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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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TRÄNARENS ORD

Anfallsspelet mot AIK var inte tillräckligt bra under första halvlek, 
dessutom hamnade vi ett underläge. Det tyder på mental styrka att 
vi kunde ta oss ur det och få med oss en poäng i ett derby mot ett 
lag som jagar guldet, den styrkan tar vi med oss från matchen. Des-
sutom tycker jag att vårt försvarsspel gick åt rätt håll.
    
Publiken var fantastisk under matchen och trots att det var borta-
plan så kändes det som om det var vi som hade stödet. Stödet och 
stämningen på läktaren har varit fantastiskt en lång tid och det är vi 
givetvis mycket tacksamma för, det betyder mycket för oss.
   
Vi har fyra spelare som har lämnat och, och dessutom har Andreas 
Johansson varit skadad ett tag. Det betyder att det blir nya rela-
tioner som ska sätta sig i laget. Två av dessa spelare är dessutom 
nya. Sebastian Andersson är tyvärr avstängd den här matchen, men 
han har visat att han är en bra spelare som har tillfört laget viktiga 
egenskaper. Fredrik Stenman har bra pondus vilket han vid flera till-
fällen visade i straffområdet mot AIK. Fredrik kommer allt mer in i det 
och han kommer att bli mycket nyttig för oss framöver.
    
Nu har vi fyra raka matcher i Allsvenskan här på Tele2 Arena. Det 
gynnar oss att slippa byta underlag varje match, men självklart ska vi 
inte slå oss till ro med det, det kommer att behövas hårt arbete hela 
tiden. Djurgården har haft många tuffa matcher mot Mjällby de sen-
aste åren, men vi vill ta ytterligare ett steg och då ska vi ha en mycket 
bra chans att få med oss tre poäng. 

Välkomna!



KOMMANDE HEMMAMATCHER:

Djurgårdens IF - Malmö FF  2014-08-31    19:05
Djurgårdens IF - Åtvidaberg  2014-09-14    17:30
Djurgårdens IF - Falkenberg  2014-09-24    19:00

Köp biljetter på dif.se

Lag S V O F GM-IM D P

Malmö FF 20 13 6 1 40-18 22 45

AIK 20 11 5 4 41-29 12 38

IF Elfsborg 20 11 4 5 32-21 11 37

BK Häcken 19 10 4 5 37-23 14 34

IFK Göteborg 20 7 10 3 33-23 10 31

Kalmar FF 20 8 7 5 27-25 2 31

Djurgården 19 5 9 5 28-24 4 24

Åtvidabergs FF 20 6 6 8 23-33 -10 24

Gefle IF FF 20 5 8 7 23-24 -1 23

Falkenbergs FF 20 6 5 9 25-31 -6 23

Helsingborgs IF 19 5 7 7 23-26 -3 22

Örebro 20 5 7 8 26-31 -5 22

IFK Norrköping FK 19 5 6 8 21-32 -11 21

Halmstads BK 19 5 5 9 23-35 -12 20

Mjällby AIF 19 5 3 11 20-29 -9 18

IF Brommapojkarna 20 1 6 13 23-41 -18 9

AllSVENSKAN 2014

Uppdaterad 2014-08-18



Vi garanterar din likviditet personligt och smidigt 
www.prioritet.se

Bäste företagare! 
 
Varför vänta  
på dina pengar? 
Sälj dina fakturor till oss  
så har du pengarna samma dag. 
Ring oss på tel 020-300 100 eller 
maila till marknad@prioritet.se 

LADDA UPP INFÖR MATCHEN MED 
RESTEN AV DJURGÅRDSFAMILJEN 

PÅ MEDLEMSKLUBBEN

I samarbete med Enzo´s på Tolv Stockholm 
(under planen på Tele2 Arena) har vi tagit fram 
ett koncept som riktar sig till våra medlemmar.  
I Medlemsklubben intervjuas spelare, ledare 

och andra Djurgårdsprofiler med start 75 
minuter innan avspark. Få startelvan först 

av alla då den presenteras av Pelle Olsson 
eller annan DIF-ledare på scen, ät en bit mat 
eller ta något gott att dricka innan matchen. 
För 200 kronor kan du äta från en frikostig 
buffé, där 100 av de 200 kronorna går till 

Djurgården Fotboll. Medlemsklubben öppnar 
två och en halv timme innan match och entrén 
är belägen på utsidan av Tolv Stockholm från 
Arenavägen. Giltigt medlemskort krävs och 
det är 20-årsgräns. Dock kan du som vuxen 

medlem ta med dig barn upp till 15 år för att 
äta en bit mat och ta del av scenprogrammet. 
Antalet platser är begränsat och du bokar din 

plats på difbiljetter.se/enzos

matchprgm.indd   1 2014-04-23   11:11
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adidas.com/predator
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Kom fram laddade
- Idrottsklubbarnas bussbolag 

Interbus har alltid varit idrottsklubbarnas självklara val när det gäller busstransporter. 
Vi har alltid miljö, kvalitet, säkerhet och punktlighet i fokus. Ni är givetvis lika väl-
komna att åka med oss om ni är ett kompisgäng, företag eller annat sällskap som 
skall ut på resa. Vi kör allt från korta transfers till flerdagarsresor genom Europa. 
Välkomna ombord! 

Tips! 
Hyr Djurgårdens 

spelarbuss.

<

Stockholm - Göteborg - Malmö

För mer information och bokning besök www.interbus.se 



TACK FÖR STÖDET

Vi garanterar din likviditet personligt och smidigt 
www.prioritet.se

Bäste företagare! 
 
Varför vänta  
på dina pengar? 
Sälj dina fakturor till oss  
så har du pengarna samma dag. 
Ring oss på tel 020-300 100 eller 
maila till marknad@prioritet.se 



RESTAURANG & FESTVÅNING

Välkomna in på lunch alla 
Djurgårdare!

Fiskartorpsvägen 20
114 33, Stockholm

Tel. 08-10 10 39

TACK FÖR STÖDET

 



DJURGÅRDEN

12.  Kenneth Høie 

23.  Hampus Nilsson

30.  Eric Dahlgren 

2.  Jesper Arvidsson

3. Fredrik Stenman

5.  Stefan Karlsson

6.  Alexander Faltsetas

7.  Martin Broberg

8.  Andreas Johansson

9.  Haris Radetinac

11.  Amadou Jawo

13.  Emil Bergström

14.  Mattias Östberg

15.  Mark Mayambela

16. Sebastian Andersson

17.  Xolani Mdaki

19. Nahir Oyal

20.  Simon Tibbling

22.  Philip Hellquist

28.  Aleksandar Prijovic

31. Kevin Deeromram 

32.  Tim Söderström

33.  Jakob Glasberg

34.  Frej Ersa Engberg

35.  Christian Rubio Sivodedov

36.  Philip Sparrdal Mantilla
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1.  Mattias Asper

2.  Viktor Agardius

3.  Gbenga Arokoyo

3.  Jasmin Sudic

4.  Daniel Ivanovski

5.  Rikard Östlin

6.  Gudmann Thorisson

7.  Kristian Haynes

8.  Robin Strömberg

10.  Marcus Ekenberg

10.  Christian Wilhelmsson

11.  Patrik Ingelsten

11.  Joel Enarsson

12.  David Löfquist

13.  Daniel Nilsson

14.  Daniel Nicklasson

15.  Viktor Nilsson

17.  Lucas Grill

18.  Hampus Bergdahl

19.  Rasmus Persson

20.  Kwame Bonsu

21.  Simon Nilsson

21.  Viktor Götesson

22.  Jesper Gustavsson

24.  Mattias Håkansson

25.  Anton Dahlström

29.  Danny Ervik

30.  Jesper Johansson

75.  Andreas Blomqvist

H U V U D P A R T N E R S  2 0 1 4

Vi garanterar din likviditet personligt och smidigt 
www.prioritet.se

Bäste företagare! 
 
Varför vänta  
på dina pengar? 
Sälj dina fakturor till oss  
så har du pengarna samma dag. 
Ring oss på tel 020-300 100 eller 
maila till marknad@prioritet.se 

Domare: 
Ass. domare 1: 
Ass. domare 2: 
Fjärdedomare: Jesper Ekwall, Vendelsö 


