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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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Vilken säsongstart! Tre raka segrar är den 
bästa starteten sedan guldåret 2003. Och 
det är inte bara resultatet som imponerar. 
Spelet har stundtals sett väldigt bra ut. 
Örebro borta var en väl genomförd match, 
hemmavinsten mot Falkenberg var en total 
urladdning och vändningen mot Gefle var en 
riktig karaktärvinst. Dessutom har många 
spelare har tagit ett kliv fram i utvecklingen. 

Ett tydligt exempel är Kevin Walker. Efter 
att Emil försvann har den stora frågan varit 
vem som skulle ta över den permanenta 
rollen som lagkapten. Efter insatserna 
i cupen och särskilt efter utvisningen 
som satte oss i ett jobbigt läge trodde 
jag personligen inte att han skulle vara 
rätt man, men som han har motbevisat 
alla tvivlare. Spelmässigt har han blivit 
mer säker och tuffare i närkamperna och 
uppenbarligen kan karln slå hörnor. Han 
har skött frågorna i media exemplarisk och 
visat ett stort hjärta, inte minst i samband 
med det avgörande målet mot Gefle. 

Ännu en lucka som uppstod efter Emil 
var mittbacksplatsen bredvid Colley. Den 
relativt okände Marcus Hansson värvades in 
och har hittills imponerat stort tillsamman 
med Colley. Även Une-Larsson känns som 
en stabil back med potential som skulle 
kunna hoppa in när det behövs.

Även våra ytterbackar känns stabila, något 
vi har saknat rätt länge nu om man bortser 
på Arvidssons sista säsong. Elliot Käck är 
stabil bakåt och väldig snabb framåt. Håller 
formen i sig kommer inte många sakna 
Jesper spelmässigt. 

Största bekymret inför säsongen har ändå 
varit skadorna på Radetinac och Mrabti, 
två kreativa spelare som hade en viktig del 
i Pelles spelidé förra säsongen. Ersättarna, 
Moon och Berntsen, har också växt sedan 
förra säsongen och gjort väldigt bra ifrån sig 
inledningsvis. Båda känns fortfarande lite 
svaga i närkampsspelet men kompenserar 
med speed och bollkontroll. Mot Gefle 
byttes Tino Kadewere in istället för Moon 
och var högst bidragande i segern. Jag tror 
att Radetinac kommer ta en plats direkt när 
han är tillbaka, men det är skönt att veta att 
vi har kvalité på bänken. 

Nog om det som har varit. Nu är det 
derbydags igen och en helt annan typ av 
match. Jag hoppas innerligt att formen och 
spelarnas fokus håller i sig. Vi vet vad vi går 
för på läktarna mot bajen, dag för Pelle och 
spelarna att göra sitt på planen. En fjärde 
raka vinst och dessutom mot bajen.. då 
känns nästan allt möjligt. 
    
     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

Vi har börjar säsongen riktigt bra. Tre vinster i tre matcher som har haft olika 
karaktärer men vi har hanterat dem lika oavsett spelbild. Man kan säga att vi 
är nöjda med både prestation och resultat så här långt. 

Mot Falkenberg hemma hade vi total kontroll från första till sista stund. Det är väldigt 
svårt att veta på förhand hur matchbilden i sådana matcher ser ut, beroende på om man 
får ett tidigt mål eller inte. I den matchen fick vi ett tidigt mål som gjorde att vi kunde spela 
tålmodigt men ändå behålla attackviljan. Det reflekterades klart i resultatet. En väldigt bra 
hemmamatch helt enkelt. 

Gefle borta var en tät match där motståndarna stängde matchen direkt från början. Ändå 
hade vi 7-0 i avslut efter 45 minuter och det kändes som att vi hade spetsen. Vi trodde att 
de skulle öppna upp sig lite mer när de börjar anfalla i andra och då kunde vi utnyttja det, 
men de gjorde mål i sitt första anfall vilket ger dem extra energi och ger dem motivation att 
jobbar ännu hårdare. Men vi hanterar matchen bra och jag visste att så länge vi ligger under 
med bara ett mål så har vi spetsen för att avgöra i slutskedet av matchen. Kevins avgörande 
i slutsekunderna var en fantastisk härlig känsla. 

Inför matchen mot Hammarby har vi haft 9 dagars uppehåll vilket har gjort att vi har 
kunnat ägna början av veckan till återhämtning för att träna hårt i mitten. Det som är 
viktigt för oss är att vara förberedda på derbystilen, matchens specialla karaktär. Vi har 
spelat tre matcher som har varit väldigt olika och denna match kommer kräva ännu en typ 
av approach. En fotbollsmatch innehåller ju olika delar och för oss gäller det att möta upp 
Hammarbys fysiska och duellinriktade spel. 
 
           HAMID ERSHAD SARABI
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Matchrapport

Full fart framåt i 
hemmapremiären
I årets första hemmapremiär var förväntningarna höga. Dels för att vi hade en bra 
premiär i Örebro men också för att Falkenberg inte imponerat tidigare när de varit på 
besök. Blåränderna satte full från framåt direkt från start. Avsluten duggade tätt och 
redan efter en knapp kvart kändes matchen avgjord. Slutet av första halvlek blev matchen 
lite avslagen men våra spelare återupptog taktpinnen i andra och målskörden fortsatte.

+ Sam Johnson är glödhet. Två mål och ständigt farlig framför mål. Dock ofta off side…

+ Elliot Käck het i det off ensiva spelet. Två målpass och fl era avslut.

+ Kevin Walkers hörnor är farliga för det mesta. Dessutom en direkt (visserligen touchad 
av försvarare)

- Defensiven känns ännu inte fått chansen att visa om det är tätt bakåt. Eller så är det just 
för att de är bra som det inte märks.

             STEFAN ANDERSSON

Startelva DIF
Høie
Björkström - Hansson - Colley - Käck 
Moon - Faltsetas (66) - Walker (K) - Berntsen
Ranégie (46) - Johnson (76)

Ersättare 
Olunga (46), Kadewere (66), Jawo (76)

Startelva Falkenberg: 
Martler
P Karlsson (81) – T Karlsson – Juel Nielsen – Vall
Pevlas – D Svensson (K) – Jacobsen – C Carlsson
G Nilsson (77) – Mustafa (64) 

Ersättare 
Rodevåg (64), J Karlsson (77), Sjöstedt (81)

Händelser
6: 1-0 Sam Johnson Spelmål (Elliot Käck)
13: 2-0 Mathias Ranégie Straffmål
39: Varning C Carlsson (FFF)
54: 3-0 Sam Johnson Spelmål (Elliot Käck)
64: Varning Juel Nielsen (FFF)
66: 4-0 Kevin Walker Hörnmål (direkt)
71: 5-0 Omar Colley Nickmål (Kevin Walker)

Bollinnehav 59-41
Avslut 17-4
varav på mål 10-3
Hörnor 7-5
Tilldömda frisparkar 7-6
Offside 6-0
Gula Kort 0-2

VS

7 april 2016, Tele2Arena, Publik 15 134
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Matchrapport

Riktigt skön vändning 
i Gävle
Ranégie vilade från matchen och Olunga gick in på platsen brevid Sam. I den första 
halvleken var det nära några gånger att Käcks inspel kunde förvaltas till mål men 
halvleken slutade 0-0. I inledningen av andra halvlek gjorde hemmalagets bästa spelare 
Simon Skrabb 1-0 när Hanson och Höie hade lite miss i kommunikationen. Gefl e 
hade ganska bra kontroll på matchen tills att en kvart återstod och Kevin Walker tog 
över matchen. Nåja, lite hjälp av övriga DIF också. Först kvittering av Sam Johnson 
på Walkers hörna. Med bara en minuts tilläggsminut var det inte mycket att spela på 
men det räckte när Kadeweres inlägg nådde Walkers panna framför mål. Riktigt skön 
vändning av DIF.

+ Styrkan att vända 0-1 med en kvart kvar att spela kan räcka långt i tabellen

+ Walker! Med en målpass, en varning och avgörande 2-1 drev han på vändningen

- miss i försvaret vid 0-1 och även senare kunde gjort att matchen förlorats innan laget 
vaknade allvar

             STEFAN ANDERSSON

Startelva DIF
Høie
Björkström - Hansson - Colley - Käck 
Moon (61) - Faltsetas - Walker (K) - Berntsen
Olunga - Johnson

Ersättare 
Kadewere (61)

Startelva Gefl e: 
A Andersson
Florén – Nadeau - Rauschenberg – Portin
Lantto – Bååth (K) – R Nilsson – Bertilsson
Oremo (74) – Skrabb 

Ersättare 
Williams (74)

Händelser
21: Varning J Nadeau (GIF)
38: Varning T Björkström (DIF)
49: 1-0 S Skrabb (Lantto)
77: 1-1 Sam Johnson Nickmål (K Walker)
84: Varning K Walker (DIF)
91: 1-2 Kevin Walker Nickmål (T Kadewere)

Bollinnehav 46 - 54
Avslut 8 - 12
varav på mål 4 - 4
Hörnor 4 - 10
Tilldömda frisparkar 9 - 9
Offside 3 - 4
Gula Kort 1 - 2

VS

10 april 2016, Gavlevallen Publik 5 042
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Händelser
21: Varning J Nadeau (GIF)
38: Varning T Björkström (DIF)
49: 1-0 S Skrabb (Lantto)
77: 1-1 Sam Johnson Nickmål (K Walker)
84: Varning K Walker (DIF)
91: 1-2 Kevin Walker Nickmål (T Kadewere)

Bollinnehav 46 - 54
Avslut 8 - 12
varav på mål 4 - 4
Hörnor 4 - 10
Tilldömda frisparkar 9 - 9
Offside 3 - 4
Gula Kort 1 - 2

DIF-panelen
1. Nio poäng efter tre spelade matcher. Varför har Djurgården börjat så bra?

2. Nio poäng efter tre spelade matcher. Vad vill du att vi skall göra ännu bättre i spelet?

3. Vilken spelare har utmärkt sig mest och bäst hittills? (Motivera)

4. Vad krävs för att Djurgården skall vinna dagens derby?

5. Vad känner du till om dagens motståndare?

Anja Falck, 22 år, medgrundare Blue Striped Ladies

1. Kontinuiteten har varit A och O i de första tre matcherna. Det känns som att hela truppen 
har koll på vad det är som förväntas av dem och hur de ska göra för att åstadkomma det, 
vilket har resulterat i nio poäng och en målskillnad på hela 9-1 - fantastiskt! 

2. Fortsätta på den inslagna vägen och inte göra för mycket ändringar. Vi har sett att det 
har fungerat i de tre tidigare matcherna och jag brukar alltid säga att man ”inte ska lämna 
ett vinnande koncept”, så det är bara att köra på! 

3. I stort sett alla har gjort det otroligt bra hittills men jag måste ändå säga att jag har blivit 
otroligt imponerad av Kevin Walker. Inte bara av hans spel utan nästan mest av allt hur 
han har tagit till vara på och visat varför det är just han som bär kaptensbindeln. Jag var 
lite orolig och har haft lite blandade känslor för om han skulle kunna leva upp till det ansvar 
som det innebär att vara kapten. 

3. Ett derby är alltid ett derby. Då spelar liksom allt annat inte så stor roll. Det är 100 % 
inställning och vilja som gäller. Fortsätter laget spela som de har gjort ska det inte vara ett 
problem att plocka tre pinnar. Jag vill se elva järnkaminer på plan och en fylld läktare som 
ger allt i 90 minuter oavsett vad som händer. Då kommer det att gå vägen! 

5. Vi fick slå ut en vägg för att få plats med våra pokaler medan deras rekord sitter i en 
pärm. Har även hört att de precis gått upp i SHL också. 

Jonas Teng, 40, Dr Jones

1. Bra nyförvärv av Bosse, återigen, främst i form av Ranegie och Hansson. Den största 
anledningen dock till att vi går så bra just nu anser jag är att flera spelare som var med 
redan i fjol tagit kliv i sin utveckling och höjt sin nivå, som t ex Walker, Faltsetas, Käck och 
Johnson. Pelle är förstås den som ska ha äran av detta. 
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Kevin Walker
gör 2-1 i 91:a minuten mot Gefl e på Gavlevallen 2016 - 04 - 10 
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DIF-panelen

Andreas Widell, 44, Bästerwisser

1. Det ”enkla” svaret är att den taktiskt perfekt genomförda premiären gett laget 
självförtroende. Sedan får man vara ärlig att medge att vi har haft ett ganska tacksamt 
spelschema i början. Det fantastiska röststarka publikstödet ska inte underskattas heller. 

2. Tro det eller ej men jag har inget att klaga på när det gäller spelet hittills. Det lämnar jag 
med varm hand över till ”klagomuren” på Sektion 210. 

3. Elliot Käck. Fantastisk på sin vänsterkant med många fina löpningar och fantastiska 
inlägg. Dessutom är han säkerheten själv defensivt. 

4. Att Stone Roses låt ”This is the one” går på repeat i omklädningsrummet innan matchen 
och att Pelle och grabbarna förstår budskapet. Skämt åsido... att spelarna vågar vinna och 
inte är rädda för att förlora. 

5. Att den ena hälften av deras publik är där för att titta/lyssna på den andra hälften av 
publiken. Fansen verkar heja på sig själva?! Michael Jackson hade en apa som accessoar 
och Mike Tyson hade väl en tiger som accessoar. Vad de nyinflyttade på söder har som 
accessoar behöver jag väl knappast nämna men det är inget Djur(gårdens IF). 

Johnny Lundin, 44, Legend

1. Stödet från supportrarna. Örebro och Gävle var som hemma matcher. Många spelare har 
höjts sig. Framförallt yttermittfältarna. 

2. Går det att göra det bättre? Vi har flyt med spelet. Allting stämmer. 

3. Kevin Walker han har höjt sig sedan han har blivit kapten. 

4. Spelar vi som vi har gjort i de första tre omgångarna och att Mathias Ranegie är med så 
kan det gå bra, 

5. Att att de håller på Leksands IF. 

2. Göra ännu fler mål? Varför inte slå det gamla välbekanta målrekordet på 9-1 ikväll!  

3. Kevin Walker har tagit kaptensbindeln med den äran både spelmässigt som playmaker 
och ledarskapsmässigt, och har varit den viktigaste spelaren de första matcherna. Hur han 
avgjorde mot Gefle var signifikativt. 

4. Vi är ett bättre lag än Hammarby. Vi behöver klara den mentala biten så vinner vi. 

5. Att de i samband med en sammanslagning med Johanneshov för att ta sportsliga 
genvägar gick med på att byta färg på sina dräkter till svartgult. Det fungerar inte riktigt 
så i DIF... 

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
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DIF-panelen

Har du en vass penna, ett stort Djurgårdshjärta och vill skriva för 
Bågspännaren? Kontakta oss på info@bagspannaren.se

Tony Lydén, 47, DIF-taktiker

1. Som alltid är det en mängd komponenter som måste klaffa men det primära är att spelarna 
följer spelsystemet och att systemet håller. Det har det lyckligtvis gjort och dessutom har 
spelarna levererat på en hög individuell nivå. Sedan måste man ha lite flyt också, men bra 
lag skapar flyt. 

2. Svårt att ha synpunkter på ett lag som har tre raka och 9-1 i målskillnad. Hellre än att 
komma med förändringar när allt funkar vill jag att man håller kvar vid spelet, känslan, och 
med det självförtroendet. Fortsätt mala på bara. 

3. Oj, det är så många att nästan vore oförskämt att lämna någon utanför. Ta matchen 
mot Örebro där ALLA var bra. Skall man trots det framhålla någon får det bli Mathias 
Ranegie. Han suger in bollar som om han var en dammsugare. Stor och svår att ta bollen 
ifrån, Dssutom lagom ”ful” i närkampsspelet. Jag tror inte han kommer vara den som 
gör flest mål i år men han kommer definitivt vara den som gör sin anfallspartner mycket 
bättre. Jag måste även hylla Faltsetas som jag ofta brukar gnälla på. Ruggigt bra hittills. I 
positionsspelet, i samspelet med Walker, och i hur han lägger passningarna. Krydda det 
med lite inställning och kamplust och du har en klasspelare. 

4. Att vi spelar som de tre första matcherna. Det skall räcka. Men det är viktigt att vara 
på tårna från början och ge allt i varje duell. Något som mot Gefle var helt avgörande. 
Hade inte Walker kämpat sig till den där bollen på mittfältet innan anfallet hade DIF aldrig 
vunnit. Hela vägen in i kaklet. Det är inte längre mellan toppen och botten i Allsvenskan 
än dålig inställning. Kolla bara hur Malmö fortsätter att förlora. Ett gäng individer som 
joggar fotboll och tror det kommer räcka. Följer DIF sin spelplan, är 100 % taggade, och 
har tålamod tar vi tre poäng. 

5. Mest att de var en roddklubb som slog sig ihop med Klara SK för att kunna spela fotboll. 
Samt att de flesta av deras supportrar är från andra ställen än Stockholm. 

              THOMAS SEGERBRANT

NICKLAS TJELLANDER 

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

nicklas.tjellander@pipelinenordic.se

Karlavägen 104, 105 51 Stockholm   
  Sweden
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Motståndare

Hammarby
Uttrycket ”Det svänger om Bajen”, myntades i och med en maxisingel med Lalla Hansson 
som gavs ut 1980. Sett till inledningen av Allsvenskan passar det väldigt bra för årets 
grönvita upplaga. 

Premiäromgångens hemmamöte med nykomlingen Östersund blev oväntat tufft. Enligt 
rapporterna var gästerna betydligt närmare segern än Hammarby i 1-1-matchen. Några 
dagar senare gjorde ”Bajen” en betydligt bättre insats i Borås men föll ändå med klara 
1-4 mot Elfsborg. ”Kan vi fortsätta med det här spelet och tempot vi har idag kommer 
vi ta många poäng”, sa Hammarbys tränare Nanne Bergstrand efter matchen. Det fick 
Henke Larssons Helsingborg känna på några dagar senare på Tele2 Arena där Hammarbys 
segersiffror skrevs till 5-1. 
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Motståndare

Förra säsongen var Hammarby nykomling i högsta serien och slutade elva. Tränaren Nanne 
Bergstrand tror på en något högre placering i år. 

– Vi ska visa att det går framåt, det är viktigt.  Det låter lite tjatigt men man måste plocka 
fram perspektivet. På de senaste sju åren är det här andra året som Hammarby är i 
allsvenskan. De fem åren i Superettan har kostat enormt mycket. Det kommer ta tid att 
bygga upp ett lag som är med i toppstriden, men Hammarby kommer att komma dit, säger 
Nanne Bergstrand. 

Med stabilitet nya tekniska och kunskaper ska framstegen vara synliga redan i år. Det gör 
att det ska gå att justera saker lite lättare under matchens gång. Nanne Bergstrand säger 
att han vill fortsätta riva väggar för att sticka hål på den klassiska bilden av Bajen som 
klacksparkarnas och lirarnas lag. 

–  Det handlar om värderingar. Bara för att du spelar i Hammarby betyder det inte att du 
alltid måste slå klacksparkar i alla moment. Man måste ha taktisk bredd också. 

Hammarby IF:s fotbollsrelaterade historia sträcker sig tillbaka till hösten 1915 då 
Hammarby Idrottsplats, mer känd som Kanalplan, invigdes vid Skanstull. Två andra 
klubbar, Klara SK och Johanneshovs IF, gick upp i Hammarby IF för att få tillgång till 
idrottsplatsen men ställde också en del krav. Till exempel kom Johanneshov tigerrandiga 
matchtröjor att leva vidare i Hammarby i många år. 

Senast Djurgården besegrade Hammarby var 2008 då Mikael Dahlberg gjorde matchens 
enda mål inför 24 634 åskådare på Råsunda. Att det gått så många år sen sist beror 
naturligtvis på att ”Bajen” spelade i Superettan 2009-2014 men också på bleka DIF-insatser 
i fjol. I kväll tror och hoppas vi på betydligt bättre spel från de blårandiga och tre poäng. 

                  David Bogerius
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Statistik

Senaste omgången (3)
9 april BK Häcken - IFK Norrköping FK 1-2

10 april Hammarby - Helsingborgs IF 5-1
Gefle IF FF - Djurgården 1-2
Kalmar FF - IF Elfsborg 3-2
Falkenbergs FF - Östersunds FK 1-2

11 april AIK - IFK Göteborg 3-3
Malmö FF - GIF Sundsvall 1-2
Örebro - Jönköpings Södra IF 2-1

Aktuell omgång (4)
15 april Östersunds FK - BK Häcken -
16 april Helsingborgs IF - Falkenbergs FF - 
17 april IFK Norrköping FK - AIK -

Jönköpings Södra IF - Gefle IF FF - 
IFK Göteborg - Kalmar FF -

18 april IF Elfsborg - Malmö FF - 
GIF Sundsvall - Örebro -

19 april Djurgården - Hammarby - 

Nästa omgång (5)
22 april Falkenbergs FF - IFK Norrköping FK -
23 april Hammarby - Jönköpings Södra IF - 

Gefle IF FF - Östersunds FK -
24 april Malmö FF - Djurgården - 

BK Häcken - GIF Sundsvall -
Örebro - IFK Göteborg - 

25 april AIK - IF Elfsborg -
Kalmar FF - Helsingborgs IF - 

Djurgården 3 3 0 0 9-1 +8 9
IFK Göteborg 3 2 1 0 6-3 +3 7
IFK Norrköping FK 3 2 0 1 7-5 +2 6
Örebro 3 2 0 1 5-4 +1 6
Jönköpings Södra IF 3 2 0 1 5-4 +1 6
AIK 3 1 2 0 6-4 +2 5
Hammarby 3 1 1 1 7-6 +1 4
Gefle IF FF 3 1 1 1 4-4 0 4
GIF Sundsvall 3 1 1 1 4-4 0 4
Östersunds FK 3 1 1 1 3-4 -1 4
IF Elfsborg 3 1 0 2 7-6 +1 3
Malmö FF 3 1 0 2 6-6 0 3
BK Häcken 3 1 0 2 3-4 -1 3
Kalmar FF 3 1 0 2 4-7 -3 3
Helsingborgs IF 3 0 1 2 3-9 -6 1
Falkenbergs FF 3 0 0 3 1-9 -8 0

Tabell och omgångar
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DIF vs resten
Statistik

Skytteliga
4 Sam Johnson 3 Pawel Cibliki (J Södra)
2 Omar Colley 3 Tobias Hysén (IFK Gbg)
2 Kevin Walker 3 Erik Israelsson (HaIF)

Passningsliga
2 Elliot Käck 2 Mads Albæk  (IFK Gbg)4
1 Tim Björkström 2 Bertilsson & Lantto (Gefle)
1 Daniel Berntsen 2 Stefan Ishizaki (AIK)
1 Kevin Walker 2 Kujovic & Traustasson (Norrk)
1 Tino Kadewere 2 Rohdén (Elfsborg)

Avslut
12 Johnson 14 Rosenberg (Malmö)
7 Olunga 14 Ajdarevic (Örebro)
5 Ranegie 13 Antonsson (Kalmar)

Avslut på mål
6 Johnson 8 Rosenberg (Malmö)
4 Ranegie 8 Kamara (Örebro)
3 Berntsen 8 Molins (Malmö)
3 Olunga

Orsakat Frispark
7 Ranegie 8 Åhman Persson (Örebro)
5 Johnson 8 Haglund (HaIF)
3 Berntsen, Walker 8 S Eriksson (IFK Gbg)

Tilldömd Frispark
4 Moon 11 Rieks (IFK Gbg)
4 Walker 10 Nouri (Östersund)
3 Ranegie 10 Gerzic (Örebro)
3 Johnson 10 Rohdén (Elfsborg)
3 Berntsen 9 Haglund (HaIF)

Offside
8 Sam Johnson 5 Hysén (IFK Gbg)
1 Berntsen, Kadewere 5 Alex (HaIF)
   Olunga, Moon 5 Pa Dibba (Sundsvall)

Varningar
1 Kevin Walker 2 Johan Alvbåge (IFK Gbg)
1 Tim Björkström 2 Anders Christiansen (MFF)

2 Pawel Cibicki (J Södra)
2 T Juel-Nielsen (Falkenberg)
2 Joshua Nadeau (Gefle)

Utvisningar
1 D Smylie (J Södra) 
1 J Sudic (Häcken)
1 R Tranberg (Sundsvall)

Skytteliga
4 Sam Johnson 3 Pawel Cibliki (J Södra)
2 Omar Colley 3 Tobias Hysén (IFK Gbg)
2 Kevin Walker 3 Erik Israelsson (HaIF)

Passningsliga
2 Elliot Käck 2 Mads Albæk  (IFK Gbg)4
1 Tim Björkström 2 Bertilsson & Lantto (Gefle)
1 Daniel Berntsen 2 Stefan Ishizaki (AIK)
1 Kevin Walker 2 Kujovic & Traustasson (Norrk)
1 Tino Kadewere 2 Rohdén (Elfsborg)

Avslut
12 Johnson 14 Rosenberg (Malmö)
7 Olunga 14 Ajdarevic (Örebro)
5 Ranegie 13 Antonsson (Kalmar)

Avslut på mål
6 Johnson 8 Rosenberg (Malmö)
4 Ranegie 8 Kamara (Örebro)
3 Berntsen 8 Molins (Malmö)
3 Olunga

Orsakat Frispark
7 Ranegie 8 Åhman Persson (Örebro)
5 Johnson 8 Haglund (HaIF)
3 Berntsen, Walker 8 S Eriksson (IFK Gbg)

Tilldömd Frispark
4 Moon 11 Rieks (IFK Gbg)
4 Walker 10 Nouri (Östersund)
3 Ranegie 10 Gerzic (Örebro)
3 Johnson 10 Rohdén (Elfsborg)
3 Berntsen 9 Haglund (HaIF)

Offside
8 Sam Johnson 5 Hysén (IFK Gbg)
1 Berntsen, Kadewere 5 Alex (HaIF)
   Olunga, Moon 5 Pa Dibba (Sundsvall)

Varningar
1 Kevin Walker 2 Johan Alvbåge (IFK Gbg)
1 Tim Björkström 2 Anders Christiansen (MFF)

2 Pawel Cibicki (J Södra)
2 T Juel-Nielsen (Falkenberg)
2 Joshua Nadeau (Gefle)

Utvisningar
1 D Smylie (J Södra) 
1 J Sudic (Häcken)
1 R Tranberg (Sundsvall)

Djurgårdens matcher i Allsvenskan

  
03 april 17:30  Örebro - Djurgården   0 - 2 
07 april 19:00  Djurgården - Falkenbergs FF   5 - 1
10 april 15:00  Gefle IF FF - Djurgården    1 - 2
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.

bgspmatch_16_2.indd   15 15/04/16   15:50



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

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: måndag 2 maj 19:00 Djurgården - Östersund

HAMMARBY

1.  Ögmundur Kristinsson

25. Tim Markström 

2.  Birkir Már Sævarsson

3.  Richard Magyar

4.  Erik Israelsson

5.  Philip Haglund

6.  Joseph Aidoo

7.  Alexssander Medeiros de Azeredo

8.  Johan Persson

9.  Stefan Batan

10.  Kennedy Bakircioglu

11.  Arnór Smárason

14.  Fredrik Torsteinbø

16.  Romulo Cabral Pereira Pinto

18.  Oliver Silverholt

20.  Amadayia Rennie

21.  Melker Hallberg

22.  Lars Fuhre

23.  Lars Sætra

24.  William Eskelinen

26.  Dusan Jajic

27.  Isac Lidberg

34.  Måns Söderqvist

55.  Imad Khalili

77.  Mats Goberg Solheim
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