
Pris: 20 Kr

Allsvenskan, Djurgården - Helsingborg 28 september 2015 kl 19:00 MATCH

Offi ciellt inoffi ciellt matchprogram

Vi stödjer Djurgårdens insamling till Världens Barn. 
Läs mer om hur du kan bidra på sida 7.
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Idag är det förutom match mot Helsingborg 
också stort fokus på insamlingen till-
sammans med Världens Barn. Insamlingen 
fokuserar just nu på att hjälpa barn som 
är på flykt. Ett problem som är väldigt 
uppmärksammat just nu. Bidra med vad du 
kan!

I allsvenskan har vi hamnat lite i 
ingenmansland, men vi kan fortfarande nå 
en hedervärd placering. Efter den starka 
period vi hade har vi nu istället bara en 
seger på sju matcher, vilket så klart gjort 
att vi tappat mot topplagen. Det är tråkigt 
att vi inte kunnat behålla en intakt trupp 
men så ser verkligheten ut. Antingen 
säljs de hetaste spelarna under sommar-
månaderna, eller som nu tar ett lyckat lån 
slut och en av seriens bästa spelare råkar ut 
för en långtidsskada. Det är sånt som alla 
kan drabbas av men visst hade det varit 
intressant att se hur det hade kunnat gå 
utan störningar.

Truppen ser dock fortsatt intressant ut, 
många spelare har höjt sig under säsongen. 
Backlinjen var fantastiskt under första 
halvan av säsongen – tyvärr har något hänt 
sedan dess och vi har faktiskt fem raka 
matcher där vi släppte in två mån. Och det 
var innan Norrköping, där antalet insläppta 
även dubblades. Därför vore det väldigt 
skönt om vi kunde hålla tätt bakåt ikväll.  
Vi har faktiskt inte hållit nollan sedan 
Örebro besegrades på Behrn Arena den 27 
juli, för över två månader sedan. Nu har vi 
fem matcher kvar där vi förhoppningsvis 
får se laget ladda om inför nästa säsong och 
avsluta serien på ett snyggt vis så att vi når 
så högt vi kan. Det samma gäller förstås 
också oss på läktaren, jag hoppas på att vi 
har ett fortsatt bra stöd borta som hemma 
på de avslutande matcherna.

        

         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.

Har du en vass penna, ett stort Djurgårdshjärta och vill skriva  
för Bågspännaren? Kontakta oss på info@bagspannaren.se
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Som tränare kan man aldrig ha annat fokus än nästa match, men det är klart att jag hade 
planerat för tre svåra matcher direkt efter uppehållet; Gefle efter ett tag utan match, och 
sedan topplagen Malmö och Norrköping. Efter en riktigt svag första halvlek mot Gefle 
reste vi oss och prestationen var ok mot Malmö men mot Norrköping räckte vi inte till. Vi 
var inte i slag och det var en för svår motståndare. Trots det lyckades vi på något sätt få 
matchen att leva i 90 minuter. 

Nu står vi här med en toppstrid som vi inte längre är inblandad i. Vi har tyvärr tappat 
kontakten med topplagen den senaste veckan. Men i en förening som Djurgården finns 
det inga mellandagar, det ska bli inspirerande att ta sig an Helsingborg, någon tid att 
deppa finns inte, nu gäller det att samla poäng. Elitidrott handlar om att kunna hantera 
motgångar och vi måste låta er som faktiskt får se längre än nästa match verkligen känna 
att vi ha någonting riktigt spännande på gång med det här laget.  För det har vi.  

Den här matchen är ju speciell på ett annat sätt, det pågår en insamling till Världens barn 
och det är verkligen ett initiativ som jag uppskattar och jag hoppas verkligen att utfallet blir 
riktigt bra, vi kan verkligen göra skillnad. 

                      WILLE BÄCKSTRÖM
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Uddlöst DIF föll inför storpublik
Djurgården-Malmö FF 0-2 (0-0)

Över 20000 åskådare hade kommit till Tele2 Arena för att se Djurgården ta sig an Malmö 
FF. De allra flesta lämnade matchen besvikna efter det att gästerna vunnit med 0-2.

Chansen till guld må ha varit borta sedan en tid tillbaka men chansen på en tabellplacering 
som ger spel i Europa har funnits kvar. För att ta den chansen krävdes vinst mot Malmö FF 
men så blev inte fallet. Trots en klart godkänd spelmässig prestation var det skåningarna 
som gjorde målen. Elliot Käck var pigg som vänstermittfältare och duon Kevin Walker 
och Alexander Falsetas gjorde ett stabilt jobb centralt. Det räckte inte då laget framåt var 
alldeles för trubbigt. Närmare än ett par nästan-chanser kom inte Djurgården och den 
första halvleken slutade mållös.
I den andra halvleken startade Djurgården som de slutade den första. Bra spel fram till 
den sista tredjedelen. Där gick det fortsatt trögt även om både Sam Johnson och Sebastian 
Andersson kom till avslut.

I stället för mål framåt var det Kenneth Höie i DIF-målet som fick plocka ut bollen ur 
nätmaskorna i matchminut 69. Inhopparen Magnus Wolff-Eikrem glömdes bort av DIF-
försvaret och när bollen damp ned hos honom kunde han ostört skicka in ledningsmålet. 

En kvittering var ytterst nära en stund efter målet men Sebastian Andersson lyckades styra 
ett bra inlägg över ribban. Ett läge där ett formstarkare lag med självförtroende garanterat 
hade gjort mål.

Med ett ledningsmål i bagaget började gästerna att maska rejält. Vänsterbacken Yotun var 
allra tydligast med detta vilket gjorde hemmapubliken väldigt frustrerad. Yotun gick dock 
vinnande ur kampen eftersom hans backkollega Carvalho i slutet av matchen klackade in 
0-2 i samband efter en hörna. 

En spelmässigt godkänd insats av Djurgården slutade med noll poäng. Malmö, med en 
bredare trupp och lite mer spets, var effektivare för dagen.

Målrikt på nya parken
IFK Norrköping - Djurgården 4-2 (1-0)

Det blev målfest på Nya Parken i Norrköping när Djurgården gästade IFK. Tyvärr var det 
hemmalaget som noterades för fyra av de sex målen som gjordes i matchen och Djurgården 
inkasserade därmed sin tredje raka förlust.

IFK Norrköping spelar för att vinna guld. Djurgården spelar för att snygga till siffrorna. 
Det märktes i den första halvleken där blåränderna mest såg ut att ha ställt in skorna. 
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Hemmalaget hade bollen större delen av halvleken och radade upp möjligheter. Utdelning 
fick hemmalaget 20 minuter in i matchen. Mittbacken Andreas Johansson skickade upp 
en lång boll mot en djupledlöpande Arnor Traustason. Islänningen tog sig fram mellan 
Djurgården backar och fick bollen perfekt på foten. Han vickade in 1-0 bakom Kenneth 
Höie.

Ledningsmålet blev ingen väckarklocka för Djurgården och spelarna såg fortsatt uppgivna 
och håglösa ut. Uddamålsunderläget höll sig halvleken ut och det var troligtvis Djurgården 
minst missnöjt med. 

Den andra halvleken inledde Djurgården bättre. Kerim Mrabti fick fart i benen och då fick 
Djurgården även fart i spelet. Chanser skapades och en kvittering hängde i luften. Som så 
många andra gånger när ett lag lyfter upp spelet blir det mål åt andra hållet. Daniel ”Daja” 
Sjölund fick bollen i ytan mellan Djurgårdens försvar och anfall och kunde behärskat 
placera in 2-0. Då hade det gått tio minuter av den andra halvleken.

Djurgården gav inte upp. Kerim Mrabti som en man-mot-man-löpning med målskytten 
Sjölund från mittlinjen längs hela högerkanten ned mot kortlinjen. Mrabtis ben gick som 
trumpinnar och det perfekta inlägget han fick i väg hamnade hos Sebastian Andersson som 
på nära hålla kunde reducera- Målet påminde om det som Djurgården gjorde på AIK i 
cupfinalen på Råsunda 2002. 

Elliot Käck hade kort efter målet ett bra skott som tvingade hemmalagets målvakt till 
en kvalificerad räddning. Några minuter senare kom kvitteringen. Backen David Boo 
Wiklander tog livtag på Sebastian Andersson och domaren blåste straff. Jesper Arvidsson 
satte, med kort ansats, behärskat sitt fjärde mål denna säsong.

Efter kvitteringen tog det roliga slut. Högerbacken Linus Wahqvist satte ett långskott i mål 
bara minuten efter kvitteringen och då gick luften ur blåränderna. Emir Kujovic fastställde 
slutresultatet i den sista matchminuten efter det att ett tafatt DIF-försvar bjudit på ytor i 
samband med en hörna.
                    THOMAS SEGERBRANT
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Idag, som ni kanske märkt, handlar det om Världens Barn, men vad är då Världens Barn?
Jo Världens Barn är en riksinsamling som genomförs av Radiohjälpen i samarbete med 
hela Världens Barn-familjen (som nu även Djurgårdens IF är en del av): Afrikagrupperna, 
Clowner utan Gränser, Diakonia, Erikshjälpen, Föräldralösa Barn, Hoppets Stjärna, IM 
Individuell Människohjälp, IOGT-NTO-rörelsen, Islamic Relief, KFUM, Lions, Läkarmis-
sionen, Plan Sverige, PMU, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, Svenska Afghaistankommitten, 
Svenska Kyrkan, Svenska Röda Korset, Unicef Sverige, Vi skogen och We Effect.
 
Tillsammans gör de en unik kraftsamling med närmare 45 000 frivilliga samtidigt som 
Sveriges Television och Sveriges Radio i många program uppmärksammar kampanjen. 
Världens Barn blir därmed en folkrörelse i sig, en förenande nationell solidaritetsaktivitet.
 
Världens Barn utgör idag stommen i ett av Radiohjälpens tre huvudområden:
Varaktiga internationella humanitära insatser i program/projektform med ett starkt 
barnfokus.
De båda andra områdena definieras som:
- snabb respons med insamlingskampanj i radio och TV vid internationella katastrofer
- insatser för funktionshindrade inom Sverige främst genom Kronprinsessan Victorias 
fond som arbetar för barn och unga.
 
– Som idrottsförening har vi ett ansvar att hjälpa till och skapa ett bättre samhälle. 
Fotbollen är en av de bästa institutionerna för att hjälpa människor i samhället. Vi tror 
att det här är ett bra sätt för att ge alla barn i världen lite bättre förutsättningar, säger 
Djurgården Fotbolls VD Henrik Berggren.
 
– Vi inleder ett unikt samarbete med Djurgården Fotboll för att vi har sett att deras so-
ciala projekt genom Djurgårdsandan varit framgångsrika. Vi hoppas kunna utvidga våra 
samarbeten till fler idrottsklubbar. Kraften och förmågan att ena människor i fotbolls-
föreningar är enorm, säger Zoja Rexhaj på Världens Barn’
 
På Världens Barns hemsida kan man läsa om vad ens pengar faktiskt räcker till, som tex;
26 kr för en vaccinationsdos, 9200 kr för en 4-årig utbildning till barnmorska, 200 kr ger 
ett undernärt barn extra näringsrik jordnötsmassa i tre veckor,410 kr utbildning för en 
flicka i Bangladesh som räddar henne från att bli bortgift som barn. osv osv
Så pengarna DU skänker kommer verkligen till nytta! 

Världens Barn i samarbete  
med Djurgårdens IF

Bidra genom att skänka en slant i bössorna idag, swisha 
till Radiohjälpen (90 1950 6 OCH MÄRKA BETALNING 
MED DIF) och buda på dagens matchtröjor!
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DIF-panelen
1) Tre raka förluster och Djurgården isolerade på sjätte plats i tabellen. Hur hittar du 
motivation för de avslutande matcherna?

2) Malmö hemma och IFK Norrköping borta. Väldigt kort summering av de matcherna?

3) Matcher mot Helsingborg på hemmaplan är ofta minnesvärda. Vilken hemmamatch mot 
dem har du något speciellt minne ifrån?

4) Nämn en spelare som har utmärkt sig positivt i de senaste matcherna? 

5) Skall DIF använda de sista fem matcherna till att förbereda sig inför 2016?

D
IF

-p
an

el
en Olle Wessel, 34, DIF-Podden, Södermalm

1. Jag hoppas att några mer oprövade spelare kan få lite speltid 
att ha i bagaget till nästa säsong, och att några spelare visar 
ledarskap i denna tunga period. Det får bli min motivation.

2. Bra prestation mot Malmö, men de är spetsigare och avgör 
genom högre individuell klass. Första halvleken mot Norrköping 
var bara pinsam, och vårt försvar darrar betänkligt sedan en tid 
tillbaka.

3. Finns som sagt flera, men jag nämner gärna Helsingborg 2012 där Erton Fejzullahu 
presenterade sig ordentligt med ett hattrick i en av sina första matcher i Djurgården. 

4. Tyvärr finns det inte så många att välja på, men Elliot Käck har fått chansen från start för första 
gången under säsongen och har visat snabbhet och kämpatakter, samt bra hörnor. 

5. Nja, vi har så många unga spelare som ”förberett sig” under hela året, där vi räknar med fortsatt 
utveckling 2016. Det viktigaste just nu är att börja vinna matcher igen så att vi inte sjunker ner i 
deppträsket totalt och kan förbereda oss inför nästa säsong med positiva känslor.   

Har du förslag på förbättringar? Har vi glömt något? 
Kontakta oss på info@bagspannaren.se
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Tony Lydén, 47, DIF-taktiker, Kungsholmen

1. Det finns förvisso en mikroskopisk chans till en bättre 
placering men i huvudsak handlar det om det som det alltid 
har gjort för mig; att se DIF. Det är klart det blir mindre 
spännande men surret bland polarna och möjligheten att se 
2016-års DIF ta form räcker och blir över för mig.

2. Malmö: Bra spel utan udd mötte okej spel med udd. 
Norrköping: Ett lag med bra självförtroende mötte ett annat 
med sämre självförtroende. Usla i första och bra i andra. 

3. Det blir den som alla kommer ihåg från 2005 på Råsunda. DIF dominerade matchen från 
start men HIF lyckades ändå göra både 0-1 och 0-2. Trots detta blev jag aldrig orolig och det 
med rätta skulle det visa sig. DIF trummade på som om inget hänt och vann komfortabelt 
med 5-2. Glory days. 

4. Elliot Käck är väl den som stuckit ut. När han som tänkt ytterback petar en kille som 
gjort nio poäng är man het. Det har han visat på plan också. Nu är han gammal mittfältare 
men den speed och speluppfattning han påvisat sedan han fick chansen lovar gott inför 
framtiden även på den positionen. 

5. Ja, men inte som en vanlig träningsmatch i januari. Utan som möjlighet att testa 
intressanta spelare i tävlingssituation, de som annars hade haft svårt att ta en startplats 
i ett medaljrace. Nu har förvisso Käck fått starta två matcher i rad, men den typen. Skulle 
gärna se Tino från start redan mot HIF. Med det sagt vill jag ändå att DIF verkligen skall 
försöka vinna varje match och att återfå den där vinnarinstinkten. Att vi sedan avslutar på 
storartat sätt, ett sätt som gör att man redan efter sista matchen längtar till nästa säsong. D

IF
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en

Tommie Arvidsson, 41, DIF-Propagandaminister, Sköndal

1. Vi måste! Vi supportrar måste göra vårt för att avsluta 
snyggt, det som händer nu tar vi med oss nästa säsong. Jag 
vädjar till alla att bita ihop nu. Uppmanar även alla att åka 
till Kalmar på söndag! 

2. Bra men uddlöst mot Malmö, Peking utspelade av ett för 
tillfället mycket bättre lag.

3. Minns 2005 på Råsunda. Jag var där med min frus pappa 
som var på besök i Stockholm från Bogota,Colombia. DIF 

låg tidigt under med 0-2, men man var ändå lugn för DIF spelade ändå suveränt och man 
”visste” att vi skulle vända ändå. Mycket riktigt, 5-2 till oss!

4. Kerim Mrabri, för att visat sin kreativa sida och krigar på.

5. Ja, jag tycker det. Lika bra och tror att de som får chansen är mer motiverade dessutom 
och kan lyfta lagets mentala härdsmälta just nu.
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Thomas Segerbrant, 40, DIF-skribent, Sollentuna

1. Jag har tyvärr tvingats se för många matcher på TV den här 
säsongen och jag blir glad bara jag får uppleva Djurgården 
på plats. Där hittar jag min motivation. Att följa spelarnas 
utveckling och att träffa sina kompisar är motiverande det 
också.

2. Matchen mot Malmö tycker jag spelmässigt är okej men vi är 
väldigt uddlösa. Mot IFK Norrköping startar vi, precis som mot 
Gefle, svagt för att sedan jobba oss in i matchen. IFK var dock 
klassen bättre spelmässigt samtidigt som alla deras spelare 

utstrålar en stark tro på det som de gör.

3. Guldåret 2005 när vi på Råsunda 0-2-underläge till 5-2-vinst. DIF spelade bra i den första 
halvleken att det trots underläge aldrig var något tvivel om att vi skulle vinna matchen. Grymt spel 
och snygga mål. Tobias Hysén och Sören Larsen på topp. 

4. Elliot Käck. Pigg och framfusig som vänstermittfältare. Han känns kraftfullare och mer rak i 
sitt spel än Daniel Berntsen. Det blir spännande att följa Elliot under hösten för jag tror att han 
kommer att få starta de flesta matcherna som återstår.

5. Både och. Så länge det inte är klasskillnad mellan spelarna är det är en bra idé och även om det 
är bra att förbereda sig för 2016 måste ändå målsättningen i de sista matcherna vara att ställa upp 
med ett slagkraftigt lag tillräckligt bra för att vinna. Det är allra viktigast.

David Bogerius, 44, DIF-skribent, Segeltorp

1. Det kan vara riktigt svårt att hitta gnistan i ingenmansland 
men jag hoppas Djurgården utnyttjar tillfället att spela bra 
fotboll. Det finns inte så mycket att riskera liksom. 

2. Klasskillnad mellan DIF och Malmö tyvärr. Det märks 
framför allt på bredden i trupperna och när MFF gör sitt 
första byte vilket blir avgörande. Mot Norrköping är vi rejält 
illa ute i första halvlek men det är starkt att vi kommer igen 
och hämtar upp 0-2 även om ”Peking” vann rättvist till slut. 

3. DIF-Helsingborg 5-2 på Råsunda 2005. Kanske en av de bästa DIF-matcherna någonsin? 
Trots underläge 0-2 var man inte orolig. Efter den triumfen låg vägen öppen mot guldet. 

4. Jesper Arvidsson har fortsatt att visa att han är en allsvensk toppspelare. Malmös 
Vladimir Rodic kastade in handduken efter en dryg halvlek på Arvidssons kant. 

5. Jag tror det blir svårt men det finns onekligen utrymme att ge spelare som Tino Kadewere 
chansen att visa vad de går för.
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DIF-kalendern
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

6 oktober  Hockey, CHL, borta mot Växjö, kl 19.00

7 oktober  Hockey, Riksserien, borta mot Linköping, kl 19.30

9 oktober  Hockey, SHL, borta mot Växjö, kl 19.00

10 oktober	 	 Träningsmatch,	borta	mot	Levski	Sofia	(Bul),	kl	18.00
   Elitettan, borta mot Östersund, kl 12.45
	 	 	 U19,	borta	mot	Gefle,	kl	15.00
   Hockey, Riksserien, i Husby ishall mot SDE, kl 15.00
	 	 	 Innebandy	(H),	Allsvenskan,	i	Eriksdalshallen	mot	
   Strängnäs, kl 16.45
	 	 	 Basket,	div	2,	i	Brännkyrkahallen	mot	Doxa,	kl	17.15
																														 Hockey,	SHL,	på	Hovet	mot	Växjö,	kl	18.30

11 oktober  Hockey, Riksserien, på Hovet mot Leksand, kl 13.00

13 oktober	 	 U21-slutspel,	borta	mot	Sirius	(Lötens	IP),	kl	17.00

14 oktober	 	 Innebandy	(H),	Allsvenskan,	borta	mot	Järfälla	 
	 	 	 (i	Jakobsbergs	Sporthall),	kl	20.00

15 oktober  Hockey, SHL, borta mot Färjestad, kl 19.00

17 oktober  Elitettan, Sista omg. på Kristinebergs IP mot Älta, kl 14.00
   U19, sista omg. på Hjorthagen mot Vasalund, kl 14.00
   Hockey, SHL, borta mot HV71, kl 16.00
	 	 	 Hockey,	Riksserien,	mot	AIK	(Ulriksdals	ishall),	kl	17.30

19 oktober  Allsvenskan, på Tele2 mot IFK Göteborg, kl 19.00

20 oktober  Hockey, SHL, på Hovet mot MoDo, kl 19.00
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Helsingborg 

Idag möts två av Allsvenskans formsvagaste lag på Tele2 Arena. Djurgårdens allt annat 
än imponerade förlustsvit på tre matcher överträffas faktiskt av Helsingborg som gått 
poänglöst från de fyra senaste omgångarna. Detta skrivs dock timmarna innan torsdagens 
match på Olympia mellan HIF och Örebro SK.

Det är fem år sedan Helsingborg senast besegrade Djurgården i Stockholm. Rasmus 
Jönsson gjorde matchens enda mål redan efter två minuter i en på alla sätt bedrövlig 
tillställning den 21 mars 2010. Allsvenskan startade det året rekordtidigt trots att Sverige 
missat sommarens VM-slutspel och Stadions gräsplan var till stora delar täckt av is och snö. 
På läktaren satt noll (0) åskådare, ett straff från Svenska Fotbollförbundets disciplinnämnd 
för en incident i samband med kvalspelet året innan. 

För tio år sedan spelades en betydligt roligare match mellan lagen i Stockholms län. 
Djurgårdens 4-3-3-uppställing från guldåren 2002 och 2003 hade dammats av med Daniel 
Sjölund som mittfältsspets framför Abgar Barsom och Johan Arneng, men under matchens 
gång genomfördes ett lyckat drag där Sjölund bytte plats med anfallaren Tobias Hysén.
Det började illa med både ett och två HIF-mål inprickade bakom Pa Dembo Touray 
men spelövertaget skulle ge blårandig utdelning innan den första halvleken var över. En 
perfekt Daniel Sjölund-hörna nådde Toni Kuivastos panna för reduceringen och på övertid 
innan halvtidsvilan lyckades den formstarke Tobias Hysén pricka in kvitteringen med ett 
imponerande 25-metersskott. 3-2-målet pangades in på volley genom ”Abbe” Barsom och 
följdes, trots ett aldrig sinande flöde av målchanser, upp först i slutminuterna av ett fjärde 
DIF-mål. Än en gång var det Tobias Hysén som skrev in sig i protokollet, snyggt framspelad 
av den Sören Larsen. Den store dansken hade självt haft flera lägen att näta och på övertid 
kom även ett mål från hans panna. 13 907 Råsunda-besökare hade fått se 0-2 bli 5-2 och 
Stockholms Stolthet ångade vidare mot SM-guldet 2005.
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I år blir det inget guld varken för Djurgården eller Helsingborg. Henrik Larsson kan 
knappast vara helnöjd med sin första säsong som manager/tränare, men respekten för 
Larsson med tanke på hans framgångsrika spelarkarriär är så stor att han slipper mycket 
av kritiken. Det såg ut som att de rödblå var på gång efter segrar mot AIK och Åtvidaberg 
i juli men efter den följande hemmaförlusten mot Kalmar släcktes hoppet ett avancemang 
till tabellens toppskikt. 0-3 mot Malmö på Olympia sved säkert rejält och följdes av en ny 
hemmaförlust mot Göteborg innan 1-2-torsken mot Gefle. 

– Vi kan inte gräva ner oss, sa Henrik Larsson som trots resultaten nämns som en tänkbar 
efterträdare till förbundskapten Erik Hamrén. 

Noterbart att:

Den senaste matchen mellan Djurgården och Helsingborg på Tele2Arena (4 augusti 2014) 
slutade 2-2 sedan Aleksandar Prijovic räddat en blårandig poäng med ett nickmål i den 
88:e minuten. 

Helsingborg är det lag som ligger närmast före Djurgården i den allsvenska maratontabellen. 
Sexan HIF har cirka 300 fler poäng men också fem fler allsvenska säsonger.

Helsingborgs anfallare Robin Simovic ligger fyra i den allsvenska skytteligan med elva mål. 
Djurgårdens målfarligaste, Nyasha Mushekwi, har lämnat Stockholm men ligger ännu trea 
på tolv fullträffar.

Henrik Larssons son Jordan Larsson är den som spelar fram till flest mål i Helsingborg (fem 
målgivande passningar). Bäst i DIF är fortfarande skadade Haris Radetinac (sex assist). 

Helsingborgs målvakt Pär Hansson har Allsvenskans nionde bästa räddningsprocent (75 
%) då han räddat 91 av 122 skott. Kenneth Höies räddningsprocent ligger på 68. 

               DAVID BOGERIUS D
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Emir Kujovic NOR 16 2

Henok Goitom AIK 15 0

Nyasha Mushekwi DJU 12 0

Robin Simovic HEL 11 1

Viktor Prodell IFE 10 0

Søren Rieks GBG 10 0

Marcus Antonsson KFF 10 2

Christoffer Nyman NOR 9 0

Johan Oremo GEF 9 1

Markus Rosenberg MFF 9 1

Statistik 2015

Viktor Claesson IFE 9

Magnus Wolff Eikrem MFF 8

Arnór Ingvi Traustason NOR 7

Kristian	Bergström	 ÅFF 6

Haris Radetinac DJU 6

Astrit Ajdarevic ÖRE 5

Pa Amat Dibba GIF 5

Nikola Djurdjic MFF 5

Spelare, lag, mål, varav straffar

Passningsliga

Marcus Rohdén IFE 9

Daniel Sjölund NOR 8

Birkir Már Sævarsson HAM 7

Johan Persson HAM 7

Viktor Elm KFF 6

Erik Johansson MFF 6

Varningsliga
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Lag S V O F GM-IM D P
IFK Göteborg 25 16 6 3 42-14 28	 54

IFK Norrköping FK 25 16 6 3 48-27	 21 54

AIK 25 16 6 3 49-29 20 54

Malmö FF 25 13 8	 4 49-30 19 47

IF Elfsborg 25 13 7 5 46-30 16 46

Djurgården 25 11 7 7 39-31 8	 40

BK	Häcken	 25 9 6 10 32-31 1 33

Gefl	e	IF	FF	 25 9 5 11 28-40	 -12 32

Helsingborgs IF 25 9 3 13 33-37 -4 30

Hammarby 25 6 9 10 29-32 -3 27

Kalmar FF 25 7 6 12 25-31 -6 27

GIF Sundsvall 25 7 5 13 25-40 -15 26

Örebro 25 6 8	 11 26-43 -17 26

Falkenbergs FF 25 6 4 15 28-46	 -18	 22

Halmstads	BK	 25 3 7 15 17-38	 -21 16

Åtvidabergs FF 25 2 9 14 21-38	 -17 15

Tabell

  Uppdaterad 24 sep

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

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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30. Pär Hansson 

1. Matt Pyzdrowski

2.  Carl Johansson

3.  Frederik Helstrup Jensen

4.  Fredrik Widlund

5.  Johan Mårtensson

6.  Andreas Landgren

7.  Mattias Lindström

8.  Victor Pálsson

9.  Robin Simovic

10. Anton Wede

11. Arnór Smárason

13. Alexander Achinioti Jönsson

14. Lalawélé Atakora

15. Emil Krafth

16. Mikael Dahlberg

18. Jordan Larsson

19. Darijan Bojanic

20. Emmanuel Boateng

21. Mohamed Ramadan

22. Rade Prica

24. Anton Kinnander

26. Peter Larsson

28. Jere Uronen

29. Jesper Björkman

32. Jon Birkfeldt

39. Daniel Andersson

Nästa hemmamatch: 19 oktober kl 19:00 mot Göteborg
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