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Vi är ditt livs bästa affär!
V

i på Notar har stor erfarenhet av försäljningar på Östermalm och
i Farsta. Vi erbjuder dom bästa verktygen och gedigna spekulantregister för att för att göra din bostadsaffär till ditt livs bästa affär.
Kontakta oss redan idag för att boka in en kostnadsfri värdering!
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Carina Käll

Nina Axelsson
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(Djurgårdare)

Reg fastighetsmäklare
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Robin Ström

Per Knaust
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Reg fastighetsmäklare

Reg fastighetsmäklare

Carina Käll

Andrea Jay

(Djurgårdare)

(Djurgårdare)

Reg fastighetsmäklare

Mäklarassistent

Tidigare anställd.
Fick sluta p.g.a för
dåliga resultat.
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Redaktörens ord Jonas Riedel

Välkommen hem
Välkomna hem. För vad som känns som länge sedan bestämdes att Djurgården skulle spela sina framtida matcher
på Tele2 Arena och i dag är vi där, eller här. Första matchen någonsin på vår nya hemmaplan. I dag startas en ny
era i denna toppmoderna arena. Titta er omkring. Det är här vi kommer att träffas, här vi kommer att få uppleva
glädje och sorg och allt som hör fotboll och Djurgården till. Det är här vi kommer att skapa oss nya minnen.
Eller som ni säkert har hört i Djurgårdens reklamfilm som visats i tv senaste tiden, ”Var med från början när nya
DIF-legender skapas”.
I det sista programmet på Stadion skrev två av de som i filmen sparkar iväg de tre bollarna, Markus Karlsson och
John ”Jompa” Eriksson, om sina minnen från Stadion och vad den betytt för dem och för Djurgården. I detta
nummer kan ni läsa vad två av de som i filmen tog emot bollarna på Tele2 Arena, Simon Tibbling och Emil
Bergström, tycker och tänker om Tele2 Arena och framtiden. Två spelare som, precis som arenan, är Djurgårdens
framtid, spelare som är uppväxta på konstgräs och som båda kommer från vår egen ungdomsverksamhet.
Framtiden är här, och även om vi nyss torkade en nostalgisk tår för Stadion är jag övertygad om att ni kommer
att dra lite på smilbanden när ni tittar er runt på Tele2 Arena. Här ser man bra från alla platser, här finns bekvämligheter som gör fotbollsmatcher till något ännu mer. Och förhoppningsvis kan vi skapa en otrolig stämning i vår
nya arena, det har vi nu nästan två timmar på oss att bevisa.
Det är dags att avnjuta den allra första Djurgårdsmatchen någonsin på Tele2 Arena. Vi ber att få hälsa spelare,
ledare, personal, funktionärer och hela vår underbara publik välkomna till Djurgårdens framtid. Nu kör vi.

Nästa match på Tele2 Arena:

Djurgårdens IF - Helsingborgs IF 2013-08-05 19:05
Biljetter på ticnet.se
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Det är en enorm inspiration
för så väl tränare som spelare
Till slut kom en förlust. Men vi gjorde en bra match
mot Mjällby, åter så styrde vi stora delar av matchen
och skapade en hel del bra målchanser. Samtidigt
släppte vi in två lite enkla mål, men det får vi tåla, fortfarande har vi bara släppt in fyra mål på sju matcher
och det är väldigt starkt. Vad vi får jobba med nu är
effektiviteten, att göra fler mål på våra chanser.

träna på Tele2 Arena. Vi kommer att vattna mattan
på Tele2 ordentligt så att vi får ett högt bolltempo, vi
har ett bra passningsspel och det kommer att passa oss
väldigt bra. Dessutom får vi snart en konstgräsplan på
Kaknäs, med samma typ av matta som på Tele2. Det
betyder att vi har så väl träningsförhållanden som en
matcharena i toppklass.

Nu gläder vi oss åt denna historiska händelse att komma till den toppmoderna arena som Tele2 Arena verkligen är. Det är en enorm inspiration för så väl tränare
som spelare, alla som jobbar i klubben och inte minst
för publiken och alla supportrar. Det blir fyra raka
matcher på Tele2 Arena då även bortamatchen mot
Brommapojkarna spelas där och det känns riktigt gott.

Resultatmässigt tar vi fortfarande match för match.
Vi har utvecklat vårt spel väldigt mycket, det som blir
viktig framöver är som sagt effektiviteten, att få större
utdelning på våra chanser och på det spelövertag som
vi har i långa perioder av matcherna. Det har vi mycket fokus på nu.

Vad som är väldigt positivt just nu är dessutom att vi
börjar få tillbaks spelare, Vytautas Andriuskevicius är
tillbaks från skada och det går åt rätt håll för Jesper
Andersson, så vi har snart en skadefri trupp vilket
höjer kvalitén på träningarna.
I veckan tränade vi som vanligt på Kaknäs, men till
helgen fick vi möjlighet att förbereda oss genom att

Dagens motståndare, IFK Norrköping, har vi koll på,
vi har sett flera av deras matcher. Det är ett fysiskt
starkt lag som är starka på fasta situationer. För oss
blir det viktigt att ha ett extremt högt tempo, både
i förflyttningarna defensivt och i passningarna när vi
har bollen.
Välkomna till Tele2 Arena!

Tränarens ord Per Mathias Høgmo
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Officiell
Sportleverantör
Officiell Sportleverantör
till
IF.
till Djurgårdens
Djurgårdens IF.
Vi finns med er hela vägen!
Vi finns med er hela vägen!

Stöd
din
förening.
Stöd
din
förening.Bonus
Bonustill
tillalla!
alla!

Du vet väl att du kan ge din förening 3% extra i bonus genom
Du vet väl att du kan ge din förening 3% extra i bonus genom
att handla på Stadium? Samtidigt behåller du din egen peratt handla på Stadium? Samtidigt behåller du din egen personliga bonus. Alltså bonus till alla, på samma köp. Ju mer du
sonliga bonus. Alltså bonus till alla, på samma köp. Ju mer du
handlar
desto mer bonus, både till dig själv och till föreningen.
handlar desto mer bonus, både till dig själv och till föreningen.
Registrera
digdig
bara
påpå
www.stadium.se/teamsales.
Registrera
bara
www.stadium.se/teamsales.
JoinJoin
thethe
movement.
movement.

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 Daniel Frölander

Det är två klassiska svenska fotbollslag som beträder
plastmattan i den historiska första allsvenska matchen
på nybyggda Tele 2 Arena, förutom Djurgården så är
det IFK Norrköping som fått den stora äran.
IFK Norrköping, eller ”Peking” som laget ofta kallas, har en historia och ett titelskåp som få svenska
föreningar kan matcha. I över hundra år har man varit
en del av det svenska seriesystemet och titlarna har
tagits i en rätt jämn takt. Det finns dock en period
som sticker ut, klubbens riktiga storhetstid inföll på
1940-talet då man vann Allsvenskan fem gånger på
sex år och blev känd som Guldköping. I laget ingick
storspelare som Nils Liedholm, Gunnar Nordahl och
Georg Ericson.
Om vi flyttar fokus till dagens IFK så får man titta tillbaka till säsongen 2011 då man gjorde comeback i Allsvenskan efter några år med sämre resultat.
Föreningen storsatsade och fyllde truppen med profilstarka och skickliga spelare som Mathias Florén,
Martin Smedberg-Dalence, Bobbie Friberg da Cruz
och Astrit Ajdarevic. Satsningen föll dock platt och
man slutade först på en trettonde plats i tabellen.
Tränaren Janne Andersson fick dock fortsatt förtroende och spelet som tidvis höll hög allsvensk klass
visade att det fanns mer att ge för Peking.

Redan säsongen efter lyckades man stabilisera spelet
och lyckades ta en hedrande, och i ärlighetens namn
något oväntad, femteplats i den allsvenska tabellen.
En stor anledning till den framskjutna tabellplaceringen stavas Gunnar Heidar Thorvaldsson. Den isländske anfallaren lyckades hitta nätet hela 17 gånger och
la på så sätt beslag på andraplatsen i skytteligan.
Trots envisa flyttrykten så stannade den isländske
måltjuven i Norrköping inför årets säsong vilket skruvade upp förväntningarna på att laget återigen efter
många år skulle vara en del av den allsvenska toppstriden. Det enkla svaret på dessa förväntningar är
att Thorvaldsson lyckats leva upp till dem, men inte
Norrköping. Inför dagens match har man parkerat
på en tiondeplats i tabellen, bara två poäng framför Djurgården. I den senaste omgången slog man
Öster på bortaplan med 2-0, för ovanlighetens skull
gick Thorvaldsson mållös av planen. Matchen idag
känns avgörande för resten av Norrköpings säsong,
ska man fortsätta vandringen uppåt och etablera sig
som ett topplag? Eller förlorar man, blir passerade
av Djurgården i tabellen och riskerar att tappa lagets
storstjärna till en större liga? Om 90 minuter har vi
svaret.
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Djurgården Marknad Daniel Malmgren

Nu är vi på plats!
Varmt välkomna till Tele2Arena. Efter år av diskuterande, planerande, studerande av sektionskartor,
ritningar och förslag så är vi nu på plats. Allt är ännu
inte helt klart men under hösten kommer vi arbeta
hårt för att få alla bitar på plats för att fullt ut kunna
utnyttja arenans fantastiska möjligheter. Arenan, och
allt vi kan erbjuda kring arenan ger föreningen enorma möjligheter att utvecklas och ta nästa steg, så väl
ekonomiskt som sportsligt.
Vi vill verkligen uppmana er alla att gå runt på arenan
och se vad som erbjuds. Testa utbudet i kiosker och
barer. Testa korven, toaletterna, läsken och ölen. Provsitt stolar på lite olika delar av arenan och ta in atmosfären. Djurgården får del av allt som säljs på arenan,
så genom att handla en korv, läsk eller äta en måltid i
Frank´s så stödjer du dessutom DIF.
På den norra kortsidan, mitt emot klacken, finns restaurangen Frank´s. På Frank´s kommer du att kunna

avnjuta en middag innan match och samtidigt se på
uppvärmningen och hur arenan fylls med Djurgårdare.
Till Frank´s kommer du att kunna boka bord fram till
tre dagar innan match. Mer information om detta och
hur du bokar bord på Frank´s kommer på dif.se innan
nästa hemmamatch mot Helsingborg den 5 augusti.
Vi måste vara ödmjuka inför det faktum att det tar
lite tid att växa in i kostymen. Från att ha spelat på
Stadion med i princip inga faciliteter eller bekvämligheter och 5-6000 bra platser så har vi nu fantastiska
faciliteter och drygt 30 000 platser att fylla. Tveka inte
att höra av er till oss med vad ni tycker bör förbättras, vad som är bra respektive mindre bra. Vi från
föreningens sida behöver er hjälp för att utveckla vårt
erbjudande på Tele2Arena och fylla läktarna. Ta med
dig familjen, släkten och vännerna till Tele2 Arena nu
under hösten och hjälp oss att fylla arenan med publik
och fantastiska upplevelser.

9

10

11

Välkomna in på lunch alla
Djurgårdare!

Fiskartorpsvägen 20, 114 33, Stockholm

Hos oss är det
alltid silly season!
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.

adecco.se

Tel. 08-10 10 39

Vi är med
hela Vägen
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!

www.expressen.se
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DJURGÅRDENS IF 2013
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Spelartruppen 2013

DJURGÅRDENS IF
SPELARTRUPP 2013
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
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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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VI SES PÅ LÖRDAG

MASSCREATION. FOTO: BILDBYRÅN.

STRYKTIPSET – STOLT SPONSOR
AV ALLSVENSKAN SEDAN 1934

Krönika Emil Bergström

Jag känner en otrolig stolthet
De kom, de sågs, de segrade! Dessa var slagorden efter
mitt första SM-guld som djurgårdssupporter 2002 på
Stockholms Stadion.
Stadion, inte bara en arena utan en djurgårdssymbol
sedan 1936 som ligger alla oss blåränder varmt om
hjärtat. Genom alla dessa år sedan den första matchen
har stora profiler huserat innanför de vita linjerna och
många legender har skapats på denna vår anrika arena.
Sista matchen här skulle bli en fest, och vilken fest det
blev! Solen sken starkt och tifot var helt fantastiskt,
något jag aldrig glömmer. Publiken sjöng och sjöng
och med ett sådant stöd i ryggen kunde vi inte annat
än bjuda på fantastisk fotboll.
Att det nu blev jag, djurgårdare sen barnsben och ett
hjärta färgat i gult, rött och blått, som fick göra det
absolut sista målet på denna arena är jag väldigt glad
för. Jag känner en otrolig stolthet över att det blev just
jag som fick skrivas in i historieböckerna och ta farväl
av Stadion på bästa sätt.

Idag är starten på ett nytt kapitel i Djurgårdens historia och den första matchen på Tele2-arena.
Ingenting kan ersätta Stadion, men jag hoppas att
denna arena kan utvecklas till att bli en plats där alla
djurgårdssupportrar kan sluta upp för att se på bra
fotboll. För det är en arena som med närhet, maffig
känsla och grym akustik ska kunna göra varje match
till en riktig fotbollsfest. Här kommer nya legender
att skapas och stora profiler komma att spela, så missa
inte en minut.
Redan idag kommer någon att bli historisk genom att
få göra det första målet på nya arenan och nya minnen
kommer att skapas varje gång vi blåränder sätter fötterna här. Jag tänker vara med och skapa dessa minnen
tillsammans med alla er djurgårdare, stora som små,
och vem vet, kanske blir det jag som får inviga denna
arena med första målet!
Njut av denna dag och sjung högt för fina Djurgår´n
så ska vi bjuda er på en riktig blårandig fest!
#13 Emil Bergström, stolt djurgårdare
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D I G I TA 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 flera. Det är lätt att ladda upp och ned bilder, filmer 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 filmen om Qbank, som du även hittar på kaigan.se
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Krönika Simon Tibbling

Jag är övertygad om att vi
kommer att trivas
Hej och hjärtligt välkomna till Tele2 arena.
Jag har precist som många av er den stora äran att få
uppleva både sista matchen på Stadion och nu den allra första på Tele2 Arena. Det är verkligen något speciellt att få uppleva och vara med om, något som vi alla
har sett fram emot. Själva arenan är ju helt fantastisk,
den är mäktig och kompakt och bland det häftigaste
jag har sett. Här är jag övertygad om att vi alla kommer att trivas.
Nackdelen säger många är konstgräset. För min egen
del så spelar underlaget inte så stor roll, jag trivs både
på naturgräs och på konstgräs. Jag tror dock att det
fina konstgräset på Tele2 arena kommer att passa vårt
sätt att spela då vi är ett passningsskickligt lag.

Laget då: Vi fick ju värsta möjliga start man kunde få i
årets Allsvenska, med förluster och avhopp. Men efter
bragdmatchen mot Malmö FF har det verkligen vänt,
vi är obesegrade i sju raka matcher och glädjen har
verkligen kommit tillbaks. Dessutom har spelet och
samarbetet börjat sätta sig, vi känner oss riktigt starka
och på kraftigt uppgång. Jag tror dessutom att hela
klubben har blivit starkare av alla dessa motgångar.
Jag ser verkligen fram emot Djurgårdens nya era på
Tele2 arena!
Simon Tibbling # 20
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Tack för stödet!
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Matchens medlem

Till varje hemmamatch under 2013 kommer en medlem att
presenteras i matchprogram och på planen innan avspark.
Medlemsnummer: 4286 (Ständig)
Namn: Johan Ovefeldt
Ålder: 35
Ort: Solna
Tele2 placering: Västra Övre 308
Hur och när blev du Djurgårdare?
Genom en gedigen uppväxt där farsan tog med mig till Stadion/
Hovet. Första matchen jag kommer ihåg är kvalet mot GAIS 1985.
Jag började grina för att jag inte fick springa in på planen efter
straffvinsten. Tog igen det mot Öster...
Vilka förväntningar har du på Djurgårdens nya arena Tele2?
Att den får fötter och går och lägger sig på Östermalms IP. Annars
hoppas jag att den kommer lyfta DIF både ekonomiskt samt sportsligt, de två går ju lite hand i hand. Ser även framemot våra grymma
platser som jag och polarna bokat på västra övre.
Din favoritspelare genom tiderna?
-Håkan Södergren.
-Okej, men i fotboll då?
-Håkan Södergren!
Vad betyder Djurgården för dig?
Som ett förhållande. Man upplever roliga, tråkiga, magiska, tragiska stunder ihop. Ibland vill man göra slut när vi
inte riktigt är sams, men det är ju omöjligt att göra slut med någon man älskar.
Hur kommer denna säsong sluta för Djurgården?
Med den tränare vi har så tror jag på övre halvan. Så jag har en uppmaning till Grönhagen - Gör allt du kan för
att få PMH att stanna längre.

SPECIALPRISER FÖRE OCH EFTER MATCH!
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.

DJURGÅRDSPUB MED UTESERVERING
Öppet alla dagar, tel 08-612 00 14
Tunnelbana Tekniska Högskolan, nära till Stadion

Spelarprofil
Alexander Sjöblom

Peter
Nymann Mikkelsen
Den tidigare djurgårdstränaren Magnus Pehrsson fick
upp ögonen för den vindsnabbe högerspringaren Peter Nymann Mikkelsen under sin tid i Ålborg. På den
tiden huserade han i danska Superligan och Esbjerg,
men när kontraktet löpte ut var Djurgården inte sena
att plocka över dansken till Allsvenskan.
I sin första match för Djurgården, den 7 augusti 2011
mot Gais, stod Nymann för en bejublad debut. Det
formstarka Göteborgslaget tog tidigt ledningen och
Djurgården fick jobba i motvind från matchminut
två. Men med dryga timmen spelad skulle nyförvärvet få presentera sig för sin nya hemmapublik. Efter
en retur från Dime Jankulovski dyker Nymann upp
och trycker dit kvitteringen. Men den framgångsrika
debutmatchen tog inte slut där. Efter att Makrillarna återigen tagit ledningen bryter sig Peter loss på
högerkanten, som så många gånger förr, han mottar
ett inlägg som går förbi samtliga i straffområdet och
i den bortre ytan kommer en framstormande Petter
Gustafsson som språngnickar in kvitteringen på tilläggstid.
Peter Nymann Mikkelsen började sin karriär i
Lillerød, en liten klubb som är belägen en bit utanför
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Lyngby. Proffskarriären tog fart i Köpenhamnsklubben B93 som då spelade i danska division 1. Där blev
det knappt någon speltid alls för Peter som istället flyttade till en annan Division 1 klubb, Sönderjyske. Där
gick det betydligt bättre och nykomlingarna i högsta
ligan gjorde det bra med sina vassa kantspelare, Peter
Nymann Mikkelsen till höger, och den danska landslagsmannen Simon Poulsen, numera i Sampdoria, till
vänster.
Efter sin framgång som ordinarie i högsta ligan flyttade Nymann 2006 vidare till den betydligt större
klubben Odense där det under tre säsonger blev spel
om titlar och rutin från europacup-spel. Flytten gick
vidare till Esbjerg där alltså Magnus Pehrsson fick upp
ögonen för Nymann. I sin debutsäsong för Esbjerg
stod Peter för tre mål och sju assist vilket ledde till en
landslagsplats och debut mot Österrike 2010.
Peter Nymann Mikkelsen har nu hunnit bli 30 år
gammal, han är inne på sin tredje säsong i blårandigt
och kontraktet går ut efter säsongen. Vi är nog många
Djurgårdare som vill att Peter Nymann Mikkelsen
stannar i klubben och längst högerkanten sliter sönder
det nya konstgräset på Tele2 Arena.

Foto: Henrik Isaksson www.piniro.se

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.
Det 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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www.bildreklam.se

Spela på ditt
lag i mobilen
ända fram till
slutsignalen!
Lägg ditt spel
på svenskaspel.se
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Nu kan ni boka honom som komiker eller konferencier till er
fest, konferens eller kick off.
All info på: www.jannewesterlund.com
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DIF Ungdom Jonas Riedel

Sommarkollo på
Rådmansö
Sedan sommaren 2006 anordnar Djurgårdsandan och Djurgården Fotboll tillsammans med sina samarbetspartners 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, fotbollsträning, 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. Kolloveckan 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 WCT

649:-

JR-Storlekar 499:-

Finns till försäljning på arenan, i butiken
på Nybrogatan 20 och på difshop.se.
Försäljningen startar kl. 15:30, 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.

Dominate the distance, jump higher, tackle harder.
Feel the energy behind the engine: adidas nitrocharge.

© 2013 adidas AG. adidas, the 3-Bars logo and the 3-Stripes mark are registered trademarks of the adidas Group.

nitrocharge
your game

Double Security

funDamentally
reSiStant
WWW.CERTINA.COM

1959
DS CONCEPT

1961
TURTLE SHELL,
SYMBOL OF RESISTANCE
ON CASE BACK

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

GLOBEN SHOPPING
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www.klockmaster.com

Tel: 08-600 00 36

FÄLTÖVERSTEN
08-661 61 92

LU

SU

PP

B

D I F
ORTERS C

BLI MEDLEM I SVERIGES
ÄLDSTA SUPPORTERKLUBB
BETALA IN 200 KRONOR PÅ PG 35 21 20-0
Djurgårdens Supporters Club bildades 15 mars 1947.
Vi delar årligen ut stipendier och bidrag till föreningar
anslutna till Djurgårdens IF Alliansförening.
www.dsclub.se
www.facebook.com/djurgardenssupportersclub
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Talanger som blev stjärnor!

e Asllani

Lars Lagerbäck

Viktoria Svensson

Fredrik Ljungberg

Therese Sjögran

Em

us Elm

Olof Mellberg

Lotta Schelin

Marcus Allbäck

John Guidetti

To

Hysén

Hanna Ljungberg

Jörgen Lennartsson

Pontus Wernbloom

Tina Nordlund

ir Bajrami

Sofia Jakobsson

Ola Toivonen

Pia Sundhage

Anders Svensson

oline Seger

Kim Källström

Thomas Dennerby

Antonia Göransson

Johan Elmander

Tipselit lanserades 1992 som ett samarbetsprojekt
mellan Svenska Fotbollförbundet och Tipstjänst.
Sedan starten 1992 har tusentals svenska fotbollstalanger 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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Ro

12. Kenneth Höie

1. Andreas Lindberg

30. Eric Dahlgren

3. Morten Morisbak Skjønsberg

23. Hampus Nilsson

91. David Mitov Nilsson

3. Marc Pedersen

4. Andreas Johansson

4. Yussif Chibsah

5. Christoffer Nyman

5. Petter Gustafsson

6. Mathias Florén

6. Peter Nymann

7. Lars Christian Krogh Gerson

7. Martin Broberg

8. Rawez Lawan

8. Andreas Johansson

9. Imad Khalili

9. Luis Solignac

10. Gunnar Heidar Thorvaldsson

10. Erton Fejzullahu

11. Christopher Nilsson Telo

11. Amadou Jawo

mir Bajramimi

13. Nikola Tkalcic

13. Emil Bergström

14. James Frempong

14. Mattias Östberg

15. Marcus Falk Olander

15. Brian Span

Tobias Hysén ggg

17. Bobbie Friberg Da Cruz

16. Pablo

19. Siim Luts

17. Joel Riddez

20. Isaac Kiese Thelin

18. Daniel Amartey

21. Joonas Tamm

19. Nahir Oyal

23. David Boo Wiklander

20. Simon Tibbling

24. Gentrit Citaku

21. Godsway Donyoh

otihlsidfhgjldkfhjgö

26. Alexander Fransson

24. Daniel Jarl

28. Linus Wahlqvist

26. Jesper Arvidsson

29. Edvard Setterberg

27. Vytautas Andriuskevicius

84. Martin Smedberg-Dalence

32. Tim Söderström
Tina Nordlund
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36. Philip Sparrdal Mantilla
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Domare: Stefan Johannesson
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