
Allsvenskan, Djurgården - AIK 25 maj 2015 kl 19:05 MATCH
Offi ciellt inoffi ciellt matchprogram

Pris: 20 Kr
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Dags för årets andra derby och vårt 
första hemmaderby. Efter en inledning i 
allsvenskan där poängskörden var knapp 
och spelet inte helt hade satt sig ännu ser 
saker och ting lite annorlunda ut nu. 

Även om mediabilden av vår start var 
överdramatiserad, matcher mot Elfsborg 
och Häcken borta och ett (borta-)derby 
var väl egentligen inte någon katastrof att 
bara få med sig en poäng ifrån men som 
inledning ser det värre ut. Men nu, sex 
matcher senare, är tonläget lite annorlunda. 
Nu talas det toppstrid och succéförvärv. 
Och självklart är medias roll åter igen lite 
uppskruvad. Precis som många är snabba 
att påpeka är det lag som ligger på den nedre 
halvan, ja till och med nedre tredjedelen, 
som vi besegrat. Så vi ska inte dra allt för 
stora växlar av dessa segrar MEN styrkan i 
att ändå vinna sex matcher i rad och på det 
sättet vi har fört stora delar av matcherna 
och hela tiden skapat chanser för att vinna 
matcherna är något att ta åt oss av. Vi har 
dessutom Mushekwi som hela tiden får 
sina avslut på mål. Inte bara skapade lägen, 
avsluten hamnar på mål vilket visat sig vara 
viktigare än självklart.  

Nu har vi, och i synnerhet Mush, ett ruskigt 
flyt och tappade ledningar och till och med 
underläge mot Åtvidaberg, vänder vi till 
segrar i matchernas slutskeden. 

Nu när vi går in i de sista matcherna inför 
juni uppehållet så har vi ett betydligt tuffare 
motstånd. På pappret i alla fall. Men precis 
som att de ”lätta” matcherna också kräver 
sina insatser för att ge poäng så har vi alla 
chanser att gå in i uppehållet med en bra 
poängskörd och en tabellplacering att vara 
glad över. 

Nu till sommaren kommer också mer 
läsning i Bågspännaren, det ordinarie 
fanzinet. 32 sidor med intervjuer och mer 
text än vad som får rum i matchprogrammet. 
Beställ ditt exemplar genom att skicka ett 
mail till bestall@bagspannaren.se. För mer 
information följ oss på facebook. www.
facebook.com/bagspannaren

Järnkaminerna anordnar tåg till Malmö till 
ett bra pris den 7 juni. Detta är den sista 
matchen som spelas på en månad. Följ med 
vetja, just nu finns det platser kvar. Läs mer 
på jarnkaminerna.se 

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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Sedan förra matchprogrammet har vi haft fyra segrar mot Falkenberg, Gefl e, Åtvidaberg 
och Halmstad. Vi har haft en bra period med sex vinster i rad och självklart leder detta 
till att vi kommer till matchen mot AIK med bra känsla. Och det behövs. AIK är en bra 
motståndare och derbymatcher brukar dessutom handla mycket om det mentala. Förra 
året hade vi inte vunnit på en månad när lagen möttes men nu är det ett annat läge som 
känns väldigt bra och vi är optimistiska inför matchen. 

Ser man över senaste segrarna kan man konstatera att vi har gjort många mål. Minst tre mål 
per match senaste 4 matcherna är väldigt glädjande. Det fi nns detaljer i vårt försvarsspel 
som vi måste se över och bli skarpare på, särskilt idag mot AIK. 

Emil Bergström fi ck ett gult kort förra matchen som betyder att han är avstängd. Egentligen 
är det inte så konstigt att någon av försvararna nåt den nivån på gula kort vid den här tiden 
på säsongen. Det som förvånar lite är att det är Emil som i regel inte samlar på sig så många 
varningar om man kollar på föregående säsonger. Men vi har ganska bra bredd på truppen 
jämfört med i höstas och jag är övertygad om att vi kan ställa upp med ett bra lag och en 
bra backlinje även utan Emil. 

Skademässigt har vi det otroligt gynnsamt. Just nu har vi inga spelare utanför träning just 
nu. Alla 20 utespelare och båda målvakterna går för fullt på träningar. 

Vi ser fram emot en (för vår del) rolig match och ska göra allt för att hålla sviten.

Välkomna. 

                HAMID ERSHAD SARABI
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Säkra poäng mot Falkenberg

Djurgården. Falkenberg 3-1

Efter en spelmässigt trevande inledning av säsongen tog Djurgården ett stort kliv framåt 
i hemmamatchen på Tele2 Arena mot Falkenberg. Blåränderna rullade tålmodigt boll i 
matchens första halvlek och hade full kontroll på händelserna. Trots att få heta målchanser 
skapades såg det stabilt och bra ut.  Känslan var att det bara var en tidfråga innan 
Djurgården skulle göra mål.

I den andra halvleken fortsatte Djurgården sitt malande och gästerna såg tröttare och 
tröttare ut. Djurgårdens utdelning kom i den 67:e minuten när Nyasha Mushekwi skallade 
in en frispark slagen av Kevin Walker. En handfull minuter senare var det dags för Mushekwi 
igen. Haris Radetinacs inlägg förvaltades, den här gången med fötterna, på bästa sätt och 
Djurgården hade en tvåmålsledning.

Matchen punkterades definitivt fyra minuter efter Djurgårdens andra mål. Då satte 
vänstermittfältaren Daniel Berntsen Djurgårdens tredje mål och matchen var givetvis 
stängd. Luften hade sakta gått ur gästerna men efter tredje baklängesmålet var matchen 
avgjord. Ett tröstmål ändrade inte på det.

Sett över 90 minuter en helgjuten insats av Djurgården som metodiskt tröttade ut och 
tryckte ned Falkenberg. Det gav målmässig utdelning i den andra halvleken.
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Djurgården-Gefle 5-1

11190 åskådare njöt i fulla drag när Djurgården tog emot Gefle. Djurgården krossade 
gästrikarna med 5-1. För ovanlighetens skull gjorde Djurgården mål i den första halvleken. 
Tre stycken dessutom. Vårens succéman Jesper Arvidsson fick chansen att förvalta en 
straff i den sjätte matchminuten. Det gjorde han på bästa sätt och en tidig ledning var ett 
faktum. Domaren Glenn Nyberg blåste straff efter det att Haris Radetinac gjorts omkull i 
straffområdet.

I mitten av den första halvleken gjorde sedan Daniel Berntsen sitt tredje mål för säsongen. 
Något som givetvis gav Djurgården ytterligare vind i seglen. Fem minuter före halvtidsvilan 
gjorde Kevin Walker 3-0 och matchen var mer eller mindre över. Djurgården var totalt 
överlägsna sina motståndare och bjöd på en underhållande, bra och offensiv fotboll. Det 
statiska stillastående spel vi fick se i de första matcherna lös med sin frånvaro.

Trots tremålsledning fortsatte Djurgården med sitt offensiva spel i den andra halvleken. 
Det resulterade i att Omar Colley skallade in en högerhörna i 52:a minuten.  Offensiven fick 
sig en liten törn en kort stund efter det fjärde målet. Då tilläts Gefle att sticka upp i ett anfall 
vilket gjorde att Kenneth Höie inte fick hålla nollan.

Femettan spikades av inhopparen Sebastian Andersson. Kerim Mrabti serverade en läcker 
passning slagen snett inåt bakåt från högerkanten. ”Basse” hade inga problem att sätta 
bollen i mål. 

Noterbart i övrigt från matchen var att Alexander Falsetas var tillbaka efter en tids 
skadefrånvaro. Han ersatte Jesper Karlström i matchminut 62. Målmaskinen Nyasha 
Mushekwi byttes ut i halvtid på grund av huvudvärk. 
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Svängigt på Kopparvallen
Åtvidaberg-Djurgården 2-3

Nyasha Mushekwi byttes ut i matchen mot Gefle eftersom han hade ont i huvudet. Någon 
större fara med ”Super-Mush” var det inte och när Djurgården gästade Åtvidaberg på 
Kopparvallen var det DIF-anfallaren som gav motståndarförsvaret huvudvärk. Fyndet från 
Zimbabwe var inblandad i nästan allt i anfallsväg som Djurgården skapade – och det var 
mycket. 

I en jämn matchinledning var det ändå hemmalaget som visade framfötterna mest. 
Djurgården var på nytt stillastående och hade svårt att få fart i anfallsspelet. De gånger laget 
gick till anfall var passningskvaliteten för dålig vilket gjorde att de flesta anfallsförsöken 
slutade med slarviga bolltapp. Åtvidaberg matade på med inlägg och ställde frågor till 
Djurgårdens försvar på ett flertal hörnor men farligt blev det inte. 

Först när halva första halvleken var spelad började det hända saker. Nyasha Mushekwi 
avslutade Djurgårdens första målmöjlighet med en nick men veteranmålvakten Henrik 
Gustavsson räddade. Minuterna efter nickade Mushekwi igen. Den här gången bakåt till 
en omarkerad Daniel Bernsten som gjorde 1-0. Anmärkningsvärt var att norrmannen 
avslutade med högerfoten. Hans första bolltouch med stödjebenet den här säsongen?

Hemmalaget hade en riktigt farlig målchans i den första halvleken. Omar Colley, som 
överlag gjorde en väldigt bra match, slarvade med en bakåtpassning till Kenneth Höie. Det 
renderade i två avslut. Det första avstyrde Höie och det andra räddades av Colley.

Matchens andra halva blev underhållande men mindre välspelad. Målen och målchanserna 
avlöste varandra. Kvitteringen, 1-1, kom tidigt. Kristian Bergström lämnades omarkerad i 
straffområdet och kunde, via Emil Bergströms fot, sätta bollen i nätet. 

Efter målet skapade Djurgården många bra chanser utan att för den sakens skull spela 
speciellt bra. Ett nytt DIF-ledningsmål hängde i luften när Allsvenskans Jaromir Jagr, det 
vill säga motståndarnas 41-årige Kristian Bergström, smekte fram en yttersida på djupet 
till det offensiva hotet John Owoeri.  ÅFF-anfallaren chippade säkert in ledningsmålet. En 
kalldusch för Djurgården.

Med fyra raka segrar i bagaget har Djurgården fått en hel del självförtroende. Det märktes 
mot Åtvidaberg för bara minuten efter ledningsmålet kvitterade Nyasha Mushekwi när han 
nickade in 2-2.  Anfallaren avgjorde sedan matchen när han ännu en gång nickade in bollen 
i mål. I matchen 87:e minut förvaltade han högerbacken Tim Björkströms inlägg.

Trepoängaren mot Åtvidaberg blev Djurgårdens femte raka seger. Senast Djurgården 
vann fem matcher i rad var 2005. Målskyttarna i matchen mot ÅFF var samma som i 
segermatchen mot Falkenberg. Även i den matchen gjorde Nyasha Mushekwi två mål och 
Daniel Berntsen ett. Mushekwis två fullträffar mot Åtvidaberg tog honom upp i topp av 
Allsvenskans skytteliga. DIF-anfallaren har noterats för sju mål på åtta spelade matcher.    
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”Super-Mush” forsatte att leverera

Halmstad-Djurgården 2-3

Nere på Örjans Vall tog Djurgården sin sjätte raka seger när Halmstad besegrades i en 
dramatisk match. Segerorganisatör och matchhjälte på övertid var även i denna match 
Nyasha Mushekwi. Framgångssagan fortsätter och den spelare många mest trodde 
värvades för att fylla ut laget på träningarna har gjort nio mål på nio matcher. 

Matchen mot Halmstad vann var ingen välspelad historia. Djurgården såg ut att ha det 
jobbigt med omställningen från konst- till naturgräs. Detta var första matchen på naturgräs 
sedan matchen borta mot BK Häcken i den andra omgången. Trots omställningsbesvär 
var det Djurgården som tog ledningen. Efter en tilltrasslad situation vid en högerhörna 
tofflade Emil Bergström in bollen. Målet var kontroversiellt på flera sätt. Dels eftersom 
Haris Radetinac stängde målvakten, vilket borde ha renderat i en frispark, och dels för att 
Nyasha Mushekwi faktiskt hade nickat bollen över mållinjen före det att Emil Bergström 
nätade. Domaren Andreas Ekberg missade det mesta i den situationen vilket Djurgården 
skall vara glada för.  Hemmalagets replik kom i den 28:e minuten. Svagt försvarsspel av 
Djurgården gjorde att Junes Barny kunde nicka in kvitteringen.

I den andra halvleken såg Djurgården ut att till viss del ha fått naturgräskänsla. Ett par 
bra målchanser skapades men även Halmstad hade bra lägen. Halmstad hade två bollar 
i stolpen och Djurgården hade ett par farliga avslut som Stojan Lukic räddade i det 
tilltagande regnet.

Djurgården tog ledningen för andra gången i matchen med en kvart kvar att spela. Pigge 
Haris Radetinac på högerkanten skickade in bollen till spänstiga Nyasha Mushekwi som 
nickade in bollen i mål. 

Avslutningen av matchen blev dramatisk. Bottenlaget Halmstad, i desperat behov av poäng, 
matade långa bollar. Något som gav resultat. Bollen hamnade hos James Keene som vände 
om och satte ett välplacerat skott bakom Kenneth Höie. Även vid detta mål var Djurgårdens 
försvarsspel undermåligt och här har Pelle Olsson och spelarna lite att fundera över. Men så 
länge Nyasha Mushekwi är glödhet räddas situationen upp. På stopptid stressade ”Super-
Mush” och Haris fram ett par odugliga sidledspassar från Halmstads mittbackar, varav 
den ena Mohammed Ali Kahn var lårskadad. När duon erövrat bollen serverade Haris sin 
lagkamrat Mushekwi som med ett kliniskt avslut satte bollen bakom HBK-målvakten i 92:a 
minuten.  Djurgården upp i serieledning för en stund! 

Mittbacken Emil Bergström tilldelades tidigt i matchen ett gult kort. Det var hans tredje 
varning denna säsong och där har ni också anledningen till att han inte spelar i kvällens 
match.
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Förra säsongen var han fi nska högstaligans bästa back. Den stora starka 
mittbacken ”King Omar” Colley verkar inte ha några planer på att göra sämre 
ifrån sig i Allsvenskan. 

När han var 15 år gammal blev han uttagen till sitt första U-landslagsuppdrag för Gambia. 
Det var där och då som Omar Colley började bygga upp sin dröm om att bli professionell 
fotbollsspelare. 

- Jag hade spelat fotboll sedan jag minns. Alla i min familj har hållit på med fotboll. När 
jag blev uttagen till landslaget och deltog i African Cup började jag inse att detta kan vara 
starten på min karriär. 

Omar ser fl ytten till Allsvenskan som ett steg uppåt. Men det viktigaste verkar ändå vara 
fansen och stämningen i och kring Djurgården. 

- Allsvenskan är steget före den fi nska ligan. Spelet, träningsanläggningar, arenor, fansen,  
ja allt är bättre och det viktigaste av allt är att jag känner mig hemma och vi är som en 
stor familj. Fansen, spelarna, ledningen. Vi tar hand om varandra och mår väldigt bra 
tillsammans. 

Några dagar innan matchen mot Åtvidaberg gick Omars syster i Gambia bort. Ändå valde 
han spela matchen och gjorde en bra insats i Djurgårdens 3-2 vinst. 

- Jag stod henne väldigt nära och spelade den matchen för henne. Men även för fansen och 
Djurgårdsfamiljen, min andra familj. Det var oerhört känslosamt att se fansens banderoll 
efter matchen och jag är väldigt tacksam för all support jag har fått både under matcherna 
och på sociala medier. 

Att matchen mot AIK är en viktig match vet han redan om. Dagens match blir dock lite 
annorlunda för Colley. Den hittills ständige backkollegan Bergström är avstängd. Det 
återstår att se vem som blir ersättaren och hur samarbetet kommer att fungera.

- Håller vi oss till vår game-plan kommer det att gå vägen. Vi är i bra form och kommer 
kämpa hårt för att ge fansen ännu en vinst. 

bgspmatch_5_15.indd   9 21/05/15   15:24



DIF-panelen
1) Ni i panelen har tidigare varit lite kritiska till spelet. Hur ser ni på det nu när laget har sex raka segrar?

2) Nämn något/några av dina favoritderbyminnen.

3) Sofialäktaren/klacken levererar match efter match och är bättre än på många år (kanske t.o.m. bättre 
än någonsin) Främsta anledningen till det?

4) Nyasha Mushekwi. Nio mål på nio matcher. Din syn på ”Super-Mush”?

5) Vad, förutom att göra flest mål, krävs av Djurgården för att vinna kvällens match?

Thomas Segerbrant, 40, DIF-skribent, Sollentuna

1) Ett väldigt stort fall framåt. Sex raka segrar snackar man inte bort. Mot 
Falkenberg och Gefle såg det riktigt bra ut. I de två senaste matcherna har det 
slarvats mer och det gäller att få ordning på spelet igen om vi skall ha chans att slå 
de bättre lagen i serien. Kul att vi öser in mål!

2) Stefan Bergtofts ribba in i förlängningen i cupderbyt på Stadion 2003. 
Atmosfären kring den matchen är oförglömlig. Läktarmässigt minns jag ”Passa 
Gary”. Vi var så överlägsna då att vi trots ett måls ledning kunde unna oss att 
förnedra AIK:s dåvarande vänsterback. Gary var brutalusel i den matchen.  

3) Flera år med dåliga resultat härdar och många i klacken har upplevt tunga år 
i motvind och uppförsbacke. Det verkar finnas en hunger och en vilja att vara 

bra oavsett hur spelet ser ut. Antalet medgångare är få. Dessutom börjar Sofialäktaren verkligen hitta sin egen stil. Kul. Men 
bränningen vi hade på Stadion mot Hammarby 1995 kommer de aldrig att bräcka… 

4) Jag är förundrad över hur han gång på gång lyckas hålla sig omarkerad i straffområdet. Vilken tajming och känsla för 
spelet. Jag antar att de där korta stegen han tar för att komma loss kommer från basketen. Precis som han stillastående höga 
hopp. Jag säger bara wow.

5) Att vi får ordning på försvarsspelet och att vi lyckas hålla koll på de sorkar som hittar in i utrymmet mellan backlinje och 
mittfältet. Lyckas vi med det sköter ”Super-Mush” offensiven. AIK:s försvar har inte direkt imponerat hittills.
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Tommie Arvidsson, 41, DIF-Propagandaminister, Sköndal

1) Ja, svårt att vara kritisk nu! Jag menar sex raka segrar och 20 mål. Då bryr 
jag mig inte ett dugg om hur vi spelar resultaten talar sitt tydliga språk att 
Pelle gör rätt. Det är bara att lyfta på hatten!

2) Minns vårderbyt 2001 som ett favoritminne. Vi låg sist och hade inte 
vunnit en match, var ruggiga underdogs mot AIK och var i klar minoritet 
supportermässigt på läktaren. Vi låg under med 1-0 men vi på läktaren vek 
aldrig ner oss utan sjöng formidabelt, och så gör Jones Kusi Asare 1-1. Eufori. 
Kändes som seger. Efter det derbyt vände för DIF!

3) Bättre än någonsin Främsta anledningen till det? För att det finns en 
grupp där som extremt engagerade att DIF ska ha Sveriges bästa läktarstöd. 

Det är så enkelt. Engagemanget smittar av sig och gör Sofialäktaren till vad den är idag.

4) Min syn. Ja du - han är nästan overklig! Helt fantastisk och verkar vara en jävligt sympatisk kille utanför plan 
också.

5) Fortsätta på samma sätt och tro på sig själva. Viktigt att kantspelet fungerar, bara mata in inlägg till Nyasha, då 
löser det sig till slut...
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Tony Lydén, 47, DIF-taktiker, Kungsholmen

1) Mycket bättre på det stora hela. Bäst tycker jag det funkar när Karlström 
startar bredvid Walker som då spelar lite snett bakåt till vänster. Tycker inte 
alls DIF är lika bra när Faltsetas startar. 

2)Då väljer jag Stefan Bergtoft-show från 2004. Stefan, även ”Terrier” kallad, 
vände nästan på egen hand underläget 1-0 till vinst genom mål, assist, och ett 
frenetiskt jagande på mittfältet. Underbar tillställning inför nästan 33000.  

3) Faktiskt ingen aning, men den är brutal. Kanske har man bara bestämt 
sig för att låta mest oavsett hur laget har presterat. Bra är det hur som helst. 

4) Efter att ha tokdissat honom inför säsongen är det bara att lyfta på hatten. 
Dessutom är det egentligen 10 mål på 8 matcher. Vet inte om det är från basketen men han har en förmåga att göra 
någon liten kroppsfint precis innan bollen kommer och vips så står han helt fri och nickar in den. Årets värvning. 

5) Att våga hålla i bollen, få till längre anfall, samt att ligga nära Bahoui och Goitom om de spelar. Är det sedan lika 
mot slutet: Ge bollen till Super-Mush så avgör han.

Olle Wessel, 34, DIF-Podden, Södermalm

1) Sex vinster snackar man inte bort och det är som vanligt tur att Pelle tränar laget 
och inte vi supportrar. Det finns inget att klaga på, men vi har haft lite tur också. 
Har man sådan spetskompetens som Super-Mush i laget måste inte heller spelet 
sitta till 100 %.

2) När vi vann två derbyn i rad under några höstveckor 2003, 3-1 derbyt mot gnaget 
2007 och det fantastiska HATA AIK-tifot 2012. Den fantastiska läktarprestationen 
mot bajen för några veckor sedan sitter också djupt, trots det tråkiga resultatet.

3) Jag har ingen aning. Det är bara att ställa sig upp och applådera (och skänka 
pengar när de kommer förbi med hinkarna) för de som lägger så mycket tid och 
engagemang på att skapa denna fantastiska inramning.

4) En oerhört vass avslutare med sanslös precision i huvudspelet. Bevisade även senast mot Halmstad att han också är iskall 
i ett avgörande läge i 92:a minuten. Sen vet vi ju alla att det egentligen är tio mål på nio matcher.

5) AIK har en ganska orutinerad och stirrig backlinje så det gäller att sätta press på den. Dessutom direkt svaga i luftspelet. 
Hej Super-Mush! I övrigt ska vi ligga tätt på Henok Goitom.

Lukas Rosman, 23, UCS/Sofialäktaren tifo

1. Det är lovande hur samspelta vi ser ut med tanke på att det här laget bara fått 
knappt en halv säsong med varandra. Vi har en utpräglad målskytt i Super-Mush 
som tar vara på lägena och med bra kreatörer bakom honom. 

2. Cupfinalen mot gnaget 2002 var stort för en tioåring, att få sitta bredvid klacken 
och uppleva avgörandet i förlängning. Sista Råsundaderbyt var annars något jag 
sent glömmer. Då tänker jag på vår trestegskoreografi. Att efter två veckors slit dag 
och natt få se resultatet på OH-flaggan och hur de andra två stegen klaffade perfekt 
värmde mitt tifohjärta.

3. Det vi ser i dag är ett resultat av hårt jobb under många år från ultras med 
anhang. Vi har blivit mer organiserade och kämpat för att få in ett tänk som 

handlar om ett kompromisslöst stöd till DIF. Vi vill göra varje match till en stor fest och det är fantastiskt kul att se hur fler 
och fler omfamnar en mentalitet där sång och röj i 90 minuter ter sig naturligt, oavsett vad som sker på plan. 

4. Han är löjligt vass i straffområdet. Hans mål ser enkla ut, men det är väl så det brukar se ut när det är klass rakt igenom på 
en spelare. Om han stannar så finns alla förutsättningar där för att få legendarstatus i DIF.

5. Elva spelare som uppträder som järnkaminer och att vi på läktaren gör allt för att stödja laget med vår sång. Vi kan göra stor 
skillnad från läktaren och ska inte underskatta vår del i det hela. Sjung för Djurgår’n!
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AIK

En titt i backspegeln på matcherna mot AIK är inte överdrivet uppmuntrande med tanke på 
den tunga förlusten på Tele2 Arena i fjol och raset på Råsunda 2012. Ändå har Djurgården 
faktiskt plusstatistik mot ärkerivalen på 2010-talet. 

Den senaste derbysegern bärgades den 19 september 2011 när Kennedy Igboananike 
spelade i blårandigt och gjorde matchens enda mål. För övrigt det senaste derbyt mellan 
lagen som lockat under 25 000 då 24 639 åskådare dök upp på Råsunda. 

2010-talet inleddes annars strålande sett till mötena med tvillingklubben. Säsongen 2010 
tog Djurgården, för första gången sedan 1969, full derbypott med sex poäng mot AIK efter 
uddamålssegrar både på våren och hösten. Anmärkningsvärt då de svartgula var regerande 
mästare medan DIF kvalat sig kvar i högsta serien. Solnaklubbens kampanj inför säsongen 
hette ”Kom och ta oss” och det var precis vad som skedde. 

AIK:s första derbyseger på 2010-talet dröjde till hösten 2012 då ett favorittippat Djurgården 
klappade ihop efter halvtidvilan och släppte in tre mål. Matchen, som präglades av ständiga 
spelavbrott på grund av pyroteknik, blev starten på en eländig period för DIF som tog slut 
först till sommaren året därpå. 

Den senaste AIK-segern mot Djurgården hämtades hem på Tele2 Arena för drygt ett år 
sedan. Matchen blev en rejäl besvikelse för ett favorittippat hemmalag som låg under med 
0-3 innan siffrorna snyggades till i matchens slutskede. En inspelning med den till synes 
tandlösa insatsen kan användas som instruktionsfilm för hur det inte bör se ut ikväll.

2011 möttes lagen redan i premiäromgången. Två spända lag lyckades båda undvika att 
förlora, vilket såg ut att vara den primära målsättningen. Trots detta var Djurgårdens 
mittback Jani Lyyski oerhört nära att nicka in ett segermål i slutminuten, men Ivan Turina 
(1980-2013) i AIK-målet gjorde en strålande enhandsräddning. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Djurgården varit sämst när förväntningarna varit 
som störst och att det, på två försök, ännu inte blivit någon seger mot AIK hemma på Tele2 
Arena. Förhoppningsvis består dagens blårandiga elva av spelare som vill ändra på det. 
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Statistik för derbymatcher mot AIK på 2010-talet:

Antal matcher: 10
Antal DIF-segrar: 3
Antal AIK-segrar: 2
Antal oavgjorda: 5
Målskillnad DIF-AIK: 12-13
Bästa publiksiffra: 35 311 på Friends Arena 22 maj 2013

Fakta AIK
Dagens motståndade är förstås välbekant för de flesta. Som klubb ialla fall, men om du inte 
har koll på dagens lag kommer här lite statistik från årets matcher (till och med omg 8):

Bästa målskyttar:
5: Goitom
3: Bahoui
2: Blomberg, Brustad

Målgivande passningar:
3: Ofori
2: Blomberg, Lundholm

Skott:
21: Goitom (snitt 2,625)
18: Bahoi (3,6)
17: Blomberg (2,42)

Tilldömd frispark:
18: Ofori
13: Dimitriadis, N-E Johansson

Orsakat frispark:
12: Dimitriadis, Goitom
9: Hauksson

Orsakat Straff
1: Väisänen

Laget spelar med en 4-4-2 uppställning och har gjort 15 mål varav 12 på Friends. Laget är 
starka på hemmaplan, 12-4 i målsillnad och 13 poäng av maximala 15.  Målskillnaden på 
bortaplan är 3-4 och endast två poäng av nio möjliga.

Senaste laguppställning
AIK - Norrköping 10 maj 2-2 (2-1)

Stamatopoulos
Hauksson (v) - Sonko Sundberg - Väisenen (v) - Johansson (k)
Blomberg - Jönsson Salétros - Lundholm - Bangura
Goitom - Brustad
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Nyasha Mushekwi DJU 9 0

Jo Inge Berget MFF 6 0

Emir Kujovic NOR 6 1

Johan Oremo GEF 6 1

Henok Goitom AIK 5 0

Hakeem Araba FFF 5 1

Daniel Berntsen DJU 4 0

Viktor Claesson IFE 4 0

Christoffer Nyman NOR 4 0

Robin Simovic HEL 4 0

Statistik 2015

Magnus Wolff Eikrem MFF 6

Haris Radetinac DJU 5

Viktor Claesson IFE 4

Per Frick IFE 4

Tim Björkström DJU 3

Kerim Mrabti DJU 3

Ebenezer Ofori AIK 3

Robbin Sellin GIF 3

Spelare, lag, mål, varav straffar

Passningsliga

Astrit Ajdarevic HEL 3

Emil Bergström DJU 3

Johan Blomberg AIK 3

Darijan Bojanic HEL 3

Simon Gustafson BKH 3

Erik Johansson MFF 3

Varningsliga
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Lag S V O F GM-IM D P
IF Elfsborg 9 6 2 1 17-9 8 20

Djurgården 9 6 1 2 20-11 9 19

IFK Göteborg 8 6 1 1 12-4 8 19

Malmö FF 8 5 3 0 19-9 10 18

IFK Norrköping FK 9 5 2 2 16-12 4 17

AIK 8 4 3 1 15-8 7 15

Gefl e IF FF 9 4 2 3 12-14 -2 14

BK Häcken 8 3 2 3 8-8 0 11

Helsingborgs IF 9 3 2 4 11-12 -1 11

Hammarby 9 3 2 4 11-13 -2 11

Kalmar FF 9 3 1 5 9-10 -1 10

GIF Sundsvall 9 3 1 5 11-17 -6 10

Falkenbergs FF 9 2 2 5 10-16 -6 8

Örebro 9 1 2 6 6-19 -13 5

Åtvidabergs FF 9 1 1 7 12-17 -5 4

Halmstads BK 9 1 1 7 6-16 -10 4

Tabell

2015-05-20 19:05 Gefl e IF FF - GIF Sundsvall 3 - 1 Gavlevallen

2015-05-20 19:00 Örebro - Åtvidabergs FF 2 - 1 Behrn Arena

2015-05-20 19:00 IFK Norrköping FK - Hammarby 1 - 0 Nya Parken

2015-05-20 19:00 IF Elfsborg - Helsingborgs IF 2 - 1 Borås Arena

2015-05-19 19:00 Falkenbergs FF - Kalmar FF 1 - 3 Falkenbergs IP

2015-05-18 19:00 Halmstads BK - Djurgården 2 - 3 Örjans Vall

Senaste omgången

Uppdaterad 20 maj

Uppdaterad 20 maj
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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. Elliot 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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13. Kyriakos Stamatopoulos

34. Lee Baxter

35. Patrik Carlgren 

2.  Sauli Aapo Kasperi Väisänen

3.  Per Karlsson

4.  Nils-Eric Johansson

5.  Panajotis Dimitriadis

7.  Fredrik Brustad

8.  Johan Blomberg

10. Henok Goitom

11. Nabil Bahoui

12. Haukur Heidar Hauksson

14. Kenny Pavey

15. Franco Gabriel Ferreyra

16. Alessandro Silva Pereira

17. Ebenezer Ofori

18. Noah Sonko Sundberg

20. Dickson Paul Etuhu

23. Mohamed Bangura

24. Marko Nikolic

25. Sam Lundholm

28. Niclas Eliasson

29. Anton Jönsson Salétros

31. Christos Gravius

Nästa hemmamatch: 4 juni kl 19:00 mot IFK Norrköping
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