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Det blev ingen direkt lyft med de nya 
värvningarna. Inte ens någon Kebba-effekt. 
Vi fick se oss förnedrade mot Sundsvall på 
Tele2 (visserligen utan just Kebba) och 
besegrade i Kalmar, trots en bra inledning 
och ledning i halvtid. Avgångskraven på 
Pelle har varit återkommande från olika 
supportergrupperingar senaste matcherna 
och någonstans efter Kalmarmatchen gick 
även gränsen för ledningen. Efter en Alm-
liknande situation där Pelle och klubben 
förnekade att han ska bort blev det klart att 
kontraktet avbryts. 

Att Pelle till slut fick gå var självklart inget 
konstigt. Vi hade alla sett det komma 
de senaste omgångarna. Däremot var 
hans ersättare en rejäl överraskning. 
Engelsmannen Mark Dempsey var klar 
efter bara några timmar och precis som 
alla andra undrade jag ”Vem fan..?”. En 
kort presentation av honom finns att läsa 
på nästa sida och nu i efterhand känns han 
som en stabil ledare med erfarenhet både 
från Manchester Uniteds organisation 
samt tränaruppdrag i Norge (som bl.a 
assisterande till en viss Per-Messias). Om 
han kan leverara återstår dock att se. Det 
krävs mer än en gapig engelsman för att 
bryta den här trenden. Och som vanligt när 
det gäller nyförvärv till DIF gäller det att 
”prestera eller dra!”.

På annat håll är OS igång med bl.a dam 
och herrfotboll. För oss Djurgårdare är det 
kanske extra intressant med den föredetta 
Djurgårdsspelaren och supporterfavoriten 
Simon Tibbling i en nyckelroll och vår 
nuvarande mittback Jacob Une-Larsson 
på bänken. Och dessutom kul att följa ett 
Svenskt herrlandslag som faktiskt kan 
göra mål. Även i damlandslaget finns en 
Djurgårdare uttagen. Emilia Appelqvist 
finns med i truppen till Rio. 

En intensiv och viktig period väntar med 
två svåra hemmamatcher mot Göteborg och 
Elfsborg samt en lång bortaresa till Östersund 
innan det blir dags för möte i Svenska Cupen 
mot Smedby AIS i Norrköping. Jag hoppas 
att vi redan efter cup-matchen känner att vi 
har vänt på den dåliga trenden och är redo 
för resten av serien. 

Jag försöker i alla fall i sann Wille Bäckström-
anda vara positiv och tänka på allt som är/
kan bli bra. Kebba är tillbaka, vi har två nya 
spännande nyförvärv i form av Eriksson och 
El Kabir, Kerim är snart tillbaka från den 
långa skadan om allt går som det ska och vi 
har en ny tränare som verkar allmänt rätt 
taggad. 

Vem vet? Vi kanske till och med kan vinna 
ett derby i år!           
      HAMID ERSHAD SARABI

Bågspännaren Matchprogram är ett fristående fanzine och är inte kopplat till Djurgården eller 
Järnkaminerna. Åsikterna är skribentens egen om inte annat utryckligen nämns.
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Tränarintervju

Mark Dempsey tar över ansvaret som huvudtränare för Djurgården och gör 
sin första träning med laget redan på torsdag. Kontraktet gäller säsongen ut.

Mark är född 1964 i Manchester och tillhörde som ungdomsspelare Manchester United där 
det blev en match i A-laget. Seniorkarriären fortsatte i Swindon Town, Sheffield United, 
Chesterfield, Rotherham United och i Macclesfield Town. Tränarkarriären inleddes som 
ungdomstränare i Manchester United 2006-2008 och första senioruppdraget kom 2009 
som assisterande tränare till Djurgårdsbekante Per-Mathias Högmo i Tromsö. Karriären 
fortsatte med uppdrag som assisterande tränare i Molde, Cardiff och i Haugesund. Inför 
säsongen 2016 tog han över huvudansvaret som tränare i Haugesund, men lämnade 
uppdraget på egen begäran i juni 2016.

– Vi har en god bild av Mark, han är en mycket duktig instruktör och har stor erfarenhet 
från skandinavisk och engelsk fotboll. Han har en stor passion, stort engagemang och tro 
på uppdraget i Djurgården Fotboll under hösten 2016, säger sportchefen Bosse Andersson.

– Det känns otroligt spännande att komma till Djurgården, det är en klubb med mycket 
stor potential, med fantastiska supportrar och en mycket fin hemmaarena. Jag har följt 
svensk fotboll under min tid i Norge och känner till ganska mycket om både Allsvenskan 
och Djurgården, jag vet hur laget spelar men det har gått snabbt och jag har inte hunnit 
skaffa mig någon större uppfattning om truppen än, säger Mark Dempsey.

Han beskriver sig själv som en mycket entusiastisk tränare som älskar spelet fotboll.
– Fotboll ska spelas med hjärta och aggressivitet och jag vill att spelarna alltid ska vara på 
tårna. Jag ställer höga krav på spelarna, jag vill alltid vinna alla matcher för föreningen och 
för supportrarna som är så involverade. Vi gör det tillsammans och jag vill att alla ska vara 
glada efter våra matcher. Jag brukar anpassa spelsystemet efter spelarna och har under 
året spelat både 3-5-2 och 5-3-2, vi får se hur det blir i Djurgården.

                   DIF.SE
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Matchrapport

Kollaps på hemmaplan
Det syntes att laget var hungriga och revanschsugna direkt i inledningen, innan många 
hade hunnit in till sina platser, hade vi redan bud på 1-0. På en frispark, som följd av El 
Kabir kapats utanför straffområdet, hamnade Olungas nick i stolpen och returen var nära 
att ge Karlström läge för 1-0. Men chanserna fortsatte att komma, en ny nick från Olunga 
kom efter en hörna och hamnade hos Magnus Eriksson som var nära att göra sitt första 
mål i klubben. 11-1 i avslut i första halvlek vittnar om att 0-0 inte speglade matchbilden 
helt och hållet. I andra hade Sundsvall samlat sig och skapade fler chanser. En kvart in 
i andra halvlek kunde Pa Dibba först träffa trävirket och Rajalakso missa ett helt öppet 
mål på returen. Men Sundsvall skulle genom Silva ett par minuter senare ta ledningen när 
Silva vände bort försvaret. Medan DIF-spelarna jagade kvittering kunde Sundsvall agera 
lugnare och utnyttja ett mer öppet försvar hos hemmalaget. I 75:e minuten kunde Silva 
på nytt pricka in ett mål och 0-2 var ett faktum. Då kändes det hopplöst på läktaren och 
säkert sjönk modet även på planen. På övertid kom även 3-0 innan Tino Kadewere gjorde 
ett riktigt snyggt tröstmål med sekunder kvar av matchen. 

+ Bra inledning som borde resulterat i bättre utgångsläge i andra halvlek 
- När motgångarna kommer känns inte laget igen. Eller att vi spelar som ett lag 
överhuvudtaget. 

           
             STEFAN ANDERSSON

Startelva DIF:
Høie 
Björkström - Hansson - Colley - Käck  
Karlström (77) – Walker – Sabovic (73) – El Kabir (85) 
Olunga - Eriksson  

Ersättare 
Ranégie (73), Berntsen (77), Kadewere (85)

Startelva Östersund: 
Naurin 
E Larsson – M Danielsson – Sundberg (7) – D Olsson 
Sellin – Suljevic (83) – Krogh Gerson – Rajalakso 
Silva – Dibba (73) 
 
Ersättare 
Albornoz (7), Eklund (73), Granat (83) 

Händelser: 
39: Varning Walker (DIF) 
58: 0-1 Stefan Silva 
72: Varning El Kabir (DIF) Avstängd nästa (två varningar i 
Superettan för Athletic) 
75: 0-2 Stefan Silva 
87: Varning Larsson (Sundsvall) 
90+2 0-3 Erik Granat (Larsson) 
90+4 1-3 Tino Kadewere 

Bollinnehav 45-55 
Avslut 17-9 
varav på mål 6-3 
i målställning 1-1 
Hörnor 5-1 
Frisparkar 8-9 
Offside: 1-2 

VS

DIF-Sundsvall 1-3 (0-0) 
25 juli 2016, Tele2Arena Publik 10 157 
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Matchrapport

Trots tidigt ledningsmål och länge matchen under kontroll blev det en ny tung förlust. Vi 
startade med en ny uppställning 3-5-2 där Björkström och Käck fick offensivare roller och tre 
mittbackar med Kebba som nydebuterade. I den fjärde minuten sköt Käck ett skott som istället 
blev en framspelning till Kevin som kunde peta in 1-0. Trots att Kalmar tog över bollinnehavet 
i halvleken (65%) så var chanserna få. Istället var det nära 2-0 när Kevin slog en frispark i 
ribban eller när Olunga fick ett fint inlägg från Käcks fot. Spelet fortsatte liknande i andra 
halvlek tills Kalmar fick viss hjälp. En olycklig vändning av Kebba gjorde att vi tappade bollen 
och i vimlet fick Colley en underlig träff på bollen vid rensningsförsöket och bollen hamnade 
i eget mål. Chocken för laget och säkert oroliga tankar gjorde att vi släppte upp Kalmar mer 
och mer. Dessutom fick de farliga frisparkar. En av dessa frisparkar rensades halvt undan 
bara för att bollen skulle hamna hos Romario som kunde placera in bollen från distans i bortre 
galven bakom Høie. På sex minuter blev tre poäng noll och trots försök att forcera framåt var 
chanserna lättämjda för Kalmar försvaret. 

+ Trots det utsatta läget kunde vi länge spela på ledningen vi hade och vara stabila i försvaret. 
Vi störde Kalmar helt och hållet fram till självmålet. 
+ 3-5-2, bra att vi försöker förändra när vårt vanliga spel inte har resulterat. Dessutom såg det 
länge ut att ge betalt 
- Oturen grinar oss i ansiktet. Två olycksaliga ingripanden av två, fram till dess, spelare som 
varit mycket bra blev till slut ett förödande självmål 
- Förvirringen efter tappade ledningen    
                    STEFAN ANDERSSON

Startelva DIF:
Høie 
Cessay – Colley - Hansson  
Björkström (80)- Faltsetas – Walker (k) –  Eriksson - Käck 
Olunga – Ranégie (68)

Ersättare 
Karlström (68), Kadewere (80)  

Startelva Göteborg: 
Söderberg 
Nouri – Biskupovic – V Elm – S Larsson (82) 
T Eriksson (k) (64) – Hallberg (45) – Silva Lima - Ring 
Sipiao - Söderqvist 
 
Ersättare 
D Elm (45), Sachpekidis (64), Thorbjörnsson (82)

Händelser: 
4: 0-1 Kevin Walker (Käck) 
36: Varning Sipiao (Kalmar) 
59: Varning M Eriksson (DIF) 
69: 1-1 Självmål Colley 
75: 2-1 Sipiao 
76: Varning Faltsetas (DIF) 

Bollinnehav  61-39 
Avslut   11-10 
varav på mål  6-3 
i målställning  1-1 
Hörnor   7-4 
Frisparkar   14-10 
Offside:   1-0 

VS

Kalmar - DIF 2-1 (0-1) 
1 augusti 2016, Guldfågeln Arena Publik 8 336

Förlust i Kalmar trots bra start 
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Händelser: 
4: 0-1 Kevin Walker (Käck) 
36: Varning Sipiao (Kalmar) 
59: Varning M Eriksson (DIF) 
69: 1-1 Självmål Colley 
75: 2-1 Sipiao 
76: Varning Faltsetas (DIF) 

Bollinnehav  61-39 
Avslut   11-10 
varav på mål  6-3 
i målställning  1-1 
Hörnor   7-4 
Frisparkar   14-10 
Offside:   1-0 

DIF-panelen
1) Vi har en riktigt besvärlig tid i serien nu. Men alla sviter, dåliga och bra, till slut kommer 
att brytas. Vad har du för minnen av en tidigare jobbig period och hur gick det då? 

2) När bryter vi trenden och var hamnar vi i serien när vi är i november? 

3) Vilka intryck har du fått av våra senaste nyförvärv? Någon av dem som du imponerats 
av eller något du saknar? 

4) Dagens motståndare IFK Göteborg, vad tror du om dem? Är de ett av lagen som slåss 
för slutsegern eller har deras ekonomiska situation satt sina spår? 

5) Snart dags för cupmatch, vi möter div 2-laget Smedby AIS den 24 augusti. Är det skönt 
med en lättsammare match nu när allsvenskan tung eller blir det svårt att fokusera på cupen 
när serien är viktigare?  

Jonas Teng, 40 år, Dr Jones

1) Väljer att förtränga tankarna på kvalet mot Degerfors -92 och minns säsongen 2009, the 
Great Escape, när vi med kniven på strupen vann de tre sista matcherna i serien och slog 
Assyriska i en otroligt kval där Mattias Jonson blev matchhjälte. Och bajen åkte ur. 

2) Den bryts ikväll mot Göteborg och vi slutar 7:a tror jag. Har en positiv känsla gällande 
nye tränaren Mark Dempsey. 

3) Eriksson är en perfekt värvning som varit väldigt bra. El Kabir har stor talang men har 
haft lite svårt att ställa om till allsvenskt tempo verkar det som. Kebba fick en mardrömsstart 
i sin återkomst mot Kalmar och har mer att visa upp. Det saknas helt klart en anfallare nu 
sedan Sam lämnat. Ranegie och Olunga har inte hållit måttet, men har nog visserligen 
underpresterat som resten av laget. 

4) Jag tror de kommer vara i toppen men inte inblandade i den slutliga guldstriden. 

5) Mycket skönt med en lättsammare cupmatch utan samma press som i serien. Tror det 
kan bli en rejäl islossning där. 

Tony Lydén, 47 år, DIF-taktiker

1) Den mest uppenbara är väl inledningen av 2013 då DIF under MP inledde säsongen med 
sju raka matcher utan vinst. MP avgick och Per-Mathias Högmo tog över från omgång nio. 
Efter att DIF vann mot Malmö hemma på Stadion i åttonde omgången (då utan Högmo), 
spelade DIF sju raka allsvenska matcher utan att förlora samt att laget gick till final i 
svenska cupen. Inte så pjåkigt. 

2) Trenden bryts redan idag mot Göteborg. När jag skriver detta har DIF precis presenterat 
en ny tränare, Mark Dempsey, som har fått kontrakt året ut. Dessutom ryktas det att DIF 
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DIF-panelen

kommer sälja Omar Colley till Genk. Många förändringar redan och det lär bli ett par 
tre till innan transferfönstret stänger. Oavsett tror jag inte vi kommer vara i närheten av 
kvalstrecket i november. Jag gissar att vi blir åtta. 

3) Magnus Eriksson är exakt den typen av spelare vi behöver. Mycket energi, vilja, erfarenhet 
och högt tempo. Det är väl inte riktigt klart var han skall spela än men jag hoppas det blir på 
en kant till Mrabti är tillbaka. Othman El Kabir och nygamle Kebba Ceesay har fått lite för 
lite speltid ännu för att jag skall bilda mig en ordentlig uppfattning, dock är jag övertygad 
om att bägge är bättre än de två som de ersatt när de väl spelat. 

4) Deras tveksamma ekonomi kommer inte påverka dem under säsongen om de inte tvingas 
till några fler försäljningar. De kommer garanterat topp 2 till 4. De slåss dock inte om 
guldet, det kommer Malmö har klart tre omgångar innan säsongen är slut. Sedan hoppas 
jag att Tobias Hysén är sjuk/inte kommer till match i kväll. 

5) Den känns ganska ointressant nu när så mycket annat större händer kring DIF, men 
där finns åtminstone goda chanser till vinst. 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.
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DIF-panelen

Jonny Lundin

1) 2013 var inte så bra start för säsongen tror att först i 8 omgången så vann DIF första 
matchen sedan blev det bättre och gick till cup final samma år. 

2) trenden kommer att brytas och vi kommer att klara oss kvar utan kval. 

3) M Eriksson han är bättre än hela laget, man ser när han är på plan att han är en allsvensk 
stjärna. 

4) IFK Göteborg kommer inte ta guldet i år, de har ett sämre spelmaterial än MFF. 

5) Jag tror att cupen kommer att bli lättseger på 4-5 mål, Smedby AIS är ett bottenlag i div 
2. 
                     STEFAN ANDERSSON

Andreas Widell, 45 år, Bästerwisser, Blackeberg 

1) Minns säsongen 2009 väl. Då lyckades vi på något Houidini-liknande sätt klara oss kvar. 
Först vann vi på slutet sensationellt mot öis hemma (trots nio man på planen sista kvarten)  
mot henkeborg borta ( henkes sista hemmamatch i karriären) och mot Kff hemma. Helt 
plötsligt var totalt utdömda DIF klara för kval mot assyriska. 0-2 borta och det kändes kört 
men en oerhört skön 3-0 seger hemma på Stockholms Stadion med Matias Jonsson som 
avgör hela kvalet... Vilket slut! 

2) Förhoppningsvis ikväll mot gråvitt men mera troligt om några omgångar då nya coachen 
satt sin prägel på laget och motståndet blir lite lättare. Tror vi slutar 11 i tabellen. 

3) Är övertygad att Magnus Eriksson, El-kabir o Kebba blir utmärkta förstärkningar. De 
har dock givetvis påverkats av lagets dåliga självförtroende för tillfället. 

4) Tror att IFK Göteborg kommer vara med i toppen säsongen ut, men tror inte de når ända 
fram till guldet. De verkar inte påverkas av sin dåliga ekonomi i allafall. 

5) Ärligt talat tror jag ingen tänker på cupen just nu. Att klara sig kvar i allsvenskan är prio 
1 2 3... Den slitna klyschan en match i taget gäller. Cupmatchen kan dock bli ett bra tillfälle 
för nya Mark Dempsey att testa nya/bänkade spelare. 

Gillar du Bågspännaren match? 

Just nu söker vi personer som kan hjälpa oss  
sälja program innan matcherna. 

Kontakta oss på info@bagspannaren.se om du vill hjälpa oss 
fortsätta leverera ett självständigt och högkvalitativt matchprogram. 
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Krönika

Det hade blivit som en kvav sommardag, där de mörka molnen trängt undan solen. Luften blev 
tillslut så tung att det enda som kunde rensa den var ett rejält åskoväder. Nu när åskan svept förbi 
och tagit (stackars) Pelle Olsson med sig är det lite, lite lättare att andas som Djurgårdare igen. 

Det vårades annars för Djurgården på ett sätt vi knappast kunde ana. Tre raka segrar. Men sen tog 
det stopp. Tvärstopp. 

Skadan på Mrabti, försäljningen av Emil, försäljningen av Sam och nya skadan på Radetinac är i det 
närmaste en frontalkrock för vilken allsvensk bil som helst. För Pelle Olsson gick det inte att reparera. 
Och jag tycker, trots att jag infernaliskt utled på alla tränarbyten hit och dit, att skiftet av Pelle Olsson 
med Mark Dempsey är bra.

Inte för att jag har speciellt mycket koll på Dempsey, men för att Pelle hade kört fullständigt fast. Det 
ska ändå påpekas att Olsson gjort det hyfsat i DIF, på det stora hela (även om de många derbyförlus-
terna aldrig kommer att suddas ur mitt hjärta). Och den stora tiden var under fjolårets brittsommar, 
då vi alla kunde snudda vid drömmen om ännu en storhetstid. Även om den hastigt sedan övergick 
i något som idag snarast kan liknas vid en mardröm.

En av de största stunderna med Olsson för mig var när Jesper Arvidsson tryckte in 0-1 mot Örebro 
– och vi var i serieledning. 

Herregud. När jag tänker på det känns det som en tid för väldigt länge sedan. Då var spelet lite rakare, 
lite mer distinkt – och dit ville Pelle lite för gärna kanske tillbaka till. Den nu annalkande matchen 
mot Göteborg kan bli inledningen på det vi alla så väldigt gärna vill – vändningen. Eller så blir det 
inte alls så.
Livet, åtminstone mitt, har ibland en tendens att sticka iväg åt ett helt annat håll än dit jag allra mest 
trånar. Det är nästan som om livet retas.

Det jag emellertid rent fundamentalt vill av DIF, om jag nu inte kan önska mig en seger, skulle vara 
att se spelare, ledare och vänner på läktarna le igen. Leenden har varit en alldeles för sällsynt vara i 
blårandigt denna vår.

Rent spelmässigt hoppas jag att Dempsey inför högre press på motståndet, lite mer fart i anfallen och 
lite mindre… tja, tydlighet. Fotboll är i grunden ett unikt tillfälle för spontanitet och kreativitet, och 
jag erinrar mig om att för uppstyrd taktik, för minutiöst utstakade löpvägar kan leda till en bristande 
fantasi och kan då bli tämligen lättläst för motståndet.

Hur det än blir i matchen har vi ändå fått en renare luft att andas in efter alla blixtrar och dunder. 
Matchen mot Göteborg kanske inte heller kommer att ge oss magiska under. 

Jag vill kunna drömma  
med DIF igen
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Och det skiter jag i. Jag vill faktiskt bara se ett DIF med lite spelglädje igen. Jag vill kunna drömma 
med DIF igen, låta mig bli uppslukad av den kraft några segrar kan generera livet i stort.

Jag tenderar exempelvis att bli en bättre sambo när DIF har vunnit. Låt oss hoppas att det mörka 
vädret är på väg att dra förbi för den här gången. Usch ja. Men än syns inte solen.
                
                     JONATHAN BROBERG
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IFK Göteborg
Göteborg är som bekant ett av allsvenskans ständiga topplag. I år gör laget 
sin 40:e raka säsong i högsta serien vilket är den bästa sviten i allsvenskans 
historia. Laget innehar 18 SM-guld varav det senaste kom 2007. 

Göteborg har i årets serie gjort 31 mål på 16 matcher, 18 av dessa har kommit på bortaplan 
(2,25 i snitt), vilket man är bäst i årets allsvenska med tillsammans med Malmö. Samtidigt 
har laget släppt in 13 mål (1,62/m), vilket är mer medelmåttigt (nionde bäst i serien). 
Lagets 29 poäng på de sexton första matcherna är sex poäng färre än i fjol då laget tillslut 
slutade tvåa i serien efter Norrköping. 

John Alvbåge och Sebastian Eriksson är de enda i Göteborg som startat samtliga allsvenska 
matcher denna säsong. Alvbåge har spelat fulla minuter medan Eriksson blivit utbytt två 
gånger. Gustav Engvall har spelat i samtliga matcher men endast i en match har han spelat 
från start till slut.

Laget spelar med en 4-4-2-uppställning under Jörgen Lennartssons ledning. Lennartsson 
gör sin andra säsong för klubben. Supportrarna har uttryckt lite frustreration över att laget 
inte har en tydlig målskytt i årets lag. Trots det är de 31 målen bästa sedan sextonlags-
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serien infördes 2009. Men frustrationen kan bero till viss del på att målskyttet är utspritt 
på så många spelare, bästa målskytten i år är Tobbe Hysén som gjort sex mål, därefter 
Boman 4 som följs av fyra spelare som gjort tre mål vardera. Bäste poängspelare är Emil 
Salomonsson som gjort tre mål och spelat fram till fem. Laget har inte heller gått mållösa 
en match i allsvenskan sedan 15 maj då Östersund vann med 2-0 i Östersund. Däremot är 
det en större försämring i försvaret. Man släpper in betydligt fler mål i år, bland annat har 
laget inte heller hållit nollan andra omgången (1-0 mot Häcken). Ingen match har slutat 
0-0 i år. 

Just nu är man tillsammans med Malmö formstarkaste laget i serien med fyra segrar och 
två oavgjorda på de sex senaste matcherna. Målskillnaden 13-6 (ett insläppt i varje match). 
Laget har också spelat Europa League kval mot walesiska Llandudnno Town som tämligen 
enkelt besegrades med 7-1 totalt. I andra omgången var det Piast från Polen som stod för 
motståndet. Då Göteborg lyckades spela smart och utnyttja svagheterna hos polackerna 
kunde en 3-0 seger på bortaplan vilket räckte då hemmareturen slutade mållöst. I Tredje 
rundan, vars returmatch spelades 4 aug, mötte man de nordiska grannarna HJK Helsingfors. 
Första mötet på Gamla Ullevi slutade med blåvit, dock finsk, seger med 2-1. Men i returen 
avgjorde Ankersen sent med ett 2-0 mål för Göteborg. Därmed är Göteborg klart för play-
off-rundan där segraren går till EL-gruppspel. I playoff-rundan kliver betydligt svårare 
motstånd in som Anderlecht, Olympiacos och Shakhtar Donetsk. Klara för gruppspel är 
redan lag som Manchester United, Schalke 04, Inter.  

I returen mot Helsingfors fanns inte Tobbe Hysén med i truppen då han blir pappa för 
tredje gången i dagarna. Grattis! 
                
                    STEFAN ANDERSSON
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Senaste omgången (16)
30 juli Östersunds FK - IF Elfsborg 0 - 0

 GIF Sundsvall - IFK Norrköping FK 1 - 2
 Gefle IF FF - Hammarby 0 - 2

31 juli Jönköpings Södra IF - IFK Göteborg 1 - 1
 AIK - Falkenbergs FF 2 - 0
 BK Häcken - Helsingborgs IF 1 - 1

1 augusti Örebro - Malmö FF 0 - 3
Kalmar FF - Djurgården 2 - 1

Omgång 17
5 augusti Helsingborgs IF - Gefle IF FF
6 augusti Östersunds FK - GIF Sundsvall

Falkenbergs FF - Jönköpings Södra IF
7 augusti Malmö FF - AIK

IF Elfsborg - BK Häcken
Hammarby - Kalmar FF
IFK Norrköping FK - Örebro

8 augusti Djurgården - IFK Göteborg

Omgång 18
12 augusti IFK Göteborg - Falkenbergs FF
13 augusti AIK - Helsingborgs IF

Gefle IF FF - IFK Norrköping FK
14 augusti Kalmar FF - Malmö FF

Djurgården - IF Elfsborg
BK Häcken - Örebro

15 augusti Jönköpings Södra IF - Östersunds FK
GIF Sundsvall - Hammarby

Tabell och omgångar
Malmö FF 16 11 2 3 33-13 20 35 →
IFK Norrköping FK 16 10 4 2 34-17 17 34 →
AIK 16 8 6 2 26-17 9 30 ↑
IFK Göteborg 16 8 5 3 31-22 9 29 ↓
Örebro 16 8 3 5 28-23 5 27 ↓
IF Elfsborg 16 7 4 5 29-19 10 25 →
BK Häcken 16 7 3 6 30-21 9 24 →
GIF Sundsvall 16 6 4 6 25-24 1 22 →
Kalmar FF 16 5 6 5 24-25 -1 21 ↑
Östersunds FK 16 5 5 6 17-28 -11 20 ↓
Jönköpings Södra IF 16 4 7 5 17-20 -3 19 ↓
Helsingborgs IF 16 5 4 7 21-32 -11 19 ↓
Hammarby 16 4 5 7 28-32 -4 17 ↑
Djurgården 16 5 0 11 20-25 -5 15 ↓
Falkenbergs FF 16 2 2 12 17-38 -21 8 →
Gefle IF FF 16 2 2 12 13-37 -24 8 →

Statistik
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Statistik

DIF vs resten
Statistik DIF vs Resten:

Skytteliga
7 Sam Johnson* 12 Vidar Kjartansson (MFF)
3 Mathias Ranégie 10 Marcus Antonsson* (Kalmar)
   Kevin Walker 8 Paulo de Oliviera (Häcken)

Passningsliga
4 Kevin Walker 12 Wolff Eikrem (MFF)
   Elliot Käck 7 S Gustafson (Häcken)
3 Daniel Berntsen 5 A Ajdarevic (Örebro)

Avslut
35 Johnson* 50 Kjartansson (MFF)
23 Ranégie 45 Ajdarevic (Örebro)
22 Olunga 43 Nyman (Norrkp)

Avslut på mål
14 Johnson* 33 Kjartansson (MFF)
12 Ranégie 27 M Antonsson* (Kalmar)
8 Olunga 26 Nyman (Norrkp)

Orsakat Frispark
19 Faltsetas 39 Abubakari (Häcken)
18 Ranégie 32 J Persson (HaIF)
17 Walker 32 R Åhman Persson (ÖSK)

Tilldömd Frispark
23 Ranégie 41 Rohdén (Elfsborg)
16 Faltsetas 42 Romário (Kalmar)
15 Berntsen 34 Ghoddos (Östersund)

Offside
17 Sam Johnson* 17 Antonsson* (Kalmar)
7 Olunga 20 Cibicki (J Södra)
2 Ranégie 14 Owoeri (Häcken)

Varningar
4 Faltsetas 7 Gerzic (ÖSK)
3 Colley 6 Christiansen (MFF), Hedlund (Elfs)
2 Walker, Ranégie, Björkström   Abdubakari (Häcken)

Utvisningar (Lag)
o DIF 3 Jönköping Södra

2 Falkenb, Hammarby, Elfsb, Häcken
1 Malmö, Göteborg, Häcken
   Kalmar, Sundsvall, Gefle

Målvaktsliga (procent, antal räddningar)
64% 27 Kenneth Høie 79% 37 Vaikla, Norrköping
60% 15 Hampus Nilsson 78%, 83 Naurin, Sundsvall

80% 20 Jansson, Örebro

* Lämnat klubben
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Djurgårdens kommande matcher
  
14 Aug 17:30  Tele2 Arena, Allsvenskan   Djurgården - Elfsborg 
20 Aug 16:00  Jämtkraft Arena, Allsvenskan  Östersund - Djurgården  
24 Aug 19:00  Mirum Arena, Svenska Cupen  Smedby AIS - Djurgården  
27 Aug 16:00  Tele2 Arena, Allsvenskan   Djurgården - Gefle 
11 Sep 15:00  Falkenbergs IP, Allsvenskan  Falkenberg - Djurgården  
18 Sep 17:30  Tele2 Arena, Allsvenskan   Djurgården - Malmö FF  
21 Sep 19:00  Tele2 Arena, Allsvenskan   Djurgården - AIK 
26 Sep 19:00  Nya Parken, Allsvenskan   Norrköping - Djurgården  Prel datum
2 Okt 17:30  Tele2 Arena, Allsvenskan   Djurgården - Örebro  
17 Okt 19:00  Tele2 Arena, Allsvenskan   Hammarby - Djurgården  
24 Okt 19:00  Tele2 Arena, Allsvenskan   Djurgården - Jönköping södra  
27 Okt 19:00  Olympia, Allsvenskan   Helsingborg - Djurgården  
30 Okt 14:30  Tele2 Arena, Allsvenskan   Djurgården - Häcken  ej fastställt 

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: söndag 14 aug 17:30 Djurgården - Elfsborg

IFK GÖTEBORG

1.  John Alvbåge

2.  Emil Salomonsson

3.  Hjörtur Hermannsson

4.  Haitam Aleesami

6.  Sebastian Eriksson

7.  Mads Albæk

8.  Søren Rieks

9.  Jakob Ankersen

10. Tobias Hysén

11. Martin Smedberg-Dalence

12. Pontus Dahlberg

14. Hjalmar Jónsson

16. Mikael Boman

17. Prosper Kasim

18. Lawson Sabah

19. Gustav Engvall

21. Benjamin Zalo

22. Adam Johansson

24. Tom Pettersson

25. Erik Dahlin

26. Patrik Karlsson Lagemyr

27. Billy Nordström

28. Thomas Rogne

30. Mattias Bjärsmyr
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