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Pris: 20 Kr

Allsvenskan, Djurgården - Hammarby 24 aug 2015 kl 19:00 MATCH
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Dags för årets fjärde derby och det sista 
för i år. Det är minst sagt efter längtat med 
en seger i dagens match för det har hittills 
blivit två förluster och en oavgjord på de 
tre första försöken. Dock har det varit 
matcher som vi har varit väldigt bra i – 
åtminstone i en halvlek, första halvleken i 
båda bortaderbyna. I hemmaderbyt mot 
Solnaklubben gjorde vi en väldigt dålig 
första halva, 0-2 efter första 45 gjorde att få 
trodde att vi skulle ha chans att ta poäng i 
den matchen. Men i andra var det ett helt 
annat spel – vi dominerade på ett sätt som 
gjorde att motståndarna efter matchen 
tackade för att de ändå fick en pinne med 
sig. Laget hade trummat på ordentligt och 
framför allt Kerim gjorde en toppmatch. 

I kväll vill jag se att vi gör en bra match 
och framför allt avslutar bra.  Gärna en 
okej första halvlek också så att vi kan 
ladda ordentligt till ett förhoppningsvis ett 
glädjande slutresultat som vi och spelarna 
förtjänar.

Jag hoppas också på att vi åter igen gör 
allt på läktarna för att ge vårt stöd till 
spelarna. För första gången i år har vi 
två förluster bakom oss (cupen spelades 
efter vår pressläggning) men det har varit 
i matcher som vår insats ändå varit bra, 
marginaler emot oss som kunde gett oss ett 
annat resultat i de matcherna. Visst saknas 
spelare som Haris och Kevin, men just på 
mittfältet har vi kanske bästa ersättarna 
och störst bredd i truppen, så det ska ändå 
inte vara avgörande. I ett derby är det ofta 
småmarginaler som avgör. Låt oss hjälpa 
till att pusha spelarna att ge det extra som 
krävs för att få dessa marginaler på vår sida! 

        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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Speciellt att möte ett annat 
Stockholmslag
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Vi har i kväll chansen att haka på de övriga lagen i toppstriden av Allsvenskan. Att stå inför 
en sådan sportslig utmaning har gjort att vi inte pratat så mycket internt om att det är ett 
derby som ska spelas, det behövs inte den här gången. Men visst är det speciellt att möta ett 
annat Stockholmslag, derbyn ger ju en annan inramning och atmosfär och vi har dessutom 
revansch att utkräva efter vårens förlust mot Hammarby.

Sportsligt sett så gjorde vi en bra insats nere i Borås mor Elfsborg efter derbyförlusten 
mot AIK i omgången innan. Vi förlorade visserligen, men var ändå med på ett bra sätt 
spelmässigt även om resultatet gick emot oss. 

Efter 15 raka utan förlust innan de senaste två förlusterna har vi skaffat oss ett bra 
utgångsläge inför hösten, men det är matcherna som ligger framför oss som avgör var vi 
kommer att sluta i Allsvenskan. Vi har visat att vi har ett spel som håller mot alla lag, nu 
gäller det att vi hittar tillbaka till effektiviteten och producerar fler mål på de chanser som 
vi faktiskt skapar.

Redan på lördag behöver vi ha ert stöd igen när Halmstad kommer på besök hit till Tele2 
Arena, men nu fokuserar vi först på att vinna derbyt här i kväll. 
 
                           WILLE BÄCKSTRÖM
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Drömmål gav tre poäng
DIF - Häcken 2-1 (1-0)

I en match där Blåränderna tog ett tidigt grepp om matchen. Målchanserna kom direkt 
och tredje bra målchansen kom redan i sjätte minuten och resulterade i Sam Johnsons  
ledningsmål på ett mycket bra inlägg från Jesper Arvidsson via Mushekwi  kom till en 
fristående Sam som kunde trycka in 1-0. Chanserna fortsatte komma men inga fler mål 
under halvleken. Spelet och stabiliteten kom av sig när Omar Colley tvingades byta i slutat 
av första halvlek pga. skada. 

Häcken stack upp då och då men när allt började kännas som vi hade kontroll på matchen 
igen kom plötsligt kvitteringen. På en retur från Höie gjorde nyförvärvet, holländske 
Hemmen 1-1 inför en överrumplad publik. Just då kändes det som att det skulle bli 
ytterligare en match utan seger mot Häcken men Sam ville annorlunda. Fem – tio meter 
in på egen planhalva fångar Sam upp bollen bara tre minuter efter kvitteringen och sätter 
fart mot mål. Och vilken framfart, det fanns inget som kunde hindra Sam från att gå hela 
vägen och distinkt sätta in ledningsmålet. Målet är minnesvärt och känns redan som en 
klassiker i klass med Amarteys löpning mot IFK Göteborg okt 2013. Då blev det straff som 
gav 2-1-reslutat även den gången.

AIK-Djurgården 1-0 (0-0)

Efter 15 raka matcher utan förlust åkte Djurgården på ett svidande nederlag. Inte nog med 
att raden utan förluster bröts. Den bröts av den värsta rivalen. Hemmalaget AIK vann med 
1-0 på Friends Arena inför närmare 40 000 åskådare.

Matchen blev en dramatiskt och inte helt logisk historia. Ett skadedrabbat Djurgården 
kändes på förhand som det lag som skulle agera passivt men den unga duon, Kerim Mrabti 
och Jesper Karlström, centralt på mittfältet vile annat. Med ett rörligt och kvickt spel var 
det Djurgården som stod för det mest kreativa.

AIK skapade förvisso de inledande målchanserna men sedan var det Djurgården som var 
hetast. Sam Johnson hade en bra möjlighet som en felplacerad Patrik Carlgren i AIK-
målet dock kunde avstyra till hörna. En hörna som blev ännu en hörna. På den nickade 
Nyasha Mushekwi in bollen i mål men domaren Markus Strömbergsson ansåg att den 170 
centimeter långa Seon-Min Moon hindrade Patrik Carlgren. Ett domslut som garanterat 
skapade många intressanta och högljudda diskussioner på skolor och arbetsplatser i 
Stockholmsområdet dagarna efter matchen.

Värsta rivalen bröt sviten
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Motståndarnas mittback Noah Sonko Sundberg avstyrde sedan först ett läge med benet 
när Sam Johnson hade bra läge. Kort därefter var samma Sonko ute med benet och 
avstyrde igen. Den här gången renderade ingripandet i en frilägesutvisning sedan Nyasha 
Mushekwi gått omkull. Utvisningen såg till synes klar ut men reprisbilder visar att det 
även går att diskutera den. Frisparken efter utvisningen fastnade i AIK:s mur och där var 
det Mohamed Bangura som solklart stoppade bollen regelvidrigt med armen. Om de två 
tidigare situationerna kunde få supportrar oeniga var det inget tvivel här att Djurgården  
här skulle ha tilldömts en straff. Elva spelare protesterade mot domslutet. Eller snarare 
mot domslutet som uteblev. Markus Strömbergsson viftade avvärjande och matchen fick 
rulla vidare. Den rullade Djurgården ur händerna. Trots en spelare mer på planen.

Blårändernas fina period fortsatte en bit efter utvisningen men AIK höll undan fram till 
halvtidsvilan och matchen var således mållös när spelarna samlades i omklädningsrummen. 
Vad tränarna sade till sina respektive lag får vara osagt men sett till hur matchen artade sig 
var det Andreas Alm som hade lyckats bäst med sina instruktioner. Med ett par ändringar 
i laget och med ett lägre försvarsspel fick Djurgården problem. Laget tappade tempo i 
passningsspelet och kunde inte luckra upp motståndarnas försvar.  Än svårare blev det 
efter det baklängesmål som smet in bakom Kenneth Höie i 63: minuten. Mohamed Bangura 
fångade upp Stefan Ishizakis frispark och förpassade bollen vidare in i mål.

När Jesper Arvidsson tilldelades sitt andra gula kort blev uppförsbacken ännu brantare. 
Djurgården försökte komma till bra lägen men krafterna såg ut att långsamt sina. I stället 
var det AIK som var närmast att göra mål men Henok Goitoms avslut, i fritt läge, lämnade 
mycket att önska.
En blårandig sjungande kortsida fick lämna Friends med noll poäng. En tung bitter förlust 
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Mål- och poänglös DIF i Borås

IF Elfsborg-Djurgården 2-0 (1-0)

Andra raka förlusten inkasserades borta mot IF Elfsborg. Hemmalaget vann med 2-0 sedan 
den formtoppade anfallaren Viktor Prodell antecknats för två mål.

Tidigare under säsongen har Djurgården haft en del flyt. Bra lag brukar ha det. Sena mål 
och vinster trots att den spelmässiga prestationen lämnat en del att önska. Mot Elfsborg 
var det, precis som mot AIK, inledningsvis inget fel på det spelmässiga. Snarare tvärt om. 
Djurgården tog sig an uppgiften borta mot Elfsborg på ett offensivt sätt och laget spelade 
i den första halvleken riktigt bra och skapade också många målchanser. Kerim Mrabti flöt 
fram över banan och stod för mycket av det konstruktiva offensiva spelet. Men medstudsen 
saknades.

Det hände mycket i matchen. Elfsborg hade tidigt ett skott som tog i stolpen och senare i 
halvleken även en nick som landade på ribbans överkant. Innan matchens första mål föll 
var även Sam Johnson nära att göra mål. Elfborgs, för dagen storspelande målvakt, Kevin 
Stuhr Ellegaard lyckades dock styra bollen i stolpen. 

Ledningsmålet gjordes i matchens 21:a minut. Simon Hedlund spelade fram.

Djurgården lät sig inte nedslås av baklängesmålet. De fortsatte på den offensivt inslagna 
banan. Cirka tio minuter efter Elfsborgs mål fick Djurgården ett gyllene läge att kvittera. 
Laget tilldömdes en straff efter det att Adam Lundqvist stoppat ett inlägg med armen.

Blårändernas piggaste spelare i matchen, Kerim Mrabti, fick i Jesper Arvidssons frånvaro 
chansen att förvalta straffen. Det gjorde han på ett mindre bra sätt och Stuhr Ellegaard 
hade faktisk inga större problem att stoppa en till synes lös och lättläst straffspark.

0-1 och en missad straffspark. Det fanns moln för Djurgården på en annars klarblå himmel 
i Borås men spelet mattades inte av för det. Inte till en början.  Men när målen på chanserna 
uteblev tappade Djurgården successivt kommandot om matchen. 

där Djurgården sett till förutsättningarna spelade som bäst när de egentligen borde ha haft 
det som svårast.

Positivt att ungdomarna Mrabti och Karlström spelade utan synbara derbynerver och att 
Seon-Min Moon gjorde en intressant allsvensk debut med väldigt kvicka fötter. 

                     THOMAS SEGERBRANT  
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Pelle Olsson bytte till den andra halvleken in lite tyngd i form av Alexander Falsetas och 
skickade senare i slutakten in Sebastian Andersson och Amadou Jawo i jakten på mål men 
det hela slutade bara med ytterligare ett baklängesmål. Även denna gång var det Viktor 
Prodell som hittade rätt. En stark prestation av Prodell som vann kamper mot Omar 
Colley, Emil Bergström och Kenneth Höie innan bollen låg i nät. Värt att notera är ändå att 
domaren tidigt kunde blåst frispark till Djurgården eftersom Prodell såg ut att ta med sig 
bollen med armen.

Elfsborgs seger var inte hotad i den andra halvleken. Djurgårdens krafter tog slut, med 
undantag för den outtröttlige Mrabti, och någon rejäl forcering i jakt på mål blev det aldrig. 
– Vi hade tillräckligt många målchanser, sex stycken totalt, sett över hela matchen för att 
vinna den. Men när vi kommer i underläge och de gör 2-0 i andra så har vi inte tillräcklig 
kvalitet i den sista tredjedelen, tyckte Pelle Olsson när han intervjuades av CMore efter 
matchen.

Noterbart i övrigt:
# Omar Colley var tillbaka i startelvan efter skadefrånvaro.
# Elliot Käck gjorde sin första start i allsvenskan i avstängde Jesper Arvidssons frånvaro.
# Inför dagens match är Djurgården, med två raka förluster, fem poäng efter serieledarna 
IFK Göteborg.

                THOMAS SEGERBRANT  
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DIF-panelen
1) Djurgården möter Hammarby i kväll men vilket derby tycker du är hetast? 
 
2) Efter 15 raka matcher utan förlust kom två på raken. Vad är din syn på det?
 
3) Detta kan vara Super-Mush sista match för blåränderna, vad kommer du att komma ihåg 
mest av hans sejour i DIF?
 
4) I och med att denna match är utsåld kommer Djurgårdens publiksnitt så här långt ligga 
över 16300. Kommer vi få den bästa säsongen sedan 1962 då snittet var 16264?
 
5) DIF har drabbats av en hel del skador senaste tiden. Vilken spelare tycker du har varit 
svårast att ersätta förutom Haris Radetinac?

Tony Lydén, 47, DIF-taktiker, Kungsholmen

1. AIK tveklöst. De har alltid funnits där genom alla år, ofta 
både i hockey och fotboll. När jag växte upp norr om stan 
fanns bara DIF och AIK, den antagonismen sitter djupt.

2. Väntat, men kanske på det sätt som det skedde på. DIF 
har bitvis spelat strålande och haft det där flytet som bara 
vinnande lag har. Men med skador på nyckelspelare som 
Radetinac, Walker, och Colley kändes en rekyl oundviklig.

3. Halmstad borta. En match med många ”fotbollssanningar”. Den första var ”släkten är 
värst” när gamle DIF-bekantingen James Keene kvitterar i 90:e minuten. Den andra ”Bra 
lag har flyt” när Super-Mush trycker in 3-2 på stopptid. Den lycka som då infann sig inom 
DIF-leden var helt otrolig.

4. Nej, tror den kommer hamna på lite över 15900. Vi har bland annat Malmö, Göteborg 
och Helsingborg kvar.

5. Walker. Han syns mest när han inte är med. Det saknas något på planen, lite 
svårdefinierbart, men tydligt. De som dock syns är att vi saknar hans fot på fasta situationer. 
Som det är nu slarvas många chanser bort helt. Sedan skall de sägas att Karlström gjort det 
bra i hans frånvaro.

D
IF

-p
an

el
en

D
IF

-p
an

el
en

bgspmatch_10_15.indd   9 20/08/15   15:58



Olle Wessel, 34, DIF-Podden, Södermalm

1. Djurgården-AIK såklart, när jag var liten visste jag inte ens 
att Hammarby kom från Stockholm eftersom det alltid stod i 
tidningarna om hur populära ”folkets lag” var ute i landet.

2. Väldigt oturliga förluster, för en gångs skull sätter vi inte våra 
chanser och då är det ingen slump att det är just på bortaplan 
mot andra topplag som förlusterna kom. Ser man till antalet 
chanser vi skapar ska vi egentligen inte komma ur de två 
matcherna med noll poäng.

3. Hårfint mellan Åtvidaberg och Halmstad borta, men jag väljer Örjans vall och 3-2 målet med 
en iskall chipp på övertid. Men i hela maj månad var han ju elektrisk.  

4. Jag förutspådde siffran 16084 i ett av säsongens första matchprogram så jag får hålla fast vid 
det, skulle också innebära bästa siffran sen just 1962.

5. Kevin Walker, utan tvekan, och allra mest hans fasta situationer. Vi pratade om det i ett avsnitt 
av DIFpodden tidigare, att det är märkligt att en spelare kan vara så mycket bättre på ett moment 
som är relativt enkelt att träna upp.

Thomas Segerbrant, 40, DIF-skribent, Sollentuna

1. Utan tvekan det mot AIK. Jag gillar dem inte någonstans och 
deras storhetsvansinne kan jag bli galen på men någonstans 
finns det ändå än ömsesidig respekt mellan oss. Hammarby 
är mest bara irriterande. Lite som smågrabbarna som hoppar 
bakom en person som intervjuas i TV i hopp om att få synas lite.

2. Trist men kanske inte helt oväntat eftersom vi spelade mot 
två bra lag. Positivt ändå att spelet till stora delar var bra.  
 

Negativt att vi kastade bort matcherna genom att missbruka ett numerärt överläge samt bomma 
en straff.

3. Väldigt många mål och ett huvudspel jag inte sett tidigare. ”Basketrycket” är redan klassiskt. 

4. Allt talar för det. Vi har Malmö FF och IFK Göteborg kvar på hemmaplan och de matcherna 
kommer att locka mycket folk. Jag gillar vår publikutveckling. Den går i lagom tempo åt rätt håll. 

5.  Kevin Walker. Även om Mrabti och Karlström har spelat bra har ingen i laget kunnat ersätta 
Walker på fasta situationer. Vi har blivit betydligt svagare i de momenten när han inte är med.
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David Bogerius, 44, DIF-skribent, Segeltorp

1. Djurgården-AIK har alltid känts som ett betydligt större 
och hetare derby. Rivaliteten är lika gammal som klubbarna 
och styrkeförhållandena har varit mer jämna genom åren. 
Sedan är många i min generation som är födda på 1970-talet 
uppvuxna med heta hockeyderbyn mellan Djurgården och 
AIK.

2. En förlust kommer alltid förr eller senare men det var 
väldigt trist att den skulle komma i ett derby där vi spelar 

en stor del av matchen med en man mer. Tyvärr en stor och klar seger för Andreas Alm i 
coach-matchen. I Elfsborgs-matchen blev tyvärr Kerims straffmiss avgörande. Sikta högre 
nästa gång så blir det svårare för målvakten.

3. Segermålet mot Halmstad i slutsekunderna. Det var galet liksom hans form under den 
perioden. Tyvärr har han sett lite mätt ut på sistone. Ganska vanligt fenomen i Allsvenskan 
att en forward kommer in ett stim och öser in mål under en period, men sen händer det 
inte så mycket mer.

4. Förutsättningarna borde vara goda med tanke på att vi har hemmamatcher kvar 
mot Göteborg och Malmö. Det vore märkligt annars med tanke på att vi ännu är med i 
toppstriden för första gången sen flytten från Stadion.

5. Omar Colleys snabbhet i försvaret har vi nog saknat allra mest tätt följt av Kevin Walkers 
mittfältsspel och högerfot vid fasta situationer.
                     

D
IF

-p
an

el
en

Tommie Arvidsson, 41, DIF-Propagandaminister, Sköndal

1) DIF-AIK är ju hetare historiskt på alla sätt, speciellt 
sportsligt. Men nu på Tele2 så kommer derbyna mot Bajen 
växa och kanske ibland vara hetast.

2) Tråkigt förstås men vi har ju gjort ganska bra matcher 
trots skadeläget, och mött toppmotstånd så vi ska inte bryta 
ihop för det. Det är nu DIF måste visa karaktär och visa om 
de kan skaka av sig förlusterna.

3) En helt fantastisk saga. Vilken spelare, och vilken  
människa. Han överraskade mig positivt match efter match! Det jag minns mest är när 
nya sången om honom satte sig i Malmö och det var bland det allra bästa läktarpartyn jag 
negonsin hört och upplevt.

4) Det beror ju lite på resultaten men hänger vi på i toppen inför matcherna mot Blåvitt 
och Malmö så lär de matcherna kunna bli nästan slutsålda, och ge ett riktigt bra snitt. Jag 
hoppas. Det vore kul!

5) Kevin Walker
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Hammarby

Klubben som trots allt måste anses som en av Sveriges stora fotbollsklubbar historiskt 
men det är trots avsaknaden av titlar. En slutseger i allsvenskan har det blivit 2001 – ett 
år då man redan under säsongen sparkade tränaren (men Cratz fick vara kvar och spela 
hem guldet). Visst finns det omdiskuterade domslut som skulle kunnat placera pokalen i 
händerna på andra spelare men så är det ofta. 

Laget var med i den första upplagan av Allsvenskan som spelades 1924/25 men laget 
slutade sist med endast två segrar och först 1954/55 spelade laget sin tredje säsong i högsta 
serien och lyckades då hålla sig kvar med en sjätte plats. Under denna tid lyckades laget 
etablera sig i högsta serien och spelade tio av tretton säsonger i allsvenskan men aldrig 
bättre placerade än 54/55 då man slutade sexa. Lagets längsta svit med allsvenska säsonger 
inleddes 1970 och skulle sträcka sig i nitton säsonger, med toppåret 1982 då laget slutade 
tvåa i serien och även spelade i final mot IFK Göteborg, det blev faktiskt första medaljen för 
klubben. Innan dess var bästa placeringen femma 1970 och 1980. I Cupen har laget ingen 
slutseger men har nått finalen tre gånger.  

I år är laget nykomlingar i högsta serien och gör sin 47:e allsvenska säsong och det är den 
första sedan 2009. I inledningen av serien gick resultaten lagets väg – på de första sex 
matcherna hade laget endast en förlust (borta mot Malmö), men sedan följde sju matcher 
fram till uppehållet utan seger och 6-12 i målskillnad. Efter uppehållet har det varit lite 
blandade resultat, först tre matcher med mycket mål (7-4 totalt) och fem poäng. Därefter 
fyra matcher där det endast blivit ett mål framåt, som kom sent i senaste matchen borta 
mot Falkenberg. Men laget har också hållt nollan i de två senaste så fyra poäng har ändå 
hämtats hem. Viktigt då laget kommit allt närmare det hotande kvalstrecket. Nu bör laget 
vara på så pass god mark för att kunna hålla sig borta därifrån.

I senaste matchen debuterade Jakob Orlov för HaIF. Orlov, som spelade fyra säsonger för 
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Gefle 2010-13 och snittade på 8,5 mål per säsong då, är inlånad från SK Brann (Norge). 
Orlov startade på topp tillsammans med Måns Söderqvist som är ny i år från Kalmar. Två 
mål på de arton spelade matcherna har det blivit (avstängd en pga tre gula kort). Även 
Imad Khalili är ny i Hammarby under sommaren. Han har hunnit med fyra matcher, varav 
två från start, men ännu inget mål eller målpass. Khalili spelade för Helsingborg redan 
2005-06 men då blev det mest inhopp och endast ett mål och utlån. Därefter spelade han 
i Norrköping 2008-13 i både allsvenskan och Superettan. Säsongen 2013 hände det mest, 
först en bra inledning i Norrköping med sju mål på tretton matcher men dessutom åtta 
mål för Helsingborg, dit han köptes tillbaka, på tio matcher. De femton målen räckte för 
att bli skyttekung i allsvenskan 2013 och han belönades spel i Saudiarabien (Al shabab), 
Kina (Shanghai Donya) och Förenade Arabemiraten (Baniyas). Anfall är Khalilils främsta 
kännetecken men han startade i senaste matchen på vänsteryttern. Årets bästa målskytt för 
laget är (var) Nahil Besara som gjorde fem mål på femton matcher innan han värvades av 
turkiska Göztepe under juli. 

På andra yttern startade i senaste matchen Kennedy Bakircioglu som är viktig pådrivare 
i laget, vilket vi inte minst såg i förra mötet med oss. Mittfältet i övrigt mot Falkenberg 
bestod av rutinerade Johan Persson (tidigare Öster och Landskrona och Mjällby) samt 
Philip Haglund (tidigare Göteborg och BP) Tillsammans har de 403 matcher i Allsvenskan 
och Superettan i sig. Backlinjen har mittbackarna, som båda är 24 år, norske Sätra samt 
nyförvärvet Richard Magyar som anslut tillsammans med Khalili under sommaren. Magyar 
spelade i Halmstad 2010-14 men spelade våren i schweitziska FC Aarau. Enligt uppgift en 
snabb mittback och duktig huvudspelare. Låter som en mittback. Ytterback Mats Solheilm, 
född i Norge och kom i år från spel i Kalmar har gjort ett mål och stått för en målgivande 
passning i år. Och på andra kanten spelar ytterligare ett nyförvärv i år, isländske Sävarsson. 
I målet då, jo även där en ny spelare då Hopf gjorde klart att han skulle lämna klubben. 
Innan Sävarsson anslöt fick andrakeeper Markström ta över handskarna. Nu har Sävarsson 
har spelat fem matcher för klubben och har hållit nollan två matcher, lika många som Hopf 
och Markström har tillsammans på 15 matcher, och dessutom bättre räddningsprocent  
(75, samma som Höie)

             STEFAN ANDERSSON D
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Henok Goitom AIK 13 0

Emir Kujovic NOR 13 2

Nyasha Mushekwi DJU 11 0

Viktor Prodell IFE 10 0

Robin Simovic HEL 9 1

Marcus Antonsson KFF 8 1

Mohamed Bangura AIK 7 0

Jo Inge Berget MFF 7 0

Søren Rieks GBG 7 0

Johan Oremo GEF 7 1

Statistik 2015

Viktor Claesson IFE 8

Magnus Wolff Eikrem MFF 7

Haris Radetinac DJU 6

Kristian Bergström ÅFF 5

Pa Amat Dibba GIF 5

Per Frick IFE 5

Jordan Larsson HEL 5

Jonathan Ring KFF 5

Spelare, lag, mål, varav straffar

Passningsliga

Daniel Sjölund NOR 8

Marcus Rohdén IFE 7

Erik Johansson MFF 6

Johan Persson HAM 6

Astrit Ajdarevic HEL 5

James Keene HBK 5

Varningsliga
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Lag S V O F GM-IM D P
IFK Göteborg 20 12 5 3 34-12 22 41

IF Elfsborg 20 12 5 3 38-22 16 41

AIK 20 11 6 3 38-25 13 39

IFK Norrköping FK 20 11 6 3 33-21 12 39

Malmö FF 20 10 7 3 39-25 14 37

Djurgården 20 10 6 4 30-19 11 36

Helsingborgs IF 20 9 3 8 29-25 4 30

Gefl e IF FF 20 7 5 8 23-30 -7 26

BK Häcken 20 6 6 8 23-26 -3 24

GIF Sundsvall 20 6 5 9 22-30 -8 23

Kalmar FF 20 6 4 10 22-25 -3 22

Hammarby 20 5 7 8 23-27 -4 22

Falkenbergs FF 20 4 4 12 21-37 -16 16

Halmstads BK 20 3 6 11 12-26 -14 15

Örebro 20 2 7 11 14-38 -24 13

Åtvidabergs FF 20 1 8 11 19-32 -13 11

Tabell

  Uppdaterad 20 aug

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

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  

24.  Tinotenda Kadewere

27. Seon-Min Moon

32. Michael Jahn

33. Besard Sabovic

36. Filip Tasic
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1.  Ögmundur Kristinsson

2.  Birkir Már Sævarsson

3.  Richard Magyar

4.  Erik Israelsson

5.  Philip Haglund

6.  Marko Mihajlovic

7.  Jakob Orlov

8.  Johan Persson

9.  Stefan Batan

10. Kennedy Bakircioglu

11. Pablo Piñones Arce

14. Fredrik Torsteinbø

15. Viktor Nordin

17. Linus Hallenius

18. Oliver Silverholt

20. Amadayia Rennie

21. Jan Gunnar Solli

22. Lars Mendonça Fuhre

23. Lars Sætra

24. William Eskelinen

25. Tim Markström

26. Dusan Jajic

27. Isac Lidberg

34. Måns Söderqvist

55. Imad Khalili

77.  Mats Solheim

Nästa hemmamatch: 29 augusti kl 16:00 mot Halmstad
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