
Pris: 20 Kr

Allsvenskan, Djurgården - Göteborg 19 oktober 2015 kl 19:00 MATCH

Offi ciellt inoffi ciellt matchprogram
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Välkomna till dagens match! Medan vi kan 
ta matchen med ro har dagens motståndare 
mer att tänka på. Vi är i princip klara som 
sexa i serien medan Göteborg är en av de tre 
guldkandidatrerna. Det återstår att se hur 
resultatet kommer att påverka toppstriden 
i serien, men oavsett vill jag alltid se mitt 
kära Djurgården vinna matcherna vi spelar.

Vi kan snart summera första säsongen med 
Bågspännaren Match! Hör gärna av er med 
synpunkter om vad som varit bra och vad 
som du vill se förbättrat till nästa år. Det 
har varit en utmaning att få det praktiska 
att funka med försäljning och annat men 
till nästa år kommer det flera nyheter. Det 
kommer bland annat att finnas möjlighet 
att köpa ett klippkort eller abonnera på hela 
säsongens program. Håll utkik på Facebook-

sidan eller maila till info@bagspannaren.se 
och meddela ditt intresse redan nu.

Beställningar av gamla program från 
säsongen, fanzinet Bågspännaren 
samt fotomagasinen om Stadion ”Från 
Stockholms Stadion” i tre volymer skickar 
du till bestall@bagspannaren.se. Leverans i 
Stockholm efter överenskommelse eller per 
post (mot porto – max till 49 kr).  

Om du är intresserad av att ingå i 
matchprogramsgruppen är du välkommen 
att kontakta oss så ska vi säkert hitta 
en lämplig uppgift för dig. All hjälp, till 
exempel med försäljning av programmen 
på matchdagar, uppskattas!
        
         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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Det ska bli riktigt kul att spela match igen efter ett långt landslagsuppehåll. Till skillnad 
från det förra uppehållet så har vi spelat en träningsmatch, vi var i Bulgarien och mötte 
Levski Sofia och spelade 2-2 efter ha gjort två mål på fasta situationer. När det går att få till 
matcher mot bra motstånd föredrar jag det under uppehållen framför att inte spela match, 
jag tror att det är bra för rytmen. Jag vill inte skylla på resultatet mot Gefle efter 15 dagar 
utan match på det, det är inte säkert att upplägget vi gjort nu är bättre, men det här är vad 
jag föredrar. 

Jag tror att de flesta av er noterade att vi var nöjda med matchen i Sofia. Vi genomförde 
matchen bra och det är alltid nyttigt att möta internationellt motstånd, det ger oss nyttig 
rutin. Det här var faktiskt den sjunde matchen mot utländskt motstånd i år, vi förlorade 
den första mot Mallorca men efter det är vi obesegrade. 

Vi har nu åtta poäng ner till nästa lag i tabellen med nio poäng kvar att spela om, så 
sjätteplatsen känns säkrad. Det är klart att jag önskar att vi hade haft några poäng till, den 
tappade 2-0-ledningen mot Helsingborg svider exempelvis, men nu är det som det är och 
vi ska göra allt vi kan för att hamna så högt upp som möjligt. Göteborg är med i guldstriden 
och är det för att de är ett riktigt bra lag. De har spelat ett fantastiskt försvarsspel, och de är 
som jag brukar säga “ett inspirerande motstånd”. 

Vi gjorde det bra i den sista matchen innan uppehållet mot Kalmar, även den första 
halvleken mot Helsingborg var riktigt bra och jag hoppas att vi kan spela på minst den nivån 
idag också. Några spelare har haft lite besvär på slutet, några har varit på landskamper och 
det är alltid svårt att säga i vilken form de är i när de kommer hem efter långa resor. Den 
här gången har de fått några dagars extra ledighet för att kunna återhämta sig så bra som 
möjligt. 

Vissa supportrar har kanske funderingar kring hur vi ser på laguttagningar så här i slutet 
av säsongen. Svaret är att med tanke på att det är elitverksamhet som vi håller på med så 
tar vi ut den trupp som vi tror har störst möjlighet att vinna matchen. Som vanligt så är det 
ett bra konkurrensläge i truppen och så länge det finns tabellplaceringar eller annat som 
står på spel så gör vi inte avkall från våra rutiner bara för att en spelare är något år yngre 
än någon annan.  
                      WILLE BÄCKSTRÖM

bgspmatch_14_15.indd   4 15/10/15   12:37



Se
n
as

te
 m

at
ch

er
n
a

Djurgården - Helsingborg 2-2 (2-1)

Hemmalaget Djurgården bjöd publiken på Tele2 Arena på två vitt skilda halvlekar 
kvalitetsmässigt. De första 45 minuterna var riktigt bra och det var svårt att se hur 
Djurgården hade kunnat förlora de tre tidigare matcherna som spelats under september 
månad. Lättare var det att se att motståndarna Helsingborg befann sig i en djup formsvacka. 
Blåränderna var klart bäst i matchens inledning.

Efter en längre tid med svagt försvarsspel kände Pelle Olsson att det var dags för förändring. 
Jesper Arvidsson, till vänster i backlinjen, ersattes av Elliot Käck och Tim Björkström på 
motsatt sida blev bänkad till förmån för Stefan Karlsson. Elliot Käck var oförskämt pigg 
på vänsterkanten och sprang upp och ned mest hela tiden. Han matade in flera kvalitativa 
inlägg och visade även i denna match att han är en av lagets piggaste spelare denna höst. 

När matchuret närmade sig 20 spelade minuter radade Djurgården upp hörnor. Efter 
den femte hörnan hamnade bollen hos Sam Johnson som tog ett avslut. Bollen ändrade 
riktning på ett ben och hamnade hos Kerim Mrabti. Mittfältaren kunde enkelt förpassa 
bollen i mål. Ett välförtjänt sådant.

Tio minuter senare blev det mål igen. Elliot Käck slog ett lågt inlägg som Sam Johnson var 
först på. Från nära håll kunden han peta in bollen omringad av passiva motståndarspelare. 
Johnsons sjunde mål för säsongen. Inte illa av nyförvärvet som förra säsongen spelade i 
ettan med IK Frej.

Helsingborg hade inte många målchanser men i slutet av halvleken hade Rade Prica två 
avslut med huvudet. Det andra gick i mål, via stolpen, när han skarvade ett inlägg från 
Lalawele Atakora fem minuter från halvtidsvilan.

Sekunder före det att domaren skulle blåsa av halvleken tvingades Kerim Mrabti lämna 
matchen skadad. Han ersattes av Seon-Min Moon.
”Till den andra halvleken försvinner vårt passningsspel i promenaden till planen” suckade 
tränaren Pelle Olsson efter matchen. Han hade då bara minuter innan sett hur Djurgården 
kastat bort en trepoängare. Efter 45 minuter miserabel fotboll fick ha se Helsingborg 
kvittera med matchens sista spark. Omar Colley tajmade ett inlägg helt galet och bollen 
hamnade i gapet på kvitteringssugna gäster. Smararson var sist på bollen.

Den andra halvleken var en orgie av dåliga passningar och felbeslut. En spelmässig kollaps 
helt enkelt. Vad som hände är oklart men givetvis påverkades Djurgårdens spel av att 
Kerim Mrabti fick kliva av. Ersättaren Seon-Min Moon har en härlig låg tyngdpunkt och 
bollen klistrad vid fötterna när han tar sig fram men de dagar när han tar både felaktiga och 
sena beslut når han i dagsläget inte upp i Mrabtis nivå. 
– Vi tar knepiga och orutinerade beslut. De goda chanserna rinner ut i en suck och vi fick 
en lång väg att springa hem när det blev omställningar. Det öppnar upp för läget på övertid. 
Det blir läropengar, summerade tränare Olsson efter matchen.
                    THOMAS SEGERBRANT

DIF skänkte bort poäng 
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Trenden i Kalmar höll i sig
Kalmar FF - Djurgården 0-3 (0-1)

En riktigt skön seger på Guldfågeln Arena (värsta namnet på en arena?) efter en lång period 
utan segrar. Till matchen hade Apberget sin första gemensamma bortaresa och tillsammans 
med Järnkaminerna på kortsidan sjöng de fram laget till seger. Matchen inleddes med ett 
kraftigt bollinnehav för Kalmar som dock bara skapade ett fåtal chanser. Efter den första 
kvarten kom Blåränderna in allt mer i matchen. Vi visade upp ett bra försvarsspel som vi 
saknat under en tid, kanske var det injektionen med Stenman som mittback som låg bakom 
det. Även om Kalmar hade mest boll sett till hela matchen så var det ändå vi som skapade 
chanserna. 

Framför allt förvaltade vi de fasta situationerna på bästa sätt. 1-0 kom efter en hörna 
slagen av Kevin Walker som Stenman var nära att nicka in. Returen snappades upp av Sam 
Johnson som forcerade in bollen. Sedan blev det mer och mer Djurgården och matchen var 
på väg åt rätt håll. Men en uddamålsledning är bräcklig, så när ytterligare en hörna ledde 
fram till mål tidigt i andra halvlek kunde Blåränderna på läktaren börja fira. Denna gång 
kom hörnan från höger och Berntsens fot, även denna gång via Stenman som skarvade 
fram bollen så att Kerim kunde störta fram och sätta dit 2-0. Sedan blev matchen allt mer 
avslagen. Kalmar kändes uppgivet och på övertid kunde inhoppande Karlström helt fri 
kontra in 3-0 på ett elegant sätt, lika elegant framspelad av tidigare nämnde Berntsen. Det 
var extra kul att laget kunde bjuda de tillresta Apberget-ungdomarna på en seger. Med en 
sådan bortaresepremiär kan man ana att det kan bli fler resor under många år! 

I och med segern har vi nu gjort totalt 9-1 på tre senaste bortamatcherna i Kalmar. Vi trivs 
uppenbarligen bra i Kalmar, trots det fåniga namnet på arenan. Väl mött nästa år!

                      STEFAN ANDERSSON
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Peter Johansson var den blårandiga representanten i trojkan bakom det lyckade doku-
mentet Va för jävla pack e ni? – Berättelsen om Stockholms fotbollsklackar (2010). Nu är 
Johansson, som även hyser starka känslor för Leyton Orient, bokaktuell i en ny fotbollsin-
tresserad trio tillsammans med Johan Åberg och Erik Westin. Bara titeln, Are You Here 
For The Game? – Fotboll i Londons utkanter får det att vattnas i många anglofi liska 
fotbollssupportrars mungipor och något säger mig att andelen bland oss Djurgårdare är 
förhållandevis stor. Ingen trumma på vår läktare om man säger så. 

Som titeln markerar handlar det om ett nedslag i en bevarad fotbollskultur som knap-
past lockat de asiatiska turisterna utanför Chelsea FC:s varuhusliknande souvenirshop 
till London. En fotbollskultur för den som söker det genuina i stället för det glamorösa. 
Johansson, Åberg och Westin har ett ambitiöst arbete bakom sig i och med kartläggan-
det av hela 24 klubbar (Ingen av dem spelar i Premier League men den sämsta hittar vi 
så långt ner i seriesystemet som division 8). Dessutom har författarna det där nördiga 
intresset som krävs för att beskrivningen av ett besök på Hayes Lane Stadium i Bromley 
kan framstå som en briljant idé. 

Den oinvigde läsaren kanske inte bokar en Londonresa på stört men Are You Here For 
The Game? – Fotboll i Londons utkanter är ändå mer än en angelägenhet för den redan 
frälste. 

          DAVID BOGERIUS

Boktips

          DAVID BOGERIUS
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DIF-panelen
1) Jesper Arvidsson tackar för sig efter den här säsongen. Din åsikt om det?

2) Hur tycker du att Bosse skall tänka när han skall ersätta Arvidsson?

3) Dela med dig av något gammalt hemmamatch minne mot dagens motståndare IFK 
Göteborg?

4) Hjälp Bosse Andersson. Vilken spelare, som realistiskt skulle kunna bli ett nyförvärv till 
2016, har du scoutat i något annat svenskt lag?

5) Andra hela säsongen på Tele2 arena är snart slut. Hur tycker du att det är att ha nybygget 
som hemmaplan nu när det börjar sätta sig?

D
IF
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Tony Lydén, 47, DIF-taktiker, Kungsholmen

1) Förra säsongen höll jag honom som den svagaste 
länken i startelvan. Därför var det med stor förvåning jag 
sett hans framfart under våren och sommaren där han 
tillhört de absolut bästa i laget. Men, skall man se över 
hela hans sejour i DIF så är det bara den perioden som 
varit riktigt bra. Med det sagt hade jag inte haft något 
emot att Bosse hade förlängt med ett år. Däremot lär han 
vara saknad i omklädningsrummet då han verkar vara en 
stämningshöjare. 

2)Det beror lite på hur Kevin Deeromram fortsätter att utvecklas under hösten/vintern 
och hur mycket man vågar förlita sig på Elliot Käck. Kevin har sett riktigt bra ut på U21-
matcherna sedan han kom hem från Tyskland och Käck har gjort en grym höst där han 
petat Arvidsson. Om Stenman är kvar även nästa år är jag inte säker att det behövs någon 
ytterligare förstärkning. 

3) Då tar jag ett av mina bästa, alla kategorier; hemmapremiären 1995. Få minnen har 
etsat sig fast så som den matchen. DIF hade äntligen gått upp till Allsvenskan efter några 
år i andra divisionen. Suget att se DIF var i allmänhet stort, så stort att de beslutade skjuta 
upp matchen en kvart då det fortfarande var stora köer till entréerna vid matchstart. De 
kom över 10000, vilket kanske inte låter så imponerande men betänk då att snittet året 
innan var dryga 2000. Matchen i sig slutade 1-1 efter att Kaj Eskelinen gett DIF ledning och 
Rehn(!) sedan kvitterat för Göteborg. Vi har tillbaka på riktigt, underbar känsla. 

4) Vet inte hur realistiskt det är men Christoffer Nyman i Peking är en spännande offensiv 
spelare som skulle ta en tröja per omgående, samma gäller Örebros Astrit Ajdarevic. 
Kreativa och rappa spelare som jag tror skulle passa in väl i Pelles sätt att spela. Annars 
tycker jag man skall kolla på målvakten Jacob Rinne i ÖSK och kanske Pa Dibba i Gif 
Sundsvall. 
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Robin Fredriksson, 24, Panelvikarie, Upplands-Väsby

1) Mycket tråkigt. Jag tycker att säsongen 2015 har varit vår 
bästa säsong på vänsterbacken sedan 2005 och mycket är 
förstås Jesper Arvidssons förtjänst. 

2) Inte ta för lätt på uppgiften. Vi har haft väldigt svårt att 
hitta bra ytterbackar senaste tio åren. Jag är osäker på om det 
räcker att lyfta in Elliott Käck och värva en ersättare som ska 
agera reserv. Bra ytterbackar är väldigt viktigt i Pelle Olssons 
spelsystem. 

3) Det bästa i modern tid är väl Daniel Amarteys monsterlöpning år 2013. Går jag lite längre 
tillbaka så minns jag vändningen från 0-1 till 3-1 i andra halvlek sommaren 2001 efter mål av 
Patrik Eriksson-Ohlsson, Stefan Rehn och jones Kusi-Asare.

4) Simon Kroon har mycket talang och men har hamnat i frysboxen hos MFF bakom alla nyförvärv. 
Nobbade en flytt till Ryssland i somras med motiveringen att pengar inte är det viktigaste utan att 
flytten måste kännas rätt. Ett löfte om en stor roll i Djurgården skulle kanske locka. 

5) Jag saknar Stadion mindre än jag trodde. Det har aldrig känts konstigt att åka till Globenområdet. 
Klacken har genomgått en generationsväxling och känns nu starkare än på länge.

Tommie Arvidsson, 41, DIF-Propagandaminister, Sköndal

1) Tråkigt. Han har växt i år och varit riktigt bra. Ställer mig 
undrande till hur kontraktsförhandlingen gick till.
2) Jag tycker Elliot Käck gjort det bra på Arvidssons plats så 
lösningen finns redan i truppen.

3) Det blir mötet på Stadion då absolut hela Stadion sjöng 
”vi är med er överallt” som hyllning till Ricky och Linus 
som tragiskt dog i en bilolycka hem från Örebro omgången 
innan. Det var mycket känslosamt, och värdig hyllning.

4) Jag har ju inte gått igenom kontraktssituationen hos tänkbara nyförvärv i Allsvenskan, 
men vi behöver en riktigt vass forward, men vete fan om det finns någon realistisk och 
prisvärd i Allsvenskan som jag kommer på.

5) Jag älskar Stockholmsarenan, men sluta säg och skriv Tele2 från supporterhåll! Men 
som sagt, arenan är ett jättelyft för DIF fotboll. Jag trivs utmärkt med arenan och läget. 
Vill att DIF ”pinkar” in revir ännu mer med souvenirbutik för både fotbollen och hockeyn. 
Service inne på arenan kan bli bättre...

5) Som arena är den totalt överlägsen Stadion vad gäller bra platser och kapacitet. Kan inte 
påstå att jag saknar löparbanorna heller. Skulle inte vilja byta tillbaka, men det finns flera 
saker jag saknar som Stadion hade; att det var en utomhusarena, alla minnen i teglet, vägen 
upp till arena från pubarna, citykänslan, träbänkarna, medlemspuben i halvtid, surret.
Hmmm…det finns onekligen en del att jobba på.
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Thomas Segerbrant, 40, DIF-skribent, Sollentuna

1) Lite trist då han har gjort en riktigt bra säsong men i och med 
att vi redan har ett intressant och bra alternativ i truppen är det 
ingen katastrof. Vi är sårbarare på andra positioner.

2) Som det känns nu är Elliot Käck ett fullgott alternativ och 
om Kevin Deeromram fortsätter att utvecklas känns han som 
en fullgod ersättare. Lägg pengarna i en pott för en riktigt bra 
anfallsspelare.
3) Efter några misärsäsonger i norrettan med matcher på 
diverseidrottplatser blev premiären 1995 speciell. Jag stod i 

klacken och skrek mig hes. Stadion byggdes om och fondläktaren jämnad med marken och ersatt 
av ett målat plank. Hästskon var fullsmetad och med dåtidens mått mätt var stämningen grym.  

4) Tony kommer säkert att svara likadant men visst är det läge för Astrit Ajdarevic att ta klivet och 
lyckas i en större klubb. En intressant och kreativ mittfältare.

5) Invändigt är arenan grym. Det känns riktigt bra och våra yngre supportrar är på väg att bygga 
upp något riktigt bra på läktarna. Servering och sånt är värdelöst och efter matcherna känns 
området iskallt. I hockey funkar det bättre för där har vi inte samma eftersläckningskultur.

David Bogerius, 44, DIF-skribent, Segeltorp

1) Det är riktigt tråkigt. Han har verkligen lyft sig i år och 
jag tycker att han har varit en av våra två-tre bästa spelare 
trots att han har haft lite otur och gjort dyrbara misstag 
(Norrköping hemma t.ex.)

2) Den sportslga ledningen måste först och främst 
bestämma sig för om Djurgården ska vara ett topplag eller 
inte. Elliot Käck är het klart ett alternativ men det behövs 
två bra spelare på varje position. Kanske kan Per-Mathias 

Högmo tipsa?

3) Jag minns gärna Daniel Amarteys överjordiska rusch i slutsekunderna med 
matchavgörande straffspark som följd 2013. Var fick han krafterna ifrån?

4) Richard Yarsuvat, forward i Norrby IF. Han gjorde tre mål mot oss i cupmatchen i 
vintras så Bosse borde ha koll på honom. Sen tror jag fortfarande på Jakob Glasberg som 
har varit utlånad till IK Frej i år. 

5) Som Djurgårdare har man ju alltid känt sig hemma i området tack vare hockeyn. Tele2 
Arena publikarena på många sätt, främst med tanke på närheten till planen och att det 
blir tryck även om det är långt från fullsatt. Ett stort minus för försäljningen av dryck och 
mat som fungerar uselt. Åk till Madison Square Garden i New York och se och lär.

bgspmatch_14_15.indd   10 15/10/15   12:37



DIF-kalendern

20 oktober  Hockey, SHL, på Hovet mot MoDo, kl 19.00
24 oktober             Hockey, SHL, borta mot Luleå, kl 18.30

25 oktober        Innebandy (H), Allsvenskan, i Eriksdalshallen mot   
   Tyresö Trollbäcken, kl 14.45
   Basket i Brännkyrkahallen mot Akropol, kl 17.00
   Hockey, Riksserien, borta mot Brynäs, kl 17.00

27 oktober        U21-slutspel A-gruppen, sista och avgörande match  
   en, på Stockholms Stadion mot Halmstad, kl 17.00
                              Hockey, SHL, på Hovet mot HV71, kl 19.00

28 oktober        Hockey, Riksserien, borta mot HV71, kl 19.30

29 oktober        Hockey, SHL, borta mot Linköping, kl 19.00

31 oktober        Hockey, SHL, på Globen mot Karlskrona, kl 16.00

1 november     Innebandy (H), Allsvenskan, borta mot Wibax Patriot  
   Piteå, kl 14.00

3 november     Hockey, CHL, på Globen första matchen mot Lukko   
   Rauma, kl 20.00

7 november     Bandy, Allsvenskan Norra, Seriepremiär borta mot   
   UNIK (Relitahallen, Uppsala), kl 15.00
                              Innebandy (D), div 4, i Eriksdalshallen mot Högalid,   
   kl 16.30

10 november   Hockey, CHL, returen borta mot Lukko Rauma (FI, 9   
   mil norr om Åbo) kl 17.30
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Göteborg

I den första av de tre återstående allsvenska omgångarna ställs Djurgården, på sjätte plats i 
tabellen, mot tvåan IFK Göteborg. Medan de blårandiga befinner sig i ett ”ingenmansland” 
tampas ”Blåvitt” med Norrköping och AIK i en tät strid om de ädlaste medaljerna. EM-
kvaluppehållet har tillbringats hemma på Kamratgården i Göteborg för att vässa formen 
inför avgörandet.

Åtgången på pyttipanna har dock inte varit lika stor som vanligt då flera av spelarna varit 
iväg på landslagsuppdrag. Gustav Svensson spelade en dryg halvtimme i A-landslagets 
kvalmatch mot Moldavien (2-0) och Gustav Engvall glänste med tre mål på två U21-
landskamper. Dessutom saknades Haitam Aleesami som EM-kvalat med Norge och Riku 
Riksi och Sören Rieks som varit skadade. Samtliga är dock högaktuella för spel i kvällens 
match. 

IFK-tränaren Jörgen Lennartsson är förmodligen nöjd med lagets svit på åtta förlustfria 
matcher men bara 1-1 hemma mot Halmstad senast föll knappast till belåtenhet. Efter en 
lång period av sena avgöranden, gynnsamma domslut och stolpe in gick det plötsligt emot 
ordentligt.

– De (Halmstad) gjorde det svårt för oss plus att vi själva ställde till det. Det är för stora 
avstånd i vårt spel och för många långa bollar, sa GBG-backen Haitam Aleesami efter 
matchen. 

Vårens möte mellan kvällens kombattanter slutade mållöst. Djurgården hade de hetaste 
chanserna i första halvlek, men hemmalaget var närmast ett segermål i andra. Inte minst 
sedan högerbreddaren Emil Salomonsson dykt i straffområdet och ordnat en straffspark i 
matchens slutskede. Sebastian Eriksson slog den i utsidan av Kenneth Höies vänstra stolpe 
och ordnade någon form av så kallad poetisk rättvisa.
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Noterbart:

Göteborg saknar avstängda spelare medan Djurgården får klara sig utan Daniel Berntsen. 
Den norske mittfältaren fick sin tredje varning för säsongen mot Kalmar.

Vad har förresten Djurgårdens innermittfältare Alexander Faltsetas gemensamt med 
Stephan Kullberg, Glenn Schiller, Glenn Holm, Stefan Bärlin och Kaj Eskelinen?  

Svar: De är alla allsvenska spelare som har representerat IFK Göteborg innan tiden i 
Djurgården. 

Mikael Martinsson, Magnus Pehrsson, Pär Millqvist och Stefan Rehn tog vägen åt andra 
hållet (i vissa fall via andra klubbar) och bytte blårandigt mot blåvitt. 

Sören Rieks är Göteborgs bästa målskytt i årets Allsvenska med tio mål. Det är två färre än 
Nyasha Mushekwi som hann med tolv mål för Djurgården. 

Gästernas John Alvbåge har Allsvenskans bästa siffror bland målvakterna. 
Räddningsprocenten ligger på 83 % medan Kenneth Höies 69 % räcker till 20:e plats. 

Trots årets toppstrid har Göteborg en bit upp, närmare bestämt drygt 1500 åskådare, till 
Djurgårdens publiksnitt på 14 089. Med det hamnar Djurgården på tredje plats i publikligan 
efter Hammarby och AIK medan Göteborg är femma efter Malmö. 

               DAVID BOGERIUS
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Emir Kujovic NOR 19 3

Henok Goitom AIK 16 0

Nyasha Mushekwi DJU 12 0

Robin Simovic HEL 11 1

Christoffer Nyman NOR 10 0

Viktor Prodell IFE 10 0

Søren Rieks GBG 10 0

Johan Oremo GEF 10 1

Marcus Antonsson KFF 10 2

Martin Broberg ÖRE 9 0

Statistik 2015

Viktor Claesson IFE 10

Magnus Wolff Eikrem MFF 8

Arnór Ingvi Traustason NOR 7

Astrit Ajdarevic ÖRE 6

Kristian Bergström ÅFF 6

Haris Radetinac DJU 6

Johan Blomberg AIK 5

Pa Amat Dibba GIF 5

Spelare, lag, mål, varav straffar

Passningsliga

Marcus Rohdén IFE 9

Daniel Sjölund NOR 8

Birkir Már Sævarsson HAM 7

Johan Persson HAM 7

Hakeem Araba FFF 6

Darijan Bojanic HEL 6

Varningsliga
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Lag S V O F GM-IM D P
IFK Norrköping FK 27 18 6 3 53-29 24 60

IFK Göteborg 27 17 7 3 46-17 29 58

AIK 27 17 6 4 51-31 20 57

IF Elfsborg 27 14 7 6 50-33 17 49

Malmö FF 27 13 9 5 50-32 18 48

Djurgården 27 12 8 7 44-33 11 44

BK Häcken 27 10 6 11 35-35 0 36

Helsingborgs IF 27 10 4 13 37-40 -3 34

Hammarby 27 8 9 10 33-32 1 33

Gefl e IF FF 27 9 5 13 30-44 -14 32

Örebro 27 8 8 11 30-45 -15 32

GIF Sundsvall 27 8 5 14 29-44 -15 29

Kalmar FF 27 7 6 14 26-36 -10 27

Falkenbergs FF 27 6 4 17 30-50 -20 22

Halmstads BK 27 3 9 15 18-39 -21 18

Åtvidabergs FF 27 2 9 16 22-44 -22 15

Tabell

  Uppdaterad 15 okft

NICKLAS TJELLANDER 

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

1.  John Alvbåge

2.  Emil Salomonsson

3.  Heath Pearce

4.  Haitam Aleesami

6.  Sebastian Eriksson

7.  Mads Winther Albaek

8.  Søren Rieks

9.  Jakob Ankersen

10.  Riku Riski

11.  Martin Smedberg-Dalence

12.  Marcus Sandberg

13.  Gustav Svensson

14.  Hjalmar Jónsson

15.  Thomas Mikkelsen

16.  Mikael Boman

17.  Prosper Kasim

18.  Lawson Sabah

19.  Gustav Engvall

20.  Victor Sköld

22.  Adam Johansson

23.  Patrick Dyrestam

24.  Tom Pettersson

25.  Johan Hagman

27.  Billy Nordström

28.  Thomas Rogne

30.  Mattias Bjärsmyr

Nästa hemmamatch: 31 oktober kl 13:00 mot Sundsvall
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