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IDAG PÄ STADION

MEDLEMSTÄLTET
För dig som har fyllt 20 år, inne
har säsongskort och är medlem i 
DIF finns medlemstältet. Här kan 
du äta och dricka gott och umgås 
med djurgårdare före match. Vi 
har plats för 600 gäster.

PLAYGROUND
Är området utanför sektion K. 
Här hittar du aktiviteter för våra 
yngre besökare med bland annat 
hoppborg och straffsparkslägg
ning. Här brukar också Järnkani
nen hålla till.

MINIKAMINERNA
Vid uppgången till sektion K finns 
Minikaminernas tält. Här kan du 
som är under 14 år och medlem i 
DIF även bli medlem i Minikami
nerna, klubben för våra yngsta 
supportrar, helt gratis.

STOCKHOLMS STOLTHET I GOLF
Som regerande mästare i Alliansgolfen, där vi slog AIK, Bajen och SSK, 
är det verkligen jättekul att få visa upp oss på härliga Stockholms Sta
dion idag.

Daja chippade tidigare under säsongen in en snygg straff i mål. Hos oss 
kan du chippa in en mindre boll i hål!

Kom till Playground idag före matchen och testa golf! Mer om oss hit
tar du på djurgardensgolf.se

KOMMANDE MATCHER*
DIURGÅRDEN HELSINGBORG 
KALMAR FF - DJURGÅRDEN 
DJURGÅRDEN - ELFSBORG 
ELFSBORG - DJURGÅRDEN 
GEFLE IF - DJURGÅRDEN
DJURGÄRDEN - HAMMARBY 
ÖREBRO - DJURGÅRDEN 
DJURGÅRDEN - IFK GÖTEBORG 
GAIS - DJURGÅRDEN 
DJURGÅRDEN - MALMÖ FF 
BP-DJURGÅRDEN

SÖNDAG 5 JULI 18.00
LÖRDAG 1 JULI 16.00
SÖNDAG 19 JULI 18.00
SÖNDAG 26 JULI 18.00
MÅNDAG 3 AUG 19.00
SÖNDAG 9 AUG 16.00
MÅNDAG 17 AUG 19.00
SÖNDAG 23 AUG
MÅNDAG 31 AUG 19.00
MÅNDAG 14 SEP 19.00
SÖNDAG 20 SEP 12.30

DJURGÅRDEN - HALMSTADS BK 
AIK DJURGÅRDEN 
DJURGÅRDEN - TRELLEBORG 
BK HÄCKEN - DJURGÄRDEN 
DJURGÅRDEN - ÖRGRYTE 
HELSINGBORG - DJURGÅRDEN 
DJURGÅRDEN - KALMAR FF

TORSDAG 24 SEP 19.00
MÅNDAG 28 SEP 19.00
LÖRDAG 3 OKT 13.00
MÅNDAG 19 OKT 19.00
LÖRDAG 24 OKT 16.00
TORSDAG 29 OKT 19.00
SÖNDAG 1 NOV 15.00

Observera att matcher kan flyttas. Håll dig uppdaterad på dif.se. Biljetter släpps 25 
maj på Ticnet. utom till matchen DIF-IFK Göteborg, de släpps 10 juni.
**Om Göteborg missar UEFA playoff spelas matchen istället måndag 24 augusti på 
Stadion, matchdag fastställs den 6 augusti.

djurgardensgolf.se


STOR ELOGE 
TILL KLACKEN!
Ikväll spelar Djurgården sin elfte match i årets Allsvenska och den 
sista på hemmaplan innan Allsvenskan gör uppehåll i juni för U21 
EM som spelas i Sverige. Kvällens motståndare, BK Häcken, slog IFK 
Göteborg med 4-1. Innebär det att laget från Hisingen vinner med 
10-1 mot oss ikväll? Skulle inte tro det. Med resultatet mot Göteborg 
tillsammans med Djurgårdens tabelläge så finns det ingen som helst 
risk för underskattning av någon motståndare i Allsvenskan. Efter 
att ha sett Häcken ett par gånger i år så måste jag säga att de spelar 
en småtrevlig fotboll med snabba omställningar, så det gäller att se 
upp från start.

Inför kvällens match måste jag passa på att ge en stor eloge till 
klacken på M och N för er sång på matcherna. Trots att det gått tungt 
fortsätter sången. Det är ovärderligt för Djurgården med supportrar 
som ställer upp i motgång. Med gemensamma kraftansträngningar så 
ska vi se till att kämpa ännu mer för att det ska gå bättre på planen.

Söndag 5 juli spelas nästa hemmamatch. Helsingborg kommer till 
Stadion och matchen börjar 18.00. Se till att köpa din biljett snarast 
via dif.se.

Vi hälsar medlemmar, publik, samarbetspartners, domare, mot
ståndare och media välkomna till dagens match.

■ TOMAS AF GEIJERSTAM

Sjung för gamla Djurgår’n nu, 
sjung av hjärtat sjung! 

Enda klubb i världen som är evigt lika ung! 
Sjung när vi har vinst på gång 
och sjung när det går snett.

Så länge gamla Djurgår’n finns känns livet ändå lätt!
Sjung för gamla Djurgår’n nu, 

sjung i ur och skur!
Visa folk att blåa ränder dom går aldrig ur!

Vem som vill kan sticka upp, 
men vi är nummer ett! 

Så länge gamla Djurgår’n finns känns livet ändå lätt!

blåranden
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VI VILL INGET HELLRE 
ÄN ATT BJUDA IGEN MED 

BRA SPEL OCH POÄNG
Det sista matcherna inför uppehållet är viktiga, vi 
har spelat allt bättre men vi vill ta poäng för att få 
positiv energi med oss under ledigheten. Truppen 
börjar bli lite sliten efter det hårda matchandet, 
men så är det för alla lag. Ändå har vi haft få skador 
under Allsvenskan och det är skönt. Skador som 
uppstår vid smällar klarar man sig aldrig ifrån, 
men förslitningsskador och överbelastningsskador 
har vi haft lite av och det visar att vårt upplägg 
fungerar. Tyvärr är det några av de mer rutinerade 
spelarna, karaktärsspelare som Mikael Dahlberg 
och Daniel Sjölund, som varit skadade, spelare som 
är viktiga förlaget. Samtidigt är det andra som har 
klivit fram och gjort det helt ok. Peter Magnusson, 
som nästan inte har spelat i A-laget när han kliver 
in i derbyt mot AIK och ändå gör det riktigt bra, 
det är tecken på bra karaktär. Petter Gustafsson 
är en annan spelare, han spelade i division två 
förra året och nu ser det ut som att han aldrig gjort 
annat än spelat i Allsvenskan. Det är intressant 
att titta på backlinjen mot AIK, med dessa två, 
Kebba Ceesay och Toni Kuivasto. Förutom Toni är 
det inte många Allsvenska matcher i rutin, ändå 
gör de det riktigt bra.

Häcken som vi möter idag är ytterligare ett 
organiserat 4-2-3-1-lag. De hade AIK i gungning 
i början av matchen mot dem, vann mot Örgryte 
och har säkert ett bra självförtroende när de 
kommer till Stadion. För oss gäller det att komma 
upp i samma intensitet som i derbyt mot AIK, då 
ska det inte vara en omöjlig uppgift, även om vi 
har full respekt för dem.

Publiken, ja det blir lite tjatigt, men faktum 
är att de har varit fantastiska på läktaren och vi 
vill inget hellre än att bjuda igen med bra spel och 
poäng. Det hoppas jag verkligen att vi ska kunna 
göra idag.

Välkomna till Stadion och matchen mot Häcken!

Andrée Jeglertz
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DJURGÄRDEN FOTBOLL

Dags för sommarkollo!

För fjärde året i rad arrangerar Djurgårdsandan 
sommarkollo på Rådmansö i Norrtäljes fagra skär
gård. Det är hög tid att anmäla sig om man vill få 
uppleva en riktig höjdarvecka i sommar. Sommar
kollot på Rådmansö i Norrtälje skärgård är numera 
en tradition likt kollot som i många år bedrevs på 
Barnens ö.

Arets sommarkollo är, likt de andra, inte elitanpas
sat vilket medför att alla som vill uppleva en som
marvecka fylld av skratt, sol och bad och givetvis 
mycket fotboll har möjlighet till det.

I år kan alla pojkar och flickor födda mellan 1994- 
1999 anmäla sig. De veckor som finns att välja på är 
vecka 31 eller vecka 32. Samtliga deltagare får mat, 
logi, en vattenflaska, en fotboll, en träningströja 
samt två matchbiljetter till DIF-Halmstad (datum ej 
satt vid skrivande stund). På programmet står bland

annat en heldag på en bondgård och en visit på en 
ICA-butik.

Priset för denna smått fantastiska upplevelse är 
2500 kronor/person och vecka. Anmäl dig till kollot 
på dif.se/sommarkollo.

"Sommarkollot är bland det bästa jag har gjort, någonsin." 
Helena Ekvall, deltagare 2008.

Hans Stergel, Carl-Eric Ericsson, Per-Ove Stridh, Håkan Andersson, 
Monica Folkesson, Maria Karlsson, Håkan Andersson, Peter Monthan, 

Lars Bertram, Camilla Petersson, Robert Westerberg, Jens Eriksson, 
Malin Engström, Anna Nordstöm, Per Hägglund, Thérése Eder, 

Camilla Didriksson, Johan Söderlund, Martin Arnbom, 
Alexander Norlindh, Therese Adolfsson, Axel Oscarsson, 

Daniel Haddad, Saga Urban, Oscar Jernberg, Wendela Hemberg, 
William Wistén, Eduard Käll, Melker Winnerblad, Alice Almgren, 

Sofia Lindqvist, Matilda Lindqvist, Elias Lindquist.

MAJ MAJ JUNI JULI

ONSDAG

JUNIORALLSVENSKAN 
DIF - VÄSTERÅS

17.30, HJORTHAGENS IP

SÖNDAG

DAMALLSVENSKAN 
DIF - SUNNANÅ SK

15.00, KRISTINEBERG

SÖNDAG

POJKALLSVENSKAN 
ÄLVSJÖ AIK - DIF 

12.00, SPELPLATS EJ KLART

SÖNDAG

ALLSVENSKAN
DIF - HELSINGBORG

18.00, STADION
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DJURGÅRDENS TRUPP 2009
Pa Dembo Touray
Målvakt 15 Oskar Wahlström

Målvakt 30
Född: 31 mars 1980
Längd/vikt: 198 cm/105 kg

Född: 16 augusti 1976
Längd/vikt: 198 cm/95 kg

Trots tyngden och längden är Pa Dembo snabbt nere 
vid stolparna och visar ofta prov på fantomrädd
ningar. Med sina gigantiska utkast kan han dessutom 
skapa snabba spelvändningar och målchanser åt laget. 
Den gambiske nationalidolen arbetar hårt på att 
förbättra koncentrationen och minimera misstagen.

Wahlström har flyttat tillbaka till Västerås men har 
ändå skrivit på ett nytt kontrakt med Djurgården som 
sträcker sig över det här året. Han har oftast suttit 
på bänken medan Touray vaktat målet men skött sina 
inhopp med den äran och visat vilken räckvidd han 
har. Han har tyvärr haft problem med en axel men 
hoppas på en skadefri säsong i år.

Philip Hellquist
Mittfältare

Patrik Haginge
Försvarare

Född: 12 maj 1991
Längd/vikt: 185 cm/73 kg

Född: 2 april 1985 
Längd/vikt: 183 cm/74 kg 
Moderklubb: IF Eker

Trots sin unga ålder har den ambitiöse ur-djurgårda
ren skaffat sig en hel del erfarenhet från spel i A-laget. 
I år går bollen mer genom mittfältet och det passar 
Philip bättre. Han valdes inte oväntat till ”årets ju
nior” i Djurgården 2008 och har sagt att han tänker 
ge allt för att ta en plats i elvan.

24-årige ”Hagge” har gjort tre framträdanden i U21- 
landslaget och mest agerat högerback sedan han 
bytte Örebro mot Djurgården i juni 2008. Hans frej
diga spelstil och vilja att följa med upp i anfallen fick 
dåvarande klubbdirektören Bosse Andersson att 
jobba hårt för hans namnteckning på ett tre- och ett 
halvårskontrakt.

Petter Gustafsson
Försvarare

Tony Kuivasto 
Försvarare

Född: 1 januari 1985 
Längd/vikt: 179 cm/75 kg 
Moderklubb: IFK Anderstorp

Född: 31 december 1975 
Längd/vikt: 187 cm/83 kg 
Moderklubb: Ilves Tamper.

Skellefteåförvärvet är en lugn och trygg norrlänning 
som förvandlas när domaren blåser till spel. Han har 
imponerat som dartspelare men också som vänsterback 
trots att han är högerfotad och hade en lyckosam 
sejour som anfallare med 13 seriemål i fjol. Då blev 
han också utnämnd till årets division 2-spelare i 
Västerbotten.

Den finske trotjänaren Toni är professionell ut i tå
spetsarna och ytterst placeringssäker. Sedan som
maren 2003 har han varit en pålitlig rese i det blåran
diga mittförsvaret med sin förmåga att vinna 
nickduellerna och sin höga lägstanivå. Tack vare sin 
längd och sin sisu är han även ett offensivt triumfkort 
vid fasta situationer.



14000
Medlemssiffran talar sitt tydliga språk och 
visar pä det enorma engagemang som finns 
i Djurgärden Fotboll. Bland ledare, spelare, 
föräldrar och supportrar, som känner som 
vi och brinner för fotboll. För klacksparkar, 
snygga mål, smörpassningar och perfekta 
glidtacklingar. Och för gemenskap, förenings
anda och sann glädje. En glädje som vi vill 
uppmuntra och stödja, genom att erbjuda 
det bästa för föreningen i form av sortiment, 
pris och service. Sä att ni kan fortsätta att



Prince Ikpe Ekong
Försvarare

Jan Tauer 
Försvarare7

Född: 5 oktober 1978
Längd/vikt: 179 cm/79 kg

Född: 26 augusti 1983
Längd/vikt: 190 cm/86 kg

Prinsen är en ledartyp på planen som vågar hålla i 
bollen tack vare sin teknik och goda speluppfattning. 
Nigerianen har gjort 22 A-landskamper och har en 
bronsmedalj från afrikanska mästerskapen 2004. 
Innermittfältaren har erfarenhet från spel i flera 
länder, bland annat Kina, men kom till DIF från 
allsvenska Gais sommaren 2008.

”Janne Tauer - Beckenbauer” skanderar Järnkami
nerna och det är lätt att förstå varför den långhårige 
tysken blev en publikfavorit och kultspelare redan 
under sin första träningsmatch med Djurgården. Han 
tvekar aldrig inför en möjlighet att fylla på offensiven 
på vänsterkanten och slår inlägg som ofta är lika 
precisa som underskattade.

Johan Oremo
Mittfältare

9 Christer Youssef
Anfallare

Född: 24 oktober 1986
Längd/vikt: 186 cm/78 kg

Född: 1 december 1987
Längd/vikt: 176 cm/72 kg

I år är Johan med från början och tröja nummer 27 
har blivit nummer nio. Nu får vi förhoppningsvis se 
betydligt mer av hans styrka, löpvilja och målfarlighet. 
22-åringen från Söderhamn har redan debuterat i 
A-landslaget, avslutar lika gärna med fötterna som 
med huvudet och utsågs till ”årets nykomling” vid 
Fotbollsgalan 2007.

BP-förvärvet passar väldigt bra in i modellen när 
Djurgården återgår till ett snabbt spel efter marken 
efter ett par tjongsäsonger. Youssef är en skicklig 
passningsspelare som är riktigt snabb och kan skjuta 
med båda fötterna. Han är oprövad i Allsvenskan 
inför årets säsong men tröjnumret skvallrar om lag
ledningens stora förhoppningar.

Daniel Sjölund
Mittfältare

11 Mattias Jonson
Anfallare
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Född: 22 april 1983
Längd/vikt: 178 cm/75 kg

Född: 16 januari 1974
Längd/vikt: 179 cm/78 kg

Ålänningen "Daja” har varit Djurgårdens bästa spe
lare sett till de senaste säsongerna. I år har han dess
utom varit frisk och kunnat vara med och träna på 
försäsongen. Trots sin storlek är han mycket tuff och 
förlorar sällan närkamper. Lägg till det en mycket hög 
arbetskapacitet, ett bra målsinne och ett ännu bättre 
spelsinne.

Han beskriver sig själv som en spelare för dem som 
”hellre ser en brunkarfint med ett efterföljande mot- 
lägg än någon löjlig överstegare". Tyvärr har han 
varit förföljd av skador, avstängningar och sjukdomar 
under sin tid i blårandigt men när han väl är på planen 
höjer han hela laget med sin inställning.







OFFICIELLA PARTNERS



Det går tungt nu för vårt fotbollslag och det är 
lätt att bli frustrerad när det inte vill sig riktigt 
på planen. Men samtidigt kommer man till 
Stadion match efter match och kan även tänka 
sig att åka lite längre ibland. Så varför går vi på 
matcherna egentligen? Sanningen är ju så klart 
att vi inte lider hela tiden, inte ens när det går 
riktigt dåligt. Vi har ju faktiskt ganska trevligt 
när vi träffas innan och ibland efter matcherna. 
Till och med hemresan från en bedrövlig borta- 
match brukar ju innehålla lite skratt och trevli
ga kompisar. För det är just det som vi har kvar, 
vi har alla samma (nästan i alla fall) passion för 
vårt lag och har också förståelsen för varför det 
känns jobbigt när man inte vinner. Samma stöd 
hittar du inte hos dina arbetskamrater, eller 
kanske inte ens i din närmaste familj - även om 
vi är många som har förstående nära oss.

Jag har gått på våra matcher i över 25 år nu. 
På den tiden hinner man vara med om en hel 
del upplevelser. Många år med derbyn (som 
man ibland helst vill slippa inför att de spelas), 
kvalmatcher (på tok för många) och frustra
tion över missade målchanser och till och med 
uteblivna dito, målvaktsmissar och bortdömda 
mål. Men också framgångar med derbysegrar 
och matcher där man varit utspelade men ändå 
vunnit till slut och inte minst gulden. Det är ju 
dock inte med framgångarna som grupperin
gen supportrar växer sig stark. Visst det kom
mer många nya när det går bra - men det är de 
som blir kvar i motgång som man får stödet av. 
Aren av framgång har vi i färskt minne men 
det är inte många år sedan vi var ett betydligt 

svajigare lag än vi är idag. Framgången har dock 
sitt pris, ju större man blir desto kraftigare blir 
fallet när det går dåligt. Nu ska ni inte tro att jag 
nedvärderar guldåren, det var otroligt skönt att 
få den lönen för mödan som man gått igenom 
- men jag hade länge svårt att tro att det skulle 
kunna hända.

"Har ni varit med ett tag så vet ni 
att vi kommer att ha kul igen."

Oavsett allt detta så är den största anlednin
gen till att jag fortfarande tycker att det är så 
viktigt att gå på våra matcher är ni, alla ni som 
precis som jag återkommer till Stadion för att 
få hoppas, få svära när domaren vinkar för off
side i fel läge, få jubla när nätet äntligen rasslar. 
Men också att träffas på puben innan matchen 
snacka lite om Djurgår’n, livet och annat som 
händer. Det är ju framför allt något som man 
hinner med när man åker på bortamatcherna. 
Det är många personer som jag fått som vänner 
under alla dessa år, de flesta själar som jag tro
ligtvis aldrig skulle ha fått chansen att lära kän
na annars. Gudarna ska veta att vi är en brokig 
skara människor - och det är jävligt roligt att 
alla vi är så olika. Vi har gått igenom mycket, 
inte bara saker jag nämnt ovan, med direkt 
djurgårdsanknytning. Vi har träffats på fester, 
jobb, festivaler, semestrar och en så enkel sak 
att man hälsar på stan när man möts. Stort tack 
till alla er som fortfarande har tålamodet kvar, 
och har ni varit med ett tag så vet ni att vi kom
mer att ha kul igen.

Innehållet och åsikterna är krönikörens egna och inte Djurgården Fotbolls. ■ STEFAN ANDERSSON
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FOTBOLLSSURR
”Det är när man kommer hem till ens
amheten som känslorna kommer över 
en. Då blir man ledsen. Det är lätt att 
säga att det bara är fotboll, men så 
är det ju inte. Man lever med det här 
dygnet runt.”
Lagkaptenen Markus Johannesson i DIF-TV 
om kvällen och natten efter en förlust.

”Finns det något mer 
fel för mig än AIK och 
fotboll?”
Djurgårdens hockeyforward Calle Gustafsson 
förklarar sitt klädval, AIK:s fotbollströja, på 
en fest med temat ”Ursäkta, jag har kommit 
fel?”

Hade jag varit tränare för Djurgården 
att jag spelat lite enklare och slagit 
lite längre och högre bollar.
Aftonbladets krönikör Simon Bank har ett 
nytt taktikförslag.

Foto:
 Patrik

 Forsgren w
w

w
.skolfest.se

Nu agerar vi som ett lag och det är 
väldigt viktigt. Kampviljan är mycket 
bra och vi spelar med hjärta.
DIF-tränaren Andrée Jeglertz analyserar de 
senaste insatserna.

”Jobbigt? Japp. Men som 
vanligt är det underbart 
att vara djurgårdare.”
DIF-TV-profilen Wille Bäckström efter derby- 
förlusten.

”Alla människor är djurgårdare, men 
alla är inte medvetna om det”.
TV-legendaren Lars-Gunnar Björklund.

”Det är inte i derbyn mot Gnaget DIF 
ska ta sina poäng 2009.”
Sportbladets Robert Laul efter förra veckans 
derbymatch. Någon djurgårdare som håller 
med?

”Man är inte så van att hamna i de

”På förmiddagen spelade de 
kort med varandra på omkläd
ningsrummets golv samtidigt 
som de gjorde armhävningar.” 
DIF Hockeys pressansvarig Thomas 
Alexanderssons beskriver hockeys
pelarnas lite annorlunda försäsong
sträning.

situationerna.”
Mittbacken Peter Magnusson om sitt feta 
kvitteringsläge mot AIK.
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SUPPORTERINTERVJUN:
EN KORT PRATSTUND MED
DJURGÅRDSSUPPORTERN
JOEL LILLBROÄNDA

När jag får tag i Joel är det dagen efter derbyt mot 
AIK. Att försöka hitta optimism och glädje en dag 
som denna är svårt, så vi börjar med att avhandla 
gårdagen, även om det sker i affekt.

Vad hade du för förväntningar?
-Jag hade inga större förhoppningar inför matchen, 
vi har inte tagit många derbypoäng de senaste åren 
och även om det sett lite bättre ut på planen de se
naste matcherna så får jag en känsla av att den där 
riktiga krigar- och derbykaraktären saknas hos de 
flesta av våra spelare.

Om man ser till matchen med facit i hand då?
-När matchen väl börjar tar den ju slut efter bara sju 
minuter när Obolo lyfter in en lyra från 35 meter. 
Sen håller vi uppe spelet hyfsat resten av matchen, 
men förutom Mwila som blixtrar till flera gånger är 
vi ganska ofarliga. Nu dagen efter känns det givetvis 
riktigt jobbigt, för det finns inget värre än att förlora 
mot AIK.

Jag som känner dig vet att du är en obotlig 
pessimist, även om du gärna kallar dig realist, 
men inför den här säsongen var du nästan obe
hagligt positiv. Varför?
-Jag trodde verkligen att Zoran och Andrée skulle få 
laget att sluta underprestera och istället börja visa 
vad de går för på planen och att laget skulle börja 
utstråla stolthet över att representera DIF. Det var 
vad jag hoppades på och vad jag ville se.

Och med sju poäng på nio omgångar - hur går 
tankarna?
-Nu är känslan att jag var ute och cyklade. Vi har 
inte en spelartrupp som håller och vi har två nyck
elspelare i Aki och Jonson som aldrig är på planen 
vilket omöjligt kan vara bra. Ser man nyktert på vårt 
lag är det få av spelarna som har vinnarerfarenhet i 
Allsvenskan och värvar man tillräckligt många spe
lare från bottenlagen och de lägre divisionerna så är 
det väl just där man hamnar.

Om vi istället lägger fokus på hur du upplever 
supporterskapet och stämningen i Djurgårds
familjen, den skakiga inledningen till trots?
- Jag tycker att vi håller modet uppe oerhört väl, 
och trots dåliga resultat på bortaplan har vi haft bra 
följen, bra publiksiffror och bra stämning. Det kom
mer knappast vara för evigt dock, det måste börja 
vända på planen snart. Vi supportrar betyder väl
digt mycket och jag tror att vi kommer att fortsätta 
stötta laget på ett bra sätt, samtidigt är det viktigt 
att ha högt i tak. Vi som lägger ner blod, svett och 
tårar för DIF - och betalar för att få göra det ska inte 
förväntas ta käftsmällar med ett leende. Oavsett 
hur stark kärleken och passionen är så vill man inte 
bli tagen för givet!

Hur tror du att säsongen kommer fortsätta te 
sig? Finns det ljus i tunneln?
-Jag tycker tyvärr inte att det finns något som tyder 
på det. Vi har konsekvent varit sämre än de flesta 
av våra motståndare hittills. Vi kan inte skylla på 
otur eller marginaler, det går inte att blunda för det 
och tabellen ljuger inte. Men det finns alltid ljus i 
tunneln.

Vad tycker du skulle behövas för att ta sig upp 
på den övre halvan av Allsvenskan?
- Vi behöver först och främst ta åtminstone sju 
poäng på de tre matcherna innan sommaruppehål
let. Det är oerhört viktigt. Sen behöver vi förstärka 
laget med tre, fyra bra spelare på nyckelpositioner. 
Då kan vi få nya förutsättningar inför återstoden 
av säsongen. Sen vill jag också ge Hellqvist och Ma
kolli fler chanser. Mittfältet har inte varit bra hit
tills och jag kan inte se att våra juniorer skulle göra 
det sämre. Då hade vi fått lite DIF-hjärta på köpet 
också, och det är inte att förringa.

Namn:
Joel Lillbroända
Bor:

Hägersten

Yrke:
Ekonomiassistent
Plats på Stadion: 
Sektion M-höger

■ MARTIN LUNDGREN

ÖSTRA STATION

SPECIALPRISER FÖRE OCH EFTER MATCH!
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

DJURGÅRDSPUB MED UTESERVERING
Öppet alla dagar, tel 08-612 00 14

Tunnelbana Tekniska Högskolan, nära till Stadion





När Peter Magnusson under förra sommaren kom till Djurgården gjor
de han sig snabbt ett namn och höll under tränarna Jónsson/Lind
holm på att etablera sig som ett av två mittbacksalternativ i DIF. Efter 
tränarbytet har det gått lite tyngre men mot AIK häromsistens fanns 
den gänglige mittbacken med från start. Nu hoppas han att det hårda 
arbetet för en plats i startelvan ska ge effekt.

Att beskriva Peter Magnusson är inte det enklaste. Peter är inte den 
som gillar att häva ur sig attribut om sig själv, istället är beskriver han 
andra delar av sitt fotbollsliv. Ett liv som tidigt präglade Peters upp
växt. Han har alltid haft ett genuint idrottsintresse och i synnerhet 
till fotbollens konstform.

Att Peter hamnade i Djurgården var emellertid inte alldeles självklart. 
Han har nämligen skolats i Hammarbys regi, men hämtades förra sä
songen från Vasalund som vid den tiden inte var särskilt intresserad av 
att bli av med sin mittbacksrese.

- Vasalund sa att de ville ha kvar mig för satsningen till Superettan, 
vilket givetvis var smickrande i sig, men när Djurgården hörde av sig 
- och när det visade sig att Síggi trodde mycket på mig var valet ganska 
enkelt, förklarar han.

Peter var till en början först och främst med och tränade med Djurgår
den, en övergång blev väl egentligen aldrig riktigt aktuell förrän Sölvi 
Ottesen lämnade Djurgården. Då fanns plötsligt en plats att fylla. Ef
ter det gick allt fort.

- Jag fick relativt snabbt debutera i DIF och det gick bra och sedan 
flöt det på bra. Jag kände att jag började etablera mig i startelvan.

Men då Síggi Jönsson och Paul Lindholm ersattes av Andrée Jeglertz 
och Zoran Lukic var det som att allt började om. Peter fick knappt 
med speltid under försäsongen och när Allsvenskan drog igång i våras 
fanns han inte ens med på bänken.

- Klart att det var tufft. Men när sådana situationer uppstår, vilket 
de gör ofta inom fotbollen, är det bara att ge ännu mer. Att verkligen 
visa att man vill och att man ska få chansen, och när den väl dyker upp 
gäller det att prestera på topp, utvecklar han resonemanget.

För Peter dröjde chansen fram till derbyt mot AIK. Förlusten för laget 
var svidande, förstås, men Peter kände att han hade gjort vad han kun
nat. Och nu lär fler chanser dyka upp.

- Att förlora ett derby är surt, särskilt eftersom jag tycker att vi 
spelmässigt var minst lika bra som AIK. Det är svårt att värdera min 
egen insats men prestationsmässigt tycker jag att det gick okej efter 
omständigheterna.

Nu återstår det två matcher för Djurgården innan sommaruppehållet 
tar vid, frågan är hur mycket speltid Peter Magnusson har att vänta i 
kommande matcher.

■ JONATHAN BROBERG







BK Häcken grundades 1940 av ett gäng killar som 
ville spela boll. Sven-Agne Larsson var en av grun
darna. Klubben ville kalla sig BK Kick, men namnet 
var upptaget och laget döptes efter den häck man 
spelade bakom. Under 40-talet vann laget sex raka 
seriesegrar och klättrade snabbt i seriesystemet. 
1951 vann laget dåvarande division 3 och gick upp i 
en serie där man skulle få möta lag som IFK Malmö, 
Halmstads BK och Kalmar FF. Inför premiären i di
vision 2 diskuterade klubben om hemmamatcherna 
skulle spelas på Ullevi eller Rambergsvallen. Valet 
föll på Rambergsvallen.

I modern tid har Häcken åkt 
jojo i seriesystemet. Man vet nog 
knappt själva hur många kval och 
uppflyttningar till Allsvenskan 
man varit med om. Början av 90- 
talet inleds med stor framgång 
då laget når finalen i Svenska cu- 
pen 1990. På nationalarenan fick man dock se sig 
besegrade av DIF med 3-0. Reine Almqvist och Ste
fan Lundin har tagit vid som tränare och i serien, 
som numera döpts om till division I, vinner Häcken 
och möter GIF Sundsvall i ett kval till Allsvenskan. 
Detta blir det tredje kvalet till Allsvenskan i klub
bens då 50-åriga historia. Trots vinst med 5-2 i den 
inledande hemmamatchen vänder GIF det hela i re
turen och tar den Allsvenska platsen.

2000-talet fortsatte i samma kvalanda. Den un
der 1999 förvärvade Allsvenska platsen fick under 
år 2000 försvaras i ett kval mot Mjällby AIF. Häcken 
reder ut situationen efter en gastkramande förläng
ning och straffdramatik och kan se fram emot ännu 

BK HÄCKEN
- JOJOLAGET 

FRÄN HISINGEN

en Allsvensk säsong. Är 2000 innebar ett stort ge
nombrott för den egna produkten, och senare DIF-
spelaren, Kim Källström som tilldelas priset Årets 
Nykomling på Fotbollsgalan.

2001 spelar Häcken sin sjätte Allsvenska säsong 
men faller ur efter att ha hamnat näst sist. 2002 
missar man kvalplatsen på sämre målskillnad och 
2003 kniper man kvalplatsen men förlorar mot 
Sundsvall. Är 2004 satt taktik och spelsystem när 
Häcken komfortabelt vann Superettan och direkt- 
kvalificerade sig för Allsvenskan. Inför den All

svenska säsongen 2005 stor
satsades man och slutade åtta 
i serien.

2006 blir desto tuffare när 
man inte lyckas ersätta spel
motorerna Stig Tofting och 
Dulee Johnsson som lämnat 
klubben. Som sista försök 

att rädda sig kvar ersatte Reine Almqvist Stefan 
Lundin men kvalplatsen gick inte att undvika. Ett 
hungrigt Brommapojkarna vann kvalet.

Genom en rejäl översyn av spelartruppen och en 
ny tränare i form av profilen Sonny Karlsson star
tades resan om igen och två år senare, år 2009 har 
Häcken åter kvalificerat sig för Allsvenskt spel och 
målsättningen är tydlig och långsiktig: BK Häcken 
skall blir en attraktiv Allsvensk klubb genom sin 
satsning på utveckling, ungdomar och underhåll
ning.

Källa: Wikipedia. BKHacken.se

■JASPER NORDLING
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STÖRST PÅ INTERNATIONELL FOTBOLL OCH DIF SÅ KLART!
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SA GICK DET DA...
År: 2001
Sammanhang: Allsvenskan

Säsongen 2001 var Djurgården 
nykomling i Allsvenskan och 
hade 13 poäng inför mötet borta 
på Rambergsvallen på Hisingen. I 
omgången innan tog Blåränderna 
sin första derbyseger för året ge
nom att besegra Hammarby med 
2-0.

Att möta Häcken på bortaplan 
är alltid en svår uppgift och inte 
förrän i den 80:e matchminuten 
kunde Andreas Johansson stöta 
in bollen i öppet mål inför 2 584 
åskådare. När Louay Chanko i 
friläge behärskat slog in bollen 
mellan benen på Christoffer Käll
qvist och var matchen avgjord. 
Att sedan Joakim Söndergaard

BK Häcken - DIF: 0-2 (0-0) 
Datum: 2006-07-20 
Sammanhang: Allsvenskan 
Arena: Ullevi
Publik: 10 956
Domare: Martin Hansson 
Notering: Häckens Mambo 
Mumba utvisad i minut 69 efter 
två gula kort.

Mål
0-1 (59) Jones Kusi Asare 
0-2 (92) Jones Kusi Asare

Startelva
Kári Árnason
Abgar Barsom 
Tobias Hysén 
Markus Johannesson 
Mattias Jonson 
Andrej Komac 
Toni Kuivasto 
Jones Kusi Asare 
Daniel Sjölund 
Elias Storm 
Pa Dembo Touray

Byten
Kári Árnason

> Johan Arneng (46)
< Tobias Hysén
> Enrico Cardoso Nazaré (87)

Gula
BK Häcken: 2
DIF: 3

reducerade på en feldömd straff 
på övertid spelade ingen roll.

Djurgården spelade 4-3-3 och 
Stefan Bärlin och Abgar Barsom 
spelade forwards med Christer 
Mattiasson centralt. Samtliga 
byttes ut under matchen och era
sattes av Jones Kusi-Asare, Louay 
Chanko och Johan Wallinder.
På mittfältet dominerade Andreas 
Johansson, Stefan Rehn och Mag
nus Pehrsson.

Isaksson vaktade målet med 
en backlinje med Michael Dorsin, 
Patrik Eriksson-Ohlsson, Mag
nus Samuelsson och Niclas Rasck 
framför sig.

Djurgården vann även hemma
mötet 2001 med Häcken och slu
tade på en 2:a plats i Allsvenskan.

■ TOMAS AF GEIJERSTAM

DIF-BK Häcken: 2-1 (1-0) 
Datum: 2006-10-22
Sammanhang: Allsvenskan 
Arena: Stockholms Stadion
Publik: 6 521
Domare: Håkan Jonasson

Mål
1-0 (46) Daniel Sjölund 
2-0 (78) Lance Davids
2-1 (85) Dioh Williams

Startelva
Enrico Cardoso Nazaré 
Matias Concha
Lance Davids
Markus Johannesson
Mattias Jonson
Andrej Komac
Toni Kuivasto
Jones Kusi Asare
Daniel Sjölund 
Robert Stoltz
Pa Dembo Touray

Byten
< Enrico Cardoso Nazaré
> Stefan Batan (46)
< Jones Kusi Asare
> Thiago Quirino da Silva (82)
< Andrej Komac
> Sölvi Ottesen (93)

Gula
BK Häcken: 1
DIF:1

KALLAR & KNATTAR

P 96:1
Årets bollkallar är P96:l och 
dagens matchknattar är pojkar 
00:1 och 00:4. Följ våra ung
domslag på difungdom.se och 
se dem på Hjorthagens IP och 
Östermalms IP.

DANIEL STÅLHAMMAR

Matcher: 8
Varningar hemmalag: 17
Varningar bortalag: 14
Varningar snitt: 3,9
Utvisningar: 1
Mål: 18
Målsnitt: 2,3
Straffar: 2

DAGENS MOTSTÅNDARE

BK HÄCKEN
HÄCKEN, bortastatistik

Vinster: 1
Förluster: 4
Oavgjorda: 0
Gjorda mål: 2
Insläppta mål: 4
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DAGENS DOMARE

difungdom.se


MOTSTÅNDARLEDARE:
SONNY KARLSSON

Sonny Karlsson, idag sportchef i BK Häcken som 
förra året var tränare för klubben.

Ni är nykomlingar i år och nykomlingar bru
kar ha svårt att hålla sig kvar. Hur har ni job
bat för att det inte ska hända er?
Vi har förstärkt truppen med spelare som ska kun
na bidra till hög kvalité. Vi har bytt tränare till det 
bättre (det var ju jag själv förra året). Vi har dessu
tom spelat i Allsvenskan ett antal gånger förut och 
har en ganska erfaren trupp med många Allsvenska 
matcher i bältet.

I år har ni varit lite upp och ner, ni slog top
plaget IFK Göteborg ganska enkelt hemma 
och sedan förlorar ni mot AIK borta. Varför 
tror du det har blivit så?
Det är tillfälligheter att vi inte har vunnit på bor
taplan än 18/5 . Vi har spelat bra vid flera borta- 
matcher men tyvärr inte fått med oss någon seger 
ännu. Sedan är det väl så att det är svårare att slå 
oss på Rambergsvallen, en vana att spela på sin 
hemmaplan har ju ändå en viss betydelse. Vi kän
ner nog att vi kan rubba alla lag oavsett hemma- 
eller bortaplan.

Finns det någon spelare du vill lyfta fram i 
dagens Häcken som en spännande spelare att 
hålla ett extra öga på?
De spelare som har visat det lilla extra i sä
songsstarten är Domenic Chatto som kom ny från 
Finland detta år samt Paulinho, vår brasse som spe
lar sin tredje säsong med oss. Janne Saarinen och 
Jonas Henriksson har med sin erfarenhet en stor 
betydelse . Mattias Ranegie och Tom Söderberg är 
väl våra rookies som kan slå igenom i år .

Vad tycker du om årets upplaga av Djurgården? 
Jag har själv inte sett DIF en enda gång i år. Peter 
och Christian står för all scouting av lag så det enda 
jag har att gå på är tvsnuttar. Poängen har ju inte 
ramlat in i den fart som förening och supportrar 
kräver så då blir det alltid svårjobbat. Trepoän
garna behöver ramla in så de får arbetsro men 
förhoppningsvis sker inte det mot oss idag.

Till sist, vad önskar du dig av dagens match?
Tre poäng!

■ JONATHAN ISRAELSON
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DAGENS MOTSTÅNDARE

21 Jonas Henriksson

Jonas Henriksson gör i år sin sjätte säsong i BK 
Häcken och har ända sedan debuten varit en 
pålitlig målskytt förlaget från Hisingen. Efter 
ett tre säsonger långt gästspel i grannklubben 
IFK Göteborg återvände han 2005 till klub
ben i sitt hjärta. I fjol vann han skytteligan i 
Superettan med sina 19 mål, och det från en 
mittfältsposition. 32-åringen har snabbheten 
som sin bästa egenskap och med sin riviga spel
stil och sin inställning är han jobbig att möta 
för alla Allsvenska försvarare.

2 Johan Lind 7 Janne Saarinen

Får försvararen och lagets äldste spelare Johan 
Lind bara vara skadefri 2009 så talar det mesta 
för att han ska bli historisk som den spelare som 
gjort flest antal matcher i Häckendressen (406 
matcher är rekordet). Han debuterade redan 
1995 och har under sina år i klubben varit med 
om fyra avancemang till Allsvenskan och lika 
många nedflyttningar. 35-åringen är en place
ringssäker och följsam försvarare som med för
del kan användas på alla positioner i backlinjen 
även om han med åren tappat en del snabbhet.

Häckens lagkapten Janne Saarinen hämtades 
från den finska ligaklubben Honka inför förra 
säsongen och var då en starkt bidragande orsak 
till avancemanget. Med sin rutin från bland an
nat spel i Bundesliga, Norska ligan och lands
lagsspel för Finland är den nu 32-årige spelmo
torn ovärderlig som härförare på det gulsvarta 
mittfältet. Janne Saarinen är en skicklig pass
ningsspelare som samtidigt aldrig lägger några 
fingrar emellan när det kommer till närkam
per.

■ JENS BERGSTEN
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DJURGÅRDSNYTT
Den gångna säsongen kom Djurgården Innebandy på femte plats i division-fem men målsättningen 
är att inom ett par år spela högre upp i seriesystemet. För att lyckas har laget under våren sökt en ny 
tränare och nya spelare. Kravet på spelarna är att de skall ha spelat som lägst i tredjedivisionen som 
senior eller i förstadivisionen som junior. Passar du in i kravprofilen? Kontakta herransvarige Margareta 
Davidsson. Kontaktuppgifter hittar du på difinnebandy.net. Intresserade har chansen att visa upp sina 
färdigheter 1/6 och 4/6 när det är provträning i Eriksdalshallen.

Även Djurgården Handboll satsar till kommande säsong. Efter att ha förlorat mot IVH Västerås i kvalet 
till Allsvenskan har laget redan ställt in siktet på kommande säsong. För att fortsätta att utveckla de 
många unga spelarna har Tomas Ryde knutits till den sportsliga organisationen. Ryde, som har arbetat 
i Djurgården tidigare, kommer att arbeta med personlig utveckling för såväl spelare som ledare. En ny 
spelare har också anslutit. Det är den 17-årige Pierre Hall som främst skall spela med juniorlaget men 
det kommer även att bli en del matchande med a-laget för Pierre.

Hockeykrigarna i Djurgården Hockey kan inte klättra mer i seriesystemet men målsättningen kom
mande säsong är att förbättra fjolårets mindre lyckade tiondeplacering. På hemsidan, difhockey.se, sä
ger sportchefen Janne Järlefelt att ytterligare tre spelare skall plockas in i truppen och att de spelarna 
skall vara spelare som tar plats i lagets förstafemma. När detta skrivs har ingen spelare plockats in 
utifrån utan truppen är i det närmaste snarlik fjolårets.

■ THOMAS ALEXANDERSON

Järnkaminerna
Som officiell supporterförening 
har vi många saker på vårt bord. 
Vi anordnar bortaresor, för dia

log med olika parter som finns 
runt DIF, tar fram souvenirer, 
försöker släcka bränder som då 
och då blossar upp. Men framför 
allt vill vi bidra till en stark och 
levande supporterkultur. Vi har 
inte levererat lika starkt som un
der början av 2000-talet men vi 
tror att vi är på väg tillbaka mot 
gammal form. Kvällens match är 
ett ypperligt tillfälle att visa att 
Sofiasidan sjunger bäst och mest 
i Sverige. Kanske sjunger vi så 
högt att till och med tjocka, feta 
sittplats hänger på?

Vi söker folk till hemsidan
Vi är på jakt efter en tekniskt 
ansvarig för vår nya hemsida. 
Vi behöver också nya skribenter 
och andra som tror sig kunna bi
dra till hemsidan. Intresserad? 
Mejla red@jarnkaminerna.se.

Bli medlem i Järnkaminerna
Som medlem i JK stödjer du vårt 
arbete för en positiv supporter
kultur. Du kan bli medlem i vårt 
souvenirstånd här på Stock
holms Stadion eller via vår hem
sida jarnkaminerna.se.
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5 FRÅGOR 10 SVAR
TOMAS AF GEIJERSTAM, BILJETTANSVARIG DJURGÅRDEN FOTBOLL
Hur har biljettförsäljningen gått 
hittills i år? Bättre eller sämre 
än väntat?
-Den har gått bra. Vi har sålt lite 
färre säsongsbiljetter än väntat 
men har haft publiksiffror efter 
budget eller bättre faktiskt. Så jag 
tycker att publiken sluter upp bra 
trots att det gått trögt på planen. 
Nu gäller det att vi samlar ihop 
oss och ser till att fortsätta stötta 
laget från läktarplats.

Hur stor betydelse har det 
sportsliga resultatet för Djur
gårdens publiksnitt skulle du 
säga?
- Självklart har det en stor bety
delse om det går bra sportsligt 

eller ej. Men vi har en stabil pu
blikgrund som kommer oavsett 
och det gäller för oss att få med 
oss fler djurgårdare som går på 
matcher oftare.

Vilken hemmamatch, derbyn 
borträknat, blir mest välbesökt 
2009?
- Djurgården mot Malmö i sep
tember kommer att bli välbesökt 
och sedan matchen mot Kalmar i 
den sista omgången.

Hur tror du att en ny hemmaa
rena skulle påverka publiktill
strömningen?
- Vi har cirka 6 000 bra platser 
på Stadion och alla dessa är inte 

under tak. Självklart skulle en ny 
arena med fler bra platser under 
tak på långsidan bli ett lyft för 
biljettförsäljningen. Men en ny 
arena löser inte allt utan vi mås
te tillsammans bli bättre på allt 
kring våra matcharrangemang. 
Men visst blir det mer lättarbetat 
på en ny anpassad fotbollsarena. 
Så vi får se vad som händer i fram
tiden vad gäller arenafrågan.

Vad slutar Djurgårdens publik
snitt på i år?
- Vi siktade på 12 000 i snitt inför 
säsongen och det hoppas vi fort
farande på.

■ NICKLAS JUNGSTEDT

42



o

5 FRÅGOR 10 SVAR
TOMAS OHLSSON, BILJETTANSVARIG BK HÄCKEN
Hur har biljettförsäljningen gått 
hittills i år? Bättre eller sämre 
än väntat?
- Sämre.

Hur stor betydelse har det 
sportsliga resultatet för BK 
Häckens publiksnitt skulle du 
säga?
- Det är viktigt att vi positionerar 
oss före ett eller två andra Göte
borgs-lag.

Vilken hemmamatch, derbyn 
borträknat, blir mest välbe
sökt?
- Hammarby under Gothia cup
veckan.

Hur tror du att en ny hemmaa
rena skulle påverka publiktill
strömningen?
- Väldigt mycket.

Vad slutar Häckens publiksnitt 
på i år?
- 3 000.

■ NICKLAS JUNGSTEDT
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SPELARSTATISTIK 2009

Datum Motståndare Resultat Position Publik Domare 

6 apr Örebro SK 1-0 3 11641 Å Andreasson o e e87 o87

11 apr IFK Göteborg 0-6 9 18 276 M Strömbergsson o e e32 o

15 apr Gefle IF 0-0 8 7 283 M Lerjéus o e o o

20 apr Hammarby 1-3 13 16 238 S Johannesson O e ov O

24 apr Brommapojkarna 0-2 14 9115 H Jonasson o e o o

26 apr IFK Hässleholm 2-0 — 872 M Eriksson e o o* o46 e46

29 apr Halmstads BK 0-3 15 5 478 J Eriksson O e e60 e79 o

4 maj GAIS 2-1 14 7 218 D Stålhammar e o e o

10 maj Malmö FF 1-2 14 14 054 M Strömbergsson e o o76 o46

13 maj Gefle IF 0-1 — 1231 F Lundberg o e e76

18 maj AIK 0-1 15 21884 M Hansson o e e o

21 maj Trelleborgs FF

26 maj BK Häcken

31 maj Örgryte

5jul Helsingborgs IF

12 jul Kalmar FF

19 jul IF Elfsborg

26 jul IF Elfsborg

2 aug Gefle IF

9aug Hammarby

16 aug Örebro SK

23 aug IFK Göteborg

30 aug GAIS

13 sep Malmö FF

20 sep Brommapojkama

23 sep Halmstads BK

27 sep AIK

4 okt Trelleborgs FF

18 okt BK Häcken

25 okt Örgryte

28 okt Helsingborgs IF

1 nov Kalmar FF
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Resultat med Djurgårdens mål först

fet hemmamatch
tunn bortamatch
röd cupmatch
str efter förlängning och staffar
o startade
e ersättare
tid tid för byte
* mål
v varning
u utvisad

avstängd
§ lämnat DIF under säsongen
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STATISTIK
Skytteligan Varningar

Namn Lag Matcher Start Inbytt Utbytt Mål Straff Namn Lag Matcher Varningar

Tobias Hysén GBG 9 9 0 2 7 0

Wanderson do Carmo GAIS 9 9 0 0 5 1

Iván Obolo AIK 9 9 0 0 4 0

Hans Berggren GeIF 9 9 0 5 4 0

Rasmus Jonsson HeIF 9 9 0 8 4 0

Charlie Davies HaIF 9 9 0 0 4 0

Pär Ericsson GAIS 9 9 0 5 3 0

Mattias Lindström GAIS 9 9 0 2 3 0

Andreas Johansson HBK 9 9 0 0 3 0

Olof Guterstam BP 9 8 1 2 3 0

Målvakter

Namn Lag Matcher Insläppt Räddat % Nollor

Pontus Wernbloom GBG 8 4

Edward Ofere MFF 8 4

Jorge Ortiz AIK 9 3

Paulo de Oliviera BKH 9 3

Janne Saarinen BKH 7 3

Dominic Chatto BKH 8 3

Mikael Dahlberg DIF 7 3

Andrej Komac DIF 7 3

Jan Tauer DIF 4 3

Fredrik Söderström HaIF 8 3

Tim Sparv HBK 7 3

Marcus Lantz HeIF 8 3

Martin Andersson IFE 7 3

Robert Åhman Persson MFF 8 3

Andreas Drugge TFF 8 3

Utvisningar

Namn Lag Matcher Utvisningar

Janne Saarinen BKH 7 1

Kim Odelius BP 7 1

Tommy Lycén GAIS 8 1

Sebastian Eriksson GBG 7 1

Nathan Paulse HaIF 7 1

Joel Ekstrand HeIF 8 1

Rasmus Bengtsson TFF 8 1

Thommie Persson TFF 6 1

David Leinar ÖIS 8 1

Nordin Gerzic ÖSK 7 1

Mattias Hugosson GeIF 9 9 59 87% 4

Ante Covic IFE 9 5 28 85% 4

Viktor Noring TFF 9 8 44 85% 3

John Alvbåge ÖSK 9 6 34 85% 4

Kristoffer Björklund HaIF 8 10 52 84% 1

Pär Hansson HeIF 9 8 42 84% 5

Jonas Sandqvist MFF 9 5 26 84% 4

Kim Christensen GBG 9 8 38 83% 5

Daniel Örlund AIK 9 7 29 81% 5

Magnus Bahne HBK 9 11 47 81% 2

Kristoffer Nordfeldt BP 9 11 46 81% 4

Bengt Andersson ÖIS 3 4 17 81% 0

Petter Wastå KFF 9 10 38 79% 1

Nathan Coe ÖIS 5 10 37 79% 0

Christoffer Källqvist BKH 9 13 45 78% 2

Oskar Wahlström DIF 3 6 21 78% 0

Tabellen
Totalt

GM-IM D P

Hemma Borta

Lag s V O F s V O F GM-IM D P s V O F GM-IM D P

1 IF Elfsborg 9 5 4 0 14-5 9 19 5 3 2 0 9-2 7 11 4 2 2 0 5-3 2 8

2 Helsingborgs IF 9 6 1 2 16-8 8 19 5 3 1 1 6-5 1 10 4 3 0 1 10-3 7 9

3 IFK Göteborg 9 6 0 3 17-8 9 18 5 5 0 0 15-1 14 15 4 1 0 3 2-7 -5 3

4 AIK 9 6 0 3 9-7 2 18 4 2 0 2 3-4 -1 6 5 4 0 1 6-3 3 12

5 Örebro 9 5 0 4 9-6 3 15 5 4 0 1 8-2 6 12 4 1 0 3 1-4 -3 3

6 Malmö FF 9 4 2 3 8-5 3 14 4 2 2 0 6-2 4 8 5 2 0 3 2-3 -1 6

7 Halmstads BK 9 4 2 3 12-11 1 14 4 2 1 1 6-3 3 7 5 2 1 2 6-8 -2 7

8 Trelleborgs FF 9 3 4 2 10 8 2 13 4 3 1 0 6-1 5 10 5 0 3 2 4-7 -3 3

9 Gefle IF FF 9 3 4 2 9-9 0 13 5 2 2 1 7-5 2 8 4 1 2 1 2-4 -2 5

10 IF Brommapojkarna 9 3 3 3 11-11 0 12 4 1 1 2 5-7 -2 4 5 2 2 1 6-4 2 8

11 Kalmar FF 9 3 2 4 12-10 2 11 4 2 0 2 4-3 1 6 5 1 2 2 8-7 1 5

12 BK Häcken 9 3 1 5 9-13 4 10 4 2 1 1 7-4 3 7 5 1 0 4 2-9 -7 3

13 GAIS 9 2 3 4 13-15 -2 9 4 1 2 1 7-7 0 5 5 1 1 3 6-8 -2 4

14 Hammarby 9 2 2 5 9 14 -5 8 5 2 0 3 6-8 -2 6 4 0 2 2 3-6 -3 2

15 Djurgården 9 2 1 6 5-18 -13 7 5 2 1 2 3-4 -1 7 4 0 0 4 2-14 -12 0
16 Örgryte 9 0 1 8 4 19 -15 1 5 0 1 4 2-9 -7 1 4 0 0 4 2-10 -8 0

Omgäng 10 Omgång 11 Omgång 12
05-20 Halmstads BK-Gefle IF FF 05-23 Hammarby - Halmstads BK 05-28 AIK - Hammarby
05-20 IF Brommapojkarna - Hammarby 05-24 GAIS - Kalmar FF 05-29 BK Häcken - IF Elfsborg
05-20 Malmö FF - Örebro 05-25 IF Elfsborg - Trelleborgs FF 05-30 Trelleborgs FF - Gefle IF FF
05-21 AIK - IF Elfsborg 05-25 Helsingborgs IF - Örgryte 05-30 IFK Göteborg - IF Brommapojkarna
05-21 Trelleborgs FF - Djurgården 05-25 Gefle IF FF-AIK 05-31 Örgryte - Djurgården

05-21 Kalmar FF - Örgryte 05-25 Örebro - IF Brommapojkarna 05-31 Kalmar FF - Helsingborgs IF
05-21 GAIS - IFK Göteborg 05-25 IFK Göteborg - Malmö FF 05-31 Halmstads BK - Örebro

05-22 BK Häcken - Helsingborgs IF 05-26 Djurgården - BK Häcken 05-31 Malmö FF - GAIS
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DJURGÄRDEN
15. Pa Dembo Touray

30. Oskar Wahlström

35. Tommi Vaiho

2. Philip Hellquist

4. Patrik Haginge

5. Petter Gustafsson

6. Toni Kuivasto

7. Prince Ikpe Ekong

8. Jan Tauer

9. Johan Oremo

10. Christer Youssef

11. Daniel Sjölund

12. Mattias Jonson

14. Kebba Ceesay

16. Markus Johannesson

17. Boyd Mwila

18. Mikael Dahlberg

19. Hrvoje Milic

20. Martin Andersson

22. Andrej Komac

24. Peter Magnusson

25. Sebastian Rajalakso

28. Trimi Makolli

29. Aki Riihilahti

BK HÄCKEN

1 Christoffer Källqvist

23 Sebastian Frick

26 Damir Mehic

2 Johan Lind

3 Mattias Östberg

4 Mohammed Ali Khan

5 Emil Wahlström

6 David Marek

7 Janne Saarinen

8 Josef Karlsson

9 John Chibuike

10 Paulo José De Oliviera

11 Vinicius Lopes

12 Robin Wikman

13 Mathias Ranégie

14 Peter Nyström

15 Jacob Johansson

16 Marcus Jarlegren

17 Erik Friberg

18 Dominic Chatto

20 Peter Nilsson

21 Jonas Henriksson

22 Daniel Forsell

27 Tom Söderberg

28 Anton Hysén

30 Filip Lundin

Resultat: ( ) Publik:

Huvuddomare: Daniel Stålhammar
Assisterande domare: Peter Ekström, Daniel Gustavsson Fjärdedomare: Johan Krantz
Observera att eventuella gula/röda kort från matcherna Trelleborg-DIF samt Häcken-Helsingborg ej är inräknade då match
programmet trycktes innan dessa matcher spelades.


