
Pris: 20 Kr

Allsvenskan, Djurgården - Malmö 20 september 2015 kl 15:00 MATCH

Offi ciellt inoffi ciellt matchprogram
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Välkommen till en av årets största matcher. 
Malmö som vunnit allsvenskan de två 
senaste åren har ju även kvalificerat sig för 
spel i Europas finrum. En bedrift så klart 
men också något som gör att det ställs 
hårda krav på spelarna. Och att komma till 
Stockholm och möta oss på Tele2 ska även 
i normala fall vara en utmaning. Matchen i 
fjol visade att det var tufft för skåningarna 
att komma hit. Inför ca 25000 var det 
en härlig inramning, åtminstone för oss. 
Efteråt beklagade sig en viss Rosenberg 
över att det var svårt att spela på Tele2s 
konstgräs. Förhoppningsvis får han hitta 
ursäkter även efter dagens match.

Även om resultaten inte gått vår väg den 
senaste tiden, många har ju konstaterat att 
vi inte längre är med i den absoluta toppen 
av serien, så har vi ändå en väldigt bra säsong 
bakom oss (och även framför…). Under den 
första delen av serien hade vi istället mycket 
flyt med oss, vilket så klart skapades delvis 
av ett hårt kämpande lag. Nu har vi saknat 
en hel del av de spelare som utmärkt sig 
under säsongen, som Walker, Haris och 

Mushekwi. Det är en mycket rolig säsong 
att följa när vi var ganska nederlagstippade 
- under upptaktsträffen rankades DIF som 
ett av tre lag som skulle utmärka sig negativt 
– det måste vi ha överbevisat med råge.

Roligt är det också att matchprogrammet, 
Bågspännaren Match, har uppmärksammats 
positivt. Vi får mycket positiv feedback av 
er som köper programmet men även av 
”opartiska” Programkollen som rankade 
alla allsvenska program. Vi rankades som 
tvåa redan under vår första säsong vilket 
vi blev glada över. Omdömena och hela 
listan hittar du på Programkollens sida på 
Facebook. Sök på nätet så hittar du.

Fortsätt att stötta oss, tag gärna kontakt 
med oss om du vill hjälpa oss på något vis. T 
ex beställ de program du missat, eller hjälp 
oss att sälja en bunt på nästa match. Du tar 
kontakt genom info@bagspannaren.se eller 
på vår facebooksida (Bågspännaren).

        
         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.

bgspmatch_12_15.indd   3 17/09/15   09:08



T
rä

n
ar

in
te

rv
ju Vi möter regerande svenska mästarna som dessutom spelar i Champion Leauge-gruppspel 

så det är klart att det borde göra dagens match extra inspirerande, men precis som i det 
senaste derbyt så gör vår egen tabellplacering att vi redan har inspiration så det räcker 
till matchen. Just nu spelar motståndet ingen roll ur den synvinkeln. Men jag förstår att 
många är nyfikna på hur jag ser på att vi ett lag som spelar i Champions Leauge bara dagar 
innan vårt möte, men jag tror inte att det påverkar Malmö speciellt mycket. Det är en så 
kort bit in i turneringen att det inte har någon fysisk påverkan, däremot kan de ha fått ett 
lite högre tempo i sitt spel med tanke på vilka motståndare som de har ställts inför. Att de 
har ett till stora delar nytt lag utan rutin från den typen av matcher tror jag vägs upp av att 
deras organisation omkring laget har rutinen, så jag hittar i alla fall inget som talar för att 
det skulle vara en fördel för oss. 

Vi kommer ifrån en match där resultatet var en riktigt besvikelse. Prestationen var också 
det till viss del, särskilt i första delen av matchen, och vi satte oss i ett läge som blev för 
svårt för oss. Som tur är kommer det ju nya matcher för oss så att vi snabbt får chansen 
att revanschera oss, och det är också en källa till inspiration. Tabellmässigt finns det också 
stora möjligheter för oss att påverka vår framtid positivt och vi kommer göra vårt yttersta 
för att ta varje möjlighet att göra det. 

Skadeläget har ljusnat ytterligare för oss. Visserligen var både Jesper Karlström och 
Kevin Walker tillbaka i truppen mot Gefle, men Kevin som inte har spelat på riktigt länge 
matchades i U21-slutspelet mot Elfsborg i veckan och gav ett mycket piggt intryck trots att 
han varit borta i flera månader. 

Publikmässigt är det glädjande att det återigen är så mycket folk på Tele2 Arena när vi 
spelar, det är inget vi tar för givet och vi uppskattar det mycket, det hjälper oss verkligen.  
 
                           WILLE BÄCKSTRÖM

Pelle 
Olsson
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Säker seger efter 
passiv inledning
DIF - Halmstad 4-2 (2-2)

I första matchen efter att Super-Mush lämnat truppen återfanns Sebastian Andersson på 
topp till sammans med Sam Johnson. Tyvärr blev det sena ändringar i laget då två Jesper 
tvingades lämna återbud, Arvidsson pga feber och Karlström pga bristning i låret. Därmed 
ganska stora förändringar i startelvan i förhållande till derbyt mot Hammarby. Laget var 
också hungrigt och startade friskt framåt. Basse hade tidigt bra chanser och kunde efter 
halva halvleken nicka in Berntsens fina inlägg bakom HBK-keepern. 

Men det skulle visa sig inte vara en lätt seger ändå. Nyförvärvet I HBK presenterade sig 
rejält genom att utnyttja en viss passivitet i DIF-försvaret. En bra prestation av Matthew 
Rusike, även han från Zimbabwe (årets trend i svensk fotboll?). Så med tre minuter kvar av 
första halvlek hade HBK vänt till 2-1 ledning på bortaplan. Det höll dock inte länge. På fyra 
minuter hade DIF vänt tillbaka matchen och på mindre än en kvart avgjort den samma. 

Innan halvleken var över gjorde nämligen Moon sitt kvitteringsmål. Dessutom forcerade 
Blåränderna direkt i andra och Sam kunde snappa upp en boll som Basse släppte/missade 
och kunde ge oss ledningen igen i den 47:e minuten. Det hade inte gått mer än 56 min 
innan kvällens sjätte och sista mål föll när Berntsen knorrade snyggt in en frispark. Det 
saknades inte chanser sedan heller, när bland annat Tino, inhopp med tio minuter kvar, 
vårt nyförvärv även han Zimbabwier. 

Till slut en säker seger, men om inte Moon hade fått till en snabb kvittering så hade 
passiviteten kunnat straffa sig.
                        STEFAN ANDERSSON
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Katastrofstart i Gävle

Gefle - DIF 2-1 (2-0)

I första matchen efter att Super-Mush lämnat truppen återfanns Sebastian Andersson på 
topp till sammans med Sam Johnson. Tyvärr blev det sena ändringar i laget då två Jesper 
tvingades lämna återbud, Arvidsson pga feber och Karlström pga bristning i låret. Därmed 
ganska stora förändringar i startelvan i förhållande till derbyt mot Hammarby. Laget var 
också hungrigt och startade friskt framåt. Basse hade tidigt bra chanser och kunde efter 
halva halvleken nicka in Berntsens fina inlägg bakom HBK-keepern. 

Men det skulle visa sig inte vara en lätt seger ändå. Nyförvärvet I HBK presenterade sig 
rejält genom att utnyttja en viss passivitet i DIF-försvaret. En bra prestation av Matthew 
Rusike, även han från Zimbabwe (årets trend i svensk fotboll?). Så med tre minuter kvar av 
första halvlek hade HBK vänt till 2-1 ledning på bortaplan. Det höll dock inte länge. På fyra 
minuter hade DIF vänt tillbaka matchen och på mindre än en kvart avgjort den samma. 

Innan halvleken var över gjorde nämligen Moon sitt kvitteringsmål. Dessutom forcerade 
Blåränderna direkt i andra och Sam kunde snappa upp en boll som Basse släppte/missade 
och kunde ge oss ledningen igen i den 47:e minuten. Det hade inte gått mer än 56 min 
innan kvällens sjätte och sista mål föll när Berntsen knorrade snyggt in en frispark. Det 
saknades inte chanser sedan heller, när bland annat Tino, inhopp med tio minuter kvar, 
vårt nyförvärv även han Zimbabwier. 

Till slut en säker seger, men om inte Moon hade fått till en snabb kvittering så hade 
passiviteten kunnat straffa sig.

                        STEFAN ANDERSSON
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I januari 2015 startades ett unikt värdegrundsarbete på 
uppdrag av Djurgårdsalliansen, Djurgården Fotboll 
och Djurgården Hockey. Samtliga Djurgårdens 20 
alliansföreningar deltar i arbetet - där alla 
Djurgårdare spelar en viktig roll.

Alla ni som bryr sig om Sveriges bästa förening, det är nu 
vi tar fram ett gemensamt avstamp inför de kommande 
125 åren.

Djurgårdare – din förening behöver dig! Bidra till 
framtiden genom att fylla i värdegrundsarbetets 
webbenkät på dif.se/framtidensDIF

dif.se/framtidensDIF
#FramtidensDIF

VAR MED 
OCH FORMA 
FRAMTIDENS 

DJURGÅRDEN!
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DIF-panelen
1) För exakt fem år sedan, den 20:e september 2010, slog vi Malmö FF med 1-0 på          
    Stockholms Stadion. Vad minns du av den matchen?

2) Ingen av spelarna från det djurgårdslaget finns kvar i föreningen dag. Vem hade du helst  
    velat ha med idag? 

3) 2010 vann Malmö FF till slut guld trots att vi slog dem. Tar de guld även i år?

4)Vad hände i matchen mot Gefle i måndag 

5) 2013 fick DIF trots en usel vår till slut ihop 44 poäng under Högmo. Pelle följde upp med 
43 poäng året efter. Nu efter 23 matcher har DIF redan 40 poäng. Hur många poäng blir det 
i år?
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Olle Wessel, 34, DIF-Podden, Södermalm

1) Ouff, det känns som länge sen. Men när jag tänker efter minns 
jag Fabriken som hade ett fantastiskt femårsfirande den här 
matchen, googla gärna upp bilder och filmer på nätet och skänk 
därefter en slant till Fabrikens efterföljare Sofia Tifo.

2) Mattias Jonson, för hans jävlar anamma och förmåga att lyfta 
sina lagkamrater. Trots en fantastisk inställning i dagens trupp 
tycker jag vi saknar en riktigt rutinerad ledartyp.

3) Nej, Malmö har liksom vi för många poäng upp till förstaplatsen. Hoppas att de även missar 
EL-platserna.

4) Tyvärr har vi den senaste tiden sett många individuella försvarsmisstag, så även mot Gefle 
vilket ledde till två snabba mål. Inte ens det mest väloljade försvarsmaskineri kan ta höjd för dessa 
grova misstag.

5) Jag hoppas på vinst i majoriteten av de sju återstående matcherna, alltså minst fyra vinster = 
slutsumma minst 52 poäng.
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Tony Lydén, 47, DIF-taktiker, Kungsholmen

1) Inte så mycket faktiskt. Kennedy nätade. Vi hade Nr 17 i 
startelvan och vi hade lite mer publik än vanligt.

2) Joona Toivio. En riktigt bra mittback med en bra 
frisparksfot. Han kom till DIF vid fel tillfälle. Fick sedan full 
utväxling i Norge och vann guld där. DIF skulle behöva en 
etablerad spelare bland alla unga spännande spelare.

3) Nej, det gör de inte. Även om de skulle vinna de flesta 
matcherna på slutet är det för många lag att passera. Då har DIF i princip samma chans.

4) Det tror jag ingen vet. En kollektiv kollaps. Sånt som händer under en säsong men den 
onekligen vid ett dåligt tillfälle. Lite onödigt då DIF, till skillnad från tidigare säsonger, 
städat bort lagen på den undre halvan.

5) 57 poäng. Det blir oavgjort idag, Sedan spöar vi Peking, HIF, och Kalmar för att sedan 
kryssa mot Göteborg. Avslutar med två vinster mot Falkenberg och Giffarna. Vad det räcker 
till är en annan sak.
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Tommie Arvidsson, 41, DIF-Propagandaminister, Sköndal

1) Minns att Kennedy gjorde målet, och Det inte var mer än 
7700 på matchen trots att Malmö var serieledare.

2) Matias Jonson! Hans inställning och pondus var/är 
ovärderlig för alla lag.

3) Nej, verkligen inte. Deras CL-spel gör att hela Malmö har 
fokus på det och har svårt att tända till i Allsvenskan.

4) Det vete fan! Chockstart och jag undrar fortfarande 
varför det blev så. Vi höjde oss ganska okej i andra halvlek och förtjänade en poäng, men 
straffades hårt efter den mycket lama inleddningen på matchen.
5) Jag tror vi slutar på 51 poäng. Vinster hemma mot Helsingborg och Sundsvall, och seger 
borta mot Falkenberg. Oavgjort mot Malmö & Blåvitt hemma och likaså i Kalmar borta.

Har du en vass penna, ett stort Djurgårdshjärta och vill skriva för 
Bågspännaren? Kontakta oss på info@bagspannaren.se

bgspmatch_12_15.indd   9 17/09/15   09:08



David Bogerius, 44, DIF-skribent, Segeltorp

1) Att Djurgården spelade rakt och smart mot Malmös tröga 
försvar. Och att Kennedy Igboananike var i storform och 
gav MFF:s blivande sportchef Daniel Andersson en riktigt 
jobbig kväll på Stadion.

2) Mattias Jonson, motivering överflödig, men det finns 
fler, som till exempel Kennedy Igboananike, Johan Oremo 
och Daniel Sjölund. Alla i ivägskickade av en viss Pehrsson.

3) Nej, det går nog åt för mycket energi till Champions League för att avståndet upp till 
Göteborg ska kunna plockas in.

4) Gefle var riktigt bra första 20 minuterna. Det var inte direkt Djurgården. Framför allt 
brast det rejält i backlinjen, men det såg väl alla. Vi hade ändå en jättechans att kvittera 
precis efter Emils reducering men träffar man inte mål så är det svårt. Sen undrar jag vad 
som hände på våra hörnor.

5) Jag tror vi har en chans till en trea idag. Sen tror jag vi plockar ytterligare sju, så 50 
pinnar jämnt.
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Thomas Segerbrant, 40, DIF-skribent, Sollentuna

1) Absolut ingenting. Det är tur att det går att söka på internet 
och det var grymt bra att vi vann med 1-0.

2) Mattias Jonson var en lojal slitstark drömspelare. Hade 
tiden stått stilla och han inte hade blivit 41 år gammal hade jag 
gärna haft med honom i dag.

3) Inte en sportmössa. De kommer få det svårt att nå en 
Europaplats. Då blir det intressant att se hur de kommer att 
förvalta sina miljoner från Champions League.

4) Det såg yrvaket ut och ingen spelare såg inledningsvis ut att vara intresserad av att spela 
matchen. Svårt att säga exakt vad som gjorde att det gick snett men om möjligheten hade funnits 
hade jag gjort elva byten redan efter 20 minuter. Alla underpresterade.

5) 61 poäng vore trevligt och välbehövligt men mer realistiskt är det kanske att tro på 55 poäng. 
Tar vi så många är det väldigt bra! 
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DIF-kalendern

20 september  DIF basket, Div 2, hemmapremiär i Brännkyrka   
   hallen kl 18.30. Skuru står för motståndet.

21 september  Medlemsmöte DIF fotboll, Aulan , GIH kl 18.00

23 september  Fotboll, Allsvenskan, Norrköping borta kl 19.00

24 september  Hockey, SHL, Hovet mot Brynäs kl 19.00

26 september  Am. Fotboll, Sista omgången i Superettan mot Gefle på  
   Östermalms IP kl 14.00
  
   Dam Fotbollen möter Hovås på Hovåsvallen (utanför Gbg)  
   kl 14.00
  
   Hockey, SHL, borta mot Karlskrona kl 16.00
   Hockey, Riksserien, Borta mot MoDo kl 16.00

27 september  Innebandy, Allsvenskan (H), hemmapremiär mot Hudik/  
   Björkberg, Eriksdalshallen kl 17.15

   Hockey, Riksserien, Borta mot Modo kl 16.00 (dubbelmöte  
   under samma helg mot MoDo)

28 september  Allsvenskan, Tele2 mot Helsingborg, kl 19.00

1 oktober  Hockey, SHL, borta mot Rögle, kl 19.00
   Hockey, Riksserien, Hovet mot HV71 kl 19.30

3 oktober  Fotboll, Elitettan, Jitex på Kristinebergs IP kl 14.00
  
   Hockey, SHL, på Hovet mot Malmö kl 16.00 

4 oktober  Allsvenskan, Kalmar borta kl 15.00

5 oktober  U21-slutspel A-gruppen, borta mot Elfsborg kl 17.00
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Malmö FF

När Djurgården och Malmö mäter krafterna på Tele2 Arenas konstgräs ikväll är det två 
av Allsvenskans verkliga tungviktare som möts. Malmö FF är Sveriges framgångsrikaste 
fotbollförening genom tiderna med 18 svenska mästerskap. Trots att årets upplaga ligger 
på femte plats i den allsvenska tabellen, nio poäng efter serieledande Göteborg, är det 
ganska svårt att hitta några missnöjda MFF-supportrar. Anledningen är naturligtvis att 
Malmö, för andra årets i rad är regerande svenska mästare och dessutom kvalificerat sig 
för slutspel i Champions League.

Med risk för att jinxa kan samtidigt påpekas lagets svårigheter i matcher mot Djurgården 
under samma framgångsrika period. Senast Malmö lyckades vinna mot Blåränderna var 
den 26 oktober 2012 och sedan dess har de båda storstadsföreningarna drabbat samman 
fem gånger med tre DIF-segrar och två oavgjorda matcher som resultat. 

Trots att Malmös lagkapten Markus Rosenberg brukar hitta alla möjliga andra orsaker 
än Djurgårdens kapacitet har Stockholmarnas uppträdande varit både inspirerat och 
fokuserat. Ungefär som under den första kvarten i Gefle i den senaste omgången fast 
tvärtom.

Få Djurgårdare har väl glömt den magiska majkvällen på Stadion 2013. DIF var både 
utdömt (sist i tabellen) och utvisat (Daniel Amartey fick rött kort i 72:a minuten) när 1-2 
vändes till 3-2 under det dramatiska slutskedet av matchen. På läktarna grät supportrar av 
glädje sedan mittbacken Mattias Östberg nickat in segermålet.  
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Även fjolårets stockholmsmöte är värt att minnas. Ett Champions League-bakfullt Malmö 
lyckades inte stoppa ett gäng taggade Blåränder med nästan 25 000 åskådare i ryggen. 
Haris Radetinac visade vägen med ett tidigt 1-0-mål och Sebastian Andersson ökade på till 
2-0 innan första halvlek var över. 

Även i Skåne har Djurgården plockat Malmö på poäng under de senaste säsongerna. 
Hösten 2013 gjorde en formstark Amadou Jawo mål fem minuter in på varje halvlek när 
en meriterande 2-0-seger togs med hem till huvudstaden. Också i våras var Djurgården i 
halvtidsledning på Swedbank Stadion sedan Nyasha Mushekwi bjudits på ett öppet läge, 
men MFF lyckades kvittera i början av andra halvlek. 

Noterbart att:

Malmö FF leder den allsvenska maratontabellen, 12 poäng före Göteborg som dock har 
spelat tre fler säsonger i högsta serien. Djurgården ligger 7:a. 

Den högsta publiksiffran för ett möte mellan lagen är från den 28 oktober 1951. 30 444 
åskådare såg Djurgården köra över Malmö med 6-2 på Råsunda.  

Varken ex-Djurgårdaren Kari Arnason eller Oscar Lewicki, lyckosam innermittfältare i 
sommarens U21-EM, finns med på planen ikväll. Båda är avstängda efter tre gula kort. 

               DAVID BOGERIUS
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Henok Goitom AIK 15 0

Emir Kujovic NOR 14 2

Nyasha Mushekwi DJU 12 0

Robin Simovic HEL 11 1

Viktor Prodell IFE 10 0

Søren Rieks GBG 9 0

Johan Oremo GEF 9 1

Marcus Antonsson KFF 9 2

Mohamed Bangura AIK 8 0

Jo Inge Berget MFF 8 0

Statistik 2015

Viktor Claesson IFE 9

Magnus Wolff Eikrem MFF 8

Kristian Bergström ÅFF 6

Haris Radetinac DJU 6

Pa Amat Dibba GIF 5

Per Frick IFE 5

Jordan Larsson HEL 5

Jonathan Ring KFF 5

Spelare, lag, mål, varav straffar

Passningsliga

Marcus Rohdén IFE 8

Daniel Sjölund NOR 8

Erik Johansson MFF 6

Oscar Lewicki MFF 6

Birkir Már Sævarsson HAM 6

Johan Persson HAM 6

Varningsliga
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Lag S V O F GM-IM D P
IFK Göteborg 23 15 5 3 40-13 27 50

AIK 23 14 6 3 45-28 17 48

IFK Norrköping FK 23 14 6 3 39-24 15 48

IF Elfsborg 23 13 6 4 43-25 18 45

Malmö FF 23 11 8 4 43-27 16 41

Djurgården 23 11 7 5 37-25 12 40

Helsingborgs IF 23 9 3 11 32-33 -1 30

BK Häcken 23 8 6 9 28-29 -1 30

Gefl e IF FF 23 8 5 10 26-36 -10 29

GIF Sundsvall 23 7 5 11 24-33 -9 26

Hammarby 23 5 9 9 26-31 -5 24

Kalmar FF 23 6 5 12 23-30 -7 23

Örebro 23 4 8 11 20-41 -21 20

Falkenbergs FF 23 5 4 14 24-42 -18 19

Halmstads BK 23 3 7 13 17-36 -19 16

Åtvidabergs FF 23 2 8 13 20-34 -14 14

Tabell

  Uppdaterad 17 sep

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

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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te MALMÖ FF

1. Johan Wiland

27. Zlatan Azinovic

29. Fredrik Andersson

2. Pa Konate

3. Anton Tinnerholm

5. Erdal Rakip

6. Oscar Lewicki

7. Simon Kroon

8. Enock Kofi  Adu

9. Markus Rosenberg

10. Guillermo Molins

11. Agon Mehmeti

13. Yoshimar Yotún

14. Erik Andersson

15. Pawel Cibicki

17. Rasmus Bengtsson

18. Petar Petrovic

19. Magnus Wolff  Eikrem

20. Vladimir Rodic

21. Kári Árnason

22. Tobias Sana

23. Jo Inge Berget

24. Mahmut Özen

25. Felipe Carvalho

26. Andreas Vindheim

28. Nikola Djurdjic

Nästa hemmamatch: 28 september kl 19:00 mot Helsingborg
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