
Offi ciellt inoffi ciellt matchprogram

Allsvenskan, Djurgården - Halmstad 29 aug 2015 kl 16:00 MATCH

Pris: 20 Kr
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I dag spelas den sista matchen i augusti 
som även är den sista matchen innan 
landslagsuppehållet. Det har varit en 
intensiv period nu med fyra av de fem 
senaste matcherna i Stockholmsområdet. 
Nu får laget chansen att vila sig något och 
ladda om under två veckor inför de sista 
åtta omgångarna. Dessutom har U21-
lagets slutspel inletts med seger borta mot 
Halmstad (4-0). De kommande matcherna 
spelas kl 17 den 1 sept mot Sirius på 
Kristinebergs IP och kl 19 den 15 september 
mot Elfsborg på Stockholms Stadion.

I truppen har nu lånekontraktet för Nyasha 
Mushekwi gått ut men det är fortfarande 
osäkert om det innebär att han inte kommer 
att spela mer i den blårandiga tröjan. Det 
återstår att se om han kommer tillbaka 
under hösten men det är inte troligt att det 
blir spel efter denna säsong då prislappen 
som hans klubb Mamelodi Sundowns F.C. 
sätter sannolikt är för hög. Nu är det upp 
till Sam, Kerim och så klart Jawo och Sebbe 
att kliva fram och visst har Sam redan tagit 
några extra kliv när Mushekwi har haft 
det tuffare. En förklaring är säkert att våra 
motståndare satta större fokus på ”Mush” 

vilket öppnat för andra spelare, men det 
beror naturligtvis även på spelarnas egna 
insatser. Vi har dessutom Tino Kadewere 
som är här på lån från Harare City FC. Även 
Tino är en zimbabwiansk anfallare, dock 
några år yngre (19 år) än Nyasha. Han gjorde 
mål i cupen mot Torstorp (2-0-målet) och 
i U21-segern mot Halmstad (1-0 efter nio 
minuter) men det återstår att se när Pelle 
anser att Tino är redo för Allsvenskan.

Även andra halvan av september kommer 
bjuda på ett intensivt matchande, fyra 
matcher på två veckor vilket inkluderar 
två bra bortaresor då både Gävle och 
Norrköping är på behörigt avstånd. Gefle 
har ju även en ny arena, Gavlevallen, väl 
värd att besöka. Hemmamatcherna spelas 
mot Malmö och Helsingborg och efter dessa 
fyra omgångar kommer vi veta om vi har ett 
bra läge för Europaplatser eller ej. Det är 
viktigt att alla inblandade, spelare, ledare 
och inte minst vi i publiken ställer upp och 
bidrar med allt vi kan!

        
         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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ju Vi kommer från derbyt mot Hammarby och känslan är att vi har farten uppe efter den 

matchen så nu mot Halmstad är det bara att köra. Det är ingen hemlighet att vi är besvikna 
över poängskörden i de senaste matcherna, Jag tycker att det varit många situationer som 
inte gått vår väg, både bollstudsar och domslut. Men det som har varit ligger bakom oss 
och vi ägnar ingen energi åt det mer än att vi analyserar spelade matcher och lär oss av 
våra misstag och försöker upprepa bra prestationer så att vi kommer in på ett vinnande 
spår igen. Ett dåligt resultat i en match gör att vi tappar poäng, vi kan inte låta det förstöra 
mer än så och därför så lämnar vi alltid en match bakom oss redan dagen efter när vi har 
genomfört matchgenomgången. Sen är det bara fokus framåt. Vårt eget spel och analys av 
motståndarna har därför stått i fokus sedan lunchtid i tisdags. 

Vi ställs mot en svår motståndare, HBK är inblandade i streckstrider och är det något som 
jag lärt mig genom åren så är det att lag i de regionerna är knepiga att möte. De slåss för sin 
allsvenska existens och kommer att vara extremt motiverade. 

Det finns kvalitet i alla lag i vår serie, när det gäller dagens motståndare så tycker jag 
att det det framförallt är deras organisation i försvarsarbetet som imponerar. Dessutom 
har de spetsat laget under sommarfönstret med en Zimbabwier som gjorde mål i senaste 
matchen, och är det det något som vi Djurgårdare vet så är det att Zimbabwe producerar 
vassa målskyttar så där måste vi se upp. 
 
Se upp måste vi också göra med Djurgårdsbekante James Keene, han gjorde mål på oss i 
vårt förra möte och lär vara sugen på att göra det igen. 

Själva är vi extremt motiverade till att ta tre poäng och komma in i landslagsuppehållet 
med en bra känsla.  
 
                           WILLE BÄCKSTRÖM
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Dubbla upphämtningar 
i derbyt
DIF - Hammarby 2-2 (1-0)

Den andra hyresgästen på Tele2 Arena hade ledningen två gånger mot Djurgården men när 
slutsignalen ljöd ur domarens pipa sent i måndags kväll hade lagen fått med sig en poäng 
vardera. Djurgården kvitterade två gånger om. 

Derbyn och Djurgården har varit en dålig kombination de senaste åren och vi med 
blårandiga hjärtan får vänta till minst 2016 innan det kan bli vinst igen för även säsongens 
sista derby slutade utan seger. Efter en svag start med tidigt målmässigt underläge hjälpte 
det inte att Djurgården spelade upp sig. Den händelserika matchen i en fullsatt kokande 
Tele2 Arena slutade 2-2.

Tidigt i matchen rensade Omar Colley bollen på Emil Bergström. Bollen studsade till en 
fri Fredrik Torstensteinbö som behärskat placerade bakom Kenneth Höie som förgäves 
försökte göra sig större. Mardrömsstarten var ett faktum.

Några minuter efter målet var Nyasha Mushekwi nära att kvittera men hans läckra 
cykelspark prickade tyvärr stolpen. Mål där och matchen hade troligtvis blivit helt 
annorlunda.  

Hammarby backade hem rejält tidigt efter ledningsmålet och spelade på att utnyttja 
kontringslägen. Det gjorde att Djurgården tvingades till att ha mycket boll. Motståndarna 
stack upp vid ett par tillfällen och hade chans att utöka sin ledning. 

Djurgården gjorde ingen imponerande insats i första halvlek även om det blev lite bättre 
i slutskedet av den. Ett distansskott från Alexander Falsetas var det bästa laget kunde 
åstadkomma. Hammarby jobbade fram ett antal hörnor som troligtvis kändes farligare än 
de egentligen var.

Efter pausvilan, som i sedvanlig ordning i ett derby blev längre än vanligt, trampade 
Djurgården plattan i botten. Tempot och kvaliteten i passningarna blev bättre och 
Djurgården kom tidigt till bättre lägen än i den första halvleken. Hammarby försvarade 
sig dock bra. 

Tio minuter in i den andra halvleken fick Djurgården ett gyllene läge att kvittera. Sam 
Johnson trycktes ned i straffområdet och domaren Martin Strömbergsson valde att blåsa 
straff. Vänsterbacken Jesper Arvidsson placerade bollen lågt nära målvaktens vänstra 
stolpe och då hjälpte det inte att Kristinsson gick åt rätt håll.
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Efter målet såg Djurgården ut att bli nervösa och Hammarby fick ett par jättelägen att 
ta ledningen igen. Både inhopparen Erik Israelsson målskytten Torsteinbö hade bra 
möjligheter. När oredan hade lagt sig en aning och Djurgården fått lite ordning på grejerna 
kom kallduschen. Erik Israelsson skickade i väg ett långskott som Kenneth Höie totalt 
missbedömde. En målvaktstavla av norrmannen och ny ledning för Hammarby. 

Hemmapubliken och spelarna gav inte upp. Inhopparen Seon Min-Moon blev en positiv 
injektion och Djurgården tog sats för att jaga ny kvittering. Den lät vänta på sig till 78:e 
minuten när Nyasha ”Super-Mush” Mushekwi i sin sista (?) match för Djurgården skallade 
in 2-2 på Tim Björkströms inlägg från höger.

Avslutningen av matchen blev dramatisk. Min-Moon gick omkull i straffområdet efter det 
att Johan Persson fällt honom i straffområdet. Ingen straff menade domaren som säkert 
hade tyckt annorlunda om han hade fått två chanser att se situationen. Mrabti fånga upp 
bollen och sköt men målvakten Kristinsson svarade för en bra räddning. Hammarby 
hade matchens sista chans men Höie avstyrde landsmannen Torsteinbös försök att bli 
tvåmålsskytt och matchhjälte.

Dubbla kvitteringar och en spelmässigt bra andra halvlek är bra saker att ta med från 
matchen. Den svaga starten, de individuella misstagen och att oavgjort mot Hammarby 
inte är okej är mindre bra delar. Att det bara blev två poäng på fyra derbymatcher 2015 har 
egentligen inte med den enskilda matchen att göra men är det svårt att inte påverkas av de 
tidigare resultaten denna säsong när denna sista derbysummering skall skrivas.

                     THOMAS SEGERBRANT
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DIF-panelen
1) Efter att den förlustfria sviten bröts har DIF tagit blott en poäng på tre matcher och 
ligger nu sju poäng efter serieledande Göteborg. Kan vi redan nu räkna bort guldet?

2) Super-Mush har som bekant åkt tillbaka till Sydafrika efter att låneperioden gått ut. Vem 
skall ersätta honom bredvid Sam Johnson?

3) Ingen seger och bara två inspelade poäng i årets fyra derbyn. Din syn på det?

4) Om vi bortser från att vinna matcher. Vad är viktigast för Djurgården under hösten?

5) Efter dagens match är det landslagsuppehåll. Hur intresserad är du av landslaget?

Tony Lydén, 47, DIF-taktiker, Kungsholmen

1. Sju poäng är i sig inte så mycket med nio matcher kvar 
men vi skall gå om fem lag som då samtliga måste tappa i 
olika omfattning till DIF. Känns svårt. Vinner vi mot HBK, 
Gefle, och MFF tror jag definitivt att vi är med. Men, DIF 
har inte råd med några fler poängtapp i de närmsta tre 
matcherna.

2. Hade vi inte haft så många skador på mittfältare hade 
jag sagt Kerim Mrabti men han behövs längre ned i banan. 

Tror inte heller på att spela med en ensam anfallare och femmannamittfält. Alltså behöver 
vi sätta någon vara våra iskalla anfallare i startelvan. Sebastian Andersson är väl den som 
ligger närmast till hands. Han visar trots allt stundtals att han har något. Tino Kadewere 
tror jag inte är redo för att starta och Jawo är sjukt långt ifrån bra form. Det får bli SebA.

3. Uselt, det finns inget annat ord för det. Efter att vinna Allsvenskan, fixa Europaplats, 
samt klara av kontraktet är derbyvinster det viktigaste som finns. Derbymatcher är sällan 
logiska. Inte ens när vi var som bäst under gulderan vann vi alla derbyn. Inställning gör 
enorm skillnad. Jag tror och hoppas att Pelle fattat detta och gör annorlunda till nästa 
säsong.

4. Fixa tillbaka Super-Mush och signa Jesper Arvidsson på ett år till. Givetvis också att ta 
en Europaplats.

5. Ytterst marginellt. Jag kommer dock att se matcherna.
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Olle Wessel, 34, DIF-Podden, Södermalm

1. Ja, sju poäng och fem lag att gå förbi på nio matcher är för 
mycket. Även om vi vinner åtta av de nio matcher som återstår 
landar vi på 61 poäng vilket förmodligen inte räcker för guld i år.

2. Jag hoppas att Amadou Jawo får chansen och visar lite av 
sin 2013-form. Bakom honom hoppas jag också att den nya 
zimbabwiern Tino Kadewere kan få några inhopp.

3. Oturligt, i form av att vi är det bättre laget i tre av fyra derbyn, 
men förlorar poäng på stora individuella misstag och att bollen helt enkelt inte rullat vår väg. Här 
måste ledarstaben fundera på om anspänningen är för stor eller varför alla dessa misstag kommer 
just i derbyn.

4. Att hitta ett offensivt spel utan de fantastiska inläggen (Radetinac) och fantastiska avsluten 
(Super-Mush) vi blivit bortskämda med under året.

5. Jag ska erkänna att U21-slutspelet i somras var grymt roligt men dagens åldrade A-landslag 
med grosshandlar-Hamrén i spetsen får inte mitt blod att svalla. Det är kul med Sverige i 
mästerskapen men jag har tyvärr tappat intresset för vem som spelar högerback eller landslagets 
spelsystem.

Thomas Segerbrant, 40, DIF-skribent, Sollentuna

1. Jag har aldrig räknat med något guld så det känns dumt att 
räkna bort något som jag inte har räknat med. Vi har fortfarande 
chans att vinna och bara det får mig på bra humör. Det hade jag 
aldrig trott om någon frågat mig före seriestart. 

2 Sett till vad vi har i truppen är väl Sebastian Andersson den 
som ligger närmast till hands eftersom Amadou Jawo och Sam 
Johnson är mer lika varandra i sin spelstil. Fast personligen ser 
jag helst Amadou Jawo. Jag vill så gärna att han skall få göra ett 
mål och få lite självförtroende. 

3. Givetvis inget bra derbyfacit och skall det betygsättas med ett ord är det underkänt. Krysset mot 
Hammarby gjorde i alla fall att jag slapp skämmas som en hund och gå med påse dragen över 
huvudet på jobbet dagen efter. Här har vi mycket att jobba med.

4. Att vi fortsätter att tro på det här som vi har påbörjat – både på planen och läktaren. Den här 
säsongen är en succé även om vi, vilket jag inte tror, skulle bli sämst av de sex bästa lagen. Behåll 
glädjen och framtidstron!

5. Måttligt är bara förnamnet. Givetvis hoppas jag att landslaget vinner men jag varken blir sur 
eller jublar högt om det förlust eller vinst. Lite blårandigt blod i laget skulle helt klart öka mitt 
intresse.    
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David Bogerius, 44, DIF-skribent, Segeltorp

1. Det kan vi tyvärr göra. Avståndet är för stort och tar man 
två poäng av tolv i derbyna (och ett av sex mot Bajen) är 
man knappast någon guldkandidat. Vi har heller inte lyckats 
vinna mot något av topplagen på hela säsongen.

2. Landsmannen Tino Kadewere. Där verkar det också 
finnas potential även om han hittills bara har briljerat i U21-
laget. Sen kan man ju naturligtvis hoppas att Amadou Jawo 
kommer tillbaka till 2013 års form.

3. Jag är som de flesta andra Djurgårdare väldigt besviken. Att vi bara tar en poäng av sex 
mot Hammarby är uselt och det förstör mycket av säsongen hur den än fortsätter. Våra 
spelare har helt enkelt inte varit redo för uppgiften att spela ett derby, vilket bland annat 
har märkts på att vi släppt in tidiga mål. Inte ens Kenneth Höie har gått att känna igen. 
Förlusten mot AIK var extra smärtsam eftersom vi misslyckades så grovt rent taktiskt efter 
att AIK åkt på sin utvisning.

4. Bra fråga. Att Bosse Andersson hittar flera spelare i Kerim Mrabti-klass. Annars kan man 
dra till med en klyscha som att det alltid är viktigt med långsiktigt tänk och kontinuitet.

5. Inte särskilt mycket. Landslaget är väl mer en angelägenhet för landsort. Jag kan endast 
framkalla något av ett intresse för avgörande kvalmatcher och mästerskap.
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Tommie Arvidsson, 41, DIF-Propagandaminister, Sköndal

1. Tyvärr, jag är rädd för det. Sju poäng är ganska mycket och 
vi har ett gäng lag att gå förbi dessutom. Men en europaplats 
skall vi kriga stenhårt för!

2. Jawo. Vi vet att  har kapaciteten, men han behöver få 
tillbaka självförtroendet. Även jävligt nyfiken på vad Tino 
Kadewere har för kapacitet, men är väl lite tidigt att tro för 
mycket på honom ännu.

3. Det är en allvarlig brist att inte vinna derbyn. Derbyn ger 
visserligen samma poängskörd som vanliga matcher men derbyvinster ger många positiva 
ringar på vattnet runt hela föreningen, känslomässigt, publikt, ekonomiskt osv. Inte klokt 
egentligen att många unga Djurgårdare aldrig fått uppleva en derbyseger i fotboll...

4. Att vi behåller den positiva känslan inom hela DIF fotboll, sportsligt och publikt. Statusen 
på DIF-fotboll har höjts rejält i år så det gäller att spinna vidare på det inför nästa säsong.

5. Inte särskilt faktiskt. Självklart följer man landslaget i kvalmatcher och stora mästerskap 
men inte så passionerat precis. Finns det DIF-kopplingar på spelare så blir man ju 
automatiskt genast mer intresserad.
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Halmstad

Kvällens gäster Halmstads BK har inte plockat med sig så många poäng från sina bortamöten 
med Djurgården under de senaste säsongerna. Senaste trepoängaren hämtades 2010 mot 
ett gäng formsvaga blåränder men sedan dess har det varit idel blårandiga triumfer när 
Hallandsklubben varit på besök. I fjolårets allsvenska hemmapremiär blev det hela 3-0 
till DIF i en tillställning som präglades starkt av att Djurgårdssupportern Stefan ”Myggan” 
Isaksson misshandlats till döds helgen innan. 2013 blev Erton Fejzullahu enda målskytt 
i en av de sista allsvenska matcherna innan flytten från Stockholms Stadion, tillika Per-
Mathias Högmos första match som DIF-tränare. 

Säsongen 2012 befann sig HBK i Superettan men 2011 kunde Djurgården ta revansch för den 
nämnda förlusten året innan. I en batalj mellan två ”krislag” under nedflyttningsstrecket 
såg Halmstads målvakt märkligt nog till att tidigt bli utvisad efter upprepade slag i ansiktet 
på Philip Hellquist. Kennedy Igboananike gjorde 1-0 på straffspark och Sebastian Rajalakso 
ökade på till 2-0 i andra halvlek, snyggt framspelad av Daniel Sjölund. Det var för övrigt 
Magnus Pehrssons första match som tränare/manager/allsmäktig i klubben. 

Halmstads BK har vunnit ett SM-guld på 2000-talet (säsongen 2000) men 2000-talet 
och framför allt 2010-talet har annars varit tufft med kvalspel, återbesök i Superettan och 
bottenstrid. Årets allsvenska säsong utgör inget undantag då vi hittar laget på kvalplats i 
tabellen. Det är tre poäng upp till ”lokalrivalerna” (det geografiska avståndet är fyra mil) 
Falkenberg som har ökat konkurrensen både när det gäller sponsorer och spelartalanger i 
närområdet sedan Falkenbergs debut i Allsvenskan 2014. 
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I Halmstads anfall känner vi väl igen ex-Djurgårdaren James Keene som spelade en 
träningsmatch i blårandigt så sent som i vintras och i målet finns en av Allsvenskans bästa 
målvakter, Stojan Lukic, vars räddningsprocent (77 %) är näst bäst i serien. Vårens möte 
i Halmstad slutade med Djurgårdsseger (3-2) trots att James Keene prickade in 2-2 i 
slutminuten. På övertid lyckades emellertid Nyasha Mushekwi skjuta segern till Stockholm, 
iskallt framspelad av Haris Radetinac. Ikväll finns varken Nyasha eller Haris finns med i 
laget så det krävs att andra Djurgårdare kliver fram om det ska bli tre nya pinnar mot HBK. 

               DAVID BOGERIUS
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Henok Goitom AIK 13 0

Emir Kujovic NOR 13 2

Nyasha Mushekwi DJU 12 0

Viktor Prodell IFE 10 0

Robin Simovic HEL 10 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

Birkir Már Sævarsson HAM 6

Johan Persson HAM 6

Eidur Sigurbjörnsson ÖRE 6

Varningsliga
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Lag S V O F GM-IM D P
IFK Göteborg 21 13 5 3 35-12 23 44

IF Elfsborg 21 13 5 3 41-22 19 44

AIK 21 12 6 3 40-26 14 42

IFK Norrköping FK 21 12 6 3 36-23 13 42

Malmö FF 21 10 7 4 39-26 13 37

Djurgården 21 10 7 4 32-21 11 37

Helsingborgs IF 21 9 3 9 31-28 3 30

BK Häcken 21 7 6 8 24-26 -2 27

Gefl e IF FF 21 7 5 9 24-32 -8 26

Hammarby 21 5 8 8 25-29 -4 23

GIF Sundsvall 21 6 5 10 22-31 -9 23

Kalmar FF 21 6 4 11 22-28 -6 22

Falkenbergs FF 21 5 4 12 22-37 -15 19

Halmstads BK 21 3 7 11 14-28 -14 16

Örebro 21 2 8 11 16-40 -24 14

Åtvidabergs FF 21 1 8 12 19-33 -14 11

Tabell

  Uppdaterad 26 aug

NICKLAS TJELLANDER 

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

nicklas.tjellander@pipelinenordic.se

Karlavägen 104, 105 51 Stockholm   
  Sweden

w w w . p i p e l i n e n o r d i c . s e

P I PE L INE
V I S I B I L I T Y  M A T T E R S

VISITKORT 2012 PIPELINE.indd   1 2014-02-03   11:12

Pipeline - det bästa som hänt tryckbranschen sedan Gutenberg!

För mer information, besök www.pipelinenordic.se eller maila 
direkt till calle.tjellander@pipelinenordic.se

Namnlöst-1   1 2015-06-02   10:52
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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. Seon-Min Moon

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

22. Jesper Karlström  

24.  Tinotenda Kadewere

32. Michael Jahn

33. Besard Sabovic

36. Filip Tasic
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1.  Stojan Lukic

2.  Viktor Ljung

3.  Fredrik Liverstam

4.  Joseph Baff o

5.  Christoff er Andersson

6.  Mohammed Ali Khan

7.  Junes Barny

8.  Kristoff er Fagercrantz

9.  James Keene

10. Antonio Rojas

11. King Osei Gyan

14. Alexander Henningsson

15. Perparim Beqaj

16. Eric Smith

17. Sead Haksabanovic

18. Shkodran Maholli

19. Snorre Krogsgård

21. Andreas Bengtsson

23. Matthew Rusike

24. Simon Silverholt

26. Alexander Berntsson

27. Marcus Johansson

28. Jesper Westerberg

30. Malkolm Nilsson

Nästa hemmamatch: 20 september kl 15:00 mot Malmö FF
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