
Matchprogram Allsvenskan
Djurgården - Malmö
18 september 2016

Pris: 20 Kr
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Välkommen till Superveckan. Dagens match 
är inledningen på en intensiv period som 
Djurgårdare. Ikväll kommer serieledande 
Malmö FF på besök. Därefter blir det derby 
på onsdag mot AIK och till sist åker vi till 
Norrköping för en tuff bortamatch. Därmed 
möter vi de tre lagen i toppen av Allsvenskan 
under en dryg vecka. Vi vet att vi kan störa 
alla lagen men det krävs att både spelare 
och supportrar gör allt för att lyfta till nya 
höjder. 

Inledningen med nystarten som vi har fått 
med Isaksson tillbaka mellan stolparna och 
Mark Dempsey som ny röst på tränarbänken 
ser helt okej ut. Förhoppningsvis har de tre 
segrarna (Göteborg, Gefle och Falkenberg) 
gett lite mer arbetsro och vi behöver inte 
känna oss lika jagade. Men som sagt det 
gäller att vi inte slappnar av för mycket nu i 
och med det tuffa schemat.

Passa också på att säkra ditt matchprogram 
för de kommande matcherna. Både nu 
i slutskedet av årets serie men också till 
säsongen 2017. Vi har haft det kämpigt 
ekonomiskt och behöver öka våra 
försäljningssiffror och vi vill att fler köper 
förköp. Därför erbjuder vi ett bättre pris 
till er som väljer att köpa förköp. Till 
nästa säsong kommer vi att tvingas höja 
priset till 30 kr för lösnumren men för 
säsongsköparna kommer det fortfarande att 
ligga på 20 kr. Om (när) vi säljer tillräckligt 
många program per match kommer vi att 
utöka antalet sidor i programmet till 24 mot 

dagens 16 – självklart fortfarande 100 % 
nyproducerat till varje program!

Till de fyra återstående matcherna gäller 60 
kr för fyra program om du beställer nu. Om 
du missar en match eller inte hinner hämta 
kan du självklart ta det till cupmatcherna 
i vår eller ta två (eller varför inte fyra på 
derbyt?) på någon av matcherna.

Maila ditt namn + ange mailadress (eller 
mobilnummer för sms) som vi kan nå 
dig på. Betalning gör du till pg eller med 
Swish, uppgifterna kommer i mailsvaret. 
För säsongsabonnemang av Bågspännaren 
Match 2017 gäller 340 kr vid förbetalning 
för hela säsongen eller uppdelat månadsvis 
(25 kr per program). Det blir mellan 25-
75 kr i månaden beroende på antalet 
hemmamatcher.

Under 2016 kan du hämta beställda/förköpta 
program invid DIFs souvernirförsäljning 
på torget framför Tele2 Arena. Till nästa 
säsong kan plats komma att ändras Om du 
missat program finns det kvar att köpa eller 
hämta upp för säsongarna efter beställning 
på mail. 

Maila ditt intresse eller skicka dina frågor 
till bestall@bagspannaren.se

Tack för ditt stöd!

     
              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

I den senaste matchen mot Falkenberg blev vi straffade för att vi står och sover i inledningen. 
Jag var inte nöjd med de första 10-15 minuterna. Vi var lite väl vidöppna i försvaret – vi 
höll inte ihop som ett lag borde göra. Men när vi väl kom tillrätta och fick saker och ting 
på plats så såg det okej ut. Mot slutet av första halvlek var det bättre, vi gjorde ett snyggt 
mål och kunde kanske gjort ett par till. Så det kändes i halvtid att vi hade chansen att 
vinna matchen men även andra halvlek startade trögt. Vi blev statiska i vårt spel. Men med 
Michaels underkända mål, som var snyggt även om det inte räknades, kom vi igång igen.

Jag är riktigt nöjd med att båda mina anfallare gör mål igen. Vi slutför matchen proffsigt, 
eller cyniskt om man vill se det så, men det är så man måste göra det ibland. Spelarna 
visade bra prov på att vi kan säkra tre poäng när det behövs. Det är så klart jätteviktiga tre 
poäng så jag är verkligen nöjd med det. Vi visste på förhand att det inte var chans till något 
skönspel – det är svårt att komma till Falkenberg och bara säkra en seger. Vi gör det bra 
när vi hämtar upp underläget som vi hamnar i tidigt i matchen och vinner en svår match. 
Förutom anfallarna gjorde vår nya målvakt en fantastisk insats, speciellt räddningen som 
var helt otrolig, i andra halvlek. Vi vet att han är minst lika viktig som spelarna i andra 
änden. Det är helt avgörande att ha en målvakt som kan göra dessa räddningar. Det är bra 
för oss att han är tillbaka i Djurgården igen. 

Det ska bli spännande med de två tuffa matcherna som kommer nu med Malmö ikväll och 
derbyt mot AIK. Vi vet att vi kommer att ha supportrarnas stöd, och det är väldigt viktigt 
att vi har stödet med oss, i dessa matcher. Det är bra lag som kommer på besök men vi 
kommer att ge dem tufft motstånd och bjuda på hård kamp. Vi ser fram emot matcherna, 
vi respekterar motståndet men vi ska köra på ordentligt och de måste ge allt för att få med 
sig något från Tele2. 

              DIF.SE
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Matchrapport

Stark laginsats mot Gefl e
Som i många av våra senaste matcher började vi starkt framåt, första målchansen kom 
redan efter 15 sek. men Ranégies avslut räddades. Gefl e svarade dock med att sticka upp 
då och då. Efter en kvarts spel i en trasslig situation var Gunnarsson sist på bollen när 1-0 
föll. Ett tag till såg det bra ut för  DIF men chanserna avmattades allt längre in i halvleken vi 
kom och Gefl e kunde komma upp oftare men utan att göra mål. Andra halvlek började dock 
Gefl e lika starkt och hade ett visst övertag inledningsvis. Men det skulle vända igen och vi 
tog över allt mer. Dock bara en kvart – sedan hade Gefl e ett par bra kvitteringschanser men 
inte skärpan i avsluten. Men  därför var kändes det ödesdigert när Gefl e kvitterade i en lika 
tilltrasslad situation som vårt ledningsmål i första halvlek. 1-1-målet fi ck dock våra spelare 
att vakna till. Vi skapade nu många chanser men trycket framåt gjorde också att Gefl e 
tilläts kontra. Men det blev ändå Olunga som fi ck sista ordet. Med matchens snyggaste mål 
avgjorde han och såg till att vi lämnade ett gap till Helsingborg på kvalplatsen. 

+ Laget såg starkt ut när 2-1 målet bara skulle in. Bra att vi inte hänger med huvudena efter 
att Gefl e lyckats få ett grepp om matchen 
+ Kadewere såg pigg ut i första halvlek och skapade en del med sin fi na teknik. 
+ Faltsetas kunde komma tillbaka snabbt efter sin operation, bra för stabiliteten i startelvan. 

- Vi släpper ofta upp motståndarna och ger den tillfällen att skapa chanser. Det sättter 
press på att vi utnyttjar våra lägen. 
- Nu har vi släppt in mål i nio raka matcher (tio med cupen

Startelva DIF:
Isaksson 
Björkström – Ceesay (k) – Gunnarsson - Käck  
M Eriksson – Kadewere (64) – Karlström (76) – El Kabir (82) 
Olunga - Ranégie 

Ersättare 
Faltsetas (64), Berntsen (76), Mayambela (82)  

Startelva Gefl e: 
A Andersson 
J Florén (87)– Nadeau – Rauschenberg Brorsen – J Ericsson 
Bååth (k) (90) – Lantto (40) – R Nilsson 
Skrabb – Bonsu – J Bertilsson 

Ersättare 
Williams (40), Hjelte (87), Rafael (90) 

Händelser: 
17:1-0 Niklas Gunnarsson 
70: 1-1 Johan Bertilsson 
86: 2-1 Michael Olunga 

Bollinnehav  55-45 
Avslut   16-5 
varav på mål  6-2 

Hörnor   7-4 
Frisparkar   10-14 
Offside:   1-1 

VS

DIF-Gefl e 2-1 (1-0) 
27 aug 2016, Tele2Arena Publik 10 925 
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Vinst trots slarvigt försvarsspel
Falkenberg fi ck en dröminledning där en frispelad Rodevåg kunde enkelt slå in 1-0 förbi 
en ganska passiv Isaksson efter 2 minuter. Kändes snopet att åka på underläge direkt men 
å andra sidan fanns det nu mycket tid att reparera skadan. Och visst kom Blåränderna 
tillbaka – men det kändes långt ifrån övertygande. Speciellt som Falkenberg då och då 
stack upp med farliga chanser. Men det är tydligt att Olunga och Ranégie spelar med ett 
självförtroende som inte gick att se i inledningen av serien. Nu verkar de övertygade om att 
målen kommer om vi bara fortsätter trumma på. Kvitteringen kom efter Olunga serverat 
Ranéige som lite trixigt fi ck in bollen efter en dryg halvtimmes spel. Olunga hade fl era bra 
chanser och gjorde dessutom två mål men bara för att syna linjemannens fl agga i luften. 
Riktigt avvinkad för off side vid båda, men ändå kändes det som ett dråpslag var på gång 
när hemmalaget kom allt närmare ett ledningsmål. Två jätteräddningar där speciellt den 
andra när hemmaspelaren helt fri bara ett par meter framför målet ska bredsida in målet 
bakom en tillsynes överspelad Isaksson – som ändå hinner ner på bollen som i en skruvad 
bana tar sig utanför stolpen. Lika dråpligt måste Falkenberg känt det när Olunga blir helt 
fri efter Ranégie vunnit bollen på mittplan. På säker språngmarsch mot mål gjorde Olunga 
inget misstag och satte dit femte målet på lika många matcher. 

+ Nyförvärven har verkligen lyft laget.  
+ Att båda Ranégie och Olunga kommit igång och ser ut som helt andra spelare än under 
inledningen 
+ Isaksson, Med sina räddningar visar han klass och att han kan bli avgörande i många 
matcher. 
- Spelet övertygar inte helt och slarvet i försvaret inledningsvis kunde kostat oss alla poäng 
- Fortfarande inte en lika start-backlinje sedan tränarbytet. Söker vi fortfarande efter rätt 
kombination? 
   

Startelva DIF:
Isaksson 
Une Larsson – Ceesay – Gunnarsson – Käck 
M Eriksson – Faltsetas (65) – Walker (k) – El Kabir (82) 
Olunga - Ranégie 

Ersättare 
Kadewere (65), Karlström (82) 

Startelva Falkenberg: 
Martler 
R Sjöstedt – Juel Nielsen – Carvalho da Silva – Joza (85) 
Drage – D Svensson (k) (85) – P Karlsson – C Carlsson (74) 

Ersättare 
Kwakwa (74), J Vall (85), Araba (85) 

Händelser: 
2: 1-0 Stefan Rodevåg (P Karlsson) 
9: Varning Niklas Gunnarsson (DIF) 
20: Varning C Carlsson (FFF) 
34: 1-1 Mathias Ranégie (Olunga) 
62: Varning Kebba Ceesay (DIF) 
70: Varning Andreas Isaksson (DIF) 
75: 1-2 Michael Olunga (Ranégie) 
76: Varning Michael Olunga (DIF) 
88: Varning E Kwakwa (FFF) 
90+3 Varning H Araba (FFF) 

Bollinnehav  44-56 
Avslut   8-14 
varav på mål  5-1 
Hörnor   5-9 
Frisparkar   6-14 
Offside:   3-4 

VS

Falkenberg - DIF 1-2 (1-1) 
11 sept 2016, Falkenbergs IP Publik 3 429 

Matchrapport
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Händelser: 
2: 1-0 Stefan Rodevåg (P Karlsson) 
9: Varning Niklas Gunnarsson (DIF) 
20: Varning C Carlsson (FFF) 
34: 1-1 Mathias Ranégie (Olunga) 
62: Varning Kebba Ceesay (DIF) 
70: Varning Andreas Isaksson (DIF) 
75: 1-2 Michael Olunga (Ranégie) 
76: Varning Michael Olunga (DIF) 
88: Varning E Kwakwa (FFF) 
90+3 Varning H Araba (FFF) 

Bollinnehav  44-56 
Avslut   8-14 
varav på mål  5-1 
Hörnor   5-9 
Frisparkar   6-14 
Offside:   3-4 

DIF-panelen
1) Tre spännande matcher inom loppet av en vecka. Vad krävs för att du skall vara nöjd 
när vi har avklarat de här tre matcherna?

2) Dina intryck av Mark Dempsey hittills?

3) Michael Olunga öser in mål. Hur såg du på Olunga som spelare för tre månader 
sedan?

4) Två raka segrar i Allsvenskan. Vad krävs för att det skall bli en tredje?

5) Malmö FF står för motståndet i dag. Berätta ett av dina minnen från en hemmamatch 
mot dem?

Andreas Widell, 45 år, Bästerwisser, Blackeberg 

1) Vad sägs om det klassiska 1-3-1 som DIF-hockey praktiserade i början 
av 90-talet och gav stor framgång (I det här fallet menar jag dock en poäng mot MFF, tre 
poäng mot Solna AIK och en poäng mot IFK Norrköping). Drömma kan man väl få göra? 

2) Mark Dempsey verkar vara precis vad vi behövde. Tar ut ”rätt” startelva, gör bytena i 
”rätt” tid, är engagerad vid sidlinjen utan att för den skull använda ”hårtorken”. Östersund 
borta glömmer vi.

3) Som en spelare som inte kunde göra någonting rätt. Nu är det väl bara en del finslipning 
av spelförståelsen (offside!) som saknas innan han försvinner till någon obskyr liga, tyvärr.

4) Vad sägs om 6-1 krossen hemma på ett fullsatt Stockholm Stadion i Superettan 2000. En 
match så bra att den släpptes på VHS. ( Ni ungdomar får googla vad det är) 

5) Att vi ”får” vinna utan att en del av publiken går bananas och tycker att vi hjälper Solna 
aik. Skämt åsido, att vi får ordning på försvarsspelet och att publiken är på hela matchen. 
Hemma är vi starka! 

Thomas Segerbrant, Panel-chef
 
1) För min del räcker det med vinst mot AIK. Det skulle rädda hela säsongen. Övriga poäng 
ser jag som bonus.

2) Helt klart en bra kortsiktig lösning som fått in ny energi i spelet. Långsiktigt är jag mer 
tveksam. Jag har svårt för hur han uttrycker sig i media om spelarna och deras prestationer. 
Väldigt plumpt många gånger även om språket såklart bidrar lite till det.
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DIF-panelen

Tony Lydén, 47 år, DIF-taktiker

1) Nöjd? Det finns flera  nivåer av nöjdhet men jag kan sträcka mig till att det ”räcker” om 
vi vinner derbyt mot AIK för att jag skall vara nöjd. Jag tar hellre den derbyvinsten samt 
förlust mot Peking och MFF än omvänt. Vi skall inte behöva oroa oss för kval och då är tre 
poäng mot AIK enormt mycket viktigare än sex poäng mot Norrköping och Malmö. Men, 
för att vara riktigt nöjd vill jag ha sju pinnar.
 
2) Jag har knappt några intryck av honom då han syns och hörs så lite men det jag har är 
blandat. Han verkar ha stor passion för jobbet och är rak i sin kommunikation. Han har 
fått ”Ragge” att vilja spela fotboll igen och det tackar vi för. Sedan kan han såga sina spelare 
lite i onödan. Dessutom lade han skulden på laget för förlusten mot Östersund trots att det 
i mångt och mycket var hans eget misstag, eftersom han bytte spelsystem helt i onödan. 
Känns som två riktiga juniormisstag. Hur bra han är som tränare/motiverare/matchcoach 
kommer vi se efter den här veckan. Nu är det på riktigt Mr Dempsey.
 
3) Ungefär som nu. En stor, smart, kille som har enorm potential men som också alltid 
startat trögt i de lag han spelat i. Nu är han igång och sätter de lägen han tidigare brände. 
Saken är att han kommer till ungefär lite många lägen som tidigare. Det är egentligen bara 
effektiviteten som förbättrats, samt samspelet med ”Ragge” så klart. Skall bli extra intressant 
att följa honom de närmsta matcherna. Dels kommer folk har större förväntningar på 
honom och dels möter vi de tre lagen som ligger i topp.

Jonny Lundin, DIF-legend, Blackeberg 

1) För att inte tappa försprånget neråt så är jag nöjd med minst fyra poäng.

2) Jag ger honom godkänt. Djurgården är ovanför kvalstrecket.

3) Jag tycker att Olunga är samma spelare nu som då. Den stora skillnaden nu är att han 
gör mål och att hans anfallskollega Ranegie har lyft sig enormt efter tränarbytet. 

4) Mitt minne är blankt.

5) Hårt jobb och DIF-familjens läkarstöd.

3) Jag sa tidigt att Olunga såg ut att ha bra spelsinne och att han rörde sig bra men var 
också förundrad över hur han lyckades sumpa allt med så dålig teknik och usla avslut samt 
att han var rätt trög. Med lite justeringar i spelet har det i alla fall visat sig att jag hade lite 
rätt. Jag är rätt glad att jag höll tyst under sommarmånaderna…

4) Bollen skall antingen vara väldigt nära Andreas Isaksson eller väldigt långt ifrån Andreas 
Isaksson. Mellan målvakt och forward måste vi bli mycket bättre om vi skall vinna dagens 
match.

5) ”Elangas kvinnosyn, Prahls ögon, Skoogs tänder - Något är jävligt snett i Malmö!”
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DIF-panelen

Jonas Teng, 40 år, Dr Jones

1) En vinst i derbyt. Då kan jag ta förluster mot både MFF och Norrköping.

2) Blandade. Lyckats få en adrenalininjektion i laget och tagit livsviktiga poäng. Och fått 
både Olunga och Ranegie att blomma och flera spelare att höja sig. Men även för mig 
obegriplig taktik i Östersundsmatchen och onödig offentlig sågning av Hansson i pressen. 
Sånt tar man väl i omklädningsrummet om det behövs, inte för öppen ridå?

3) Jag hade lite gett upp gällande Olunga, tänkte att det tyvärr var en chansvärvning som 
inte gick hem. Såna har vi ju sett förut men måste också göras om man vill hitta killar som 
Sam Johnson och Daniel Amartey till exempel. Men det visade sig ju vara fel, och nu är han 
så bra som man hoppades när Bosse presenterade värvningen i vintras.

4) Det finns många minnen men seriefinalen på Stadion i superettan 2000 sticker ut 
särskilt. Stefan Rehn hade lekstuga på Stadion, vi krossade Malmö med 6-1, stämningen 
var underbar och man började förstå att vi kanske hade nåt stort på gång...

5) Att försvarsspelet fungerar felfritt. Malmö är för bra för att ges några enkla målchanser, 
utan de måste få slita stenhårt för att komma till avslut, och tvingas ta avslut i lägen som 
Isak kan klara enkelt. Sen kan snabba spelvändningar eller en fast situation från Walkers 
fot bli avgörande för oss framåt tror jag. Vi vinner med 1-0 och Olunga blir matchhjälte är 
mitt tips.

 4) Då får det bli hemmamatchen mot Malmö i Superettan 2000. Både DIF och MFF hade 
åkte Allsvenskan året innan. Båda lagen byggde nytt och hade spännande lag på gång. 
Malmö vann komfortabelt på Malmö Stadion på våren och i ungefär den här tiden på året 
skulle kommande ettan och tvåan göra upp igen. DIF spelade propagandafotboll körde 
över Malmö med 6-0 tills det är några minuter kvar. Då gör den annars så stabile Magnus 
Pehrsson självmål. Malmö blev så utspelade att Zlatan fejkade skada för att bli utbytt och 
slippa eländet.
 
5) 
- Att DIF pressar högt och håller ihop lagdelarna.
- Att våra mittbackar gör en bra match i 90 minuter
- Att Isaksson återigen gör avgörande räddningar
- Att firma ”Ragge”/Olunga fortsätter att göra mål
- Att hela Tele2 arena är på tårna och sjunger matchen igenom, det kan bli helt avgörande.

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

Låt oss få ännu en 
värmebölja
Sensommaren är en lynnig tid. Ena stunden är det fortfarande sommarvarmt och läge för 
strandhäng, några timmar senare kan vi sitta och huttra och önska att vi hade mössa och 
vantar på oss. Fotbollen under denna tid är lika ombytlig som väderleken.

Efter de två matcherna mot Göteborg och Elfsborg vaggades åtminstone jag in i tron om att 
DIF äntligen hittat en stabil väg, en rätt så vägvinnande sådan. Sedan kom matchen mot 
Östersund och all positivism var utbytt mot ångestfyllda emotioner.

Men fotbollsklimatet för oss Djurgårdare har ändrats igen, i och med segrarna mot Gefle 
och Falkenberg.

Jag skulle ljuga om jag skrev att jag är positivt inställd till den så kallade superveckan, men 
jag är tack vare de två raka trepoängarna åtminstone inte gravt oroad. 

Att vi dessutom frambringat oss ett litet försprång ner till kvalplatsen (sex poäng) ger 
samtidigt också en viss förnimmelse av… tja… trygghet. 
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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

Jag erinrar mig också om att laget och spelet sett någorlunda bättre ut sedan den hidösa 
Östersundsmatchen. Och även om segrarna både mot Gefle och Falkenberg inte på något 
sätt var imposanta, var de ändå i mitt tycke mer rättmätiga än om resultaten hade varit 
annorlunda.

Jag tycker att vi har kvalitet i truppen. Andreas Isaksson har inlett det nya blårandiga 
äventyret alldeles förträffligt, i synnerhet mot Falkenberg. Magnus Eriksson är egentligen 
en gåta att han hamnade hos oss och inte någon guldjagande klubb, och jag gillar det jag 
ser av stabile Niklas Gunnarsson. 

Samtidigt är förvandlingen av Michael Olunga och Mathias Ranegié monumental, och 
faktiskt får jag leta djupt i mitt DIF-minne för att hitta ett så tungt och vasst forwardspar. 

Men. Malmö jagar guld, och eftersom Norrköping återigen trotsar allsvenska naturlagar 
har MFF inte råd att tappa poäng i dagens match. Det fanns en tid då Malmö hade förtvivlat 
svårt för DIF, men med två raka segrar i ryggen för MFF kan vi inte precis luta oss mot den 
traditionen längre.

Nej, vi måste luta oss mot annat håll. Jag hoppas att det blir framåt. För det är trots allt 
bakåt jag finner Malmö som svagast. Jag har aldrig varit förtjust i Johan Wiland som 
målvaktstyp, och med Isaksson i truppen har vi ett målvaktsövertag. Backlinjen i Malmö 
skrämmer inte mig på förhand, däremot har vi (förutom Isaksson) vår kanske starkaste 
lagdel allra längst fram numera.

Så, upp med bollar på ”Ragge” och ”Olle”. Låt de tampas med vad helst MFF ställer upp 
med, och låt gärna släkten vara värst tillbaka någon gång också: låt Ranégie och Magnus 
Eriksson avgöra med varsitt mål.

Det hade sensommarklimatet gott kunnat bjuda oss på. Ännu en värmebölja.

 
                    JONATHAN BROBERG

Krönika
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Malmö 
I kvällens match ställs våra blåränder mot serieledande Malmö. Efter 
3-1-segern mot Göteborg i måndags har de skånska mungiporna pekat uppåt. 
På grund av det missade Europaspelet har MFF, till skillnad mot exempelvis 
Göteborg, helt kunnat koncentrera sig på Allsvenskan vilket också brukar 
synas i resultaten. 

Under sommaruppehållet såldes MFF:s bästa målskytt då Vidar Kjartansson lämnade 
Sverige för spel i Israel och Maccabi Tel Aviv. Den isländske forwarden leder fortfarande 
den allsvenska skytteligan överlägset med 14 mål men efter matchen Göteborg ser det ut 

Motståndare
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som att lyckan till stor del kan fyllas av Alexander Jaremejeff och Markus Rosenberg i en 
offensivare roll. 

Mot ”Blåvitt” saknades även Malmös bästa passningsspelare då Magnus Wolff Eikrem 
var avstängd. Norrmannens 15 assists är mer än dubbelt så många än vad den allsvenska 
assistligans tvåa Samuel Gustafsons har åstadkommit (sju). Även Rasmus Bengtsson stod 
över matchen (skadad) men kan vara tillbaka i spel idag. Däremot får Malmö med all 
säkerhet klara sig utan landslagsmeriterade Behrang Safari som blev utvisad mot ”Blåvitt” 
och därmed automatiskt är avstängd. Behrang Safari hann göra fyra matcher sedan han 
återvände till Malmö efter sju år som utlandsproffs. 

Trots serieledningen har Malmö hunnit med ett par bottennapp under säsongen. Den 
knackiga inledningen på seriespelet med förluster mot Jönköpings Södra och GIF Sundsvall 
överskuggas av debaclet i Svenska Cupen. I skånederbyt mot division I-laget Landskrona 
blev det nämligen en rejält svidande förlust (1-3) och därmed finns inte MFF med när 
gruppspelet inleds i vår.  

Senast Djurgården och Malmö möttes på Tele2 Arena vann MFF med 2-0 inför över 20 
000 åskådare och även i våras blev det Malmö-seger. Det är därmed läge för revansch och 
att bryta MFF:s svit på 13 raka förlustfria matcher i Allsvenskan. 

              
                         DAVID BOGERIUS

Motståndare
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Omgång 22
16 September Jönköpings Södra IF - Hammarby

Örebro - GIF Sundsvall
17 September Kalmar FF - Östersunds FK
18 September IF Elfsborg - Falkenbergs FF

AIK - Gefle IF FF
Helsingborgs IF - IFK Norrköping FK
Djurgården - Malmö FF

19 September BK Häcken - IFK Göteborg

Omgång 23
21 September Östersunds FK - IFK Norrköping FK

Helsingborgs IF - GIF Sundsvall
Kalmar FF - Falkenbergs FF
Gefle IF FF - Jönköpings Södra IF
Djurgården - AIK

22 September Hammarby - BK Häcken
IFK Göteborg - Örebro
Malmö FF - IF Elfsborg

Senaste omgången (omg 21)
10 September IF Elfsborg - Kalmar FF  1 - 1
11 September GIF Sundsvall - AIK 1 - 3

Falkenbergs FF - Djurgården 1 - 2
Östersunds FK - Helsingborgs IF 2 - 0
IFK Norrköping FK - Jönköpings Södra IF 5 - 1

12 September Malmö FF - IFK Göteborg 3 . 1
Hammarby - Örebro 1 - 1
Gefle IF FF - BK Häcken 2 - 2

Tabell och omgångar
Malmö FF 21 15 3 3 44-16 28 48 →
IFK Norrköping FK 21 14 5 2 46-20 26 47 →
AIK 21 11 7 3 33-21 12 40 →
IFK Göteborg 21 10 5 6 37-30 7 35 →
Örebro 21 10 4 7 34-31 3 34 →
Östersunds FK 21 9 5 7 28-31 -3 32 ↑
BK Häcken 21 9 4 8 40-30 10 31 →
IF Elfsborg 21 8 6 7 38-27 11 30 ↓
Hammarby 21 6 8 7 33-34 -1 26 ↑
Kalmar FF 21 6 8 7 28-30 -2 26 ↓
Djurgården 21 8 1 12 29-31 -2 25 ↑
Jönköpings Södra IF 21 6 7 8 25-32 -7 25 →
GIF Sundsvall 21 6 5 10 26-36 -10 23 ↓
Helsingborgs IF 21 5 4 12 24-42 -18 19 →
Gefle IF FF 21 3 5 13 20-44 -24 14 →
Falkenbergs FF 21 2 3 16 21-51 -30 9 →

→
↑
↓

Matchen Jönköping - Östersund avbruten vid 1-1, Dömt till 3-0 men överklagat

Statistik
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Statistik

DIF vs resten
Statistik DIF vs Resten:

Skytteliga
7 Sam Johnson* 14 Vidar Kjartansson* (MFF)
5 Michael Olunga 10 Marcus Antonsson* (Kalmar)
5 Mathias Ranégie 10 Victor Prodell (Elfsborg)

Passningsliga
4 Kevin Walker 15 Wolff Eikrem (MFF)
   Elliot Käck 7 S Gustafson* (Häcken)
3 Berntsen, Ranégie 6 Bertilsson (Gefle), Rieks&Salomonsson (Gbg)

   Cibicki (J Södra), Bärkroth (Nkp)

Avslut
38 Olunga 65 Kjartansson* (MFF)
37 Ranégie 52 Ghoddos (Östersund)
35 Johnson* 50 Nyman* (Norrkp)

Avslut på mål
19 Ranégie 38 Kjartansson* (MFF)
17 Olunga 29 Nyman* (Norrkp)
14 Johnson* 28 Ghoddos (Östersund)

Orsakat Frispark
25 Ranégie 49 Abubakari (Häcken)
24 Walker 46 J Persson (HaIF)
21 Faltsetas 45 R Åhman Persson (ÖSK)

Tilldömd Frispark
32 Ranégie 58 Romário (Kalmar)
21 M Eriksson 41 Rohdén* (Elfsborg)
19 Faltsetas 41 Skrabb (Gefle)

Offside
17 Sam Johnson* 29 Cibicki (J Södra)
11 Olunga 17 Owoeri (Häcken)
5 Ranégie 17 Antonsson* (Kalmar)

Varningar
5 Faltsetas 9 Gerzic (ÖSK)
3 Colley, Björkström 8 Araba (Falkenb)
  Walker    Åhman Persson (ÖSK)

Utvisningar (Lag)
o DIF 3 Jönköping Södra, Falkenberg

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

Målvaktsliga (procent, antal räddningar, antal matcher)
67% 4, 2 Isaksson 89%, 17, 5 Langer, Norrköping
65% 36, 13 Høie 79%, 60, 21 Wiland, Malmö
60% 15, 6 Nilsson 79%, 13, 9 Jansson, Örebro

* Lämnat klubben
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Djurgårdens kommande matcher
   

21 Sep 19:00  Tele2 Arena, Allsvenskan   Djurgården - AIK 
26 Sep 19:00  Nya Parken, Allsvenskan   Norrköping - Djurgården 
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  
31 Okt 19:00  Tele2 Arena, Allsvenskan   Djurgården - Häcken  

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: onsdag 21 september 19:00 Djurgården - AIK

MALMÖ

1.  Johan Wiland

2.  Pa Konate

3.  Anton Tinnerholm

4.  Behrang Safari

5.  Erdal Rakip

6.  Oscar Lewicki

7.  Anders Christiansen

8.  Enoch Kofi  Adu

9.  Markus Rosenberg

10. Magnus Wolff  Eikrem

11. Alexander Jeremejeff 

13. Yoshimar Yotún

14. Erik Andersson

17. Rasmus Bengtsson

21. Kári Árnason

22. Tobias Sana

23. Jo Inge Berget

24. Vidar Kjartansson

26. Andreas Vindheim

29. Fredrik Andersson

30. Marko Johansson

31. Franz Brorsson

32. Mattias Svanberg

33. Teddy Bergqvist

50. Mattias Andersson
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