
Pris: 20 Kr

Allsvenskan, Djurgården - Sundsvall  31 oktober 2015 kl 13:00 MATCH

Offi ciellt inoffi ciellt matchprogram
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Tack för 2015 – vi ses 2016.

Under året har vi fått uppleva många härliga 
stunder med vårt lag. Inledningen av serien 
har vi lagt bakom oss men det började tungt 
och vi hade som du kanske minns bara en 
poäng på de tre första matcherna.  Sedan 
gick det desto bättre, femton matcher utan 
förlust – en svit som tyvärr bröts i sämsta 
läge – i derbyt på Friends. Helt plötsligt 
började vi släppa in mål. Innan derbyt 
hade vi släppt in 0,8 mål i snitt, därefter 
2,4 i snitt på de nio matcherna som följde. 
Sanningen är dock att vi har varit väldigt 
stabila mot lagen på nedre halvan, 38 poäng 
av 45 möjliga att jämföra med den övre 
halvan, 10 poäng av 42. Dessutom måste vi 
ta fler poäng i derbyna nästa år. Vi ser fram 
emot Haris återkomst och hoppas på att 
stommen i laget får vara intakt så att vi kan 
växa oss ännu starkare. 

Nya i Allsvenskan till nästa säsong är 
Jönköping, som inte spelat i högsta serien 
på 47 år! Dessutom är inte Giffarna längre 
det nordligaste laget i serien när Östersund 
debuterar i Allsvenskan. Lämnar oss 
gör Åtvidaberg och Halmstad som båda 
gick upp 2012. Dessutom skall Sirius och 
Falkenberg göra upp i det allsvenska kvalet 
om den sista allsvenska platsen. Sirius  

 
 
börjar hemma den 5 nov med retur den 8 
november. 

Även i Superettan blir lite nytt blod. 
Förutom de allsvenska lagen kommer 
Dalkurd från Bolänge samt Trelleborg som 
vann respektive division 1-serie. Tvåorna 
Örgryte och Akropolis (Kista) kvalar mot 
lag 13 resp 14 i Superettan. Det är fyra lag 
gör upp som de två kvalplatserna. Mjällby, 
Frej, Utsikten eller ev BP kommer att stå på 
ena planhalvan när Superettan kvalet görs 
upp. De som inte når kvalet kommer att åka 
ur Superettan. Så både BP och Mjällby som 
åkte ur Allsvenskan i fjol riskerar att rasa 
rakt igenom serien.

Vi ses på matcherna i Svenska Cupen 
där gruppspelet börjar den 20 februari. 
Allsvenskan sätter sedan igång helgen 2-3 
april. 

Följ oss på facebook.com/bagspannaren 
eller maila till info@bagspannaren.se för 
information om klippkort och abonnemang 
för Bågspännaren Match 2016.
    
    
         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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Det känns lite konstigt att vi ska spela en Allsvensk avslutning som inte betyder någonting 
för oss placeringsmässigt. Inget lag hotar nedifrån och vi kan heller inte gå om något lag 
vilket är en ovanligt. Det brukar alltid vara någon placering som står på spel men vi kan 
ändå vara nöjda med att vi har avslutat bra och att vi gjort vad vi har kunnat för att påverka 
tabelläget. Vi har genomfört de senaste fyra allsvenska matcherna på ett bra sätt och lägger 
man till matchen i Sofia så har vi visat bra form och att vi är svårslagna. Men det är bara 
att konstatera att vi hittade den här formen för sent men gjort är gjort och nu ska vi avsluta 
säsongen på ett bra sätt. 

På det stora hela har vi gjort en bra säsong, vi har tagit fler poäng än förra året och 
dessutom kommer vi högre upp i tabellen. Vi har gjort block under säsongen som varit 
mycket bra men jämnheten som andra lag högre upp i sluttabellen visar upp i 30 omgångar 
saknas och det är givetvis något som vi strävar efter att förbättra. Man ska inte glömma 
att 50 procent av truppen var ny inför säsongen och jag tycker som tränare att det ska bli 
väldigt spännande att se vad de här spelarna kan åstadkomma nästa säsong när det inte 
blir en lika stor spelaromsättning. Vi har en bra grina att jobba vidare ifrån och vi har stora 
möjligheter att ta ytterligare steg och jag hoppas att ni andra ser på framtiden med lika 
mycket tillförsikt som jag gör. 

På tal om framtiden så måste jag också nämna två väldigt roliga matcher som Djurgården 
har kvar den näs säsongen. U21-laget spelar final på onsdag borta mot Norrköping och en 
förlust under säsongen visar på hur jämn och bra vår trupp var. Redan i morgon spelar 
U19-laget SM-final borta mot IFK Göteborg och det är ju ett kvitto att vi är på rätt spår. Nu 
håller vi verkligen tummarna för att de vinner sina matcher så ska vi se till att hänga med 
deras finalmotståndare i Allsvenskan nästa säsong. Norrköping och IFK Göteborg slåss ju 
om guldmedaljen som ska delas ut i eftermiddag och det är klart att vi vill vara med där 
uppe. När vi spelat bra, så kan vi mäta oss med dem men det är det här med jämnheten. 

 
                      WILLE BÄCKSTRÖM
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Djurgården - IFK Göteborg 2-2 (0-0)

Matchen mot Göteborg hade två sidor. Dels är alltid matcherna mot Göteborg ett viktigt 
prestigemöte även om det denna gång inte stod några placeringar i serien på spel för oss. 
Visst kunde vi nå någon förbättrad placering om de andra resultaten gick vår väg men 
det kändes ändå som att sjätteplatsen redan var vår. Å andra sidan stod det mycket på 
spel för Göteborg som kunde få seriesegern i egna händer efter matchen (speciellt som 
Norrköping samtidigt tappade mot Elfsborg). Nu visade vi från start att vi inte skulle vi 
bjuda västkustarna på några enkla poäng. Trots en mållös första halvlek var det DIF som 
skapade flest chanser och hade mest boll även om Göteborg också hade goda chanser att 
spräcka nollan. Men det märktes att Göteborg haft problem med målskyttet. 

I andra halvlek blev det på nytt farligt direkt när Karlström skarvade bollen fram till Sam 
som var nära att nå Sebbe vid bortre stolpen. Därefter följde en bra period från gästerna 
innan Sam på nytt fick läge. Denna gång efter en framspelning av Stefan Karlsson där Sam 
sedan vände bort sin försvarare och kunde snyggt ge DIF ledningen med 1-0. Inte för inte 
de gav blandade känslor för många Djurgårdare. Visst är det skönt att sänka Göteborg, men 
samtidigt kunde det eventuellt hjälpa AIK. 

Matchen bytte dock karaktär strax efter. Faltsetas tvingades byta och trots att DIF forsatte 
att spela bra kunde Gustav Engvall kvittera i 69 minuten och dessutom bara tre minuter 
kunde Ankersen senare även ge Göteborg ledningen efter ganska passivt försvarsspel. Efter 
Göteborg vänt matchen började DIF jaga på nytt. Walker hade en bra frispark där Sebbe 
på nytt var nära att nå en retur. Med knappa tio minuter kvar fick blev Sebbe nerdragen 
i yttrestraffområdet av en oförsiktig försvarare. Walker slog säkert in 2-2 på den följande 
straffen. Det var sedan nära ytterligare DIF mål men det oavgjorda resultatet kändes rättvis 
sett till hela matchen. Och Göteborg fick skjuta in sig inför sin viktiga match i nästa runda.

                        STEFAN ANDERSSON

Oavgjort mot  
guldjagande Göteborg 
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Drömdebut, födelsedagsmål 
och vinst i Falkenberg
Falkenbergs FF - Djurgården 0-2 (0-0)

I årets sista bortamatch vaktades målet av den allsvenske debutanten Hampus Nilsson. 
Som väldigt stabil målvakt i U21-serien så är det roligt att han äntligen fick debutera. Han 
kommer definitivt att fortsätta att utmana om en plats i startelvan framöver. Nu blev det 
inte jättemycket för Hampus att göra men ett par fina ingripanden och att hålla nollan är 
alltid bra. I och med att Kerim var avstängd kom Berntsen tillbaka in i startelvan och han 
kunde ge oss det första farliga läget med ett inlägg mot Sebbe som nickade ner till Sam 
men tyvärr inte fick bollen med sig. Det mesta som hände i första halvlek var just Hampus 
ingripanden. Först när tidigare djurgårdaren Godsway hade ett bra läge med bara några 
meters avstånd men Hampus kunde parera avslutet. Även en nick där Hampus fick visa 
upp sig kunde givit Falkenberg ett viktigt ledningsmål i kampen om att slippa kvalspel. 

I början av andra halvlek hade på nytt hemmalaget några halvchanser innan vi fick en 
hörna efter tio minuters spel. Walker slog en lång båge som via två försvarare nådde över 
födelsedagsbarnet Omar Colleys huvud som instiktivt cykelsparkade in ledningsmålet via 
ribban. Mycket snyggt sätt att fira sin 23-årsdag. Efter målet försökte Falkenberg lyfta 
spelet vilket gav mer ytor åt vårt spel och både Faltsetas och Sebbe  hade bra chanser men 
inget mål förrän Sebbe fick sin andra chans på kort tid. Då rundades målvakten vilket gav 
öppet mål och 2-0 vilket också blev slutresultatet.
                      STEFAN ANDERSSON
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DIF-panelen
1. Dags för säsongens sista match. Dina känslor inför den?

2. Nu när säsongen har gått, vilket var din sämsta förutsägelse i Bågspännaren under året. 

3. Sjätteplatsen är redan klar, vad tippade du inför året? Är du nöjd eller missnöjd?

4. Vilken match är mest spännande idag, DIF-Sundsvall eller DIF-Karlskrona?

5. Snart är det semester för spelarna, vad kan du rekommendera för resmål och till vilken 

spelare?

6. Vilket är årets mål i DIF?

7. Vilken spelare har överraskat mest?

8. Vilken spelare hade du förväntat dig mer av?

9. Säsongens absoluta höjdpunkt för dig?

10. 15 630 i hemmasnitt före dagens match. Vad tycker du om säsongens läktarinsatser?

Tony Lydén, 47, DIF-taktiker, Kungsholmen

1. Generellt bra, men ändå infinner sig en viss besvikelse. 
Med tanke på hur bra det gick fram till bortaderbyt mot 
AIK känns det ändå lite surt att vi inte kunde vara med 
och fightas om medaljerna. Omgång 19 till 25 förstörde 
helt den möjligheten. Nu hoppas jag på en klang- och 
jubelföreställning mot Sundsvall inför taggade blåränder 
och att vi tar med oss den känslan till 2016.

2. Att Malmö och Elfsborg skulle slåss om guldet.

3. Jag tippade givetvis DIF som medaljör, det gör jag alltid. 
Tror jag hade oss som trea, vilket inte var realistiskt givet de förutsättningar vi hade då 
säsongen började. På det stora hela är jag grymt nöjd och ser fram emot 2016 då DIF 
kommer vara ännu bättre. Det man måste vara missnöjd med är derbyna. Två pinnar är för 
dåligt, uselt faktiskt

4. Matchen mot Sundsvall, jag vill att DIF skall avsluta snyggt, kliva över 50 poäng och 
kommer stärkta till nästa säsong.

5. Haris får åka ända till Bosön på Lidingö. Där skall han köra rehab tills han spyr. Allt för 
att han skall vara redo till premiären 2016. Bästa spelaren i år fram till hans skada. Han 
måste bara komma tillbaka och helst i samma fina form.

6. Inbytte Super-Mushs knämål mot Kalmar. Efter att inlett säsongen med två förluster 
och en oavgjort så var detta mål förmodligen helt avgörande för den sportsliga framgången 
som sedan följde.
7. Svårt att välja en. Tycker Arvidsson, Mush, Mrabti, Sam, och Käck alla överraskat 
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Tommie Arvidsson, 41, DIF-Propagandaminister, Sköndal

1. Nu känner man sig lättad efter resultatet i Solna sist. Vi 
kan slappna av och summera en bra säsong för oss både 
på plan och läktare. Hoppas på en skön stämning och fint 
avslut på säsongen.

2. Vet inte, kommer inte på någon särskild men lär ju varit 
lite snett ute någon gång...

3. Jag är nöjd med placeringen och poängskörden, absolut. 
Bättre än vad jag trodde och hoppades på innan säsongen. 

Med tanke på så många nya spelare och att vi stabiliserat ekonomin så är det mycket bra. 
Inga derbyvinster svider dock väldigt mycket. 

4. För mig hår alltid fotbollen före, men idag är seger viktigare för hockeyn då vi i fotbollen 
inte kan påverka placeringen.

5. Colombia! Fantastiska miljöer och människor. Kust till två världshav, regnskog, 
bergskedjor, stäpp, storstäder som Bogota och Cali. Där finns allt du vill ha. Emil 
Bergström i sin blonda kalufs skulle göra succé och stortrivas bland Colombianska kvinnor 
på Karibienkusten...

6. Alla Sam Johnsons mål.

7. Kerim Mrabti har varit bättre än vad jag hoppades på. Har redan etablerat sig som en av 
de bästa i Allsvenskan och är en enorm tillgång för DIF.

8. Amadou Jawo. Jag tycker nästan lite synd om honom, han är långt ifrån sitt forna jag. 

9. Halvtid i Malmö var magiskt när vi ledde med 1-0 signerat Super-Mush och 2000 
Djurgårdare totalt äger hela arenan med dans och enorm volym på Mush-sången. Det var 
episkt.

positivt fast på lite olika sätt. Fjärde forwardsalternativet Mush och Kerim sticker väl ut lite 
mer. Jag får väl välja Mrabti då han spelat hela säsongen och varit motorn i DIF i många 
matcher. Han utveckling fortsätter dessutom bara uppåt. Gissar att DIF kommer bygga 
hela sitt spel kring honom nästa säsong. Tveksamt som det finns någon spelare med större 
energi, rapphet och kreativitet än han i hela Allsvenskan.

8. Amadou Jawo, given startspelare innan säsongen och fick också starta i premiären. 
Tappade platsen och tog aldrig chansen när han väl fick den igen. Underligt.

9. Andra halvleken hemma mot AIK. Efter vi vikit ned oss totalt i första och släppt in två 
mål kommer DIF ut som ett helt annat lag i andra. Lett av durcellkaninen Kerim Mrabti 
körde DIF sedan över AIK totalt och borde kanske även ha vunnit.

10. Gillar att vårt snitt ökat för femte året i rad. Gillar också att vi gör det successivt, det 
borgar för att vi behåller de flesta även om det skulle gå emot. Ljudmässigt har vi bott in oss 
nu och har allsvenskans bästa tryck, och det spelar ingen roll om vi är 12000 eller 25000, 
trycket är där oavsett. Precis som laget har vi på läktarna höjt vår lägstanivå markant.
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Olle Wessel,34, DIF-podden, Södermalm

1. Skönt att säsongen tar slut. Sedan luckan till toppen blev 
för stor har vi varit i ett ingenmansland som inte har känts 
stimulerande på något sätt. Nu tar vi en liten paus och börjar 
ladda för cupen i februari.

2. Helt klart mitt tips om att Amadou Jawo vinner den interna 
skytteligan. Vad hände egentligen?

3. Jag tippade en sjunde plats så jag låg väl ganska nära i tipset. 
Såklart bättre att bli sexa men det tappade hänget på toppen gör 

som sagt att avslutningen av säsongen blir avslagen. Och så derbyna, de ska vi inte ens prata om.

4. Ouff, svår fråga. DIF-Sundsvall får ändå ses som mer spännande eftersom vi samtidigt får 
plingen från de andra matcherna i den allsvenska guldstriden.

5. Jag har läst att Emil Bergström är lite inne på mat och vin, så vår älskade lagkapten får ta sig 
ner till Argentina, grilla gott kött och dricka tunga rödviner. Spana in någon fotbollsmatch också, 
gärna med bra tifo.

6. Skicklighet kombinerat med hur viktigt målet var - Sam Johnsons 2-1 i slutminuterna mot 
Häcken efter en löpning med boll över hela plan. Tyvärr var jag bortrest den matchen så jag minns 
även Sams 1-0 mot Norrköping hemma och Kerim Mrabtis 2-2 hemma mot gnaget, där var jag 
säker på att 3-2 också skulle komma snart.

7. Det ska sägas att det varit sanslöst bra scouting inför denna säsong, där nästan alla nyförvärv 
överraskat. Men med handen på hjärtat - nivån på hur mycket Nyasha Mushekwi överraskade 
spränger mätaren. Vilken fantastisk striker!

8. Amadou Jawo, helt klart. Hade absolut inte trott att han skulle göra så här få minuter i år. Synd 
då han har ledaregenskaper och alltid jobbar väldigt hårt på planen.

9. Så här i efterhand lyser nog vår läktarprestation i bortaderbyt mot bajen allra starkast. Synd att 
inte DIF på planen kunde möta upp vår kross på läktaren bara.

10. Jag tycker att det här är bästa året sedan 2003, men då hade vi ju draghjälp av en riktig 
guldhype också. De här publiksiffrorna och stämningen på matcherna trots ett ibland mediokert 
lag är fantastiska. Hoppas att vi kan fortsätta förbättra både publiksiffror och läktarprestation 
ännu mer nästa år.

10. Tycker vi varit mycket bra både stämningsmässigt och till antal. Få plumpar. Sjöng ut 
Bajen rejält två ggr om, mot Gnaget hade varsina halvlekar, synd att inte hemmamatcherna 
mot Malmö och Blåvitt gällde mer, då hade de kunnat blivit i derbyklass. Vill även lyfta 
matcher som Falkenberg och Helsingborg hemma då vi var låga 9000, men ändå öste på 
och hade kul på läktaren!

D
IF

-p
an

el
en

D
IF

-p
an

el
en

bgspmatch_14_15.indd   9 29/10/15   09:07



D
IF

-p
an

el
en

Thomas Segerbrant, 40, DIF-skribent, Sollentuna

1. Skönt och lite vemodigt på samma gång. Nu gör vi ett snyggt 
avslut och tar sats mot 2016. Den säsongen ser jag fram emot 
och på så sätt är det skönt att den här tar slut i dag.
2.  Minns inte alla svar men jag jag tänka mig att jag siat om att 
Amadou Jawo skulle gjort några fler mål än noll.

3.  Jag har för mig att jag tippade en sjätteplats och tyckte att 
jag var optimist. Jag är väldigt nöjd. Felet jag hade i tippningen 
var att jag hoppades att vi skulle bli det bästa mittenlaget men 
vi blev det sämsta topplaget. Men derbyresultateten. Herregud.

4. Ingen match kommer att vara spännande. Vi vinner med tvåsiffrigt i båda och har en trevlig 
Dubbel-DIF-dag tillsammans.

5. Spelarna kan köra fys på Bosön. Semesterresan får Bosse Andersson. Han får åka till Sydafrika 
och förhandla hem Nyasha Mushekwi.

6. Kerim Mrabtis kvittering i hemmamatchen mot AIK. Galet måljubel då.

7. Många positiva överraskningar i år men jag skallar in den i öppet mål och säger ”Super-Mush”. 
Jag trodde att han var värvad som fjärdeforward för att fylla ut laget på träning. Riktigt så blev 
det inte.

8. Kenneth Höie. Stabil trygg målvakt i straffområdet och jag är aldrig orolig när motståndarna 
matar in bollar. Däremot hade jag gärna sett fler stora räddningar i stil med dem han gjorde 2014. 

9. Andra halvleken hemma mot AIK. Vilket tryck vi skapade. Både på planen och på läktaren. Då 
dominerade vi stort.

10. Det går framåt i lagom takt och att vi är uppe i ett snitt på 15000 är riktigt bra. Klacken 
utvecklas bra och den nya generationen kör sin stil. Kul.

David Bogerius, 44, DIF-skribent, Segeltorp

1. Ganska avslagna, men heldagen med både hockey och 
fotboll kom lägligt.

2. Oj, så bra närminne har jag inte, men jag minns att jag 
trodde att vi skulle slå Malmö hemma.

3. Jag tror att jag tippade oss fyra-sexa. Jag är nöjd med att 
flera spelare och då särskilt de nya utvecklades och att vi 
var inblandade i toppstriden under ett par roliga mush-

månader, men Djurgårdens ambition måste ändå alltid vara högre än en sjätteplats. Jag 
är missnöjd med att vi inte vann en enda match mot topplagen, att vi bara tog en ynka 
poäng mot Hammarby och den svaga insatsen, både sett till spelet och coachningen, mot 
AIK i höstderbyt.
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4. Jag svarar DIF-Karlskrona eftersom det är en match där poängen faktiskt kan ha 
betydelse.

5. Det blir Tjeckien för Elliot Käck igen.

6. Sam Johnsons galna soloraid mot Häcken. Tvåa är samme Sams eleganta avslut mot 
Norrköping hemma och trea Omar Colleys cykelspark mot Falkenberg senast.

7. Nyasha Mushekwi. Han dök upp lite plötsligt och den formen han hade ett tag var ju 
helt galen. Andra som överraskat positivt är Jesper Arvidsson, Haris Radetinac, Sam 
Johnson, Kevin Walker och Kerim Mrabti.

8. Jag hade förväntat mig att Emil Bergström skulle ta ytterligare kliv som mittback och 
ledare på plan, att Kenneth Höie skulle spela bättre i derbymatcherna och Alexander 
Faltsetas någon gång skulle träffa mål.

9. Andra halvlek mot AIK på Tele2 Arena i våras. Galet bra inställning på plan och 
läktarna. Hade dessutom Haris Radetinacs stolpträff gått in...

10. Även om snittet historiskt sett är bra så känns det inte som om det här året har bjudit 
på några särskilda läktarinsatser på hemmaplan i stil med Malmö i fjol eller Helsingborg 
2013. Men lägstanivån är fortfarande är hög.

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
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Sundsvall

Skribenten och musikkonsulten Lars Nylin, 57, har haft dubbel anledning att 
fira under hösten. I september släpptes praktverket Svenska Sportklassiker 
som han skrivit tillsammans med Björn Nordström och i förra veckan säkrade 
GIF Sundsvall, laget i hans hjärta, det allsvenska kontraktet. 

– Det är en stor överraskning med tanke på klubbens svaga ekonomi och att vi i stort sett 
har samma trupp som i Superettan förra året. Till och med jag placerade oss i bästa fall på 
playoff-plats inför säsongen men nu fick vi i stället avsluta med två betydelselösa matcher 
för första gången på nio år, säger Lars Nylin.

Kontraktet var klart i och med att Djurgården besegrade Falkenberg med 2-0 
i förra omgången. Hur glad var du över den segern?

– Mycket glad, det var som om vi själva hade vunnit. Jag såg matchen på en sportbar i 
Stockholm och vi Giffare på plats stod upp och jublade medan Djurgårdarna applåderade 
avmätt…

GIF08, GIF Sundsvalls supporterklubb i Stockholm, har funnits i några år nu. 
Hur är dagsformen?

– GIF08 fyller 16 år i år och dagsformen är hyfsad trots den eviga jojofrustrationen. 
Vi är 50-100 stycken som regelbundet ser GIF på en sportbar och vid ”derbyn”, d.v.s. 
Stockholmsmatcher, kan vi bli uppåt 300-400. Rätt bra då GIF Sundsvall snittar 5000 på 
hemmaplan, tycker jag.

Vilka GIF-spelare kan ställa till det för Djurgården idag?

– Pa Dibba har tagit för vana att göra mål på Tele 2. Shpetim Hasani, om han spelar (vilket 
jag hoppas), har såväl vassa nickar som armbågar. Runar Mar Sigurjonson håller nästan 
isländsk landslagsklass och det vet vi alla vad det innebär.
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Vad tycker du om Tele2 Arena?

– Den är bra, lite som en förkrympt Allianz i München. Överlägsen Friends Arena.

När GIF Sundsvall möte Hammarby på Tele2 Arena i våras briljerade 
bortasupportrarna med banderollen ”Hej bönder, vi är Giffers”. Kan vi 
förvänta oss något lika pricksäkert idag?

– Haha. Tack för påminnelsen. Tyvärr har jag inte svaret. Det är Patronerna (GIF Sundsvalls 
officiella supporterförening) som kläcker sånt kul. Vi i GIF08 är snarast gamla och unga 
seriösa kepsgubbar utan humor...

Vilken DIF-spelare skulle du vilja se i GIF Sundsvalls tröja? 

– Jag skulle gärna se Kevin Walker tillbaka, hans ersättare Lars Gerson har varit bra, på 
samma nivå, men Walker kändes lite Mr GIF. Elliot Käck är son till en polare och även han 
har jag ett gott öga till. Framförallt skulle jag dock vilja sno Pelle Olsson från er. 
                      
                        DAVID BOGERIUS
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Lag S V O F GM-IM D P
IFK Norrköping FK 29 19 6 4 58-33 25 63

IFK Göteborg 29 18 8 3 50-20 30 62

AIK 29 18 6 5 53-33 20 60

Malmö FF 29 15 9 5 54-32 22 54

IF Elfsborg 29 15 7 7 55-40 15 52

Djurgården 29 13 9 7 48-35 13 48

BK Häcken 29 12 6 11 43-38 5 42

Helsingborgs IF 29 11 4 14 42-43 -1 37

Örebro 29 9 9 11 35-49 -14 36

Hammarby 29 8 9 12 34-37 -3 33

Gefl e IF FF 29 9 6 14 33-49 -16 33

GIF Sundsvall 29 9 5 15 32-48 -16 32

Kalmar FF 29 8 6 15 29-40 -11 30

Falkenbergs FF 29 7 4 18 36-52 -16 25

Halmstads BK 29 3 9 17 19-43 -24 18

Åtvidabergs FF 29 2 9 18 24-53 -29 15

Tabell

  Uppdaterad 29 okt

Säsong 2016-2017 kommer att spelas enligt följande:

Svenska Cupen:

- Gruppspel omg.1   20-21 februari
- Gruppspel omg. 2   27-28 februari
- Gruppspel omg. 3   5-6 mars
- Kvartsfi naler     12-13 mars
- Semifi naler     19-20 mars
- Final Torsdag    5 maj (Kristi himmelsf. d.)

Landskampsuppehåll   21-30 mars

Allsvensk premiär helgen  2-3 april
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DIF-kalendern
31 oktober        Hockey, SHL, på Globen mot Karlskrona, kl 16.00

1 november     Innebandy (H), Allsvenskan, borta mot Wibax Patriot   
   Piteå, kl 14.00
   U19, SM-Final mot Göteborg på Prioritet Serneke Arena   
   (Gbg), kl 16.00 Matchen sänds av DIFTV

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

8 november     Handboll, div 3, i Engelbrektshallen mot Gauthiod,   
   kl 19.15

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

11 november   Hockey, Riksserien, på Hovet mot Linköping, kl 19.30

13 november   Hockey, SHL, borta mot Frölunda, kl 19.00

14 november  Boxning, DIF-boxningsgala på Tomtebogatan 13 
   kl 14.00-18.00
   Bandy, på Spånga IP mot Ljusdal, kl 15.00
   Innebandy, Allsvenskan borta mot Salem 
   (Skogsängshallen), kl 16.00
   Hockey, SHL, på Hovet mot Frölunda kl 18.30   
   Hockey, Riksserien, borta mot Luleå, kl 19.30

15 november   Hockey, Riksserien, borta mot Luleå, kl 12.00

16 november  Hockey, SHL, på Hovet mot Örebro, kl 19.00

17 november  Bandy, Allsvenskan Norra, borta mot Falu BS, kl 19.00

18 november  Hockey, SHL, på Hovet mot Rögle, kl 19.00
   Handboll, div 3, borta mot Stubbhagen (Sollentuna   
   Sporthall), kl 20.30
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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.  Lloyd Saxton

2.  Joakim Nilsson

3.  Dennis Olsson

4.  Stefan Ålander

5.  Jón Guðni Fjóluson

6.  Rúnar Már Sigurjónsson

7.  Daniel Sliper

8.  Lars Christian Krogh Gerson

9.  Johan Eklund

11.  Sebastian Rajalakso

12.  Shpetim Hasani

14.  Pa Amat Dibba

16.  Simon Helg

17.  Tommy Naurin

18.  Robbin Sellin

19.  Adam Chennoufi 

21.  Eric Larsson

22.  Marcus Danielsson

23.  Philip Tägtström

25.  Robert Hammarstedt

26.  Erik Granat

27.  Granit Buzuku

30.  Peter Wilson

35.  Jonathan Malmberg

91.  Leo Englund
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