
Offi ciellt inoffi ciellt matchprogram

Pris: 20 Kr

Allsvenskan, Djurgården - Åtvidaberg 20 jul 2015 kl 19:00 MATCH
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Sommarmatch, Åtvidaberg

Så är det dags igen. Ett skönt avbrott i 
arbete eller semesterlunken – match med 
Djurgårdsfamiljen igen. Nu när vi kan 
summera första halvan av serien har vi ett 
facit (inte en pik till dagens motståndare) 
som vi inte kunde hoppats på innan 
säsongen. Eller ju det är väl det vi alla gör 
egentligen innan säsongen drar igång. Då 
är vi ju alltid som bäst – när nyförvärven 
kommer och vi vinner träningsmatcher. Vi 
hade ju dessutom ett bra läge att förbättra 
resultaten på Tele2, vi har ju tidigare varit 
starka på Stadion men inte riktigt levt 
upp till det under den första tiden på vårt 
nya hem. Nu ser det dock bättre ut. Bara 
en förlust i hemmamatcherna, i första 
omgången dessutom.  För andra året i rad 
höjer vi oss i jämförelse mot de senaste 
säsongerna. 29 poäng på de första 15 
matcherna är i särklass under de senaste 
åren, vi har varit under 20 poäng 2008-13. 
Se mer om detta på statistiksidorna längre 
fram.

Fyra matcher som spelas under juli, nästa 
och sista i denna månad går i Örebro 
nästa måndag den 27 juli. Det är många 
Djurgårdare som kommer att resa dit, vi 

hoppas på en trevlig resa och underhållande 
match då. Den andra bortamatchen, som 
spelades för en vecka sedan var förutom en 
viktig match också första matchen för oss 
i Helsingborg och där med ett tillfälle att 
minnas Stefan Isaksson och reflektera över 
händelsen vid premiären förra året. Innan 
matchen genomfördes en minnesmarsch 
och en stund för tanke vid Kärnan. Detta 
blev en fin och lugn stund av värdighet. Så 
klart är det tragiskt att vi behöver bära detta 
minne men nu ska vi alla ta det vidare och 
aldrig glömma.

I augusti kommer vi att spela fem matcher 
varav fyra i Stockholmsområdet. Tre 
är hemmamatcher och en är derbyt på 
Friends. Det blir en intensiv månad med 
förhoppningsvis många bra resultat. Se till 
att din och dina kompisars biljetter kan 
nyttjas till matcherna som kommer. Många 
är kanske inte hemma hela sommaren 
vilket ger andra chansen att bjuda med 
vänner och familj som kanske inte ännu går 
på matcherna. Fota av biljetten och skicka 
till de vänner som är hemma så kan fler få 
njuta av att se DIF spela boll.

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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Formen konserverad över 
uppehållet
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a Djurgården-Örebro SK 2-0 (2-0)

Som vanligt efter ett långt uppehåll var det aningen ovisst bland åskådarna på Tele2 arena 
om Djurgården skulle ha klarat av att konservera den fina form laget hade några veckor 
tidigare. Dessutom skulle motståndarna Örebro vara på gång uppåt i tabellen. 

De närmare 14000 åskådarna behövde inte vänta länge på svaret. Redan i matchens femte 
minut satte Daniel Berntsen, med ett lågt skott, matchens första mål. Hans femte för året. 
Norrmannen har en fin förmåga att stå på rätt plats vid rätt tillfälle och den här gången 
hamnade bollen vid hans fötter efter det att den passerat både Nyasha Mushekwi och Sam 
Johnson. Efter målet var det aldrig något snack om vilket lag som skulle ta hem segern.  

När Sam Johnson i matchminut 22 i samband med en hörna dundrade in 2-0 via ribban 
var matchen i princip helt över. Utan att briljera spelade Djurgården tryggt ut gästerna. 
Det var en match där Djurgården verkligen agerade som ett topplag. Skyttekungen Nyasha 
Mushekwi hade till och med råd behålla spänningen i skytteligan genom att bränna två 
öppna lägen i den andra halvleken.

                     THOMAS SEGERBRANT  
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DIF överlägsna på Olympia

Helsingborgs IF-Djurgården 0-1 (0-0)

Det var sex år sedan senast. Prince Ikpe Ekong och Yoif Ayuba gjorde varsitt mål och spelade 
hem tre poäng till Djurgården på Olympia. Tre poäng som även gjorde att Djurgården 
via kval kunde rädda allsvensk existens. Men 2015 var det dags igen för seger borta mot 
Helsingborg. 

Precis som mot Örebro gjorde Djurgården en i det närmaste helgjuten insats. Hemmalaget 
Helsingborg förmådde bara att få till ett avslut mot Djurgårdens mål. Ett avslut som gick 
utanför. De två halvlekarna var relativt snarlika i utveckling. Efter en någorlunda jämn 
inledning tog Djurgården över mer och mer ju längre halvlekarna pågick. 

Den första halvleken var mållös men några bra chanser skapades. Närmast att hitta rätt var 
Kevin Walker men mittfältarens långskott rammade stolpen.

Målet kom i den andra halvleken efter 67 minuter. Inhopparen Nyasha Mushekwi nådde 
högst på en hörna slagen av Daniel Berntsen. ”Turträff” tyckte Super-Mush som efter sju 
spelade minuter i matchen kunde bokföras för sitt elfte mål för säsongen.

Efter målet gjorde Helsingborg ett försök att lyfta laget för att få in en kvittering. Det 
slutade mest med bortslagna bollar och Djurgården var aldrig hotade. Komfortabelt höll 
Djurgården undan och laget var faktiskt överlägset sina motståndare denna kväll på 
Olympia. 

                     THOMAS SEGERBRANT  
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Säsong Poäng

2015 29

2014 22

2007 27

2012 18

2011 18

2013 19

2008 18

2010 16

2009 14

Statistik efter 15 omgångar 2007-2015

Säsong Insläppta mål

2007 13

2015 15

2014 17

2011 18

2010 18

2012 20

2008 21

2013 25

2009 30

Säsong Gjorda mål

2015 27

2014 23

2007 21

2012 20

2011 19

2013 14

2008 14

2010 10

2009 10
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Spelare Pos. Nr. Spelade 
matcher

Mål Assist Poäng Var. Utv. Min.

Kenneth Høie Målvakt 12 15 0 0 0 1 0 1350

Hampus Nilsson Målvakt 23 0 0 0 0 0 0 0

Oscar Jonsson Målvakt 25 0 0 0 0 0 0 0

Jesper Arvidsson Back 2 15 1 2 3 1 0 1204

Fredrik Stenman Back 3 2 0 0 0 0 0 105

Stefan Karlsson Back 5 3 0 0 0 0 0 100

Emil Bergström Back 13 14 1 0 1 3 0 1260

Elliot Käck Back 14 6 0 0 0 0 0 76

Omar Colley Back 15 15 2 0 2 1 0 1350

Tim Björkström Back 17 14 0 2 2 0 0 1240

Michael Jahn Back 32 0 0 0 0 0 0 0

Alexander 
Faltsetas

Mittfäl-
tare

6 10 0 0 0 3 0 775

Martin Broberg Mittfäl-
tare

7 0 0 0 0 0 0 0

Kevin Walker Mittfäl-
tare

8 15 1 1 2 3 0 1181

Haris Radetinac Mittfäl-
tare

9 13 0 6 6 1 0 882

Daniel Berntsen Mittfäl-
tare

10 14 5 2 7 2 0 906

Kerim Mrabti Mittfäl-
tare

18 14 2 3 5 1 0 1169

Soo Yong-Yoon Mittfäl-
tare

19 0 0 0 0 0 0 0

Jesper Karlström Mittfäl-
tare

22 13 0 0 0 0 0 563

Filip Tasic Mittfäl-
tare

36 0 0 0 0 0 0 0

Amadou Jawo Anfal-
lare

11 7 0 0 0 1 0 211

Sebastian An-
dersson

Anfal-
lare

16 9 1 1 2 0 0 258

Sam Johnson Anfal-
lare

20 14 3 1 4 0 0 967

Nyasha Mush-
ekwi

Anfal-
lare

21 15 11 3 14 1 0 1127
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Åtvidaberg

Laget från bruksorten Åtvidaberg kallas ofta för ”Bruket” eller kort och gott ”Åtvid”. Laget 
hade sin storhetstid under slutet av 60- och 70-talet men första allsvenska säsongen 
spelades 1951/52 men då var sejouren endast ett-årig och det skulle dröja ända till 1968 till 
återkomsten. Då lyckades laget etablera sig i högsta serien med besked. Redan andra året, 
1969, blev det en fjärde plats och brons. Sedan följde två stora silver innan laget spelade 
hem två raka allsvenska guld 1972 och 73.  Dessutom vann laget svenska cupen både 1970 
och 71. I de efterföljande europacup-spelen var laget också framgångsrikt. 

I cupvinnarcupen nådde laget kvartsfinal 71/72 och ännu större var lagets framgång i 
Europacupen (Mästarcupen, dvs motsvarande CL idag) då man 1974/75 också nådde 
kvartfinalen men förlorade mot Barcelona. 1974 hade landslaget åtta spelare som 
spelade eller hade spelat i Åtvidaberg, bland annat Ralf Edström, Roland Sandberg och 
Benno Magnusson. Trots denna dominans tappade laget från den allsvenska toppen och 
1977 spelade laget ett år i Div II (andra divisionen) men kom direkt tillbaka till högsta 
serien. Laget var dock på nedre halvan alla år innan degraderingen 1982 som sedan skulle 
dröja ända till 2010 innan laget var tillbaka igen. Även denna gång var laget bara ett år 
i Allsvenskan men vändningen kom direkt då laget tog sin första serieseger i Superettan 
2011. Efter återkomsten har laget slutat åtta 2012-14.

I statistiken har vi ett visst övertag, på fem hemmamatcher sedan 2000 har vi vunnit tre 
matcher, en oavgjord men matchen i fjol vann Åtvidaberg med 1-0 på Tele2. Dessutom 
möttes vi i cupfinalen 2005 då Åtvidaberg spelade i Superettan. En final som vanns av oss 
med 2-0.

2010 när lagen möttes på Stadion hade Åtvidaberg inte flytet på sin sida. Visserligen var tre 
av ÅFF-spelarna i målprotokollet och de tog ledningen i mitten av första halvlek. Målskytt 
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Haris Radetinac, som då spelade i Åtvid-tröjan. Men de övriga målskyttarna slog bollen i 
egen bur, så trots att ingen blårand noterades för mål vann vi matchen med 2-1. Även Jesper 
Arvidsson spelade i ÅFF vid denna tidpunkt. Radetinac gjorde 5 säsonger i ÅFF innan det 
blev en och en halv säsong i Mjällby 12-13 och flytt till Stockholm under sommaren 2013. 
Arvidsson spelade sex säsonger för ÅFF och kom till oss inför säsongen 2013.

I årets allsvenska har det gått tungt för laget från Kopparvallen. Inledningen av allsvenskan 
bestod av tre förluster innan Falkenberg besegrades på hemmaplan med 3-1, vilket är 
lagets enda seger i årets allsvenska. Det är på hemmaplan som poängen i årets serie har 
hämtats, då laget helt kammat noll på bortaplan under den första halvan av serien. I första 
mötet mot Djurgården, när lagen möttes på Kopparvallen den 11 maj såg det länge ut som 
att Åtvidaberg skulle ta poäng trots att Berntsen gjorde 0-1 efter en knapp halvtimme. I 
inledningen av andra halvlek var det full fart på ÅFF och veteranen Kristian Bergström 
kvitterade först innan han en kvart senare även spelade fram till ledningsmålet som Owoeri 
placerade in bakom Höie. Men vi hade då ännu inte helt sett vad Mushekwi kan göra, en 
snabb replik gav 2-2 och med fem minuter kvar till 90 slog han till med det vinnande 
3-2-målet.

Owoeri, som gjorde det målet är lagets bästa målskytt i år med 5 fullträffar har under blivit 
av med sin anfallspartner Victor Sköld som lämnar laget för IFK Göteborg. Istället kommer 
Emir Kujovics bror Ajsel ansluta till laget från Varbers BoIS som spelar i Superettan. Ev. är 
han spelklar redan till kvällens match. Ajsel har gjort 64 allsvenska matcher för Halmstad 
vilket resulterade i 7 mål 2006-09. I Varberg blev det inte något mål under den halva 
säsong som han vad där.

I senaste matchen, hemma mot Gefle, spelade mittfältaren Simon Skrabb på topp 
tillsammans med Owoeri och Skrabb gjorde 1-0 redan i andra minuten. Skrabb är en finsk 
U21-landslagsman som är utlånad från Jaro FF som spelar i den finska ligan.

                    STEFAN ANDERSSON
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DIF-panelen
1. Nu vänder Allsvenskan. Din syn på seriens första halva?

2. Vilka lag tycker du har överraskat mest positivt och negativt?

3. Det har varit mycket ”Super-Mush” i panelen men nämn någon spelare i ett annat lag som 
har imponerat?

4. DIF har tolv raka utan förlust. Vad krävs för att vi skall göra sviten längre?

5. Vad vet du om Åtvidaberg?

Thomas Segerbrant, 40, DIF-skribent, Sollentuna

1) En något oväntat första halva av men det är väl så det skall 
vara i Allsvenskan och det är det som är tjusningen med serien. 
Oerhört kul att vi är med bland de sex lagen i toppen och 
samtidigt också kul att ett storsatsande Malmö FF verkligen får 
slita för att hänga med. Bottenlagen, men ett par undantag får 
ses som ganska väntade.

2) Bortsett från DIF är IFK Norrköping den mest positiva 
överraskningen. De spelar en ganska kompakt fotboll och de 

gånger jag har sett dem mot topplag behöver de verkligen inte be om ursäkt för de poäng de har 
tagit. Precis som oss har de även en notorisk målskytt. Sett till material tycker jag att Helsingborg 
överraskat negativt. Inte mycket struktur i spelet där inte.

3) Jag har ingen jättekoll på spelarna i andra lag men hos dagens motståndare tycker jag att det 
finns en intressant forward. John Owoeri är snabb spelare som ofta tar sig till bra avslutslägen. I 
ett bättre lag än Åtvidaberg hade han gjort ännu fler mål än de fem han hittills har gjort. I alla fall 
om han ofta spelar på den nivå han gjorde mot oss i våras.

4) Fortsätta att vara ödmjuka och ta jobbet i varje närkamp och vid varje hemjobb i varje match. 
Fortsätter vi att vara lika disciplinerade som i de senaste matcherna kommer vi fortsätta att ta 
poäng i alla matcher.

5) Att det är en bruksort i Östergötland. Enligt Wikipedia bor det närmare 7000 personer där. 
Fotbollsplanen heter Kopparvallen.
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Har du en vass penna, ett stort Djurgårdshjärta och vill skriva för 
Bågspännaren? Kontakta oss på info@bagspannaren.se
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Tony Lydén, 47, DIF-taktiker, Kungsholmen

1) Jag undrar vilka odds man fått om man tippat MFF 
som sexa, DIF fyra och Peking tvåa efter halva säsongen? 
Tydligt är dock vilka som slåss om medaljerna. Topp-6 idag 
kommer göra upp om dem. Resten får försöka undvika kval.

2) Positivt är det givetvis DIF och Peking. Två tippade 
mittenlag utan riktiga stjärnor vid starten ligger nu tvåa och 
fyra. Dessutom spelar lagen fin fotboll och har en vilja att 
skapa och inte bara försvara. Negativt måste det bli ÖSK och 

MFF. Jag trodde Örebro med sin försäsong skulle bli ett topplag, de har repat sig en del på 
slutet men har ändå redan tappat för mycket. 

Malmö skulle enligt en samlad sportjournalistkår jogga hem ligan. Laget trodde nog också 
det då de sällan tagit jobbet fullt ut som lag. De är nog med på slutet men någon jogg är det 
inte snack om.
3) Svårt att bestämma mig mellan Kujovic och Bärkroth. Båda pekingspelarna har gjort en 
grym första halva av säsongen. Prestationen blir nog aningen högre hos Bärkroth då jag 
förväntade mig Kujovic skulle leverera, kanske inte så här bra men ändå.Nicklas stutsat 
runt mellan en del klubbar efter att Göteborg ratat honom för tidigt. Den lille dynamon är 
nog den.som imponerat mest.

4) En dag på jobbet mot Åtvid så är den förlängd. Toppen mot botten. Sorted.

5) Kopparvallen, Ralf Edström, ”Daja” (Daniel Sjölund) spelade där, och att de finns några 
andra ex-DIF som är där nu. Anonymt lag som precis sålt sin bäste målskytt. Inte mycket 
att kunna. Plus att vi hade lite flyt som vann där i våras.

Olle Wessel, 34, DIF-Podden, Södermalm

1) En oväntat skiktad allsvenska där topplagen vinner mest hela 
tiden, och bottenlagen bara förlorar. Väldigt tydligt i år att de lag 
som springer mest också är de som vinner mest och det känns 
som att det här är den bästa allsvenskan på många år.

2) Om man bortser från DIF måste nog IFK Norrköping nämnas. 
Oerhört starka resultat på sistone, även om returmötet mot 
blåvitt inte spelats när dessa rader skrivs. Malmö har helt klart 
överraskat negativt, meritlistor vinner inga fotbollsmatcher, i 

synnerhet när de inte springer.

3) Victor Claesson i Elfsborg är 23 år och har länge varit en lovande central mittfältare men verkar 
nu ha skaffat genombrottskraft kombinerat med effektivitet. Han är helt klart Elfsborgs tunga 
på vågen som avgör matcher åt dem när det är tätt. 6 mål och 8 assist på 15 matcher är ruggigt 
imponerande.
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David Bogerius, 44, DIF-skribent, Segeltorp

1) Mycket folk och hög stämning på läktarna. Tabellen 
ser ganska mycket ut som förväntat sett till topp- och 
bottenskiktet.

2) Norrköping har plötsligt blivit ett topplag utan särskilt 
namnkunniga värvningar. Bra jobb av tränaren Janne 
Andersson. Malmö ligger väl betydligt sämre till än väntat 
men å andra sidan var det väl läge för en baksmälla efter 
Champions League och allt förra säsongen.

Tommie Arvidsson, 41, DIF-Propagandaminister, 
Sköndal

1) Fantastiskt för vår del såklart, man är oerhört stolt över 
laget, tränare, ledning och publik såhär långt. Överlag så 
är det ju sex lag som utkristalliserats sig som topplag med 
ett gap till mittensjåket. Storstadslagen regerar, förutom 
Bajen förstås, vilket jag tror kommer sätta sig som trend i 
Allsvenskan framöver.

2) Positivt är väl främst Norrköping, vi och Blåvitt om 
man ser till förväntningar innan säsongen. Negativt är väl 

Malmö som man trodde skulle springa hem serien, samt Örebro som topptippades innan 
Allsvenskan.

3) Tänker inte nämna någon från våra antagonister, även om det finns ett par namn där 
så då väljer jag säga Norrköpings Emir Kujovic såklart, Lasse Vibe och Gustav Svensson i 
Blåvitt samt Simon Hedlund i Elfsborg.

4) Behåll SuperMush och fortsätt på den inslagna vägen! Förlust kommer, men få då inte 
panik utan fortsätt med samma spelidé som tidigare med vetskapen hur bra vi har varit!

5) Inte ett lag man har benkoll på direkt, har ju fina anor från 70-talet och så men i min bok 
för små för Allsvenskan.

4) Ett rimligt mål bör vara att gå obesegrade under resten av säsongen, då har vi åtminstone 44 
poäng vilket i och för sig bara räcker till en småtråkig sjundeplats. Tar vi däremot de segrar vi bör 
mot de tio bottenlagen som finns i den här serien får vi ihop 59 poäng redan innan mötena mot 
toppkonkurrenterna räknats in, vilket är närmare guldstriden. Sviten struntar jag i, nu går vi för 
toppstrid.

5) Enormt tunga spelartapp inför säsongen och nu blev de även av med sin center, Victor Sköld, 
till IFK Göteborg. Med sina sju poäng på 15 matcher är de nästan rekordusla och det vore ett 
mirakel om de undvek nedflyttning. Men med det materialet kan man inte kräva mer, jag hoppas 
att de snart tar sig tillbaka till allsvenskan.
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3) Norrköpings Andreas Johansson har imponerat stort sedan han flyttade ner ett steg och 
blev mittback. Läser spelet lika bra som Svenne Lindman 1966.

4) Fortsätt spela som ett lag och kämpa för varandra. Förlustfria sviter är överskattade om 
de innehåller en massa kryss, men nu plockas trepoängare igen.

5) Det var ett av Europas bästa lag(!) under början av 1970-talet. Och Ralf (Edström) 
spelade med en grym frilla.
                       

THOMAS SEGERBRANT  
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Nyasha Mushekwi DJU 11 0

Emir Kujovic NOR 10 2

Henok Goitom AIK 9 0

Jo Inge Berget MFF 7 0

Robin Simovic HEL 7 0

Johan Oremo GEF 7 1

Marcus Antonsson KFF 6 0

Viktor Claesson IFE 6 0

Lasse Vibe GBG 6 0

Magnus Wolff Eikrem MFF 6 0

Statistik 2015

Viktor Claesson IFE 8

Magnus Wolff Eikrem MFF 7

Haris Radetinac DJU 6

Per Frick IFE 5

Jonathan Ring KFF 5

Kristian Bergström ÅFF 4

Pa Amat Dibba GIF 4

Jordan Larsson HEL 4

Spelare, lag, mål, varav straffar

Passningsliga

Erik Johansson MFF 6

Astrit Ajdarevic HEL 5

James Keene HBK 5

Marcus Rohdén IFE 5

Daniel Sjölund NOR 5

Simon Gustafson BKH 4

Varningsliga
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Lag S V O F GM-IM D P
IFK Göteborg 15 10 4 1 21-7 14 34

IF Elfsborg 15 9 4 2 29-16 13 31

IFK Norrköping FK 15 9 4 2 25-15 10 31

Djurgården 15 8 5 2 27-15 12 29

AIK 15 7 6 2 28-18 10 27

Malmö FF 15 7 5 3 29-21 8 26

BK Häcken 15 5 4 6 15-16 -1 19

Gefl e IF FF 15 5 4 6 18-24 -6 19

Helsingborgs IF 15 5 3 7 18-19 -1 18

Hammarby 15 4 5 6 19-20 -1 17

Kalmar FF 15 4 4 7 15-17 -2 16

Halmstads BK 15 3 4 8 12-21 -9 13

Falkenbergs FF 15 3 4 8 18-28 -10 13

GIF Sundsvall 15 3 4 8 16-27 -11 13

Örebro 15 2 6 7 12-26 -14 12

Åtvidabergs FF 15 1 4 10 15-27 -12 7

Tabell

  Uppdaterad 16 juli
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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

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 Åtvidaberg 

1.  Henrik Gustavsson

2.  Alberis Sérgio da Silva

3.  Månz Karlsson

4.  Andreas Dahlén

5.  Daniel Hallingström

6.  Ammar Ahmed

7.  Kristian Bergström

8.  Petter Gustafsson

10. Mauricio Albornoz

11. Mario Jelavic

12. Bruno Manoel Marinho

13. Kenny Hildeby

14. Simon Skrabb

15. David Lundgren

16. Pontus Nordenberg

17. Hampus Holmgren

18. Joel Rajalakso

19. John Owoeri

20. Gustav Jansson

23. Ruben Lameiras

28. Martin Lorentzson

32. Martin Christensen

      Ajsel Kujovic

Nästa hemmamatch: 1 augusti kl 16:00 mot BK Häcken 
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