
Offi ciellt inoffi ciellt matchprogram

Pris: 20 Kr

Allsvenskan, Djurgården - Häcken 1 aug 2015 kl 16:00 MATCH
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Välkommen till Tele2 Arena och 
Djurgårdens hemmamatch mot BK 
Häcken. Vi har redan kommit fram till den 
18 omgången av allsvenskan och snart är 
två tredjedelar av säsongen spelad. Haris 
Radetinac har varit en av våra bästa spelare 
under första halvan av serien. Trots att han 
saknas på planen på grund av skada, har vi 
fortsatt att ta poäng i varje match. Nu när vi 
tappat en offensiv kraft är det bra att vi har 
tätat till försvaret. Just nu har vi spelat fyra 
matcher utan att släppa in mål, vilket så 
klart är viktigt när målsnittet har minskat... 

Haris skada visade sig vara på korsbandet 
och han kommer enligt uppgift att opereras 
nu under augusti. Den typen av skada och 
efterföljande rehabilitering innebär att även 
början av nästa års säsong är i farozonen. 
Vi önskar förstås Haris en lyckad operation 
och att han kommer tillbaka starkare än 
någonsin. Tråkigt för oss, men framför allt 
för Haris själv, att han inte får fullfölja den 
fina starten som han har gjort i år. Jag anser 
att Haris med sina snabba omställningar 
och variationsrika anfallsspel varit starkt 
bidragande i vår framgång så här långt. 
Eller som jag hörde en tjej (ca 10 år) säga 
under en match ”… när Haris kommer med 
bollen blir det alltid farligt!”. Nu är det upp 

till andra att kliva fram i hans ställe. Som 
väl är har Pelle flera bra alternativ med flera 
olika speltyper att arbeta med. 

Till den senaste matchen borta mot 
Örebro hade uppskattningsvis drygt 4 
000 djurgårdare sökt sig. Det avgörande 
målet kom sent och efter matchen hördes 
flera spelare hylla publiken. De menade 
att det enorma publiktrycket hjälpte laget 
till seger. Det var verkligen stundtals ett 
öronbedövande muller från de tillresta och 
visst är det kul att spelarna känner vårt stöd. 

Trots att både Haris saknades och att Kevin 
tvingades kliva av tidigt i matchen tog laget 
kommandot under första halvlek och var 
nästan lika dominerande som blåränderna 
på läktaren. Återigen visar det sig att vi kan 
lyfta laget genom ett positivt stöd från oss 
supportrar på läktaren. Därför är det viktigt 
att vi inte ger upp trots att målen ibland 
dröjer långt in i matchen. Läktarstödet kan 
vara kraften som gör att vi tar hem de tre 
poängen!

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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Framgångsfaktor i idrott är att 
kunna upprepa bra prestationer
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Jag måste börja med att tacka för senast, inramningen som ni skapade i Örebro var något 
alldeles extra och det betyder mycket för oss när vi ska göra vårt jobb på planen. Vi mår 
bra som lag och vi har gjort två riktigt bra matcher på slutet mot Helsingborg och ÖSK. 
Gemensamt för dem är att vi var bra i den första halvleken, något som vi inte var mot 
Åtvidaberg när vi inte lyckades ta tre poäng. Det var visserligen en ryckig fösta halvlek där, 
men vi var inte tillräckligt bra och det leder till att vi inte får ut tillräckligt mycket av vårt 
spel i den andra halvleken heller när inte grunden lades i första. 

Nu gäller det för oss att återigen göra en bra insats, en framgångsfaktor i idrott är att kunna 
upprepa bra prestationer. Det är bra prestationer som för med sig positiva konsekvenser, 
tabelläge och statistik gör inte att man vinner matcher. Det är hårt jobb från första stund är 
det som gäller i dag när vi möter ett så passningsskickligt lag som Häcken. De har koll på 
bitarna, det vet vad de ska göra på planen och gäller för oss att ha koll på försvarsspelet och 
vara på tårna från första stund. 

Vi vet också vad vi ska göra på planen, vårt självförtroende är gott och konkurrensen är 
fortsatt bra. För det är inte bara de elva på planen som ska få beröm efter en bra genomförd 
match, de som inte tar plats i elvan eller på bänken gör också ett jättejobb för oss. Inte lika 
tacksamt, men lika viktigt. 
                           WILLE BÄCKSTRÖM
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Mållöst mot tabelljumbon

Djurgården-Åtvidabergs FF 0-0

Över 13000 åskådare på Tele2 Arena såg Djurgården ta sig an tabelljumbon Åtvidabergs 
FF. En mållös match som i första halvlek rycktes sönder av en kollision och där Djurgården 
hade svårt att få fart på sitt spel. 

Tidigt i matchen skallade mittbacken Omar Colley ihop med gästernas norrman Hovda. 
Kollisionen fick de två spelarna att blöda rejält vilket gjorde att de fick rejäla bandage 
lindade runt sina huvuden. Bandagen satt sällan perfekt och spelarna tvingades om 
vartannat få dem omlindade. Det gjorde att lagen turades om att vara en spelare färre på 
banan vilket gjorde att matchen inte riktigt fick någon prägel. 

Djurgården hade svårt att få fart på passningsspelet och svårt att komma till bra målchanser. 
Kanske berodde det på att Åtvidaberg, i desperat behov av poäng, var oväntat offensiva 
eller kanske berodde det på att Kevin Walker var avstängd och att det var första matchen 
utan långtidsskadade kreative Haris Radetinac. Ingen skugga skall falla över ersättarna 
och det är helt naturligt att en mittfält där två spelare byts ut inte fungerar perfekt direkt.

I den andra halvleken tog Djurgården över mer av matchen. Efter en kvart, när en pigg Sam 
Johnson kom in, kom laget närmare och närmare gästernas mål. Nyasha Mushekwi och 
inhopparen Johnson hotade gästernas målvakt och försvar flera gånger men utan resultat. 
Henrik Gustavsson spelade bra mellan stolparna och när inte han räckte till fick han hjälp 
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av en försvarsspelare att rädda bollen på mållinjen. Sista tredjedelen av matchen var bättre 
än de inledande två. Djurgården gjorde ett tappert försök att forcera in ett ledningsmål men 
utan att lyckas. Åtvidaberg, som ju längre matchen led backade hem och såg mer och mer 
rädda ut för att förlora klarade sig undan och räddade en poäng med blotta förskräckelsen.

Djurgården hade spelmässigt ingen av sina bättre dagar. Då har man sällan turen på sin 
sida. Det positiva från matchen är att den långa raden av matcher utan förlust utökades till 
13 och att övriga resultat i den 16:e allsvenska omgången gick Djurgårdens väg. 

                     THOMAS SEGERBRANT  

Viktig seger borta mot Örebro

Örebro SK - Djurgården 0-1 (0-0)

Ett bortafölje modell större fick se Djurgården ta en viktig trepoängare mot Örebros SK på 
Behrn Arena. Segerskytt blev vänsterbacken Jesper Arvidsson som med mindre än en kvart 
kvar att spela placerade bollen i mål.

En bra bit över 3000 DIF-supportrar hade tagit sig till Örebro för att se matchen mot den 
svartvita sportklubben. Den blåblåa närvaron märktes rejält och vilket av lagen som hade 
röststarkast stöd var det inget tvivel om. 
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Om det var tack vare det starka stödet eller för att Djurgården är det bättre fotbollslaget 
som blåränderna tidigt tog kommando om matchen låter vi vara osagt. Troligtvis både och. 
Djurgården hade tidigt ett stort bollinnehav och kontrollerade händelserna i matchen. 
Nästjumbon Örebro har dock fått ordning på sitt försvarsspel i de senaste matcherna och 
Djurgården fick intet ut mer än ett par hörnor och frisparkar av sitt bollinnehav. En rejäl 
chans skapades i alla fall. Sam Johnson nådde högst på ett inlägg och nickade bollen bra via 
marken men målvakten Oskar Jansson räddade snyggt.

Örebro hade svårt att skapa några rejäla chanser men i halvlekens sista sekunder hade 
Marcus Pode ett bra läge. Att lagets anfallare saknar självförtroende märktes tydligt för 
chansen mynnade bara ut i ett taffligt avslut.

Efter halvtidsvilan öppnade matchen upp sig en aning. Hemmalaget kontrade bra och 
skapade några bra möjligheter samtidigt som Djurgårdens bollinnehav resulterade i lite fler 
målchanser. Till slut kom även målmässig utdelning. Efter en tilltrasslad situation fångade 
Jesper Arvidsson upp bollen i tredje- eller fjärde vågen. Han tryckte till med vänstern och 
satte bollen lågt i det bortre hörnet. Vilt jubel både på läktarna och på planen.

Efter målet, som gjordes i matchminut 77, lyfte hemmalaget upp laget. Djurgårdens försvar 
agerade tryggt och hade inga större problem att hålla undan. En viktig seger och tre tunga 
poäng inkasserades och Djurgården visade att det går att vinna utan Haris Radetinac och 
Kevin Walker på planen. Den sistnämnde startade förvisso matchen men en lårskada 
tvingade honom att utgå redan efter tio minuter.

Sviten utan förlust är nu 14 matcher lång och avståndet upp till serieledarna IFK Göteborg 
och tabelltvåan IFK Norrköping är nu bara två poäng. Vi går en intressant höst till mötes.
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Häcken

Ojämnheten har varit något av Häckens sportsliga signum de senaste säsongerna och 
så även i år.  Efter 17 omgångar hittar vi ”Getingarna” mitt i den allsvenska tabellen, på 
åttonde plats med lika många segrar (sex) som förluster. Ett typexempel på insatsernas 
skiftande nivå är när den imponerande 3-0-segern mot Malmö i Skåne följdes upp med 0-2 
mot Falkenberg hemma på Hisingen. De senaste fem matcherna har inneburit två segrar 
vilket inkluderar en 3-0-viktoria mot Kalmar på nybyggda Bravida Arena i den senaste 
omgången. 

– Vi växer in i matchen efter en ganska stängd första halvlek och gör också det viktiga 
första målet. Efter det spelar vi bra, gör två mål till och Peter (Abrahamsson) står för 
två fantastiska räddningar och håller nollan, sa Häckentränaren Peter Gerhardsson till 
klubbens hemsida efter vinsten.

Sommarens invigning av den nya arenan har inneburit ett lyft för spelet på hemmaplan. 
Tre spelade matcher har inneburit nio gjorda mål och sju poäng. Trots den ökade 
målproduktionen förstärktes spelartuppen med en forward i veckan. Den 193 cm långe 
forwarden Michiel Hemmen har holländskt pass och kommer närmast från SC Cambuur. 
Han gjorde sin första träning med laget i onsdags och är tänkt att ersätta Alex Jeremejeff 
som drabbades av en bristning i låret under Kalmarmatchen. 

– Michiel Hemmen är en storväxt hårt arbetande forward som gjort ganska många mål på 
holländsk elitnivå. Vi behöver en forward i och med skadan på Alexander Jeremejeff och 
när Gunnar Heidar Thorvaldsson lämnat, säger Häckens sportchef Sonny Karlsson.

Häcken kan knappas klassas som någon av Djurgårdens önskemotståndare under 
2010-talet. På elva möten har det bara blivit en enda DIF-seger som bärgades på Stadion 
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för över fyra år sedan. I fjol inkasserades tunga 1-2-förluster i båda mötena med ”Hisingens 
stolthet” och vårens drabbning i Göteborg slutade 1-1 sedan ex-Djurgårdaren René 
Makondele sin ovana trogen nätat mot sin gamla förening.

När Häcken gjorde hela 67 mål och slutade tvåa i 2012 års Allsvenska var det den största 
framgången i klubbens historia, en historia som börjar betydligt senare än många av de 
allsvenska konkurrenternas. 1940 bestämde sig ett gäng tonåringar på Hisingen att bilda 
en fotbollsklubb under namnet BK Kick, men då det namnet redan var registrerat hos 
fotbollsförbundet i Göteborg fick man tänka om. Det nya namnvalet föll på BK Häcken med 
anledning av den väldiga häck som omgärdade träningsplanen. Bollklubben avancerade 
oerhört snabbt i seriesystemet och var redan 1953 nära att spela till sig en plats i högsta 
serien. Det allsvenska avancemanget kom dock att dröja till 1983 efter en riktigt tuff period, 
både sportsligt och ekonomiskt, på 1960-talet. 

I skuggan av Göteborgs större fotbollsföreningar har BK Häcken överlevt på en 
entreprenörskultur som bland annat ligger till grund för Gothia. Ungdomsturneringen, 
Cup som äger rum under en vecka i juli varje sommar, arrangerades för första gången 1975 
och är idag störst i världen med 1600 deltagande lag från 80 länder. 

                          DAVID BOGERIUS
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DIF-panelen
1) Idag är det första augusti och därför kör vi augustitema på dagens frågor. Berätta om 
någon DIF-höjdpunkt i augusti genom åren? 

2) Augusti är också kräftmånaden, vem i DIF skulle du helst ha med på kräftskiva?

3) I augusti börjar även skolan, vilken spelare i DIF kommer ungarna helst vara på 
skolgården? 

4) I augusti nästa år är det OS i Rio de Janeiro och U23-landslaget (födda 1993 + tre 
överåriga) är kvalificerat efter framgångarna i U21-EM i somras. Vilka spelare från DIF ligger 
bra till att komma med? 

5) Augusti är den åttonde månaden, vad tycker du om vår spelare nummer åtta Kevin Walker, 
och hans prestation hittills i år? 

D
IF

-p
an

el
en Tony Lydén, 47, DIF-taktiker, Kungsholmen

1)  Derbyt mot Bajen 2006 på den nyligen rivna Söderstadion 
känns som en bra kandidat. DIF gör under första halvlek 
sin bästa prestation så långt på säsongen och leder med 3-0 
i halvtid. 10 minuter in i andra då DIF fortsätter mangla 
orkar inte Bajarna med verkligheten och börjar skjuta 
fyrverkerier och stormar planen. DIF tilldöms sedan vinsten 
med samma siffror. Underbar match fram till slutet. 

2) Bosse Andersson och Pelle Olsson. Det finns så många frågor jag skulle vilja ställa om 
laget och eventuella framtida nyförvärv. Med lite kräftor och nubbar kanske de berättar lite 
mer. Dessutom verkar båda vara sjukt sköna personer. 

3) SuperMush så klart, de är de väl redan nu. Då Bosse fixar till så det är klart med spel 
säsongen ut kommer Nyasha prestera ännu bättre och göra ännu fler mål. Sorted 

4) Kerim Mrabti borde vara självskriven vid det här laget. Enorm utveckling på den grabben 
i år. Han kan faktiskt bli hur bra som helst. Sedan tidigare har vi ju Tibbling. Karlström får 
ses som en outsider, beror lite på hans speltid och utveckling nu på hösten. 

5) Från att i början av säsongen ifrågasatt både värvningen och hans plats i startelvan 
är jag nu en Walker-kramare. Han bidrar på flera fronter; bollkontroll, fasta situationer, 
passäkerhet etc. Det syns faktiskt tydligast hur viktig han är då han inte är med. Han har 
ett lugn och enkelhet i sitt spel som smittar av sig. Sedan kan han bryta sitt eget mönster 
genom att ta en avvikande passning eller ett långskott. Potentiell stomspelare.
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Olle Wessel, 34, DIF-Podden, Södermalm

1) Det finns verkligen många klassiska augustiminnen, 
kvalmatcherna i Europa måste nästan nämnas. Men jag tar 
ändå 3-0 mot gnaget den åttonde augusti 2002, en sanslös 
utspelning, gnagare som lämnar arenan redan i halvtid och 
banderollen ”Ge fan i Blatter tjockis” riktad till Lennart ”Fat 
Cat” Johansson. Kim Källströms frispark i krysset får inte heller 
glömmas.

2) Tror att Kenneth Höie skulle vara ett bra sällskap faktiskt. 
Man får ha koll så han inte tar med sig några snåla norska havskräftor men jag tror inte han är 
blyg varken för att sjunga med i visorna eller för att suga på inkråmet. Dessutom är han typen som 
står kvar när alla andra faller.

3) Tror det är jämnt mellan Kerim Mrabti och Nyasha Mushekwi. Alla vill ju göra mål som vår 
super-Mush men jag tror även att många ungar identifierar sig med Kerims energi och entusiasm. 
Att han gjorde två mål på gnaget i våras bidrar nog också.

4) Emil Bergström känns rätt given i och med att han ställde upp som reserv innan årets U21-
EM utan att få en minuts speltid, och tre av mittbackarna från U21-EM faller för åldersstrecket. 
Underifrån kommer också Kerim Mrabti och Jesper Karlström som fått mycket speltid i det 
yngre U21-landslaget. Sen så har vi ju Simon Tibbling (född 1994) som alltid kommer vara en 
djurgårdsspelare oavsett vilken klubb han tillhör.

Thomas Segerbrant, 40, DIF-skribent, Sollentuna

1) Det är klart att 9-1 mot Hammarby 13 augusti 1990 är en 
höjdpunkt att minnas.

2) Kräftor är inte riktigt min grej. Mycket pill och kladd för lite 
mat. Men att häll i sig några nubbar med Super-Mush tror jag 
skulle vara en höjdare.

3) Äntligen har vi lite potentiella skolgårdsspelare i laget. 
Kerim, Haris och Super-Mush lär bli populära. Mina barn, tre- 

och fem år gamla väljer ändå Amadou Jawo. Måltorkan till trots. Heja Jawo!

4) Jag har tjatat mycket om Emil Bergström i panelen. Till exempel att han blir vår näste 
a-landslagsman. Vägen dit tar han via OS i Rio.

5)  Jag är positivt överraskad. Kevin blir bättre för varje match han spelar och han har visat sig 
vara viktig för laget. Han är inte speciellt spektakulär men med trygghet och lugn på planen och 
med ett vårdat passningsspel inger han förtroende. Hans fina högerfot är ett vapen vi saknat 
länge. Jag tror att han blir kvar länge i DIF och att han i en roll i skuggan av spetsspelarna kommer 
vara en av våra viktigaste spelare framöver.
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David Bogerius, 44, DIF-skribent, Segeltorp

1) Lördagen den 8 augusti 2002 krossade Djurgården AIK 
med 3-0 på Råsunda. Kim Källström sköt in både boll och 
AIK:s målvakt Daniel Andersson i nätmaskorna när han 
gjorde 3-0-målet på frispark. 

2) Nyasha Mushekwi. No mush - no party. 

3) Super Mush ligger väl onekligen bra till men det finns 
ju glädjande nog rätt många kandidater. Inte minst Jesper 

Arvidsson efter sitt storspel under säsongen och målet mot Örebro senast.

4) Kerim Mrabti borde ha chansen liksom Jesper Karlström och Jacob Une-Larsson. 

5) Väl godkänt. Han har framför allt glänst med sin höga kvalitet på de fasta situationerna, 
men också bidragit starkt till Djurgårdens spelmässiga uppryckning.
                       

THOMAS SEGERBRANT  

5) Hans insatser blir bara bättre och bättre och vi blir mer och mer beroende av honom. Kanske 
tog det lite tid att lära känna de nya lagkamraterna i början, men hans passningsspel styr tempot 
så att hela laget blir bättre. Dessutom blir det livsfarligt varje gång han slår en frispark eller hörna.
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Henok Goitom AIK 12 0

Emir Kujovic NOR 12 2

Nyasha Mushekwi DJU 11 0

Robin Simovic HEL 9 1

Marcus Antonsson KFF 8 1

Jo Inge Berget MFF 7 0

Johan Oremo GEF 7 1

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

Kristian Bergström ÅFF 5

Per Frick IFE 5

Jonathan Ring KFF 5

Pa Amat Dibba GIF 4

Henok Goitom AIK 4

Spelare, lag, mål, varav straffar

Passningsliga

Erik Johansson MFF 6

Johan Persson HAM 6

Daniel Sjölund NOR 6

Astrit Ajdarevic HEL 5

James Keene HBK 5

Marcus Rohdén IFE 5

Varningsliga
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Lag S V O F GM-IM D P
IFK Göteborg 17 10 5 2 23-10 13 35

IFK Norrköping FK 17 10 5 2 28-17 11 35

Djurgården 17 9 6 2 28-15 13 33

IF Elfsborg 16 9 4 3 31-20 11 31

Malmö FF 17 8 6 3 33-22 11 30

AIK 17 8 6 3 33-23 10 30

Helsingborgs IF 17 7 3 7 23-21 2 24

BK Häcken 17 6 5 6 21-19 2 23

Gefl e IF FF 16 6 4 6 19-24 -5 22

Kalmar FF 17 5 4 8 19-20 -1 19

Hammarby 17 4 6 7 22-24 -2 18

Falkenbergs FF 17 4 4 9 19-32 -13 16

Halmstads BK 17 3 5 9 12-22 -10 14

GIF Sundsvall 17 3 5 9 16-30 -14 14

Örebro 17 2 7 8 13-28 -15 13

Åtvidabergs FF 17 1 5 11 16-29 -13 8

Tabell

  Uppdaterad 29 juli

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

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  

27. Seon-Min Moon

32. Michael Jahn

33. Besard Sabovic

36. Filip Tasic
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1.  Christoff er Källqvist

3.  Jasmin Sudic

4.  Albin Skoglund

5.  Emil Wahlström

6.  David Frölund

7.  Niels Vorthoren

8.  Ivo Pekalski

9.  Dardan Rexhepi

11.  Paulo de Oliveira

12.  Mohammed Abubakari

13.  Sebastian Ohlsson

14.  Martin Ericsson

15.  Kari Arkivuo

16.  Joakim Olausson

17.  Gustav Berggren

18.  Alexander Jeremejeff 

19.  Leonard Zuta

20.  Tom Söderberg

21.  Nasiru Mohammed

22.  Samuel Gustafson

23.  Simon Sandberg

24.  René Makondele

25.  Egzon Binaku

26.  Peter Abrahamsson

27.  Joel Andersson

28.  Adam Andersson

29.  Alexander Nadj

Nästa hemmamatch: 24 augusti kl 19:00 mot Hammarby
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