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Semifinalen i Svenska Cupen kommer onekligen som 
ett välkommet inslag med tanke på den inte alltför 
uppmuntrande starten på den allsvenska säsongen. En 
hemmamatch med en finalplats i potten är onekligen 
en ljuspunkt för föreningen enligt Anders Johansson 
som i nuläget tar hand om tränandet av A-laget till-
sammans med Martin Sundgren.
– Det lyser upp vår vardag att få spela en semifinal i 
Svenska Cupen. Det är det bästa Djurgården har pre-
sterat sen 2005 i cupsammanhang och vi får en möj-
lighet att spela en final på Friends. Vi kan nå ut i Eu-
ropa på två matcher och det skulle vara fantastiskt för 
oss om vi kunde klara det, säger Anders J som tycker 
att spelarna har visat en bra fokusering och koncentra-
tion på sina insatser trots den senaste tidens stormiga 
händelseutveckling.
– Det kändes redan inför förra matchen att vi gick 
ihop och slöt oss samman. Vi måste gå vidare nu och 
då är det viktigt att vi håller ihop. Självklart glömmer 
vi inte vad som har hänt men nu måste vi fokusera helt 
på att ta oss till final, så är det bara, konstaterar han.

Ser man till insatsen mot Syrianska senast tycker An-
ders att det fanns bitar av spelet som var bra och som 
han gärna ser mer av mot Örgryte.

– Vi hade pratade innan matchen att vi måste få for-
wards lite närmare varandra. I matcherna innan dess 
har vi inte riktigt fått det här trycket på motståndarna 
som vi har känt att vi har haft under de bästa stunder-
na förra året, då de inte kom ur vårt grepp. Det fanns 
en del av det senast då Syrianska fick stå och slå ifrån 
sig och då blir det mycket enklare för vår backlinje att 
spela mot den ensamma forwarden. Det var bra och 
jag tycker även att bollen befann sig mer i motståndar-
nas straffområde, så det fanns absolut en del positiva 
saker att ta med sig.

Örgryte står för motståndet och trots att de ligger i 
Superettan är det ett lag som visat tydliga kvaliteter 
genom att vinna grupp 4 i cupen före Halmstad, AIK 
och Syrianska och som sedan besegrade Falkenberg i 
kvartsfinalen. Ser man till Örgrytes nuvarande form-
kurva är den dessutom uppåtpekande efter att först 
inlett Superettan med två förluster som sedan följts 
upp av två segrar mot Brage och Landskrona.
– Jag var och tittade på dem när de slog Landskrona 
borta. Det är ett lag som spelade 4-4-2 med två riktigt 
bra forwards som imponerade på mig. De är välorgan-
iserade med otrolig kämpaanda och de jobbade sten-
hårt i nittio minuter så det kommer att bli en tuff nöt 
att knäcka för oss, säger Anders.

Tränarintervju  Anders Johansson

Semifinalen ett välkommet inslag
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Vid dagens semifinaler i Svenska Cupen kommer för första gången systemet med två extra assisterande domare 
användas i Sverige. Det hela är ett test som även omfattar Svenska Cupens final 26 maj.

Vinnaren i dagens möte mellan Djurgården och Örgryte kommer att stå som hemmalag i finalen på Nationala-
renan Friends Arena den 26 maj. Vinnaren av finalen går i sommar in i kvalet till Europa League.

Svenska cupen 
2012/2013

Dalstorps IF - Djurgården s IF
1  5

Grupp 8

Vägen till Europa

Djurgården s IF - Umeå FC
3  0

Djurgården s IF - Jönköpings Södra IF
3  1

Åtvidabergs FF - Djurgården s IF
1  1

IFK Norrköping FK - Djurgårdens IF
4  5

Djurgårdens IF - Örgryte IS

Final på Friends Arena



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
3.  Marc Pedesen
4 . Yussif Chibsah
5 . Petter Gustafsson
6 . Peter Nymann
7.  Martin Broberg
8 . Andreas Johansson
9 . Luis Solignac
10. Erton  Fejzullahu
11 . Amadou Jawo
13 . Emil Bergström
14 . Mattias Östberg
15 . Brian Span
16 . Pablo 
17 . Joel Riddez
18 . Daniel Amartey
19 . Nahir  Oyal
20 . Simon Tibbling
21 . Godsway Donyoh
24 . Daniel Jarl
26 . Jesper Arvidsson
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:    

ÖRGRYTE

1.  Peter Abrahamsson
2.  Christofer Bengtsson
3.  Joakim Hall
5.  Jonathan Azulay
6.  Hannes Sahlin
7.  Jakob Lindström
8.  Johan Lundgren
10. Oskar Wallén
12. Fredrik Andersson
13. Johan Hedman
14. Emil Karlsson
15. Richard Yarsuvat
16. Sebastian Ohlsson
18. Jacob Ericsson
19. André Nilsson
20. Filip Holländer
21. Adam Rosén
22. Henrik Carlsson
25. Tobias Bratt
28. Daniel Paulson
29. Carl Hawunger
44. David Leinar


