
Matchprogram Allsvenskan
Djurgården - Kalmar/Helsingborg 
19/22 maj 2016

Pris: 30 Kr
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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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Vi har kommit fram till de sista matcherna 
innan uppehållet för EM som spelas 
i Frankrike med start 10 juni. Två 
hemmamatcher i slutet av denna vecka. 

Först Kalmar och sedan Helsingborg. Två 
lag som har inlett årets säsong ungefär 
som vi. Alla lagen vill antagligen visa upp 
en förbättring mot vad vi har presterat så 
här långt. Vi hade visserligen en väldigt 
stark inledning med efter tredje matchen 
tappade vi tempot och flytet. Helt tvärt om 
än hur det såg ut förra säsongen. Då kom 
en vändning som bestod i Haris Radetinacs 
närvaro. Då i brist på närvaro på grund av 
skadan som drabbade honom under en 
träning. Nu har vi fått se Haris comeback på 
planen, så förhoppning om en ny, positiv, 
vändning väcks så klart. Haris var först 
tillbaka i U21-matchspel och nu senast ett 
inhopp i derbyt med en halvtimme kvar att 
spela. Tyvärr i ett läge där desperationen i 
laget hade börjat ta över och trots en del fina 
prestationer gav inte återkomsten någon 
avgörande betydelse. Men förhoppningsvis 
är Haris snart tillbaka i startelvan, kanske 
redan i dessa två matcher? Dessutom har 
vi fått tillbaka Karlström på mittfältet igen. 
Dessa båda återkomster tillsammans med 
Sabovic övertygande debut ger oss en bra 
konkurrens på mittfältet. Nu kan nog ingen 
vara säker på sin plats i startelvan vilket gör 

att vi förhoppningsvis får chansen att toppa 
spelet match till match.  
 
Fortsätt stötta laget och spelarna – precis 
som vi på läktarna så har spelarna det  
jobbigt när det går motigt på planen. Då 
känns det som att det automatiskt blir mer 
stolpe ut än stolpe in. Om vi ser till att 
upprätthålla en av våra största tillgångar – 
gemenskapen i Djurgårdsfamiljen – så har 
vi det roligare både runt omkring matcherna 
när vi träffas på stan eller i sociala medier.  
Visst ska vi vara kritiska och framföra det 
när behovet finns. Men det måste vara 
konstruktivt och det finns inget positivt med 
att vända sig emot andra inom familjen. Vi 
kan och bör hålla ihop när det blåser – då 
reder vi ut motgångarna snabbare.

Tack också för att ni fortsätter att stötta 
matchprogrammet. Hoppas att ni har 
hittat våra försäljningsställen nu. Följ oss 
gärna på Facebook-sidan och på Twitter 
där vi uppdaterar nyheter och info inför 
matcherna.
 
Facebook.com/bagspannaren
 
Twitter.com/bagspannaren
        
  
                     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

Vi fick en bra start mot Östersund och fick en behaglig resa med 2-0 i bagaget. Vi kunde 
spela kontrollerat försvarsspel och hade en period med flera bra anfall, framförallt på 
högerkanten som slutligen ledde till 3-0. Bra aggressivitet i försvarsspelet och två snabba 
mål satte helt enkelt prägel på matchen.

Göteborg var en match där vi hade poängen inom räckhåll. Besard gör sin första match från 
start och gör en fantastisk debut genom att ge oss ledningen. Det är en ganska jämn match 
fram till målet. Sedan kommer Göteborg tillbaka starkt och spelar aggressivt. De gör 1-1 och 
när Hampus räddar straffen så känns det som att det här är en match vi kommer kunna 
reda ut men då får vi en situation väldigt lik första målet som leder till 2-1 och då är det för 
lite tid kvar för oss att skapa några chanser. 

Mot AIK var det en jämn start. De får ett mål på fast situation och därefter kopplar greppet. 
Vi kommer igen i slutet av första och spelar bättre i början av andra. Tyvärr så gör de 2-0 
på en hörna innan vi riktigt hinner komma igång med vårt spel och skapa några vassa 
chanser och precis som för oss mot Östersund blir det en behagligare resa för dem resten 
av matchen. Vi gräver ändå ganska bra chanser som vi inte lyckas förvalta och i och med att 
vi inte får till en reducering blir det inte riktigt någon hetta i jakten. 

Glädjande var att Haris Radetinac fick göra ett inhopp. Han kommer dock vila mot Kalmar 
och vara aktuell för spel igen mot Helsingborg. 

Vi har haft ett tufft spelschema delvis för att Tele2 varit upptagen några gånger men det är 
som det är. Vi får ta med oss det positiva från matchen mot Östersund hemma och försöka 
skapa samma bild igen de kommande matcherna på hemmaplan. Det gäller att vi får mer 
fart i spelat och inte fastnar framför motståndarna för mycket. Det gäller att alla tar ansvar 
för att skapa tryck framåt. Vi har trots allt ett ganska bra försvar att luta oss tillbaka på så 
det gäller bara att skapa skarpare lägen framåt. 

              HAMID ERSHAD SARABI
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Matchrapport

Välbehövlig hemmaseger
Efter tre raka förluster bröt Djurgården sin negativa trend när Östersund besegrades med 
klara 3-0 hemma på Tele2 Arena. Inför 10275 åskådare tog Djurgården rejält grepp om 
matchen genom att göra två snabba mål med liter mer än kvarten spelad.

Seon-Min Moon öppnade målskyttet mot sina gamla lagkamrater när han efter en kort 
hörnvariant från höger distinkt tryckte in ett hårt välplacerat skott i målvaktens bortre 
hörn. Minuten därpå var det dags igen. Djurgården vann tidigt tillbaka bollen efter avspark 
och stormade framåt med tre spelare. Sam Johnson satte snyggt 2-0 högt bakom Blackman 
i Östersundsmålet. 

I den andra halvleken hade Östersund tidigt en bra chans att kvittera men Omar Colley 
städade bort bollen bakom Hampus Nilsson. Ett stabilt och tålmodigt Djurgården 
punkterade sedan matchen när Mathias Ranegie dundrade upp bollen i krysset efter det att 
han hade fångat upp en andra boll efter inlägg från Seon-Min Moon.   

+ Äntligen vinst igen
+ Hampus Nilsson fick hålla nolla sin allsvenska säsongsdebut
+ Mathias Ranegie fick göra sitt första spelmål. Ett snyggt sådant.

- Daniel Berntsen och Alexander Falsetas klev av matchen skadade. Oklart hur illa skadorna 
var men hur många smällar skall vi åka på den här säsongen?            

           THOMAS SEGERBRANT

Startelva DIF:
Nilsson
Björkström - Hansson - Colley - Käck 
Moon  - Faltsetas (69)- Walker (K) - Berntsen
Ranégie (77) - Johnson (85) 

Ersättare 
Sabovic (in 69), Jawo (in 77), Olunga  (in 85) 

Startelva Östersund: 
Blackman
Mukiibi (45) – Papagiannopoulos – Atta - Widgren (45)
Omoh – Nouri (68) – Bergqvist – Somi
Dyer (K) – Ghoddoos
 
Ersättare 
Sema (45), Gero (45), Samuel (68)

Händelser: 
17: 1-0 Seon Min Moon (Daniel Berntsen)
18: 2-0 Sam Johnson
30: Varning Tim Björkström DIF (Andra varningen i år)
49: Varning Alexander Faltsetas (Första varningen i år)
52: Varning Brwa Nouri, ÖFK
63: Varning Mathias Ranégie DIF
69: 3-0 Mathias Ranégie
 
 
Bollinnehav       45-55
Avslut       10-7 (varav på mål 4-2)
Hörnor             3-10
Frisparkar         8-16
Offside             1-8

VS

Djurgården - Östersund 3-0 (2-0)
2 maj 2016, Tele2 Arena Publik: 11 275
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Matchrapport

Förlust trots 
straffräddning

Bortamatcherna mot Göteborg brukar vara svåra men statistiken talar också om att det 
brukar ofta vara ganska jämna tillställningar. Likaså denna gång - även om Göteborg 
skapade de vassaste lägena så var det en ganska jämn match.  I Kevin Walkers frånvaro 
(lårskada) gjorde Besard Sabovic sin debut i startelvan. Sabovic fi ck dessutom göra sitt 
första allsvenska mål när han förvaltade returen efter att Sam Johnson prickat ribban. 

Första halvlek hade Göteborg ett visst övertag men inga mål föll. I början av andra började 
Djurgården bättre och efter åtta minuter kom nämnda ledningsmål. Strax där efter ryckte 
Sam sig fram till bra läge och fi ck med sig Ranégie centralt. Tyvärr kunde de inte ge oss 2-0 

Startelva DIF:
Nilsson
Björkström (84) - Hansson (K) - Colley - Käck  
Moon (77) - Faltsetas – Sabovic – Berntsen (66)
Ranégie  - Johnson 

Ersättare 
Jawo (66), Karlsson  (77), Olunga  (84) 

Startelva Göteborg: 
Alvbåge
Salomonsson – Hermansson – Rogne (K) – Alleesami 
Smedberg Dalence – M Albornoz (58) – S Eriksson – 
Ankersen
Boman (45) – Hysén (88)

Ersättare 
Engvall (45), Karlsson Lagemyr (58), Pettersson (88)

Händelser: 
14: Varning Faltsetas, DIF (andra varningen i år)
53: 0-1 Besard Sabovic (Sam Johnson) 
61: 1-1 Gustav Engvall (Emil Salomonsson)
76: Straffräddning, Hampus Nilsson, DIF. 
82: 2-1 Tobias Hysén (Emil Salomonsson)

Bollinnehav  50-50 
Avslut   10-10 (varav på mål  4-2)
Hörnor   4-1
Frisparkar   11-9
Offside:   1-2

VS

IFK Göteborg – DIF 2-1 (0-0)
9 maj 2016, Gamla Ullevi Publik 12 214

bgspmatch_16_4.indd   6 18/05/16   07:35



Matchrapport

Händelser: 
14: Varning Faltsetas, DIF (andra varningen i år)
53: 0-1 Besard Sabovic (Sam Johnson) 
61: 1-1 Gustav Engvall (Emil Salomonsson)
76: Straffräddning, Hampus Nilsson, DIF. 
82: 2-1 Tobias Hysén (Emil Salomonsson)

Bollinnehav  50-50 
Avslut   10-10 (varav på mål  4-2)
Hörnor   4-1
Frisparkar   11-9
Offside:   1-2

vilket hade skakat om hemmalaget rejält. Istället kunde Göteborg kvittera och dessutom 
få en straff när Sam Johnsons hand letade upp bollen i eget straffområde med kvarten 
kvar. I ett läge som Göteborg kunde få oss på fall räddade Hampus straffen och då kändes 
det som att vi var värda (minst) en poäng. Tyvärr var det istället mannen med ett halvt 
djurgårdshjärta, Tobbe Hysén, som fick sista ordet. 2-1 med mindre en fem minuter 
kvar. Då hjälpte det inte att blåränderna tog hand om det mesta de sista minuterna – 
slutforceringen räckte inte för poäng denna kväll.
 
+ Sabovic mogna och lugna spel i sin debut.
+ Trots det stora bortfallet på mittfältet finns det spelare som gör att vi får en bra match.
+ Hampus som visar vi har två bra målvakter som konkurrerar om posten mellan 
stolparna. 

- För få skott träffar mål Av tio avslut hamnade bara två innanför målramen.
            

            STEFAN ANDERSSON

Poänglöst i Solna
Stefan Ishizaki satte en frispark och Haukur Hauksson nickade in en hörna. Fasta 
situationer fällde avgörandet när Djurgården på nytt fick lämna ett derby utan seger. 

Spelmässigt var matchen ingen större katastrof även om den första halvleken lämnade 
en del att önska. Men trots svagt närkampsspel och två väldigt centrerade anfallare som 
körde fast gång på gång skapade Djurgården en del chanser. Det var två spelare som 
gjorde sina första starter i årets allsvenska som var piggast. Både Amadou Jawo och 
Jesper Karlström kom till avslut men väl där var det mindre bra kvalitet. Kvalitet hade 
tyvärr Stefan Ishizakis frispark. Hampus Nilsson i målet tog några steg åt höger och när 
bollen kom till vänster nådde han inte hela vägen fram.

En pigg offensiv i inledningen av den andra halvleken slutade med ett baklängesmål. På 
hörna nätade AIK för andra gången. Djurgården fortsatte dock att jaga och till skillnad 
från tidigare derbyn den här säsongen gick inte luften helt ur laget när det blev ett 
tvåmålsunderläge. Sam Johnson var riktigt pigg och när tidigare långtidsskadade Haris 
Radetinac fick göra efterlängtad comeback fortsatte Djurgården att skapa chanser. Haris 
visade prov på fina fötter och god spelförståelse och att han har varit skadad och inte 
spelat allsvensk fotboll på tio månader gick inte att se. Föga hjälpte det och Djurgården 
fick se sig slagna på nytt.  

+ Haris Radetinac. Kvalitet rakt igenom!
+ Kantspelet. Inga topprestationer men både Karlström och Jawo skapade många 
möjligheter framåt.
+ Det är svårt att blunda för Sam Johnson. När han i den andra halvleken fick springa 
över större ytor var han ständigt farlig framåt. 

- Om inte spelet var en katastrof så var resultatet det.

bgspmatch_16_4.indd   7 18/05/16   07:35



VS

Startelva DIF:
Nilsson
Björkström (84) - Hansson (K) - Colley - Käck  
Karlström (75) - Faltsetas – Sabovic (57)
Ranégie – Jawo (81) – Johnson
   
Ersättare 
Radetinac (57) Berntsen (75), Olunga  (81

Startelva AIK: 
Carlgren 
Hauksson – P Karlsson – NE Johansson – Sundgren
Yasin (86) – Salétros (68) – Gravius – Ishizaki (71)
Strandberg – Isak 
 
Ersättare 
Ofori (68), Affane (71), Väisänen (86)

Händelser: 
12: 1-0 Ishizaki, frisparksmål
51: 2-0 Hauksson, nickmål
67: Varning Ishizaki, AIK (3:e)
73: Varning Omar Colley, DIF (1:a)

Bollinnehav  49-51 
Avslut   10-17 (varav på mål  6-8)
Hörnor   5-1
Frisparkar   15-11
Offside:   2-1

AIK-DIF 2-0 (1-0)
16 maj 2016, Friends Publik 26 109

Matchrapport
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DIF-panelen
1 - Besard Sabovic, 18, har nu fått starta i Allsvenskan. Dina intryck av honom?

2 - Vad kan vi förvänta oss av Haris Radetinac när han är tillbaka? 

3 - Om du skulle marknadsföra Djurgårdens hemmamatcher. Vad skulle du främst fokusera 
på då?

4 - Senast fick ni frågan vilken målvakt vi skulle spela med. Alla svarade Hampus Nilsson. 
Är det någon annan position du vill se förändring på?

5 - Om du fick ställa en valfri fråga till Pelle Olsson. Vilken skulle det i så fall vara?

Jonny Lundin

1) Jag tycker att han gjorde en bra debut och att han borde får starta fler matcher den här 
veckan när det är väldigt tätt mellan dem. Med rätt matchning kan han bli mycket bra.

2) Om han är hel och frisk så förväntar jag med att han blir en bärande spelare.

3) Olika biljett- och restaurangbjudanden. Fler aktiviteter för barnfamiljer på helgmatcher. 

4) Jag vill att Jesper Karlström skall spela på innermittfältet. Då får vi in en spelare som är 
offensiv och i mitt tycke en väldigt bra passningsspelare. 

5) I mitt tyck ser det ut som att du vill ha två defensiva innermittfältare. Varför? 

Jonas Teng, 40 år, Dr Jones

1) Väldigt spännande spelare som kan gå väldigt långt. Han känns väldigt mogen i sitt spel 
och visade sig redo att ta chansen när han fick den. Hur många lovande unga spelare har vi 
annars inte sett stranda i U21 och inte ta klivet vidare till A-laget? Hoppas Sabovic stannar 
några år och utvecklas hos oss innan han går vidare ut i Europa.

2) Inte att han är lika bra som när han skadade sig. Det kommer ta ett tag att komma upp 
i den klassen igen tror jag. Jag hoppas att vi kommer kunna ha honom som en grymt bra 
inhoppare fram till EM-uppehållet som kanske kan komma in och förändra matchbilder 
vända/vinna några matcher åt oss. 

3) Stämningen på läktarna. Sedan tror jag på lägre biljettpriser generellt.

4) Stefan Karlsson skulle jag vilja ge chansen på högerbacken i ett par matcher.

Händelser: 
12: 1-0 Ishizaki, frisparksmål
51: 2-0 Hauksson, nickmål
67: Varning Ishizaki, AIK (3:e)
73: Varning Omar Colley, DIF (1:a)

Bollinnehav  49-51 
Avslut   10-17 (varav på mål  6-8)
Hörnor   5-1
Frisparkar   15-11
Offside:   2-1
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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) I stort sett samma som förra året då han huserade i U21-laget. Bolltrygg, klok, hög 
passningssäkerhet och en tuffhet i närkampsspelet.  Han var precis som jag förväntade 
mig i debuten, lite försiktigare i första halvlek för att sedan våga lite mer i andra. Han har 
redan ett mer moget spel än många andra äldre spelare i Allsvenskan. Vidare tror jag att 
den lyckosamma debuten gör att han kommer ta för sig ännu mer i framtiden. Jag ser inga 
brister i hans spel överhuvudtaget, vilket är ovanligt. 
 
2) Förmodligen förväntar vi oss alldeles för mycket. Det känns som att alla räknat ned 
dagarna till hans återkomst. Jag gissar att han kommer vara ruggigt tänd de första 
matcherna. Kanske lite övertänd. Sedan jag tror vi kommer få se briljanta dribblingar 
varvat med svajigt försvarsspel och onödiga bolltapp. Men, vi kommer njuta på läktaren 
av att han är tillbaka. 
 
3) Tre saker: Stämningen. Stämningen. Stämningen. 
 
4) Vi har de största problemen på de två viktigaste positionerna i Pelles spelsystem. Vänster-
och höger yttermittfält. Med Haris tillbaka räknar jag med att högern är löst även om han 
inte kommer spela hela matcherna. Berntsen har haft det motigt mot de bättre lagen på sin 
kant. Lite för enfotad och lite för lätt. Inte lyckad varken i offensiven eller defensiven. Jag 
tycker Pelle borde testa Jawo på den positionen. Han har gjort de bra i sina inhopp. Det såg 
vi redan i cupen. Han kan i dagsläget inte konkurrera om anfallsplatserna men väl här. Ett 
annat alternativ är givetvis Karlström om han är hel. 
 
5) Är det bättre att starta Radetinac och låta honom spela så länge han orkar eller att kasta 
in honom sista 30?
             
 

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

5) Hur ska Djurgården bli ett vinnande lag även i stormatcher som mot topplag i Allsvenskan 
samt, inte minst, i derbymatcher?

DIF-panelen

bgspmatch_16_4.indd   10 18/05/16   07:35



DIF-panelen
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Thomas Segerbrant, 42 år, frågeställare och panelvikarie

1) Han ser väldigt intressant ut. Spelade väldigt moget för sin ålder och han ser faktisk ut 
att kunna passa väldigt bra in Pelle Olssons spelsystem. Jag hoppas att han speltid i veckan 
när vi har tre matcher på sju dagar.

2) Jag förväntar mig, och hoppas på, lite kvalitet och kreativitet på högerkanten. Han 
kommer varken att vara i toppform eller bästis med bollen nu i början men jag är ändå 
övertygad om att han kommer att spetsa till laget de minuter han orkar spela.

3) Självklart skulle vi ha kört vidare på kampanjen att vi är hela Stockholms lag. Lyft upp 
den igen och spinn vidare. 

4) En ny spelare på vänsterkanten. I dagsläget finns han inte i truppen men fram till dess 
tycker jag att Amadou Jawo kan få speltid där. Förvisso högerfotat men han känns ändå 
tyngre än Berntsen både offensivt och defensivt.

5) Hur vill du utveckla och ta Djurgårdens spel vidare från den grund vi står på i dag?

Andreas Widell

1) Då jag missade matchen mot gråvitt kan jag bara gå på hörsägen men det låter som en 
ytterst lovande innermittfältare som nu är redo att ta det klassiska ”sista steget” att ta en 
startplats i ett allsvenskt lag.

2) Betydligt mer än de yttermittfältare vi har på planen för tillfället. Tyvärr troligen 
betydligt mindre än den ”monsterform” han var i innan skadan. Kanske kan han skrämma 
upp motståndarna lite bara genom sin närvaro. Lär dock dröja innan han är redo för 90 
minuter.

3) Skulle krävas minst en helsida för att svara på denna fråga. Ett litet tips är att ta kontakt 
med kollegorna på DIF Hockey och ta reda på hur de lyckades skapa sug kring hockeyn 
igen. Vi ska dock komma ihåg att Djurgårn’s marginalare är svårare att locka till arenan än 
byarna o gnagarnas dito. Vi djurgårdare är ju mer utspridda över Stockholm och därmed 
längre avstånd till och från arenan. 

4) I min bok vore Stefan Karlsson vara given på högerbacken (jämfört med alternativen). 
Dock verkar Pelle Olsson läsa en annan bok än vad jag gör...

5) De flesta människor är liksom jag rädda för förändring. Man vet vad man har men inte 
vad man får. Hur är din syn på förändring, Pelle Olsson?

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

När han var 15 år bestämde han sig för att satsa helhjärtat på fotbollen och 
drömmen om att bli fotbollsproff s föddes. Det blev en omväg via utlåning 
till lägre divisioner och några års bänknötande. Nu är Hampus Nilsson 
ordinarie i Allsvenskan och drömmer om att vinna allt med Djurgården.

- Jag vill vinna SM-Guld och spela i Europa med Djurgården. Så jag kommer 
nog vara kvar här ett tag till. 

Den 17 juni 1990 föddes Hampus Nilsson i Osby i norra Skåne. Från tidig ålder hade 
sporten en stor roll i Hampus liv, både på och utanför plan. 

- Farsan spelade fotboll. Han fl yttade från Klippan till Osby för att öppna en korvkiosk och 
man kan säga att han blev värvad av IFK Osby genom korvluckan. Jag brukade följa med 
och kolla när han spelade. Dessutom tyckte mina föräldrar att det var viktigt att ha mycket 
att göra så jag spelade fotboll, hockey, innebandy, golf.. Ja, allt möjligt. 

Multisportkarriären sträckte sig fram 2006 då han var 15 år gammal. Det var då Landsk-
rona bestämde sig för att värva honom och han fi ck göra ett aktivt val.  

- De spelade ju i Superettan så jag var tvungen att välja fotbollen och satsa hundra procent. 
Men jag var bara där i ett år innan det blev lite strul mellan min moderklubb och Land-
skrona som bara hade lånat mig. I samma veva hörde Helsingborg av sig och ville att jag 
skulle spela där. 

Hampus fl yttade till Helsingborg och tillhörde laget i hela 7 år. Men större delen av den 
tiden var han utlånad: Först var det ett år i Högaborgs, sedan två år i Värnamo för att till 
slut hamna hos Ängelholms och ett års bänknötande i Helsingborg mellan varje låneperiod. 

- Helsingborg har fortfarande inte sagt något till mig men uppenbarligen ville de inte ha 
kvar mig. De lät bara kontraktet gå ut. När det blev runt december började det blir lite 
bråttom. Det var då jag träff ade den fördetta DIF-kaptenen Markus Karlsson som hade 
börjat jobba som agent. Jag var uppe och provtränade i 2-3 veckor och fi ck ett kontraktser-
bjudande. Och jag var inte sen med att krita på. 

- Man har alltid sett upp till Djurgården. Även om man inte höll på dem så har man alltid 
sett DIF som en storklubb. Och när jag kom hit blev det tydligare. Professionella spelare, 
professionell ledning och engagerade fans som tog emot mig på bästa möjliga sätt. Det 
förstärkte bara känslan jag hade innan: Det här är Sveriges bästa klubb. Och det är en 
känsla som växer för varje dag. Och det är mycket tack vare våra supportrar. 
           >>>>>
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Spelarprofil

Men den första tiden i Djurgården skulle inte heller bli särskilt lätt. Hampus fick sitta på 
bänken och nöja sig med U-21 spel och några cup-inhopp. 

- Till en början var det okej, jag var främst där för att sporra Kenneth och göra honom bät-
tre. Men efter två år känner man vill spela. Jag ville få speltid och ge tillbaka. Uppleva hur 
det är att vinna och ibland förlora. Men jag gnällde inte och väntade på min chans. Gjorde 
mitt bästa på varje träning och U-21 match och till slut gav det resultat. 

Även om Hampus inte spelat särskilt många matcher för Djurgården är han väldigt populär 
bland fansen. Och han vet nog varför. 

- Dels är det ju för att jag alltid gjort mitt bästa och aldrig gnällt. Sen tror jag också att det 
är för att jag är mån om att ge tillbaka den kärlek jag har fått under de här åren. Det är 
väldigt viktigt för mig att lyssna på våra supportar och ha en bra relation med dem. När vi 
har vunnit har jag gått fram och firat tillsammans och när vi har förlorat har jag gått fram 
och visat att vi ser dem och att de kan få ventilera sina åsikter. Det är naturligt att alla är 
besvikna när laget förlorar och precis som att man delar glädje kan man dela frustrationen 
och besvikelsen med fansen. 

Att Hampus har ett Djurgårdshjärta är det numera ingen tvekan om. Inte heller att den 
växer för varje dag som går. Och målet är lika självklart som kärleken till klubben och sup-
portrarna. 

- Jag vill vinna allt och uppleva allt med Djurgården.  
        
         HAMID ERSHAD SARABI
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Motståndare

Kalmar
Dagens motståndare Kalmar FF startade tävlingssäsongen lovande med att ta 
sig till semifinal i svenska cupen. När Allsvenskan drog igång gick det sämre, 
med två raka förluster på kontot innan den första trepoängen inkasserades 
mot Elfsborg. När detta skrivs hittar vi KFF strax ovanför kvalstrecket i den 
jämna tabellen. 

Många rödvita supportrar hyser förstås stora förhoppningar för 39-faldige 
A-landslagsmannen Rasmus Elm, men även denna säsong har mittfältaren varit förföljd 
av sjukdomar. Också brorsan Viktor Elm har varit utanför laget på grund av en höftskada 
som opererades i november. Men enligt Viktor Elm finns det fler problem än skador i laget:

– Jag tycker att vi borde ställa högre krav på varandra, det är för snällt. Vi har så bra 
spelare att vi bara måste lära oss att spela som ett lag, men det gör vi inte, sa Viktor Elm till 
Fotbollskanalen och fick medhåll från lagkamraten Viktor Agardius:

– Det har varit upp och ned. Vinner vi en match så förlorar vi nästa igen. Det är så jobbigt 
att hela tiden vara i den situationen. Tydligheten finns inte riktigt.
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Motståndare

Kalmartränaren Peter Swärdh försöker vara mer positiv i sin analys av säsongsinledningen:

- Tittar man på första delen av Allsvenskan så är det mycket bra offensiva delar som jag 
tycker vi kan ta med oss inför fortsättningen. Framförallt tycker jag vi har en bra variation 
i vårt spel där vi spelar med ett bra tempo framåt i banan och skapar väldigt mycket 
målchanser. Jag tycker även att vårt försvarsspel ute på planen är ganska bra, där vi 
stoppar motståndarna och vinner boll och är ganska kompakta.  Däremot är det så att vårt 
kollektiva försvarsspel över hela banan är något som vi måste förbättra till de kommande 
matcherna, säger Peter Swärd i en intervju klubbens hemsida. 

Det är över fem år sedan Kalmar senast besegrade Djurgården i en allsvensk match. Efter 
3-2-segern i invigningsmatchen av Guldfågeln Arena 11 april 2011 har lagen möts nio 
gånger i seriesammanhang. Sex av dessa matcher har slutat med DIF-seger, tre med kryss. 
På de tre senaste matcherna har DIF dessutom den förkrossande målskillnaden 8-0. 

Historiskt sett har dock Kalmar FF ofta varit en tuff motståndare för stockholmslaget. 
De Djurgårdare som var med på 1980-talet grämer sig kanske fortfarande en smula över 
förlusten i det allsvenska kvalet 1983. Djurgården borde ha vunnit den första kvalmatchen 
på Stadion med tre-fyra mål men fick nöja sig med 1-0. Returen på Fredrikskans blev 
oerhörd dramatisk och slutade dessvärre med en 3-1-seger för Kalmar. Efter matchen ska 
den idag legendariske och ännu aktiva Djurgårdsledaren Pelle Kotschack varit så bedrövad 
att han hittades med huvudet under vattenytan i en fontän. Lyckligtvis drogs han upp i tid. 

Det är nog betydligt fler Djurgårdare som kan och vill minnas 2-0-segern mot Kalmar i 
den sista allsvenska omgången 2009. Tack vare den triumfen, inför kokande läktare på 
Stockholms Stadion, kunde Blåränderna kvalspela sig kvar i högsta serien. 

        DAVID BOGERIUS

bgspmatch_16_4.indd   16 18/05/16   07:35



Motståndare

Helsingborg
Lika bra som Djurgården inledde årets allsvenska säsong, nästan lika dåligt 
gick det för Helsingborg som släppte in nio mål på de tre första matcherna. 
Efter 1-5 mot Hammarby var botten nådd.
– Jag kommer att sätta mig ner med styrelsen och se om ifall jag är rätt man att 
leda det här Helsingborgs IF, sa tränaren Henrik Larsson på presskonferensen 
efteråt. 

Styrelsen gav honom fortsatt förtroende och vändningen kom redan i nästa omgång med 
tre mål på åtta minuter mot Falkenberg hemma på Olympia. Sedan dess har poängen trillat 
in i en ganska jämn ström och när detta skrivs hittar vi HIF på en åttondeplats i tabellen, 
två poäng före DIF, efter 1-1 mot Jönköpings Södra några dagar tidigare. Frederik Helstrup 
räddade en Helsingborgspoäng på Stadsparksvallen med sin kvittering som liksom många 
HIF-mål tillkom på en fast situation. 

– Eftersom det i vissa matcher inte dyker upp så många chanser i det öppna spelet är det 
viktigt att kunna vara ett hot även på fasta situationer. Det har vi varit och det hoppas jag 
vi fortsätter vara, sa tränaren Henrik Larsson efter matchen. 
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Motståndare

Hans son Jordan Larsson har, med sina fyra mål, varit högst delaktig i Helsingborgs 
uppryckning. 18-åringens spel borde kunna räcka till en plats i sommaren OS-lag.
– Klart det hade varit en dröm. Spela med landslaget är något man drömt om. Men det 
är inget jag lägger större vikt vid nu. Jag försöker fokusera på Helsingborg och göra mina 
prestationer. Vill de ha mig för de ju ringa men jag måste vara tillräckligt bra också, sa 
Jordan Larsson till Aftonbladet.
Helsingborg spelar med en traditionell 4-4-2-uppställning där samtliga spelare krävs på ett 
hårt arbete. Henrik Larsson vill se aktiva ”korridorer” där ytterbackarna går hela vägen upp 
i anfallen för att slå inlägg. Förutom de fasta situationerna måste Djurgården även se upp 
med insticken från Darijan Bojanic till Jordan Larsson. Årets målsättning är en sjätteplats 
trots att sex av de nio spelare som lämnat klubben sedan i somras var startspelare. 

Fakta inför Djurgården-Helsingborg:

De senaste två årens möten mellan Djurgården och Helsingborg på Tele2 Arena har båda 
slutat 2-2. Ifjol tryckte Arnor Smarason in kvitteringen bakom Kenneth Höie i den 93_e 
minuten och 2014 var det DIF som räddade ett kryss i slutminuterna genom Aleksandar 
Prijovic. 

Senast Helsingborg vann en bortmatch mot Djurgården var säsongen 2010 då Rasmus 
Jönsson gjorde matchens enda mål i en bedrövlig tillställning på Stockholms Stadion. 

Helsingborgs IF bildades 1909. 

Första gången lagen möttes i Allsvenskan (1928) vann HIF med hela 9-1.

HIF har tagit tio poäng på de senaste fem allsvenska omgångarna (skrivs innan onsdagens 
match mot Östersund.

        DAVID BOGERIUS
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Statistik

Senaste omgången (9)
13 maj Jönköpings Södra IF - Helsingborgs IF 1-1
14 maj Malmö FF - Gefle IF FF 3-0

Kalmar FF - Hammarby 1-1
15 maj IFK Norrköping FK - GIF Sundsvall 3-1

Örebro - IF Elfsborg 1-0
Östersunds FK - IFK Göteborg 2-0
Falkenbergs FF - BK Häcken 1-4

16 maj AIK - Djurgården 2-0

Omgång 10
18 maj Hammarby - Malmö FF

GIF Sundsvall - IF Elfsborg
BK Häcken - Jönköpings Södra IF
Helsingborgs IF - Östersunds FK

19 maj IFK Göteborg - IFK Norrköping FK
Gefle IF FF - Örebro
Djurgården - Kalmar FF

20 maj Falkenbergs FF - AIK

Omgång 11
21 maj GIF Sundsvall - Östersunds FK
22 maj Kalmar FF - BK Häcken

Örebro - IFK Norrköping FK
IF Elfsborg - Jönköpings Södra IF
Djurgården - Helsingborgs IF

23 maj Gefle IF FF - AIK
IFK Göteborg - Hammarby
Malmö FF - Falkenbergs FF

Senaste omgången (9)
13 maj Jönköpings Södra IF - Helsingborgs IF 1-1
14 maj Malmö FF - Gefle IF FF 3-0

Kalmar FF - Hammarby 1-1
15 maj IFK Norrköping FK - GIF Sundsvall 3-1

Örebro - IF Elfsborg 1-0
Östersunds FK - IFK Göteborg 2-0
Falkenbergs FF - BK Häcken 1-4

16 maj AIK - Djurgården 2-0

Omgång 10
18 maj Hammarby - Malmö FF

GIF Sundsvall - IF Elfsborg
BK Häcken - Jönköpings Södra IF
Helsingborgs IF - Östersunds FK

19 maj IFK Göteborg - IFK Norrköping FK
Gefle IF FF - Örebro
Djurgården - Kalmar FF

20 maj Falkenbergs FF - AIK

Omgång 11
21 maj GIF Sundsvall - Östersunds FK
22 maj Kalmar FF - BK Häcken

Örebro - IFK Norrköping FK
IF Elfsborg - Jönköpings Södra IF
Djurgården - Helsingborgs IF

23 maj Gefle IF FF - AIK
IFK Göteborg - Hammarby
Malmö FF - Falkenbergs FF

Senaste omgången (9)
13 maj Jönköpings Södra IF - Helsingborgs IF 1-1
14 maj Malmö FF - Gefle IF FF 3-0

Kalmar FF - Hammarby 1-1
15 maj IFK Norrköping FK - GIF Sundsvall 3-1

Örebro - IF Elfsborg 1-0
Östersunds FK - IFK Göteborg 2-0
Falkenbergs FF - BK Häcken 1-4

16 maj AIK - Djurgården 2-0

Omgång 10
18 maj Hammarby - Malmö FF

GIF Sundsvall - IF Elfsborg
BK Häcken - Jönköpings Södra IF
Helsingborgs IF - Östersunds FK

19 maj IFK Göteborg - IFK Norrköping FK
Gefle IF FF - Örebro
Djurgården - Kalmar FF

20 maj Falkenbergs FF - AIK

Omgång 11
21 maj GIF Sundsvall - Östersunds FK
22 maj Kalmar FF - BK Häcken

Örebro - IFK Norrköping FK
IF Elfsborg - Jönköpings Södra IF
Djurgården - Helsingborgs IF

23 maj Gefle IF FF - AIK
IFK Göteborg - Hammarby
Malmö FF - Falkenbergs FF

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

IFK Norrköping FK 9 7 0 2 23-10 13 21

Malmö FF 9 6 0 3 18-8 10 18

Örebro 9 6 0 3 19-16 3 18

AIK 9 4 3 2 15-13 2 15

GIF Sundsvall 9 4 3 2 13-11 2 15

IFK Göteborg 9 4 2 3 17-15 2 14

Östersunds FK 9 4 2 3 10-12 -2 14

Helsingborgs IF 9 4 2 3 14-18 -4 14

Jönköpings Södra IF 9 3 4 2 9-9 0 13

IF Elfsborg 9 4 0 5 15-11 4 12

Djurgården 9 4 0 5 14-12 2 12

Hammarby 9 2 4 3 16-16 0 10

BK Häcken 9 3 0 6 16-15 1 9

Kalmar FF 9 2 3 4 12-16 -4 9

Gefle IF FF 9 1 2 6 7-22 -15 5

Falkenbergs FF 9 1 1 7 8-22 -14 4
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DIF vs resten
Statistik

Statistik DIF vs Resten:

Skytteliga
6 Sam Johnson 6 Erik Israelsson (HaIF)
2 Omar Colley 6 Marcus Antonsson (Kalmar)
2 Kevin Walker 5 fem spelare

Passningsliga
3 Daniel Berntsen 5 Wolff Eikrem (MFF)
2 Elliot Käck 4 Ishizaki (AIK)
2 Kevin Walker 4 Christianssen (HeIF)

Avslut
28 Johnson 33 Ajdarevic (Örebro)
13 Ranégie 29 Nyman (Norrkp)
10 Olunga 28 Antonsson (Kalmar)

Avslut på mål
10 Johnson 18 C Nyman (Norrkp)
8 Ranégie 17 M Antonsson (Kalmar)
5 Olunga 15 E Kujovic (Norrkp)

Orsakat Frispark
14 Johnson 25 Abubakari (Häcken)
12 Faltsetas 22 J Persson (HaIF)
11 Ranégie 20 R Åhman Persson (ÖSK)

Tilldömd Frispark
10 Ranégie 18 Rohdén (Elfsborg)
8 Johnson 16 Romário (Kalmar)
5 Moon, Käck, Walker 16 Gerzic (Örebro)

Offside
15 Sam Johnson 12 Antonsson (Kalmar)
3 Olunga 12 Cibili (J Södra)
2 Ranégie 10 A Kamara (ÖSK)

Varningar
2 Faltsetas 4 M Abdubakari (Häcken)
   Ranégie    A Christiansen (MFF)
   Björkström    R Åhman Persson (ÖSK)

Utvisningar (Lag)
o DIF 3 Jönköping Södra

2 Falkenberg
1 Elfsborg, Malmö, Göteborg
    Hammarby, Kalmar, Häcken
    Sundsvall

Statistik DIF vs Resten:

Skytteliga
6 Sam Johnson 6 Erik Israelsson (HaIF)
2 Omar Colley 6 Marcus Antonsson (Kalmar)
2 Kevin Walker 5 fem spelare

Passningsliga
3 Daniel Berntsen 5 Wolff Eikrem (MFF)
2 Elliot Käck 4 Ishizaki (AIK)
2 Kevin Walker 4 Christianssen (HeIF)

Avslut
28 Johnson 33 Ajdarevic (Örebro)
13 Ranégie 29 Nyman (Norrkp)
10 Olunga 28 Antonsson (Kalmar)

Avslut på mål
10 Johnson 18 C Nyman (Norrkp)
8 Ranégie 17 M Antonsson (Kalmar)
5 Olunga 15 E Kujovic (Norrkp)

Orsakat Frispark
14 Johnson 25 Abubakari (Häcken)
12 Faltsetas 22 J Persson (HaIF)
11 Ranégie 20 R Åhman Persson (ÖSK)

Tilldömd Frispark
10 Ranégie 18 Rohdén (Elfsborg)
8 Johnson 16 Romário (Kalmar)
5 Moon, Käck, Walker 16 Gerzic (Örebro)

Offside
15 Sam Johnson 12 Antonsson (Kalmar)
3 Olunga 12 Cibili (J Södra)
2 Ranégie 10 A Kamara (ÖSK)

Varningar
2 Faltsetas 4 M Abdubakari (Häcken)
   Ranégie    A Christiansen (MFF)
   Björkström    R Åhman Persson (ÖSK)

Utvisningar (Lag)
o DIF 3 Jönköping Södra

2 Falkenberg
1 Elfsborg, Malmö, Göteborg
    Hammarby, Kalmar, Häcken
    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    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   3 - 0
09 maj 19:00  IFK Göteborg - Djurgården   2 - 1
16 maj 19:00  AIK - Djurgården    2 - 0
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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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   3 - 0
09 maj 19:00  IFK Göteborg - Djurgården   2 - 1
16 maj 19:00  AIK - Djurgården    2 - 0
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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2. Tim Björkström e hb 84 e hb hb hb v hb hb hb hb hb 84 hb 84
3. Elliot Käck vb vb vb vb vb vb vb vb vb vb vb vb
4. Jacob Une Larsson e 22 mb* e e e 65 e e e e e
5. Stefan Karlsson hb e hb 66 e e e hmf 72 hmf v57 e 77 e
6. Alexander Faltsetas mf mf mf(k) mf mf 66 mf mf mf 77 mf mf v69 mf mf
7. Seon-Min Moon e e e hmf 66 hmf hmf 61 hmf 59 72 83 hmf* hmf 77 e
8. Kevin Walker mf(k) mf(k)vv ǃ mf(k) mf(k) mf(k) mf(k) mf(k) mf(k)
9. Haris Radetinac 57
10. Daniel Berntsen vmf vmf vmf 71 vmf vmf vmf vmf 82 vmf vmf 72 vmf vmf 66 75
11. Amadou Jawo 86 84 e 85 76 e 59 77 66 a 81
12. Kenneth Høie e mv e mv mv mv mv mv mv e e e
13. Mathias Ranégie a 78 a*46 a v a 32 a 83 a* v77 a a
14. Besard Sabovic e e e e 77v e 69 mf* mf 57
15. Omar Colley mb mb mb v mb* mb* mb mb mb mb mb mb mb
17. Michael Olunga 59 78 46 a e 32 57 85 84 81
18. Kerim Mrabti
19. Marcus Hansson mb mb 22 mb mb mb mb (k) mb v mb mb mb (k) mb (k)
20. Sam Johnson a a a  a* a** a a* a a a* 85 a a
21. Mihlali Mayambela e 71 e e e 82 e e e
22. Jesper Karlström mf 76 mf 66 mf mf 75
23. Hampus Nilsson mv e mv e e e e e e mv mv mv
24. Tinotenda Kadewere 76 66 mf e 66 61 mf 65 e 72 e e
25. Oscar Jonsson
28. Jonathan Augustinsson
32. Michael Jahn
16. Sebastian Andersson a* a a 59

e-Ersätttare, ej inbytt, (k) - Lagkapten, * - målskytt, siffra - inbytt/utbytt, v - gult kort, u - rött kort
position+ minuttal: utbytt, end minuttal: inbytt, ! - avstängd
§ - lämnat klubben

Statistik
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Efter dubbla hemmamatcher mot Kalmar och Helsingborg återstår endast en match när 
vi möter Häcken på Hisingen nästa helg. Men sen då? Visserligen är det mängder av 
fotboll på tv:n men om du ändå saknar känslan och glöden som du bara kan känna för 
en blårandig tröja finns det ändå hopp.

Damlaget spelar som bekant hemmamatcherna på Stadion. En utmärkt ursäkt (?) att 
besöka ett somrigt Stadion. Två matcher under juni bjuds det på, biljettpriset är 100 kr 
(80 vid förköp).

U21-laget har också uppehåll under juni men två matcher på Kaknäs spelas i slutskedet 
av maj innan en månads uppehåll. Även U19 och U17 spelar matcher som är värda ett 
besök. Hemmamatcherna spelas på Hjorthagen men det bjuds även på ett och annat 
derby av framtidens spelare.

F19 spelar hemmamatcher på Kristineberg och har även de derby under juni.

 Urval av matcher (Se dif.se för exakta starttider och ev ändringar)

Maj
21: Damlaget möter Mallbacken på Stadion, U19 möter Sollentuna på Hjorthagen
22: U17 möter AIK på Skytteholm, F19 möter Hammarby på Farsta IP
24: U21 möter Norrköping på Kaknäs
28: Damlaget möter Kvarnsveden i Borlänge, U17 möter BP på Hjorthagen 
30: U21 möter Sundsvall på Kaknäs
Juni
5: U17 möter Hammarby på Hammarby IP
11: U19 möter J Södra på Hjorthagen
12: Damlaget möter Kristianstad på Stadion, U17 möter Djursholm på Hjorthagen
14: F19 möter Eskilstuna på Kristineberg
17: U19 möter Vasalund på Skytteholm
18: Damlaget möter Göteborg (med Stefan Rehn på tränarbänken) i Göteborg
20: F19 möter Umeå på Kristineberg
22: U19 möter Gefle på Hjorthagen (19.00), U17 möter Gefle på Hjorthagen (17.00)
26: Damlaget möter Umeå på Stadion
27: U21 möter Gefle i Gävle
Juli
3: Damlaget möter Linköping på Stadion
5: U21 möter AIK på Kaknäs
9: Allsvenskan startar igen med DIF-Norrköping på Tele2!

DIF under uppehållet
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KALMAR 

1.  Ole Söderberg

2.  Markus Thorbjörnsson

3.  Sebastian Hedlund

4.  Marko Biskupovic

5.  Viktor Agardius

6.  Rasmus Elm

7.  Ismael Silva Lima

9.  Marcus Antonsson

10.  Tobias Eriksson

11. Jonathan Ring

12. Lumala Abdu

13. Emin Nouri

14. Stefan Larsson

16. David Elm

17. Muktar Ahmed

18. Pär Ericsson

20. Carl Johansson

21. Anton Maikkula

22. Svante Ingelsson

23. Viktor Elm

24. Filip Sachpekidis

27. Papa Alioune Diouf

29. Romário Pereira Sipião

32.  Lucas Hägg-Johansson

33.  Johan Ramhorn

34.  Herman Hallberg

35.  Adel Ziarat Zadeh

st
ar

t
er

sä
tt

ar
e

by
te HELSINGBORG

1.  Matthew Pyzdrowski

2.  Carl Johansson

3.  Frederik Helstrup Jensen

4.  Christoff er Andersson

5.  Johan Mårtensson

6.  Andreas Landgren

7.  Viktor Ljung

8.  Martin Christensen

9.  Tyrell Rusike

10.  Anton Wede

11.  Adam Eriksson

13.  Alexander Achinioti-Jönsson

15.  Linus Hallenius

16.  Mikael Dahlberg

18.  Jordan Larsson

19.  Darijan Bojanic

20.  Carl Wede

23.  Jonathan Larsson

24.  Anton Kinnander

25.  Felix Bindelöv

26.  Peter Larsson

27.  Lalawélé Atakora

29.  Jesper Björkman

39.  Daniel Andersson

41.  Tomer Chencinski
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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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För spelschema unde och efter uppehållet besök www.dif.se
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