
Svenska cupen, Djurgården - IFK Norrköping  
Tele2 Arena, 5 mars 2015 kl 19.00   20:-

Offi ciellt inoffi ciellt matchprogram

MATCH
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Välkommen till årets andra hemmamatch. 

På grund av resultaten i de två inledande 
matcherna är dagens matchen mer av en 
uppladdning inför allsvenskan än viktig i sig 
själv. Med en månad kvar till den allsvenska 
premiären spelar vi den sista matchen för 
oss i årets upplaga av cupen. Eftersom vi 
inte lyckades besegra varken Ängelholm på 
hemmaplan eller Norrby på Borås Arena är 
dagens match mot Norrköping betydelselös 
när det gäller chanserna att gå vidare men 
det finns andra anledningar till att ta sett 
på allvar. Det är också första mötet med 
en seriekollega och vi får chansen att testa 
försvaret igen. 

Mot Ängelholm såg det bra ut men då hade 
vi det svårare framåt. När vi väl gör mål mot 
Norrby har vi redan blottat oss i försvaret. 
Nu måste vi få ihop hela laget så att vi inte 
sätter defensiven på spel när vi lyfter lager 
framåt, vilket vi så klart också måste. Jag 
tycker att det är viktigt att vi fortsätter stötta 
laget från läktaren, speciellt när det gått 
trögt i de senaste matcherna. Och om vi inte 
stöttar vårt lag - vilka ska då göra det?  

Jag tycker att laget ser väldigt spännande 
ut men det är också ett ungt lag. Så det 

kommer antagligen att innebära att det kan 
finnas brister i rutin och lätt att man tvivlar 
på sin och lagets kapacitet när det går trögt. 
Då är vi på läktarna otroligt avgörande. Med 
vår rutin och hjärta för laget kan vi lyfta 
spelarna på planen. Vi har gjort det hemma 
mot Malmö sista året på Stadion. Då fanns 
det ingen hejd på vad kunde få spelarna till.  

 

I år hoppas jag på att vi tillsammans med 
spelarna lyfter ytterligare ett par snäpp, visst 
är cupen körd, men det är ändå serien som 
är högsta prioritet. Vi har kapaciteten för att 
komma ett par placeringar högre även i år 
hoppas jag. Så stötta vårt lag - och har du 
biljetter som du inte kan nytta till en match,se 
till att de används - bjud jobbarpolaren, 
fråga bänkgrannen om han vill ta med sig 
en polare till nästa match! Då bidrar du till 
att Djurgårdsfamiljen blir ännu starkare 
och stämningen på matcherna lite bättre.   
 
 
STEFAN ANDERSSON

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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Svenska Cupens gruppspel inleddes för Djurgårdens del med match hemma mot 
Ängelholms FF - en match som slutade mållös. Efter en trög chansfattig första tredjedel 
av matchen där lagen spelade avvaktande tog Djurgården sedan över matchen. Chanser 
skapades men både flyt och skärpa saknades i avsluten. Sam Johnson hade ett par bra 
lägen men bollen lyckades ta sig förbi stolpen på fel sida varje gång eller låta sig fångas av 
gästernas målvakt Oskar Berglund.   

+ Publiksiffran. 6500 åskådare på en cupmatch i februari och dessutom bra 
tryck på Sofialäktaren.

- Resultatet. Inte för att spelet var bländande på något sätt men resultatet 
kändes ändå sämre än prestationen. Med lite flyt hade samma spel resulterat 
med seger och då hade matchen och spelet summerats helt annorlunda.

THOMAS SEGERBRANT

DIF - Ängelholm

Matchinfo: DIF-Ängelholm 0-0 (0-0)

Varningar DIF: Haris Radetinac

12. Kenneth Høie (MV)
2. Jesper Arvidsson
5. Stefan Karlsson
6. Alexander Faltsetas
8. Kevin Walker
9. Haris Radetinac
10. Daniel Berntsen 69’
13. Emil Bergström (K)
15. Omar Colley
18. Kerim Mrabti
20. Sam Johnson

Ersättare

23. Hampus Nilsson (MV)
11. Amadou Jawo 69’
14. Elliot Käck
17. Tim Björkström
22. Jesper Karlström
40. Samuel Holm
41. Marijan Cosic
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Mars månad inleddes på sämsta möjliga sätt för Blåränderna. Det blev förlust, 2-4, i 
den andra omgången av Svenska Cupens gruppspel. Resultatet blåste bort chanserna till 
avancemang och när det dessutom skedde mot division I-laget Norrby fanns naturligtvis 
skäl till rejäl besvikelse och rannsakan. Under fjolåret visade DIF ofta upp ett stillastående 
anfallsspel i matcher med ett stort bollinnehav, ett problem som följt med till årets 
tävlingssäsong. 

+ Röststarkt stöd från tillresta supportrar.

- En rakt igenom svag insats.

DAVID BOGERIUS

Norrby - DIF
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Matchinfo: Norrby-DIF 4-2 (1-1)

1-0 Richard Yarsuvat (14), 1-1 Amadou Jawo (17), 2-1 Richard Yarsuvat (59), 2-2 Haris Ra-
detinac (62), 3-2 Nino Osmanagic (79), 4-2 Richard Yarsuvat (87)

23. Hampus Nilsson (MV)
8. Kevin Walker
9. Haris Radetinac
10. Daniel Berntsen
11. Amadou Jawo
13. Emil Bergström (K)
14. Elliot Käck 77’
15. Omar Colley
17. Tim Björkström
20. Sam Johnson 72’
22. Jesper Karlström 64’

Ersättare

12. Kenneth Høie (MV)
2. Jesper Arvidsson 77’
5. Stefan Karlsson
6. Alexander Faltsetas 64’
18. Kerim Mrabti 72’
41. Marijan Cosic
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IFK Norrköping, eller ”Snoka” som det 
gamla smeknamnet lyder, idag säger nog fler 
”Peking”, är vår seriekollega i allsvenskan 
och ett av Sveriges mest framgångsrika 
fotbollslag med tolv SM-tecken och sex 
slutsegrar i svenska cupen. Storhetstiden 
sträcker sig från 40-talet fram till början av 
60-talet. Under 20 år togs elva seriesegrar i 
allsvenskan och två cupsegrar. Senast laget 
blev svenska mästare var 1989 men i cupen 
har man varit mer framgångsrikt även 
efter första storhetstiden. 1988, -91 och 
-94 vann Norrköping cupen senast. Med 
sina sex slutsegrar är man tredje bästa lag 
tillsammans med en annan IFK-förening – 
den från Göteborg. 

Kända spelare från guldåren är Gunnar 
Nordahl, Georg ”Åby” Ericsson och Nils 
Liedholm och från de senare åren Ove 
Kindvall och Björn ”Bagarn” Nordqvist. 
På slutet av 80-talet hette de dominerande 
spelarna Tomas Brolin, Niclas Kindvall och 
Kenneth Andersson.

I årets inledande cupmatcher blev det vinst 
med 4-0 borta mot Norrby respektive 2-0 
hemma mot Ängelholm vilket säkrat segern 
i gruppen. Ex-Djurgårdaren Alhaji Kamara 
har gjort tre av målen och Nicklas Bärkroth 
två. Ett annat av årets nyförvärv Daniel 
Sjölund, som kom senast från Åtvidaberg, 
känner vi också väl till. Övriga nyförvärv 
är också allsvenskt rutinerade då Bärkroth 
kommer från BP och Joel Enarsson spelade 
med Mjällby i fjol. 

Tränaren Janne Andersson, som gör sin 
femte säsong i föreningen, formerar oftast 
laget efter ett klassiskt 4-4-2-upplägg 
där anfallarna Emir Kujovic och Kamara 
är målfarliga, båda stod för tio mål var 
i förra årets allsvenska. I fjol hade laget 
dock svårt i cupens gruppspel som slutade 
med endast en seger och en placering 
efter både GAIS och Gefle i tabellen, 
ett resultat som redan överträffats. 
 
STEFAN ANDERSSON
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IFK Norrköping

Malmö har gjort sin plikt i sina inledande matcher, 3-0 hemma mot Assyriska följdes upp 
med 5-0 borta mot Hudiksvall (div 2). Trots det är det inte helt klart ännu, även Jönkö-
pings Södra har besegrat samma lag (2-0 resp 4-1) så Malmö måste få minst oavgjort i 
den sista matchen som spelas i Malmö på IP.

Svenska cupen hittills
Grupp 1

Grupp 2

Göteborg hade problem i första matchen då man tappade en 2-0 ledning borta mot Troll-
hättan (div 2) men mot det enda laget från division 3 i cupens tredje omgång, Myresjö/
Vetlanda blev det klara 6-0, även denna match på bortaplan. Även Ljungskile har spelat 
oavgjort mot TFC (1-1) och besegrat Myresjö (5-0). Även för Göteborg räcker det med 
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oavgjort på hemmaplan för att gå vidare – om inte Trollhättan tar en storseger hemma 
mot Myresjö samtidigt, minst sex måls marginal krävs då.

Grupp 3

Favoriten i gruppen, Solna AIK, har tagit två stabila segrar, 4-0 hemma mot Landskrona 
följdes av 3-0 borta mot Kristianstad (båda div 1). Hammarby vann borta mot Kristan-
stad men lyckades bara få 1-1 hemma mot BoIS efter ett tidigt självmål hemma. Även i 
denna grupp kan favoriten gå vidare på oavgjort hemma i sista matchen.

Grupp 4

Elfsborg hade Sirius som varit bra de senaste åren i cupen, men denna gång hade Elfs-
borg laddat rätt, 4-0 hemma mot Uppsalalaget och sedan 5-1 borta mot superettanlaget 
Athletic (tidigare Väsby). Starkt. Andra rankade BP har däremot inte tagit en poäng så 
här långt och har inget att spela för i sista matchen. Så Elfsborg kan förlora så länge de 
inte tappar sitt tio målsövertag mot Sirius (11 mot Athletic) och ändå gå vidare.

Grupp 5

Häcken och Mjällby gör upp om gruppsegern i den sista macthen. Båda har besegrat 
Öster och Huddinge i de två inledande matcherna Mjällby har ett målövertag (+2) men 
Häcken har hemmaplan.

Grupp 6

Gefle har övertaget med två segrar med 2-1 mot Dalkurd (div 1) och Varberg (S1). Örebro 
däremot fick bara 3-3 hemma mot Varberg men tog behövliga tre poäng borta mot 
Dalkurd som ändå stod emot bra, matchen slutade 0-1 i Brage. Örebro har ändå fördel av 
hemmaplan i sista matchen men då måste Gefle besegras för att ÖSK ska gå vidare.

Grupp 7

Norrköping klara för avancemang.

Grupp 8

Helsingborg har favoritskapet men har bara spelat en match när detta går i tryck, första 
rundans match spelades igår mot syrianska oavsett hur det gick där har man chansen 
att avgöra hemma mot Halmstad i sista rundan, HBK har en oavgjord, 2-2 borta mot 
Västerås (div 1) och 3-0 hemma på Syrianska. HeIF inledde med 4-0 borta mot Västerås 
och har ett bra läge att gå vidare.

TIPS:

AIK, Malmö, Helsingborg och Elfsborg blir de bästa lagen medan Göteborg, Norrköping, 
Mjällby och Gefle blir de som får spela på bortaplan.
Inga stora skrällar i år alltså även om det i vissa matcher skrällt till, men inte tillräckligt 
för att ett lag från de lägre divisionerna skall gå vidare. Bara Mjällby som gör det enligt 
mitt tips, men då får de inte förlora borta mot Häcken. Tippar på att de lyckas få med sig 
oavgjort.

STEFAN ANDERSSON
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DJURGÅRDEN

12.  Kenneth Høie 

23.  Hampus Nilsson

25. Oscar Jonsson

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

20. Sam Johnson

22. Jesper Karlström  

32. Michael Jahn

36. Filip Tasic
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1. Marcus Sahlman

91. David Mitov Nilsson

21. Andreas Hadenius

2. Edvard Skagestad

30. Nikola Tkalcic

15. Marcus Falk Olander

26. Adnan Kojic

22. Cristopher Meneses

23. David Boo Wiklander

6. Linus Wahlqvist

14. Nicklas Bärkroth

20. Daniel Sjölund

19. Mirza Halvadzic

9. Arnór Ingvi Traustason

24. Gentrit Citaku

4. Andreas Johansson

8. Rawez Lawan

11. Christopher Telo

7. Alexander Fransson

25. Filip Dagerstål

16. Joel Enarsson

17. Alhaji Kamara

10. Emir Kujović

5. Christoff er Nyman

Domare: Bojan Pandzic, Hisings Backa
Ass. domare 1: Peter Magnusson, Stockholm
Ass. domare 2: Mikael Hallin, Bromma

Nästa hemmamatch: 28 mars mot KuPS kl 13.30 (Lidingövallen)
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