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Helt motsatta kurvor 
Upp och ner, ner och upp… Ja matcherna mot Helsingborg och Brommapojkarna har varit lite som Astrid Lind-
grens visa från Emil-filmerna om ni minns den. Men precis som Emil gjorde efter sina hyss är det bara att skaka 
BP-matchen av sig och gå vidare, ta lärdom, glömma den och sedan se fram emot nya matcher och nya möj-
ligheter. Precis som Per Mathias Högmo säger i programmet så har vi ett ungt lag och då kan insatserna variera 
lite mer. Att vi har en hög högstanivå står klart och förhoppningsvis kan vi ligga allt stabilare runt den framöver. 
   
Två spännande nyförvärv har under den senaste tiden anslutit till truppen, Haris Radetinac och Aleksandar 
Prijović, vi passar på att hälsa dem båda välkomna till den finaste av föreningar. Båda två lär förbättra såväl spetsen 
som bredden i truppen och det kommer att betyda mycket under en tuff höst.
   
Det här blir fjärde matchen på Tele2 Arena på kort tid och visst börjar man känna sig allt mer hemma. Här har 
vi redan hunnit göra vackra mål och vunnit matcher, något alla hyresgäster på arenan inte kan skryta med. För 
varje match känns arenan allt mer som vår och jag tror att de allra flesta av oss börjar känna sig riktigt nöjda med 
vår nya borg, särskilt nu när det bevisats att det går att skapa ett sagolikt tryck från läktaren även när det är långt 
ifrån fullsatt.
   
Djurgården och Häcken har helt motsatta kurvor. Vi inledde serien riktigt svagt och åkte i den vevan på en rejäl 
förlust mot just Häcken. Nu är det Häcken som har fem raka förluster medan Djurgården varit allt mer stabila. 
Dags att betala tillbaks för både vår-matchen och BP-matchen?

Vi hälsar alla välkomna till Tele2 Arena och matchen mot BK Häcken. Nu kör vi.

Nästa hemmamatch på Tele2 Arena: 
Djurgårdens IF - IF Elfsborg  2013-09-01  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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Brommapojkarna var mycket effektivt senast och 
gjorde i princip tre mål på tre chanser. Samtidigt ska-
pade vi alldeles för lite, vi måste skapa betydligt fler 
målchanser under en match och det har vi gjort ti-
digare, både mot Norrköping och mot Helsingborg. 
Vi jobbar vidare med det offensiva lagspelet och det 
kompakta försvarsspelet inför matchen mot Häcken. 
I perioder visar vi att vi har en mycket hög nivå och vi 
jobbar med att stabilisera oss på den nivån. Samtidigt 
har vi många unga spelare i laget och i truppen, och då 
måste det få lov att variera en del i prestationerna, det 
är fullkomligt naturligt.
   
Det här blir fjärde matchen på kort tid på Tele2 Arena 
för oss. Att arenan är fantastisk står helt klart, men det 
är en övergång att gå från naturgräs till konstgräs, det 
tar sin tid. Det handlar just nu om att bli vana med 
konstgräs och då passar det bra med många matcher 
på det nya underlaget. Vi har även fått igång konst-
gräsplanen på Kaknäs, den känns mycket bra och nu 
kan vi träna där dagligen vilket givetvis är en fördel för 
oss. Det är ett annorlunda spel på konstgräs och det 

gäller för oss att få upp snabbheten i spelet, det går lite 
fortare och det måste vi vänja oss vid.
   
Under den senaste tiden har vi fått in två nya, spän-
nande spelare i truppen, det känns positivt att få in 
spelare med rutin inför höstsäsongen. Haris Radeti-
nac har rutin från många säsonger i Allsvenskan och 
Aleksandar Prijović har spelat en hel del internatio-
nell fotboll och är trots sin ålder ganska rutinerad. Det 
känns som två bra spelare som ger oss en stark trupp 
inför den spännande fortsättningen av säsongen.
   
I dag står BK Häcken för motståndet. Det är ett lag 
med fina offensiva kvalitéer, inget tvivel om det, men i 
de senaste matcherna har de inte utnyttjat sina chan-
ser samtidigt som de har släppt in en hel del mål. Fem 
raka förluster betyder att vi möter ett lag som väldigt 
gärna vill bryta en dålig trend. Själva vill vi ta ytterli-
gare ett steg framåt.

Välkomna!

Tränarens ord  Per Mathias Høgmo

Vi vill ta ytterligare 
ett steg framåt
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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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Häcken, som bildades 1940 och är hemmahörande på 
Hissingen i Göteborg, är yngst av de stora Göteborg-
sklubbarna. Även om man också är minst publikt sett 
har man en stor tillgång i Sveriges, ja faktiskt världens 
största fotbollsturnering för ungdomslag. Drygt 1 600 
lag från 78 nationer var med 2012. När turneringen 
startade 1975 var även GAIS med men de drog sig ur 
arrangörskapet efter något år på grund av dålig löns-
amhet… Under 2012 uppgick Gothia cup-intäkterna 
till 11,5 mkr och bidrog starkt till Häckens positiva 
resultat. Dessutom har klubben lyckats väldigt bra 
med att få fram talanger och få dem att etablera sig 
i Allsvenskan. Spelarförsäljningar och de goda intäk-
terna från Gothia gör att man har en av de starkaste 
ekonomierna i fotbollssverige.

1983 gjorde laget sin debutsäsong i Allsvenskan, då 
mer Reine Almqvist på tränarposten. Det blev dock 
en kort vistelse. Det skulle dröja 10 år innan återkom-
sten, men då med ett bättre resultat, en sjätte plats som 
följdes upp med respass året efter. Även 1998 var man 
uppe och vände när man slutade näst sist. 2000 var en 
ung Kim Källström utropstecknet i Häcken, men det 
blev en ny, tuff säsong där man tillslut lyckades kvalbe-
segra Mjällby. 2001 blev det åter degradering och Kim 
lämnade Häcken för Djurgården.

Inför säsongen 2005 satsade man hårdare än tidigare. 
Värvningar av de tidigare landslagsmännen Teddy 
Lucic och Stig Töfting och dessutom succé för Dioh 
Williams och Jimmy Dixon året innan i Superettan. 
Det resulterade i en stabil mittenplacering, men längre 
än två år ville det sig inte den här gången heller. Kva-

let mot Brommapojkarna 2006 förlorades i två raka 
matcher.

Sedan 2009 är Häcken dock allsvenskt igen. Laget har 
som bäst slutat tvåa 2012, som sämst har det blivit en 
åttonde plats. 2012 gjorde laget flest mål i serien och 
ghananen Waris Majeed vann skytteligan med 23 mål. 
Majeed såldes efter säsongen till Spartak Moskva för 
25 mkr. I år är man inte lika heta framåt, nyförvärvet 
Moestafa El Kabir från Mjällby är bästa målskytt med 
sina 12 mål vilket är mer än hälften av vad laget mäk-
tat med (22). Lika många poäng (10) har inhämtats 
hemma och borta. 

I senaste matchen hemma på Rambersvallen förlo-
rade laget mot Öster med 2-0 trots kraftigt spelöver-
tag. Tremannaanfallet med René Makondele centralt 
lyckades inte få hål på Öster när man saknade skadade 
El Kabir. Andra nyckelspelare i Häcken är så klart 
målvakten Christoffer Källqvist som representerat 
Häcken under hela sin karriär, mittbacken Fredrik 
Björck med rutin från AIK, Helsingborg och Elfs-
borg, mittfältaren Martin Ericsson, också rutinerad 
med spel i IFK Göteborg, i danska ligan och Elfsborg 
innan han lånades ut 2012 till Häcken. Sedan 2013 är 
dock kontraktet påskrivet med Häcken. 

Lagets rutin är tung och de visade under fjolåret att de 
inte är ett lag att underskatta. När de besökte Stadion 
i september tog de med alla poängen hem med en 3-0 
seger. Även senaste mötet på Hissingen vann man i 
våras, då med 4-0. Dags för revansch!

Dagens Motståndare  Stefan Andersson
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Djurgården Marknad  Daniel Malmgren

Om en dryg månad är det dags för vårt första rik-
tiga allsvenska hemmaderby mot AIK sedan 1992. En 
match som det talats länge om, en match som kom-
mer att vara slutsåld långt innan avspark. DIF vs AIK, 
en match som stämningsmässigt och publikmässigt 
står sig väl internationellt och inte alls behöver skäm-
mas i jämförelse med Old Firm, El Clasico eller val-
fritt derby i Italien eller England. Detta är en match 
som ingen blårand bör eller ska missa! 

Nu har vi äntligen chansen att på riktigt få fördelen 
av att spela ett derby på hemmaplan. Det är upp till 
oss på läktaren att se till att återskapa den fantastiska 
inramning vi har upplevet de två första hemmamatch-
erna på Tele2 Arena och vrida upp volymen ytterlig-
are ett par steg. Spelarna nämnde att de höjde sig tio, 
femton procent av det enorma stöd de fick mot Hels-
ingborg. Hur många procent ska de höja sig i derbyt? 

Nu är intresset för denna match inte bara enormt 
bland oss Djurgårdare. Även våra antagonister i Solna 
ser denna match som något av säsongens höjdpunkt 
och intresset för biljetter därifrån är mycket stort. 
Historiskt sett har vi en publik som köper sina biljet-
ter sent, AIK har en som köper biljetter tidigt. Om vi 
inte ska riskera att få ett bortaderby på hemmaplan 
är det nu dags att vi Djurgårdare köper biljetter i tid, 
det vill säga omedelbart när de släpps! Läktarna ska 

vara blårandiga denna match, precis som alla andra 
matcher på Tele2 Arena. Håll utkik på dif.se för mer 
information om derbybiljetterna, och när biljetter 
släpps, köp direkt!

Förra lördagen mötte DIF Brommapojkarna på Tele2 
Arena. Matchen kan vi dra ett streck över men värt att 
kommentera är de långa köer som uppstod när många 
åskådare skulle köpa sina matchbiljetter på plats på 
matchdagen. SGA hade samtliga sina biljettkassor 
öppna, trots detta så var köerna enorma till Globens 
biljettkassor och Skyview. Den siste som passerade in 
på arenan gjorde det 35 minuter efter avspark, andra 
vände hem utan att se matchen. 

Tele2 Arena och dess biljettsystem är mångt och 
mycket byggt för att man ska köpa sina biljetter förköp. 
Om 4 000-5 000 personer och ska köpa sina biljetter 
på plats blir köerna långa. Vår absoluta rekommenda-
tion är därför att köpa förköp. Om man väljer att köpa 
biljetter på plats i Globenområdet ska man vara med-
veten om att man ska komma i god tid och att biljetter 
kan köpas på följande ställen; Globens biljettkassor, 
biljettkassorna vid Skyview samt Ticket Info Norr och 
Ticket Info Söder på själva arenan. Köerna har varit 
mycket långa vid Globen och Skyview men betydligt 
kortare framförallt vid Ticket Info Söder där kötiden 
i princip har varit obefintlig!

Snart derbydags - 
Köp din biljett i tid!



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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DJURGÅRDENS IF 
SPELARTRUPP 2013

Spelartruppen 2013

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 2012

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

22 Haris Radetinac mittfält 851028 187 73 FK Novi Paza 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

28 Aleksander Prijovic Anfall 900421 190 83 St. Gallen 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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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: 1858
Namn: Tom Jirlow
Ålder: 24
Ort: Enskede
Tele2 placering: Klacken

Hur och när blev du Djurgårdare?
Det började med Djurgården Hockey i lågstadiet. Jag hade legend-
aren Jens Öhlings son ett par klasser under mig, och genom honom 
blev det mycket Djurgårdensnack, så det var de första intrycken. 
Fotbollen tog sedan över helt och sedan den gyllene eran som tog 
fart runt millennieskiftet har det varit en stor passion för mig.

Vilka förväntningar har du på Djurgårdens nya arena Tele2?
Stadion är klassisk, och dess status och betydelse för Djurgårdens 
IF kan ingen arena ersätta. Däremot väntar jag mig en ny arena som 
är mer anpassad för fotboll, där publiken kommer närmare planen 
och atmosfären kan bli, om möjligt, ännu mer tät och intensiv. Jag 
förväntar mig en akustik som också vida överträffar den som våra 
norra konkurrenter har på sin nya arena.

Din favoritspelare genom tiderna?
Ska jag välja en måste det bli Daniel Sjölund. Under min tid som Djurgårdensupporter har han konstant varit en 
av de bästa allsvenska mittfältarna med oändligt slitande, bra passningsblick och ett riktigt bra skott. Mitt bästa 
minne av honom var när han vände derbyt mot AIK 2007 på egen hand.

Vad betyder Djurgården för dig?
Det har alltid varit den självklara klubben att följa och stödja, med en historia och position i Stockholms hjärta. 
Hela min familj är gnagare, så Djurgården har också alltid betytt ett konstant ställningstagande och intern kamp, 
där exempelvis derbysegrar är total eufori och derbyförluster de svartaste stunderna.

Hur kommer denna säsong sluta för Djurgården?
Vår säsong startade knackigt, och hamnar vi stabilt på övre halvan är det en godkänd säsong. Lyckas vi gå om 
gnaget är det naturligtvis inte heller fel. Jag tror definitivt att herr Högmo kan uppnå dessa mål, med tanke på vår 
starkare form efter hans tillträde.
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En av de spelare som kanske tagit störst kliv i 
Djurgårdens trupp den här säsongen är den Karlsk-
oga SK-fostrade mittfältaren Martin Broberg. En av 
anledningarna till detta är då förra säsongen, tillika 
hans debutsäsong, till stor del var kantad av olyckliga 
skador.

Den snart 23-årige Martin spelade innan han kom 
till Djurgården i det klassiska brukslaget Degerfors 
IF. Där spelade han bland annat upp klubben i Su-
perettan från division ett. Det blev tre säsonger i 
Degerfors innan det i slutet på 2011 var dags att 
krita på ett fyraårs kontrakt för Stockholms stolthet. 
Djurgårdens dåvarande manager Magnus Pehrsson 
berömde Martin för hans spelintelligens och han jäm-
förde honom även med en annan celeber mittfältare 
från Djurgården. 
– Han har bra spelförståelse och speluppfattning med 
en bra känsla för när han ska gå på egna genombrott, 
när han ska löpa i djupled och när han ska spela enkelt. 
Ska man jämföra honom med någon spelare tycker jag 
att Andreas Johansson ligger nära till hands, berättade 
Magnus.

Jämförelsen mellan Martin och Andreas är inte heller 
helt tagen ur luften, då även Andreas en gång i tiden 
spelat för Degerfors.

Martins förra säsong var som sagt väldigt skadedrab-
bad då han först ådrog sig en fotskada och även senare 
en meniskskada som renderade i en operation. Men 
det blev trots allt nio allsvenska matcher, varav fem 
från start. Årets säsong har däremot varit befriad från 
större skador och har lett fram till att Martin växt 
fram till en utav startspelarna i DIF, där han spelat 15 
av de 18 spelade allsvenska matcherna.

Martins stora styrkor som fotbollsspelare är att han är 
en väldigt teknisk spelare. Han är även en spelare med 
en väldig fart vilket vi fått se många gånger på både 
Stadions och Tele2 Arenas högerkant.

I dagens match mot Häcken kommer vi antagligen få 
se Martin spela på högerflanken. Men vad framtiden 
har att utvisa kan ingen säga, kanske kan han en dag 
bli en ny Adde Johansson?

Martin 
Broberg

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

Nyhet

DIF Piké

499:-

Finns till försäljning i souvenirtältet, 
i butiken på Nybrogatan 20 och på 
difshop.se. Souvenirtältet hittar Du på 
Arenatorget, efter SkyView, vid Globens 
entré 5.

Kort- och kontantbetalning. Medlemmar 
i Djurgården Fotboll erhåller 10% rabatt 
på souvenirer mot uppvisande av giltigt 
kort. Gäller ej nedsatta varor.

Piké med broderad DIF-sköld 
närmast hjärtat samt anfallarnas 
nummer 10 på bröstet.

Kommande ungdomsmatcher på Hjorthagen
U19-Allsvenskan Norra
24/8 13:00 Djurgården - Åtvidabergs FF
7/9 13:00 Djurgården - Västerås SK FK
21/9 13:00 Djurgården - Gefle IF 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

U17-Allsvenskan Mellersta
24/8 15:30 Djurgården - Jönköpings Södra IF
31/8 15:30 Djurgården - Carlstad United BK
14/9 15:30 Djurgården - IFK Uddevalla
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nitrocharge 
your game
Dominate the distance, jump higher, tackle harder. 
Feel the energy behind the engine: adidas nitrocharge.

Nyhet

DIF Piké

499:-

Finns till försäljning i souvenirtältet, 
i butiken på Nybrogatan 20 och på 
difshop.se. Souvenirtältet hittar Du på 
Arenatorget, efter SkyView, vid Globens 
entré 5.

Kort- och kontantbetalning. Medlemmar 
i Djurgården Fotboll erhåller 10% rabatt 
på souvenirer mot uppvisande av giltigt 
kort. Gäller ej nedsatta varor.

Piké med broderad DIF-sköld 
närmast hjärtat samt anfallarnas 
nummer 10 på bröstet.
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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

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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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
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
22. Haris Radetinac
24 . Daniel Jarl
26 . Jesper Arvidsson
28. Aleksandar Prijovic
27 . Vytautas Andriuskevicius
32.  Tim Söderström
36 . Philip Sparrdal Mantilla
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BK HÄCKEN

1.  Christoffer Källqvist
26.  Damir Mehic
3.  Fredrik Björck
4.  Mohammed Ali Khan
5.  Emil Wahlström
6.  David Frölund
7.  Jonas Bjurström
8.  Drissa Diarrassouba
9.  Dioh Williams
10.  Moestafa El Kabir
11.  Andrés Vásques
12.  Oscar Lewicki
13.  Reuben Ayarna
14.  Martin Ericsson
15.  Kari Arkivuo
16.  Tibor Joza
17.  Björn Anklev
18.  Mika Ojala
19.  Leonard Zuta
20.  Dominic Chatto
21.  Nasiru Mohammed
22.  Daniel Forsell
23.  Simon Sandberg
24.  Rene Makondele
25.  Hosam Aiesh
27.  Simon Gustafsson
28.  Samuel Gustafsson
29.  Rasmus Iversen
42.  Carlos Strandberg


