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Man ska gå när det är som roligast, hör jag emellanåt folk säga. Och är det inte lite så det känns just nu? Säsongen 
har bara blivit roligare och roligare. Vi spelar bättre och bättre på hemmaplan där stämningen match efter match 
är lika fantastisk, vi har fem raka bortavinster vilket jag faktiskt inte har en aning om när det hände senast. 

Nedflyttningsstrecken har vi lämnat långt bakom oss, tabellplaceringen förbättras hela tiden och nu är vi uppe 
och jagar Elfsborg om sjätteplatsen, och möjligtvis Kalmar om den femte. Det känns som att om serien bara var 
lite längre så skulle vi kunna jaga ännu högre upp i serien. Men nu är det inte så, nu är vi framme vid den sista 
hemmamatchen och den näst sista i årets Allsvenska. Vi får helt enkelt lämna när det är som allra roligast och 
behålla våra goda minnen i väntan på att nästa härliga säsong ska starta, en hel säsong på en arena som nu både 
spelare och publik känner som vår. 2014 kommer att bli oerhört intressant.
   
Men nu är det dags att ta farväl, förhoppningsvis med en ny, härlig match, med samma fantastiska stämning som 
under hela hösten. Och förhoppningsvis med tre nya poäng. Det finns många att tacka för den härliga säsongen. 
Per-Mathias Högmo givetvis. Han kom med en entusiasm som spritt sig genom spelartruppen och vidare i 
föreningen, resultatet talar för sig själv. Spelarna, som tog tag i situationen, stod upp, och vände allt till succé. Alla 
kollegor och funktionärer på Djurgården, som lyckats få till högklassiga evenemang på en ny, och ännu inte helt 
klar, arena. Alla supportrar, som stöttat laget till dessa framgångar, och all publik, som förgyllt matcherna med 
en inramning i världsklass. Känner någon sig bortglömd i ovanstående så tack till er med. Vi ses igen till våren.

Välkomna till årets sista hemmamatch. Nu kör vi!



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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Jag vill inleda med att berömma spelarna för den sta-
bilitet de visat i sina prestationer, både på träning och i 
matcher, och för den individuella lusten att hela tiden 
utvecklas. Ett exempel på det tycker jag var synligt 
mot Kalmar. Spelet var lite upp och ner, men det som 
avgör matchen är spelare som Erton Fejzullahu och 
Aleksandar Prijovic som om och om igen tränat avs-
lut, gjord mängder av repetitioner, och som får betalt 
för det i matchen. Man ser Kennet Höie, som är ex-
tremt villig att utvecklas och som jobbar hårt, och som 
får göra några avgörande räddningar i matchen. Sedan 
ser man självförtroendet i laget, trots att vi får ett ti-
digt mål emot oss så har vi en stark tro att vi kan vinna 
matchen. Det var vår femte bortavinst i rad vilket är 
en otroligt stark prestation och vittnar om den styrka 
och tro vi har i truppen.

Som jag sagt tidigare så har flytten till Tele2 Aren 
varit en ren succé. Vi hade en lite tuff period under 
sommaren innan underlaget hade satt sig och vi hade 
vant oss vid det, men totalt sett har det varit en succé. 

Läktarna har varit välbesökta match efter match och 
är det även i dag. Stämningen och inramningen runt 
matcherna har nästan varit ännu bättre än man hade 
kunnat förvänta sig. Vi känner att vi nu har vant oss 
vid konstgräset och mattan på arenan, vi har gjort 
många bra matcher, som mot Elfsborg, Åtvidaberg 
och Göteborg, och har visat att vi behärskar och blir 
bättre och bättre på underlaget.
   
I dag möter vi Gefle som också är ett konstgräslag. 
Man måste vara imponerad av Gefle som under lång 
tid gjort det väldigt bra med små resurser. De har en 
tydlig spelidé med en tränare som alltid är den trogen. 
Själva gläder vi oss åt utvecklingen under säsongen 
och det känns som om man inte vill att den ska ta slut, 
det har varit en väldigt rolig resa. Men nu är det så 
och vi hoppas kunna sätta punkt för säsongens hem-
mamatcher genom att visa upp en entusiasm och ett 
högt tempo i vårt spel i matchen mot Gefle.

Välkomna.

Tränarens ord  Per Mathias Høgmo

Vi blir bättre och bättre 
på underlaget
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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

Det är av någon anledning ganska lätt att tippa unge-
fär var Gefle ska hamna i Allsvenskan, och 2013 ser 
inte ut att bli ett undantag. År 2005, då Djurgården 
senast vann SM-guld, spelade Gefle i Allsvenskan för 
första gången sedan 1984 och slutade då på en elfte 
plats. Efter det har klubben slutat mellan placerin-
garna 9 och 14 varje år, och i skrivande stund innehar 
Gefle en tolfte plats i Allsvenskan. Precis som vanligt 
alltså.

Det är mycket som talar för att Gefle säkrade det Alls-
venska kontraktet genom segern med 2-0 mot Syri-
anska i förra omgången. Det var enligt uppgift ingen 
vacker seger alls, men även mindre attraktiva vinster 
ger poäng. Djurgårdsbekantingen Mikael Dahlberg 
saknades på grund av skada så istället klev en annan 
före detta blårand fram och sköt in 1-0, nämligen Jo-
han Oremo. Det andra målet nickades in av Jakob Or-
lov som haft en fin säsong i Gävlelaget med åtta mål 
och sju assist. En annan spelare att hålla ögonen på 
är mittfältaren Simon Lundevall som svarat för fem 
mål och sju assist. Han beskrivs som en spelare med 
styrka, balans och genombrottsförmåga som gjort en 
sensationellt bra insats i Gefle under säsongen.

I backlinjen har Anders Wikström och David Fäll-
man huserat som mittlås under säsongen, men efter-

som Wikström var skadad mot Syrianska fick Olof 
Mård hoppa in som mittback och gjorde en mycket 
stabil insats när Gefle höll nollan.

På tränarsidan är det inte många som förknippas så 
mycket med sin klubb som Pelle Olsson. Han tog 
över rodret 2005 när laget gick upp i Allsvenskan, 
men tränade även klubben mellan 1996 och 2002, och 
har även ett förflutet som spelare i Gefle, Malmö och 
Halmstad. Förre förbundskaptenen Lasse Lagerbäck 
har sagt att han såg Olsson som en kandidat till att ta 
över svenska landslaget så småningom. I Expressen sa 
Lagerbäck att ”Det skulle vara intressant att se honom 
i ett lag med lite resurser och bättre spelare. Han är 
den tränare som gör mest av befintliga medel. Han 
letar rätt på division 3-spelare i Norrland och utveck-
lar dem. Sedan köper Djurgården samma spelare av 
Gefle, men då blir det ingenting.”

Samtidigt har det förts diskussioner om att Gefle är på 
gång att få en ny arena av kommunen. Den ska byggas 
bredvid Brynäs hemmaarena vid Sätraåsen, Läkerol 
Arena, och tanken är att bygget ska starta nästa vår 
och vara färdigbyggt till premiären 2015. Publikkapa-
citeten beräknas bli 6 500 åskådare.

Dagens Motståndare  Jocke Ljungh Stenström
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Djurgården Marknad  Daniel Malmgren

Säsongen 2013 går nog till historien som en av de mest 
händelserika säsongerna i Djurgårdens historia. Utan 
att närmare kommentera säsonginledningen och allt 
som inträffat kan man konstatera att i mångas ögon 
så var vi klara för nedflyttning efter sju omgångar och 
vi skulle ha ett vikande publikunderlag på resterande 
matcher under säsongen och allt skulle bara gå utför.

Nu efter 28 omgångar kan man konstatera att det blev 
väsentligt annorlunda. Vi har en stor möjlighet att 
göra vår bästa säsong sedan 2007, vi har höjt vårt pub-
liksnitt med cirka 3 500 personer jämfört med 2012 
och vi har, utan att sticka ut hakan, klarat vårt byte av 
arena med framgång vilket innebär att vi lagt en bra 
grund att bygga vidare på inför 2014. 

Denna vändning och utveckling har vi hela Djurgårds-
familjen att tacka för. Alla på läktaren och runt laget 
har tillsammans med spelarna verkligen hjälpts åt att 
vända denna säsong till något som faktiskt måste lik-
nas vid en framgång. Nu bygger vi tillsammans vidare 
inför framtiden. 

Vi på kansliet jobbar för högtryck för att inom kort 
kunna presentera upplägget och priserna för säsongs-
biljetterna säsongen 2014. Vi har redan nu kommit 
långt i denna process och stämmer kontinuerligt av 
arbetet mot en panel av supportrar för att få feedback 
och idéer. Målet är glasklart, säsongen 2014 ska vi sälja 
mer än 10 000 säsongsbiljetter! Håll utkik på dif.se de 
kommande veckorna för ytterligare information. Sä-
songen 2014 kommer det att bli ännu tydligare att det 
ska löna sig att vara säsongare. Vi kommer fortsätta 

att utveckla systemet med förtur till extra biljetter vid 
derbyn och andra heta matcher och vi jobbar även på 
att ytterligare stärka statusen och förmånerna för våra 
säsongare. 

Det blir en hel del nytt inför nästa säsong. Vi ska 
inte bara ytterligare utveckla vårt erbjudande på 
Tele2Arena och arrangemangen kring matcherna, vi 
ska även byta biljettsystem. Stockholm Globe Arenas 
överger efter många år Ticnet för att istället börja ar-
beta med ett nytt biljettsystem som heter axs.com och 
som används på många arenor i USA och runt om i 
Europa. Tele2 Arena och Globenområdet är dock de 
första arenorna i Sverige att använda systemet. Ni kan 
redan nu gå in på www.axs.com/se för att få en titt 
på systemet. Det är tyvärr inte bara att trycka på en 
knapp för att få detta byte av biljettsystem att fungera 
då all information om våra befintliga säsongare och 
deras platser, till stor del manuellt, måste läggas över i 
det nya systemet innan vi kan öppna försäljningen av 
säsongbiljetter 2014. 

Med den otroliga form laget befinner sig i åtanke är 
det inte utan att man grämer sig en aning att säsongen 
redan närmar sig sitt slut. Säsongen 2013 har verkli-
gen skiftat från kompakt mörker till en ljus tro och 
hopp inför framtiden. Var med oss som säsongare på 
Tele2Arena 2014 och hjälp oss att ytterligare utveckla 
det som redan idag runt om i landet omtalas som den 
bästa arenaupplevelsen i Norden!

Tack för 2013, nu fyller vi Tele2Arena 2014!

Tack för 2013, nu blickar vi framåt mot 2014!



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
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Kjære Djurgårdsfamilie.

Som trener for en av Sveriges aller flotteste idrotts-
foreninger ønsker jeg å gi et stort takk til dere alle.

Vi har en minnerik sesong bak oss. Avslutning på 
Stadion, åpning av Tele 2, cupfinale, derbyer m.m. har 
alt sammen vært med å prege denne sesongen. Våre 
sportslige framganger hadde ikke vært mulig om vi 
ikke alle stod sammen mot et mål: Å utvikle klubben i 
riktig retning både på og utenfor banen. Her har fans, 
styrelse, administrasjon, støtteapparat og ikke minst 
spillere vist en fantastisk holdning. Vi har gått på jobb 
hver dag med et mål for øyet: Og gjøre en skilnad!

I arbeidet med å utvikle en toppklubb kreves det et 
samspill mellom Stad, Næringsliv, Forening og Fans. I 
Stockholm finnes dette samarbeidet. Jeg vil berømme 

Stockholm Stad for sin satsing på Tele 2. Uten dette 
store løftet hadde det ikke vært mulig å utvilke 
Djurgården til toppklubb. Jeg vil berømme næring-
slivet i staden for måten de støtter opp om barn og 
ungdomsfotballen i tillegg til elitefotballen. Jeg vil 
berømme fansen for et fantastisk stød og kreativ-
itet og jeg vil berømme foreningen for sin satsing på 
Djurgårdsandan. 

Summen av dette er en enorm kraft som vil skape 
framgonger både på og utenfor planen. Fotballen 
binder mennesker sammen! Det er Djurgården IF et 
meget godt eksempel på!!

Jeg er stolt over å være Djurgårdare!

Med vennlig hilsen,
Per-Mathias

Krönika  Per-Mathias Høgmo

Jeg er stolt over å være Djurgårdare!
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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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Förra året var det drygt 500 man som 
tog sig upp till Haparanda för att 
stötta våra hockeykrigare för att ta 
DIF Hockey tillbaka till Elitserien. Det 
blev en resa som innehöll såväl lappkåtor där det serverades 
våfflor till ropet av djurgårdssånger. För att få tag på öl var vi 
supportrarna tvungna att traska över gränsen till Tornå. Det 
närmsta en europaresa vi djurgårdare har kommit på många år. 

Nu är det dags igen, men denna gången skiljer det på såväl 
lövtyp som avstånd. Då var det Asplöven, nu är det 
Björklöven. Nu satsar vi hårt på att få ett rejält följe till årets 
hockeyresa. JK har fått 1 000 biljetter som vi  är övertygade 
kommer gå åt! Nästa söndagen är fotbollen över för den här 
säsongen och vårt hockeylag ligger bra till för att 
kunna nå en kvalserie framåt våren.                                            

Järnkaminerna informerar
Kommande bortaresor
Östers IF - Djurgårdens IF              Säsongsavslutning!

NU KÖR VI!

Björklöven - Djurgårdens IF                Invadera Umeå!

Nästa söndag spelar våra kära blåränder 
årets sista match i 2013 års upplaga av 
Allsvenskan. Järnkaminerna storsatsar 
och har redan nu fyllt totalt elva bussar(!) 
som kommer att ta blårandiga supportrar 
ner till de småländska skogarna med Växjö som slutdestination. 
JK har fått 2 700 biljetter till matchen, givetvis  hoppas vi att alla 
dessa tar slut så att vi får ge laget, Högmo och hela förening ett 
värdigt avslut på denna säsong. Säg till chefen att du kräver 
ledigt. Säger han nej berättar du lugnt och sansat att du sätter 
dina egna gränser.

Häng med JK på en grym resa och hylla laget du också! Har du 
inte möjlighet att hänga med på våra bussar ska du såklart göra 
allt du kan för ta dig ner på eget vis. Många har redan ordnat 
minibussar och vi hoppas på en  djurgårdskaravan längs vägarna 
så som vi brukar göra!                                                  

 Datum: 23 november
 Resmål: Umeå
 Arena: T3 Center
 Pris: 350 kronor 
 Restid: 7,5 - 9 h
 Avresa: Ej bestämt
 Matchstart: 16.00
 Hemkomst: Sent
 Matchbiljett: 120 kr
 
 Håll utkik på 
 jarnkaminerna.se för 
 information om tider  
och annat kul om resan.

   Datum: 3 november
   Resmål: Växjö
   Arena: Myresjöhus arena

   Pris: 450 kronor 
   Restid: ca. 6,5 timmar
   Avresa: 06.00
   Ankomst: ca. 12.30
   Matchstart: 15.00
   Hemkomst: ca. 23.30
   Matchbiljett: 
   150 kr/v 80 kr/u

Boka din resa idag och bli medlem (150 kr) 
i Sveriges bästa supporterförening på 

www.jarnkaminerna.se

Untitled-1   1 2013-10-23   00:28
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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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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.

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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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:  16113
Namn:  Göran ”Henka” Hentiksson
Ålder: 65
Ort:  Sollentuna

Hur och när blev du Djurgårdare?
Det var nog när jag på plats upplevde Djurgårdens SM guld 1959 i 
fotboll och senare under 60-talet såg DIF krossa AIK med tvåsif-
frigt i hockey på Solnais. Då blev man fast.

Vilka förväntningar har du på Djurgårdens nya arena Tele2?
Ljus o fräsch arena, närheten till plan och att alla ser bra från sina 
platser. Kan säkert göra att vi fångar in många nya supportrar.

Favoritspelare genom tiderna?
Knivsta Sandberg med Tjalle Mild som tvåa. Båda var också med i 
både fotbolls- och hockeylandslaget.

Vad betyder Djurgården för dig?
Engagemang och spänning. Väcker ofta heta diskussioner med 
bekanta.

Hur slutar denna säsong för Djurgården?
Förhoppningsvis på övre halvan. Bra, med tanke på den hemska vårsäsongen.
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I oktober 2012 dök han upp på provträning på ”Hjor-
tis”, den unge Ghanafödde talangen. Det snackades 
om att dåvarande managern Magnus Pehrsson hade 
varit och träffat den engelska storklubben Manches-
ter City och den första delen av ”samarbetet” var att 
DIF skulle låna Godsway Donyoh under hela denna 
säsong.

Innan Donyoh scoutades och värvades till Man-
chester City representerade han akademin Right To 
Dream Academy i hemlandet Ghana. Akademin är 
känd för att fostra duktiga fotbollspelare och har gjort 
bra resultat i internationella klubblagsturneringar. Det 
är en av de ledande akademierna i hemlandet och man 
har levererat en mängd spelare till klubbar i Europa

På plats i Sverige berättade Godsway för DIFTV att 
han trodde att spelet här i ”blårandigt” skulle passa 
honom bättre än i de ljusblå tröjorna han inte riktigt 

fått chansen att visa upp sig i. Han menade att med 
sin snabbhet skulle han komma mer till sin rätt i den 
svenska fotbollen än i City där man lägger mer fokus 
på bollinnehav.

Säsongen har varit klart godkänd för den nyblivne 
19-åringen, födelsedagen firades den 14 oktober. Det 
har hittills blivit spel i 21 allsvenska matcher var av 
11 från start, två gjorda mål och lika många assists. Vi 
minns alla hans mål mot Helsingborg hemma på Tele 
2 då DIF slog dåvarande serieledaren med 2-1.

Om detta är Godsway Donyohs sista match på Tele 
2 får framtiden utvisa. Han har gått ut i diverse me-
dier och sagt att han gärna stannar i världens vackraste 
förening men att det är upp till klubbarna att lösa det-
ta. Vi hoppas att vi får fortsätta att följa utvecklingen 
av denna unga kille till en ny framtida skyttekung i 
DIF. Kanske börjar den resan idag mot Gefle?

Godsway 
Donyoh

Spelarprofil  Jonathan Israelson
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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



DIF Ungdom  Jonas Riedel

DIF Hood

599:-

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.

Klassisk hood med tryckt emblem på 
bröstet. Tight passform. Finns även i 

JR-storlekar för de yngre, pris 499:-

Tack för i år, snart ses vi igen 
En säsong för ungdomsfotbollen inom Djurgårdens Fotboll startar måndag vecka 45 ett år, och pågår fram 
till söndag vecka 44 nästkommande år. Det är därmed dags att summera ytterligare ett långt och härligt år av 
ungdomsfotboll. Det har varit många roliga, utbildande och utvecklande träningar, spännande matcher, cuper 
och nya upplevelser både på och utanför planen.

Vi tackar alla spelare mellan 6 och 19 år för säsongen. Våra yngsta, pojkar och flickor, födda 2007, har ge-
nomfört sin första säsong i DIF FF i vår Knatteskola och Vinterknatteskola. Från Maj 2014 välkomnar vi nya 
6-åringar, födda 2008, till fotbollens värld. Mer info hittar ni under ”spelare” på dif.se/ungdom. Pojkar födda 
1994 övergår från ungdomsfotboll till seniorspel och vi tackar dem som lämnar föreningen för alla år inom DIF 
ungdom och önskar stort lycka till samtidigt som vi välkomnar er åter i framtiden som ledare, föräldrar och 
funktionärer inom föreningen. 

Ett stort tack till alla som finns i och runt ungdomsfotbollen för 2013, spelare, ledare, föräldrar/syskon, övriga 
släkt & vänner, Stockholms Stads personal och övriga samarbetspartner som GIH, Bosön, Idrottshallen i 
Rissne, Rådmansö SK, Friends Idrott, Valencia FC, Engelbrektskolan, Vittra Gymnasiet, Campus Manilla och 
andra klubbar som gör vår ungdomsfotboll till vad den är. 

Redan om några veckor ses vi alltså igen och startar säsongen 2014.
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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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Säsongen 2013 måste ha varit den mest besynner-
liga på många, många år. Minns ni? Värre säsongstart 
är svårt att föreställa sig. Allt såg visserligen rätt så 
lovande ut på försäsongen, så där som det brukar göra.  
Lite upp, lite ner, lite prövande och laborerande med 
uppställningarna och ibland pang på i kylan.
   
Första matchen på Stadion mot Mjällby den 8 april: 
fylld av förhoppningar, äntligen igång! En dryg 
halvtimme in i matchen när Mjällby hade tagit led-
ningen med 1-0 och jublade utmanande framför 
Djurgårds-klacken kunde man riktigt ta på bes-
vikelsen.  Matchen avbröts när några som helst av 
allt låter sig provoceras började kasta vad de råkade 
ha för handen in på planen. Den kom aldrig för att 
aldrig att återupptas, såsom det en tid sas från höga 
vederbörande. Domen blev till sist en tilldömd förlust 
med 0-3. Det är lätt att glömt att det faktiskt inte bara 

handlade om ett förfluget päron kastades mot mot-
ståndarspelare. Att så var fallet var till och med tristare 
än det benhårda straffet.
   
Eller som en undrande sexåring sa till sin pappa på 
familjeläktaren: Varför kastar dom flaskor? Varför är 
alla så arga på den som fick flaskan på sig? Sådana 
händelser sätter alltid sina spår, inte bara hos oss som 
aldrig någonsin kastat en krona på annat än inträdes-
biljetten eller en varmkorv i pausen. Och den som inte 
tror att spelarna påverkas borde tänka om. Det tål att 
sägas igen: allt som sker på läktarplats är betydelsefullt 
för spelarnas humör och spelglädje. Det behöver man 
inte vara moralist för att inse. Det räcker med att titta 
på matcherna. (För att inte tala om att även domare 
påverkas i en icke önskvärd riktning av att kallas h-a. 
Det borde fansen veta vid det här laget).
   

Krönika  Eva af Geijerstam

I moll och dur
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Vårsäsongen gick vidare i samma dystra tecken. 
Till synes ohjälpligt sist i tabellen efter de första sju 
våromgångarna, den aldrig fullföljda Mjällby-match-
en inräknad. Spelare som bara ryckvis utstrålade lust 
och vilja. Desto oftare med tuggummi i benen – inte 
så mycket spring i benen där inte - och synbarligen 
för mycket tankar och taktiska dispositioner i huvu-
det. Lägg därtill ständiga ommöbleringar i uppställn-
ingen i misslyckade försök att skaka liv och lust i en 
delvis generande avdomnad tempofattig men absolut 
talangfull spelartrupp. Var verkligen inte Djurgården 
bättre än målskillnaden 2 – 17 och en enda inspelad 
poäng?
   
Och så tumultet och motsättningarna i den centrala 
organisationen. Det underliga och fullständigt otil-
låtna besöket på Kaknäs av självpåtagna talesmän för 
’supportrarna’, ett sms efter förlusten mot Elfsborg: 
tränaren och tillika sportchefen Magnus Pehrs-
son uppfattade samtalen som förtäckta hotelser och 
avgick. Med honom avgick också ordförande Tommy 
Jacobsson och tog sin givmilda hand från klubben.
   
I ett undergångsreportage i tidskriften Offside 
förutspåddes att de föga smickrande omständighe-
terna och avgångarna var början på DIF:s fullstän-
diga sammanbrott och svanesång som klubb. Lite 
för tidigt skulle det visa sig. Det började bli roligt att 
vara Djurgårdare redan innan Per Mattias Høgmo 
tillträdde lagom till årets första derby. Som en per-
fekt avvikelse från de senaste säsongerna besegrades 

MFF på Stadion med 3-2 några dagar dessförinnan. 
För första gången med ett mål på övertid, dessa för-
bannade sista skälvande minuter som alltför många 
gånger tidigare betytt antingen tappad ledning till 
förlust eller oavgjort. (Däremot kan man fortfarande 
känna obehag över vissas hänsynslösa häcklande av 
Miiko Albornoz. Hade han inte redan straffats nog?)
   
Hur tacksam man än är så här i slutet av säsongen 
över hans ankomst (tack Bosse Andersson som lär 
ha kommit med tipset!), hans humor, psykologiska 
skarpsinne, och oskattbara insats går det aldrig att 
ursäkta vad som tvingade fram tränarbytet. Men som 
sagt, när blev det riktigt roligt? 
   
Spelglädjens återkomst med enkla medel är kanske 
det allra viktigaste. Se bara på det suveräna draget att 
låta ungdomarna Emil Bergström och Daniel Am-
artey bilda mittbackspar och utvecklas med språng. 
Tålamodet. Apropå Emil Bergström, extra roligt att 
denne ur-Djurgårdare gjorde det allra sista målet på 
Stadion. En kväll som för övrigt gav Offside ytterli-
gare smäll på fingrarna genom att visa upp en varm 
och osentimental känsla för Djurgårds-historia och 
framtidstro.
   
Eller den fortsatta sommaren och hösten på den nya 
vackra arenan: så många till synes små men helt rik-
tiga beslut. Men spelglädjens återkomst är nog Per 
Mattias Høgmos allra viktigaste bidrag. Låt oss hop-
pas att den kommit för att stanna.
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www.klockmaster.com

FÄLTÖVERSTEN
08-661 61 92
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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: Glenn Nyberg

GEFLE IF

1.  Mattias Hugosson
2.  Olof Mård
3.  Jonas Olsson
4.  Anders Wikström
5.  Zakaria Abdullai
6.  Pär Asp
7.  Alexander Faltsetas
8.  Simon Lundevall
9.  Johan Oremo
10.  Jakob Orlov
11.  Sive Pekezela
12.  Daniel Bernhardsson
13.  William Lundin
14.  Jens Portin
15.  Mikael Dahlberg
16.  David Fällman
17.  Jonas Lantto
18.  Erik Törnros
19.  Marcus Hansson
20.  Emil Bellander
22.  Emil Hedvall
23.  Johan Svantesson
24.  Erik Olsson
25.  Joachim Adukor
30.  Oskar Larsson


