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Äntligen blir AIK bortalag 
på allvar! 
Djurgården har en toppmodern arena och vi kan åter spela våra hemmaderbyn på vår egen hemmaplan. 2004 
var senast vi gjorde det, men då var Råsunda vår hemmaplan så det räknas knappast. 2003 tog vi emot AIK på 
Stadion i Svenska Cupen. Men i stort har vi spelat var enda hemmaderby på bortaplan under de senaste decen-
nierna. Många upplever nog sitt första derby på hemmaplan någonsin i dag, för oss andra är det äntligen dags 
igen. Äntligen kan vi sitta på våra vanliga platser på vår hemmaborg och AIK blir på allvar ett bortalag. Självklart 
kommer det att ge oss en sportslig fördel i längden.

Att vi kan spela derbymatchen på hemmaplan har även märkts på biljettförsäljningen. Arenan var tidigt slutsåld 
även om man lyckats få fram några extra biljetter allt eftersom. I dag finns nästan lika många Djurgårdare på plats 
som i premiärmatchen mot Norrköping. Stämningen då var magisk, och i dag kommer den garanterat att skruvas 
upp ytterligare några nivåer. Det finns många matcher man minns lite extra, dagens match har alla möjligheter 
att bli ytterligare en sådan match.
   
Matchen mot Åtvidaberg visade att vi snabbt lärt oss att behärska det nya underlaget på Tele2 Arena och det 
börjar allt mer bli en fördel för oss. De fantastiska förutsättningarna på Kaknäs, med en konstgräsplan av samma 
snitt som på arenan och en naturgräsplan, gör att laget kan träna som de ska spela, utan att behöva åka runt på 
olika planer. Detta tillsammans med Tele2 Arena gör att föreningen har alla möjligheter att utvecklas framöver. 
Framtiden ser riktigt intressant ut.
   
Det är dags att avnjuta det första derbyt mot AIK på Tele2 Arena. Vi ber att få hälsa spelare, ledare, personal, 
funktionärer och hela vår underbara publik välkomna till vår hemmaborg.
Nu kör vi.

Nästa hemmamatch på Tele2 Arena: 
Djurgårdens IF - IFK Göteborg       2013-10-06  15:00
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 en säsong men många härliga matcher med 
mycket publik på läktarna. Vi hade cupfinalen mot 
Göteborg på Friends Arena, det sista matchen på ett 
fullsatt Stadion mot Öster, premiären på ett fullsatt 
Tele2 Arena mot Norrköping, och nu kommer den 
kanske största matchen på hela året. Det känns fan-
tastiskt att få spela så många inspirerande matcher på 
en säsong.
  
Det som har hänt i och med flytten till Tele2 Arena 
och de matcher vi har upplevt här är helt klart starten 
på en ny era för Djurgården Fotboll, det kommer att 
föra föreningen framåt och uppåt. Med den infra-
struktur som arenan bjuder finns det inga begränsnin-
gar för att utveckla föreningen. Nu gäller det att vida-
reutveckla både den kommersiella och den sportsliga 
verksamheten. Det kommer att bli en spännande resa.
   
Personligen tycker jag att det mest fascinerande med 
stockholmsfotbollen är just dessa derbyn och den ri-
valitet som finns mellan klubbarna. Det är en styrka 
då det driver klubbarna framåt. Dessa derbyn står sig 
mycket bra i ett europeiskt perspektiv, det råder det 
inget tvivel om. Det känns väldigt inspirerande att få 
vara med om detta.

Vägen fram till derbyt är vi väldigt nöjda med, vi har 
ett lag som har en pågående positiv utveckling med 
många spelare som tagit stora kliv i den individuella 
utvecklingen. Från att ha haft svårt att vinna på borta-
plan har vi nu tre raka segrar, det visar vilken kvalitet 
det finns i laget. Samtidigt har vi på kort tid lärt oss 
att behärska och utvecklat ett fint offensivt spel på det 
nya underlaget på Tele2, de ska spelarna ha en stor 
eloge för. Det finns en mental styrka i laget, trots att 
det är mycket runtomkring inför ett derby så är laget 
fokuserat på vad vi måste göra på planen, vad vi kan 
påverka för att nå framgång, det är mycket viktigt.

AIK är ett lag som har en bra spelidé, många bra spe-
lare och som är med och slåss om medaljerna, det är 
en kvalificerad motståndare. Vi vill sätta vår prägel 
på matchen och fortsätta att vara tydliga i både vårt 
försvarsspel och i vårt anfallsspel. Vi tog ytterligare ett 
steg i vår intensitet i matchen mot Åtvidaberg och vi 
vill fortsätta med samma höga intensitet mot AIK. Vi 
ser verkligen fram emot dagens match.

Välkomna! 

Tränarens ord  Per Mathias Høgmo

Vi vill sätta vår prägel 
på matchen
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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!



7

För första gången på 21 år kommer dagens mot-
ståndare att gå miste om fördelen av hemmaplan i 
ett Stockholmsderby. Istället får Solnalaget med sup-
portrar bege sig hit, till Tele2 Arena, för att spela den 
historiska första derbymatchen i Stockholm sedan 
1992.

Hela fotbollsvärlden, och inte minst AIK, fick tidig-
are i år vara med om en oerhörd tragedi då målvakten 
Ivan Turina hastigt gick bort i sömnen i början av maj. 
Något som skakade om då och förmodligen för alltid 
satt djupa spår kvar hos de svartgula. Men de samlade 
styrka ur detta, och under årets allsvenska har AIK 
återigen seglat upp som en av huvudkandidaterna till 
att ta hem SM-guldet. Liksom guldkonkurrenterna 
har laget räknats ut ett antal gånger för att några 
omgångar senare vara med i racet igen, och mycket 
talar för att det blir en strid som inte kommer vara 
över förrän i sista omgången.
   
Laget förfogar över ett av Allsvenskans mest 
namnkunniga och starka försvar där bland andra Per 
Karlsson, Alexander Milošević, Niklas Backman och 
Nils-Eric Johansson till stor del lyckats hålla snittet på 
ett insläppt mål per match. Bakom kulisserna huserar 
även Daniel Majstorovic, som trots utspel och pudlar 
inte lyckats ta en plats i truppen under senare delen 
av säsongen.
   
Mittfältet har skördat stora framgångar, mycket tack 
vare Celso Borges, nyförvärvet Nabil Bahoui och    

mediefavoriten från ”orten”, Martin Mutumba, som 
tack vare sin något otraditionella men roande stil fått 
en hel del uppmärksamhet. Bakom dem finns även 
Robin Quaison, en ung spelare som spåtts en lysande 
framtid och även levererat, men ändå inte fått det för-
troende på planen som kanske många hoppats på.
   
Framåt har Gnaget gjort en av sina viktigaste värvnin-
gar på länge i Henok Goitom. Det höjdes många 
ögonbryn när han skrev på, och han kategoriserades 
av vissa innan säsongen som en spelare som passerat 
sitt bäst-före-datum. Men han har visat hur viktig han 
varit för Solnalaget genom sin rutin och även om han 
inte håller för 90 minuter har han ofta varit tungan 
på vågen.

Trots detta har AIK återigen misslyckats att ta sig    
vidare i Svenska Cupen. Den här gången var det 
Sandvikens IF, nedflyttningshotade i division 1 Norra, 
som blev för svåra för Solnaiterna som efter att ha 
missat en straff i sista förlängningsminuten fick se sig 
besegrade med 3-2.
Lite symtomatiskt för Gnaget, som 2013 fått vara med 
om en säsong bestående av höga toppar och  djupa 
dalar. Lagets supportrar har kastats mellan hopp och 
förtvivlan, och eftersom denna text skrivs innan borta-
matchen mot IFK Göteborg vet ni som läser detta var 
AIK står nu…och ännu mer vet vi om ett par timmar.

Dagens Motståndare  Jocke Ljungh Stenström
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Djurgården Marknad  Daniel Malmgren

Äntligen är dagen många Djurgårdare längtat efter 
sedan maj 1992 här. Ett riktigt hemmaderby mot 
AIK! Klockan 19:05 blåser domaren igång matchen 
vars försnack har varit igång länge. Att draget på läk-
taren kommer bli helt otroligt är givet, kan spelet bara 
komma i närheten av prestationerna på läktaren så 
kommer detta att bli en match att minnas. 

Till denna match har vi haft ett system med där biljet-
terna har släppts med förtur till säsongare och medle-
mmar. Detta är något vi med stor sannolikhet kommer 
jobba vidare med framöver. Det ska vara gynnsamt att 
vara säsongare och medlem. Detta är ett sätt att yt-
terligare öka värdet på säsongskorten och medlems-
kapet. Förutom den uppenbara fördelen att vi får en 
större andel Djurgårdare på derbyt så har vi även sett 
ett rejält tillskott av medlemmar. Glädjande är att det 
är många nygamla medlemmar som återkommer efter 
att inte har varit medlemmar på ett par år. Ni är alla 
välkomna som medlemmar, nya som återkommande!

Om vi ska lämna dagens match så kan vi med gläd-
je konstatera 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 
timmar 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 kom-
mer till arenan. Det kommer att vara olika teman på 
maten som serveras, till matchen mot IFK Göteborg 
blir det exempelvis en hamburger-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.

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 cup-finalen. Redan nu är 10 000 biljetter sålda 
till matchen och läktarna kommer garanterat vara 
välfyllda. Köp din biljett omgående och hjälp till att 
skapa hausse. Folk drar folk och genom att köpa din 
biljett tidigt bidrar du till att locka fler åskådare till 
våra matcher.

Djurgårdsfamiljen är samlad. Ta i från tårna när du 
sjunger Sjung för gamla Djurgår´n och stöd DIF i 90 
minuter plus tillägg. Nu kör vi!

Äntligen derby!



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:  79
Namn:  Fredrik Forssman
Ålder: 43
Ort:  Danderyd
Tele2 placering: Entré A Sektion 307, Rad 1, Plats 275 

Hur och när blev du Djurgårdare?
Det är jag sedan jag föddes, egentligen utan att ha något att säga till 
om i den frågan. Pappa sitter fortfarande på säsongsplatsen bredvid 
mig.

Vilka förväntningar har du på Djurgårdens nya arena Tele2?
Jag har haft höga förväntningar, och tycker hittills att de har in-
friats. Detta är en riktig och modern fotbollsarena, och det känns 
som om den kommer att göra Djurgården till en modernare fot-
bollsklubb.

Din favoritspelare genom tiderna?
Stefan Rehn.

Vad betyder Djurgården för dig?
Djurgården är något beständigt. En följeslagare oavsett allt annat.

Hur kommer denna säsong sluta för Djurgården?
I ljuset av inledningen blir det en succésäsong. Jag kommer att jubla över en mittplacering.
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Nästan längst ut på den norska västkusten, där nästa 
anhalt är Nordamerika, ligger Haugesund. En kust-
stad med drygt 40 000 invånare där den främste av 
dem, Martin Edward Mortensen, råkar vara Marilyn 
Monroes pappa. Men där föddes också djurgårdsmål-
vakten Kenneth Höie.

Den 188 cm långa och 34 år gamla norrmannen kom 
till Djurgården sommar 2012. Han kom till Sverige för 
spel i Elfsborg då deras tilltänkte förstamålvakt Kevin 
Stuhr Ellegaard åkt på en långskada på försäsongen. 
Och framgångarna lät inte vänta på sig. På de inled-
ande elva omgångarna släppte Höie endast sju bollar 
förbi sig och hade överlägset bäst statistik av målvak-
terna i Allsvenskan. Men trots den lysande våren där 
han var en högt bidragande orsak till Boråsklubbens 
ryck i tabell valde Elfsborg att inte förlänga kontrak-
tet, utan istället blev det spel i DIF.
   
Djurgården hade efter Dembo Tourays uttåg ur 
förening letat efter en stabil förstamålvakt och efter 
Thor André Olsens succé i mitten av 90-talet var det 
kanske inte så konstigt att valet föll på en norrman. 

Kontraktet skrevs på två och ett halvt år och Kenneth 
var nöjd med klubbvalet.

- Jag är 32 år och målvakter brukar hålla lite längre än 
utespelare så förhoppningsvis har jag många år kvar. 
Jag är oerhört glad över att få komma till Djurgården.

Innan Djurgården och Elfsborg representerad den 
reflexsnabbe djurgårdsmålvakten sex norska klubbar 
där han gjorde flest matcher för moderklubben FK 
Haugesund, FK Bryne och IK Start, alla tre klubbar 
då i den norska högstaligan. Han har dessutom mer-
iter från de norska ungdomslandslagen där han spelat 
i alla åldersgrupper från U15-U21.

Höies potential har även uppmärksammat utanför 
Skandinavien då han 1998 imponerade såpass på Sir 
Alex Ferguson att han fick åka över till Storbritannien 
och provspela med Manchester United. En match 
hann Höie med då Manchesters reserver förlorade 
hemma mot Liverpools med 0-1. Men något kontrakt 
blev det inte, något som vi i Djurgården såklart tackar 
för.

Kenneth 
Höie

Spelarprofil  
Alexander Sjöblom
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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.

Adidas
DIF Damzip

799:-

Finns till försäljning i butiken på 
Nybrogatan 20 och på difshop.se.  
Kort- och kontantbetalning.  
Medlemmar i Djurgården Fotboll  
erhåller 10% rabatt på souvenirer 
mot uppvisande av giltigt kort.  
Gäller ej nedsatta varor.

En mer figursydd zip, mörkblå 
med röda stripes och detaljer med 
broderat Djurgårdsemblem på 
bröstet. Långärmad med muddar.
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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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TURTLE SHELL,
SYMBOL OF RESISTANCE 
ON CASE BACK
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GMT – SECOND TIME ZONE (24 H)
12-HOUR CHRONOGRAPH

GLOBEN SHOPPING
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www.klockmaster.com
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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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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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13.  Kyriakos Stamatopoulos
35.  Patrik Carlgren
2.  Niklas Backman
3.  Per Karlsson
4.  Nils-Eric Johansson
5.  Robert Åhman Persson
6.  Alexander Miloševic
7.  Helgi Daníelsson
8.  Daniel Tjernström
9.  Martin Kayongo-Mutumba
10.  Celso Borges
11.  Nabil Bahoui
12.  Christian Kouakou
14.  Lalawélé Atakora
15.  Robin Quaison
16.  Martin Lorentzson
17.  Ebenezer Ofori
18.  Noah Sonko Sundberg
19.  Alhassan Kamara
20.  Ibrahim Moro
21.  Kennedy Igboananike
25.  Sam Lundholm
36.  Henok Goitom
45.  Daniel Majstorovic


