
Allsvenskan, Djurgården - Örebro SK 4 juli 2015 kl 19:00 MATCH

Offi ciellt inoffi ciellt matchprogram

Pris: 20 Kr

Specialnummer: 
Järnkaminernas dag 
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Välkomna till sommaren 2015. Första 
matchen efter en månads uppehåll. 
Ett uppehåll som bjudit på både 
uppmärksamhet runt vårt lag och vår 
Nyasha som leder skytteligan men just nu 
är det en fördetta spelare i vårt lag som 
har mest uppmärksamhet. Simon Tibblng 
och hans U21-kompisar har just gjort årets 
bragd. Att bara kvalificera sig till EM-
slutspelet var stort. På förhand talades det 
mycket om den svåra grupp vi hamnat i. 
När inledningsmatchen kom i underläge, 
både målmässigt och numerärt på planen 
kändes det som en tuff uppgift. Matchen 
mot Italien vändes dock vilket var viktigt för 
avancemanget. Det var det inbördes mötet 
som placerade Sverige på semiplatsen. 
Men både i matchen mot England, som 
förlorades, och Portugal, där Tibbling 
gjorde ett sent inhopp och det avgörande 
kvitteringsmålet, var matcher där vi i 
slutet var uträknade. Därför var segern 
mot Danmark i semin kanske den starkaste 
matchen även om det en stund i mitten av 
andra halvlek kändes som vi var på väg att 
tappa matchen. Men supportrarna på plats 
gjorde en av de bästa insatserna som en 
svensk, landslagsklack gjort. Jag tror att 
de unga spelarna lyfte sig på ett sätt som 
annars inte varit möjligt. På samma sätt som 

vår klack lyft våra blåränder många gånger 
genom åren. Idag är det första gången som 
fotbollen har en speciell Järnkaminernas 
Dag. Järnkaminerna som är vår officiella 
supporterförening där jag hoppas att alla 
som vill att de ska lyfta fram vår publiks röst. 
Både på läktaren och i mötesrummen, både 
med polis, förbund och vår klubbledning. 
För det är ett stort jobb de gör, både med 
biljettfrågor, bortaresor och mycket annat. 
Stort tack till alla som engagerat sig genom 
alla år!

Stort tack också till alla som bidrar till att 
programmet kan levereras. Tack till alla 
som skrivit texter, tack till fotograferna och 
Bildbyrån som ser till att vi får bilder. Tack 
till Hamid som ställer upp i alla möjliga 
och omöjliga lägen både med att vänta på 
material och får ihop det till något som går 
all läsa. Tack till Mats och ungdomslagen 
samt alla andra som hjälpt till att sälja 
program. Och inte minst tack till dig som 
köper programmet. Utan alla er skulle vi 
inte kunna fortsätta. Dessutom, självklart, 
tack till laget. Tack för underhållningen och 
insatser på planen! Nu kör vi vidare med 
nästa etapp!

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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Järnkaminerna är officiell supporterförening för Djurgårdens IF. De jobbar för att DIF ska vara 
bäst i landet på läktaren och runt omkring. De säljer souvenirer, arrangerar bussresor till DIFs 
bortamatcher och driver Sveriges bästa supporterhemsida. De drar igång hausser och kampan-
jer, rattar Sveriges bästa sportpodd, organiserar DIFs alla supportrar, dess supportergrupper och 
fraktioner. Mycket av arbetet sker bakom kulisserna och en stor del ses inte av gemene supporter. 
Mycket anses vara självklart och ska bara finnas där, men jobbet som läggs ner är ofta extremt 
tidskrävande och alla inom Järnkaminernas organisation arbetar gratis på sin fritid.

Det finns ett enkelt sätt att stötta deras verksamhet – bli medlem! För att de ska kunna växa 
och kunna bidra ännu mer till att utveckla supporterkulturen kring DIF behövs resurser. Fler 
medlemmar skulle ge dem mycket bättre förutsättningar att ge tillbaka till Djurgårdsfamiljen i 
olika former av supporterservice, vilket stärker hela vår supporterkultur.

Vill du veta mer vad din medlemsavgift går till och hur ett medlemskap bidrar till att stärka 
Djurgårdens supporterkultur? Då kan du maila Järnkaminerna på styrelsen@jarnkaminerna.
se så svarar de gärna på dina frågor.
Medlem kan du bli på DIFs hemmamatcher i både fotboll och hockey eller på deras hemsida 
www.jarnkaminerna.se. Lägg gärna till Supporterhundringen så stöttar du vitala delar av vår 
läktarkultur – bortaresor och tifon.

Järnkaminerna
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Järnkaminerna har en bortareseverksamhet som går under namnet Reseklubben (RK). Re-
seklubbens syfte är att på ett bra och billigt sätt frakta Djurgårdare till bortamatcherna. Vår verk-
samhet rör främst fotbollen och hockeyns bortamatcher men vi plockar fram bussar vid behov 
och intresse till andra idrotter i Djurgårdsfamiljen.

Kommande resor

Helsingborg-DIF 13 juli

I en måndag i mitten av juli reser vi till Helsingborg tillsammans. Vi kommer att ägna dagen åt 
att minnas vår Djurgårdsbroder Myggan, och vi återkommer exakt hur det ska gå till. Men vi 
vill ha ett värdigt hedrande av hans minne på alla sätt och vis. Skriv upp dig på resan via våra 
souvenirstånd eller på jarnkaminerna.ebiljett.nu.

Örebro-DIF 27 juli

Ytterligare en månad, ytterligare en bortamatch. Den här gången siktar vi återigen på att bli 
RIKTIGT många i Örebro, precis som förra året. Slakthuskurvan uppmanas köpa biljetter på 
övre etage, Sofialäktaren på nedre. Sedan kör vi en stenhård match i matchen mellan de båda 
sektionerna. Bussbiljetterna är släppta och du kan skriva upp dig vid våra souvenirstånd eller på 
jarnkaminerna.ebiljett.nu.

För mer info om resorna - se www.jarnkaminerna.se.

Reseklubben
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Det ska bli kul att börja igen. Vi gjorde en bra vårsäsong, vi var svårslagna och vi visade 
under den sista veckan när vi mötte våra toppkonkurrenter att vårt spel håller. Nu gäller 
det att vi kommer upp på den nivån igen, det är en utmaning efter fyra veckors uppehåll, 
och sen ska vi hålla en stadig kurs resten av säsongen. 

En av målsättningarna inför säsongen var att vi skulle bli jämnare, och jag tycker verkligen 
att vi blivit stabilare i år, även om vi hade en jobbig inledning med bara en poäng efter tre 
omgångar. Men det är trots allt det som ligger framför oss som avgör hur bra vi är, inte den 
nuvarande tabellplaceringen så det gäller att vi är med direkt från start. 

Det är kul att vi inleder med vad som ser ut att bli en riktig sommarmatch med en härlig 
inramning från fansen. Vi möter Örebro, men det är Järnkaminerna som ska nämnas innan 
matchen i dag De har stöttat oss på ett otroligt bra sätt under hela säsongen, både hemma 
och borta och skapat ett bra tryck. Vi ska fortsätta att vara i samklang med varandra, så att 
vi fortsätter att få mycket kraft från supportrarna. 
 
                    WILLE BÄCKSTRÖM
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Varsin pinne till överraskningslagen

Djurgården – IFK Norrköping 1-1

Hade snygga mål resulterat i extrapoäng hade Djurgården vunnit matchen hemma mot 
IFK Norrköping. Dessvärre är det inte så och Sam Johnsons snygga mål resulterade till slut 
bara i ett oavgjort resultat mot ”Peking”.

Vårens två positiva överraskningar möttes på Tele2 arena och den mest ställda frågan före 
matchen var vilket lag som skulle ta rygg på topplagen? Vilket av de två lagen skulle visa sig 
ha mest kvalitet för att vara ett topplag? Svaren på frågorna blev inget av- och båda lagen. 

18000 åskådare fick se en tät tillställning där Djurgården i egenskap av hemmalag fick 
äran att vara det spelförande laget. Gästerna försvarade sig bra inledningsvis men i 
matchminut 35 fick det täta försvaret se sig överspelat av ett delikat djurgårdsanfall. Haris 
Radetinac slog ett inlägg mot Nyasha Mushekwi. Skytteligaledaren bröstade bollen bakåt 
till sin anfallskollega Sam Johnson. Johnson tryckte till med högerfoten, i närheten av 
straffområdeslinjen, och bollen letade sig snyggt in i mål vid den bortre stolpen. Utan chans 
för IFK-målvakten David Mitov Nilsson. 

Målet gjorde att IFK Norrköping tvingades lätta lite på sin defensiv för att kunna 
åstadkomma en kvittering men Djurgården hade inledningsvis bra koll på gästernas 
anfallsförsök. Tio minuter in i den andra halvleken kom dock ett baklängesmål. Nikola 
Tcacic fångade upp en långboll och överlistade Kenneth Höie.

Djurgården var det lag som var mest intresserade av att vinna matchen men några egentliga 
farligheter skapades inte. Pelle Olsson menade att Djurgården var oskarpa i matchen och 
det är svårt att inte hålla med.
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Malmö FF – Djurgården 1-1

I sista matchen före sommaruppehållet väntade en tuff uppgift för Djurgården. För trots att 
Djurgården de senaste säsongerna har haft det lätt att ta poäng på Swedbank Stadion får en 
bortamatch mot Malmö FF klassas som svår.

I matchens inledning var det hemmalaget som ägde matchen men efter det att Djurgården 
släppt till några lägen blev markant scenförändring på gräset. Djurgården tog tag i taktpinnen 
och de gjorde det med besked. I 35 minuter spelade Djurgården ut Malmö FF på bortaplan. 
Med en virvlande anfallsfotboll skapade Djurgården flera bra lägen. Till sist orkade inte 
hemmalaget stå emot men det krävdes ett grovt misstag av U21-landslagsbacken Filip 
Helander för att Djurgården skulle kunna göra mål. Mittbacken fick för sig att han skulle 
nicka bort ett inlägg i knähöjd. Det gick mindre bra och påpassligt fångade målkungen 
Nyasha Mushekwi upp bollen efter det märkliga beslutet av mittbacken. Behärskat 
placerade ”Super-Mush” in ledningsmålet. Hans tionde mål för säsongen.

Ett slutkört Djurgården hade det jobbigt i den andra halvleken. Redan i den 52:a minuten 
kom kvitteringen och efter det fick Djurgården det jobbigt. Det täta matchandet såg ut att 
ha satt sina spår i spelarnas ben och huvuden. Hemmalaget gjorde en grov forcering i jakt 
på ett segermål och Djurgården hade det riktigt jobbigt många gånger. Kenneth Höie fick 
verkligen bekänna färg. Djurgården lyckades med nöd och näppe hålla undan och laget 
kunde lämna Malmö med en poäng och en fenomenal första halvlek.

Efter matchen grinade en gnällig MFF-tränare, i form av Åge Hareide, på presskonferensen 
och tyckte att resultatet var orättvist. Hans korta minne hade tydligen glömt att Djurgården 
kunde, och borde, ha gjort mer än ett mål i den första halvleken samt att hans mittfältare 
Guillermo Molin borde ha blivit utvisade efter det att han i den andra halvleken stämplat 
en liggande djurgårdsspelare.  

På Swedbank Arena hade Djurgården ett kolossalt publikstöd. Ett par tusen djurgårdare 
bjöd på en läktarshow Skåne sent skall glömma. 

Matchen mot Malmö FF blev Djurgårdens tionde raka utan förlust. De fyra senaste 
matcherna har dock slutat oavgjort men en förklaring till det är att motståndarna i de 
matcherna har varit idel topplag.
                     THOMAS SEGERBRANT  
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Örebro

Örebro är ett av de klassiska lagen i Sverige. I år gör man sin 47e allsvenska säsong, vilket är 
lika många som Hammarby. ÖSK är dock laget  som gjort flest säsonger i högsta ligan utan 
att vinna någon gång, varken serie- eller cupseger har det blivit. Laget hade en lång period 
utanför högsta serien, 1979-88 men efter återkomsten 1989 har laget endast tre säsonger 
utanför högsta serien.

Bästa placeringen kom 1994 då laget slutade på andra plats och så sent som 2010 kom laget 
trea. Laget är också det första laget som tvångsdegraderats pga att elitlicens inte beviljats. 
Säsongen 2004 slutade laget på en åttonde plats men ekonomin gjorde att det blev spel i 
Superettan 2005. Det blev två säsonget innan laget var tillbaka 2007. Under de senaste 
säsongerna har laget haft blandade resulltat. Bra spel och relativt stabila på övrehalvan 
2008-10 men en tolfteplats 2011 följdes upp av en femtondeplats 2012, vilket gjorde att det 
ett tredje år i Superettan 2013. Det blev en snabb återkomst då laget slutade på andra plats 
efter Falkenberg. Förra året slutade laget på en sjätteplats.

Örebro var det andra laget, efter Sundsvall, som gick över till konstgräs. Detta skifte gjordes 
när hemmaplan, då Eyravallen nu Behrn Arena, byggdes om 2003.

Årets säsong  inleddes bra när cupspelet startade tävlingssäsongen. ÖSK slog ut både Elfsborg 
och  Malmö FF på väg mot finalen. Sedan drog allsvenskan igång och förväntningarna på 
laget var stora. Där låste sig spelet och laget tog inte en seger förrän i nionde omgången. 
Paradoxalt kom vändningen för laget efter att cupfinalen spelats. Innan cupfinalen tog laget 
två poäng på åtta omgångar, efter elva poäng på fem matcher, två  segrar och tre oavgjorda. 
I finalen spelade Örebro bättre än på länge men Göteborg var i toppform och vann till slut 
med 2-1. Lagets bästa målskytt i serien så här långt är mittfältaren Daniel Gustavsson som 
gjort tre mål. Markus Pode som gjorde tio mål i fjol har endast noterats för ett mål. 

Laget spelar med en typisk 4-4-2 uppställning där Oskar Jansson är sista utpost mellan 
stolparna. I backlinjen åter finns Patrik Haginge, som spelade med oss 2008-10,  på 
vänsterkanten. Mittfältet har Åhman Persson centralt och målfarliga yttrarna Gustavsson 
och Yasin som tillsammans står för halva (5) lagets fullträffar i år. På topp återfinns Pode 
och Grezic som hittills i år bara gjort varsitt mål.
    
                    STEFAN ANDERSSON
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DIF-panelen
1. DIF har presterat över de förväntan såhär långt. Din syn på vårsäsongens succé?

2. Nu drar Allsvenskan igång igen. Är DIF ett topplag eller kommer vi att tappa

3. Välj tre spelare som du vill lyfta fram som imponerat mest hittills i år?

4. JK-dagen mot Örebro. Vad tycker du om konceptet JK-dagen?

5. DIF har även gått bra publikt i år och har i nuläget ett publiksnitt på 16034, 
    vilket kan bli det bästa för DIF fotboll sen 1959. Vad är förklaringen och kan vi öka ännu mer?

Thomas Segerbrant, 40, DIF-skribent, Sollentuna

1. Efter en blek inledning har vi nu ett lag som vågar och vill spela fotboll, som 
vinner matcher och innehåller spelare som är stolta över att representera 
föreningen. Just nu är jag extra stolt över att vara djurgårdare! 

2. Håller vi oss fria från skador på nyckelspelare blir det topp fem. Pelle har fått 
till en solid grund i spelet och skulle vi få det lite tungt kan vi alltid återgå till det 
tråkiga, till synes defensiva spelet vi hade under de inledande trevande matcherna 
av serien. Vi kommer att fortsätta att ta poäng regelbundet. 

3. Emil, Haris och Nyasha. Årets överraskning, bortsett från skyttekungen på 
topp är ändå Jesper Arvidsson.

4. Jag tycker det är ett bra med initiativ med mål att få en bra publiksiffra och bra stämning. Däremot är jag lite skeptisk 
till benämningen JK-dagen. Jag tycker att den dagen skall vara en gång om året. Tidigt efter nyår på en hockeymatch. 
Järnkaminerna är oerhört viktiga för Djurgården och de engagerade där lägger ned oerhört mycket tid för att hjälpa 
Djurgården och oss supportrar. Bli medlem.

5. Vi har haft det ganska jobbigt sportsligt i många år vilket har stärkt den trognaste kärnan av publiken. Tele2 arena har 
givetvis också inneburit ökad publiktillströmning i och med att alla platser är bra och att vädret inte har någon större 
betydelse. Klacken, och dess tillväxt, är också bättre än på många år.
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Tony Lydén, 47, DIF-taktiker, Kungsholmen

1. Jag brukar undra vad som hade hänt om inte Super-Mush bytts in och 
avgjort mot Kalmar. Hur hade Pelle valt att spela då? Mycket ligger i de 
avgörande momenten och dess konsekvenser. Ta matchen mot HBK där 
”Mush” avgör då man tror matchen är slut. Lag färgas mer av resultaten än 
hur de spelat. Sammantaget är det en helt otrolig säsong så här långt givet de 
”budgetvärvningar” som gjorts och de ”stjärnor” som sålts. Vissa matcher har 
Pelle startat 8(!) nyförvärv.

2. Jag tror det blir helt avgörande i nästkommande fem matcher där vi möter 
mitten- och bottenlag. Tar DIF 11 poäng eller mer där kommer vi slåss om medaljer. Det handlar i mångt och mycket 
att undvika oavgjorda matcher som trots poäng är en förskönad förlust. Endast mot toppkandidater är det godkänt 
oavgjort. Jag tror att DIF är topp-5 när säsongen är slut.
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3. Många har imponerat men starkast intryck har ”Mush”, Mrabti och Radetinac gjort, Nyasha behöver väl inte 
kommenteras längre. Mrabti kan spela på alla positioner och har en löpkapacitet som skulle göra en Energizerbunny 
avundsjuk. Hans andra halvlek mot AIK bland det bästa jag sett från en djurgårdare. En blivande A-landslagsman.

4. Jag gillar det stenhårt. Det är ibland lätt att glömma bort alla eldsjälar bakom Järnkaminerna som håller igång allt. 
Dessutom har draget på läktarna i år varit grymt. Tar med mig min son Theodor, som aldrig sett DIF förlora på plats, 
till denna match. Dagen till ära kommer vi uppkittade med matchtröjor.

5. Det är uppenbart att vi varit trångbodda på Stadion, speciellt vad gäller bra platser. Nu finns alla möjligheter att 
ligga på över 15000 i snitt. Förklaringen tror jag primärt beror på två saker; den sportsliga framgången och publiken. 
Det finns ingen publik i Norden som är lika högljudd som vår, det drar folk. Upplevelsen blir stor, men den måste 
också han sportslig framgång för att inte urvattnas till något event. Jag DIF kommer öka sitt snitt successivt varje år 
för att inom några år ligga på runt 18000.

Tommie Arvidsson, 41, DIF-Propagandaminister, Sköndal

1. Succé är ordet. Otroligt starkt att vända på den olyckliga starten. 
Nyförvärven har varit lyckträffar nästan allihop och laget verkar trygga och 
ha självförtroende i Pelles ledarskap och spelsystem.

2. Jag hoppas att vi kommer fortsätta vara ett lag på övre halvan. Matcherna 
på slutet visade att vi står upp riktigt bra mot topplagen och vi behöver inte 
ursäkta oss. Sen är ju frågan hur det blir med Nyasha förstås, kan vi behålla 
honom och kommer i så fall målformen att hålla i sig? Om inte så blir det 
givetvis svårare att behålla en topplacering.
3. Nyasha är ju givetvis självklar, sen Kerim Mrbati som varit en klasspelare 
och Jesper Arvidsson som har lyft sig rejält i år.

4. Jag tycker konceptet är klockrent och hoppas det blir en återkommande 
tradition med extra bra stämning och drag på läktaren på JK-dagen. Järnkaminerna är mer betydelsefullt som 
enande kraft för vår supporterkultur än vad många förstår, och gör mycket gott för DIF och oss djurgårdare i det 
tysta. Vill man att vi ska ha Sveriges bästa och mest aktiva supporterkultur tycker jag man ska bli medlem i JK och 
stödja deras arbete och verksamhet.

5. Riktigt kul. Mycket av förklaringen har givetvis med resultaten att göra, som det är för alla lag, men också hårt 
arbete att lyfta publikfrågan. Jag tror även att det spridits sig att stämningen och inramningen på våra matcher är 
jävligt bra, vilket gör att det är roligare att gå på matcherna. Hoppas publiktrenden håller i sig. Det går inte slå sig för 
ro utan vi ska fortsätta samma inslagna väg som i år, skynda långsamt!

Olle Wessel, 34, DIF-Podden, Södermalm

1. Nyasha Mushekwi. Han har gjort flera avgörande mål som gjort att vi fått de 
poäng extra som innebär toppstrid istället för den förväntade mittenplaceringen.

2. Vi kör så det ryker och tuggar hela vägen in i mål. Bara att kolla på U21-landslaget 
och Tibbling som visar att allt går om man jobbar hårdast.

3. Jag väljer av de spelarna som varit med lite längre: Kenneth Höie gör knappt ett 
misstag längre. Är det den nya frisyren? Jesper Arvidssons nyfunna hårdhet har 
räddat flera mål. Haris Radetinac har varit outstanding i flera matcher.

4. Vi kör så det ryker och tuggar hela vägen in i mål. Bara att kolla på U21-landslaget 
och Tibbling som visar att allt går om man jobbar hårdast.

5. Det är hårt jobb på kansliet som gäller, precis som på plan. Men jag tror den viktigaste förklaringen är de positiva vindarna 
kring Djurgårdens IF, där alla verkar kämpa åt samma håll. Fortsatt toppstrid och siffran kan stiga ytterligare.
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Micke Larsson 22, Vice ordförande Järnkaminerna, Östermalm

1. Jag sa före säsongen att den sportsliga profetian var suddig, att det fanns 
gott om potential och att det gäller för våra hungriga lirare att ta vara på den 
och växa till att bli helgjutna järnkaminer. Det är precis vad de har gjort och 
det är underbart att se.

2. Jag tror verkligen att de kan hålla samma nivå på spelet men självklart är vi 
beroende av om ”Mush” stannar eller inte. Då är vi ett renodlat topplag. Men 
vi har flera spelare som har klivit fram när han inte haft sina bästa stunder 
och det bådar gott.

3. Förutom den självklara skytteligaledaren då, så måste jag säga att Jesper 
Arvidsson är den som har förvånat mest. Utöver honom är jag otroligt 

imponerad över våra två yttermittfältare Kerim och Harris som leker med vilket motstånd som helst.

4. Jag har länge pushat för en JK-dag även i fotboll. I år gjorde jag och några till slag i saken och körde på. Det 
har fått bra respons och jag tror att folk kommer vara riktigt positiva till det i framtiden efter matchen på lördag. 
Järnkaminerna är en fantastisk förening där man snabbt lär sig att det är allt för Djurgår’n som gäller. Man gör 
det inte för personligt kredd eller med egna agendor. Allt man gör är av kärlek till DIF och för föreningens bästa. 
Mycket av det jobb som läggs ner är tidskrävande och sker bakom kulisserna men likväl är det riktigt viktigt för 
sammanhållningen inom Djurgårdsfamiljen.

5. Även här hade jag en profetia före säsongen: ”På läktaren kommer vi att göra vår bästa säsong under mina år som 
supporter, det är jag fullständigt övertygad om”. Jag kan inte säga att jag är förvånad över vårt snitt nu när vi går bra 
sportsligt men att det skulle vara så här tung stämning på våra matcher är över förväntan. Förklaringen ligger i ett 
hårt och långsiktigt publikarbete från ideella krafter. Vi har växt varje år sedan 2010 och nu är vi högre än på över 50 
år. Jag tror att vi kan fortsätta växa men då krävs det att det engagemanget bibehålls. Det känns just nu som att folk 
har börjat slappna av i takt med att det gått bättre på planen. Det är nu vi kan nå riktigt höga höjder om vi lägger ner 
samma hårda arbete som tidigare.
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I mars 2010 valdes jag in i Järnkaminernas styrelse, bara ett par månader efter att jag stått på in-
nerplan på Stadion och kramat vem som helst som jag kunde få tag på. Vi hade med nöd och näppe 
klarat oss kvar i Allsvenskan genom det där sagolika returmötet mot Assyriska.

Samma vår dansade vi oss till en SM-final i hockey, men sedan dess har våra led präglats av andra 
tongångar. 2010-talet har kantats av motgångar, helt enkelt. Det är också det som härdat oss.

Den nya generationen som tagit över sedan flytten till Stockholmsarenan (och egentligen innan 
det) har växt fram under år av sportslig motgång. Vi har inte varit bortskämda med några storseg-
rar eller klacksparkar, vi har fått sjunga sönder våra halsar för varje poäng.

Någonstans där tror jag att en mentalitet utformats. Vi har en växande kärna som siktar på att gå på 
varenda match oavsett stad eller land. Vi har en tendens att sjunga som högst när vi släpper in mål. 
Vi är de enda som kan dansa och sjunga oss igenom hela pausvilan i Sverige 2015. 

Det är med andra ord jävligt kul att vara DIF just nu. Vi har haft en fantastisk fotbollsvår i 
Djurgårdsfamiljen efter alla fiaskon, alla interna stridigheter och all sorg vi genomlidit de senaste 
åren. 

Det är precis därför vi inte får glömma vad vi formats av. Med sportslig framgång kommer stora 
utmaningar för våra led. Det är då vi verkligen sätts på prov. Då är det extra viktigt att vi som varit 
med på resan under 2000-talet kliver fram, tar täten och formar nästa generation - och den efter 
det. Om vi släpper taget, hur ska de andra veta hur de tar det vi format tillsammans vidare?

Järnkaminernas verksamhet har upplevt precis samma resa som resten av Djurgårdsfamiljen de här 
åren - men vi har gått stärkta ur den. Nu har vi en grund byggd för att få vår supporterskara att växa 
ytterligare. Därför hoppas jag också att du som inte redan är medlem blir det på matchen idag (det 
kommer att vara lättare än någonsin). Ju fler vi är desto bättre framtid för vår supporterkultur.

Nästa gång jag står på en gräsmatta och kramar varenda blårand jag kan få tag på hoppas jag att just 
du är med mig. Och jag hoppas att vi firar något större än ett klarat allsvenskt kval.

Krönika

Viktor Adolfsson
Ordförande i Järnkaminerna

Enade av motgångar - stärkta inför framtiden
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Nyasha Mushekwi DJU 10 0

Emir Kujovic NOR 9 1

Jo Inge Berget MFF 7 0

Henok Goitom AIK 7 0

Johan Oremo GEF 7 1

Marcus Antonsson KFF 6 0

Viktor Claesson IFE 6 0

Robin Simovic HEL 6 0

Magnus Wolff Eikrem MFF 6 0

Hakeem Araba FFF 6 1

Statistik 2015

Viktor Claesson IFE 7

Magnus Wolff Eikrem MFF 7

Haris Radetinac DJU 6

Jonathan Ring KFF 5

Per Frick IFE 4

Christopher Nilsson Telo NOR 4

Kristian Bergström ÅFF 3

Tim Björkström DJU 3

Spelare, lag, mål, varav straffar

Passningsliga

Astrit Ajdarevic HEL 5

Erik Johansson MFF 5

Marcus Rohdén IFE 5

Simon Gustafson BKH 4

James Keene HBK 4

Birkir Már Sævarsson HAM 4

Varningsliga

bgspmatch_7_15.indd   14 02/07/15   11:58



Lag S V O F GM-IM D P
IFK Göteborg 13 10 2 1 19-5 14 32

IF Elfsborg 13 8 3 2 26-14 12 27

IFK Norrköping FK 13 8 3 2 22-14 8 27

Malmö FF 13 7 4 2 26-16 10 25

Djurgården 13 6 5 2 24-15 9 23

AIK 13 6 5 2 24-17 7 23

Helsingborgs IF 13 5 3 5 16-15 1 18

Gefl e IF FF 13 5 2 6 16-22 -6 17

BK Häcken 13 4 4 5 12-13 -1 16

Kalmar FF 13 4 3 6 15-16 -1 15

Hammarby 13 3 4 6 15-19 -4 13

Falkenbergs FF 13 3 3 7 16-23 -7 12

GIF Sundsvall 13 3 3 7 13-21 -8 12

Örebro 13 2 5 6 10-22 -12 11

Halmstads BK 13 2 3 8 11-21 -10 9

Åtvidabergs FF 13 1 2 10 14-26 -12 5

Tabell

  Uppdaterad 4 juli

NICKLAS TJELLANDER 

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

nicklas.tjellander@pipelinenordic.se
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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

st
ar

t
er

sä
tt

ar
e

by
te

st
ar

t
er

sä
tt

ar
e

by
te Örebro SK

1.  Oscar Jansson

2.  Patrik Haginge

3.  Ayanda Nkili

4.  Logi Valgardsson

5.  Erik Moberg

6.  Robert Åhman Persson

7.  Michael Seaton

9.  Ahmed Yasin

10. Alhassan Kamara

11. Marcus Pode

12. Daniel Björnqvist

13. Jonathan Lundberg

16. Daniel Nordmark

17. Karl Holmberg

19. Sebastian Ring

21. Christoff er Wiktorsson

23. Samuel Mensah

25. Nordin Gerzic

27. Eidur Sigurbjörnsson

30. Jacob Rinne

32. Christer Lipovac

33. Karl Westdahl

90. Daniel Gustavsson

99. Anton Westerlund

Nästa hemmamatch: 20 juli kl 19:00 mot Åtvidaberg 
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