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Resultatmässigt blev matchen mot Norrköping givetvis inte vad vi hoppats, men i övrigt går Djurgårdens första 
match på Tele2 Arena inte att klassa som annat än succé. 27 798 personer fanns på plats, tifot var magnifi kt och 
stämningen fantastisk. De som efter besök på en annan nybyggd arena i Stockholm var oroliga för ljudet insåg 
snabbt att det här är något helt annat, på Tele2 arena går det att skapa ett tryck och en ljudnivå som kommer att 
göra Djurgårdspubliken ännu mer överlägsen i Sverige.
   
Djurgården Fotboll gjorde en undersökning efter matchen för att höra vad publiken tyckt, resultatet talar för sig 
själv. Exempelvis blev betyget på arenans akustik oerhört höga 6,1 på en sjugradig skala. Hela 98,9 procent kände 
sig trygga eller mycket trygga inne på arenan och 99,5 procent var nöjda eller mycket nöjda med sikten från sin 
plats på arenan. Har du åsikter, så väl negativa som positiva, är du välkommen att höra av dig på feedback@dif.se
   
Jag träff ade själv ett par franska reportrar som var på besök och de skakade överraskade på huvudena och frågade 
om det alltid var sådant fantastiskt drag på Djurgårdens matcher. Jag svarade att det givetvis var mer publik än 
på en normal match, men att de som är på plats alltid skapar en fantastisk stämning och att på den här arenan 
kommer det vara ett otroligt tryck från läktaren varje match. De såg grymt imponerade ut och jämförde med 
stormatcher i Turkiet...
   
Nu väntar en ny spännande match på vår nya arena och det är upplagt för en ny fest. Helsingborg är givetvis inte 
den lättaste motståndaren, men spelarna vet vilket stöd de har i ryggen när de kommer in på planen. Ett stöd som 
kommer att göra skillnad.

Välkomna!

Nästa hemmamatch på Tele2 Arena: 
Djurgårdens IF - BK Häcken 2013-08-18 15:00
Biljetter på ticnet.se
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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

Första matchen på Tele2 Arena gav oss Djurgården 
ett svar på att det här är framtiden. Med alla faciliteter, 
den stora publiken och stämningen på arenan kom-
mer den att betyda mycket för föreningens framtida 
utveckling. Även det som den vanliga publiken inte 
ser på arenan, som omklädningsrum och ytor bakom 
läktaren, är riktigt bra, allt är ordnat på bästa sätt för 
spelare och alla runt laget.
   
Tyvärr fi ck vi inte resultatet med oss, men mycket av 
det vi presterade var ändå bra, vi hade sex-sju klara 
målchanser och då ska man i vart fall få med sig ett 
oavgjort resultat och allra helst vinna. Framöver vill vi 
skapa ännu fl er chanser och att det ska gå ännu fortare 
när vi anfaller. Samtidigt måste vi komma ihåg att vi 
har många unga spelare i laget och då måste vi accep-
tera att de individuella prestationerna varierar en del. 
   
Vi hade stora framgångar på Stadion innan vi läm-
nade arenan, men Tele2 Arena är en ny arena med ett 
nytt underlag. Under de kommande matcherna kom-
mer vi att bli allt mer hemma på arenan och med un-
derlaget och med tiden ska vi göra arenan till vår borg 

dit motståndarna ska tycka det är jobbigt att komma 
och möta oss. Det tar ett tag att komma dit, men jag 
är övertygad om att det kommer att bli så. Nu är även 
vår nya konstgräsplan på Kaknäs klar, det ger oss möj-
lighet att träna på samma underlag som vi spelar på 
och det är viktigt.
   
Vi har haft en spännande utveckling i laget och till 
den här matchen får nya spelare chansen att visa upp 
sig då både Andreas Johansson och Daneil Amartey är 
avstängda. Chibsah och Tibbling får chansen att spela 
centralt, och någon ny spelare får därmed chansen på 
vänsterkanten. Helsingborg är i topp i Allsvenskan 
och det är ingen tillfällighet, jag har sett dem och de 
spelare en väldigt fi n fotboll. Samtidigt har de gett 
bort målchanser mot både Halmstad och mot Göte-
borg där de släppte in två mål, de möjligheterna måste 
vi ta vara på. 

Vi hoppas givetvis på att få ett lika fantastiskt stöd 
under matchen som senast. 

Välkomna!

Tränarens ord  Per Mathias Høgmo

Vi hoppas givetvis på ett lika 
fantastiskt stöd som senast
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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-
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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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Transport, depå och försäljning av gasol och tillbehör
Tel: 08-584 901 65
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Vi stödjer Djurgården Fotboll
Full fart framåt med Nybroplans Express!

Dagens Motståndare  Nicklas Jungstedt

Dagens gäster Helsingborgs IF imponerar i årets alls-
venska. Sedan omgång sju har de toppat serien och 
inte en gång under året har de förlorat på bortaplan. 
Laget har gjort flest mål (39) av alla allsvenska lag 
hittills i år och släppt in minst (13). Det blir en an-
genäm men tuff uppgift för Högmos manskap på Tele 
2 Arena.

Klubben bildades 1907 efter en fusion mellan IF 
Svithiod och Stattena IF, och när Allsvenskan som 
serie drog igång 1924 var man med från start. Lag-
et kom att kallas ”Mjölkkossan” under 20-talet, till 
många konkurrenters glädje strömmade folk till 
matcherna när HIF kom på besök. 1968 åkte man 
ur Allsvenskan för första gången och det skulle dröja 
hela 24 år innan man åter var en del av svensk fotbolls 
finrum. Skåneklubben placerar sig på en sjätte plats 
i den allsvenska maratontabellen och stoltserar med 
fem SM-guld och fem cupguld. 2011 gick HIF till 

historien som första laget att bärga den svenska trip-
peln – Allsvenskan, Svenska Cupen och Supercupen.

Nye tränaren för i år, Roar Hansen, förespråkar ett 
spel med mycket rörelse och kortpassningsspel. I de 
inledande omgångarna spelade Helsingborg 4-2-3-1 
för att sedan gå över till ett mer traditionellt 4-4-2, ett 
systemskifte som gett resultat. Utmärkande i dagens 
Helsingborg är bland andra vindsnabbe David Ac-
cam, mittfältaren Ardian Gashi och succényförvärvet 
Robin Simovic som hittills har gjort sju mål. Nyligen 
värvades isländske landslagsanfallaren Arnar Sma-
rason från danska Esbjerg. Islänningen ersätter Ale-
jandro Bedoya vars kontrakt går ut och som ryktas 
vara på gång till holländska Twente. Ett väldigt stort 
avbräck för laget är att tongivande mittfältaren May 
Mahlangu nyligen slet av hälsenan på träning och blir 
borta resten av säsongen.
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Djurgårdssupportrarna ger upplevelsen på Tele2 
Arena höga betyg!

Även om Stockholms Stadion för alltid finns i alla 
Djurgårdares hjärta ser Tele2 Arena ut att bli den 
arena som får Djurgårdarna att vallfärda till match-
erna.  Över 90 procent av Djurgårdspubliken ger upp-
levelsen på Tele2Arena betyget världsklass eller nästan 
världsklass efter den allsvenska premiärmatchen. På 
en sjugradig skala där betyget 7 är ”världsklass ”ger 
Djurgårdspubliken helhetsintrycket av premiärupp-
levelsen på Tele2 Arena betyget 5,6. 
   Att stora delar av vår publik anser att närheten till 
planen och akustiken är i världsklass är naturligtvis 
oerhört glädjande. Närheten till planen har varit en 
uppenbar tillgång hela tiden, men när det gäller are-
nans akustik är det först när det är publik på plats som 
man vet säkert. Premiären visade lyckligtvis att det 
fungerade mer än väl. Det vi fick uppleva på läktaren 
under matchen mot IFK Norrköping var en enorm 
upplevelse som inte ens kunde göra den mest kräsne 
supportern besviken.
   Djurgården Fotboll har sedan premiärmatchen på 
Tele2 Arena arbetat hårt för att ytterligare förbättra 
en upplevelse som många helt uppenbarligen tyckte 
var fantastisk. En enkät har skickats till 6 000 av 
premiärbesökarna som fått skatta allt från närheten 
till planen och akustiken till utbud och service, kio-
sker och serveringar. En speciell mejladress har även 
upprättats för feedback, kritik och förslag till för-
bättringar. Överlag är tongångarna oerhört positiva. 
Den kritik vi får är i mångt och mycket kring flöden, 
framförallt ut från arenan samt köer till och servicen i 
kiosker och serveringar. Det är något som Djurgården 
Fotboll tillsammans med SGA (Stockholm Globe 

Arenas) nu jobbar aktivt med för att förbättra.
   Över 200 personer har skrivit till den e-postadress 
som är dedikerad för feedback och förbättringar kring 
Djurgårdens evenemang på Tele2 Arena. Det är bra 
och viktiga åsikter som vi tar till oss och försöker 
åtgärda. Med den oerhörda tidspress byggnationen 
av arenan har varit under och det faktum att SGA 
fick nyckeln till arenan först 48 timmar innan vår 
första match så är det självfallet så att man inte hin-
ner trimma in alla funktioner och logistik. Vi får se 
höstens sju kvarvarande matcher som en intrimning-
sprocess för att allt ska fungera hundraprocentigt till 
premiären 2014. Föreningen ska tillsammans med 
hela Djurgårdsfamiljen skapa den absolut bästa are-
naupplevelsen i Norden. 

Från undersökningen:
• Över 90 procent av de som har svarat på enkäten 
tyckte stämningen på arenan var fantastisk och lika 
många upplevde att närheten till planen var mycket 
bra.
• När det gäller det hett omdiskuterade ämnet om 
arenans akustik så verkar Tele2 Arena och Djurgård-
spubliken ha hittat ett vinnande samspel, betyget på 
arenans akustik blev oerhört höga 6,1 på en sjugradig 
skala. Fyra av fem åskådare tyckte akustiken inne på 
arenan var mycket bra. 
• Nio av tio besökare tyckte att det var lätt eller mycket 
lätt att ta sig till arenan.
• Hela 98,9 procent kände sig trygga eller mycket 
trygga inne på arenan.
• 91 procent tyckte att inpasseringen på arenan 
fungerade bra eller mycket bra.
• 99,5 procent var nöjda eller mycket nöjda med sikten 
från sin plats på arenan.

Bra betyg för nya arenan!
Djurgården Marknad  Daniel Malmgren
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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
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Nr Namn Efternamn Position Födelsedatum Längd Vikt Moderklubb Till DIF

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

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! 
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Matchens  medlem

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

Medlemsnummer: 12835
Namn: Martin Zetterfeldt
Ålder: 37
Ort: Södermalm
Tele2 placering: ? (på Stadion G/H)

Hur och när blev du Djurgårdare?
Jag föddes till det. Farsan var djurgårdare och nu är min son givetvis 
det också. Hela familjen är faktiskt djurgårdare, till och med min 
granne. 

Vilka förväntningar har du på Djurgårdens nya arena Tele2?
Jag hoppas att den med tiden kommer att växa till att bli en ny 
djurgårdsborg. Även om saknaden till Stadion kommer att vara 
fortsatt stor.

Din favoritspelare genom tiderna?
Steve Galloway.

Vad betyder Djurgården för dig?
Djurgården har alltid funnits där under min uppväxt, kommer alltid att finnas här resten av livet. Jag älskar 
Stockholms stolthet. 

Hur kommer denna säsong sluta för Djurgården?
Svårt att sia om men DIF kommer dock fortsätta klättra i tabellen och avsluta säsongen någon placering före 
AIK.

Helsingborg_tryck.indd   17 2013-08-05   12:04



18

Blott 20 år gammal har Emil Bergström fått, och ac-
cepterat, rollen som en av Djurgårdens ”veteraner” i 
dagens lag. Han har tagit en ordinarie plats i startel-
van, han har tagit över Dembos roll som allsångsledare 
efter matcherna och såg även till att bli den historiska 
sista målgöraren för DIF på Stockholms Stadion. Det 
har hänt mycket i Emils liv de senaste åren.
– Ja, det kan man säga, berättar Emil när Blåranden 
pratar med honom under uppehållet.
– Min första säsong blev ju rätt speciell när laget hade 
så många skador. Jag fi ck hoppa in lite överallt och 
spela ytterback, mittfältare och så, men aldrig mitt-
back. Men jag är glad att jag fi ck chansen i alla fall. 
Andra säsongen fi ck jag spela mer och nu är jag nog 
en av stöttepelarna i laget.

Samarbetet med mittbackskollegan Mattias Östberg 
har burit frukt, tycker Emil.
– Ja, vi hade ju inte spelat mycket ihop tidigare, men 
det handlar ju just om det, att spela ihop sig. Nu 
funkar vi mycket bra, han med sin erfarenhet och jag 
som lär mig mer och mer. Vi kompletterar varandra 
mycket bra.
Även att Per Mathias klev in och tog över har påverkat 
Emil.
– Det har inneburit så mycket glädje, Högmo har fört 
med sig mycket positivitet.

Som grädden på moset var det även Emil som fi ck 
göra Djurgårdens sista mål på Stadion. Någonting 
han aldrig kommer att glömma.
– Nej, det var hur stort som helst! Helt sjukt egentli-
gen, säger han och skrattar.

– Jag och pappa bläddrade i Djurgårdens 100-årsbok 
häromdagen, och då slog det mig att nästa gång det 
kommer en sån bok kommer jag stå med i den. Jag är 
väldigt stolt.

Hur var det då att spela på nya Tele2 Arena?
– Du, det var mäktigt! Det var sånt tryck i sångerna, 
och en grym akustik. Vi kunde inte höra varandra på 
planen för allt liv. Nu när vi får konstgräs på Kaknäs 
kommer det bli ännu bättre, säger han.

Emil Bergström tillhör de yngre i DIF om man ser 
till åldern. Trots det är han en av de som spelat längst 
i A-laget, och redan nu snackas det om Emil som ska 
bli ”Djurgårdens Jamie Carragher”, Liverpoolspelaren 
som tillhörde sin klubb hela karriären och gjorde över 
700 matcher för sitt lag.
– Det är kul att få höra det. Det kom och gick så 
många spelare under ett tag, så plötsligt är jag en av de 
som varit här längst. Jag känner att jag trots min ålder 
har ledaregenskaper och kan säga att om jag ger 100 
procent så kan jag ställa krav på andra att de också ska 
göra det, säger Emil utan att tveka.
– Visst är det alltid en dröm att få spela utomlands, 
vilken grabb vill inte det? Men skulle jag bli kvar i 
DIF under hela min karriär skulle det inte vara fel alls. 
Jag har varit Djurgårdare sedan födseln och har ett 
stort blårandigt hjärta. För mig är det oerhört stort 
att få representera Djurgården och jag gör det gärna 
resten av min karriär!

Emil 
Bergström

Spelarprofi l  
Jocke Ljungh

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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Kommande ungdomsmatcher på Hjorthagen

DIF Ungdom  Jonas Riedel

U19-Allsvenskan Norra
10/8 13:00 Djurgården - Syrianska FC
14/8 19:00 Djurgården - Älvsjö AIK FF
24/8 13:00 Djurgården - Åtvidabergs FF

Huvudtränare U19: Anders Bengtsson
Huvudtränare U17: Bo Wester

Övriga ledare U19 och U17

Peter Reiman   Ass. U19 och MV-tränare
Victor Stoltz   Ass. U17 och fystränare
Anna Kellermalm  Sjukgymnast
Jan Wiksell  Lagledare
Jonnie Lundström  Lagledare
Kent Jardemark  Lagledare

DIF Windbreaker

799:-
JR-storlekar 599:-

Vindjacka i klassisk casualdesign med skölden 
broderad på vänster bröst och ”Djurgården 
Fotboll sedan 1891” på högra. Finns till 
försäljning på arenan, i butiken på Nybrogatan 
20 och på difshop.se

Kort- och kontantbetalning. Vid köp av 
souvenirer erhålles 10% rabatt som medlem 
i DIF Fotboll mot uppvisande av giltigt kort. 
Gäller ej nedsatta varor.

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

U17-Allsvenskan Mellersta
3/8 14:00 Djurgården - Älvsjö AIK FF
18/8 14:00 Djurgården - Gunnilse IS
24/8 15:30 Djurgården - Jönköpings Södra IF
31/8 15:30 Djurgården - Carlstad United BK
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DIF Windbreaker

799:-
JR-storlekar 599:-

Vindjacka i klassisk casualdesign med skölden 
broderad på vänster bröst och ”Djurgården 
Fotboll sedan 1891” på högra. Finns till 
försäljning på arenan, i butiken på Nybrogatan 
20 och på difshop.se

Kort- och kontantbetalning. Vid köp av 
souvenirer erhålles 10% rabatt som medlem 
i DIF Fotboll mot uppvisande av giltigt kort. 
Gäller ej nedsatta varor.
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nitrocharge 
your game
Dominate the distance, jump higher, tackle harder. 
Feel the energy behind the engine: adidas nitrocharge.
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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
Tel: 08-600 00 36

www.klockmaster.com

FÄLTÖVERSTEN
08-661 61 92
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Double Security
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SU

PPORTERS CLU
B

D  I   F

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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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
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
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:               (               )   Publiksiff ra:
Domare: Johan Hamlin

HELSINGBORG

30.  Pär Hansson
1.  Daniel Andersson
3.  Loret Sadiku
4.  Walid Atta
6.  May Mahlangu
7.  Mattias Lindström
8.  Ardian Gashi
9.  Robin Simovic
10.  Álvaro Santos
11.  Arnor Smarason
13.  Rachid Bouaouzan
14.  Erik Edman
15.  Emil Krafth
16.  Joseph Baff o
18.  Rasmus Lindgren
20.  Alejandro Bedoya
21.  Christoff er Andersson
23.  Daniel Nordmark
24.  Erlend Hanstveit
25.  David Accam
26.  Peter Larsson
28.  Jere Uronen
31.  Elias Andersson
32.  Gustav Jarl
33.  David Svensson
34.  Måns Ekvall
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