
Matchprogram Allsvenskan
Djurgården - Elfsborg
14 augusti 2016

Pris: 20 Kr
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Välkomna tillbaka till Tele2 och Djurgårdens 
hemmamatch mot Elfsborg. 

Efter en sommar med jobbiga resultat 
känns det ändå oväntat positivt efter segern 
i senaste matchen. Visst är läget fortfarande 
utsatt men stämningen i och runt om laget 
är betydligt bättre direkt. En seger mot IFK 
Göteborg är vi inte bortskämda med de 
senaste säsongerna. Nu gäller det att vi kan 
rida vidare på en nystartskänsla som vi har 
fått i och med segern. Känslan av nystart 
är också lätt att få med alla nya spelare och 
framför allt vår nye tränare Mark Dempsey. 

Mark fick en bra start med seger i första 
matchen men han har å andra sidan inte 
hunnit vara länge i klubben innan matchen, 
så det återstår ännu att se vilken prägel han 
sätter på laget. Dessutom har det kommit 
många nya spelare under transferfönstret 
som stängde i torsdags. När detta skrivs har 
precis Andreas Isaksson presenterats som 
återvändare till laget. Han ansluter efter fyra 
års spel i turkiska ligan. Han lär inte vara 
aktuell för spel redan idag men det är klart att 
hans status ytterligare höjer upp laget bara 
med sitt namn. Med 133 A-landskamper 
och ligaspel i England och Holland. Han har 
även rutin från Champions League att ta 
med sig. Han kommer att kunna dela med 
sig av sin kunskap till våra yngre spelare. 
Under fönstrets första dagar såg det först 
jobbigare ut i och med att Sam Johnson 
lämnade laget för spel i Kina och dessutom 
rykten om att Omar Colley lämnar laget. 
Omars öde är fortfarande oklart och det kan 

bli så att han lämnar oss även efter att vårt 
fönster stängt men nu känns det lite lättare. 
I försvarslinjen har ju förutom Isaksson i 
målet även Kebba Cessay återvänt till laget, 
senast spel i Polen. 

Även Niklas Gunnarsson har anslutit till 
laget. Norske Gunnarsson har tidigare varit 
utlånad till Elfsborg (11 matcher 2015) och 
spelat skotska Hibernian (cupmästare). 
Gunnarsson debuterade nyligen i norska 
landslaget. Dempsey har dessutom bra 
koll på honom då Gunnarsson spelade i 
Vålerenga. Dempsey kommer ju som bekant 
från tränaruppdrag i norska Haugesund. 

El Kabir och Magnus Eriksson har 
kommit in med bra anfalls kraft och kan 
förhoppningsvis ge stöd till våra tyngre 
anfallare som redan finns i truppen. Sist gick 
det ju bättre för både Ranégie och Olunga. 
Det såg sist ut som att nyförvärven har lyft 
laget och med de spelare som kommer in nu 
finns chanser att vi kan höja oss ytterligare 
mot nya poäng och säkrare mark! 

Efter dagens match väntar bortamatch 
mot Östersund den 20 augusti med 
många tillresta djurgårdare på läktarna 
innan det är dags oss att kliva in i Svenska 
Cupen 2016/17. Match mot Smedsby AIS 
från Norrköping i den andra omgången. 
Segraren är klar för cupens gruppspel som 
spelas i februari/mars 2017. Matchen spelas 
på Mirum Arena som ligger i sydöstra 
Norrköping (Smedby).            
        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

Mark Dempsey fick en kanonstart som tränare för Djurgården. Trots att 
Göteborg gjorde matchens första mål blev det en mycket rättvis 3-1-seger på 
Tele2 Arena.

Efter fem dagar som DIF-tränare var det dags för Mark Dempsey att kastas in i hetluften på 
allvar. Efter fem raka förlustmatcher i Allsvenskan behövdes inga påminnelser om hur stort 
poängbehovet verkligen var. Dempsey ställde upp en 4-4-2-uppställning där mittbacken 
Marcus Hansson plockats bort från startelvan medan Othman El Kabir (avstängd mot 
Kalmar) var tillbaka.

– Jag är inte nöjd med våra första 20 minuter men tycker ändå att vi är det bättre laget 
även då. Men trots att vi hamnar i underläge kommer vi tillbaka starkt, sa Mark Dempsey 
efter matchen.

För Fotbolldirekt sammanfattar Mark sin första vecka i Djurgården så här: 

- Det har gått framåt. Jag tycker att det viktigaste ordet är att det har varit positivt, det har 
gett en positiv effekt. Spelarna har svarat bra och köpt det jag försökt ta med mig hit. Det 
brukar ofta bli så när en ny tränare kommer in, men inte alltid. Jag har varit i klubbar där 
det inte hänt. Det är skönt att få en vinst i den första matchen, men det viktigaste är att vi 
bygger vidare på det nu. Vi vill ha med oss den positiva energin och tron till de resterande 
13 matcherna. Det är avgörande. Vi kommer inte vinna varje match, det kommer bli tufft 
och det kanske även blir några matcher vi förlorar, och då är det viktigt hur vi svarar på det, 
säger han, och avslutar: 

– Vi tar det när vi kommer dit, men just nu är vi på ett okej ställe. Vi vet att vi måste 
bli bättre, både jag, staben och spelarna vet det. Men om de spelar med entusiasmen och 
aggressiviteten de gjorde i måndags kommer vi ta poäng, det finns inga tvivel om det. 
Addera lite mer kvalité och spelarrelationer, då kommer vi ta poäng.   
            

          DIF.SE/HAMID ERSHAD SARABI
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Matchrapport

Drömstart för Dempsey
Endast femte dagen som DIF-tränare debuterade Mark Dempsey på Tele2. Och vilken 
härlig match att starta med. Bra publiktryck trots en rätt låg publiksiffra för att vara 
mot Göteborg. Trots en bra inledning med målchanser för oss, delvis tack vare slarvigt 
försvarsspel hos gästerna, var det gästerna som tog ledningen efter en dryg fjärdedel av 
matchen. Då kändes det orättvist på ett bekant vis – men istället för att deppa ihop kom 
laget snabbt tillbaka. Delvis för att slarvet i Ggb-försvaret fortsatte. Alvbåge var långt och 
fel ute när och Olunga kunde behärskat äntligen göra sitt första allsvenska mål. Dessutom 
kunde nyförvärven El Kabir och Eriksson samarbeta fram ett läge som avlutades med att 
Eriksson prickade stolpen. När detta lurat bort Alvbåge kunde Ranégie, i ett läge som vissa 
gäster ville, felaktigt visade repriserna, ha till offside lika behärskat raka in till 2-1-ledning. 

I andra halvlek kunde Olunga snappa upp en slarvig passning av högerbacken Salomonsson 
och sedan runda Alvbåge och retfullt enkelt göra 3-1. En efterlängtad seger, det var länge 
sedan vi vann i årets allsvenska, men också länge sedan vi besegrade Göteborg, i okt 2013 
då Amartay gjorde en numera klassisk rusning i sista minuten. 

+ Äntligen effektivitet! Distinkta avslut och snabbt spel på anfallarna gav resultat 
+ Roligt att båda våra forwards får göra mål 
+ En bra start för vår nya tränare Mr Dempsey. Skönt så klart men ännu är det mycket jobb 
kvar men det ser inte längre lika jobbigt ut. 
+ Vi släpper inte upp Göteborg många gånger så att de kan ta avslut. Det är bra mot ett lag 
som gjort många mål under säsongen.  

- Slarv i försvarsspelet igen vid 0-1     

            STEFAN ANDERSSON
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Startelva DIF:
Høie 
Björkström - Ceesay - Colley - Käck  
M Eriksson – Faltsetas - Walker (k) – El Kabir (63) 
Olunga - Ranégie 

Ersättare 
Berntsen (63) 

Startelva Östersund: 
Alvbåge 
Salomonsson – Bjärsmyr – Rogne – Nordström 
Smedberg – Pettersson (63) – S Eriksson (74) – Ankersen 
Albaek 
Boman  
 
Ersättare 
Hysén (63), Sabeh (74) 

Händelser: 
8: Varning Björkström (DIF) Tredje varningen i år, avstängd 
mot Elfsborg 
24: 0-1 Tom Pettersson (Salomonsson) 
28: 1-1 Michael Olunga 
29: 2-1 Mathias Ranégie 
65: 3-1 Michael Olunga 
74: Varning Faltsetas (DIF) Femte varningen i år 
75: Varning Rogne (Gbg)  

Bollinnehav  48-52 
Avslut   14-4 
varav på mål  6-3 
.. i målställning 1-0 
Hörnor   6-5 
Frisparkar   7-12 
Offside:   2-1  

VS

DIF-Göteborg 3-1 (2-1) 
8 aug 2016, Tele2Arena Publik 13 681
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DIF-panelen
1) Vi har en hel del minnen från möten med Elfsborg. Guldet 2002 är det mest självklara 
för många men också sista matchen 2005 med Dembo som målskytt mm. Har du något 
speciellt minne från möten med Elfsborg? 

2) I år är det så klart välkommet med många nyförvärv när det har gått som det har gjort 
under första halvan av säsongen. Men vad tycker du om att vi nästan har ett halvt nytt lag 
när vi går in i andra halvan. 

3) Är det fortfarande att föredra vår/höst säsong eller är det dags att göra sällskap med de 
flesta europeiska ligor och spela höst/vår? 

4) Pelle gjorde sin sista match för Djurgården i och med förlusten mot Kalmar. Det är alltid 
lättare att få till en förändring med att byta tränare än att förnya truppen – men vad anser 
du att Pelle lämnar för avtryck med sin tid i Djurgården? 

5)Vår  nye tränare Mark Dempsey fick en bra start med bra uppslutning av supportrar runt 
en tidig träning och med härlig seger mot Göteborg. Vad skulle du vilja framföra till Mr 
Dempsey? 

Jonas Teng, 40 år, Dr Jones

1) Helt klart bortamötet 2002 när första guldet på 36 år säkrades. Fullständigt fullsmockat 
med djurgårdare i Borås och euforin efter Addes 2-0 på Babis klackpass, när man förstod 
att guldet var klart. Det glömmer man aldrig och är nog mitt bästa djurgårdsminne alla 
kategorier. 

2) Jag tycker samtliga fyra nyförvärv är riktigt bra och spetsvärvningar snarare än 
bredd.  Förutom kanske El Kabir som behöver växa i allsvensk kostym. Bosse omsätter 
försäljningsinkomsterna på ett lysande sätt, om något skulle man kanske önska en riktigt 
bra forward för att ersätta Sam Johnson. 

3) Klimatet gör att vår/höst är att föredra tycker jag. Älskar sommarmatcherna, vill inte ha 
inomhusfotboll på vintermånaderna. Ser ingen fördel med höst/vår mer än samordning 
med andra ligor med transferfönster och annat. 

4) Först och främst vill tacka Pelle för hans tid hos oss och önska honom ett stort lycka 
till i framtiden. Den långsiktiga planen med Pelle, liksom med Magnus Pehrsson och 
Kjell Jonevret före honom, och den spelaromsättning vi haft de senaste tio åren, visar att 
man måste sluta tänka så långsiktigt och personbundet vad gäller A-laget som vi gjort. 
Det funkar inte i vår klubb. Tränare kommer bytas ut framöver och halva spelartrupper 
bytas ut mellan säsongerna även framöver. Vi måste anpassa oss till verkligheten och tänka 
långsiktigt i andra organisatoriska delar inom klubben istället. 
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DIF-panelen

Tony Lydén, 47 år, DIF-taktiker

1) Stadionmatchen från 2007. DIF ligger under 1-0 och ordinarie tid är nästan slut. Quirino 
missar en bra chans och ligger kvar och fejkar skada. Plötsligt blir det en chans till vilket 
han inser och hoppar upp pigg som en nötkärna och får öppet mål. Kvitterat. Sedan avgör 
DIF på stopptid. Inte rättvist men underbart. 

2) Både bra och dåligt. Sam är givetvis ett stort tapp men El Kabir och Magnus Eriksson har 
kommit in med ny energi och ökad kvalitet. Viktigast är trots allt nog att Mark Dempsey 
ersatt Pelle O. En nödvändig rockad i ett utsatt läge. 

3) Jag ser inga som helst fördelar med att lägga fotbollen under hockeyns säsong. Inte ens 
att få gemensamma transferfönster. F.ö. minns jag hur ofantligt kallt det var att kolla på 
matcher i den nu nedlagda Royal League. Fotboll är en sommar-halvårs-sport. 

4) Jag tror vi kommer se tillbaka på Pelles tid som tränare som något bra och ekonomiskt 
nödvändigt. Förhoppningsvis kommer denna period ses som en brygga till en ny 
framgångsrik era. Ett tryggt fundament med en olycklig avslutning. 

5) Bänka Björkström och Faltsetas varje gång det är möjligt. Våga spela Karlström, Sabovic 
och Tino oftare. Bänka även Ranegie om han faller tillbaka i sin tröttmösseattityd. Han var 
dock riktigt bra mot Göteborg så kanske Mark lyckas locka fram det vi alla finns där inne. 
Testa Hansson som innermittfältare om vi inte säljer Omar. 

5) 
• Never wear rolled up jeans or a bomber jacket. Especially not together. 
• Green and white are the colours for losers, liars and sheep-shaggers. 
• Gothenburg smells fishy 
• Malmö is actually a part of Denmark. Dont trust the official maps. 
• Win the derby games for us this autumn and you will be a blue-striped god forever! 

Helena Avermark, 24 år, Fotochef Järnkaminerna

1) Det finns precis som ni säger ett helt gäng klassiska Elfsborgminnen men jag väljer ett 
lite mer nutida, Elfsborg borta 2014. Årets sista bortaresa bäddar alltid för bra nummer 
och drag, så även detta år. DIF vann med 1-0 och Höie gjorde en jäkla jättematch men 
det jag minns allra bäst är det disco som utspelade sig innan avspark. Hela bortaläktaren 
förvandlades till ett stroboskop som blinkade på i närmare tio minuter. Riktigt, riktigt 
snyggt! 

2) Även om jag personligen kanske hade önskat lite mer kontinuitet är jag övertygad om att 
Bosse, Henke och styrelsen gör vad de anser är bäst för Djurgården ur ett längre perspektiv. 
Dessutom tycker jag att det känns som att även om vi tappat Sam, vilket såklart märkts 
offensivt, så har vi ändå stärkt truppen på andra positioner så jag är klart nöjd med vad vi 
gjort under det här transferfönstret. 

3) Jag tycker vi ska fortsätta som vi gör nu. Visst, det finns fördelar med att ändra för att 
synka med övriga europeiska ligor men jag tror ändå att Sverige skulle tappa något enormt 

bgspmatch_16_9.indd   8 11/08/16   14:01



DIF-panelen

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. 

publikt av att köra höst-vår. Som jag ser det skulle det innebära två alternativ, antingen ett 
superlångt uppehåll mellan november och februari vilket dödar intresset för Allsvenskan, 
eller ett kortare mellan december-januari vilket också skulle innebära ett tapp, eftersom 
betydligt färre av de som går sällan skulle vilja se fotboll i snöblask och två plus jämfört 
med 25+ och solsken. Dessutom har vi i Sverige, till skillnad från de flesta andra europeiska 
länderna, ”problemet” att vi har hockey vintertid vilket också skulle konkurrera med folks 
tid, pengar och intresse. Nej, jag ser inte hur de fördelarna som finns med höst-vår skulle 
kunna överväga dessa nackdelar. 

4) Jag har full förståelse för att en förändring var nödvändig i det läge vi var (är) i men jag 
kan inte låta bli att tycka att det är lite sorgligt att det slutar på det sätt det gör för Pelle. 
Han är verkligen en extremt kunnig, hårt arbetande och proffsig tränare vilket han visade 
inte minst i de intervjuer han gjort nu efter att han lämnat DIF. Snyggt, Pelle. Utöver det 
kommer jag försöka släppa 2016 och minnas honom för 2014 och 2015, där vi faktiskt 
gjorde två riktigt bra år sett till förutsättningarna. 15 raka utan förlust är inget man gör i 
en handvändning. 

5) Mina intryck av Mark är att han är en skarp man som redan har koll på det mesta så 
istället för att komma med några tips och trix tänkte jag ta tillfället i akt och bara önska mig 
en enda sak av vår nye tränare - snälla tvåla till Solnaklubben rejält i september.

Andreas Widell, 45 år, Bästerwisser, Blackeberg 

1) Jag härmas/är lat men det jag minns bäst är guldet i Borås 2002 inför över 10 000 
Djurgårdare samt givetvis krossen på Stockholm Stadion 2005 med Pa Dembos straffmål, 
utdelning av Fat Cats pokal m.m. 

2) DIF har haft en enorm ruljangs av spelare in/ut under många år nu. Nackdelen är 
givetvis att det är svårt att spela ihop ett lag med ett stabilt grundspel. Jag skulle önska att 
vi blev bättre att släppa fram egentränade spelare men våran ungdomsverksamhet verkar 
inte vidare framgångsrik. Mycket snack och lite verkstad. 

3) Jag föredrar att ha det som det är nu. Snacket om att komma i fas med övriga Europa 
gällande transferfönstret spelar ingen roll längre, vi blir ändå av med de riktigt bra spelarna 
”snabbare än en avlöning”. 

4) Ingenting, nothing, nada... 

5) Att hålla båda fötterna på jorden och ta en match i taget. 
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Krönika

Vi stod på läktaren. Som vanligt. Vi sjöng, vi hoppades, vi våndades. Om vartannat. Med den 
stora skillnaden att Mark Dempseys Djurgården, till skillnad från Pelle Olssons, pressade högt, 
bytte positioner, spelade fantasifullt – och vann, mot ett allsvenskt ”storlag”. Det var knappt två 
år sedan sist.

Djurgården-Göteborg, en liten besannad dagdröm. En match som blev som en oas i en stekande 
allsvensk ökenvandring för Djurgården.

Jag tyckte länge att Pelle Olssons ”akademikerfotboll” var rätt tilltalande. Så länge den fungerade var 
den väldigt effektiv. Lite som den gamla tidens Drillofotboll i Norge.

Mark Dempseys två stora förändringar i själva spelet, högre press och ett mycket mer frekvent dju-
pledsspel, var som att återse en god vän efter många år isär.

Apropå vän. När jag stegade hemåt efter matchen i den ljumma augustikvällen stötte jag på just en 
god vän. Vi tog sällskap, då vi båda bor i samma område och han sade:
   - Nu kanske vi till och med kan vinna ett derby. 

Hans röst bar ett nykärt tonläge och hans ögon var barnsligt förtjusta. Det var en fin stund att få.
Precis som hela matchen. 

Rösten bar ett nykärt 
tonläge
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Det kan tyckas turligt att Göteborg bjöd på två och ett halvt mål. Men samtidigt, kikar vi på målen 
igen bär de alla den högre pressens skrud. 

1-1. Magnus Erikssons (ett av de bättre nyförvärven i modern DIF-historia, vågar jag påstå) långboll 
jagades av tre blåränder i frontlinjen, där Walkers lilla knuff bäddade för en snednickning och där 
Alvbåges förfärligt feltajmade utrusning säkerligen kom sig av en viss oroskänsla för så många fram-
störtande blåränder på en och samma gång.

2-1. Walker pressade en IFK-back så pass att Olunga kunde sno bollen och DIF fick en återerövring 
och en snabb kontring högt i plan, som blev grunden till det bygge som gav ledningen.

3-1. Inbytte Berntsen pressade på landslagsaktuella Salomonsson så till den grad att han tvingades 
till ett snabbt beslut att spela bollen bakåt, där Olunga (redan innan felpassningen kom rusat mot 
mittbackarna) fick friläget som han förvaltade.

Så, jag kan tycka att DIF pressade fram den lilla tur som sedermera avgjorde matchen; Göteborgs 
tämligen bleka försvar var nog också samtidigt frukten av ett mycket mer aggressivt DIF. 

Elfsborg härnäst är ytterligare ett storlag vi under Olssons ledning hade förtvivlat svårt för. Men jag 
känner att vi mycket väl kan vinna den här matchen. 
Och med bomben som levererades i torsdags morse, Andreas Isaksson tillbaka i DIF, vattnades mina 
ögon av sentimentalitet. Även om ”Isak” inte är med mot Elfsborg är det en värvning som både kny-
ter an till det modernhistoriska och en alltmer ljusnande DIF-framtid.
                
                     JONATHAN BROBERG

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
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Elfsborg
Kvällens motståndare Elfsborg ligger för närvarande på sjunde plats i den 
allsvenska tabellen. Med tolv poäng upp till tätstriden mellan Norrköping 
och Malmö lär siktet i stället vara inställt på kampen om tredjeplats och 
Europaspel. Då håller det emellertid inte att förlora hemma mot Häcken 
som i den senaste omgången. Trots en drömstart med ledningsmål i den 
tredje minuten av Simon Hedlund blev det en svidande 2-4-förlust, den första 
någonsin mot Häcken i Borås.

Elfsborg har varit ett riktigt bogey-team för Djurgården under de senaste säsongerna. 
Faktum är att Blåränderna inte har slagit Boråsklubben i Stockholm sedan 2007! Bortafacit 
är minst lika nedslående läsning för en Djurgårdare, med ett undantag i form av DIF-
segern i den sista allsvenska omgången 2014. Marginalerna har påtagligt ofta varit på de 
gulsvartas sida i dessa matcher, men det är svårt att skylla på otur i åtta hemmamatcher.

Under årets säsong har Elfsborg blandat och gett, vilket tabellplaceringen också indikerar. 
Inledningen med tre poäng på fem omgångar fick Borås Tidning att plocka fram 
krisrubrikerna men 3-0 mot Djurgården den 28 april blev starten på en uppryckning. 

Motståndare
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I förra veckan lämnade mittfältaren Marcus Rohdén, 25, Elfsborg för spel i italienska Serie 
A–nykomlingarna F.C Crotone, men det finns gott om andra gulsvarta att se upp med. 
Viktor Prodell har varit en pålitlig målskytt i Allsvenskan i flera år och passningarna kommer 
oftast från Simon Hedlund, som dessutom gjort fem mål själv, och Simon Lundevall. 

Oumbärlig fakta om IF Elfsborg:

Lagets mest kände supporter, förre stadsministern Ingvar Carlsson, bodde en gång i tiden 
granne med Bågspännarens chefredaktör Stefan Andersson i Tyresö. 

Klubbens största förlust (1-8) inkasserades mot Djurgården på Stockholms Stadion 
den 23 oktober 2005. De supportrar som åkt till Stockholm från Borås ersattes för sina 
resekostnader av spelare och ledare i Elfsborg. 

Sven Jonasson spelade i A-laget i 20 år (1927-47) och gjorde 252 mål. Hans svit på 332 
allsvenska matcher i följd är ett svårslaget rekord. 

Ramsan ”Alla äter tacos i Borås” kommer ursprungligen av förre Elfsborg-stjärnan Anders 
Svenssons vurmande för den mexikanska maträtten.

Elfsborg vann SM-guld för sjätte och senaste gången 2012. 1-1 mot Åtvidaberg i sista 
omgången räckte då guldkombattanten Malmö förlorade mot AIK med 2-0.
 
                
                         DAVID BOGERIUS

Motståndare

bgspmatch_16_9.indd   13 11/08/16   14:01



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

Omgång 19
10 augusti IFK Norrköping FK - BK Häcken 3 - 1
20 augusti Östersunds FK - Djurgården

Helsingborgs IF - Kalmar FF
21 augusti Hammarby - IFK Göteborg

Örebro - AIK
Falkenbergs FF - Gefle IF FF

22 augusti IF Elfsborg - GIF Sundsvall
Malmö FF - Jönköpings Södra IF

Senaste omgången (17)
5 augusti Helsingborgs IF - Gefle IF FF 2 - 3
6 augusti Östersunds FK - GIF Sundsvall 4 - 0

Falkenbergs FF - Jönköpings Södra IF 0 - 5
7 augusti Malmö FF - AIK 2 - 0

IF Elfsborg - BK Häcken 2 - 4
Hammarby - Kalmar FF 2 - 1
IFK Norrköping FK - Örebro 3 - 1

8 augusti Djurgården - IFK Göteborg 3 - 1

Tabell och omgångar

IFK Norrköping FK 18 12 4 2 40-19 21 40 ↑
Malmö FF 17 12 2 3 35-13 22 38 ↓
AIK 17 8 6 3 26-19 7 30 →
IFK Göteborg 17 8 5 4 32-25 7 29 →
BK Häcken 18 8 3 7 35-26 9 27 ↑
Örebro 17 8 3 6 29-26 3 27 ↓
IF Elfsborg 17 7 4 6 31-23 8 25 ↓
Östersunds FK 17 6 5 6 21-28 -7 23 ↑
Jönköpings Södra IF 17 5 7 5 22-20 2 22 ↑
GIF Sundsvall 17 6 4 7 25-28 -3 22 ↓
Kalmar FF 17 5 6 6 25-27 -2 21 ↓
Hammarby 17 5 5 7 30-33 -3 20 ↑
Helsingborgs IF 17 5 4 8 23-35 -12 19 ↓
Djurgården 17 6 0 11 23-26 -3 18 →
Gefle IF FF 17 3 2 12 16-39 -23 11 ↑
Falkenbergs FF 17 2 2 13 17-43 -26 8 ↓

Statistik
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Statistik

DIF vs resten
Statistik DIF vs Resten:

Skytteliga
7 Sam Johnson* 12 Vidar Kjartansson (MFF)
4 Mathias Ranégie 10 Marcus Antonsson* (Kalmar)
3 Kevin Walker 9 Victor Prodell (Elfsborg)

Passningsliga
4 Kevin Walker 12 Wolff Eikrem (MFF)
   Elliot Käck 7 S Gustafson (Häcken)
3 Daniel Berntsen 5 Bertilsson (Gefle), Salomonsson (Gbg)

Avslut
35 Johnson* 52 Kjartansson (MFF)
27 Olunga 46 Ghoddos (Östersund)
26 Ranégie 46 Nyman (Norrkp)

Avslut på mål
14 Johnson* 34 Kjartansson (MFF)
13 Ranégie 27 M Antonsson* (Kalmar)
11 Olunga 27 Nyman (Norrkp)

Orsakat Frispark
21 Faltsetas 40 Abubakari (Häcken)
20 Walker 37 J Persson (HaIF)
18 Ranégie 32 R Åhman Persson (ÖSK)

Tilldömd Frispark
24 Ranégie 46 Romário (Kalmar)
17 Faltsetas 41 Rohdén (Elfsborg)
15 Berntsen 36 Ghoddos (Östersund)

Offside
17 Sam Johnson* 22 Cibicki (J Södra)
8 Olunga 17 Owoeri (Häcken)
3 Ranégie 17 Antonsson* (Kalmar)

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

   Åhman Persson (ÖSK), Árnason (MFF)

Utvisningar (Lag)
o DIF 3 Jönköping Södra

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

Målvaktsliga (procent, antal räddningar)
64% 29 Kenneth Høie 80%, 53, Wiland, Malmö
60% 15 Hampus Nilsson 79%, 37, Vaikla, Norrköping

78%, 81, Abrahamsson, Häcken

* Lämnat klubben
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Djurgårdens kommande matcher
   
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

Andreas Isaksson

12. Kenneth Høie 

23. Hampus Nilsson

2.  Tim Björkström

3.  Elliot Käck

4. Jacob Une Larsson

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

16. Jonathan Augustinsson

17. Michael Olunga

18. Kerim Mrabti

19. Marcus Hansson

21. Mihlali Mayambela 

22. Jesper Karlström  

24. Tinotenda Kadewere

27. Kebba Ceesay

28. Niklas Gunnarsson 

58. Otman El Kabir

77. Magnus Eriksson
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Nästa hemmamatch: söndag 27 aug 16:00 Djurgården - Gefl e

ELFSBORG

1.  Kevin Stuhr Ellegaard

2.  Jesper Manns

3.  Adam Lundqvist

4.  Anders Randrup

5.  Jørgen Horn

6.  Jon Jönsson

9.  Lars Nilsson

10. Simon Lundevall

11. Issam Jebali

12. Joakim Nilsson

14. Anton Andreasson

15. Rasmus Rosenqvist

16. Viktor Claesson

17. Per Frick

19. Simon Hedlund

20. Emir Bajrami

21. Henning Hauger

22. Viktor Prodell

23. Abbass Hassan

24. Viktor Götesson

26. Liridon Gashi

27. Thomas Kind Bendiksen

28. Rami Kaib

29. Ibrahim Dresevic

30. David Olsson
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