
Matchprogram Allsvenskan
Djurgården - Sundsvall 
25 juli 2016
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Idag är det sista matchen av allsvenskans 
första halva. Vi har haft det tungt på planen 
de senaste matcherna. Endast tre poäng på 
sju matcher är inte bra. Dessutom har vi 
inte spelat någon oavgjord i år. Visst är det 
viktigt att vinna men om vi spelar oavgjort så 
ger vi inte tre poäng till en konkurrent. Men 
så klart är det viktigt att vi vinner matcherna 
nu när vi är så nära både kvalstreck och även 
längre ner. En seger ikväll skulle ge oss lite 
bra känsla tillbaka – för annars har det börjat 
se bra ut. Efter en tid med skadeproblem har 
vi fått se nya spelare på planen, El Kabir och 
Magnus Eriksson som båda debuterade i 
senaste matchen. Karlström är i mina ögon 
i bra form och kanske vår hetaste spelare 
just nu. Och snart får vi återse Kebba Ceesay 
som återvänder efter fyra år i polska ligan för 
Lech Poznán. Kebba är spelklart 1 aug då vi 
möter Kalmar borta.

Sundsvall är dock inget lätt byte. Laget är 
kanske den mest positiva överraskningen 
i inledningen av årets allsvenska med 
bortasegrar mot både Malmö och Häcken. 
Dock har det bara blivit en poäng på de tre 
senaste, så antagligen ett revanschsuget 
bortalag på Tele2 ikväll. 

Nu i tuffa tider är det också nu vi på läktarna 
har chansen att visa att vi också kämpar 
på. Trots motgångarna har vi haft bra stöd 

från läktarplats i både senaste matchen mot 
Jönköping och på Hisingen i sista matchen 
innan EM och jag vet att många ser fram 
emot sommarens matcher i både Kalmar 
och Östersund. Jag hoppas så klart att vi får 
anledning att fira många gånger under dessa 
matcher. Men oavsett resultaten så är det 
också en stolthet att vara representant för 
Djurgårdsfamiljen både hemma och på resa. 
Det är skönt att vara en del i gemenskapen 
även när det går trögt.  

Precis som vi kräver att spelarna ska ge allt 
på planen så hoppas jag att vi gör det samma, 
i positiv anda, på läktarna. D – I – F! I med 
och motgång!

PS:
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 hade med två nyförvärv mot Jönköping och de gjorde bra matcher båda två. Magnus 
Eriksson gav oss en väldig energi i försvarsspelet, han satte signalen direkt i både 
återerövringsspelet och i den högre pressen när vi var samlade, så det var ett bra inslag. 
Sedan vet vi att han har så många goda offensiva egenskaper som kommer att ge oss både 
mål och poäng framöver. Othman El Kabir är en spelare som kan slå sin motståndare, han 
hade bara varit här ett par dagar innan matchen men har gjort ett väldigt gott intryck på 
den korta tiden, att han med så kort tid här kunde göra en så bra match bådar gott inför 
framtiden. Han fick en smäll på knäet mot Jönköping och blev lite stum, men vi räknar med 
att han är med i dag mot Sundsvall. 

Efter det har vi även fått in Kebba Ceesay i laget, även om han inte är spelklar än. Det var 
det ett par år sedan jag såg honom spela live, men vi minns honom som en fighter med en 
bra fysik och han kommer att tuffa till konkurrensen i backlinjen vilket är bra. Det är tre 
nyförvärv som kommer betyda mycket för oss framöver.

Dagens match står mellan två lag som har förlorat båda matcherna efter uppehållet och det 
är klart att det därmed är två hungriga lag som vill ta poäng. Vi kommer att vara maximalt 
förberedda och göra precis allt för att vinna den här matchen. När man förlorar är det 
viktigt att inte komplicera saker utan att man ser möjligheter i varje träning. Det finns 
bra saker att ta med även om vi förlorat, men framför allt är det viktigt att vi har en bra 
träningsvecka inför matchen och det har vi jobbat hårt för att få till. Nu ser vi fram emot 
matchen och möjligheten till nya poäng.

             DIF.SE
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Matchrapport

Noll poäng i omstarten
I en match som DIF hade mycket boll och byggde upp spelet såg det länge ut som att vi 
skulle få poäng. Men det var tydligt att Norrköping hade lättare att skapa farliga chanser 
när man erövrade bollen. I slutet av första halvlek var det flera gånger nära att Norrköping 
tog ledningen men det var fortfarande oavgjort in i halvtidsvilan. I början av andra var 
Norrköping bättre men DIF kom åter in i matchen och spelade jämt och Jawo hade en bra 
chans när han nickade ner Walkers hörna men inget mål denna gång. Istället kom matchen 
enda mål från vår tidigare anfallare, Sebastian Andersson vars övergång blev klar mellan 
cupgruppspelet och den allsvenska premiären. Framspelare var Daniel Sjölund..

I matchens slutskede tryckte våra spelare på för en kvittering men utan att skapa de riktigt 
farliga chanserna.

+ Bättre spel och kämpande spelare ända in till slutsignalen 

- Surt att vi inte får med någon poäng när vi ändå spelar jämt 
- På tok för lite vassa målchanser           

           
             STEFAN ANDERSSON

Startelva DIF:
Høie 
Björkström - Hansson - Colley - Käck  
Karlström - Faltsetas – Walker (k) – Berntsen (87) 
Jawo (76)  - Olunga (70) 

Ersättare 
Ranégie (70), Kadewere (76), Mayambela (87) 

Startelva Östersund: 
Vaikla 
Wahlqvist - Johansson (K) – Fjóluson - Telo  
Bärkroth (76) – Tekie (84) – Sjölund - Blomqvist  
Nyman - S Andersson  
 
Ersättare 
Hadenius (76), Smith (84) 

Händelser: 
67: 0-1 Sebastian Andersson (Sjölund) 
90+1: Varning Omar Colley, DIF (tredje varningen i år) 
90+3: Varning Vaikla, Norrköping 
 
 
Bollinnehav  51-49 
Avslut   10-7 
varav på mål  5-5 
Hörnor   7-5 
Frisparkar   8-11 
Offside:   2-2 

VS

DIF-Norrköping 0-1 (0-0) 
9 juli 2016, Tele2Arena Publik 13 598 
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Matchrapport

Med två nyförvärv från start, El Kabir på vänstermittfältet och Magnus Eriksson i anfallet, 
var det full fart framåt direkt från start. Hela laget visade att man var revanschsugna efter 
de senaste matcherna utan poäng. Med en klart övertag i bollinnehav och spelet förlagt till 
J Södras planhalva i inledningen av första halvlek kom också en del chanser, dock utan 
att avsluten hade det där sista som krävs för mål – antingen tur eller skicklighet. Istället 
kunde hemmalaget komma upp längre och längre och redan efter en dryg kvart fi ck Thelin 
ett helt fritt läge efter ett skickligt spel och 1-0 kom som en kalldusch. Lätt att hänga med 
huvudet när motgångarna kommer gång på gång men DIF kom tillbaka och hade i slutet 
av halvleken åter kraftigt övertag. Men inga mål. Andra halvlek var liknande, DIF starkt i 
början och slutet och en mitt period där J Södra kunde skapa en del chanser. Dock inga 
mål i andra men det var nära att 2-0 också kommit när DIF låg på för kvitteringen. Även 
denna match slutade med 1-0-förlust och trots många chanser och spelövertag blev det 
inga poäng hem denna gång. 

+ positiva injektioner med El Kabir och Eriksson. 
+ Karlström var skottvillig och kunde kvitterat 
+ Olunga var på rätt plats många gånger vilket skapade chanser framåt 

- skärpan i avsluten saknas, många avslut som saknar ren träff  på bollen. 
- bytena kommer sent, även om vi hade ett övertag skulle det kunna vara bra med en pigg 
spelare in tidigare

Startelva DIF:
Høie 
Björkström - Hansson – Une Larsson (87) - Käck  
Karlström - Faltsetas – Walker (k) – El Kabir (78) 
M Eriksson   - Olunga 

Ersättare 
Berntsen (78), Kadewere (87) 

Startelva Göteborg: 
Mehic 
Siwe – J Karlsson – Calisir – Rönneklev (33) 
Fendrich – Gojani – Smylie 
J Svensson (64) – Cibicki – Thelin (k) (87) 

Ersättare 
Tamimi (33), Kozica (64), Aamundsen (87) 

Händelser: 
18: 1-0 Tommy Thelin (Cibicki) 
48: Varning Faltsetas, DIF (tredje varningen) 
63: Varning Smylie, J Södra 
74: Varning Kozica, J Södra 
90+1 Varning Cibicki, J Södra 

Bollinnehav  47-53 
Avslut   7-12 
varav på mål  5-7 
Hörnor   3-7 
Frisparkar   13-15 
Offside:   5-2 

VS

 J Södra - DIF 1-0 (1-0) 
18 juli 2016, Stadsparksvallen Publik 5 811 

Inga poäng trots heta nyförvärv från start
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Händelser: 
18: 1-0 Tommy Thelin (Cibicki) 
48: Varning Faltsetas, DIF (tredje varningen) 
63: Varning Smylie, J Södra 
74: Varning Kozica, J Södra 
90+1 Varning Cibicki, J Södra 

Bollinnehav  47-53 
Avslut   7-12 
varav på mål  5-7 
Hörnor   3-7 
Frisparkar   13-15 
Offside:   5-2 

DIF-panelen
1- Efter dagens match är halva serien avklarad. Vad tycker du om det sportliga hittills?

2- Vilka har varit dina höjdpunkter under första halvan?

3- Vad är du minst nöjd med?

4- Hur skall Djurgården göra för att vinna matcher och därmed kunna lämna bottenstriden?

5- Kebba Ceesay flyttar tillbaka till Blåränderna. Vad tror och tycker du om den   
    värvningen?

Jonas Teng, 40 år, Dr Jones

1- Underkänt. Tuffa skador har vi haft, men de spelare som ändå varit tillgängliga borde ha 
presterat klart bättre än så här. 

2- Säsongsinledningen. Det fick fart på drömmarna om derbyvinster, toppstrid och 
europaspel. Det var en sådan underbar känsla som man inte känt på så länge. Tyvärr blev 
fallet till den nuvarande nivån så brutalt mycket hårdare för oss supportrar. Sam Johnson 
är en annan höjdpunkt. Vilken utveckling! Från div 1 till allsvensk skytteligatopp och en 
av Djurgårns bästa spelaraffärer nånsin. 3-0 vinsten mot Helsingborg då vi gick med våra 
familjer, all-in julgranar med så mycket DIF-souvenirer barnen kunde bära, var en tredje 
höjdare. Sen måste jag nämna DIF-podden som är en högtidsstund varje nytt avsnitt och 
bara blir bättre och bättre. Kommer rulliganen tillbaka?

3- Derbyförlusterna, tveklöst. Behöver inte motiveras.

4- Jag tror att det behövs en ledargestalt på planen som kan inspirera laget, och få de andra 
spelarna att våga tro, våga vinna och ge allt i 90 minuter. Det saknas lite idag. Typ som en 
Mattias Jonson, eller min favorit Markus Karlsson. Jag hoppas Magnus Eriksson kan bli 
denna spelare.

5- Jag gillade Kebba starkt när han spelade hos oss tidigare. Sen gjorde han det väldigt bra 
i Polen fram tills alla skador och sedan frysbox. En spelare som vi vet verkligen har kunnat, 
men frågetecken om han fortfarande kan leverera på samma nivå. Förutsatt att det inte är 
någon större ekonomisk risk som tagits, tycker jag det är en bra värvning. 

Tony Lydén, 47 år, DIF-taktiker

1- Katastrof, speciellt med tanke hur bra laget inledde. Det klart att spelare som Mrabti 
och Radetinac har saknats men vi klarade oss bra de tre första matcherna. Sedan har det 
varit fritt fall både spel- och självförtroendemässigt. Nu hoppas jag vi har bottnat och kan 
successivt börja klättra.
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Har du en vass penna, ett stort Djurgårdshjärta och vill skriva för 
Bågspännaren? Kontakta oss på info@bagspannaren.se

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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DIF-panelen

Jonny Lundin

1- Jag tycker, tack vare inledningen av serien, att knappt är godkänt. Men vi är trots allt 
över kvalstrecket.

2- Att jag har 100 % närvaro på matcherna.

3- Det mesta utom inledningen av serien. Den har räddat DIF.

4- In med Stefan Karlsson i backlinjen och flytta in Jesper Karlström i mitten på mittfältet. 
Eller ändra spelsystem till 4-2-3-1.

5- Jag tror att det blir bättre i backlinjen men om DIF säljer Omar Colley så är som förut 
igen. DIF skall ha minst 20 miljoner om Omar Colley skall säljas.

2- Bortaresan i premiären borta mot Örebro. Lyckad på precis alla sätt Sista minuten-
vinsten mot Gefle borta, då kändes det som vi han något nytt på gång. Ett lag som kunde 
vinna matcher även om vi inte spelade bra och även vinna mot boggey-lag som Gefle.

3- Allt skit som ständigt drabbar laget. Mrabtis skada, Haris nygamla skada. Sams malaria, 
Ranegies alla ”sjukdomar”, och Pelles ovilja att ändra spelsystemet.

4- Köpa Othman el Kabris bror skulle ge bättre förutsättningar. Det lär inte hända men i 
och med att Sam Johnson sålts måste en ny anfallare in. Att sätta Magnus Eriksson på topp 
gör enbart att laget blir sämre. Han skall vara på en kant med en ny anfallare på topp. Sedan 
är sannolikheten större redan denna match då Faltsetas är avstängd och Omar är tillbaka 
från sin. Hoppas Pelle vågar ge unge Sabovic chansen igen. Han är en blivande klasspelare.

5- Bra om han skall ersätta Tim Björkström. Dålig om han skall ersätta Omar Colley. Oavsett 
tror jag trots allt att han framöver kommer bidra med mer rutin och stabilitet. Något det 
här laget trånar efter och som Magnus Eriksson redan uppvisat. 
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DIF-panelen

Andreas Widell

1- Underkänt! Vi började bra men blev ”lurade” av ganska enkelt motstånd i de tre första 
matcherna. Därefter har det blivit två segrar och nio (!!!) förluster vilket får ses som en 
katastrof. Nu har jag bara kommenterat antal segrar/förluster men elitfotboll är främst en 
resultatsport.

2- Segern i premiären borta mot Örebro. En taktiskt perfekt genomförd match.

3- Pelle Olsson. Verkar ha vissa favoriter i laget (läs Faltsetas, Björkström) som får fortsatt 
förtroende oavsett insats. Pelle verkar vara en tjurig typ, så det skulle inte förvåna om han 
spelar dessa herrar match efter match då han vet att det klagats på dessa spelare. Dessutom 
gör han ohyggligt sena byten, om han ens byter alls...

4- ”Some say the definition of Madness is doing the same thing over and over again and 
expecting a different result”! Snälla, tänk på detta ni som leder laget.(Change we can believe 
in...)

5- Ja tror att Kebba blir en utmärkt värvning. En snabb spelare i rätt ålder som kan spela 
antingen mittback eller högerback. Tror att han är bäst som mittback och tänkt som 
ersättare om vi säljer Omar Colley. Annars behövs ju förändring på högerbackspositionen.

Stefan Andersson, Mr Bågspännaren

1- Så klart är det en besvikelse att vi inte vinner fler matcher. Med den goda starten vi fick 
hade jag hopp och en ljus säsong med Haris återkomst. Men som vi vet kom vändningen 
och förlängd frånvaro för Haris. Jag tycker ändå att vi är bättre än vad resultaten speglar. 
Jag har hoppet kvar.

2- Vändningen i Gävle, det flytet skulle vi behöva mer av. Då skulle vi få mer mod i allt tror 
jag. Även premiären i Örebro är ett gott minne. Och publiken, bortaföljet och stämningen 
är fortfarande toppklass. Sabovic, när han fick spela, är den spelare som glatt mig mest. En 
ljus framtid tror jag. Hoppas att det sker i blårandigt. Och nu i senaste matcherna tycker 
jag att Karlström börjar komma i god form. Han kan bli en viktig spelare i andra halvan av 
serien.

3- Oflytet, oförmågan att skapa farliga chanser även när vi har mycket boll. 

4- Jag vill ha mer kontinuitet på mittfältet och bygga upp anfallet bakifrån. Förhoppningsvis 
nu med en frisk Karlström och att vi får vara utan skador på Walker och övriga mittfältare 
tror jag ger stabilitet. Jag gillar att mittfältarna tar mycket skott men även anfallarna måste 
få det att lossna. Jag saknar ytterbackarnas initiativ som vi hade i inledningen. 

5- Riktigt kul att Kebba är tillbaka. Jag har inte full koll på polska ligan men jag tror att 
Kebba har mycket kvar att ge. Dessutom var han en personlig favorit innan han lämnade 
oss. Och visst fick han även spela anfallare någon match men säg inte det till Pelle.
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Othman El Kabir
Spelarprofi l

Född 17 juli 1991, Amsterdam, Nederländerna 

Längd: 175 cm 

Allsvensk debut: 2016 för Djurgårdens IF 

Tidigare klubbar: 
2013-14 Ängelholms FF , 51 matcher , 7 mål 
2015-16 AFC United, 42 matcher, 14 mål 
2016- Djurgårdens IF

Moderklubben, FC Blauw-Wit Anmsterdam, och spelade ungdomsfotboll bl a  i Utrecht in-
nan han kom till Sölvesborg GoIF 2010. Det kan ha spelat in att brodern, Moestafa, spelade 
för Mjällby samma år, att Othman hamnade i Sverige. Det blev dock kortvarigt och Othman 
återvände till Nederländerna och fotbollskarriären var på väg att ta slut innan den ens hade 
börjat. Efter ha varit klubblös erbjöd NEC Breda provspel som resulterade i ungdomskon-
trakt. Det blev dock åter Sverige och Othman A-lagsdebuterade i Ängelholm 2013 (Super-
ettan) och spelade 31 macther från start och 20 inhopp, 7 mål och 6 assist, under 2013-14. 
Därefter fl ytt till norra Stockholm och spel i AFC United. I Athletic spelade han 2015-16 
43 matcher – alla från start. Det blev bara två gula kort per säsong men också en utvisning 
2015. Framåt gjorde han avtryck genom 14 mål varav fyra på straff  och dessutom 11 assist. 

– Vi har under en tid fört diskussioner om en omgående övergång för Othman med Athletic 
som varit mycket samarbetsvilliga och vi är glada att allt nu är klart. Othman har haft en 
väldigt bra utveckling hos AFC i Superettan och varit starkt bidragande till lagets framgån-
gar de senaste säsongerna. Det är en väldigt skicklig fotbollsspelare som under säsongen 
utvecklats till en av Superettans mest spännande spelare och han kommer att passa väldigt 
bra in i Djurgårdens framtid med sin kreativitet och sina off ensiva kvaliteter. Hos oss kom-
mer han kunna fortsätta att utvecklas och gå vidare till spel ute i Europa, säger Djurgårdens 
sportchef Bosse Andersson.

– Jag är mycket glad för att komma till Djurgården, jag har fått ett väldigt bra första intry-
ck. Jag har följt Djurgården och sett hur spelare i föreningen utvecklats och kommit vidare 
utomlands och jag ser fram emot att få komma ut till Kaknäs och träna med Pelle Olsson, 
Anders Johansson och spelarna. Och det ska bli underbart att få spela på Tele2 med den 
fantastiska stämningen som det är på Djurgårdens matcher, säger Othman.
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Sundsvall
Ikväll möts Djurgården och GIF Sundsvall i Stockholm för 14:e gången i 
allsvenska sammanhang. ”Giffarna” har aldrig åkt hem till Norrland med en 
vinst, men två av matcherna i huvudstan har slutat oavgjorda. Av resterande 
elva möten har sex slutat med Djurgårdsseger. Totalt har lagen mötts 26 gånger 
i högsta serien och DIF har tabellraden 17-6-3 på dessa matcher. Den senaste 
mätningen mellan lagen, den 31 okober i fjol,  slutade med en 4-2-seger för 
Djurgården här på Tele2 Arena. 

Årets GIF-upplaga imponerade stort under säsongsinledningen med trepoängare mot 
bland annat Malmö, Örebro och Häcken. Det snabba omställningsspelet med den kvicke 
Pa Dibba på topp har visat sig vara särskilt effektivt på konstgräs och mot lag som vill 
anfalla. 19 poäng räcker för närvarande till en åttondeplats i den allsvenska tabellen, men 
sedan den isländske landslagsmannen Runar Már Sigurjonson lämnade Norrland för spel 
i Grasshoppers Zurich i Schweiz har det emellertid blivit två raka förluster, precis som för 
Djurgården.

Trots detta ser 2016 ut att bli en jämförelsevis framgångsrik säsong för GIF Sundsvall. 
Under 2000-talet har inget lag med 19 poäng efter 14 omgångar åkt ur Allsvenskan. Fyra 

Motståndare
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spelare - Tommy Naurin, Marcus Danielsson, Lars Gerson och Eric Larsson - har spelat 
samtliga minuter i Allsvenskan 2016 vilket är en imponerande siffra, inget annat lag har 
fler än två spelare med maximal speltid. 

Andra välbekanta namn i truppen är Sebastian Rajalakso (127 matcher och 18 mål för 
Djurgården i Allsvenskan) och Robbin Sellin som är uppfostrad i DIF:s ungdomsfotboll. 

- Giffarna har samlat ihop 19 poäng hittills denna säsong jämfört med 13 efter 14 omgångar 
ifjol. GIF Sundsvall har endast släppt in ett mål under den första kvarten av matchen, minst 
i Allsvenskan denna säsong tillsammans med Norrköping och Örebro
- Sundsvall har aldrig vunnit borta mot Djurgården i Allsvenskan (0-2-11). I ingen av dessa 
matcher har man heller lyckats med att hålla nollan
- Mot Djurgården har Sundsvall inte vunnit sedan den 12 maj 2002 (2-1 hemma). Sedan 
dess har det spelats 13 matcher av vilka Giffarna har tabellraden 0-2-11 (0-0-7 på bortaplan)
- Rent generellt så har Giffarna inte haft det lätt i Stockholm och Solna sedan år 2000. 
- I Allsvenskan har de tabellraden 2-5-19 mot Stockholmslagen (AIK, Djurgården och 
Hammarby)
- Shpetim Hasani har blivit inbytt fler gånger än någon annan spelare i Allsvenskan (12).
Ifjol var det Rawez Lawan och Johannes Vall som blev inbytta flest gånger (20) under hela 
säsongen. Under 2000-talet är rekordet 22 gånger på en säsong: Hannes Stiller (2013) och 
Vinicius (2009)
- Sebastian Rajalakso har gjort 127 matcher och 18 mål för Djurgården i Allsvenskan
- Eric Björkander (18 augusti 2014) och Naurin (17 juli 2003) debuterade i Allsvenskan mot 
Djurgården.

        DAVID BOGERIUS
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Senaste omgången (14)
16 juli IFK Norrköping FK - Östersunds FK 3 - 3

GIF Sundsvall - Helsingborgs IF 0 - 2
17 juli IF Elfsborg - IFK Göteborg 1 - 1

AIK - Malmö FF 1 - 1
Hammarby - Falkenbergs FF 3 - 3
Örebro - BK Häcken 0 - 0

18 juli Gefle IF FF - Kalmar FF 4 - 2
J Södra IF - Djurgården 1 - 0

Omgång 15
23 juli IFK Norrköping FK - Gefle IF FF

Malmö FF - Kalmar FF
Falkenbergs FF - Örebro

24 juli Hammarby - AIK
IFK Göteborg - Jönköpings Södra IF
Helsingborgs IF - BK Häcken

25 juli IF Elfsborg - Östersunds FK
Djurgården - GIF Sundsvall

Omgång 16
30 juli Östersunds FK - IF Elfsborg

GIF Sundsvall - IFK Norrköping FK
Gefle IF FF - Hammarby

31 juli Jönköpings Södra IF - IFK Göteborg
AIK - Falkenbergs FF
BK Häcken - Helsingborgs IF

1 augusti Örebro - Malmö FF
Kalmar FF - Djurgården

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

Malmö FF 14 10 1 3 29-12 17 31

IFK Norrköping FK 14 8 4 2 30-16 14 28

IFK Göteborg 14 7 4 3 28-20 8 25

Örebro 14 7 3 4 25-19 6 24

AIK 14 6 6 2 21-17 4 24

IF Elfsborg 14 6 3 5 26-18 8 21

BK Häcken 14 6 2 6 27-20 7 20

GIF Sundsvall 14 5 4 5 21-21 0 19

Östersunds FK 14 5 4 5 16-25 -9 19

Jönköpings Södra IF 14 4 6 4 15-17 -2 18

Helsingborgs IF 14 5 3 6 20-29 -9 18

Kalmar FF 14 4 5 5 21-23 -2 17

Djurgården 14 5 0 9 18-20 -2 15

Hammarby 14 3 5 6 26-29 -3 14

Falkenbergs FF 14 2 2 10 16-33 -17 8

Gefle IF FF 14 2 2 10 13-33 -20 8

Statistik
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Statistik

DIF vs resten
Statistik DIF vs Resten:

Skytteliga
7 Sam Johnson* 10 Marcus Antonsson* (Kalmar)
3 Mathias Ranégie 9 Vidar Kjartansson (MFF)
2 Colley, Walker 8 Paulo de Oliviera (Häcken)

Passningsliga
4 Kevin Walker 9 Wolff Eikrem (MFF)
3 Daniel Berntsen 5 A Ajdarevic (Örebro)
3 Elliot Käck 5 S Gustafson (Häcken)

Avslut
35 Johnson* 45 Ajdarevic (Örebro)
19 Ranégie 39 Antonsson* (Kalmar)
16 Olunga 37 Nyman (Norrkp)

Avslut på mål
14 Johnson* 27 M Antonsso*n (Kalmar)
10 Ranégie 22 Kjartansson (MFF)
7 Olunga 22 Ajdarevic (Örebro)

Orsakat Frispark
19 Faltsetas 38 Abubakari (Häcken)
16 Ranégie 31 J Persson (HaIF)
16 Johnson* 28 R Åhman Persson (ÖSK)

Tilldömd Frispark
21 Ranégie 38 Rohdén (Elfsborg)
14 Johnson* 35 Romário (Kalmar)
14 Berntsen 28 Christiansen (MFF)

Offside
17 Sam Johnson* 17 Antonsson* (Kalmar)
6 Olunga 18 Ciblici (J Södra)
2 Ranégie 14 Strandberg (AIK)

Varningar
3 Faltsetas, Colley 6 Abdubakari (Häcken), Gerzic (ÖSK)
2 Ranégie 5 Christiansen (MFF), Hedlund (Elfs)
   Björkström    R Åhman Persson (ÖSK)

Utvisningar (Lag)
o DIF 3 Jönköping Södra

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

Målvaktsliga (procent, antal räddningar)
70% 23 Kenneth Høie 78% 36 Vaikla, Norrköping
60% 15 Hampus Nilsson 78%, 74 Naurin, Sundsvall

77% 59 Rinne*, Örebro

* Lämnat klubben
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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   0 - 3
22 maj 17:30  Djurgården - Helsingborgs IF   3 - 0
29 maj 17:30  BK Häcken - Djurgården   3 - 1
09 juli  16:00  Djurgården - Norrköping   0 - 1
18 juli  19:00  J-Södra - Djurgården   1 - 0

För biljettinfo se dif.se.
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DJURGÅRDEN

12. Kenneth Høie 

23. Hampus Nilsson

2.  Tim Björkström

3.  Elliot Käck

4. Jacob Une 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

21. Mihlali Mayambela 

22. Jesper Karlström  

24. Tinotenda Kadewere

27. Kebba Ceecay (ej tillgänglig)

28. Jonathan Augustinsson

58. Otman El Kabir

77. Magnus Eriksson
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Nästa hemmamatch: torsdag 8 aug 19:00 Djurgården - Göteborg

SUNDSVALL

1.  Lloyd Saxton

3.  Dennis Olsson

4.  Stefan Ålander

5.  Eric Björkander

6.  Rúnar Már Sigurjónsson

7.  Kristinn Steindórsson

8.  Lars Christian Krogh Gerson

9.  Johan Eklund

11. Sebastian Rajalakso

12. Shpëtim Hasani

14. Pa Amat Dibba

15. Marcus Danielsson

16. Robin Tranberg

17. Tommy Naurin

18. Robbin Sellin

19. Noah Sonko Sundberg

20. Smajl Suljevic

21. Eric Larsson

22. Stefan Silva

23. Filip Tägtström

26. Erik Granat

27. Granit Buzuku

29. Amaro Bahtijar

30. Peter Wilson

35. Jonathan Malmberg

99. Jonathan Morsay

99. Linus Sahlin
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