
Matchprogram Allsvenskan
Djurgården - Östersund 2 maj 2016

Pris: 20 Kr

bgspmatch_16_3.indd   1 29/04/16   00:09



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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Välkommen till kvällens match där vi möter 
det nordligaste laget i serien, Östersund. 
Trots att de är nykomlingar i Allsvenskan 
har de visat att de inte vill backa hem för 
att ta poäng. I stället bjuder ÖFK gärna 
upp till match vilket visades inte minst vid 
det senaste besöket på Stockholmsarenan - 
mot Hammarby i premiären. Eftersnacket 
handlade mest om att gästerna var närmast 
segern i det oavgjorda mötet (1-1).

Vi har i och med kvällens match nu nästan 
kommit in en fjärdedel in i serien och det 
är bara två hemmamatcher kvar innan ett 
långt uppehåll för EM i Frankrike. Efter vår 
fina inledning med idel segrar i de första 
tre omgångarna har det gått lite trögare 
(skriver detta innan vår match mot Elfsborg) 
vilket till viss del säkert har en förklaring 
i skadorna på mittfältet. Ett helt mittfält 
var ju på skadelistan när Hammarby stod 
för motståndet i senaste hemmamatchen 
och mot Malmö blev vi dessutom rejält 
skadeskjutna när Ranégie tvingades utgå 
tidigt. Trots skadorna var det länge jämt 
i båda dessa förlustmatcher även om 
resultaten var rättvisa sett till helheten.

I Allsvenskan har det varit väldigt blandade 
resultat och det är väl egentligen bara 
Norrköping, regerande mästarna, som 
har levt upp till förväntningarna bland de 
förväntade topplagen. Faktiskt kan man säga 
att de överträffat förväntningarna då många 
experter trodde att de skulle få svårt att 
följa upp framgångarna från 2015. Däremot 
har nykomlingarna, dagens motståndare 
Östersund och Jönköping gått över 
förväntan. Sett till spelprogrammet så är den 
största överraskningen ändå Sundsvall, som 
klarat sig obesegrat i svåra bortamatcher 
mot Malmö, AIK och Häcken.

Nu fortsätter allsvenskans intensiva 
spelschema och när nästa hemmamatch, 
mot Kalmar, skall spelas har vi gästat 
både Göteborg och Solna för matcher 
mot ”Blåvitt” och AIK. Då har vi troligtvis 
ett tydligare kvitto på hur Djurgårdens 
2016-upplaga står sig i serien. Dessutom 
kan vi förhoppningsvis snart få se både 
Karlström och Haris tillbaka i matchtruppen 
vilket ger Pelle Olsson alternativ samtidigt 
som det ökar konkurrensen.
         
        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

Hammarby blev som derbyn är på Tele2 Arena, en hafsig och chansartad match, vi 
släppte in tre mål på sätt som vi inte ofta gör, men som vi haft en förmåga att göra i just 
derbymatcher. 

Mot Malmö hade vi ett bra försvarsspel i en ganska jämn match, statistiken från matchen 
är jämn, förutom under 15 minuter då i tvingades spela med en spelare mindre då vi föll 
ner mycket och Malmö fick ett visst grepp. Det var otroligt få målchanser åt båda håll och 
det kändes som en typisk 0-0-match, men tyvärr släppte vi in ett mål på en fast situation.

Nu tar vi emot Österund och när detta skrivs har jag ännu inte hunnit gå igenom dem. Men 
det verkar vara en mycket passningsskicklig nykomling och de har börjat serien ganska bra. 
Det blir nog en match där båda lagen kommer att ha sina perioder med bollinnehav. Som 
alltid kommer vi behöva ha ordning på vår helhet, vi behöver ha ett bra försvar mot deras 
passningsskicklighet och vi behöver ha ett bra passningsspel för att kunna skapa chanser 
själva.

Det har varit ett riktigt bra tryck från läktaren i år och även på bortamatcherna har vi haft 
stora följen med oss. Mot Hammarby var det som på alla derbyn en fantastisk stämning, 
men även mot Falkenberg var det riktigt bra tryck från läktaren och det hoppas vi att vi 
får även i denna match. Och givetvis är vi ute efter alla poäng i dag, precis som vi är i alla 
matcher. 
 
               JONAS RIEDEL

bgspmatch_16_3.indd   4 29/04/16   00:09



Matchrapport

Derbyspöket lever vidare
Nej, det blev ingen derbyseger den här gången heller. I hemmamatchen mot Hammarby 
föll Djurgården tungt med 1-3. Djurgården inledde matchen väldigt svagt. Det var dålig 
kvalitet på det mesta. Svaga passningar och dålig bollkontroll präglades blårändernas 
start av matchen. Då passade gästerna på att ta ledningen. Ett inlägg från vänster, i 12:e 
matchminuten som träffade Michael Hanssons rumpa styrdes om, via Erik Israelsson, till 
Alex som kunde placera bollen i mål bakom Kenneth Høie. 

Efter målet spelade Djurgården upp sig markant och 13 minuter efter 0-1 kom kvitteringen. 
Sam Johnson fångade upp en nickskarv efter en högerhörna och placerade bollen säkert i 
mål. 

Spelmässigt fortsatte sedan Djurgården att vara det bättre laget men med en handfull 
minuter kvar av den första halvleken kom nästa dråpslag. Även denna gång var det ett 
inlägg från vänster som hamnade framför Alex i straffområdet. Brassen sulade sedan in ett 
andra ledningsmål för gästerna. 

I den andra halvleken jagade Djurgården inledningsvis en kvittering. Det var ytterst nära 
2-2 när Seon-Min Moon kom nära mål från sin högerkant men i valet mellan avslut eller 
passning blev målchansen inte mer än rörig.  Efter 60 minuter av matchen gick luften ur 

Startelva DIF

Høie 
Björkström – Hansson (K) - Colley - Käck  
Moon (59) - Faltsetas - Kadewere (65) – Berntsen (62) 
Ranégie - Johnson 

Ersättare 
Jawo (in 59), Une Larsson (in 65), Mayambela (in 
82) 

Startelva Hammarby: 

Kristinsson 
Saevarsson, Saetra, Magyar, Torsteinbö 
Persson (K) – Haglund 
Smárason – Israelsson (ut 82) – Hallberg (ut 80) 
Alex (90+2) 

Ersättare 
Söderqvist (in 80), Bakircioglu (in 82), Cabral (90+2) 

Händelser: 
12: 0-1 Alex (Israelsson) 
25: 1-1 Sam Johnson (Berntsen) 
41: 1-2 Alex (Smarason) 
62: 1-3 Israelsson 
76: Varning Haglund, Hammarby 
90+2 Varning Ranégie, Djurgården 
Bollinnehav 51-49 
Avslut 7-7 
varav på mål 1-5 
Hörnor 5-4 
Frisparkar 11-11 
Offside 1-1 

VS

19 april 2016, Tele2Arena, Publik 24 900 
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Matchrapport

Djurgården. Ett inlägg som Høie missbedömde dalade ned och träffade insidan av stolpen 
för att sedan landa framför fötterna på Erik Israelsson som enkelt kunde sätta 3-1 i tomt 
mål.

Sista halvtimmen av matchen hade Djurgården inte mycket att komma med och en ny 
smärtsam derbyförlust inkasserades. Djurgården gjorde ingen större prestation men med 
lite alertare försvarsspel och med ett motståndarlag med mindre medstuds hade det i alla 
fall blivit poäng.

+ Sam Johnson gjorde en bra insats som forward. Ett ständigt hot framåt.
+ Mål på hörna igen. Vilket anfallsvapen vi har fått.
+ Att vi bara har ett minus i matchprogrammet. Efter sura derbyförluster är det lätt att gå 
loss med sågen

- Hammarby behövde inte direkt anstränga sig för att göra mål. De gjorde mål på allt utom 
sin enda riktiga målchans.

             THOMAS SEGERBRANT
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Ett riktigt sömnpiller i Malmö
Upp 07:30 på en söndag. Jag blir åksjuk och hatar X2000 (lutfunktionen på tågen 
förvärrar saken) men vad gör man inte för att se DIF på plats? Sagt och gjort stod jag 
ut med illamåendet i fyra timmar bara för beskåda årets hittills tråkigaste tillställning. 

Det var en typisk 0-0-match där båda lagen verkade ha lämnat bollkontroll och 
passningsförmåga i omklädningsrummen innan de klev på planen. Det hela blev inte 
bättre av att vi spelade ca 15 min av matchen med en man mindre då både Faltsetas och 
Ranegie (som inte kunde fortsätta efter skadan) behövde sys vid sidan av planen efter att 
ha skallat ihop med Malmöspelare. 

MFF gjorde mål på en fast situation. Kunde ha varit åt andra hållet. Men nu hade vi inte 
marginalerna med oss. Och det hade inte jag heller på väg hem. Det blev ytterligare fyra 
timmars illamående och konstant pisslukt från tåg-toan. Ganska talande för hela dagen.

+ Naturgräs. Det är uppfriskande att gå på fotboll och känna doften.
+ Alla på plats. Kärleken till klubben är så oändligt mycket större än spelkvaliteten ibland. 
+ Falafelutbudet i Malmö. En mixrulle efter matchen räddade hela hemresan. 

- Var ska jag börja? Planen, aprilvädret, spelet, skadorna, coachningen, inställningen, 
domaren. Och X2000, såklart. 

         HAMID ERSHAD SARABI

Startelva DIF
Høie 
Björkström – Hansson - Colley - Käck  
Karlsson (72) – Faltsetas (77) – Walker (K) – Berntsen 
(62) 
Ranégie (32) - Johnson 

Ersättare 
Olunga (32) – Moon (72) – Sabovic (77) 

Startelva Malmö 
Wiland 
Tinnerholm – Brorsson – Bengtsson (42) – Konate 
Wolff Eikrem (83) – Lewicki – Rakip – Berget 
Rosenberg (K) (66) – Kjartansson 

Ersättare 
Da Silva (42) – Molins (66) – Rodic (83) 

Händelser: 
2: Varning Hansson, Djurgården 
62: 1-0 da Silva (Wolff Wikrem) 
85: Varning Sabovic, Djurgården 

Bollinnehav 56-44 
Avslut 13-9 
varav på mål 9-4 
Hörnor 8-7 
Frisparkar 11-13 
Offside 3-1

VS

24 april 2016, Swedbank Stadion, Publik 18 739 

Matchrapport
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Matchrapport

Slätstruket och 0-3 i Borås
Djurgården fick vända hem från Borås och matchen mot IF Elfsborg med svansen mellan 
benen. Hemmalaget vann komfortabelt med 3-0 och mot ett Djurgården som snällt sagt 
gjorde en slätstruken insats.

Elfsborg tog ledningen i 36:e minuten när Lasse Nilsson sköt bollen förbi en utrusande 
Kenneth Høie. Då hade hemmalaget efter en pigg inledning släppt in Djurgården 
i matchen men det förvaltade inte blåränderna. Sju minuter senare kom nästa 
baklängesmål. Elfsborgs Viktor Claesson gjorde mål på hörna. En hörna slagen av 
Daniel Berntsen. Hemmalaget vann bollen, kontrade med tre man och avslutade enkelt. 
Djurgården stod på hälarna.

Andra halvan av matchen inleddes med ett spelövertag för Djurgården som jagade 
reducering. Det spelövertaget var harmlöst och ofarligt. I stället för reducering och 
spänning i matchen avgjorde Viktor Prodell tillställningen när han satte Elfsborgs tredje 
mål. Då hade sekundvisaren på klockan snurrat 66 varv. 

Utan energi, utan fantasi och utan beslutsamhet i spelet blev Djurgården en munsbit för 
Elfsborg. Djurgårdens bästa chans hade Mattias Ranegie som från max en halvmeter 
lyckades med konststycket att nicka bollen bakåt. Det avslutet får symbolisera 
Djurgårdens insats inför 6402 personer på Borås Arena.

+ Sam Johnson jobbade på bra och skapade oreda. Det var han tyvärr ensam om.
+ De tillresta supportrarna på kortsidan stod upp väldigt bra i 90 minuter.  Positiv 
supporterkultur!

- Tre skott och tre mål. Bättre måste det bli Kenneth Høie.

         THOMAS SEGERBRANT

Startelva DIF
Høie 
Björkström – Hansson - Colley - Käck  
Karlsson (57) – Faltsetas – Walker (K) – Berntsen (72) 
Ranégie (83) - Johnson 

Ersättare 
Olunga (57) – Kadewere (72) -- Moon (83) 

Startelva Malmö 
Ellegaard (K)
Manns – Randrup (55) – Horn – Lundqvist 
Claesson – Rohdén – Hedlund – Nilsson 
Lundevall (77) – Prodell (85) 

Ersättare 
Jönsson (55) – Bajrami (77) – Frick (85) 

Händelser: 
14: Varning Viktor Claesson
18: Varning Stefan Karlsson
36: 1-0 Lars Nilsson Passning Simon Hedlund
43: 2-0 Viktor Claesson Passning Simon Hedlund
66: 3-0 Viktor Prodell Nickmål Passning Viktor Claesson
83:Varning Jon Jönsson 

Bollinnehav 50-50 
Avslut 13-9 
Hörnor 4-5 
Frisparkar 8-8 
Offside 1-5

28 april 2016, Borås Arena, Publik 6 402 

VS
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DIF-panelen
1. Vad vet du om Östersund?

2. Ditt svar på första frågan visar att du kan allt om Östersund. Vilken spelare i 
motståndarlaget kan du tänka dig att se i DIF? 

3. Dagens motståndare är nykomling. Om du fritt fick välja en önskenykomling till nästa 
säsong. VIlket lag skulle du välja då?

4. Kenneth Høie eller Hampus Nilsson? Frågan stöts och blöts. Vem skall stå?

5. 15314 och 24900. Publiksiffrorna från de två första hemmamatcherna. Hur många 
åskådare tror du kommer i kväll?

Harri Korhonen, 36 år, blivande jurist och design-ninja

1. Att ... de ... är en stad i Sverige. Inte så mycket mer tyvärr. Rent sportsligt och 
fotbollsmässigt ingenting alls mer än deras tabellplacering. 

2. I och med detta är första gången jag ser dom spela har jag ingen som jag skulle kunna ta 
plats i vår nuvarande trupp då jag inte sett någon match med dom än. 

3. Sirius! För att de är nära. Eller Halmstad för att de är en bra bortaresa på sommaren. 

4. Det är dags att låta Hampus få sin chans nu. Høie har inte imponerat hittills och varit 
svajig och släppt in en del tveksamma mål. Våga Pelle! 

5. Att diskutera publiksiffror känns väldigt ... dalalag. Jag fokuserar på de sportsliga och 
stämningen. 3 poäng och bra tryck på Sofialäktaren så är jag nöjd. Måste jag svara ett antal 
är allt över Stadions maxkapacitet godkänt.

Jonas Teng, 40 år, Dr Jones

1. Eeeh... Åre? 

2 Ingen som jag tror skulle gå in i vår startelva. Tränaren Graham Potter vore dock ett 
väldigt intressant namn om vi inte skulle få behålla Pelle.

3. Gais. De har en bra supporterkultur och Sveriges näst snyggaste dräkter!

4. Hampus. Høie har inte levererat, i synnerhet mot Hammarby, och det är dags för 
Hampus att få chansen nu.  

5. 10.873. Önskar mig fler men tror vi landar där någonstans.

Ersättare 
Jönsson (55) – Bajrami (77) – Frick (85) 

Händelser: 
14: Varning Viktor Claesson
18: Varning Stefan Karlsson
36: 1-0 Lars Nilsson Passning Simon Hedlund
43: 2-0 Viktor Claesson Passning Simon Hedlund
66: 3-0 Viktor Prodell Nickmål Passning Viktor Claesson
83:Varning Jon Jönsson 

Bollinnehav 50-50 
Avslut 13-9 
Hörnor 4-5 
Frisparkar 8-8 
Offside 1-5
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DIF-panelen

Thomas Segerbrant, 42 år, frågeställare och panelvikarie

1. Att staden drömmer om att arrangera Vinter-OS. Men hur realistisk är den drömmen? 
Sannolikheten är större att stadens fotbollslag vinner SM-guld redan den här säsongen. 

2. Sebastian Lundbäck är en ung, talangfull, juniorlandslagsmeriterad spelare med hög 
potential. Han jobbar hårt för laget och har ett fint tillslag på bollen. Östersunds Kevin 
Walker. Det där lät kunnigt men jag har faktiskt inte en susning. 

3. Lagen i Superettan är dyngtrista så jag säger Västerås SK. De kan gärna få ersätta ett 
annat lag med samma färger.

4. Är Hampus bättre? Jag vet faktiskt inte men det känns ändå som att det är dags att han 
får chansen att visa vad han går för. Jag tycker inte att Kenneth Høie känns helt stabil och 
han ser ofta osäker ut i sina ageranden.

5. 10075. Fixar vi femsiffrigt är jag nöjd men jag hoppas att vi blir många fler.

Hamid Ershad Sarabi, 31 år, formgivare Bågspännaren match

1. Svensk geografi är inte min starka sida direkt. Jag vet bara att jag har läst någon gång att 
Östersund är sveriges mittpunkt. Fotbollsmässigt vet jag bara att de har gått från Division 
2 till Allsvenskan på fem år. Vilket är väldigt imponerande. 

2. Saman Ghoddos. Han har imponerat stort.  

3. Dalkurd är såklart en favorit, mest för att det finns ett unikt engagemang kring det laget. 
Annar är Sirius ett lag jag vill ha upp. Lagom långt till episka bortamatcher i Uppsala och 
så spelar de också en spännande fotboll.  

4. Hampus Nilsson. Hur kan det ens vara en fråga förstår jag inte. Dels har ju Høie inte 
direkt varit den självklara ”ettan” den här säsongen, dels har Hampus visat att han har ett 
stort hjärta som slår för DIF. Sportmässigt tror jag att han kan bli minst lika bra som Høie  
om han får spela oftare. Men återigen, hans karaktär är något vi måste ta vara på. 

5. Med tanke på senaste formen, väderprognosen och att det är en måndag skulle jag bli 
väldigt glad om det kom mer än 8000. 

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
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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 år, DIF-taktiker

1. Jämtland, storsjöodjuret, och Storsjöyran. Sedan kommer ju Moon från ÖFK. I 
fotbollssammanhang tänker jag främst på Ope, dvs det lag vi mötte under tidigt 80-tal 
några säsonger i division 2 norra.
 
2. Det finns, lite otippat, flera riktigt spännande spelare i Östersund. Sedan spelar  
Östersund en helt annan fotboll än oss, och har formodligen rekryterat därefter, men jag 
tycker både Saman Ghoddos och Alex Dyer är spelare som borde passa in. Då som yttrar 
och inte som forwards som de spelar i ÖFK. Just nu, med Haris och Kerim borta, behöver 
DIF ett par vassa yttrar. Fast egentligen är jag mest intresserad av vad Graham Potter 
skulle åstadkomma med DIF.
 
3. GAIS, det är det enda laget i Superettan som framkallar några känslor överhuvudtaget. 
Kvalmatcherna från 1985 lever kvar starkt i minnet. Sedan vore det inte helt fel med Sirius, 
då det är en kort bortaresa. I övrigt är det bara mellanmjölk.
 
4. Hampus, det är dags för vaktavlösning nu. Høie var i sin bästa stunder 14/15 riktigt bra 
och tillhörde då toppskiktet i Allsvenskan, i vilket fall fram till förra sommaren. Under 
andra hälften av 2015 började hans form dippa betydligt och han gjorde inte längre de 
där avgörande räddningarna. Stabiliteten var bortblåst. Dessutom har han nu börjat  
tappa många till synes enkla bollar. Jag vet faktiskt inte om Hampus är bättre men det 
känns som ett bra läge att testa honom.
 
5. Östersund, trots sin fina fotboll, är knappast någon kioskvältare rent publikt. Skulle gissa 
att hamnar runt 12.000, vilket jag skulle tycka är godkänt.
             
 
              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

Östersund
Kommunen och näringslivet har länge marknadsfört Östersund som 
”Vinterstaden”, men för närvarande pratas det en hel del fotboll bland de 44 
000 invånarna. Ett på förhand utdömt Östersunds FK har imponerat under 
inledningen av den första allsvenska säsongen. 

Att ÖFK, dagens motståndarlag på Tele2 Arena, aldrig tidigare spelat mot Djurgården 
i allsvenska sammanhang är inte så märkligt då föreningen bildades först 1996 som en 
sammanslagning av IFK Östersund och Ope IF. Elitsatsningen sog väl ut och klättringen 
uppåt i seriesystemet var snart igång. Ifjol knep ÖFK andraplatsen i Superettan efter 
Jönköpings Södra och var därmed klart för spel i högsta serie.
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Motståndare

Tränaren Graham Potters offensiva och underhållande fotbollsfilosofi dömdes ut på 
många håll inför säsongstarten, men den allsvenska premiärmatchen tystade många av 
belackarna, åtminstone tillfälligt. Nykomlingen spelade under långa stunder ut Hammarby 
på Tele2 Arena men fick bara med sig en poäng hem till Jämtland. 

”När slutsignalen gick var jag sjukt besviken. Vi var det bättre laget större delen av matchen 
och var ett ribbskott ifrån tre poäng. Men när man fick lite distans så kanske det inte var så 
illa med en poäng ändå? Vi tog en poäng borta mot Hammarby och satte ett rejält avtryck 
i fotbolls-Sverige om att Östersunds FK är här. ” skrev signaturen ”Henke” på Svenska 
Fans-sajten. 

Förväntningarna trissades med rätta upp inför hemmapremiären veckan efter men där blev 
det platt fall och 0-2 mot AIK. Harry, förlåt, Graham Potter lyckades emellertid trolla fram 
nytt mod i sina spelare som plockade hem den historiska första allsvenska trepoängaren i 
Falkenberg innan de klippte Häcken på Jämtkraft Arena. 

Hemmatröjan är rödsvartrandig i stil med Brommapojkarna och Milan men idag lär vi få 
se Walid Atta och de andra ÖFK-spelarna i det helvita bortastället. Fjolårets skyttekung, 
engelsmannen Jamie Hopcutt, råkade olyckligt nog ut för ett benbrott i matchen mot 
Hammarby och missar större delen av säsongen men i hans ställe har offensiva spelare 
som Emir Smajic, Andrew Stadler, Ronald Mukiibi och Brwa Nori turats om att leverera.  

Den 40-årige f.d. West Bromwich-backen Graham Potter har onekligen varit en injektion i 
svensk elitfotboll och, inte minst, Östersund:

– Det är en vinterstad som alltid har producerat skidåkare men nu anmäler sig unga pojkar 
och flickor till fotbollsskolor. Jag har en sexårig son och blir glad när jag ser hans kompisar 
springa runt i vår matchtröja, säger Graham Potter. 

                 DAVID BBOGERIUS
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Statistik

Senaste omgången (6)
26 april IFK Norrköping FK - Hammarby 3-1
27 april Östersunds FK - Örebro 2-4

Jönköpings Södra IF - Falkenbergs FF 1-1
IFK Göteborg - Malmö FF avbr.

28 april GIF Sundsvall - Kalmar FF 1-1
BK Häcken - Gefle IF FF 6-1
Helsingborgs IF - AIK 2-1
IF Elfsborg - Djurgården 3-0

Aktuell omgång (7)
1 maj Falkenbergs FF - IF Elfsborg -

Hammarby - GIF Sundsvall -
Malmö FF - BK Häcken -

2 maj IFK Norrköping - Helsingborgs IF -
Kalmar FF - Örebro -
AIK - Jönköpings Södra IF -
Gefle IF FF - IFK Göteborg -
Djurgården - Östersunds FK -

Nästa omgång (8)
7 maj Östersunds FK - Kalmar FF -

IF Elfsborg - Gefle IF FF -
8 maj Jönköpings Södra - IFK Norrköping -

Helsingborgs IF - Malmö FF -
BK Häcken - AIK -

9 maj Örebro - Hammarby -
GIF Sundsvall - Falkenbergs FF -
IFK Göteborg - Djurgården -

Tabell och omgångar
Lag S V O F GM-IM D P

IFK Norrköping FK 6 4 0 2 15-9 6 12

Örebro 6 4 0 2 13-11 2 12

GIF Sundsvall 6 3 2 1 9-6 3 11

Jönköpings Södra IF 6 3 2 1 8-6 2 11

Helsingborgs IF 6 3 1 2 11-13 -2 10

Djurgården 6 3 0 3 10-8 2 9

Malmö FF 5 3 0 2 8-6 2 9

IFK Göteborg 5 2 2 1 9-7 2 8

Hammarby 6 2 2 2 12-11 1 8

AIK 6 2 2 2 10-11 -1 8

Östersunds FK 6 2 2 2 7-9 -2 8

IF Elfsborg 6 2 0 4 11-9 2 6

BK Häcken 6 2 0 4 10-8 2 6

Kalmar FF 6 1 2 3 8-12 -4 5

Gefle IF FF 6 1 2 3 5-11 -6 5

Falkenbergs FF 6 1 1 4 5-14 -9 4

bgspmatch_16_3.indd   14 29/04/16   00:09



DIF vs resten
Statistik

Statistik DIF vs Resten:

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

Passningsliga
2 Elliot Käck 3 Traustasson (Norrk)
2 Daniel Berntsen 15 spelare på två assist 
2 Kevin Walker

Avslut
18 Johnson 20 Ajdarevic (Örebro)
8 Olunga 19 Rosenberg (Malmö)
7 Moon 16 Nyman (Nor)

Avslut på mål
8 Johnson 12 M Rosenberg (Malmö)
4 Ranégie 10 N Mohammed (Häcken)
4 Olunga 10 M Antonsson (Kalmar)

10 A Ajdarevic (ÖSK)

Orsakat Frispark
10 Ranégie 14 M Abdubakari (Häcken)
9 Johnson 14 Åhman Persson (ÖSK)
4 Käck, Colley, Faltsetas 13 P Haglund (HaIF)

Tilldömd Frispark
7 Johnson 18 Rohdén (Elfsborg)
7 Ranégie 14 Rieks (IFK Gbg)
5 Moon 14 Romário (Kalmar)

14 Gerzic (Örebro)

Offside
10 Sam Johnson 9 Antonsson (Kalmar)
1 Berntsen, Kadewere 7 Rosenberg (MFF)
   Olunga, Moon 7 Nyman (Norrkp)

Varningar
1 Walker, Björkström, 3 M Abdubakari (Häcken)
  Ranégie, Sabovic, 3 A Christiansen (MFF)
  Hansson 3 K Arnason (MFF)

Utvisningar
1 D Smylie (J Södra) 
1 J Sudic (Häcken)
1 R Tranberg (Sundsvall)
1 L Sätra (HaIF)
1 M Biskupovic (Kalmar)
1 T Joza (Falkenberg)
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1 R Tranberg (Sundsvall)
1 L Sätra (HaIF)
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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    1 - 3
24 april 15:00  Malmö FF - Djurgården    1 - 0 
28 april 19:00  IF Elfsborg - Djurgården    3 - 0
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.
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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

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: torsdag 19 maj 19:00 Djurgården - Kalmar

ÖSTERSUND

1.  Aly Keita

4.  Sebastian Lundbäck

5.  Walid Atta

6.  Douglas Bergqvist

7.  Monday Samuel

8.  Jamie Hopcutt

9.  Emir Smajic

11. Andrew Stadler

12. Ken Sema

14. Bobo Sollander Jansson

17. Grace Tanda

18. Abdullahi Gero

19. Dennis Widgren

20. Gabriel Somi

21. Fouad Bachirou

22. Brwa Nouri

23. Alex Dyer

24. Ronald Mukiibi

25. Samuel Mensah

27. Jamal Blackman

29. Michael Omoh

31. Sotirios Papagiannopoulos

77. Haraldur Björnsson

93. Saman Ghoddos
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