stundtals har han retat 
gallfeber på motståndare med snacksalighet och raka 
åsikter. Han tycker det är förnedrande att allt oftare 
få börja på bänken. Men motståndarnas gallfeber 
är inte värre än att det finns tröst att få. För lite sen 
skickade Tobias Hysén ett par flaskor vin med öns-
kan om snar återkomst i startelvan. Kalmar FF blir 
inte detsamma när han lägger av.

Vad det betyder för spelet står skrivet i de unga 
stjärnornas trofasthet. Som Melker Hallbergs.
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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 Pedersen 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 Fejzullahu 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: 5968
Namn: Mats Sandahl
Ålder: 52
Ort: Stockholm
Stadionplacering: Sektion F

Hur och när blev du Djurgårdare?
Djurgårdare blir man väl inte, det föds man ju till. Men riktigt såld 
blev jag efter mitt första derby 1970, DIF krossade Gnaget med 4-1.

Vad är ditt bästa Stadionminne?
Måste nog ta fram två stycken. Dels gastkramningen mot Gais i 
kvalet 1985, men också sista matchen 2005, hela Stadion var i gul-
dextas när vi slog Elfsborg med 8-1.

Din favoritspelare genom tiderna?
Skulle kunna säga hur många som helst men Sven Lindman är nog 
den största “kaminen” av alla. Sällan man ser en spelare med den 
pondusen.

Vad betyder Djurgården för dig?
Glädje och smärta.

Varför kommer Djurgården att var bättre denna säsong?
Tror nog att om det blir lite mera kontinuitet och lugn i truppen så kan vi nog börja sikta uppåt. Självförtroende 
är så jäkla viktigt.
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Det har gått snabbt för den 171 centimeter långe Si-
mon Tibbling. Bollgeniet på Djurgårdens mittfält har 
sedan flytten från Brommapojkarna 2011 utvecklats 
till en av Djurgårdens absolut viktigaste spelare. 

Men allt började i villaförorten Grödinge utanför 
Tumba söder om Stockholm. Simon, fem år gammal 
började spela för den lokala föreningen Grödinge SK. 
Tidigt fick plantskolan från Bromma upp ögonen 
för den tekniske Tibbling och vid nio års ålder bytte 
han förening till BP. Som trettonåring fick storklub-
bar runt om i Europa upp ögonen för Simon och han 
blev erbjuden provspel i såväl Bayern München, Man-
chester United och Arsenal. Närmst en övergång var 
han dock Ajax som femtonåring. Men beslutet blev 
att stanna i Sverige, vilket vi alla Djurgårdare idag ser 
som ett mycket bra beslut. 

2011 blev han klar för DIF, och efter det har det 
minst sagt gått undan. Tanken var från början att det 
skulle bli spel i klubbens U19- och U21-lag. Men 
tidigt blev det träningar med A-laget och där visade 
han framfötterna. Så endast 17 år, 7 månader och 22 
dagar gammal debuterade han i Allsvenskan, den 29 
april 2012, i hemmamatchen mot Kalmar FF. Första 
starten kom drygt 2 månader senare i hemmamötet 

mot IFK Göteborg och efter det har han vart mer eller 
mindre given i DIF. 

Den 22 oktober i fjol kom så Simon Tibblings första 
A-lagsmål, och mycket snyggare går det knappt att 
göra. Efter en kontring då Nyman Mikkelsen och 
Erton Fejzullahu fört upp bollen får Simon den till 
vänster utanför straffområdet. En snabb titt upp för 
att se var Dime Jankulovski står i GAIS-målet, och 
sedan curlar han in bollen, över Dime och upp i bortre 
krysset. 

Simon har krönt sin unga fotbollskarriär med dryga 
30 landskamper och debuterade under 2012 i U21-
landslaget där han var yngst i truppen.  

Ännu ett bevis på sin talang fick Simon då hemsi-
dan 101 Great Goals listade honom som topp hundra 
största talangerna i världen tillsammans med spe-
lare som David Alaba, Christian Eriksen och John 
Guidetti.

Om det har gått snabbt hittills i karriären för Simon 
kommer det troligtvis gå minst lika snabbt för honom 
att gå från lovande talang till en allsvensk storstjärna. 

Simon
Tibbling

Spelarprofil  
Alexander Sjöblom
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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!

w
w

w
.b

ild
re

kl
am

.s
e



21

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!

w
w

w
.b

ild
re

kl
am

.s
e



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.

DIF-grill
Förbeställ redan idag

799:-
Görs i begränsad upplaga

DIF-grillen är en kolgrill i exklusiv, unik design. Grillen är 
tillverkad i porslinsemalj för bästa kvalitét och hållbarhet, har 
rostfria ben och förkromat grillgaller samt praktiska bärhandtag 
där grillredskap smidigt kan hängas på. 

Gör din förbeställning idag på difshop.se och få hem grillen lagom 
till semestern i början av juli.
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nitrocharge 
your game
Dominate the distance, jump higher, tackle harder. 
Feel the energy behind the engine: adidas nitrocharge.

DIF-grill
Förbeställ redan idag

799:-
Görs i begränsad upplaga

DIF-grillen är en kolgrill i exklusiv, unik design. Grillen är 
tillverkad i porslinsemalj för bästa kvalitét och hållbarhet, har 
rostfria ben och förkromat grillgaller samt praktiska bärhandtag 
där grillredskap smidigt kan hängas på. 

Gör din förbeställning idag på difshop.se och få hem grillen lagom 
till semestern i början av juli.
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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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Stadionlegender  Jonathan Broberg

Fredrik Stenman kom under sin relativt korta tid i 
Djurgården att bli en riktig publikfavorit som alltid 
gav allt och även kostade på sig att bli ihågkommen, 
och avstängd, för att ha visat sitt missnöje med Parti-
zan Belgrads supportrar på Råsunda. 

Fredrik är bördig från Köping men fotbollskarriären 
inleddes på allvar i Västerås SK. Under tiden i Västerås 
SK scoutades Fredrik flitigt av flera allsvenska klubbar 
och frågan var inte om, utan med vilken klubb, Fredrik 
skulle spela allsvenskt. Valet föll slutligen på Elfsborg. 
Men tiden i Borås blev inte riktigt vad han hade tänkt 
sig utan många minns honom framförallt för att han 
blev duktigt uppsnurrad av Babis Stefanidis i guld-
matchen på Ryavallen 2002. Detta avskräckte på intet 
sätt DIF och sommaren 2003 kom Fredrik Stenman 
till Djurgården, Fredrik gjorde ingen Djurgårdare bes-
viken. Efter åtta minuters spel mot Örebro SK i Alls-
venskan spelade han från start i Champions League-
kvalet borta mot Partizan Belgrad. 

Med en frejdig offensiv och bra spel man mot man 
erövrade han omgående en plats i startelvan, trots vissa 
brister i positionsspelet. Men Fredrik lärde sig snabbt 
och belönades redan under sin första säsong hos 
Blåränderna med ett SM-guld. Guldåret 2005 gjorde 
han fem mål och var genomgående en av Djurgårdens 
bästa spelare. Säsongen 2005 blev också den sista i 
DIF. Tyska Bayer Leverkusen hade lagt märke till den 
blonda kalufsen på Djurgårdens vänsterback och i no-
vember blev han klar för Bundesligaklubben. Efter en 
bra debutsäsong i Tyskland togs Fredrik Stenman ut 
till den svenska VM-truppen 2006. 

Proffslivet på kontinenten  har även inneburit spel 
i Groningen och nu representerar Fredrik belgiska 
Club Brugge.

Fredrik Stenman
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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 Pedersen
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: Martin Strömbergsson

KALMAR

1.  Zlatan Azinovic
32. Lucas Hägg-Johansson
99. Etrit Berisha 
2.  Markus Thorbjörnsson
4.  Erik Israelsson
6.  Paulus Arajuuri
7.  Mats Solheim
8.  Henrik Rydström
9.  Sebastian Andersson
10. Tobias Eriksson
11. Jonathan Ring
13. Emin Nouri
14. Jörgen Skjelvik
17. Daniel Mendes
18. Erik Hoang
19. Jonathan McDonald
20. Archford Gutu
21. Ismael Silva Lima
22. Melker Hallberg
24. Mattias Jung
27. Papa Alioune Diouf
29. Romario Pereira Sipiao
30. Ludvig Öhman
31. Mattias Pavic
34. Måns Söderqvist
35. Rasmus Sjöstedt
77. Lars Cramer
80. Nenad Djordjevic


