
Svenska cupen, Djurgården - Ängelholms FF  
Tele2 Arena, 22 februari 2015 kl 14.00   20:-

Offi ciellt inoffi ciellt matchprogram

MATCH

Vägen till Europa!
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Välkommen till en ny säsong och en 
ny reinkarnation av Bågspännaren och 
matchprogrammet. 

Bågspännaren Match kommer att vara det 
officiella inofficiella matchprogrammet 
på Djurgården Fotbolls hemmamatcher. 
Under de senaste säsongerna har vi sett 
ett förminskat matchprogram som varken 
gett utrymme för innehåll eller ens läsbar 
storlek på texten. När Djurgården Fotboll 
bestämde sig för att lägga ner det officiella 
programmet fick vi som har gjort fanzinet 
Bågspännaren förfrågan om vi ville ta över 
en inofficiell uppgift. Det kändes väldigt 
naturligt då flertalet av oss var med och 
gjorde programmet under flera år. Men en 
stor skillnad idag är att vi har fria händer, 
precis som i Bågspännaren kan vi kritisera 
både förbund och vår kära moderförening 
om vi anser det vara relevant. Självklart 
har vi inget intresse av att göra det bara för 
sakens skull. 

Vi kommer försöka vara objektiva med våra 
blårandiga ögon men med förhoppningen 
att innehållet ska vara tillfredsställande 
för alla djurgårdare, men även statistikern, 
den neutrala besökaren och våra gäster. 
Ambitionen är att vi återigen ska ha Sveriges 
bästa matchprogram. Vi förtjänar inget 
annat. 

Bågspännaren Match kommer att vara på 
16 färska sidor till hemmamatcherna (8 nu 

under cupen) och kosta 20 kr. Dessutom 
kommer ordinarie Bågspännaren att 
komplettera med två eller tre nummer 
under säsongen. I Bågspännaren blir det 
32 sidor med intervjuer, mer statistik och 
bilder, artiklar som berör fotbollen men 
också andra delar av Djurgårdsfamiljen. I 
det senaste numret, som fortfarande finns 
att köpa, var det t ex sju sidor om hockeyn. 
Priset för Bågspännaren kommer att vara 40 
kr.

En viktig del i att få programmet att hålla 
hög standard är att få ekonomin att gå 
ihop. Det har visat sig att det inte är det 
lättaste. Så om du vill stötta att vi har ett 
matchprogram, se till att köpa det. Vi hoppas 
du ska uppskatta det nya programmet och vi 
är öppna för förslag på innehållet. Vad vill 
du ha i ett matchprogram? Vi kommer att i 
varje program att ha med analys av senaste 
matcherna som spelats, resultaten från 
övriga matcher och även en bra överblick 
över den aktuella omgången. Men också 
statistik för djurgårdspelarna i jämförelse 
till allsvenskan i stort. Föreslå också gärna 
vad du vill läsa i Bågspännaren. Planerade 
intervjuer är med Emil Bergström och med 
Djurgårdens SLO Lena Gustafsson Wiberg då 
vi ska få veta mer vad hennes jobb går ut på. 
Dessutom kommer vi att ha en med en artikel 
om ungdomsfotbollen och Järnkaminernas 
arbete. Och självklart kommer vi att se mer 
av Apberget, djurgårdens nyaste och yngsta 
läktartillskott.

Bågspännaren Match är ett fristående fanzine och är inte kopplat till Djurgården eller 
Järnkaminerna. Åsikterna är skribentens egen om inte annat utryckligen nämns.
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Men efter att sett matcherna mot HJK och 
Shanghai är jag inte lika orolig, snarare 
förväntansfull. 

Målvakter: Höie blev allt bättre ju längre 
säsongen led 2014, han har en uppåtgående 
formkurva. Hampus är en bra back-up. Bra 
besättning. 

Backar: Assistkungen Karlsson är givetvis 
ohotad men nu finns det konkurrens från 
Björkström. Kapten Bergström kommer 
nog spela alla matcher i år och då oftast till-
sammans med Omar Colley. Ghananen har  
redan visat att han är redo att starta.  
Frågan är vad Pelle då skall göra med  
Stenman, det är svårt att peta Fredrik. Ett 
alternativ är givetvis hans gamla position 
som VYB, dock tveksam om han är tillräck-
ligt snabb dock. Dessutom återfinns Arvids-
son och Superettans assistkung Käck där. 
Välbeställt är det oavsett.

Mittfält: En frisk Radetinac håller alltid hög 
allsvensk klass och är gjuten. På andra kant-

en tror jag vi får se Daniel Berntsen, som 
har ett rappt steg och en bra fot; vänstern, 
den andra använder han inte. På mitten 
blir det lite svårare att tippa. Walker känns 
som en Pelle-favorit. Spelar klokt men inte 
så snabbt. Tryggt val. Faltsetas och Walker 
känns för trögrörligt, speciellt när det finns 
två nyblivna U21-landslagsmän i Karlström 
och Mrabti som vill in, men så blir det nog 
initialt. 

Anfall: Den tidigare så effektive Jawo har 
inte gått att känna igen och Sebastian An-
dersson har bara en halv säsong i DIF, en 
halv säsong där han inledde brutalt och 
avslutade anonymt. Tillkommit har divi-
sion ett-spelaren Sam Johnson. I Sam har 
DIF ett nytt vapen; snabbhet. Det visade 
han tydligt mot både HJK och Shanghai. En 
mycket spännande spelare. När ni väl läser 
denna artikel kan en ny spelare tillkommit, 
det hoppas jag i varje fall. Det behövs verkli-
gen, för DIF är oerhört sårbara framåt med 
blott tre anfallare. 

Omar’s comin yo!
TONY LYDÉN 
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Under stora delar av förra säsongen klagade min bänkgranne högljutt över att Pelle 
Olsson höll på att göra DIF till Gefle; rent spelmässigt alltså. Jag kanske inte håller 
med full ut men det var onekligen en omställning från hur Högmo ville spela, även 

om båda utgår från defensiven i sina tankar. Om vi tittar på hur DIF värvat efter att sålt 
profil efter profil skulle man kunna tro att Bosse Andersson håller på att göra DIF till 
Häcken; rent värvningsmässigt alltså. Fram till HJK-matchen sade jag att den här truppen 
ser verkligen intressant ut, men först för 2016 års säsong. Smarta och billiga värvningar, 
alla med stor uppsida, alla med något att bevisa. Smart, men vi har hela 2015 framför oss 
och det måste levereras även i år och vem skall axla mantlarna efter Tibbling, Amartey, 
Prijovic, och Erton? Som om det inte nog med att dessa klasspelare lämnat så sålde man 
dessutom vår wonderboy Rubio till Schalke 04. 
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För tredje gången spelas cupen med gruppspel i tredje rundan. Matcherna avgörs i ett 
enkelmöte, dvs man möter varje lag bara en gång. Det här är ett upplägg som jag tycker 
känns väldigt positivt. Visst ska cupen främst avgöras i cupform som inbjuder till skrällar 
och tvingar lagen till att tagga till även om man möter ett division 1-lag. Men eftersom 
endast ett av fyra lag i gruppen går vidare så är det nära på samma cup-känsla. Visst min-
skar chanserna för de mindre lagen men det är ingen omöjlighet – förra året kom Sirius 
både oss och Halmstad i vår grupp. Dessutom kom BP före Åtvidaberg (var väl en liten 
skräll) och GAIS överraskade Gefle och Norrköping. Sirius gick dessutom till semifinal 
efter att ha besegrat regerande mästarna IFK Göteborg med 1-0 på bortaplan. Första 
säsongen med nya upplägget, 2012/13, var det fyra grupper av de åtta som hade en lägre 
rankat lag i topp efter de tre omgångarna. Även då var Sirius den största skrällen när 
man slog ut Elfsborg och GAIS. Men även Öster (Malmö, GIF Sundsvall), Örgryte (AIK, 
Halmstad) och Falkenberg (Häcken, Örebro) visade att det inte är givet på förhand.

I årets upplaga var det 64 lag från SDF-lagen, lag från serier under Superettan, som 
spelade första omgången i augusti 2014. I den andra omgången lottades de 32 segrande 
SDF-lagen som hemmalag mot de 32 SEF (Svensk Elitfotboll – lagen i Superettan och 
Allsvenskan). Dessutom en geografisk indelning, de 16 nordligaste SDF-lagen mot de 16 
nordligaste SEF-lagen. De kvarvarande 32 lagen lottades därefter i en tv-sänd dragning 
in i gruppspelet i omgång 3 som alltså startar i helgen. Tre matcher där rankingen (plac-
ering i seriesystemet) styr. 

De sexton högst rankade lagen placeras in i gruppspelet så att det högst rankade laget får 
lag 16 i sin grupp (1) som lag A resp. B, där efter stegvis tills att lag åtta och nio hamnat i 
grupp 8. De övriga sexton lagen lottas in i grupperna med fri lottning. Dock kan inte två 
SDF-lag lottas in i samma grupp, om inte antalet SDF-lag som kvalificerat sig till omgång 
3 överstiger åtta till antalet. Högst rankat övrigt lag som lottats in i gruppen placeras in 
som C och återstående lag placeras in som D.

Lag A och B möts i sista omgången med A som hemmalag. Deltagande SDF-lag har rätt 
till två hemmamatcher. Vid fördelning av hemmamatcher mellan SEF-lag ska högst 
rankat lag ha rätt till två hemmamatcher. 

Placering i gruppspelet avgörs genom antalet vunna poäng. Vid lika poängställn-
ing avgörs placering genom målskillnad. Är målskillnaden lika stor, placeras det lag 
främst som gjort flest mål. Har lagen gjort lika många mål, är lagens inbördes resultat 
avgörande. Är inte det inbördes resultatet mellan lagen utslagsgivande tillfaller den 
högre placeringen det högst rankade laget. 

Till kvartsfinalen, som spelas 14-15 mars, lottas de bästa (som rankingen i gruppen; 
poäng, målskillnad, gjorda mål) gruppsegrarna som hemmalag i fri lottning mot de 
resterande fyrorna. I semifinalen, speldagar 21-22 mars tillämpas fri lottning, där det lag 
som dras först får hemmaplan. Finalen kommer att spelas den 17 maj där ett av lagen 
lottas som hemmalag.

Låt skrällarna börja (i de andra matcherna...)!      STEFAN ANDERSSON

Svenska Cupen
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Dagens cupmotståndare Ängelholms FF 
bildades 1976 genom en sammanslagning 
av Ängelholms IF och Skörpinge GIF. Förra 
säsongen slutade laget tolva i Superettan 
och klarade sig undan en kvalplats med tre 
poängs marginal. Trots en slutplacering 
långt ned i tabellen borde ändå förenin-
gen vara nöjda med slutresultatet. Hade 
det gått illa hade föreningen, med 550 ak-
tiva spelare, gått i konkurs under hösten. 
Att laget kunde slutföra säsongen berodde 
på att kapital kom in i sista stund. Ängel-
holms kassa var mer eller mindre tom och 
skulderna uppgick till 2,1 miljoner kronor.

I skuggan av grannstaden Helsingborgs 
allsvenska fotbollslag har Ängelholm en 
svår uppgift att få en verksamhet i Superet-
tan att gå runt. Lagets hemmamatcher på 
Ängelholm IP ses i genomsnitt av ungefär 
700 personer, det lägsta hemmasnittet i 
serien. Förra säsongen sjönk snittet till 
501 åskådare vilket givetvis påverkade 
ekonomin än mer negativt. På grund av 
att hemmaplanen inte klarade kraven för 
Superettan flyttades de sju första hem-
mamatcherna till Olympia i Helsingborg. 
Där gick vändkorsen inte varma och match-
en mot Husqvarna bevittnades bara av 222 
personer. I genomsnitt såg 370 personerna 
de sju matcherna i grannstaden några mil 

söderut. Nu är laget tillbaka på hemmaplan 
och har fått dispens att spela matcher där 
fram till 2016. 

För att ta sig till dagens gruppspelsmatch i 
Svenska Cupen har Ängelholms FF beseg-
rat Sävedalens IF med 5-2 på bortaplan. 
Motståndarna kom förra säsongen sist i Di-
vision 2 Västra Götaland. Under försäson-
gen har Ängelholm besegrat Mjällby med 
1-0 och Höganäs BK med 3-0. Förra året 
tog det slut i gruppspelet där bl a finalister-
na Malmö FF blev för svåra att bemästra. 

Lagets två senaste nyförvärv är allsvenskt 
meriterade. Vlado Zlojutro, 26, har gjort 
en säsong i högsta serien med Öster samt 
spelat några matcher hos laget som hade 
rivningsobjektet bredvid Hovet som hem-
maplan. Även 25-åriga mittfältaren Marcus 
Bergholtz har spelat i Allsvenskan. Han har 
spelat 36 matcher för Helsingborgs IF.   

Förra säsongen värvade Djurgården Sebas-
tian Andersson från Kalmar FF. Vägen till 
Allsvenskan gick via Ängelholms FF och sä-
songen 2011 gjorde den, då 20-åriga anfal-
laren tolv mål i Superettan. Något som fick 
upp intresset hos lagen i Allsvenskan.
     
      THOMAS SEGERBRANT
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Dagens motståndare

Omgång 1, 22 feb 
14.00 Djurgården - Ängelholm (S) 
16.00 Norrby (1) IFK Norrköping (A)

Omgång 2, 1 mars
14.00 Norrköping - Ängelholm
16.00 Norrby - Djurgården

Omgång 3, 5 mars
19.00 Djurgården - Norrköping
19.00 Ängelholm - Norrby

Köp biljetter på dif.se. 

Spelschema för grupp 7 i Svenska Cupen
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MEDLEMSDRIVE JÄRNKAMINERNA - JK SATSAR PÅ MEDLEMSREKORD 2015!

2015 är året då vi ska slå Järnkaminernas medlemsrekord från 2003 – nu drar vi 
igång en fet medlemsdrive! Precis som förra året hoppas vi att den får bra respons!

Förra året siktade vi på att nå 5 000 medlemmar. Av olika anledningar stannade ar-
betet av vilket gjorde att vi landade på 3 600 medlemmar i slutet av 2014. En siffra 
som dock står sig riktigt bra de senaste 10 åren. Nu tar vi ny fart och hårdsatsar på 
2015! Med start i Svenska Cupen som börjar idag kommer vi att satsa stenhårt på 
att värva medlemmar!

LITEN SUMMA, STOR BETYDELSE

Ett medlemskap i Järnkaminerna kostar bara 150 kronor och då blir du en del av, 
och hjälper oss att bli, Sveriges bästa supporterförening. 150 kronor har inte en 
stor inverkan på din plånbok, men det hjälper oss otroligt mycket. Med många 
medlemmar kan vi göra mängder med bra saker för andra djurgårdare. Indirekt 
sponsrar du dig själv och dina Djurgårdskompisar då vi använder pengarna till att 
bland annat reducera priset på våra bortaresor och fixa andra medlemsaktiviteter. 
Ju fler medlemmar vi har desto fler roliga saker kan vi arrangera för, ja just det – 
våra medlemmar.
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DJURGÅRDEN

12.  Kenneth Høie 

23.  Hampus Nilsson

2.  Jesper Arvidsson

3.  Fredrik Stenman

5.  Stefan Karlsson

6.  Alexander Faltsetas

7.  Martin Broberg

8.  Kevin Walker

9.  Haris Radetinac

10. Daniel Berntsen

11. Amadou Jawo

13. Emil Bergström 

14. Elliiot Käck

15. Omar Colley

16. Sebastian Andersson

17. Tim Björkström

18. Kerim Mrabti

19. Nahir Oyal

20. Sam Johnson

22. Jesper Karlström  

32. Michael Jahn

36. Filip Tasic
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1.  Oscar Berglund

22. Calle Lindell 

25. Hugo Olsson 

2.  Martin Rudolfsson

3.  Fredrik Lundgren

4.  Eric Pothast

5.  Zeyn S-Latef

6.  Marcus Bergholtz

7.  Sebastian Carlsén

8.  Christian Ljungberg

9.  Albin Nilsson

10.  Fredrik Karlsson

11.  Björn Westerblad

14.  Johan Eiswohld

15.  Mikael Baggner

16.  Patrik Åström

17.  Robin Staaf

18.  Andreas Karlsson

19.  Robert Mirosavic

20. Vlado Zlojutro

21.  Rebin Asaad

23. Erik Johansson

24. Dennis Stojanovic-Fredin

26. Erik Widén

Domare: Martin Strömbergsson, Gävle
Ass. domare 1: Daniel Gustavsson, Mantorp
Ass. domare 2: Joakim Flink, Karlskrona

Nästa hemmamatch: 5 mars mot IFK Norrköping kl 19.00
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