
BLÅRANDEN  # 11  •  SÖNDAG  1  SEPTEMBER
ALLSVENSKAN 2013

DJURGÅRDEN

ELFSBORG
MÖTER



notar 
östermalm

08-545 815 00 • Linnégatan 11

Per Knaust
(Djurgårdare)

Reg fastighetsmäklare

Per Knaust
(Djurgårdare)

Reg fastighetsmäklare

Daniel Broné
(Djurgårdare)

Reg fastighetsmäklare

Carina Käll
(Djurgårdare)

Reg fastighetsmäklare

Carina Käll
(Djurgårdare)

Reg fastighetsmäklare

Nina Axelsson
(Djurgårdare)

Mäklarassistent

Andrea Jay
(Djurgårdare)

Mäklarassistent

Tidigare anställd.
Fick sluta p.g.a för 

dåliga resultat.

Vi är ditt livs bästa affär!

notar 
farsta

08- 400 29 601 • Sköndalsvägen 81

Vi på Notar har stor erfarenhet av försäljningar på Östermalm och 
i Farsta. Vi erbjuder dom bästa verktygen och gedigna spekulant-

register för att för att göra din bostadsaffär till ditt livs bästa affär. 

Kontakta oss redan idag för att boka in en kostnadsfri värdering!

Robin Ström
(Djurgårdare)

Reg fastighetsmäklare

Olle Holmaeus
(Djurgårdare)

Reg. Fastighetsmäklare

My Engblom von Strauss 
(Djurgårdare)

Reg fastighetsmäklare



Redaktörens ord  Jonas Riedel

3

BLÅRANDEN

Utges av
Djurgården Fotboll

Adress
Klocktornet Stockholms Olympiastadion
114 33 Stocksholm

Kontakt
Telefon: 08 - 545 158 00
E-post: Info@dif.se
www.dif.se

Nu kan alla vara med och 
stötta Djurgårdsandan!

Ansvarig Utgivare
Alf Johansson
alf.johansson@dif.se

Redaktör
Jonas Riedel
jonas.riedel@dif.se

Formgivning
Hamid Ershad Sarabi
hamid@jarnkaminerna.se

Tryck
Kaigan
www.kaigan.se

Bilder
(om ej annat anges)
Bildbyrån
Hamid Ershad Sarabi
O mslag: Johanna Lundberg

Det är inte helt enkelt att gå från naturgräs till konstgräs, det råder det inget tvivel om, spelet är helt enkelt an-
norlunda. I de första matcherna på Tele2 arena var vi inte mer hemma på underlaget än motståndarna, ibland till 
och med mindre. Men nu har vi sex raka allsvenska matcher på konstgräs sedan invigningen mot Norrköping 
den 22 juli och det är ingen tvekan om att det går framåt. Två bortamatcher på konstgräs är just avklarade och 
resultatet blev sex mål och två segrar, det vittnar om att vi är på rätt väg. När vann vi senast två raka bortamatcher? 
Det var 2012, faktiskt också det i augusti. Och båda matcherna, mot Gefle och Örebro, spelades på konstgräs. En 
tillfällighet, eller ska vi se till att alltid få bortamatcher på konstgräs i augusti? 

Till årets säsong valde Djurgården Fotboll att visa att man tar det sociala samhällsengagemang på största allvar 
genom att sätta Djurgårdsandans logga på matchtröjan. Supporterorganisation och insamlingsstiftelsen DNA 
kliver in med en miljon kronor till föreningen för att uppmuntra insamlingen till Djurgårdsandan. Djurgården vill 
vara en viktig kraft i samhället och nu finns det möjlighet för privatpersoner att vara med och stötta detta viktiga 
arbete, under dagens match säljs en pin där pengarna går direkt till Djurgårdsandan. Vill du vara med hittar du 
mer information i detta program. 
   
Nu väntar en spännande match mot Elfsborg och nya möjligheter till poäng. Elfsborg har länge varit med och 
slagits i toppen av tabellen medan vi kämpat betydligt längre ner, men en vinst i dag skulle betyda att avståndet 
lagen emellan bara är två poäng, det hade man inte kunnat tro i våras. Tre poäng skulle dessutom betyda att vi på 
allvar skapar ett avstånd till lagen runt strecken. Kämpa, Djurgården!
   
Vi hälsar publik, funktionärer och motståndare välkomna. Nu kör vi!

Nästa hemmamatch på Tele2 Arena: 
Djurgårdens IF - Åtvidaberg  2013-09-22  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.

4

Officiell Sportleverantör
till Djurgårdens IF.

Vi finns med er hela vägen!

Stöd din förening. Bonus till alla!
Du vet väl att du kan ge din förening 3% extra i bonus genom 
att handla på Stadium? Samtidigt behåller du din egen per-
sonliga bonus. Alltså bonus till alla, på samma köp. Ju mer du 
handlar desto mer bonus, både till dig själv och till föreningen. 
Registrera dig bara på www.stadium.se/teamsales. 

Join the movement.

Vi blir stadigt mer och mer hemma på konstgräs, vi 
har utvecklat vårt snabba passningsspel och det känns 
verkligen som om det går i rätt riktning, det har vi 
känt under de två senaste bortamatcherna. Vi får en 
allt snabbare teknik och snabbare rörelser vilket ger 
oss möjlighet att skapa ett anfallsspel på en allt högre 
nivå.
   
Vi har precis klarat av två raka bortamatcher, båda på 
konstgräs, och det finns en hel del att ta med sig från 
dessa matcher. Vi har gjort sex mål och vi har vun-
nit våra första två bortamatcher. Båda våra nyförvärv, 
Aleksandar Prijovic och Haris Radetinac, har fått göra 
mål och målgivande passningar. Prijovic och Radeti-
nac är mogna och professionella spelare, det är två 
härliga personer, både på och utanför planen, och de 
har kommit väldigt bra in i gruppen. Jag tycker att 
både enskilda spelare och laget börjar hitta en riktigt 
bra form, vi skapar allt fler chanser i matcherna och vi 
har utvecklat vårt kampspel och vårt boxspel allt mer.
   
Det har blivit lite större förändringar i startelvorna på 
slutet. Det har varit ganska tätt mellan de tre senaste 
matcherna och vi hade redan innan bestämt att vi 
skulle varva lite för att hålla alla fräscha och få friska 
ben i matcherna. Det är en styrka att vi nu har en 
trupp där vi kan göra ändringar från match till match, 
men även i matcherna.

Under den senaste tiden har vi implementerat olika 
system för analys, fysisk träning, mental träning och 

medicin. Just nu skapar vi en dokumentation över 
vår coaching-strategi som visar hur vi utvecklar oss 
själva och varandra med personliga utvecklingsmål. 
Varje ledare och spelare har definierat sina starka sidor 
och satt upp individuella utvecklingsmål, vilka kon-
sekvenser detta får för det gemensamma arbetet och 
hur vi ska jobba tillsammans. Allt detta kommer att gå 
på tryck i dagarna så att vi kan visa upp hur vi jobbar.
   
Under dagens match har vi en insamling till 
Djurgårdens sociala projekt och Djurgårdsandan. 
Tromsö, där jag tidigare var tränare, hade precis som 
Djurgården ett stort sociala engagemang. Föreningen 
vara bland annat ute i skolor för att få barn att röra sig, 
deltog i sociala träffar med missbrukare och samar-
betade med universitetssjukhuset. Spelarna tyckte att 
det var väldigt meningsfullt att bidra och göra positiva 
saker i och för samhället. Fotbollens natur är att det 
finns plats för alla, den är i sig en social verksamhet 
och det finns inget tvivel om att samhället ser väldigt 
positivt på idrottens engagemang. Djurgårdsandans 
arbete är viktigt för oss alla.
   
Motståndarna då. Elfsborg förlorade senast mot Öster 
och jag tror att det är ett mycket revanschsuget lag 
som vi möter i dag. De är dessutom vana med  konst-
gräs och vi är förberedda på en riktigt tuff match.
   
Det är en stor glädje att vara tillbaks på Tele2 Arena 
och kunna visa upp oss för vår fantastiska hemmapub-
lik. Välkomna!

Tränarens ord  Per Mathias Høgmo
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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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Min senaste medverkan i matchprogrammet hand-
lade om Brommapojkarna. Det var i våras och ni får 
ursäkta den närmast identiska inledningen.
   
Det är inte lätt att heta Elfsborg. Praktiskt taget hela 
den samlade kåren sportjournalister och experter tror 
att den allsvenska segern från i fjol kommer att up-
prepas i år. Precis som de tippat att BP förpassas till-
baka till Superettan. Nu när två tredjedelar av serien 
är spelad är tongångarna inte alls lika säkra, trots att 
Lasse Nilsson verkar vara kvitt sina skador och klät-
trar uppåt i skytteligan, att Mohamed Bangura kom-
mit tillbaka till Sverige på lån från skotska Celtic, att 
bergfasta Tom Söderberg hämtats till försvaret från 
Häcken - och förstås att Anders Svensson är still go-
ing strong på mittfältet.
   
Ännu starkare än i fjol tänkte de flesta i våras trots 
en dålig försäsong. Framför allt var ett svenskt klub-
blag starkt tillräckligt för att kunna kvalificera sig för 
Champions League. Det blev ett ödets ironi att just 
Celtic slutgiltigt sparkade ut Elfsborg i CL-kvalet, 
med minsta möjliga marginal. När detta skrivs är det 
ännu inte avgjort om danska mästarlaget FC Nord-

själland ska peta bort Elfsborg från gruppspelet också 
i Europa League.
   
Det är alltid lika svårförklarligt när ett guldlag gör 
ett par starka nyförvärv för att ersätta exempelvis 
begåvade mittfältaren Oscar Hiljemark som lämnat 
klubben för PSV Eindhoven, eller som likt bröderna 
Calle och Anton Wede lånats ut till Falkenberg, just 
nu på väg till åtminstone allsvenskt kval. Och som på 
pappret förmodas bli ännu bättre. Är det motståndar-
na som kommit ikapp och förbi?  Är det fel att ändra 
på ett vinnande lag, och gör man det ändå: på vilket 
sätt?
   
Nu har tränaren Jörgen Lennartsson inte ändrat sär-
skilt mycket i spelet, det är fortfarande ett rörligt 4-4-
2 som gäller, möjligen något mer reserverat. Men det 
är inte längre samma självklara, lustfyllt elastiskt spe-
lande Elfsborg som tappar poäng efter poäng och nu 
ligger hela 13 efter ledande MFF.
   
Ännu är det självklart för tidigt att säga något om hur 
Allsvenskan slutar, men nog verkar det som guldglan-
sen lyser allra starkast längre söderöver.

Dagens Motståndare  Eva af Geijerstam 
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Djurgården Marknad  Daniel Malmgren

Annläggningsföretaget SVEAB har nyligen gått in 
som visionspartner till Djurgården Fotboll vilket 
bland annat innebär att företaget kommer att ta en 
aktiv roll inom Djurgårdsandans verksamhet i Stock-
holm. Redan nu i september är man, tillsammans med 
Djurgården Fotboll, Sollentuna Fotbollsklubb och 
Sollentuna kommun, med och skapar förutsättningar 
för ungdomar i Sollentuna att spela drive-in-fotboll 
på helgkvällar. Är det företagens uppgift i dagens 
samhälle att skapa meningsfull fritidssysselsättning 
till ungdomar i Sverige? Tobias Andersson är VD på 
SVEAB.

– Jag är övertygad om att konceptet Djurgårdsandan 
är framtiden, vi kommer att se mer och mer av locka-
nde upplägg och jag är övertygad om att marknads-
föring framgent kommer att se ut på liknade sätt. Det 
är egentligen inte företagens uppgift att skapa menin-
gsfulla fritidssysselsättningar, men det är framtidens 
modell att marknadsföra företag på. Att synas i ett 
sammanhang där man visar att man tar socialt ansvar 
för sin omgivning och visa att man inte bara är ett 
företagsnamn. Det är detta SVEAB har tänt på, säger 
Tobias.

I rättighetsinnehållet som visionspartner till 
Djurgården Fotboll mixas CSR-initiativ, exponering 
och nätverksengagemang, alla tre delar lika viktiga en-
ligt Tobias. 

– Det är alla tre tillsammans som skapar det riktigt in-
tressanta. Exponeringen på arenan skapar den direkta 
synligheten av namnet, nätverket är ett bra forum att 
sprida budskapet om SVEAB och CSR-upplägget är 
precis i linje med hur SVEAB vill synligöras framgent.

Tio år tillbaks i tiden bestod normalt sponsorskap av 
idrottsföreningar av arenaskyltar eller dräktexponer-
ing samt matchbiljetter. Tobias menar att Djurgården 
Fotbolls koncept med visionspartners och de rät-
tigheter som medföljer ligger helt rätt i tiden.

– Absolut, detta är helt i linje med hur SVEAB vill ha 
det, säger Tobias.

Under dagens match pågår en insamling där man 
bland annat kan köpa en Djurgårdsandan-pin för 50 
kronor där pengarna går oavkortat går till Djurgård-
sandans verksamhet. För privatpersoner eller företag 
som vill lämna ett större bidrag, från 5 000 kronor 
och uppåt, finns en färdig struktur inom Djurgården 
Fotboll med hela visionsidén där resurserna bland an-
nat går till initiativet att sätta symbolen för Djurgård-
sandan på matchtröjan. Tobias rekommenderar gärna 
dessa samarbetsformer till andra företag.

– Som jag tror att ni förstår så är jag övertygad om att 
detta kommer vara framtidens sätt att jobba på och 
därför känns det extra kul att vi på SVEAB ligger i 
framkant och är med från början.

Djurgårdens visionspartner 
SVEAB stöder Djurgården 
Fotboll och Djurgårdsandan



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 Haris Radetinac mittfält 851028 187 73 FK Novi Paza 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

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 Aleksandar 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: 12867
Namn: Fredric Larsson
Ålder: 38
Ort: Sollentuna
Tele2 placering: Sektion 308, rad 11, plats 311

Hur och när blev du Djurgårdare?
Jag har alltid varit djurgårdare. Pappa är djurgårdare och tog med 
mig på djurgårdsmatcher när jag var liten knatte, så det har aldrig 
varit någon tvekan om vilket lag jag ska hålla på.

Vilka förväntningar har du på Djurgårdens nya arena Tele2?
Jag tror att Tele2 arena har alla förutsättningar att bli vår nya borg. 
Med matchen mot Helsingborg i färskt minne och det grym-
ma tryck vi skapade på läktaren, så vet jag att vi är på god väg att 
skapa en magisk hemmaarena.

Din favoritspelare genom tiderna?
Många favoriter har passerat genom åren, men det finns en som 
sticker och det är Stefan Rehn. Han är oslagbar!

Vad betyder Djurgården för dig?
Höll på att säga allt, men som småbarnsförälder så har man fått lite  andra perspektiv. Fast helt klart så har 
Djurgården en given plats i mitt hjärta.

Hur kommer denna säsong sluta för Djurgården?
Får vi bara styr på försvarsspelet och lyckas hålla tätt bakåt, så tror jag på full fart uppåt i tabellen. En plats i mit-
ten av tabellen borde vara rimligt. 
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En drömträff rätt upp i nättaket, en distinkt nick och 
en soloräd som förde tankarna till en viss kortväxt 
argentinare i FC Barcelona – nyförvärvet Aleksan-
dar Prijovic debut från start kan inte stavas annat än 
succé efter hans tre mål på 36 minuter. På egen hand 
fördubblade “Superserben” Djurgårdens målskörd på 
bortaplan.
– Det kan inte bli bättre. Jag hade en känsla att jag 
skulle göra mål. Jag gjorde ingen bra träning dagen 
innan, jag hade problem med orienteringen på planen 
och gjorde en del tekniska misstag. Det är vanligtvis 
ett tecken för mig att jag ska spela mycket bättre nästa 
dag. I ungdomslagen gjorde jag många hattrick men 
detta är det första på professionell nivå. Nu ser jag 
fram mot fler. Det är en härlig känsla, säger Aleksan-
dar nöjt till DIFTV.

Den 192 centimeter långe anfallaren är född i Sch-
weiz av serbiska föräldrar. Första fotbollsklubben för 
honom blev FC St. Gallen och det kom att bli hans 
klubbadress fram till 16 års ålder innan flytten gick till 
norra Italien och Parma där det blev spel i ungdoms-
lagen och ett inhopp i Serie A. Enligt uppgift avböjde 
sedan Aleksandar en kontraktsförlängning med Par-
ma och jakten på ny klubb förde honom till England 
och Derby County. Efter ett antal utlåningar till andra 

klubbar, bland annat Yeovil Town i fjärdedivisionen, 
valde Derby att sälja honom till FC Sion i hemlandet. 
I Sion spelade han totalt 41 matcher och noterades 
för 6 mål innan han lånades ut till Tromsö där Per-
Mathias Högmo var tränare. Högmo var nöjd när ny-
förvärvet offentliggjordes för Djurgårdspubliken. 
–  Det är en stark forward som vi fått hit. Han har 
bra teknik och är vass i sitt huvudspel. Vi hade en 
aningen tunn trupp och nu kommer vi in i ett skede 
med många matcher då vi måste vara rustade för både 
avstängningar och skador vilket vi nu är, uttalade han 
sig till dif.se när övergången var klar.

Aleksandar har representerat serbiska U17- och U19-
landslaget men 2010 utnyttjade han sin rätt att spela 
för det schweiziska landslaget som han har spelat för i 
både U20- och U21-sammanhang.

Efter succédebuten från start har förväntningarna 
stigit rejält på 23-åringen. Aleksandar Prijovic tar 
dock det hela med ro.
– Jag kan leva med pressen, jag har haft värre saker i 
mitt liv att tänka på. Jag ser fram mot nästa match, jag 
vill vinna och mitt jobb är att göra mål. Jag ska göra 
mitt bästa. Jag kan inte lova hattrick i varje match men 
jag hoppas på fler den här säsongen.

Aleksandar 
Prijovic

Spelarprofil  
Nicklas Jungstedt
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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

DIF-Dagen 14 september

Nyhet

DIF Zip-jacka

649:-

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. Souvenirer kan även köpas vid 
sektion 101 nord/västra läktaren.

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

Zipjacka i antracit med broderat 
emblem och 08 på bröstet.

Lördagen den 14 september arrangeras DIF-dagen mellan klockan 10 och 16 på Kaknäs.

Alla Djurgårdare med familj och vänner hälsas välkomna till Djurgårdens träningsanläggning där det kom-
mer att ordnas en mängd olika aktiviteter. Ta med hela familjen och passa på att umgås en hel dag med bara 
Blåränder.

Dagen innehåller ett fullspäckat program med bland annat uppvisningsmatcher med våra egna ungdomslag, 
fotbollsaktiviteter, tipspromenad för både barn och vuxna, hoppborg, fiskdamm, lotterier och annat smått och 
gott.

A-laget tränar på förmiddagen och spelar/tränar/umgås därefter med knattarna och minglar med besökarna. 
Under dagen finns det möjlighet att handla korv, hamburgare, kaffe, läsk och godis samt självklart massor av 
djurgårdssouvenirer.

Tyvärr finns det inga parkeringsmöjligheter vid Kaknäs, vi rekommenderar kommunala färdmedel alternativt en 
promenad över Gärdet.

Välkomna!
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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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Nu startar en insamling 
för Djurgårdsandan
I våras valde Djurgården Fotboll att sätta Djurgårdsandans logotyp på matchtröjans bröst för att belysa och stärka 
föreningens stora sociala engagemang. Nu startar Djurgården en insamling för alla som vill vara med och stötta 
Djurgårdsandan.

– Djurgårdsandan är ett unikt projekt, faktiskt inte bara i Sverige utan även internationellt, och visar vilket ansvar 
Djurgården tar som förening i samhället. DNA kliver in med en miljon kronor till föreningen för att uppmuntra 
insamlingen till Djurgårdsandan och hoppas nu att fler företag och privatpersoner ser värdet i detta och hjälper 
till med bidrag, säger DNA:s medgrundare Tom Davidson.

Insamlingen ska ses som en tydlig signal till omvärlden att Djurgårdsfamiljen sluter upp kring föreningens 
satsning på Djurgårdsandan. För 50 kronor kan alla Djurgårdare ge ett bidrag och får då en Djurgårdsandan-pin 
för att ytterligare sprida budskapet. Dessa 50 kronor går direkt till Djurgårdsandans projekt och verksamhet om 
Positiv läktarkultur, Drive In-Fotboll, Jobbchansen och Djurgårdsandan Sportcenter.

– Det är vår förhoppning att vi genom vårt bidrag som går direkt till föreningen sätter fokus på vikten av satsnin-
gen på Djurgårdsandan och att detta samtidigt entusiasmerar resten av Djurgårdsfamiljen att ansluta sig till 
insamlingen, säger Alexander af Jochnick, styrelseordförande i DNA, en supporterorganisation och insamlingss-
tiftelse som består av 101 personer från näringslivet.

Som företagare finns möjligheten att lägga ett större bidrag än 50 kronor och bli Visionspartner. Det finns fem 
olika kategorier för partnerskap med Djurgårdsandan. Mer information om hur du blir visionspartner finns på 
dif.se.

Nyhet

DIF Zip-tröja

649:-

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. Souvenirer kan även köpas vid 
sektion 101 nord/väst läktaren

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.

Köp en pin för 50:- och stöd 
Djurgårdsandan

Pengarna går oavkortat 
till Djurgårdsandan. Pins 
finns till försäljning på 
arenan under matchdagen 
söndagen den 1 
september.
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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 . Haris Radetinac
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
28. Aleksandar Prijovic
27 . Vytautas Andriuskevicius
32.  Tim Söderström
36 . Philip Sparrdal Mantilla
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Resultat:    (               )   Publiksiffra:
Domare: Bojan Pandzic

Elfsborg

1.  Kevin Stuhr Ellegaard
30.  Abbas Hassan 
2.  Skuli Jon Fridgeirsson
3.  Stefan Larsson
4.  Joackim Jørgensen
5.  Martin Andersson
6.  Jon Jönsson
7.  Johan Larsson
8.  Anders Svensson
9.  Lasse Nilsson
10.  Mikkel Beckmann
11.  Daniel Mobaeck
12.  Sebastian Holmén
14.  James Keene
15.  Andreas Klarström
16.  Viktor Claesson
18.  Mohamed Bangura
19.  Simon Hedlund
20.  Adam Lundqvist
21.  Henning Hauger
22.  Anton Lans
23.  Niklas Hult
24.  Stefan Ishizaki
25.  Marcus Rohdén
27.  Tom Söderberg


