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Åter tillbaks på Tele2 Arena, och för varje gång börjar det kännas allt mer som hemma. Arenan börjar dessutom 
bli mer och mer färdig och möjligheterna att utnyttja den på bästa sätt blir allt större. Många börjar hitta sina 
rutiner och allt fler möjligheter öppnas. Senaste nyheten är att restaurangen Frank´s, som är belägen på den norra 
kortsidan av arenan, nu är öppen för alla. Restaurangen öppnar två timmar innan avspark och här kan du starta 
matchupplevelsen med god mat och dryck med vännerna, diskutera startelvor, taktik och allt som hör till. Mer 
om Frank’s kan du läsa på marknadssidan i detta program.
   
Åtvidaberg borta var en historia jag tror att vi alla helst vill glömma. Läget nu känns helt annorlunda. Vinst 
i tre raka bortamatcher, när hände det senast? Effektiviteten framför mål är en av orsakerna till framgången.               
Åtvidaberg, med tidigare Djurgårdsspelare som Daniel Sjölund, Andreas Dahlén och Ricardo Santos, är ett bra 
lag, men i dag kommer vi att bjuda på ett helt annat motstånd än på Kopparvallen i maj, det är jag övertygad om. 
Visserligen är succémannen Prijovic avstängd, men det känns verkligen som om Per-Mathias fått igång många 
spelare och fått ihop ett tänk som gör att små förändringar i laget inte stör helheten. 
   
Det är dags att avnjuta ytterligare en match på Tele2 Arena. Vi ber att få hälsa spelare, ledare, personal, funk-
tionärer och hela vår underbara publik välkomna till Djurgårdens framtid. Ett alldeles extra välkommen går till 
Daniel Sjölund, 205 allsvenska matcher och massor av fantastiska insatser i blårandigt genom åren.

Nu kör vi.

Nästa hemmamatch på Tele2 Arena: 
Djurgårdens IF - AIK           2013-09-26  19:05
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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Vi har haft en mycket fin rad av allsvenska borta-
matcher med tre raka vinster och åtta mål och det 
känns givetvis riktigt bra. Men efter några borta-
matcher och ett uppehåll gläder vi oss åt att vara till-
baks på Tele2 Arena och att få spela inför vår fantas-
tiska hemmapublik.
   
Vi har en extremt fin kultur på träningarna med 
mycket bra koncentration och en stor vilja att utveck-
las. Det gör att vi har haft en fantastisk utveckling 
under den senaste tiden, både som lag och individu-
ellt, det är många spelare som har tagit stora kliv i sin 
utveckling. Vi har tagit poäng mot alla topplagen i 
serien utom Elfsborg, men vi gjorde en mycket bra in-
sats och skapade en hel del chanser i hemmamatchen 
mot dem. Det visar vilken hög potential vi har i laget.
   
Prijovic är avstängd mot Åtvidaberg, men det betyder 
bara att andra anfallare får möjlighet att visa upp sig. 
Vi har Amadou Jawo och Erton Fejzullahu som re-
dan har spelat mycket, men även Pablo som har visat 

en stor utveckling på slutet, Godsway som har spelat 
mycket och kan spela i anfallet och unge Tim Söder-
ström som verkligen går framåt. Så det finns många 
alternativ. Vi gör små ändringar i startelvan från 
match till match, senast gick till exempel Amartey ner 
som mittback och gjorde en jättefin insats där, så det 
känns inte som några problem, vi är trygga i hur vi 
ska spela.
   
Åtvidaberg har just nu tre poäng mer än oss. Det är ett 
lag med många kvalitetsspelare och det blir spännande 
att möta dem. För oss gäller det som vanligt att ha ett 
högt tempo, stort intensitet i förflyttningarna, att orka 
ta många tunga löpningar och att fortsätta med den 
stora effektivitet vi visat i de senaste matcherna, att vi 
gör mål på våra chanser. Vi har en målsättning att göra 
20 mål på de sista elva matcherna, på de fyra första av 
dessa matcher har vi gjort nio mål. Det är en bra start 
och vi vill fortsätta att vara lika effektiva.

Välkomna!

Tränarens ord  Per Mathias Høgmo

Vi vill fortsätta att 
vara lika effektiva
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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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Åtvidaberg, eller ”Åtvid” som den klassiska klubben 
kallas i folkmun, är vad som står på motsatt planhalva 
idag för den bästa klubben i Stockholm. Två klassis-
ka lag med välfyllda prisskåp och en till viss del ge-
mensam historia.

Åtvidaberg grundades 1907 under namnet Åtvida-
bergs IF. Under många år förde man en ganska ano-
nym tillvaro i skiktet mellan de högsta divisionerna 
i seriesystemet, men när det väl tog fart så tog det 
rejäl fart. Åtvidabergs 1970-tal är en utav de mest 
framgångsrika perioderna för något svenskt klub-
blag någonsin. Profiler såsom Ralf Edström, Roland 
Sandberg och Jan Olsson hjälpte klubben att bärga 
SM-guldet 1972 och 1973 man lyckades plockade 
även hem Svenska Cupen 1970 och 1971. Utöver 
framgångarna i de svenska turneringarna så prövade 
man även vingarna ute i Europa. Den största meriten 
är en kvartsfinal i dåvarande Europacupen där det blev 
respass mot Barcelona.
 
Om man tittar lite senare i historiebeskrivningen så är 
Åtvidaberg extra speciellt för oss Djurgårdare. Under 
inledningen av 2000-talet så inleddes ett samarbete 
de två klubbarna emellan. Ett samarbete initierat av 
Djurgården där den för tillfället mycket starkare hu-

vudstadsklubben skulle få möjlighet att lufta talanger 
och utbilda ledare, bland annat Magnus Pehrsson som 
senare kom att göra en uppmärksammad sejour som 
tränare i Djurgården. Samarbetet föll dock samman 
efter några år. 

Inför säsongen 2010 tog Åtvidaberg steget tillbaka till 
Allsvenskan, lyckan varade dock bara ett år innan man 
var tillbaka i Superettan. Redan året efter var man till-
baka och lyckades den här gången hålla sig kvar. 

Trots att styrkeförhållandena de två klubbarna i 
nuläget i princip är utjämnade så saknas det inte 
Djurgårdskopplingar i dagens Åtvidaberg. I truppen 
återvinns tre spelare med ett förlutet i DIF; Ricardo 
Santos, Andreas Dahlén och framförallt Djurgårdsle-
gendaren Daniel Sjölund. Ålänningen som under 
sin långa sejour i DIF kom att bli en publikfavorit 
lämnade inför säsongen för Åtvidaberg. Där har det 
gått riktigt bra och Sjölund är noterad för fyra mål 
och lika många assister såhär långt. För laget i stort 
får säsongen ses som lyckad med en åttonde plats i 
nuläget. Frågan är om man nu är tillräckligt bra för att 
slå den gamle storebrodern eller om det visar sig att 
Djurgården klarar sig utan sina tidigare spelare. 

Dagens Motståndare  Daniel Frölander
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Nu på torsdag är den här, dagen många Djurgårdare 
längtat efter sedan maj 1992. Ett riktigt hemmad-
erby mot AIK! Klockan 19:05 blåser domaren igång 
matchen vars försnack har varit igång länge.

Intresset för matchen har varit enormt och i skrivande 
stund är över 27 000 biljetter sålda till matchen. Det 
kommer att bli en fullständigt otrolig upplevelse som 
ingen bör missa. I morgon bitti klockan 09:00 släp-
per vi de få kvarvarande biljetter på arenan som vi har 
lyckats jobba fram. Det är ett litet antal och många 
är med delvis skymd sikt. Som bekant finns det dock 
inga dåliga platser på Tele2 Arena och bara att vara 
på plats och känna på atmosfären kommer att vara en 
upplevelse i fullständig världsklass. Så om du mot för-
modan inte har skaffat dig en derbybiljett så har du 
fortfarande en liten chans att göra detta i morgon bitti 
då ett antal biljetter släpps på Ticnet.

Om vi ska lämna derbyt lite så kan vi med glädje kon-
statera att allt mer börjar bli färdigt på Tele2 Arena. 
Detta gör att vi kan erbjuda Djurgårdsfamiljen ännu 

fler möjligheter att äta och dricka innan, under och 
efter matchen. Äntligen kan du, oavsett var du sitter 
eller står på Tele2 Arena, äta i Frank´s innan match. 
Frank´s är belägen på den norra kortsidan och man 
går in via VIP-entrén. Restaurangen öppnar två tim-
mar innan avspark. Villkoret för att du ska kunna 
äta på Frank´s är att du har en matchbiljett samt har 
bokat och köpt din plats i restaurangen innan du 
kommer till arenan. Det kommer vara olika teman 
på maten som serveras, till matchen mot Åtvidaberg 
serveras exempelvis en Tex-mex buffé. Priset är 205 
kronor för vuxna och 145 kronor för barn upp till 12 
år. Du kommer framöver att kunna boka din plats i 
Frank´s via dif.se.

Matcherna kommer tätt den närmsta tiden och bara 
en dryg vecka efter derbyt är det dags för ännu en av 
årets höjdpunkter, DIF-IFK Göteborg. Här har vi 
gruvlig revansch att utkräva efter det nesliga neder-
laget i cupenfinalen. Redan nu är 10 000 biljetter sålda 
till matchen och läktarna kommer garanterat att vara 
välfyllda.

Derbyt närmar sig!

Djurgården Marknad  Daniel Malmgren



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! 

 



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

Matchens  medlem

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

Medlemsnummer: 23289
Namn: Patrik Lundblad
Ålder: 30
Ort: Sollentuna
Tele2 placering: Sektion 108, rad 17, plats 303 

Hur och när blev du Djurgårdare?
Det fanns inga alternativ. Pappa Jan är inbiten Djurgårdare som 
har bevittnat SM-guld i fotboll 64 och 66 samt SM-guld i hockey 
62. Redan sen födseln har jag varit Djurgårdsklädd.

Vilka förväntningar har du på Tele2 arena?
Arenan är superfräsch och har en magnifik akustik. Förhoppnings-
vis kommer arenan att se till att vi fortsätter resan mot att 
Djurgården blir Skandinaviens ledande fotbollsklubb.

Din favoritspelare genom tiderna?
Stefan Rehn för hans DIF-hjärta, härliga personlighet och gudo-
mliga speluppfattning. Synd på den tveksamma offsiden hemma 
mot Sundsvall 2001. I dagens trupp är min personliga favorit Si-
mon Tibbling, vilken passningsfot samt playmaker!

Vad betyder Djurgården för dig?
Djurgården betyder väldigt mycket för mig. Glädje, sorg och passion. Det finns inte många saker som är bättre än 
laddning inför match tillsammans med mina bröder, Fredrik och Jens. 

Hur kommer denna säsong sluta för Djurgården?
Sedan gentlemannen Högmo tillträtt märks ett lugn i truppen. Vi har höga toppar i spelet. Om vi minskar våra 
svackor, samt spelar alla matcher med samma energi och skicklighet som senast mot Elfsborg, då kan detta lag 
gå mycket långt.
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27 årige Haris Radetinac är en av Djurgårdens två 
sommarvärvningar. 27-åringen är född i Serbien men 
kom som 15 åring till Östergötland och startade då 
sin svenska fotbollskarriär i Linköpings FF. 

Som 18-åring valde Haris att ta steget från lovande 
ungdom i Linköping till den anrika bruksorten Åtv-
idaberg och dess fotbollsgymnasium. Åtvidaberg hade 
då valt att göra en satsning på sina egna unga talanger 
och Haris var en av dem. Mest känd i Åtvidaberg är 
Haris för sitt avgörande mål 2009 som sköt laget till-
baka till Allsvenskan.

Djurgårdens IF är Haris tredje klubb på elitnivå. Trots 
flera olika anbud nu under sommaren valde 28-årin-
gen självklart den blårandiga tröjan då han kände att 
det var dags att ta nästa steg från Listerlandet och 
Mjällby AIF som han representerat under 1,5 år.

Om sina egenskaper som spelare säger Radetinac att 
hans inställning är det han vill lyfta fram först, han 

viker aldrig ner sig utan ger 100 procent för det laget 
han spelar. Andra egenskaper han vill lyfta fram är att 
han gillar och utmana vilket ofta leder till att han i 
nästa läge kan skapa bra möjligheter för sina medspe-
lare genom bra passningar.

Att Haris har ett stort hjärta och är en vältränad spe-
lare visar sig inte minst i att han under sin elitkarriär 
aldrig missat en match på grund av skada. 

Om första matchen på Tele 2 tyckte Haris att det var 
en häftig upplevelse att få känna stödet från samtliga 
supportrar som inte nöjde sig med en poäng.

Högmo vill se Radetinac för hans rutin och hans ut-
veckling och ser honom som en spelare som man kan 
använda på båda kanterna. Nu får vi hoppas att Haris 
utveckling fortsätter på samma sätt som under hans 
tidigare klubbar.

Haris
Radetinac

Spelarprofil  
Jonathan Israelsson
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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

Välkommen på 
Djurgården ungdoms 
höstlovscamp
Under vecka 44, den 28 oktober–1 november, går Djurgårdens höstlovscamp av stapeln. Lägret är öppet för 
spelare födda 2002, 2003 & 2004, både från Djurgården Fotboll och från andra klubbar. Lägret kommer att hål-
las på Östermalms IP och pågår mellan klockan 9:00 och 14:00 varje dag och drivs av ledare från Djurgården 
ungdom. Syftet med höstlovscampen är att erbjuda extra fotbollsträning och att ge barnen ett aktivt höstlov.

Kostnaden för lägret är 950 kronor och då ingår lunch på närliggande restaurang Jakthornet. 

Mer information hittar du på difungdom.se eller genom att mejla Marcus Tjärnberg på DIF Ungdom,  
marcus.tjarnberg@dif.se.

DIF Body

249:-

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.

Body för de allra minsta. Full fart framåt, 
håll tätt bakåt! Finns i rosa och navy. 



©
 2

01
3 

ad
id

as
 A

G
. a

di
da

s,
 t

he
 3

-B
ar

s 
lo

go
 a

nd
 t

he
 3

-S
tr

ip
es

 m
ar

k 
ar

e 
re

gi
st

er
ed

 t
ra

de
m

ar
ks

 o
f t

he
 a

di
da

s 
G

ro
up

.

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

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 . 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

st
ar
t

er
sä
tt
ar
e

by
te

st
ar
t

er
sä
tt
ar
e

by
te

Resultat:    (               )   Publiksiffra:
Domare: Martin Hansson

ÅTVIDABERG

1.  Henrik Gustavsson
20.  Gustav Jansson 
2.  Allan Arenfeldt Olesen
3.  Erik Moberg
4.  Andreas Dahlén
5.  Daniel Hallingström
6.  Mohammed Abubakari
7.  Kristian Bergström
8.  Christoffer Karlsson
9.  Petrit Zhubi
10.  Daniel Sjölund
11.  Viktor Prodell
12.  Bruno Manoel Marinho
13.  Alberis Sérgio Angel da Silva
14.  Oscar Möller
16.  Pontus Nordenberg
18.  Joel Rajalakso
19.  John Owoeri
21.  Emmanuel Dogbe
23.  Anton Tinnerholm
24.  Tom Pettersson
25.  Imad Zatara
26.  Ricardo Santos
29.  George Tanzi
32.  Martin Christensen


