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Förköp av Matchprogrammet

Är du en av de som tycker att det är krångligt med kontanter?
Du kan nu förbetala dina program och lätt hämta upp ditt program innan match.

Minst 5 program (100 kr) och upp till 15 program (300 kr)

Kortet hämtas ut i samband med match efter betalning till PlusGiro eller med Swish. 

Beställ ditt kort genom att maila till bestall@bagspannaren.se

Besök www.bagspannaren.se eller facebook.com/bagspannaren för mer info.

Grupper	som	vill	ha	fl	era	program	till	matcherna	kan	boka	upp	sina	program	på	
samma adress. Inkom med förfrågan så löser vi avhämtning eller avlämning beroende 
på önskemål.
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Den första riktigt kalla vinterdagen. Eller 
den första kyssen när man är nykär. Att 
behöva gå upp tidigt för att åka till jobbet 
eller skolan. Eller doften av nybakade 
bullar. Hur många gånger man än har 
varit med om det så reagerar man ändå på 
samma sätt varje gång. 

Det är lite så jag känner inför fotbolls-
premiären. Hur många säsongspremiärer 
jag än har upplevt så känns det ändå nervöst 
och förväntansfullt. Inför den här säsongen 
fi nns det tre saker som är värda att titta på 
lite extra.

Värvningarna 
Super-Bosse Andersson verkar hålla fast 
vid samma strategi som förra året, att 
satsa på unga talanger samtidigt som man 
har en stomme av etablerade och ”säkra 
kort”. Tino, Moon, Mayambela, Olunga 
och Augustinsson tillhör de yngre, mindre 
kända värvningarna medans Hansson och 
Ranégie (på lån) är två spelare som är lite 
mer säkra kort som bara ska in och leverera.  
Att Bergström, Arvidsson och Stenman 
har förvunnit känns mindre tungt efter 
de värvningar som presenterats senaste 
veckan, även om Emil är en kugge som är 
svår att ersätta. 

Skadorna
Precis när folk började fråga om Radetinac 
har börjat träna igen skadade sig en annan 
nyckelspelare, Mrabti, i sin a-landslags-

debut under landslagets januariturné. 
Mycket tråkigt för både oss och Kerim 
själv, som dessutom missar OS-slutspelet 
i Rio. Men Kerim kommer att synas både 
på läktarna och i matchprogrammet under 
säsongen. Kerim kommer att kommentera 
matcher och läget i truppen.” Det kommer 
bli en lång väntan på att få se Harris och 
Kerim på banan samtidigt igen. Vi får 
hoppas på att Moon och Berntsen tar ett 
kliv framåt och växer i luckan som skapats 
på kanterna. 

(Uteblivna) Derbyvinster
Det var väldig länge sedan Djurgården 
vann ett derby. Det är något som inte bara 
gör supportrarna frustrerade, utan det 
kan sätta som ett spöke över laget när det 
kommer till dessa matcher. Årets gruppspel 
i Svenska Cupen innebär ett möte med 
Hammarby på hemmaplan som är av stor 
vikt för hur resten av säsongen kommer 
att se ut, både på läktarna och på planen. 
En vinst skulle ge vind i segeln som skulle 
räcka ett bra tag och förhoppningsvis leda 
till fl er derbyvinster denna säsong. 

Oavsett vilket känns denna säsongen som en 
av de mest spännande och roliga som vi har 
haft på ett bra tag. Vi har värvat riktigt bra, 
ekonomin verkar vara under kontroll, vi har 
Sveriges bästa supportrar och Sveriges näst 
bästa matchprogram. Vad kan gå fel? 

     HAMID ERSHAD SARABI

Bågspännaren Matchprogram 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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Tränarintervju

Det är dags för Svenska Cupens gruppspel. Även om det inte är klassiskt cupspel med 
utslagning så är det en väldigt kort form av serie och det finns inte utrymme att vänta in 
någonting utan redan första matchen är avgörande för fortsättningen. Det har vi sett de 
senaste säsongerna när vi via svaga resultat i första omgången har satt oss själva i knipa.
 
Det är över en månad till Allsvenskan startar och även om vi nu går in i tävlingssäsongen 
jobbar vi fortsatt med att laget ska utvecklas. Men träningen och pulseringen har sedan vi 
åkte till Turkiet varit inriktad på varje enskild match och det tycker jag också visat sig i de 
senaste matcherna där spelarna har sett piggare ut i benen och vi har haft bra fart i både 
försvar och anfall.
 
När det gäller matchen mot Ljungskile så har problemet varit att vi har haft svårt att scouta 
dem. Vi har inga filmer på dem under nya tränaren Jonas Olsson, den gamla guldtränaren 
från Göteborg som kommer tillbaks från en sejour i Norge. Det finns matcher från förra 
säsongen, men med en ny tränare kan vi inte utgå från hur de spelade då.
 
Vi vet att vi inte kan utgå från resultat vi vill uppnå i matcher utan vi måste utgå ifrån 
att förbereda oss för att göra en bra prestation, och det är precis vad vi ägnat oss åt den 
senaste tiden. Det har gått åt rätt håll under försäsongen och vi känns stabila just nu. Men 
det är en match i taget, varje match bäddar för läget i nästa match och innan det börjar är 
vi helt inriktade på matchen mot Ljungskile och inget annat. Med en bra prestation mot 
Ljungskile så hoppas vi att vi får med oss ett bra resultat, sedan får vi se på de andra lagens 
resultat och gå vi vidare match för match. Vi hoppas på ett bra stöd från läktaren och att vi 
får en riktigt bra start på den här serien. Målet är självklart att gå vidare från gruppspelet.
 
                                         JONAS RIEDEL
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DIF-panelen
1- Dags för fotbollen igen. Vad tycker du/hoppas du, att vi ska ta med oss från förra årets 
säsong?

2- Hur viktigt är cupen för dig? Är det bara derbyt som är viktigt eller är cupen som helhet 
större? Eller är det bara som en uppladdning inför allsvenska starten?

3- Vi har många unga spelare i årets trupp. Vem tror du kommer att sticka ut lite extra i år?

4- Vem är din favorit (spelare, ledare eller annat) genom tiderna i Djurgården och varför?

5- Bästa/värsta matchen/minnet från säsongen 2015?

Helena Avermark, 23, Fotograf för Järnkaminerna

1- Äntligen fotboll! Jag hoppas att vi kan ta med oss att när 
vi spelar för varandra och trummar på som en lagmaskin så 
är vi bra. Det syntes inte minst under våren och sommaren 
där varje enskild match inte alltid var toppen men där man 
ändå hittade sätt att vinna. 

På supportersidan tycker jag att vi ska ta med oss att 
det verkligen är allas ansvar att skapa det drag och den 
stämning vi vill ha på våra matcher. Även om man själv inte 

tillhör Sofia eller Slaktis kan man hjälpa till genom att sprida surret i sociala medier, bara 
en sådan grej tror jag kan göra stor skillnad.

2- Ett derby är alltid ett derby och dess betydelse behöver jag väl knappast ens förklara. 
Det är dags att tvåla till Bajen, inte bara på läktaren utan också sportsligt. Vi ska dock inte 
glömma att hela cupen är jätteviktig, det är den snabbaste vägen ut i Europa. Vi är sex 
matcher från Europaspel i sommar! För mig finns det bara att vi ska vinna varje match 
på vägen, där derbyt är ett otroligt viktigt stopp. Så hoppas jag att alla ser det, både vi på 
läktaren och de i och kring laget.  

3- Rent spontant hoppas jag att Hampus får chansen på allvar i år, det skulle nog alla unna 
honom. Bland de yngre spelarna tror jag att det här kan bli året då Karlström går in och 
briljerar som ordinarie i startelvan, jag tror inte att det dröjer speciellt länge innan han och 
Walker är det givna mittfältsparet. Slutligen måste jag säga att jag är nyfiken på att se vad 
de kilon Berntsen sägs ha lagt på sig i vinter kan göra för hans närkampsspel. En starkare, 
mer fysisk Berra tror jag kan bli farlig!

4- Ouff, den här frågan är ju helt omöjlig att svara på! Jag vet faktiskt inte om jag har någon 
riktig favorit sådär så jag får nog passa på den. Just nu klappar hjärtat lite extra för Simon 

DIF-panelen

bgspmatch_16_ cupen.indd   5 18/02/16   13:41



DIF-panelen
Tibbling, så han kanske får ligga som bubblare tills när någon frågar igen om tio år. Jag 
tillhör dessutom den exklusiva skaran som sett honom i jeans, bara en sån grej. 

5- Jag missade ju några riktiga bottennapp som Gefl e borta, så jag får säga andra halvlek 
mot aik borta. Ett sånt totalt jädra antiklimax med en man mer och total dominans i första, 
15 raka obesegrade och så går de ut och kör över oss totalt. Ovärdigt.

Jonas Teng, 40, Dr Jones

1- Att laget fortsätter jobba för varandra. När någon 
saknades klev ofta någon annan in istället. Det känns som 
att Pelle har skapat en bra stämning i gruppen.

2- Jätteviktig! Det är den kortaste vägen ut i Europa... En 
klyscha, men sant. Man måste vara bra och prestera redan 
i första matchen som bekant, så tre poäng mot Ljungskile 
måste det bli. Derbyt är en extra bonus, och med bra resultat 
där blir vi stärkta mentalt inför Allsvenskan.

3- Jesper Karlström tror jag kommer ta ytterligare kliv i år.

4- Stefan Rehn! Att komma tillbaka som han gjorde och leda oss upp till Allsvenskan och 
sedan vidare till guldet 2002 är oförglömligt. 

5- Bästa minnet är bortaderbyt mot Hammarby som tyvärr slutade med förlust på planen. 
Men läktarmatchen var en jordskredsseger för oss djurgårdare och det mäktigaste jag varit 
med om på en fotbollsläktare. Värsta minnet är att det inte blev någon derbyseger.

Andreas Widell, 44, Bästerwisser

1- Jag hoppas att vi fortsätter att spela en positiv fotboll 
med snabbt passningsspel och många målchanser. Vet 
inte om det är Tele2 Arenas snabba konstgräs som gör det, 
men det är betydligt mer händelserikt nu än sista åren på 
Stockholms Stadion.

2- För mig är cupen viktig! Sverige har så få platser och 
chanser till Europaspel så att vinna Svenska Cupen borde 
vara högprioriterat. Vi har ännu inte vunnit något ”riktigt” 

derby på Tele2... En seger mot Bajen skulle betyda oerhört mycket, särskilt mentalt, för 
både lag och fans.

3- Jag har ärligt talat dålig koll på de yngre, men jag hoppas att Jesper Karlström ska 
blomma ut till en startspelare av hög klass.

4- Andreas ”Adde” Johansson. Jag ser honom som starten för de fantastiska åren 2000-
2005 då Djurgår’n dominerade på alla plan. Dessutom har han ett vackert förnamn. Att 
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DIF-panelen

”byta” Touma mot Adde ser jag som samma succé som när Quebec (sedermera Colorado) 
bytte Lindroos mot Foppa. Att dessutom få pengar för bytena var som att stjäla godis från 
småbarn!

5- Bäst: Haris och Mush samspel och spelförståelse samt Mrabtis genombrott.
Sämst: Haris korsbandsskada samt att Mush låneavtal inte gick att förlänga, där rök 
guldet?! Mrabtis korsbandsskada under landslagets Kalle Anka Cup-turnering var också 
j-ligt trist (vet att det var i början av 2016 men vill inte börja året negativt).

David Bogerius, 44, DIF-Expert

1- Vi hängde med i den absoluta toppen under ett par månader 
som jag hoppas blir fler i år. Sett till hela förra säsongen 
var det glädjande att flera av spelarna utvecklades och tog 
stora kliv framåt: Haris Radetinac, Jesper Arvidsson, Kerim 
Mrabti med flera. Det tyder på att tränarna gör en del rätt 
ute på Kaknäs. Det var också positivt att vi lyckades avgöra 
flera jämna matcher tack vare individuella prestationer av 
hög klass.   

 
2- Ett derby är alltid ett derby så jag vet inte vad som är störst men jag har alltid tyckt att 
cupen är viktig, inte minst när vi vinner den. Jag minns ju några sköna cupfinalvinster 
mot AIK och Göteborg som jag gärna upplever igen. Och som cupupplägget är nu tycker 
jag att det blir en roligare uppladdning inför säsongen med tävlingsspel i stället för enbart 
träningsmatcher. 

3- Jag tror att nr 14, Besard Sabovic, kan vara redo för ett genombrott men frågan är 
hur mycket speltid han får under säsongen. Det skulle heller inte förvåna mig om Jesper 
Karlström tar ytterligare ett eller ett par kliv i rätt riktning.

4- Tommy Berggren. Han blev allsvensk skyttekung det året jag började gå på matcher 
(1978) så det föll sig ganska naturligt att han blev en stor favorit. Det sägs att han var så 
laddad inför derbymatcherna att även lagkamraterna blev rädda för honom.

5- Oj, det känns som ganska länge sen nu men bästa minnet är kanske Sam Johnsons galna 
soloavgörande mot Häcken hemma på Tele2Arena. Andra halvlek mot AIK på hemmaplan 
var också en höjdare, det enda som fattades var ett avgörande mål. Det värsta minnet är 
vårt bedrövliga derbyfacit och inte minst insatsen på Friends Arena den 10 augusti. Där tog 
säsongen slut på många sätt för oss. 

Har du en vass penna, ett stort Djurgårdshjärta och vill skriva för 
Bågspännaren? Kontakta oss på info@bagspannaren.se
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Tony Lydén, 48, DIF-taktiker

1- Att vi fortsatt kunna städa bort lag på den undre halvan. 
Det var länge sedan DIF var så bra mot de sämre lagen som 
under 2015, mot dessa snittade DIF 2,5 poäng per match. 
Kan DIF behålla det samt börja prestera mot de bättre 
kommer det här bli en spännande säsong. 

2- Sjukt viktig, av flera anledningar. Först och främst är det 
en stor möjlighet att komma ut i Europa igen. Det var ju 
som bekant några år sedan. Nästan lika viktigt är det att 

spela riktiga tävlingsmatcher för att komma i bra form till den allsvenska premiären. Sist 
men inte minst, i år när Hammarby är i vår grupp, så är det hög tid att vinna ett derby. Det 
skulle betyda oerhört mycket för oss supportrar och för lagets självkänsla. 

3- Får vi behålla Sam Johnson så kommer han nog bli årets utropstecken. Nu fick han 
förvisso sitt genombrott redan förra året med tio mål, men det finns ännu mer att hämta 
där och grabben är bara 22 år. Annars tror och hoppas jag att Karlström kan det där steget 
i utvecklingen som Kerim Mrabti gjorde förra året. Han är kanske lagets mest kreative 
spelare, han måste bara lära sig värdera lägena lite bättre. Sedan har vi Besard Sabovic 
som under förra säsongens U21-spel visat att han är mogen för A-lagspel. Han kommer 
garanterat få speltid under 2016 och han kommer göra det bra. Det är en potentiell 
landslagsspelare. 

4- Som spelare kommer det alltid vara MP. Han var härföraren under starten av gulderan, 
även om han inte var den stora stjärnan. Styrde och ställde laget som defensiv mittfältare. 
Han hade speluppfattning och en uppspelsfot som få andra. Han hade dessutom fysiken att 
stoppa vilken spelare som helst. Han hade precis blivit uttagen till landslaget då en skada 
satte stopp för hans karriär. Det var också MP som satte straffen mot HIF på Stadion 2001 
som gjorde att vi tog oss ut i Europa första gången på över 10 år. 

5- Det bästa är andra halvleken mot AIK hemma. Efter att ha blivit utspelade i första och i 
underläge 0-2 tar Kerim Mrabti tag i taktpinnen och snurrar upp hela AIK och ser nästan 
på egen hand till att vända matchbilden. Resten av laget tar rygg på Duracell-kaninen från 
Enköping och plötsligt vinner DIF alla bollar och pressar AIK under resten av matchen. 
Med lite flyt hade vi även vunnit.

DIF-panelen

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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Nu när du ser på laget lite utifrån men ändå med stor närhet, vad tycker du 
är de största förändringarna från förra årets läge i truppen? Är det någon 
spelare som utmärkt sig under försäsongen som kanske också lyser lite extra 
nu i cupspelet?

Vi har en del förändringar i truppen men som i det stora hela har vi stommen kvar av 
truppen och det känns bra att jobba vidare med det vi har. Nu när cupen startar är vi re-
vanschsugna efter att vi fl oppade i cupen förra året. Varje match är lika viktig när det är 
tävlingsmatch, så det är inte svårt att tagga till oavsett om det är cupen eller Allsvenskan 
som gäller. 

Nu inför starten så tycker jag att det fi nns många som varit bra men jag tror att Elliot 
[Käck], Berntsen och Karlis [Karlström] kommer att slå på stort under cupen.

I cupen tycker jag att ni i publiken ska förvänta sig att vi vinner, inget annat. Jag sitter själv 
på läktaren så jag förväntar mig också en vinst. 
     

            STEFAN ANDERSSON

Läget i laget

Läget i laget med

Kerim 
Mrabti
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En stor fördel med värvningen av mittbacken/innermittfältaren Marcus Hans-
son är att vi Djurgårdare slipper lida av hans målskytte. Den hårdföre 26-årin-
gen från Hille är inte någon stor målskytt (nio mål på 173 matcher) men har 
ändå haft den dåliga vanan att slå till mot blårandigt motstånd. Det började 
med hans allra första allsvenska mål som gjordes på Stockholms Stadion 2011, 
och vilken fullträff sedan. Pa Dembo Touray i DIF-målet var chanslös trots att 
Marcus Hansson slog till från drygt 30 meter. 

– Ska man göra sitt första mål ska man väl göra det snyggt, konstaterade Hans-
son nöjt efter 1-1-matchen.

Ett och ett halvt år senare var det dags igen. Erton Fejzullahu hade gett Djurgården lednin-
gen på Strömvallen men Marcus Hansson blåste än en gång Djurgården på en trepoängare 
när han nickade in kvitteringen. Och vem om inte Marcus Hansson bredsidade in 1-1 som 
också blev slutresultatet på samma arena 2014? 

Spelarprofil

Marcus  
Hansson
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Någon omskolning lär dock inte vara aktuell under den närmsta tiden.

– Tanken är väl att jag ska spela mittback först och främst men även kunna täcka upp på 
mittfältet om det skulle behövas. Det är alltid en fördel att kunna täcka upp på flera olika 
positioner. Under början av karriären var jag forward men sen har jag långsamt klivit till-
baka i banan, säger Marcus Hansson.

Efter ett år i Nordnorge med Tromsö i norska ligan ser han fram emot att återvända till 
Allsvenskan. Tränaren Pelle Olsson är han väl bekant med sedan deras gemensamma tid 
i Gefle.

– Jag känner även Alexander Faltsetas och Amadou Jawo som var där och spelade. Sen har 
jag också varit med på en landslagssamling (U21) med Tim Björkström. 

Hemmadebuten klarades av med bravur när Djurgården besegrade Ålesund med 2-0 på 
Tele2 Arena den 13 februari.

– Jag tycker vi spelade stabilt hela laget och hade bra organisation i försvarsspelet. Det var 
första gången jag spelade ihop med ”Jake” (Jacob Une Larsson) i mittförsvaret och det är 
alltid lite ovant men jag tycker att vi löste de flesta situationer. Ålesund höll i bollen bra 
men vårt lag var så kompakt att de fick spela på utsidan av oss utan att kunna skapa några 
farligheter. 

Publiksiffran 6127 på en träningsmatch i februari imponerade på nyförvärvet.

– Ja, det var jätteroligt att det kom så mycket folk. Stödet från supportrarna är fantastiskt. 

Sagt om Marcus Hansson:

”Jag sa tidigt att Hansson skulle bli en allsvensk spelare, men det var inte så många som 
trodde på mig. Han kunde göra en glidtackling i försvaret för att i nästa anfall komma till 
avslut. Man har något speciellt när man visar en sådan karaktär i så pass ung ålder.” 
Janne Mian, tränare i Elfsborg. 

”Jag har haft honom i sex-sju säsonger. Han var lagkapten och har en stor arbetskapacitet. 
En väldigt bra karaktär.”
Pelle Olsson, DIF          
        DAVID BOGERIUS

Spelarprofil

Fakta

Namn: Marcus Hansson
Ålder: 26
Läng/vikt: 186/83
Moderklubb: Åbyggeby FK
Landskamper: 1 U21, 2 U19, 3 U17.
Intressen: Snowboardåkning, aktier. Varvade allsvenskt spel med högskolestudier i ekonomi 
i Gävle. 
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Svenska Cupen

Nu är det dags igen för cupens gruppspel, som är den tredje rundan av Svenska Cu-
pen 2015/16. Första omgången bestod av 64 SDF-lag (Specialdistriktsförbund). De 32 
segrarna möter de 32 SEF-lagen (Svensk Elitfotboll), dvs de 32 lagen i Allsvenskan och 
Superettan. 

Lottningen är fri men lagen är indelade i två geografiska grupper (norr och söder) inom 
SDF- resp SEF-lagen. SDF-lagen spelar alla på hemmaplan i omgång två. Från omgång 
två gick endast tre av SDF-lagen vidare: Tenhults IF som segrade över Mjällby (Superet-
tan), Trollhättan FC som segrade mot Utsikten (Superettan) efter förlängning och BK 
Forward som slog ut Åtvidaberg (Allsvenskan). Alla tre utslagna SEF-lagen fick också 
lämna sina respektive serier senare under förra säsongen.

I omgång tre, alltså gruppspelet där vi är nu, placeras SEF-lagen in i grupperna utifrån sin 
serieplacering 2015. Går alla lagen vidare kommer till exempel den allsvenska serieseg-
raren spela i grupp 1 och möta det sextonde högst rankade laget som är kvar. Alltså spelar 
till exempel Norrköping mot Jönköpings Södra i Grupp. De övriga sexton lagen lottas in 
i grupperna med fri lottning. Dock kan inte två SDF-lag lottas in i samma grupp, om inte 
antalet SDF-lag som kvalificerat sig till omgång 3 överstiger åtta till antalet. Högst rankat 
övrigt lag som lottats in i gruppen placeras in som C och återstående lag placeras in som 
D.
 
Exempel, grupp 6:
A: Lag 6 (Vi , som kom 6:a i Allsvenskan)
B: Lag 11 (Hammarby som slutade 11:a)
C: Lottning
D: Lottning
 
Varje lag i respektive grupp möts en gång där två lag har två hemmamatcher. Om det 
finns ett SDF-lag i gruppen har de rätt till två hemmamatcher. Vid fördelning av hem-
mamatcher mellan SEF-lag ska högst rankade lag ha rätt till två hemmamatcher. Lag A 
och B i respektive grupp möts i sista matchomgången och A ska vara hemmalag i den 
matchen.

Cupen 2016

Speldatum Grupp 6:
 
Runda 1
2016-02-21 15:00               Hammarby - Syrianska FC   Tele2 Arena  
2016-02-22 19:00               Djurgården - Ljungskile SK   Tele2 Arena  
Runda 2
2016-02-28 14:00               Syrianska FC - Djurgården   Södertälje Fotbollsarena 
2016-02-29 19:00               Hammarby - Ljungskile SK   Tele2 Arena  
Runda 3
2016-03-06 14:00               Ljungskile SK - Syrianska FC   Strömsvallen Konstgräs 
2016-03-06 14:00               Djurgården - Hammarby   Tele2 Arena
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Gruppsegraren går vidare till kvartsfinal där de fyra bästa (rankat efter poäng, målskill-
nad, gjorda mål) gruppsegrarna kommer att få hemmamatch. Fri lottning mot de övriga 
seriesegrarna gäller i övrigt. I semifinalerna är det fri lottning och hemmaplan avgörs av 
vilket lag som dras först. I finalen lottas ett hemmalag som får spela på sin ordinarie hem-
maplan.

Svenska Cupen

Vid en första anblick så känns det som att Grupp 1 är den tuffaste gruppen med tre 
allsvenska lag. Visserligen två nykomlingar men ändå en tuff grupp. Göteborg och AIK 
ser ut att ha fått enkla uppgifter på pappret. De är dessutom båda lag som brukar gå bra i 
cupspelet historiskt.
Med tanke på att det är bara ett lag i varje grupp som går vidare är det tämligen troligt att 
det endast blir allsvenska lag som går vidare till kvartsfinalerna - inte minst med tanke på 
att det finns minst två allsvenska lag i varje grupp, förutom i Göteborgs grupp. 

Med det aktuella upplägget med cupens tredje omgång som avgörs som gruppspel innan 
allsvenskan drar i gång verkar det som att fler lag faktiskt satsar på cupen. Det ger ju både 
en bättre matchträning än träningsmatcherna och högre publiksiffror vilket gör att det 
är lättare för spelare och ledare att tagga till. Förhoppningsvis är DIF mer taggade i år än 
tidigare.

                  STEFAN ANDERSSON

Speldatum för kvartsfinal, semifinal och final:

Kvartsfinaler	 12-13	mars
Semifinaler				 19-20	mars
Final  5 maj

Övriga grupper:
 
Grupp 1:
IFK Norrköping 
Jönköpings S:a
Östersund   
Athletic 

Grupp 2: 
IFK Göteborg
Halmstad
Degerfors
Frej

Grupp 3:
AIK
Falkenberg
Varberg 
Tenhult (SDF-lag)

Grupp 4:
Elfsborg
Kalmar 
Assyriska
Värnamo

Grupp 5:
Malmö
Sundsvall
Sirius
Ängelholm
 

Grupp 7:
Häcken
Gefle
BP
Trollhättan (SDF-lag) 

Grupp 8:
Helsingborg
Örebro
GAIS
Forward (SDF-lag)
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Motståndare

Ljungskile

Matchställ:   Gröna tröjor, gröna byxor, vita strumpor
Placering 2015:   Sexa i Superettan
Cupen 2015:   Trea i gruppspelet (omg 3) efter Göteborg och Trollhättan
Bästa målskytt 2015:  Hannes Stiller, 9 mål
Tränare:   Jonas Olsson, ny 2016 från Ullsaker/Kisa, Norge 
Assisterande tränare:  Hannes Stiller (andra säsongen)

Målvakter
1. August Strömberg 
21. Jonathan Johansson  
30. Gabriel Persson 
Backar
2. Ahmed El Amrani 
5. Petter Björlund 
6. Allan Mohideen 
20. Linus Dahl 
Mattias Pedersén 

Mittfältare
7. Hampus Andersson 
10. Ahmed Suleiman
11. Jacob Olsson 
15. Alexander Mellqvist 
17. Yussif Chibsah 
24. Aleksandar Kitic 
25. Peiman Eliassi 
28. Gustav Hallberg
Martin Cruz Aliaga 

Anfallare
9. Hannes Stiller 
14. Gabriel Altemark-
Vanneryr 
19. Admir Bajrovic  
23. Niclas Holgersson 
Tim Nilsen

 
Cupmatch omgång 2: 
Hittarps IK – Ljungskile 0-3 (0-2) 
Målskyttar: H Andersson, J Lindberg, J Olsson
 

Djurgårdens motståndare i gruppspelet

Syrianska

Matchställ:   Rödgul-randiga tröjor, röda byxor, röda strumpor
Placering 2015:   Sjua i Superettan
Cupen 2015:   Trea i gruppspel (omg 3) efter Helsingborg och Halmstad.
Bästa målskytt 2015:  Saman Ghoddos, 8 mål (2016 i Östersund)
Tränare:   Bosko Orovic (ny 2016 från Qviding) 
Assisterande tränare:  Steven Younan (andra året)

Målvakter
1. Dejan Garaca
21. Hampus Elgan
Backar
2. Victor Wernersson
3. Mattias Liljestrand
6. Samuel Aktintioye
22. Alex Michel
24. Rebin Sulaka

Mittfältare
5. Stefan Ilic
7. Kevin Bisse
8. Daniel Bennassar Nilsson
10. Nahir Oyal
11. Charbel Georges
16. Kamaliza Mahad Ndhodi
17. Felix Michel
18. Success Nwosu Chimpanka
25. Charbel Ceylan
29. Victor Garcia

77. Louay Chanko
88. Robin Book 
Anfallare
9. Bachir Katourgi
14. Tif Kalyoma
19. Charbel Mirza
99. Richard Yarsuvat
Gino Yurekci

Matchställ:   Rödgul-randiga tröjor, röda byxor, röda strumpor
Placering 2015:   Sjua i Superettan
Cupen 2015:   Trea i gruppspel (omg 3) efter Helsingborg och Halmstad.
Bästa målskytt 2015:  Saman Ghoddos, 8 mål (2016 i Östersund)
Tränare:   Bosko Orovic (ny 2016 från Qviding) 
Assisterande tränare:  Steven Younan (andra året)

2. Victor Wernersson
3. Mattias Liljestrand
6. Samuel Aktintioye

Mittfältare
5. Stefan Ilic
7. Kevin Bisse
8. Daniel Bennassar Nilsson
10. Nahir Oyal
11. Charbel Georges
16. Kamaliza Mahad Ndhodi
17. Felix Michel
18. Success Nwosu Chimpanka
25. Charbel Ceylan
29. Victor Garcia
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Motståndare

Anfallare
9. Hannes Stiller 
14. Gabriel Altemark-
Vanneryr 
19. Admir Bajrovic  
23. Niclas Holgersson 
Tim Nilsen

Cupmatch omgång 2: 
Härnösand – Syrianska 1-3 (1-2) 
Målskyttar SFC: S Karlsson, M Liljestrand B Katourgi

Hammarby

Matchställ:   Vita tröjor, gröna byxor, vita strumpor
Placering 2015:   Elva i Allsvenskan
Cupen 2015:   Utslaget i kvartsfi nal, 0-3 borta mot Elfsborg
Bästa målskytt 2015:  Erik Israelsson 6 mål
Tränare:   Nanne Bergstrand (tredje säsongen) 
Assisterande tränare:  Carlos Banda (femte säsongen)

Målvakter
1. Ö Kristinsson
24. W Eskelinen
25. T Markström
Backar
2. B Már Sævarsson
3. R Magyar
6. J Aidoo 
9. S Batan
23. L Sætra
77. M Solheim

Mittfältare
4. E Israelsson
5. P Haglund
8. J Persson
10. K Bakircioglu
11. A Smárason 
14. F Torsteinbø
18. O Silverholt
20. A Rennie
21. M Hallberg

22. L Mendonça Fuhre
26. D Jajic
34. M Söderqvist
Anfallare
7. Alex Medeiros de Azeredo 
27. I Lidberg
55. I Khalili
 

Cupmatch omgång 2: 
Carlstad Utd – HIF 2-3 (1-2)
Målskyttar HIF: K Bakircioglu, L Sætra, Självmål Carlstad
 

Kommande hemmamatcher i Allsvenskan

Torsdag 7 Apr 19:00  Tele2 Arena, Allsvenskan   DIF - Falkenberg FF
  
Tisdag 19 Apr 19:00  Tele2 Arena, Allsvenskan   DIF - Hammarby  

måndag 2 Maj 19:00  Tele2 Arena, Allsvenskan   DIF - Östersund

torsdag 19 Maj 19:00  Tele2 Arena, Allsvenskan   DIF - Kalmar FF  

söndag 22 Maj 17:30  Tele2 Arena, Allsvenskan   DIF - Helsingborg

Köp biljetter på dif.se.
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DJURGÅRDEN

12. Kenneth Høie 

23. Hampus Nilsson

2.  Tim Björkström

3.  Elliot Käck

4. Jacob Unde Larsson

5.  Stefan Karlsson

6.  Alexander Faltsetas

7. Seon-Min Moon

8.  Kevin Walker

9.  Haris Radetinac

10. Daniel Berntsen

11. Amadou Jawo 

13. Mathias Ranégie

14. Besard Sabovic

15. Omar Colley

16. Sebastian Andersson

17. Michael Olunga

18. Kerim Mrabti

19. Marcus Hansson

20. Sam Johnson

21. Mihlali Mabhuti Mayambela 

22. Jesper Karlström  

24. Tinotenda Kadewere

28. Jonathan Augustinsson

st
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er
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e
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Hemmapremiär Allsvenskan Torsdag 7 Apr 19:00 Djurgården . Falkenberg
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