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Välkomna tillbaka till Tele2 och 
lördagsmatchen mot Gefle. 

Dagens match är viktig ur flera aspekter. 
Andreas Isaksson kommer förhoppningsvis 
vara redo för hemmadebut i sin comeback 
i Djurgårdströjan när ni läser denna text. 
Om så är inte fallet så måste något hänt. 
En annan viktig aspekt är att Gefle ligger 
sist och är ett lag vi ska hålla bakom oss 
och ta poäng mot om vi ska hålla oss kvar. 
För låt oss vara ärliga: Som det har sett 
ut under säsongen så tror jag inte att vi 
kommer vinna alla kvarvarande matcher. 
Och derbyn gav jag upp för länge sen. Till 
sist så vore det väldigt bra att vinna två 
matcher efter varandra (vi slog Smedby i 
cupen), det var helt enkelt för länge sen. Det 
skulle ge laget självförtroende och ro inför 
kommande matcherna. 

Och apropå Svenska Cupen: Nej, Isaksson 
kan fortfarande inte rädda straffar. Jag har 
dålig koll på det men har karln någonsin 
räddat en straff? Visserligen gick han åt rätt 
håll men det är inte där vi ska hoppas att 
han ska rädda poäng åt oss. Elle vem vet? 
Han kanske kliver fram och räddar straff 
mot bajen! För let’s face it, sannolikheten 
att de skulle få straff mot oss är rätt stor med 
tanke på antalet straffar de hittills fått under 
säsongen. Annars såg Isaksson ut att vara 
igång. Av det jag har sett under EM och nu 
cup-matchen så kan man lugnt konstatera 

att vi har en av Sveriges bästa (om inte den 
bästa) målvakter några år framöver. 

Matchen mot Östersund behöver vi 
inte prata om kanske. Man kan utan att 
överdriva säga att 5-3-2-experimentet 
misslyckades totalt. Det enda positiva ur 
den matchen var att se en handlingskraftig 
tränare som inte väntar till 80:e minuten 
för se om det kommer lösa sig av sig själv. 
tre byten i halvtid var det länge sen man såg 
i en tävlingsmatch. Och visst gav det viss 
effekt men reslutatet var rättvist. Efteråt sa 
Dempsy att han aldrig mer kommer köra 
5-3-2. Vi får hoppas på att han håller sig till 
det. 

Även om resultatet inte gick vår väg verkade 
Östersund away ha varit en episk bortaresa. 
Jag imponeras gång på gång över hur vi 
skapat en relativt stor kärngrupp bland våra 
supportrar som följer laget överallt och i 
alla lägen. Vilka andra supportrar skulle 
anordna en sån resa direkt efter semestern 
när alla är tillbaka på jobbet och med det 
tabelläge vi befinner oss i? Det finns en 
positiv anda kring allt som är DIF just nu 
och oavsett hur säsongen slutar är det just 
det jag kommer ta med mig från 2016. 

Mot tre riktigt sköna poäng! 

     
     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

Idag möter vi Gefle och vi är väl medvetna om att det är en avgörande match för oss och vi 
kommer att göra vårt bästa för att ta tre poäng. Vi hade ingen bra dag i Östersund i lördags 
(0-1) och alla människor som hade betalat en hel del pengar och rest med oss upp måste 
ha undrat vad som försiggick under de första 45 minuterna. Vår insats vår oacceptabel och 
jag försökte få fram en reaktion från spelarna i halvtid. Det blev bättre i andra halvlek men 
inte tillräckligt bra för att vi skulle få med oss någon poäng. Det kan vara så att Östersund 
förtjänade att vinna, men det var vi som tillät dem att spela bra i första halvlek. Man kan 
inte uppträda som vi gjorde på bortaplan, varken som individer eller som lag. 

I onsdags spelade vi mot Smedby i Svenska cupen och gjorde det bra. Vi vann med 5-1 
och jag tycker att vi var bra redan i första halvlek även om den slutade mållös. Jag sa i 
halvtidsintervjun att allt vi behövde var ett mål och det kom redan efter en minut så det var 
skönt. Vi hade gjort några småändringar i halvtid för att Daniel Berntsen och Othman El 
Kabir skulle komma in mer i planen samtidigt som Tino Kadewere skulle droppa ner lite 
och hjälpa Jesper Karlström mer på det centrala mittfältet. Vi fick bättre vinklar och ett 
bättre spel men det var också väntad att motståndarna skulle börja tröttna. Det skiljer trots 
allt ett par divisioner mellan oss, men jag gillar många av de idéer som våra spelare kom 
upp med på planen. 

Jag hoppas att vi visar samma attityd idag som vi har gjort under de två senaste 
hemmamatcherna (mot Göteborg och Elfsborg) och en del av de kvaliteter vi visade mot 
Smedby. Det är en stor match för oss som vi verkligen ser fram emot. 

            DAVID BOGERIUS
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Matchrapport

Oavgjort mot Elfsborg
För första gången 2016 spelade vi oavgjort i allsvenskan. Även om segern mot Göteborg 
gav hopp om en ny trepoängare kan man vara delvis nöjd med en pinne efter att vi hamnat 
i underläge två gånger om.

Niklas Gunnarsson debuterade i backlinjen och Isaksson var tillbaka i DIF-truppen – dock 
på bänken då han inte är i matchform ännu. Med Faltsetas nyopererad var Karlström vid 
Walkers sida. Inledningsvis kände lagen på varandra men sedan var det gästerna som 
skapade bästa chanserna. I ett läge där försvaret kom ur positionerna kunde Per Frick 
vända mitt i straffområdet och enkelt göra 0-1. Men trots detta och likt Göteborgsmatchen 
svarade DIF direkt. Ranégie kunde spela fram Olunga som såg till att ställningen återigen 
var lika läge. 1-1 stod sig halvleken ut men i slutskedet tacklade Elfsborgs målvakt Stuhr 
Ellegaard Ranégie hårt utanför straffområdet. Det kunde blivit utvisning på målvakten men 
domaren nöjde sig med ett gult kort. I andra halvlek vägde matchen vidare och igen kunde 
Elfsborg bryta sig loss och göra 2-1. En nick från Prodell gav gästerna ledningen på nytt. 
Men lika snabbt som i första halvlek kunde Ranégie spela fram, denna gång till Magnus 
Eriksson – som med sitt första mål kunde kvittera. I slutet kunde vi vunnit matchen när 
Olunga nickade men avslutet hamnade på målvakten – men även Elfsborg kunde ha 
snöpligt tagit ledningen en tredje gång och då hade vi kanske inte svarat en tredje gång. Så 
årets första enpoängare gav ganska okej känsla. Matchen blev Omar Colleys framträdande 
i DIF-tröjan. Åtminstone för denna gång.

Vi ligger under två gånger och hämtar upp det, sa DIF-mittfältaren Magnus Eriksson efter 
matchen.

+ På förhand är fyra poäng mot Göteborg och Elfsborg ett bra resultat med tanke på hur 
det sett ut innan under säsongen
+ Bra att hämta upp två underlägen
+ Vi skapar många målchanser
- vi förvaltar inte målchanserna
- Båda målen vi släpper in känns lite onödiga. Bättre struktur i försvaret och vi hade inte 
behövt släppa in dem.    

            STEFAN ANDERSSON

NICKLAS TJELLANDER 

Mobile +46707 68 81 08 office+46500 44 89 83

nicklas.tjellander@pipelinenordic.se

Karlavägen 104, 105 51 Stockholm   
  Sweden

w w w . p i p e l i n e n o r d i c . s e
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Startelva DIF:
Høie 
Björkström - Ceesay - Colley - Käck  
Gunnarsson - Ceesay – Hansson (69)- Käck 
M Eriksson – Karlström (77) - Walker (k) – El Kabir (69)
Olunga - Ranégie

Ersättare 
Berntsen (69), Colley (69), Kadewere (77) 

Startelva Elfsborg: 
Stuhr Ellegaard
Manns – Horn – Jönsson – A Lundqvist
D Gustavsson – Hauger – Claesson – Lundevall (46)
Frick (77) – Prodell 
 
Ersättare 
E Bajrami (46), Götesson (77)

Händelser: 
25: 0-1 Per Frick (Prodell)
29: 1-1 Michael Olunga (Ranégie)
44: Varning Stuhr Ellegaard (IFE)
50: 1-2 Victor Prodell (A Lundqvist)
55: 2-2 Magnus Eriksson (Ranégie)
78: Varning Elliot Käck (andra varningen 2016)

Bollinnehav  46-54
Avslut                         17-7
varav på mål               9-5
Hörnor                        7-4
Frisparkar                    14-16
Offside:                       0-0 (!)

VS

DIF-Elfsborg 2-2 (1-1) 
14 aug 2016, Tele2Arena Publik 12 514

Matchrapport
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Matchrapport

Förlust trots stort bortafölje
I en match där El Kabir fi ck ladda om hemma. Enligt Dempsey var han i behov att komma 
in i bättre matchform och stannade i Stockholm för att träna. Men frågan är om inte han 
saknades för mycket matchen. I en väldigt defensiv uppställning, för dagen 5-3-2 där 
dessutom Hansson startade på mittfältet – sex backar på planen från start alltså. När 
sedan chanserna uteblev, endast ett avslut från DIF i statistiken – först i den 43:e minuten, 
och dessutom hemmalaget tog ledningen en knapp kvart in i halvleken direkt på frispark 
inföll någon sorts desperation. Från lagledningen tog den utryck i ett trippelbyte i halvtid 
och en 4-4-2- uppställning i andra halvlek. Märklligt men en chansning som kanske var 
nödvändig. Men tyvärr gav det inte mycket bättre – visserligen fl er avslut men först i 80:e 
minuten kom första skottet på mål när Kadewere avslutade.  Men, visst med fl er skapade 
chanser och endast ett måls underläge så var det ändå bättre i andra.

Med en fantastisk tillrest supporterskara var förväntningarna uppskruvade efter matcherna 
mot Göteborg och Elfsborg men kanske blev pressen för stor? Ofta vid matcher med höga 
förväntningar har det låst sig. Med Walker varnad i slutet av matchen innebär det att han 
vilar vid nästa match, kvällens match mot Gefl e.

 
+ Största bortaföljet på Jämtkraft Arena bjöd på bästa insatsen i blårandigt denna dag
- Återigen, tillbaka till få skapade chanser. Den defensiva uppställningen fungerade inte 
denna dag när vi hamnade i underläge
- för långt mellan anfallarna och övriga spelare.
+ Det kan bara bli bättre    
            STEFAN ANDERSSON

Startelva DIF:
Høie 
Björkström (45) - Ceesay – Gunnarsson – Une Larsson  - Käck 
Walker (k) – Hansson (45) - M Eriksson
Olunga (45) - Ranégie

Ersättare 
Moon, Berntsen, Kadewere (alla in 45)

Startelva Östersund: 
Papagiannopoulos – Atta – Widgren
S Karlsson – Edwards – Hekmat Nouri – Sema (58)
Aiesh (64) – Sollander Jansson (74) – Ghoddos

Ersättare 
Bachirou (58), P Johansson (64), Abdullahi Gero (74)

Händelser: 
13: 1-0 Ken Sema (frispark)
59: Varning Keita (ÖFK)
68: Varning Widgren (ÖFK)
79: Varning Papagiannopoulus (ÖFK)
84: Varninig Walker (DIF) Tredje varningen

Bollinnehav  58-42
Avslut                         9-4
varav på mål              5-1
Hörnor                       7-6
Frisparkar                   14-10
Offside:                      5-2

VS

Östersund - DIF 1-0 (1-0) 
20 aug 2016, Jämtkraft Arena Publik 8 027
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Enkel bortaseger i Cupen
Som förväntat kunde Djurgårdsspelarna ta kommandot direkt från avspark, men inget 
mål under första 45. Halvleken avslutades med att Smedby stack upp men avslutet gick 
över. Isaksson som återdebuterade i DIF-tröjan fick göra ett ingripande när han säkert 
plockade ner en hörna tjugo minuter in i halvleken. I andra satte DIF fart direkt och i första 
anfallet kunde Karlström spräcka nollan. En bredsida som han placerade mer än med kraft 
fick in bakom storspelande hemmamålvakten. El Kabir hade en knapp tio minuter in i 
andra en egen show, först dribblingar och ett avslut i sidan av målet men strax efter kom 
hans första mål i DIF, 2-0. Nu var Smedby ett helt annat lag och tio minuter senare kunde 
även Mayambela sitt första mål när han vinner en andra boll och kraftfullt sätter bollen i 
mål. Sedan föll 4-0 snyggt från El Kabir som blev matchens enda tvåmålsskytt och till sist 
Berntsen som kunde göra 5-0 efter en finurlig framspelning från Käck. Faktiskt en jämn 
fördelning med nästan exakt tio minuter mellan varje mål. Men sista målet skulle komma 
från hemmalaget på straff efter att Une Larsson fält en frispelad hemmaspelare. Isaksson 
var dock nära att rädda men inte tillräckligt mycket hand på bollen gjorde att han inte 
kunde hindra reduceringen.

+ Berntsen fick spela ut och gjorde en bra match
+ Trots att målen inte kom under första halvlek behöll laget och tränarstaben tålamodet
+  Svårvärderat när motståndet inte var så starkt, men bra att vinna på beställning
- Spelare som Jawo och Kadewere hade mått bra att göra mål men får ta med sig bra insatser

    
            STEFAN ANDERSSON

Startelva DIF:
Isaksson
Gunnarsson (50) – Ceesay (k) – Une Larsson  - Käck 
Berntsen -  Karlström – Kadewere (72) – El Kabir 
Mayambele – Jawo (60)

Ersättare 
Björkström (50) Sabovic (60) Tasic (72)

Startelva Smedby: 
Erlandsson
Rann - M Johansson - J Petersson – Fyrberg – M Ljung
P Johansson (k) - Magnusson -  Bäckstedt 
Sijariã  - Chamoun  

Ersättare 

Händelser: 
46: 0-1 Jesper Karlström (Kadewere)
56: 0-2 Othman El Kabir
66: 0-3 Mayambela
76: 0-4 Othman El Kabir (Sabovic)
87: 0-5 Daniel Berntsen (Käck)
89: 1-5 Paul Chamoun, Straff

Bollinnehav                   36-64
Avslut                           3-17
varav på mål                1-13
Hörnor                         2-5

(ofullständig statistik)

VS

Svenska Cupen: Smedby AIS- DIF 1-5 (0-0)
24 aug 2016, Mirum Arena Publik 8 027

Matchrapport
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DIF-panelen
1) Vi har spelat tre matcher efter tränarbytet. Hur tycker du att laget har presterat i 
matcherna? 

2) Andreas Isaksson tillbaka i Djurgården. Hur känner du kring det?  

3) Vad tycker du om de sommarnyförvärv vi har gjort?  

4) Omar Colley har lämnat oss sedan senaste hemmamatchen. Hur vill du formera 
mittförsvaret?(kort motivering också) 

5) Tankar kring dagens match mot Gefle? 

Andreas Widell, 45 år, Bästerwisser, Blackeberg 

1) Två riktigt bra hemmamatcher med gott om energi och en totalt energilös insats mot 
Östersund. Den förlusten får Mark Dempsey ta på sig. Märkligt att efter två bra matcher 
börja mixa med lag och spelsystem. ”Sexbackslinje”, nej tack! 
 
2) Andreas Isaksson är för mig starten av det DIF som blev framgångsrikt första halvan av 
00-talet. Han gjorde ett helt okej EM nyligen och kan förhoppningsvis skapa mer trygghet 
i en minst sagt svajig backlinje. Dessutom har han ett väldigt fint förnamn. 
 
3) Mycket bra sommarförvärv både på plan och på bänken. Tror på sikt att detta kan bli 
riktigt bra. 
 
4) Ceesay-Gunnarsson låter som det minst dåliga alternativet just nu. Förhoppningsvis 
skapar Isaksson lite trygghet som smittar av sig på backlinjen. Sen har jag fått en konstig 
idé att Faltsetas skulle kunna bli en bra mittback men han är väl lite för kort? 
 
5) Återgå till tryggheten i 4 4 2 och vinn!  

Händelser: 
46: 0-1 Jesper Karlström (Kadewere)
56: 0-2 Othman El Kabir
66: 0-3 Mayambela
76: 0-4 Othman El Kabir (Sabovic)
87: 0-5 Daniel Berntsen (Käck)
89: 1-5 Paul Chamoun, Straff

Bollinnehav                   36-64
Avslut                           3-17
varav på mål                1-13
Hörnor                         2-5

(ofullständig statistik)

Jonny Lundin, DIF-legend, Blackeberg 

1) De två första är godkända men sista matchen i Östersund var en katastrof. Det var det 
sämsta jag har sett på väldigt länge. 
 
2) Jag tror att det blir bättre och tryggare för laget. 

3) Jag tycker att det är bra nyförvärv och jag tror fortfarande med det här laget att vi klarar 
oss kvar utan kval. 
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DIF-panelen

Tony Lydén, 47 år, DIF-taktiker

1) Mark gjorde några mindre justeringar till matchen mot Göteborg och måste ingjutit mod 
i truppen för laget spelade aggressivare, fartfyllt, och fick inga gamnackar vid 0-1 målet. 
Ruggig bra insats. Snudd på samma upplägg mot Elfsborg hemma om vi bortser från att 
vi bara fick med oss en poäng. Sedan fick nog Mr Dempsey en släng av hybris och bytte 
spelsystem mot Östersund. Resultatet blev ett totalt haveri, som så ofta när vi har stort 
följe. 
 
2) Årets bästa värvning i Allsvenskan helt klart men medan det bara ryktades om 
övergången och innan det var helt klart kände jag mig paradoxalt nog aningen skeptisk. 
Jag hade hoppats på en yngre lovande målvakt, inte en 34-åring som kommer hem för att 
göra sina sista år. Men, rent krasst så är han faktiskt yngre än Höie och var Sveriges bästa 
spelare i EM. Det är en grym värvning och en bra byggsten inför 2017. 
  
3) Vad tycker du om de sommarnyförvärv vi har gjort?  
+++++: Isaksson, ++++: Eriksson och Gunnarsson, +++: Othman El Kabir, ++: Kebba.  
Egentligen är det bara Kebba som jag inte tycker visat sig vara en bra värvning än. El Kabir 
tror jag kommer höja sig betänkligt bara han orkar spela en hel match. Sedan kommer den 
bästa ”värvningen” om någon match; Mrabti.                   
  
4) Förutsätter att Mark återgår till en ren fyrbackslinje. Tim är tillbaka efter sin avstängning 
så fyra spelare ”slåss” om tre platser och ingen av dem känns given på någon plats just 
nu. Käck spelar givetvis till vänster och sedan skall Gunnarsson spela men i övrigt är det 
lite klurigt. Min gubbe Hansson har varit usel den senaste tiden, även som mittfältare. 
Björkström har ju inte gjort någon glad på ett år. Sedan han vi världens kortade mittback i 
Une Larsson. Jag föreslår från vänster: Käck – Une Larsson – Gunnarsson - Kebba. Inte för 
att jag tycker det är den bästa backlinjen utan för att jag tror att Hansson kommer behövas 
på mittfältet då Faltsetas och Walker är borta.  
 
5) Hmmm…med tanke på att jag trodde vi skulle köra över Östersund så är jag nu lite orolig 
var laget står nu. Jag tror och hoppas att Mark fattade hur fel det var att byta spelsystem 
och återgår till 4-4-2 med en offensiv och en defensiv mittfältare. Jag hoppas vidare att han 
startar El Kabir, Hansson (def), Karlström (off), och Mange Eriksson på mittfältet. Då skall 
vi kunna jogga hem det här.

Thomas Segerbrant, Panel-chef
 
1) Det såg bra ut i de två första matcherna och jag upplevde det som att vi spelade snabbare 
och kom till fler lägen och avslut. Senast mot Östersund var det under all kritik och jag 
begriper faktiskt inte vad som hände. Om två till tre matcher kommer vi se om tränarbytet 
har gjort verkan positivt. 

4) Käck-Kebba-Gunnarsson-Une Larsson. I nuläget de bästa backarna vi har. sedan är jag 
osäker vem som är bäst på vänsterfoten av Kebba och Gunnarsson. 

5) Tre poäng. Det är det som gäller.
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DIF-panelen

2) Det känns overkligt. Jag hade inte ens tänkt tanken att han en dag skulle vilja återvända 
till Djurgården. Att ha Sveriges bästa målvakt mellan stolparna är ett lyft för alla med 
blårandiga sympatier. 
 
3) Magnus Eriksson är ett lyft på alla plan. En spelare som höjer laget. De övriga känns 
som habila lagspelare som inte direkt sticker ut. Undantaget är väl El Kabir som blandar 
juniormisstag och pingislunga med geniala dribblingar och passningar. Likväl tycker jag att 
vi markant har förstärkt laget. 

4) Två eller tre mittbackar? Jag väljer två och sätter först in Kebba Ceesay. Sedan är det 
svårt men om Michael Hansson skall fortsätta med att vara formsvagast i laget ger jag 
Jacob Une Larsson möjligheten att samla allsvensk rutin i ett par matcher framöver.  

5) Återgå till 4-4-2 och markera tidigt att det är vi som skall diktera villkoren i matchen. 
Vinner vi i dag kan vi skaka av oss lagen nedanför nedflyttningsstrecket vilket skulle kännas 
väldigt bra. Vinner vi inte kommer jag att bli rejält orolig.   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. 

Robin Fredriksson, DIF- och snabbmatexpert  

1. Två starka insatser och en riktigt dålig. Som så ofta sker vid ett tränarbyte så kom vi ut 
med mer energi och många spelare som varit svaga en längre tid hade fått en nytändning. 
Insatsen i Östersund var tyvärr undermålig och det är bara hålla tummarna att den 
prestationen inte sätter sig i huvudet hos spelarna. 

2. Fantastiskt. Jag trodde inte det fanns en chans att Isaksson skulle återvända till DIF. 
Han var en stor idol när man var yngre och är fortfarande landets bästa spelare på sin 
position. Han kommer ge oss en enorm spetskompetens på målvaktsposten kommande 
2,5 åren. 

3. Magnus Eriksson och Andreas Isaksson är toppspelare på den här nivån. Kebba Ceesay 
och Niklas Gunnarsson är välbehövliga förstärkningar i försvaret efter tappet av Omar 
Colley. Othman El Kabir är också en intressant spelare. Gillar att Bosse försöker leta 
guldkorn i Superettan. 

4. Kebba Ceesay och Jacob Une-Larsson. Gunnarsson till höger. Viktigt att man bestämmer 
sig för en fyra där bak och håller sig till den nu. 

5. Ett vägskäl. Sex poäng ner till Gefle inför matchen. En förlust och vi blir på allvar 
nerdragna i bottenstriden. En seger och risken för att ens få kvala börjar kännas rätt 
minimal.
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Gefle
Idag kan vi se fram emot en ny så kallad sexpoängsmatch när Gefle IF står 
för motståndet på Tele2 Arena idag. Avståndet mellan Gefle (på 15:e plats i 
tabellen) och Djurgården (på plats 13) är sex poäng, så att som DIF-tränaren 
Mark Dempsey kalla matchen för avgörande är ingen överdrift. 

Efter den tunga hemmaförlusten mot Hammarby (0-2) har Gefle ryckt upp sig och spelat 
tre matcher utan förlust. Ett rejält hopp tändes i och med 3-2-segern mot Helsingborg 
på Olympia och i omgången blev det 0-0 mot regerande mästarna Norrköping. Oavgjort 
blev det även i förra helgens jumbofinal i Falkenberg sedan hemmalaget tagit ledningen 
i början av matchen. Gästrikarna kom tillbaka och kvitterade efter en knapp halvtimme 

Motståndare
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genom den finländska landslagsmannen Simon Skrabb. Hemmalaget var nära ett segermål 
i slutskedet av matchen men förre Sirius-målvakten Andreas Andersson gjorde en bra 
insats och räddade krysset åt Gefle.

I onsdagens cupmatch fick Gävlelaget en tuffare match än väntat mot division 2-laget 
Söderhamn på Hälsingehus Arena. Valet att vila flera ordinarie spelare höll på att straffa sig 
men Jacob Hjeltes mål i första halvlek räckte till en seger och avancemang till gruppspelet. 

Djurgårdens spelade ut Gefle rejält i förra årets möte mellan lagen och vann med hela 5-1. 
Det var konstigt nog första gången som de blårandiga besegrade gästrikarna i Stockholm 
sedan 2008. De båda lagen hade en märklig förmåga att spela 1-1 mot varandra vilket 
skedde inte mindre än fem gånger på sex matcher 2011-2014. 

I vårens möte på Gavlevallen blev det DIF-seger sedan Kevin Walker nickat in 2-1-målet 
i matchens slutsekunder.  Idag är lagkapten Walker avstängd efter tre gula kort men 
förhoppningsvis är många andra Djurgårdare beredda att kliva fram och avgöra.

Då det finns en ex-djurgårdare i Gefles uppställning i form av Johan Oremo är det bäst att 
höja ett varningens finger högt. Släkten är som bekant värst.
 
                
                         DAVID BOGERIUS

Motståndare
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Omgång 20
27 augusti Kalmar FF - IFK Norrköping FK

Djurgården - Gefle IF FF
28 augusti Jönköpings Södra IF - IF Elfsborg

AIK - Hammarby
BK Häcken - Östersunds FK
GIF Sundsvall - Malmö FF
IFK Göteborg - Helsingborgs IF
Örebro - Falkenbergs FF

Omgång 21
10 september IF Elfsborg - Kalmar FF
11 september GIF Sundsvall - AIK

Falkenbergs FF - Djurgården
Östersunds FK - Helsingborgs IF
IFK Norrköping FK - Jönköpings Södra IF

12 september Malmö FF - IFK Göteborg
Hammarby - Örebro
Gefle IF FF - BK Häcken

Senaste omgången (omg 19)
10 augusti IFK Norrköping FK - BK Häcken 3 - 1
20 augusti Östersunds FK - Djurgården 1 - 0

Helsingborgs IF - Kalmar FF 0 - 1
21 augusti Hammarby - IFK Göteborg 2 - 0

Örebro - AIK 0 - 2
Falkenbergs FF - Gefle IF FF 1 - 1

22 augusti IF Elfsborg - GIF Sundsvall 4 - 0
Malmö FF - Jönköpings Södra IF 4 - 1

Tabell och omgångar

Malmö FF 19 13 3 3 40-15 25 42 ↑
IFK Norrköping FK 19 12 5 2 40-19 21 41 ↓
AIK 19 10 6 3 30-20 10 36 →
IFK Göteborg 19 9 5 5 34-27 7 32 →
Örebro 19 9 3 7 30-28 2 30 ↑
IF Elfsborg 19 8 5 6 37-25 12 29 ↑
BK Häcken 19 8 3 8 35-27 8 27 ↓
Östersunds FK 18 7 5 6 22-28 -6 26 →
Kalmar FF 19 6 7 6 27-28 -1 25 ↑
Hammarby 19 6 6 7 32-33 -1 24 ↑
GIF Sundsvall 19 6 5 8 25-32 -7 23 ↓
Jönköpings Södra IF 18 5 7 6 23-24 -1 22 ↓
Djurgården 19 6 1 12 25-29 -4 19 ↑
Helsingborgs IF 19 5 4 10 24-38 -14 19 ↓
Gefle IF FF 19 3 4 12 17-40 -23 13 →
Falkenbergs FF 19 2 3 14 18-46 -28 9 →

Matchen Jönköping - Östersund avbruten vid 1-1.

Statistik
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Statistik

DIF vs resten
Statistik DIF vs Resten:

Skytteliga
7 Sam Johnson* 13 Vidar Kjartansson (MFF)
4 Mathias Ranégie 10 Marcus Antonsson* (Kalmar)
3 K Walker, M Olunga 10 Victor Prodell (Elfsborg)

Passningsliga
4 Kevin Walker 14 Wolff Eikrem (MFF)
   Elliot Käck 7 S Gustafson (Häcken)
3 Daniel Berntsen 6 Bertilsson (Gefle), Salomonsson (Gbg)

   Cibicki (J Södra)

Avslut
35 Johnson* 62 Kjartansson (MFF)
30 Olunga 48 Ghoddos (Östersund)
29 Ranégie 50 Nyman (Norrkp)

Avslut på mål
14 Johnson* 37 Kjartansson (MFF)
14 Ranégie 29 Nyman (Norrkp)
13 Olunga 27 M Antonsson* (Kalmar)

Orsakat Frispark
23 Walker 44 Abubakari (Häcken)
23 Ranégie 41 J Persson (HaIF)
21 Faltsetas 40 R Åhman Persson (ÖSK)

Tilldömd Frispark
30 Ranégie 51 Romário (Kalmar)
17 Faltsetas 41 Rohdén* (Elfsborg)
15 Berntsen 38 Ghoddos (Östersund)

Offside
17 Sam Johnson* 28 Cibicki (J Södra)
9 Olunga 17 Owoeri (Häcken)
4 Ranégie 17 Antonsson* (Kalmar)

Varningar
5 Faltsetas 8 Gerzic (ÖSK)
3 Colley, Björkström 7 Araba (Falkenb)
  Walker    Åhman Persson (ÖSK)'

Utvisningar (Lag)
o DIF 3 Jönköping Södra, Falkenberg

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

Målvaktsliga (procent, antal räddningar)
65% 36 Kenneth Høie 86%, 12, Langer, Norrköping
60% 15 Hampus Nilsson 79%, 58, Wiland, Malmö

79%, 37, Vaikla*, Norrköping

* Lämnat klubben
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Djurgårdens kommande matcher
   
 
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

1. Andreas Isaksson

12. Kenneth Høie 

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

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 18 september 17:30 Djurgården - Malmö FF

GEFLE

1.  Emil Hedvall

2.  Joshua Nadeau

3.  Simen Rafn

4.  Anton Lans

5.  Jacob Ericsson

6.  Jesper Florén

7.  Robin Nilsson

8.  Simon Skrabb

9.  Johan Oremo

10.  Dioh Williams

12.  Anders Bååth

13.  Johan Bertilsson

14.  Jens Portin

15.  Jakob Hjelte

17.  Jonas Lantto

18.  Tshutshu Wa Tshakasua

18.  York Rafael

19.  Abdul Basit Adam

20.  Emil Bellander

21.  Kwame Bonsu

22.  Viktor Frodig

23.  Samuel Gussman

24.  Adrian Bjelkendal Haaranen

25.  Andreas Andersson

26.  Albin Lohikangas

29.  Martin Rauschenberg

30.  Mattias Hugosson

st
ar

t
er

sä
tt

ar
e

by
te

bgspmatch_16_10.indd   16 26/08/16   12:32


