
Allsvenskan, Djurgården - Kalmar 
Tele2 Arena, 17 april 2015 kl 19:00 

Offi ciellt inoffi ciellt matchprogram

MATCH

Pris: 20 Kr
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Nu är vi tillbaka i serielunken. Efter en 
inledning som varit tuff poängmässigt men 
väldigt bra publikt kommer vi nu att se vilka 
som står pall när det blåser. För även om vi 
hade en bra premiär mot Elfsborg så kunde 
inte spelet på plan ge oss några poäng till 
säcken. Men ett bra publikstöd på Häckens 
tillfälliga hemmaplan, Gamla Ullevi, knep 
laget en poäng borta efter ledningsmålet 
av Mushekwi. Tyvärr blev det en kortvarig 
ledning och matchen kunde lika gärna 
slutat med förlust när det var nära att 
Häcken skulle fått straff under tilläggstiden.  
Men vi lika gärna kunde vi vunnit om Kerim 
hade fått sin bollbana lite lägre och inte satt 
den i ribban med tre minuter kvar. 

Även derbyt i måndags var lite liknande, 
vi tog ledningen, direkt efter att vi redan 
hade jublat åt att kommit undan med blotta 
förskräckelsen vid tre solklara målchanser. 
Men även här tappade vi ledningen, 
dessutom snabbt till underläge. Men trots 
att vi inte var det bättre laget sett till hela 
matchen, så fanns chanserna att kvittera. Så 
det gäller att bita ihop och inte ge upp. 

Det är fortfarande en fröjd att träffas 
tillsammans på läktaren. Även om man 
kan svära till ibland. Men det är ju ändå 
det som är lockelsen med fotboll. Man 
vet inte hur det ska sluta. Ibland är man 
utspelad och vinner ändå, ibland har man 
19-1 i skott på mål och förlorar med 0-1. 
Det man kan veta med säkerhet, är att om 
man går in med inställningen med att det 
är omöjligt, ja, då blir det också just det. 

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.

Har du en vass penna, ett 
stort Djurgårdshjärta och vill 
skriva för Bågspännaren? 

Kontakta oss på 
info@bagspannaren.se

bgspmatch_2_15.indd   3 15/04/15   13:05



Tränarens ord
T
rä

n
ar

en
s 

or
d

Efter veckans derbyförlust mot Hammarby så är det klart att vi är revanschsugna. Det 
ligger ju i sakens natur att vi är det, men vi släpper en förlust redan dagen efter att en 
match är spelad. Vi startar analysen så fort vi kan efter det att domaren blåser i sin pipa 
och sen inleder vi nästa dags träning med en genomgång med hela truppen. Vad gjorde 
vi bra?  Vad måste vi förändra? Det är kort tid mellan matcherna och en förlust får inte 
kosta oss mer är tre poäng. Vi har inte tid med negativ energi efter det och vi måste därför 
fokusera på hur vi ska göra en så bra prestation som möjligt i nästa match.

Vi valde att ändra spelsystem inledningsvis mot Hammarby men hur vi ställer upp 
formationsmässigt i nästa match pratar vi aldrig om i utåt, men vi är öppna för att formera 
laget på olika sätt från match till match men även med att byta spelsätt under enskilda 
matcher.  Det är svårare att göra det nu i början på säsongen, särskilt när vi har många nya 
spelare, men i en del matcher är det taktiskt motiverat men det är också ett bra verktyg för 
att öppna upp sinnet hos våra spelare och ge dem möjligheten att se nya kombinationer 
och vinklar. 

Dagens motståndare Kalmar spelar en varierad fotboll under nya tränaren Peter Swärdh. 
De har en bra idé i sitt anfallsspel och en duktiga i backlinjen med starka mittbackar. 
Beslutsamhet är vårt nyckelord för att bryta upp deras försvar, och vi kommer att ge 
allt för att bärga en trepoängare. Vi har fått ett otroligt stöd från er på läktarna i de tre 
inledande matcherna och  vi kommer att göra vårt yttersta för att ge er en så bra start på 
helgen som möjligt. 

Välkomna.       

WILLE BÄCKSTRÖM
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Tre matcher, en poäng. Man behöver inte vara någon större fotbollsexpert för att 
konstatera att den blårandiga inledningen på Allsvenskan 2015 har varit riktig jobbig. 
Spelprogrammet har knappast varit överdrivet lätt, det är sant, men två av matcherna har 
ändå spelats på vår hemmaplan, Tele2 Arena, och en av dessa mot en nykomling så nog är 
det en poängskörd i magraste laget. 

Bland fl era orsaker kan nämnas skador på viktiga spelare som Alexander Faltsetas, Haris 
Radetinac och Fredrik Stenman och ett lag med väldigt många nya namn. Tränaren Pelle 
Olsson påpekade svårigheterna med nio nya spelare på planen mot Hammarby, men 
samtidigt har inte försäsongens laguttagningar skvallrat om att det varit prioriterat att 
spela ihop en startelva. Uppställningen i derbyt var helt ny och det off ensiva spelet kom 
nästan uteslutande att handla om ströanfall efter snabba omställningar. 

Det är svårt att vara positiv efter en förlust mot Hammarby men nog har det funnits 
glädejämnen även för en Djurgårdare under den intensiva inledningen av Allsvenskan. 
Ett av dessa är onekligen Sam Johnson som var strålande mot de grönvita och även tryckte 
in ett mål. Det unga IK Frej-förvärvet var förtvivlad efter premiärförlusten mot Elfsborg 
och mådde inte bättre efter derbyt, men när han ser tillbaka på sin egen insats kan han 
vara stolt. 

Det samma gäller energiknippet Kerim Mrabti som har visat varför han är uttagen i U21-
landslaget. Den lille mittfältaren från Nacka jagades av alla tre allsvenska stockholmslag 
inför säsongen och vi Djurgårdare ska vara glada för att han har hjärtat på rätta stället.

Även målvakten Kenneth Höie förtjänar ett omnämnande. Formen och pondusen från i 
höstas fi nns kvar och de fyra insläppta målen har sett otagbara ut. Både mot Elfsborg och 
Hammarby höll norrmannen kvar Djurgården i matcherna med högklassiga räddningar. 

För Stockholms Stolthet väntar nu fyra matcher där målsättningen bör vara full pott – 
tolv poäng. Kalmar, Falkenberg och Gefl e hemma och mellan de två första nykomlingen 
Sundsvall på Norrporten Arena. Blåränderna får gärna visa att läxan från förra hösten är 
gjord och att det går att spela en vettig fotboll mot lag med lågt försvarsspel. Då kan vi ha 
ett helt annat tabelläge redan i början av maj. 

                               DAVID BOGERIUS

Läget i laget
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Djurgården - Elfsborg 1-2 (0-1)

Äntligen fick Djurgården inleda en säsong på hemmaplan. Över 20 000 åskådare slöt 
upp och skapade en svårslagen stämning på Tele2 Arena men trots det entusiastiska 
publikstödet blev det förlust, 1-2, mot ett effektivare Elfsborg.

– Vi hade ganska bra kontroll på matchen i början men vi fick inte till våra kontringar, sa 
DIF-tränaren Pelle Olsson som tvingades till ändringar i laguppställningen redan efter 
en dryg kvart då Haris Radetinac skadade axeln. Högerbreddaren Kerim Mrabti ersatte 
och visade att konkurrensen om platserna på mittfältet är hård. 

Tyvärr utnyttjade Elfsborg sin första målchans och tog ledningen genom Per Frick. De 
gulsvarta fick även chansen att öka på till 2-0 på en billig straffspark innan första halvlek 
var över, men Kenneth Höie räddade och höll Blåränderna kvar i matchen. Stärkta av 
målvaktsprestationen ångade Djurgår’n på för en kvittering men även nästa mål blev 
gästernas i minut 77 (Arber Zeneli). Trots tvåmålsunderläget gav varken hemmapubliken 
eller spelarna upp och Daniel Berntsen reducering gav hopp inför matchens slutminuter, 
men Elfsborg lyckades hålla undan. 

– Energin finns där men för många minuter av det som är kvar går åt till att Elfsborg kan 
spela av matchen med sitt tekniska spel som de är duktiga på, konstaterade Pelle Olsson.

Häcken - Djurgården 1-1 (0-0)

När Nyasha Mushekwi vände bort sin försvarare och tryckte in bollen bakom Peter 
Abrahamsson i Häcken-målet började det lukta seger i bortamötet med Häcken på 
Gamla Ullevi. Reine Makondele, som hämtades till Sverige från Kongo-Kinshasa av 
Djurgårdsledare visade emellertid att släkten är värst när han än en gång gjorde mål på 
DIF och kvitterade. 

Eftersnacket dominerades av en situation i slutskedet av matchen där Häckens tränare 
Peter Gerhardsson ville ha straff men även Djurgården skapade chanser för ett segermål 
och då främst Kerim Mrabti som prickade ribban i 87:e minuten.

– På det stora hela får man väl vara nöjd med en poäng, tyckte mittfältaren Jesper 
Karlström som gjorde allsvensk debut. 

Senaste matcherna
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Hammarby – Djurgården 2-1 (0-1)

Den första derbymatchen mot Hammarby sedan 2009 blev en stor besvikelse för 
alla Blåränder. Trots att anfallaren Sam Johnson visade storform och pangade in ett 
ledningsmål i första halvlek blev det förlust mot nykomlingen. 

– Det är några situationer i början på andra halvlek där vi inte hittar rätt i försvarsspelet 
runt vårt straffområde, menade Pelle Olsson och syftade på perioden där Hammarby 
gick från 0-1 till 2-1 på fyra minuter (mål av Kennedy Bakircioglu och Nahir Besara).

DIF-tränaren var nöjd med aggressiviteten under matchens slutskede men 
kvitteringschanserna var inte tillräckligt heta för att det skulle bli någon poäng på ett 
fullsatt Tele2 Arena.  

                               DAVID BOGERIUS
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DIF-panelen
1) Vad tycker du om DIF:s inledning?
2) 20000 i premiären, stort bortafölje mot Häcken och slutsåld bortasektion mot            
     Hammarby. Hur ser du på Djurgårdens fortsatta publikutveckling 2015?
3) Målgörandet var initialt varit skralt. Hur skall DIF råda bot på det och vem vinner den  
     interna skytteligan?
4) Innermittfältet har fått utstå en del kritik, hur skulle du vilja formera det?
5) Var på Tele2 sitter och varför har du valt just den platsen?

Johan Andersson, 31, DIF-marknadstjomme, Vasastan

1) Vi har inte haft ett lätt öppningsschema av Allsvenskan. En svår 
premiär mot ett samspelt Elfsborg samtidigt som vi ännu inte hittat 
våra positioner. Ytterligare en svår bortamatch på Nya Gamla Ullevi där 
vi mötte ett Häcken som också är ett bra lag. Tycker försvarsspelet mot 
Häcken såg mycket bra ut men kreativiteten framåt saknades. Vi släpper 
till ytterst få skott och det känns som om vi ska kunna stänga matchen 
efter Nyashas 1-0 mål. En tredje svår match mot Bajen som just nu surfar 
på en framgångsvåg utan dess like och som har medvind, medstuds 
gällande det mesta. Skulle vilja lyfta upp Karlström, Mrabti och Sam 
Johnson som framtidsspelare i DIF. Ska bli mycket intressant att se hur 

bra de kan bli med lite fler allsvenska matcher i benen. Jesper Arvidsson ska givetvis ha en eloge för sin insats och 
kampvilja i derbyt. 

Tommie Arvidsson, 41, DIF-Propagandaminister, Sköndal

1) Ja, det går ju inte sticka under stol med att vi fått en mardrömsstart 
både resultat och spelmässigt. Vi har mött tufft motstånd men hittills har 
vi väl inte ägt en enda halvlek. Känns som om vi ger bort initiativet till 
motståndarna i matcherna. Det har gått tre matcher så det är tidigt att dra 
för stora växlar, men visst är man riktigt orolig redan. Det är ju samtidigt 
så att vi har så mycket nytt och ungt i laget så man förstår att inte allt 
klaffar direkt men det är riktigt svårt som supporter att ha tålamod när 
våra antagonister ligger i toppen. 

2) Publikt har vi börjat fantastiskt. Vill t.o.m säga att vi aldrig varit bättre 
med tanke på förutsättningarna, dvs att allt går emot oss och haft tunga 
år bakom oss. Vi hade bäst premiärstämning av alla, vi var riktigt bra i 

Häcken borta och Bajens extremt överskattade publik sjöng vi av banan, vi ägde dom totalt och deras sittplats stod 
ju bara stumt och stirrade på oss. Får vi minsta lilla medvind kommer det bli riktigt bra publikt år för oss - det är 
jag säker på! 

3) Tror att vi behöver äga matchbilden mer och få mer självförtroende, vilket bör ge mer möjligheter till fler 
målchanser genom snabba omställningar. Jag hoppas på Sam Johnson. Spela honom mycket så gör han 11 mål 
i år!

4) Svårt. Men jag säger Haris och Berntsen på varsin kant, och spelar Falsetas i def. mittroll med Kerim på 
offensivare roll. Hoppas med detta mittfält äga mer boll och kan föra matcherna mer.

5) Sektion310. Har valt den dels p.g.a. den utmärkta sikten över planen och klacken, och även tack vare vännerna 
runt omkring.
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2) Den dagen vi får lite sportslig medvind kommer vi bli fruktansvärt bra. Våra första tre insatser på läktarna 
har varit helt magnifika, den dagen vi får avgöra matcher i 91 minuten med vår publik i ryggen kommer vi bli 
ostoppbara. Det är oerhört viktigt med fler hemmasegrar så att vår publik mer ofta än sällan får gå från arenan 
med ett leende på läpparna. Förra året kändes det som att den enda matchen då allting klaffade var matchen mot 
MFF hemma med 25 000 på läktarna. Kan vi knipa några segrar framöver kan vi bli ostoppbara.

3) Jag tror att Sam Johnson kommer att vinna den interna skyttligan med Nyasha tätt efter, däremot så är Nyasha 
än så länge bara ett lån fram till augusti och det är anledningen till att jag tror att Sam kniper platsen. Har vi kvar 
Nyasha hela säsongen så tror jag att han vinner interna skyttligan. 

4) Eftersom jag är anställd av DIF och har högst begränsad kompetens gällande spelformationer och spelarnas 
dagsform vill jag inte kommentera hur Pelle ska formera laget, på samma sätt som att jag inte skulle vilja att Pelle 
lägger sig i hur vi kommunicerar i sociala medier till exempel.

5) Jag står på aktiv sittplats sektion 109. Jag valde den sektionen eftersom jag vill kunna följa spelet från långsidan 
men samtidigt kunna stå och skrika när jag känner för det. Har dock fått ett litet sug för att sitta på övre etage då 
överblicken för spelet är helt fantastisk. 

Tony Lydén, 47, DIF-taktiker, Kungsholmen

1) Tempofattigt och usla starter gör att vi står på 1 poäng efter 3 matcher, 
det är helt enkelt för dåligt. Taktiken där DIF ska försvara sig och sedan 
gå på omställningar har visat sig inte fungera. Nu måste Pelle tänka om 
och våga släppa loss spelarna. Flera av nyförvärven har mycket fotboll i 
sig, speciellt Mrabti och Karlström. Får de lite friare tyglar kommer spelet 
lossna, det är jag övertygad om. I övrigt är det Höie och Arvidsson de som 
stått för de bästa prestationerna.

2) Att spela tråkig fotboll, inte ta poäng, och förlora derbyn är knappast sättet 
att locka publik. Men, jag tror ändå att den positiva utvecklingen kommer 
fortsätta. Förhoppningsvis kan vi höja vår lägstanivå, topparna har vi redan.  
DIF måste dock kontinuerligt arbeta med att attrahera sällanbesökarna. 

3) Sam Johnson vinner på 12 mål.

4) Berntsen, Karlström, och Radetinac bakom Mrabti som ”tia”. DIF behöver fart och kreativitet på mittfältet om 
spela skall lyfta. Berntsen och sett lite vilsen ut inledningsvis men i denna omgivning tror jag han kommer mer 
till sin rätt.

5) 326, rad1, vid mittlinjen. Jag valde den för att det är där man den absolut bästa blicken över planen.  

Olle Wessel, 34, DIF-Podden, Södermalm

1) Resultatet en poäng på tre matcher och torsk mot bajen är inte godkänt, 
spelmässigt är vi i långa perioder alltför passiva och har hittills inte visat något 
grundspel att falla tillbaka på, inte heller godkänt. 

2) Det är ju inte premiärer och derbyn som är svårsålda, utmaningen kommer 
med fredagsmatcher mot Kalmar exempelvis. Tror dock att det är viktigt att vi 
vinner några hemmamatcher i rad för en allmän positiv känsla.

3) För att göra fler mål måste vi anfalla med mer folk, så tråkigt och enkelt är 
det. Som skyttekung tror jag ändå på gammal är äldst och att Amadou Jawo 
blir skyttekung på åtta fullträffar.
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Thomas Segerbrant, 40, DIF-skribent, Sollentuna

1) Svag både spel- och resultatmässigt. Om jag blundar för resultatet i derbyt 
och den känslomässiga törn jag fick då tycker jag ändå att vi hade perioder i den 
matchen som visade att vi spelmässigt kan vara på rätt väg. Där fanns en viss 
offensiv att skönja. Jag hoppas att vi bygger vidare på det i kväll.   

2) Inledningen har varit magnifik och nivån på läktarna har varit några klasser 
högre än spelet. Får vi några vinster med oss kan det bli hur bra som helst. 
Hackar spelet och vinsterna uteblir kan det bli tuffare att motivera folk.

3) Jag vill gärna se att vi spelar en rörligare och offensivare fotboll. Lite variation 
skadar inte. Framförallt på hemmaplan. Då vinner Amadou Jawo den interna 
skytteligan med sju fullträffar. 

4) Jag vill bereda plats för Jesper Karlström. Där ser jag en duktig spelare som på sikt kommer att vara ledande. Helst 
vill jag att han spelar tillsammans med Kerim Mrabti men den kombinationen kanske är bättre på papper än på plast?  

5) 310. För att uppleva och kunna bidra till bättre stämning på matcherna.
           

         THOMAS SEGERBRANT

4) Baserat på de tre första matcherna måste jag säga Mrabti-Karlström. Övriga alternativ har underpresterat och gjort för 
många misstag.

5) Sektion 109, sköna vadderade stolar men ändå står alla upp. Var typ omröstning i kompisgänget och resultatet blev 109, 
jag är nöjd. Nära puben och även nära planen så man kan håna en och annan motståndarytter.
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Krönika: En familj - för alla 
som behöver en
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Jag vet inte riktigt när jag tog mina första stapplande steg mot en boll i syfte att  
skjuta iväg den med mina fötter istället för att ta upp den med händerna, när jag  
gick på min första fotbollsmatch eller vilken spelare jag beundrade först.  
Men fotbollen har funnits i mitt liv så länge jag minns och gjort mig till den jag  
är idag. Den har gett mig affärskontakter,  vänner för livet och en andra 
familj. 

Allt började på 80-talet i Mashad, Irans näst största stad, det började med pappa. Han 
spelade (och gör fortfarande vid snart 60 års ålder) fotboll när jag var liten och jag fick 
ofta följa med på träningar och matcher. Inte långt efter att jag kunde gå började jag 
själv  bjuda in mig på deras träningar och leka med bollen. Sedan fortsatte det i den här 
ordningen samtidigt som jag växte upp: 

Jag började spela fotboll på gatan utanför vårt hus med grannbarnen, upptäckte 
kärleken till 11 män på plan genom de rödklädda Persepolis FC, började träna fotboll i en 
fotbollsskola, grät som nio-åring när min största hjälte Baggio missade straffsparken i 
VM-finalen 1994, upptäckte Liverpool vid elva samtidigt som Steven Gerrard gjorde sina 
första matcher för klubben och gick från att spela mittback till högerytter på två år då jag 
var bland de snabbaste i mitt lag. 

1999 fick min fotbollsresa sig en vändning och en ny fotbollskärlek uppenbarade sig. Jag 
flyttade ensam som fjortonåring till Sverige. Jag började lära mig språket och samtidigt 
spela fotboll i Väsby IK FK. Efter ett tag började jag “vanlig” skola och det var där allt 
hände. På min första skoldag i åttan satte jag mig bredvid Andreas, en av få “öppna” 
Djurgårdare på hela skolan i den då AIK-drabbade kommunen Upplands Väsby. Inte 
långt efter gick jag på min första DIF-match and the rest is history. 

Djurgårdsfamiljen har gett mig så mycket och betytt så otroligt mycket för mig som 
lämnade min familj och vänner som tonåring och flyttade till ett nytt land. I början var 
det umänge, gemenskap och vänner, något som man saknar när man kommer ensam till 
ett nytt land. Detta i sig ledde till att jag mådde bättre samt att jag fick lära mig språket 
mycket snabbare. Efter gymnasiet (och TRE SM-GULD!) har Djurgårdsfamiljen bidragit 
med jobb, kunder till mitt företag, ännu fler vänner, kontakter i alla diverse möjliga 
branscher och folkgrupper och framförallt: Något att luta sig tillbaka mot när allt annat 
känns skit. För med Djurgårdsfamiljen mår jag bra, även i motgång. 

Därför blir jag otroligt stolt och glad över de olika projekt som pågår runt Djurgården 
och Djurgårdsandan för att bjuda in ensamkommande flyktingbarn på våra 
matcher och stötta och hjälpa alla de som har lämnat sina liv, sina vänner och sina 
familjer. Vi har visat gång på gång att alla är välkomna hos oss. Att fotbollen är 
viktig och kan vara en stöttepelare i samhället. Att fotbollen kan ändra livsöden.  
Och att vi är en familj - för alla som behöver en. 
        HAMID ERSHAD SARABI
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Kalmar FF

Efter tre allsvenska omgångar parkerar kvällens motståndare Kalmar FF på tionde plats 
i tabellen. Publiksiffran på drygt 8000 från premiärmatchen (0-0 mot Helsingborg) 
hade halverats till den senaste omgångens möte med Åtvidaberg, men de tappra 
kalmariter som var där belönades med en 2-1-seger mot Åtvidaberg. En skön revansch 
för 0-2-förlusten mot Gefle i omgången innan. 

– Vi gjorde en väldigt svag första halvlek mot Gefle, sa tränaren Peter Swärd som förfogar 
över tre Elm-bröder i spelartruppen. 

Förväntningarna är naturligtvis stora främst på yngste brodern Rasmus som gjort 39 
A-landskamper och nyligen utsågs till den ryska ligans bästa mittfältare. Den senaste 
säsongen förstördes emellertid av återkommande magproblem och ännu har han inte 
spelat i årets allsvenska. Det har däremot storebror David som nickade in båda målen 
mot Åtvidaberg. 

– Mot Åtvidaberg gick vi över till ett 4-3-3-spel som föll väl ut. Vi har jobbat på det lite 
i smyg, säger assisterande tränaren Jens Nilsson som berömde kantspelaren Jonathan 
Ring och brassen Ismael som kan bli ett rödvitt utropstecken i år. 

På Tele2 Arena lär det inte bli någon 4-3-3-uppställning, åtminstone inte i början, men 
de blårandiga har all anledning att vara på tårna redan från avspark. 

       
DAVID BOGERIUS
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Fredagens motståndare Kalmar FF hör inte till Djurgårdens önskemotståndare på hemma-
plan under 2000-talet. Även om det blivit några segrar mot de rödvita är det jämförelsevis 
ofta som de rödvita tagit med sig tre, eller åtminstone en, poäng från huvudstaden. Trots det-
ta bistra konstaterande finns det ändå några högst minnesvärda hemmamöten med Kalmar 
som förtjänar att kallas klassiska, och inte minst det närmast mytologiserade Superettan-
mötet för 15 år sedan.

Datumet för Djurgården-Kalmar år 2000 var den 27 juli och 5665 åskådare hade slutit upp 
på Stockholms Stadion. En tung 0-2-förlust i Kalmar i omgången innan hade inte direkt gjort 
underverk för biljettförsäljningen, men enligt sägen lät dessa 5665 som minst de dubbla. 
Även om undertecknad har svårt för överdrifter av det slaget är jag, som bevittnade tillställ-
ningen från min plats på sektion O, faktiskt beredd att hålla med.

De blårandiga kom till spel utan den populäre mittbacken Patrik “Peo” Eriksson-Ohlsson 
som var avstängd efter ett rött kort i Kalmar. Det öppnade för Richard Henriksson i startel-
van och den blivande sportradiojournalisten tog väl hand om de centrala bollarna mot tre-
backslinjen. Som vanligt gick Djurgården på full sula i offensiven vilket öppnade för kon-
tringar. Smålänningarna visste att utnyttja detta och tog ledningen på sin första målchans 
genom Damir Spahic. Den välförtjänta kvitteringen dröjde men kom psykologiskt lägligt 
precis innan halvtid genom Andreas “Adde” Johansson.

Under den andra halvleken var det snudd på spel mot ett mål, men Djurgårdens saknad av en 
effektiv “striker” var extra påtaglig. Trots att Kalmars straffområde för jämnan var fullprop-
pat av bortsparkande bortalagsspelare sköt hemmalaget 17 skott på mål. Hörnstatistiken 17-1 
säger också en del om spelfördelningen. Rami Shaaban i DIF-målet stod sysslolös samtidigt 
som matchklockan gick på fast forward mot slutminuterna. 

Djurgårdarna på det omtalade sektion F hade emellertid vaknat till och dessutom på rätt 
sida. Tidigt i andra halvlek bestämde de sig för att sjunga in bollen i mål och resten av Sta-
dion hakade på med “Hejar, vi hejar på Djurgår’n” till melodin från Cornelis Vreeswijks “Tu-
ristens klagan”. Passande på sätt att Cornelis son Jack är väldigt  mycket, mindre passande 
på så sätt att det egentligen är en ganska tillbakalutad lallare till läktarsång. Men vad gjorde 
det när den oförtrutet rullade på och till slut även uppfyllde sitt syfte. 5665 åskådare stod 
redan upp när Agbar “Abbe” Barsom (hade alla spelare smeknamn för femton år sedan?) 
slog ett hårt inlägg från vänsterkanten. Vem hann först till bollen om inte Stefan Rehn som 
bredsidade in bollen i nät. Enligt myten har 5665 åskådare aldrig jublat så högt. Mission 
completed. Målet bidrog i hög grad till hajpen kring Sektion F som kom att hålla i sig i yt-
terligare ett par år. 

Stefan Rehns segermål (hans första mål sedan hemkomsten) mot Kalmar blev också början 
på en 13 matcher lång segersvit (15 utan förlust) med 6-1 i seriefinalen mot Malmö som kro-
nan på verket. Mästare(h)n Stefan är numera tränare för Göteborg FC i damallsvenskan men 
förhoppningsvis finns det även 15 år senare blårandiga spelare som vill kliva fram och avgöra 
en match mot Kalmar. Får vi också uppleva en publikinsats av samma klass som år 2000, ja 
då kan de rödvita få det jobbigt. 

DAVID BOGERIUS

Historik
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Johan Oremo GEF 3 1

Jo Inge Berget MFF 2 0

Johan Blomberg AIK 2 0

Viktor Elm KFF 2 0

Henok Goitom AIK 2 0

Simon Hedlund IFE 2 0

René Makondele BKH 2 0

Arber Zeneli IFE 2 0

Kennedy Bakircioglu HAM 2 1

Johan Eklund GIF 2 1

Statistik 2015

Magnus Wolff Eikrem MFF 3

Nahir Besara HAM 2

Viktor Claesson IFE 2

Johan Eklund GIF 2

Per Frick IFE 2

Arnór Ingvi Traustason NOR 2

Enoch Kofi Adu MFF 1

Viktor Agardius KFF 1

Spelare, lag, mål, varav straffar

Passningsliga

Erik Johansson MFF 3

Emil Bergström DJU 2

Johan Blomberg AIK 2

Simon Hedlund IFE 2

Adam Lundqvist IFE 2

Anders Svensson IFE 2

Varningsliga
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Lag S V O F GM-IM D P
IF Elfsborg 3 2 1 0 7-2 5 7

Malmö FF 3 2 1 0 5-1 4 7

AIK 3 2 1 0 5-2 3 7

Hammarby 3 2 1 0 5-2 3 7

Gefle IF FF 3 2 0 1 5-3 2 6

IFK Göteborg 3 2 0 1 3-1 2 6

Helsingborgs IF 3 1 2 0 2-1 1 5

Falkenbergs FF 3 1 1 1 2-2 0 4

IFK Norrköping FK 3 1 1 1 4-5 -1 4

Kalmar FF 3 1 1 1 2-3 -1 4

GIF Sundsvall 3 1 1 1 5-7 -2 4

BK Häcken 3 0 2 1 2-4 -2 2

Djurgården 3 0 1 2 3-5 -2 1

Örebro 3 0 1 2 1-5 -4 1

Åtvidabergs FF 3 0 0 3 3-6 -3 0

Halmstads BK 3 0 0 3 2-7 -5 0

Tabell

2015-04-13 19:05 Hammarby - Djurgården 2 - 1 Tele2 Arena

2015-04-13 19:00 GIF Sundsvall - BK Häcken 1 - 1 Norrporten Arena

2015-04-13 19:00 IFK Norrköping FK - IF Elfsborg 0 - 4 Nya Parken

2015-04-13 19:00 Kalmar FF - Åtvidabergs FF 2 - 1 Guldfågeln Arena

2015-04-12 17:30 IFK Göteborg - Malmö FF 0 - 1 Gamla Ullevi

2015-04-12 17:30 AIK - Gefle IF FF 3 - 1 Friends Arena

2015-04-12 15:00 Halmstads BK - Helsingborgs IF 1 - 2 Örjans Vall

2015-04-12 15:00 Falkenbergs FF - Örebro 2 - 0 Falkenbergs IP

Senaste omgången
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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

19. Soo Yong-Yoon

20. Sam Johnson

21. Nyasha Mushekwi

22. Jesper Karlström  

32. Michael Jahn

33. Besard Sabovic

36. Filip Tasic
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1.  Ole Söderberg

77. Lars Cramer

2.  Markus Thorbjörnsson

3.  Marcus Nilsson

4.  Ludvig Öhman

5.  Viktor Agardius

6.  Rasmus Elm

7.  Ismael Silva Lima

9.  Marcus Antonsson

10. Tobias Eriksson

11. Jonathan Ring

13. Emin Nouri

14. Stefan Larsson

16. David Elm

17. Muktar Ahmed

18. Tor Øyvind Hovda

23. Viktor Elm

24. Filip Sachpekidis

25. Peter Westberg

26. Pär Ericsson

27. Papa Alioune Diouf

29. Romário Pereira Sipião

31. Sebastian Ramhorn

33. Johan Ramhorn

80. Nenad Djordjevic

Nästa hemmamatch: 29 april mot Falkenbergs FF kl 19:00
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