
Allsvenskan, Djurgården - IFK Norrköping 4 juni 2015 kl 19:00 MATCH

Offi ciellt inoffi ciellt matchprogram

Pris: 20 Kr
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Välkommen till sista matchen på Tele2 
innan uppehållet. Vi har redan spelat mer 
än en tredjedel av årets allsvenska. Under 
inledningen har vi både hunnit med att vara 
fiasko och succé. Efter tre omgångar hade 
vi som bekant endast med oss en poäng -  
vilket så klart var lite men inte heller någon 
katastrof om man ser till vilka vi matcher 
inledde med. Att vi sedan hade sex raka 
matcher med lite blandat spel speciellt i 
de tidga matcherna men i takt med att tre 
poängarna trillade in en efter en har vårt 
spel också lyft. Nu i de senaste matcherna 
mot AIK resp Göteborg har vi stundtals 
tagit över matcherna. I derbyt vände vi på 
förutsättningarna i andra halvlek och tog 
över totalt medan vi hade lite svårare mot 
Gbg, men vi störde dem rejält och vi kunde 
med lite (mer) tur även tagit alla poäng 
med oss hem från väst. Göteborgs tränare, 
Jörgen Lennertsson, kommenterade efter 
matchen ”Vi fightas otroligt för att göra 
1-0-målet, samtidigt är det otroligt svårt att 
spela mot Djurgårdens båda forwards. De 
är väldigt, väldigt bra.”

Det som är kul är att stommen i laget är 
idagsläget så bra och stabil, när vi dessutom 
har spelare som sticker upp lite extra så blir 
vi ett riktigt bra lag. Ett lag för toppen om 

man ska lyssna på vad journalisterna säger 
- och det ska vi när det är positivt. 

Det är roligt att se laget nu, det är sån 
glädje och uppfinningsrikedom i anfallen 
samtidigt som spelarna står uppför 
varandra. Jag vill påstå att utöver spelarna 
som syns utåt, Mushekwi, Kerim och 
Radetinac, så är det laget som lyft sig under 
våren. Utan att föringa någon så är det i 
mina ögon Arvidsson som höjt sig mest sett 
till förväntningarna. 

Under uppehållet har vi den årliga 
stadionmatchen den 25 juni kl 19.00. I 
år spelas den mot FK Trakai, Litauen, 
som ska kvala för Europaspel under juli. 
När allsvenskan sätter igång har vi två 
hemmamatcher under juli, Örebro den 4:e 
och Åtvidaberg den 20:e. I augisti spelas 
fyra av våra fem matcher i Stockholm (:s 
län)

För att få sommarläsning om Djurgården 
beställer du Bågspännaren genom att betala 
in 47 kr till pg 730959-4 och uppge din 
adress (inom Sverige).

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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Det är ett inspirerande läge, vi möter en formstark motståndare och vi själva är i gott slag så 
matchen mot IFK Norrköping har alla möjligheter att bli en bra match. Vi kommer från två 
raka kryss, men med tanke på 2-0 underläget i derbyt och att Göteborg missade en straff  så 
får man väl se det som ok även om vi alltid strävar efter att vinna våra matcher. 

Det är tätt matchande nu, Norrköping har haft en extra vilodag men vi tar igen det med 
råge tack vara publikstödet på Tele2. Vi har haft ett fantastiskt stöd den här säsongen och 
då blir man ännu gladare när det går så bra som det gör nu.  Alla vet att vi är ett bra lag 
nu och jag hoppas att det innebär att hela föreningen får en skjuts framåt och att många 
vill gå och titta på våra matcher. Jag fi ck frågor om guldchanser efter senaste matchen, 
det är absolut inget som jag funderar på i det här läget men det är klart att det är positivt 
att vi omnämns mycket i media på ett bra sätt, det ökar givetvis intresset för oss och hela 
föreningen. 
 
Vi i gruppen har fått kvitton på att vårt spel håller, vi har självförtroende men är samtidigt 
medvetna om att prestationerna är en färskvara, och så länge som vi i laget inte dras in i 
någon övermodsfälla så har jag inget emot att vi blir hajpade. 

Mot Göteborg lyckade vi ju inte göra något mål men innan dess så har vi gjort mål i 20 raka 
matcher så vi har lyckats få till ett spetsigt spel där det ofta händer någonting i motståndarna 
straff område. Det är ju det som Djurgårdspubliken vill se så vi ska göra vårt yttersta för att 
Norrköping ska få det så jobbigt som möjligt runt sitt mål i 90 minuter. 

På söndag väntar Malmö FF på bortaplan och vi är riktigt tacksamma över att det ser ut 
som att vi kommer att få ett ordentligt stöd där nere.. Tacksamma men inte förvånade. 

                    WILLE BÄCKSTRÖM
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Stark upphämtning i derbyt
Djurgården - AIK 2-2

Mittbacken Emil Bergström missade derbyt på grund av avstängning och det märktes. Två 
rejäla försvarsmissar i den första halvleken gjorde att Djurgården hade ett svårt utgångsläge 
inför den andra i det prestigeladdade derbyt mot AIK. Väldigt tidigt i den första halvleken 
och väldigt sent i densamma gjorde gästerna mål vilket gjorde att Djurgårdens utgångsläge 
inför matchens andra halva var ett tvåmålsunderläge. Spelet i den första halvleken 
imponerade inte heller och en rejäl uppryckning krävdes för att det skulle kunna bli poäng. 

I den andra halvleken fick vi se ett helt annat Djurgården. Ett lyckat byte fick fart på laget. 
Kerim Mrabti, som startade som forward, flyttades ned som vänstermittfältare. Sam Johnson 
byttes in som forward och den startande, och för dagen misslyckade, vänstermittfältaren 
Daniel Berntsen byttes ut. Efter det spelade Djurgården ut AIK fullständigt och i 45 minuter 
kändes det som att vi var tillbaka till åren 2002 och 2003. Djurgården var totalt överlägsna 
och livrädda AIK-spelare rensade bollen i panik gång efter annan. Rädslan i deras ögon 
syntes upp till sektion 310.

Nio minuter tog det innan Djurgården reducerade. Då hade Kerim Mrabti och, framförallt, 
Haris Radetinac skaffat sig rejäla övertag på sina motståndarytterbackar. På högerkanten 
hade Haris lekstuga med Panos Dimitriadis vilket till slut gav resultat. Vid reduceringen 
vann nickstarka Nyasha Mushekwi en höjdduell. Bollen till Radetinac som serverade 
Mrabti. 1-2. 
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Mållöst i toppmötet
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IFK Göteborg - Djurgården 0-0

Hur kommer Djurgården att klara sig mot topplag? Frågan som förföljt Djurgården sedan 
laget började rada upp segrar skulle få sitt svar. Ganska bra skulle det visa sig. 

Bortamatch mot serieledarna IFK Göteborg stod på programmet i Allsvenskans elfte 
omgång. Djurgården valde inte att backa hem utan inledde i stället relativt offensivt. Haris 
Radetinac och Sam Johnson hade bra lägen att ge Djurgården ledningen men utan att 
lyckas. Matchen spelades i ett högt tempo mellan två formstarka lag. Det var många hårda, 
men justa, närkamper matchen igenom. 

Hemmalaget IFK Göteborg tog sedan över matchen spelmässigt under den andra halvan 
av den första halvleken. Försvarsmässigt gjorde Djurgården en bra match. Hela vägen från 
forwards ned till Kenneth Höie. Mittförsvaret, där Emil Bergström var tillbaka tillsammans 
med Omar Colley, var ändå de starkast lysande stjärnorna. Så gott som alla anfallsförsök 
från hemmalaget städades bort på ett utomordentligt sett.

Därefter fortsatte forceringen och bara stolpen och ren bondtur räddade den maskande 
målvakten Carlgren en minut senare. Radetinac bjöd AIK-försvaret på en tvåfotsdribbling 
av yppersta klass men avslutet med högerfoten skruvade lite utåt och träffade stolpen.   

Att Djurgården skulle kvittera kändes självklart ju längre matchen med. AIK, som tvingats 
till lite ommöbleringar på grund av skador, hade inte mycket att sätta emot. Med sju 
minuter kvar av ordinarie tid kom till slut målet som fick majoriteten av publiken på Tele2 
arena att utbryta i ett enormt jubel. Från vänster som sig Kerim Mrabi in i straffområdet 
tillsammans med en fin passning från Sam Johnson. Mrabti vände om men rörde inte 
bollen innan han hade kommit i skottläge. Elegant smekte han in bollen i den bortre 
gavelns maskor. Kvitteringen var ett faktum och Carlgrens maskande var över. 

Djurgården hade bud på fler mål men i slutet av matchen var Henok Goitom nära att göra 
ett segermål. Kenneth Höie räddade dock. Även Fredrik Brustad hade ett väldigt bra läge. 
Avslutet i öppet läge är redan klassiskt eftersom han med stödjebenet petade bort bollen 
från sin skottfot. Episkt uselt.

Sviten med segermatcher tog slut men i och med upphämtningen är Djurgården efter 
derbyt obesegrade i sju raka matcher. 

Kerim Mrabti gjorde sina första allsvenska mål i i matchen.

Tele2 Arena var utsåld. 27137 åskådare            

           THOMAS SEGERBRANT  
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Dramatiken i matchen tilltog i den andra halvleken. IFK Göteborg fortsatte att ha ett 
visst spelövertag men det krävdes hjälp av domaren för att få till ett riktigt bra läge. 
Hemmalaget tilldömdes en ytterst tveksam straff sedan Emil Salomonsson kastat sig in i 
straffområdet efter en duell med Kevin Walker. Förseelsen skedde utanför straffområdet 
och Salomonsson föll till synes enkelt. Straffen sköt Sebastian Eriksson i stolpen och 
rättvisa för det tveksamma domslutet skipades.

I slutskedet av matchen hade IFK Göteborg ytterligare ett bra läge att göra mål. Jakob 
Ankersens avslut var glädjande nog extremt svagt och påminde mer om en hemåtpassning 
till målvakten. Till och med Fredrik Brustad hade gjort det bättre.

Kerim Mrabti hade ett bra läge med matchens sista spark men målvakten John Alvbåge 
kunna fånga bollen. Den långt ifrån chanslösa matchen slutade mållös. Spelarna centralt 
i banan gjorde bra insatser och försvarsmässigt såg Djurgården stabilare ut än vad laget 
gjort de senaste matcherna. Även Kenneth Höie gjorde en mycket bra match.

I och med poängen nere i Göteborg har Djurgården spelat åtta raka matcher utan att 
förlora. Prestationen mot serieledarna var bra och mycket talar för att Djurgården kommer 
bli ett lag att räkna med i toppen av tabellen denna säsong. Ytterst glädjande. Det såg man 
inte riktigt skulle komma att hända i mitten av april. 

                     THOMAS SEGERBRANT  
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Kerim Mrabti
21-åriga Kerim Mrabit är glödhet. Med två viktiga derbymål och ett spel som 
hittills övertygat har han fått sitt genombrott i Allsvenskan. Men gnistan 
för DIF-karriären tändes redan 2003 på Råsundas läktare när han som 
10-åring såg Fredrik Stenman köra den numera klassiska “dubbel-fucken” mot 
Partizan-klacken. Det var Kerims första Djurgårdsmatch. Resten är historia.
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-D et var faktiskt min första match med Djurgården som jag såg på plats. Min äldre kusin 
som är några år äldre och hade följt DIF ett tag (och gör fortfarande) tog med mig. Jag 
följde bara med utan att egentligen ha någon relation till supporterskapet och laget men 
det blev en ganska häftig upplevelse för mig och det har blivit många fler matcher efter det. 

Kerim Mrabit föddes i Nacka den 20 maj 1994 men flyttade till Enköping vid fem års ålder.  
Där spelade han junior och seniorfotboll för Enköping SK fram till 2013 då han gick till 
Sirius. Det blev två säsonger med Sirius A-lag i Superettan innan han anlände till DIF inför 
säsongen 2015. 

- Mitt mål har alltid varit att spela på så hög nivå som möjligt. Jag fick en ganska bra start 
i och med att jag fick spela seniorfotboll när jag var yngre i Enköping och spelade under 
tiden i division 2, division 1 och sedan Superettan med Sirius som kändes väldigt bra. Så 
när möjligheten dök upp ville verkligen att det skulle gå vägen. Dels för att jag har gått på 
Djurgårdsmatcher så länge och känner en samhörighet med klubben och dels för att jag 
kände Bosse sen tiden han jobbade i Enköping och hade en bra relation med honom. Jag 
har även pratat en del med Johan Arneng som jag har spelat med i Sirius men som jag även 
följt under en längre tid som spelare. Många kan säga bra saker om ett lag som Djurgården, 
men det är få som kan berätta om hur det egentligen känns att vara på kaknäs, spela för 
klubben och om allt runt om kring. Även Simon Tibbling har berättat om sin tid här. 

Djurgården har startat säsongen över förväntan och konkurrensen är hård inom laget. 
Kerim har spelat till sig en plats i startelvan efter några imponerande insater, även om det 
inte alltid blir den postion han själv föredrar att spela på. Ändå är han nöjd med var laget 
och han själv befinner sig efter 11 omgångar. 

- Vi har en bra känsla i laget och har bitarna har börjat falla på plats. Det har tagit lite tid 
att anpassa sig till ny tränare och ny taktik. För min egen del ligger fokuset på att hela tiden 
presetera bättre och utvecklas. Klart det är kul att de här två målen kommer och det är något 
jag har längtat efter. Nu gäller att bara fortsätta och visa att jag är en bra fotbollsspelare. 

Även om han är ödmjuk inför sin egen prestation så är Kerim väl medveten om vad målen 
betydde för publiken. Har man en gång som liten grabb stått i klacken och måljublat som 
supportrarna gjorde mot Partizan så vet man exakt hur publiken känner. Och det förstärker 
upplevelsen när en själv står för målen.

- Det är två helt skilda känslor som är starkt kopplade till varandra. Det är en otroligt 
glädje när ens favoritlag gör mål, men att vara den som gör målen och göra det inför den 
fantastiska publlik vi har är en obeskrivligt häftig känsla. 

Kerim har gått den långa vägen till finrummet i svensk fotboll och han är väl medveten om 
vad som krävs för att nå ännu högre.        

- För min del gäller det att ha fokus på nuet och göra så bra ifrån sig som möjligt och 
fortsätta utvecklas individuellt. Jag har precis kommit till Djurgården, trivs väldigt bra här 
och har inte riktigt bråttom någonstans. Steget vidare får jag tänka på efter säsongen, eller 
kanske efter att min kontrakttid närmar sig sitt slut. 

    HAMID ERSHAD SARABI
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DIF-panelen
1)Vilken spelare har överraskat mest positiv jämfört med dina förväntningar? 

2) Bengaler har varit ett hett ämne senaste tiden. Vad är din syn på dem? 

3) Med två matcher kvar till uppehållet vad tycker du om inledningen? 

4) Vem blir nästa A-landslagsman från DIF? 

5) Vad ser ut att Bosse Andersson fokuserar på under det kommande transferfönstret? 

Thomas Segerbrant, 40, DIF-skribent, Sollentuna

1) ”Super-Mush” hade jag inga förväntningar alls på och han är lättast att nämna 
men jag tycker också att Emil Bergström har visat sig vara bättre och viktigare för 
laget än vad jag på förhand trodde. 

2) Sköts det på ett bra sätt, vilket jag tycker att det gör, är jag för dem. Däremot 
är jag riktigt less på de långa och många avbrott som blivit. Regelverket behöver 
verkligen ses över. Behöver det verkligen blåsas av och brytas så ofta som det gör?

3) Jag är väldigt nöjd och glad över vår säsong hittills. Efter en dålig start har 
Pelles tålamod och tro på spel och spelare gett resultat. Vi ser ut att kunna vara 
ett topplag på allvar den här säsongen och det känns helt fantastiskt. Vem trodde 
det när serien startade?   

4) På längre sikt kommer Kerim Mrabti och Jesper Karlström vara spelare med speltid i landslaget men nästa blårand att bli 
uttagen är Emil Bergström.  

5) Det viktigaste är att behålla harmonin i laget och tillsammans med Pelle även få de spelare som inte spelar att känna sig 
delaktiga och viktiga. Något nyförvärv ser jag inget behov av att ta in men att kontraktera Nyasha Mushekwi är givetvis av 
högsta prioritet.  

D
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Tony Lydén, 47, DIF-taktiker, Kungsholmen

1) Jesper Arvidsson utan tvekan. Jag såg honom som den svagaste länken 
förra säsongen. I år har han varit instrumental i spelet.

2) Jag har alltid gillat bengaler, speciellt på höstmatcher och jag gillar 
dem fortfarande men arrangörernas uppehåll i matcherna håller på bli för 
enerverande.

3) En av de bästa på 2000-talet. Enda riktiga plumpen är derbyt mot Bajen.  
Höjdpunkten är givetvis andra halvlek mot AIK.

4) Tight race mellan Kerim Mrabti och Jesper Karlström. Jag tror att Kerim 
just nu sticker ut lite mer genom sin enorma löpkapacitet och kreativitet.

5) Lösa ”Super-Mush”. I övrigt ser det mycket bra ut.
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Tommie Arvidsson, 41, DIF-Propagandaminister, Sköndal

1) Oj, det är flera. Nyasha är ju uppenbar såklart men så har vi Jesper 
Arvidsson som höjt sin status rejält i år. Kerim har stundtals varit helt 
magisk. Jag hade stora förhoppningar på honom men han har levererat 
ännu mer än vad jag trodde. Berntsens vänsterdojja har ju också sett het ut. 
Karlström likaså, känns redan som en gedigen allsvensk spelare.
2) Oj, känslig fråga. Jag kan säga såhär, jag tycker det är jättetråkigt att 
bengalerna har fått så stor påverkan och fokus på matcherna och i media. 
Givetvis är spelavbrotten tradiga, och det har gått inflation i användandet 
så att man knappast höjer på ögonbrynen längre, men kan heller inte riktigt 
förstå att man plötsligt måste ha så långa avbrott. Det har inte behövts 
tidigare och i inget annat land blåser man av hela matchen i en halvtimme. 
Jag har ingen lösning.

3) Över all förväntan! Kändes jävligt tungt efter Bajen, inte bara att vi hade skral poängskörd utan även snacket om 
tråkfotboll. Det är det ingen som säger nu, fantastisk uppryckning av laget vilket visar på bra karaktär i truppen 
också. Det har gått så snabbt att jag inte riktigt har förlikat mig med tanken att DIF är med i toppstriden. Vi får se 
hur länge det håller.

4) Kerim Mrabti

5) Få Nyasha klar, eller hitta ersättare. Även hålla koll på mittbackar. Emil är ung och redan kapten och ordinarie, 
han kommer få proffserbjudande förr eller senare. Stenman är ju inte purung, så då behöver vi nytt vid ett sådant 
scenario.

Olle Wessel, 34, DIF-Podden, Södermalm

1) Faktiskt inget av nyförvärven, utan Jesper Arvidsson. Efter två något skakiga 
säsonger verkar vår gode vänsterspringare ha käkat massor av spenat, delar ut 
proppar till höger och vänster samt räddar givna mål. Helt given i startelvan nu.

2) Jag är positiv och tycker att de bidrar till stämningen. Dock kan problem uppstå, 
som senast i derbyt när gnaget drar av fulbengaler där röken ligger kvar i en kvart. 
Spelet bör inte avbrytas på grund av bengaler.

3) Helt fantastisk inledning, eller ska man säga första halva av säsongen. En 
blårandig skyttekung, lång segersvit och grymma prestationer på läktaren. Det är 
kul att vara DIF!

4) Tuff fråga, Emil Bergström är ju vår senaste A-landslagsman. Men de närmaste åren ser Sveriges innermittfält ut att 
behöva generationsväxla så därför säger jag Jesper Karlström, utmanad av Kerim Mrabti som yttermittfältare. Båda finns ju 
redan med i det yngre U21-landslaget så Svff har helt klart koll på dem.

5) Håll kvar dagens trupp så länge som möjligt, till (nästan) vilket pris som helst! Den svåraste utmaningen för svenska 
klubbar är uppenbarligen att hålla kvar spelare och med många heta unga spelare kommer scouterna flockas på Tele2.

Har du en vass penna, ett stort Djurgårdshjärta och vill skriva för 
Bågspännaren? Kontakta oss på info@bagspannaren.se
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Norrköping

Norrköping som förra året slutade på en tolfte plats i Allsvenskan – fyra poäng över 
kvalplatsen, har inlett årets allsvenska starkt. Tillsammans med oss och Göteborg är de 
formstarkast just nu. Bäste målskytt i fjol var Kamara och Kujovic med tio mål vardera, 
vilket var precis lite mer än hälften av alla mol Norrköping gjorde (39). Kamara gjorde sina 
på 26 matcher medan Kujovic bara behövde 19 matcher på sig. Efter tolfte omgången 2014 
låg Norrköping på nionde plats med 15 poäng. Idag kan laget gå upp i serietopp eller som 
sämst på en femte plats med 23 inspelade poäng.
 
Årets lag har vi mött redan en gång tidigare då de spelade i samma grupp i Gruppspelet av 
Svenska Cupen. Då var matchen betydelselös för oss medan Norrköping teoretiskt kunde 
förlora första platsen, och det var riktigt nära. När vi hade 3-0 på Norrköping (matchen 
slutade 3-1) och samtidigt Norrby ledde borta mot Ängelholm med 4-0 saknades bara ett 
mål, antingen från oss eller Norrby. Norrby gjorde visserligen ett till men det gjorde även 
Norrköping. Därefter blev det dock respass mot Häcken i kvartsfinalen.
 
I allsvenskan var inledningen inte helt övertygande. Visserligen vann laget stort borta mot 
Halmstad med 3-0 i andra omgången men detta följdes upp med 0-4 hemma mot Elfsborg 
och 3-1 borta mot Helsingborg. Därefter har laget sex segrar och en oavgjord mot AIK (2-
2)… Precis som vi hade innan Göteborgsmatchen.

Norrköping är ett av Sveriges mest framgångsrika fotbollslag med 75 allsvenska säsonger 
(inkl årets) och en fjärdeplats i Maratontabellen. Tolv allsvenska guld har laget med 
storhetsperioden 1943-63 då elva av dessa segrar bärgades. Senaste och enda guldet 
därefter kom 1989. Under de senaste åren har laget till bringat många år i Superettan, 
2003-2010 med undantag av 2008 då man kom sist i Allsvenskan. Återkomsten 2011 
klarade man sig kvar men nöd och näppe på en trettonde plats vilket dock följdes med en 
fin femteplats vilket är lagets bästa placering sedan 1999.
 
Laget spelar under Jan Anderssons ledning sedan säsongen 2011 och formerar en 
klassisk 4-4-2-uppställning. Senaste matchen mot Kalmar startade laget enligt följande: 
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David Mitov Nilsson
Wahlqvist – Johansson (K) – Hadenius – Nilsson Telo
Tkalcic – Fransson – Sjölund – Traustason
Kujovic – Nyman

Årets bästa målskytt är Emir Kujovic som gjort åtta mål, varav ett på straff, på de första 
elva matcherna

                   STEFAN ANDERSSON

Idag står ett av de mest klassiska svenska fotbollslagen för motståndet på Tele2 Arena. IFK 
Norrköping bildades 1897 av studenter vid stadens läroverk och var tidigt framstående i 
fotboll. Inte mindre än tolv gånger har IFK, som även kallas ”Peking” eller ”Snoka” spelat 
hem SM-guldet. 

Även om storhetstiden ligger långt tillbaka i tiden så är det påfallande länge sedan vi tog en 
hemmaseger mot Norrköping. Faktiskt får man gå så långt tillbaks om till 2002 då 12 857 
åskådare bevittnade en målrik tillställning (6-3) på Stadion för att hitta en trepoängare. 
Till saken hör onekligen förmildrande omständigheter i form av att Norrköping låg i 
Superettan 2003-07 liksom 2009-10, men hemmaskörden mot ”Peking” får ändå ses som 
svag. De senaste tre mötena i Stockholm bara inbringat två poäng.

Till exempel var ett formstarkt Norrköping ofint nog att förstöra den allsvenska premiärfesten 
på Tele2 Arena för två år sedan. Gästerna vann med 2-1 till stor besvikelse för merparten av 
dem nästan 28 000 som var på plats. Det må vara en imponerande publiksiffra, men ändå 
långt ifrån de 47 811 som såg DIF och IFK spela 0-0 på Råsunda 1962. På senare tid har 
Djurgårdspoängen i stället plockats på bortaplan och fjolårets Parken-möte i juli slutade 
med en 5-3-seger. Säsongen innan slog en DIF-debuterande Aleksandar Prijovic till med 
tre mål på en halvtimme vilket räckte för en 3-2-vinst i Östergötland. 

Fjolårets ”Peking”-möte på Tele2 Arena ingick i den sista allsvenska omgången och 
slutade 1-1. Norrköping tog ledningen tidigt genom ex-Djurgårdaren Alhaji Kamara (ex-
Djurgårdare tycks alltid göra mål på oss) men Martin Broberg lyckades kvittera efter en 
timmes spel. Mycket av fokus låg på Andreas ”Adde” Johansson som gjorde sin sista match 
och fick den avtackning han förtjänade.

Undertecknads tidigaste minne från ett möte med Norrköping är en regnig junimatch 
tillsammans med drygt 9000 Djurgårdare på Stadion 1979. Nyförvärvet Ronald ”Rolle” 
Åhman blev utvisad, men tappert krigande blåränder lyckades ändå hålla nollan och, 
till publikens stora jubel, avgöra matchen i slutminuterna genom anfallsstjärnan Anders 
Grönhagen. 

Ett än mer klassiskt möte mellan lagen ägde rum den 30 oktober 1966 där Djurgårdens 
åttonde SM-guld säkrades med en 3-0-vinst inför närmare 40 000 på Råsundas läktare. 
Det var Gösta ”Knivsta” Sandbergs 300:e och sista allsvenska match och efteråt bars han 
av lagkamraterna i ett ärevarv. ”Knivsta, Knivsta, Knivsta”, dånade i den Råsundabetong 
som nu har jämnats med marken.
                      
          DAVID BOGERIUS

Historik
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Nyasha Mushekwi DJU 9 0

Emir Kujovic NOR 8 1

Jo Inge Berget MFF 7 0

Johan Oremo GEF 7 1

Robin Simovic HEL 6 0

Hakeem Araba FFF 6 1

Viktor Claesson IFE 5 0

Henok Goitom AIK 5 0

Christoffer Nyman NOR 5 0

Magnus Wolff Eikrem MFF 5 0

Statistik 2015

Magnus Wolff Eikrem MFF 7

Haris Radetinac DJU 6

Viktor Claesson IFE 5

Per Frick IFE 4

Tim Björkström DJU 3

Pa Amat Dibba GIF 3

Kerim Mrabti DJU 3

Ebenezer Ofori AIK 3

Spelare, lag, mål, varav straffar

Passningsliga

Erik Johansson MFF 5

Simon Gustafson BKH 4

Marcus Rohdén IFE 4

Astrit Ajdarevic HEL 3

Emil Bergström DJU 3

Johan Blomberg AIK 3

Varningsliga
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Lag S V O F GM-IM D P
IFK Göteborg 11 8 2 1 17-5 12 26

IF Elfsborg 11 7 3 1 21-12 9 24

IFK Norrköping FK 11 7 2 2 19-13 6 23

Malmö FF 11 6 3 2 23-14 9 21

Djurgården 11 6 3 2 22-13 9 21

AIK 11 5 4 2 20-14 6 19

Gefl e IF FF 11 5 2 4 14-15 -1 17

BK Häcken 11 4 2 5 11-12 -1 14

Helsingborgs IF 11 4 2 5 13-15 -2 14

Kalmar FF 11 4 1 6 12-13 -1 13

Hammarby 11 3 3 5 13-16 -3 12

Falkenbergs FF 11 3 3 5 13-17 -4 12

GIF Sundsvall 11 3 2 6 12-19 -7 11

Örebro 11 2 3 6 9-21 -12 9

Halmstads BK 11 1 2 8 9-20 -11 5

Åtvidabergs FF 11 1 1 9 13-22 -9 4

Tabell

  Uppdaterad 2 juni

NICKLAS TJELLANDER 

Mobile +46707 68 81 08 office+46500 44 89 83

nicklas.tjellander@pipelinenordic.se

Karlavägen 104, 105 51 Stockholm   
  Sweden
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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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te IFK NORRKÖPING

1.  Marcus Sahlman

91.  David Mitov Nilsson 

2.  Edvard Skagestad

4.  Andreas Johansson

5.  Christoff er Nyman

6.  Linus Wahlqvist

7.  Alexander Fransson

8.  Rawez Lawan

9.  Arnór Ingvi Traustason

10. Emir Kujovic

11. Christopher Nilsson Telo

14.  Nicklas Bärkroth

15. Marcus Falk Olander

16. Joel Enarsson

17. Alhaji Kamara

19. Mirza Halvadzic

20. Daniel Sjölund

21. Andreas Hadenius

22. Christopher Meneses Barrantes

23. David Boo Wiklander

24. Gentrit Citaku

25. Filip Dagerstål

26. Adnan Kojic

27. Tesfaldet Tekie

29. Edvard Setterberg

30.  Nikola Tkalcic

Nästa hemmamatch: 4 juli kl 16:00 mot Örebro SK
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