
Matchprogram Allsvenskan
Djurgården - Falkenberg 7 april 2016

Pris: 20 Kr
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Välkomna till en ny spännande 
fotbollssäsong när Djurgårdens IF firar 
125 år. Med varje säsongsstart föds nya 
förväntningar och spännande utmaningar 
väntar. Det kan dock snabbt vändas i 
frustration och grusade drömmar bara 
genom en felberäkning. Säsongsstarten i 
fjol var ett sådant tillfälle när det inte var 
så positiva vindar runt oss men även då 
visade det sig att det kunde bli bättre. Desto 
roligare nu när vi har flera positiva besked i 
inledningen av serien. Först och främst satt 
segern i premiärmatchen mot Örebro på 
Behrn Arena väldigt skönt. Första segern i 
en premiär sedan 2009, då även Örebro stod 
för motståndet, då gjorde Sjölund matchens 
enda mål på Stadion. Just Örebro har vi 
haft lätt för de senaste åren, söndagens 
seger innebar femte raka bortasegern mot 
Örebro – ett slags klubbrekord tydligen – 
vi har inte haft fem raka segrar mot något 
annat lag på bortaplan enligt uppgift.
 
Dagens motståndare, Falkenberg 
premiärspelade samtidigt som vi spelade i 
Örebro. Även den matchen slutade 0-2 men 
till bortalaget IFK Göteborg, där Hysén låg 

bakom segern. Falkenberg hade lite svårt 
att få igång sitt spel men kommer säkerligen 
att vara revanschsugna i kvällens match. De 
har dock inte haft lätt på tele2 tidigare, i fjol 
vann vi med 3-1 och även andra matchen 
på arenan förlorade de , då med 3-0. 2014 
vann vi med 1-0. 
 
Matchprogrammet, Bågspännaren Match är 
inne på andra säsongen och förhoppningsvis  
uppskattar du programmet. Vi hoppas i alla 
fall på att det beröm vi får också innebär att 
vi i fortsättningen får många trogna köpare, 
vilket är en förutsättning för att vi ska 
kunna fortsätta göra komma ut med vad vi 
vill göra till allsvenskans bästa program. Vi 
är inte där ännu men återkoppla gärna med 
vad du skulle vilja att vi förbättrar. Du kan 
också hjälpa oss att bli bättre på andra sätt. 
Vi behöver folk som kan hjälpa oss att sälja 
på matcherna, enstaka tillfällen eller oftare, 
allt är välkommet och viktigt! 
Tack och hoppas att vi tillsammans får njuta 
av en spännande säsong 2016! 

    
      STEFAN ANDERSSON

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

Sällan har jag träffat någon som är så mån om att berätta, förklara, och kanske 
även försvara sina val som Pelle Olsson. Jag tror det grundar sig i en vilja att 
vi alla skall förstå hur han tänker fotboll och därmed även de beslut han tar. 

Det är tydligt att Pelle fått frågan om spelidén många gånger. Han börjar förklara den 
utförligt långt innan jag ens tänkt fråga om den. Jag återkommer till hur jag uppfattar den 
lite senare i texten. Vi diskuterar både högt och lågt rakt igenom intervjun där även den 
assisterande tränaren Anders Johansson är med. 

Efter en stund tycker jag mig skönja en slags filosofi hos Pelle. En komponent som ständigt 
återkommer är att man måste tro på vad man gör. Det vill säga att inte avvika från sina 
idéer bara för att det för tillfället går emot. Inte ändra sig eller anpassa sig. Det kanske låter 
lite stelbent men det finns också något tryggt i den filosofin. Något att alltid kunna falla 
tillbaka på; en tanke, en idé. 

Tanken var annars att Pelle i lugn och ro skulle få bygga vidare på förra årets lyckade säsong. 
En trupp in takt, redo för nästa steg. Så blev det inte riktigt. De tongivande spelarna Kerim 
Mrabti och Emil Bergström blev båda uttagna till landslagets januariturné. Kerim skadade 
sig i en av matcherna och blir borta större delen av säsongen medan Emil såldes till Rubin 
Kazan. Därmed var lugnet slut. Med Cup-spel redan i februari så fanns ytterst lite tid att 
matcha in de nya spelarna och hitta rätt i systemet. Det visade sig med brysk tydligt att DIF 
inte var redo. Ingen av cupmatcherna var väl genomförda och DIF åkte obönhörligen ut. 
Kanske var det bra trots allt, att få några veckor att bygga upp laget igen. 
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Tillbaka till diskussion om spelsystem. En av de första sakerna Pelle gör under intervjun 
är att rita in var de flesta målen görs ifrån på planen. Vilket är en yta runt straffpunkten 
och någon meter bak och i sidled. Den ytan vill alla lag försvara förklarar Pelle. Så lägg 
istället fokus på korridorerna. Låt omställningarna gå till yttermittfältarna som sedan 
överlappar med ytterbackarna och kom till inläggsmöjligheter. Med andra ord; försök 
inte ens anfalla via centrallinjen. Min invändning blir att DIF blir för förutsägbara. Att 
ständigt spela på samma sätt gör ju att motståndarna ”vet” vad som händer då DIF 
ställer om till anfall. Även här är Pelle krass – Tror du inte att alla tränare redan vet hur 
alla andra lag spelar? Det finns inga överraskningar, bara hur väl spelarna utför sina 
prestationer. Därför var det extra intressant att höra Örebros tränare Axén kommentera 
Djurgården efter premiärmatchen. Han sade något i stil med - Man vet ju hur Djurgården 
spelar, men de gör det så bra. Vi lurades in deras fälla. Där någonstans börjar jag bättre 
förstå Pelle. Han vill att Djurgården skall jobba utifrån en tydlig spelidé och givna roller. 
Kanske är det så man bygger trygghet och igenkänning i ett lag. Det funkade onekligen 
mycket bra mot Örebro. 

En annan sak som brukar diskuteras flitigt är innermittfältet. Även här är Pelle tydlig. 
Det skall primärt vara defensivt/balanserande. Även om de olika spelarnas egenskaper 
gör att det ser annorlunda ut beroende på vem som spelar. Vi kommer snabbt in på roller 
i vår diskussion snarare än spelare. Varje spelare i DIF skall kunna ta flera roller och 
varje spelare tar med sig sina unika egenskaper för att lösa den uppgiften, men rollen är 
densamma. Här börjar jag också förstå komplexiteten i värvningarna. I ett europeiskt 
storlag har du råd att ha spelare som bara har en enda roll, men inte i Allsvenskan. 
Trupperna skulle bli för stora och för dyra. Alltså måste du finna mångfacetterade spelare.  
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Med denna grundtanke faller till del min fråga om vilka kombinationer av forwards han 
föredrar.  Återigen faller han tillbaka i att alla anfallare skall kunna ta rollerna som både 
förste och andre forward. 

Okej, men om spelsystemet är tämligen enkelt i sin natur och rollerna är tydliga vad är 
det då som avgör matcherna? Det är den individuella skickligheten i att lösa sin rolls 
uppgift. Laget som helhet skall alltså ge rätt förutsättningar till avgöranden. 

När vi kommer in på förra säsongen så nämner jag att DIF var otroligt stabila mot 
alla lag under oss i tabellen och att dessa städades bort ytterst effektivt undrar jag om 
detta är frukten av tydligt spelsystem. Återigen får jag svaret att laget gett sig själva rätt 
förutsättningar.  Mot lagen ovanför oss i tabellen var det nästan omvänt. Det är något 
laget nu jobbar med att förbättra, ett höja sig ett snäpp till. Att börja ta poäng även av 
dem. Att ha ett ungt och lovande lag har också sina brister. Erfarenheten finns inte där 
och enligt Pelle är det en av orsakerna som gjort att DIF inte vann fler matcher mot de 
bättre lagen. Inget som han skyller på utan bara konstaterar. 

Då vi diskuterar att det ibland kan se lojt eller oengagerat ut på plan förklarar Pelle 
svårigheten att ”skapa desperation”, det vill säga att få alla att känna att varje match och 
situation är av avgörande karaktär. Det blir snabbt diskussion om psykologi. Hur jobbar 
man med att få en spelare som lyckats mycket bra att fokusera på nästa träning, nästa 
match, och inte var han skall spela nästa säsong? Hur får man etablerad hemvändare att 
känna gnistan mot Falkenberg borta i omgång 3? Vi kommer naturligt in på möjligheten 
att bryta mönster och taktik under en match. Pelle menar att det i stort sett omöjligt att 
under en halvlek skapa en förändring. – På Tele2 är ljudkulissen så hög att man inte 
kan kommunicera med någon spelare som står längre bort än 10 meter. Hur skall jag 
då få igenom en markant förändring? Han hävdar vidare att tränare som skriker och 
gestikulerar under matcherna mest är ett spel för gallerierna. 

En annan sak jag undrat mycket över, speciellt då så mycket handlar om ekonomi idag, 
är hur tränare tänker kring spelare med utgående kontrakt. Alltså, väljer tränare att 
spela en yngre spelare med längre kontrakt hellre än en äldre spelare med utgående 
kontrakt givet att ungefär lika bra? Det kanske är svårt att få ett helt ärligt svar här men 
Pelle hävdar att han alltid tar ut bästa laget för att vinna nästa match. Det är så långt 
han ser. Dessutom menar han att det skulle bli ohållbart i längden att tänka så. Svårt att 
motivera ett lag och skapa samhörighet om beslut tas på andra grunder än rent sportligt 
prestation. 

Vi snuddar också vid DIF oförmåga att vinna derbyn; en öm punkt. Jag känner inte att 
vi behöver avhandla den ytterligare, utan konstaterar att Pelle är kanske den som mest 
trånar efter den där derbysegern. De yttre ”kraven” och intresset är mycket påtagligt 
inom DIF. Att leda ett storlag är också att kunna hantera den enorma bevakningen som 
finns. Men om någon fortfarande tror att Pelle inte insett hur mycket alla Djurgårdare 
längtar efter framgång och derbyvinster så tror de fel. 

 
                                        TONY LIDÈN
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Matchrapport

Tre sköna poäng borta 
mot Örebro
Premiären mot Örebro gav inte bara tre poäng utan väckte även förhoppningar om 
kommande omgångar. Visst är det tidigt och svårt att säga om vad Örebro egentligen står 
för. Men DIF visade upp ett spel som tyder på tålamod och möjligheter till variationer.

+ Ranégie. Trots matchotränad visar han farligheter och att han är jobbig att möta. Kan 
bli riktigt kul att se vad det räcker till 2016. 

+ Käck. Väldigt bra offensivt bidrag under matchen utan att tappa defensiven. 
Vänsterbackar blir bättre andra året i DIF.

+ Mittfältet. Trots att Haris, Kerim och Karlström saknas stod man upp bra och var 
kreativ under hela matchen

- tillfälligt (?) ofokuserat försvarsspel. Örebro hade några gånger chansen att kvittera 
eller reducera. Det kändes som att det uppstod lite lätt ibland och det var kanske till viss 
del brister i hemmalagets skärpa som gjorde att ledningen höll isig?

Startelva DIF
Høie 
Björkström - Hansson - Colley - Käck  
Moon (66) - Faltsetas - Walker (K) - Berntsen 
Ranégie (78) - Johnson (85) 

Ersättare 
Karlsson  (in 66), Olunga  (in 78), Jawo (in 85) 

Örebro: 
Rinne 
Björnkvist – Almebäck – Moberg – Ring (86) 
Broberg (19) – Gerzic (78) – Åhman Persson (K) D Gustafsson 
A Kamara – Ajdarevic 

Ersättare 
Holmberg (19), Sema (78), Hines-Ike (86) 

Matchfakta: 

Mål
24: 0-1 Sam Johnson, nickmål (Daniel Berntsen) 
56: 0-2 Omar Colley, nickmål (Tim Björkström) 

Varningar 
32: Sebastian Ring (ÖSK) 
69: Robert Åhman Persson (ÖSK) 

Bollinnehav 55-45 

Avslut 13-18 

varav på mål 5-10 

Hörnor 6-10 

Frisparkar 12-10 

VS
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Motståndare

Falkenberg
Året var 1928 när FFF, Falkenbergs Fotbollsförening, bildades genom en sammanslagning 
av kvartersklubbarna Kullen, Göta, Falken, Hamnkamraterna och Arvidstorp. Division III 
Sydsvenska Serien, vilket idag motsvarar division 1 södra, blev lagets hemvist under tre 
decennier med undantag för två säsonger. På den tiden var det vanligt att spelarna även 
ägnade sig åt handboll på elitnivå i föreningen, men där blev i stället Orion och Örnen 
ledande klubbar i området. Att Falkenberg i stället blev en renodlad fotbollsförening 
ledde inte till något lyft. Tvärtom sjönk FFF som en sten i seriesystemet och kämpade 
säsongen1973 ända nere i division 6. Där tog emellertid kräftgången slut för att övergå i en 
långsam klättring mot Allsvenskan. FFF huserade i fjärdedivisionen i åtta säsonger mellan 
1976 och 1983, men 20 år senare nådde laget Superettan efter en kvalseger mot Trollhättan. 

bgspmatch_16_1.indd   10 06/04/16   09:10



Motståndare

Där skulle ”Laget vid havet” bli kvar i hela elva säsonger, även om degraderingen var 
nära ett par gånger. 2013 var Falkenberg i stället klart för Allsvenskan efter att ha säkrat 
seriesegern i den sista omgången mot Ängelholm. Trots avancemanget blev laget svårt 
sönderköpt och flera av lagets tongivande spelare som skyttekungen Victor Sköld gick till 
allsvenska konkurrenter. Detta gällde även tränaren Hasse Eklund som blev ny tränare i 
Kalmar FF, men återvände till FFF inför förra säsongen. Precis som företrädaren Henrik 
Larsson lyckades Eklund coacha laget kvar i Allsvenskan, men det krävdes ett dramatiskt 
kvalspel mot Sirius för att säkra kontraktet på fler bortamål. 

Djurgården och Falkenberg har mötts fyra gånger i Allsvenskan vilket har resulterat i tre 
DIF-segrar och en hemmavinst för FFF. Den senaste matchen i Stockholm spelades i april 
2015 och slutade 3-1 efter två mål av Nyasha Muchekwi och ett av Daniel Berntsen.
 

Fakta om Falkenberg 2016

Spelare att se upp med: Anfallaren Gustaf Nilsson fick sitt genombrott i höstas och 
lämnar Sverige för spel i danska ligan med Bröndby i sommar. Centrala mittfältaren Amin 
Nazari håller hög klass men skadades under försäsongen. Engelsmannen Hakeem Araba 
nätade mot Djurgården på Tele2 Arena i fjol och sammanlagt blev det åtta mål under den 
allsvenska säsongen. 

Senaste startelvan (4-4-2): Martle - P. Karlsson, T.Karlsson, Juel-Nielsen, Vall - Pelvas, 
Svensson, Jakobsen, Carlsson - Araba, Nilsson

Senaste resultat: 0-2 hemma mot Göteborg i den allsvenska premiären. 

bgspmatch_16_1.indd   11 06/04/16   09:10



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.

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

Namnlöst-1   1 2015-06-02   10:52
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Djurgårdens matcher i Allsvenskan

  
03 april 17:30  Örebro - Djurgården   0 - 2 
07 april 19:00  Djurgården - Falkenbergs FF 
10 april 15:00  Gefl e IF FF - Djurgården 
19 april 19:00  Djurgården - Hammarby 
24 april 15:00  Malmö FF - Djurgården 
28 april 19:00  IF Elfsborg - Djurgården 

02 maj 19:00  Djurgården - Östersunds FK
09 maj 19:00  IFK Göteborg - Djurgården
16 maj 19:00  AIK - Djurgården
19 maj 19:00  Djurgården - Kalmar FF
22 maj 17:30  Djurgården - Helsingborgs IF 
29 maj 17:30  BK Häcken - Djurgården

För biljettinfo se dif.se.

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
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Pipeline - det bästa som hänt tryckbranschen sedan Gutenberg!

För mer information, besök www.pipelinenordic.se eller maila 
direkt till calle.tjellander@pipelinenordic.se

Namnlöst-1   1 2015-06-02   10:52
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Fredrik Brustad AIK 1 0

Anders Christiansen MFF 1 0

Pawel Cibicki JÖN 1 0

Omar Colley DJU 1 0

Paulo De Oliviera BKH 1 0

Saman Ghoddos ÖFK 1 0

Tobias Hysén GBG 1 0

Sam Johnson DJU 1 0

Jordan Larsson HEL 1 0

Adam Lundqvist IFE 1 0

Spelare, lag, mål, varav straffar

Skytteliga
Statistik

DIF vs resten
Avslut 
4 Ranegie 6 Rohden (Elfsborg) 
3 Johnson 5 Ghoddos (Östersund) 
  5 Kujovic (Norrköping) 

Avslut på mål 
3 Ranegie 3 Muhammed (Häcken) 
2 Johnson 3 Skrabb (Gefle) 
  3 Christiansen (Malmö) 
  3 Rohden (Elfsborg)

 Orsakat Frispark 
7 Ranegie 4 Oliviera (Häcken) 
2 Faltsetas 4 Nilsson (Falkenberg) 

Tilldömd Frispark 
2 Moon,   6 Romario (Kalmar) 
2 Walker  4 Sema (Östersund) 
2 Ranegie 4 Ankersen (IFK Gbg) 
  4 Rohdén (Elfsborg) 

Antal gjorda mål: 18 (8 hemma, 10 Borta) 

Antal Varningar: 32* (Hammarby 4) (18 hemma, 14 borta) 

* I offentliga statistiken 30, Två av varningarna omvandlat till utvisning 

Utvisning: Jasmin Sudic, BK Häcken (Två gula kort) 

Flest mål i en match: Malmö – Norrköping 4 (3-1) 

Flest varningar i en match: Hammarby-Östersund 7 (4-3) 

Straffar: 2 (MFF och IFK Gbg)

Omgång 1
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Lag S V O F GM-IM D P
Malmö FF 1 1 0 0 3-1 2 3

Djurgården 1 1 0 0 2-0 2 3

IFK Göteborg 1 1 0 0 2-0 2 3

BK Häcken 1 1 0 0 2-1 1 3

Jönköpings Södra IF 1 1 0 0 1-0 1 3

GIF Sundsvall 1 0 1 0 1-1 0 1

Helsingborgs IF 1 0 1 0 1-1 0 1

Östersunds FK 1 0 1 0 1-1 0 1

AIK 1 0 1 0 1-1 0 1

Gefl e IF FF 1 0 1 0 1-1 0 1

Hammarby 1 0 1 0 1-1 0 1

IF Elfsborg 1 0 0 1 1-2 -1 0

Kalmar FF 1 0 0 1 0-1 -1 0

IFK Norrköping FK 1 0 0 1 1-3 -2 0

Falkenbergs FF 1 0 0 1 0-2 -2 0

Örebro 1 0 0 1 0-2 -2 0

Tabell

2016-04-04 19:00 Hammarby - Östersunds FK 1 - 1 Tele2 Arena

2016-04-03 17:30 Falkenbergs FF - IFK Göteborg 0 - 2 Falkenbergs IP

2016-04-03 17:30 Örebro - Djurgården 0 - 2 Behrn Arena

2016-04-03 15:00 BK Häcken - IF Elfsborg 2 - 1 Bravida Arena

2016-04-03 15:00 AIK - GIF Sundsvall 1 - 1 Friends Arena

2016-04-03 15:00 Gefl e IF FF - Helsingborgs IF 1 - 1 Gavlevallen

2016-04-02 16:00 Kalmar FF - Jönköpings Södra IF 0 - 1 Guldfågeln Arena

2016-04-02 13:00 Malmö FF - IFK Norrköping FK 3 - 1 Swedbank Stadion

Senaste omgången

Uppdaterad 5 april

Uppdaterad 5 april

Statistik

 Orsakat Frispark 
7 Ranegie 4 Oliviera (Häcken) 
2 Faltsetas 4 Nilsson (Falkenberg) 

Tilldömd Frispark 
2 Moon,   6 Romario (Kalmar) 
2 Walker  4 Sema (Östersund) 
2 Ranegie 4 Ankersen (IFK Gbg) 
  4 Rohdén (Elfsborg) 
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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
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Nästa hemmamatch: Tisdag 19 Apr 19:00 Djurgården - Hammarby

FALKENBERG

1.  Otto Martler

16.  Alexander Lundin

24.  Johan Brattberg 

2.  Rasmus Sjöstedt

3.  Hampus Svensson

4.  Daniel Johansson

5.  Linus Andersson

6.  Erik Zetterberg

7.  David Svensson

8.  Tobias Karlsson

9.  Gustaf Nilsson

10.  Alexander Jakobsen

11.  Johannes Vall

12.  Christoff er Carlsson

14.  Per Karlsson

15.  Stefan Rodevåg

17.  Jesper Karlsson

18.  Hakeem Araba

19.  Amin Nazari

20.  Akseli Pelvas

21.  Thomas Juel-Nielsen

23.  Enock Kwakwa

33.  Tibor Joza

42.  Zlatan Krizanovic

77.  Kamal Mustafa
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Domare: Magnus Lindgren, Göteborg
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