
Matchprogram Allsvenskan
Djurgården - AIK
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Vilken start på Superveckan! 

Vi körde stundtals över Malmö på plan 
och på läktarna var de nog aldrig ens med 
i matchen till att börja med. Ska jag vara 
helt ärlig så hördes inte Malmöklacken, 
inte ens med trumma, en enda gång under 
hela matchen. Visserligen står jag på aktiv 
sittplats och är mitt i smeten där alla (nåja, 
till och från) sjunger och om man inte gör 
det så får man en rejäl utskällning av Fonz 
eller Labano, men ändå. Inte ens under 
D.I.F där vi stundtals är totalt tysta hördes 
deras ramsor. 

Men tillbaka till matchen som utspelade 
på plastmattan på vår annars perfekta 
hemmaarena. Jag läste någonstans att 
”Djurgården vann som Järnkaminer” och 
det stämmer absolut med det jag såg på 
plan. Det smällde, det var långa intensiva 
löpningar efter varandra och det kändes 
som att batterierna inte kunde ta slut. Tre 
spelare som stack ut för mig var Magnus 
Eriksson (årets värvning?), vår nye 
backjätte Gunnarson aka Galne Gunnar 
och sist min inte minst (well okej han är 
minst i sammanhanget) Otman El Kabir. 
Den sistnämnde imponerade stort med sin 
snabbhet, sina exakta passningar och inlägg 
och sitt fysiskt starka spel trots att han var 
bland de minsta på planen. Hans pass till 
3-1 målet var en riktig delikatess. 

Ett annat glädjeämne är Mark Dempsy. 
Jag intervjuade honom inför den här 
matchen och jag kan säga såhär: He did 
not disappoint. Det är som natt och dag 
om man jämför inställningen mellan Mark 
och Pelle. Jag minns att Pelle brukade säga 
att derbyn är ”ännu en fotbollsmatch” och 
försökte avdramatisera det hela. Mark är 
helt tvärtom. Han vet exakt hur viktig en 
derbyvinst är. Att det handlar inte bara 
om 3 poäng, utan så mycket mer, både för 
spelarna och supportrarna. Mer om det på 
nästa sida. 

Till den här matchen har jag gett bort 
mina säsongskort och istället köpt biljetter 
på östra eftersom jag ska ta med mina 
föräldrar. De är på besök från Iran (där 
de bor i vanliga fall) och jag tänkte att ett 
derby är ett utmärkt tillfälle att introducera 
Djurgårdsfamiljen. Jag och pappa brukade 
gå på fotboll ofta när jag var liten och även 
stora derbyn men jag tror ändå att detta 
kommer bli en speciell upplevelse för dem.  

Så låt oss sjunga högt i 90 minuter och 
sedan njuta av segern tillsammans. Jag vet 
att det är precis det spelarna vill. 

     
            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

Vi är väldigt nöjda med tre poäng mot Malmö. Det är en fantastisk prestation mot ett av, 
om inte det bästa laget i Sverige just nu. Och jag känner att vinstsifftorna kunde ha varit 
större. Det är en indikation på att vi har ett bra lag och alltid kan hota våra motståndare. 
Jag är väldigt glad för spelarna, mina kollegor och fansen och kunde verkligen inte begära 
mer. Det är viktigt att vinna alla matcher vi kan i den positionen vi befinner oss i och vi 
leverar.

Nu ser vi fram emot matchen på onsdag och alla vi är väl medvetna vad den här matchen 
handlar om och betyder för oss och för supportrarna. Vi vill vinna den här matchen mer än 
någon annan på hela säsongen. Om det finns en match vi ska vinna så är det denna. Man 
kan inte säga att det är bara ”ännu en match” för det är det verkligen inte. Derbymatcher är 
speciella för alla och jag vet det särskilt väl med tanke på att jag kommer från Mancherster 
där det alltid är en specill stämning när United möter City. 

Vi vet vad den här matchen betyder men samtidigt det har vi alltid vetat det och ändå har 
vi inte lyckats besegra AIK på elva matcher om jag minns rätt. Det vill vi lämna bakom 
oss och få ett slut på det dåliga facit vi har. Vi möter självklart ett bra lag och det ska vi 
inte underskatta. Norling har gjort ett bra jobb med laget och det kommer inte att bli en 
enkel match. Men om vi spelar som vi gjorde mot Malmö kommer kan vi ge dem en riktig 
utmaning och även lyckas segra. 

Vi vill ge våra supportrar samma känsla som de hade idag efter matchen. Jag vill att våra 
supportrar ska kunna gå till jobbet dagen efter och kunna hålla huvudet högt när de möter 
AIK eller Hammarbysupportrar. 

Låt oss få njuta av en skön derbyseger när kvällen är slut! 

              HAMID ERSHAD SARABI
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Matchrapport

Bästa möjliga start på Superveckan

Superveckans första match. Under en vecka där vi möter alla tre topplagen inom åtta dagar. 
Inte många kan ha räknat med denna start som vi fick. Visst skrev jag i matchprogrammet i 
söndags att vi kan störa Malmö och att de brukar behöva hitta på ursäkter efter matcherna 
mot oss. Och så blev det. Det var domarna och att de gjorde en dålig match – igen. Men 
vi störde dem med att gå framåt tidigt i matchen och dessutom ha lite extra flyt. Men det 
brukar inte vara det sämsta laget som har tur. Under större delen av matchen gjorde vi helt 
rätt. 

Inledningsvis kan man konstatera att vi skapade flera chanser och redan efter sju 
minuters spel hade Magnus Eriksson bombat in en frispark, via försvarande malmöben 
(Tinnerholm), till 1-0. Och det var inte slut där. Medan Malmö drällde med bollen på 
mittplan kunde Olunga kliva in och störa Arnason så pass mycket att han slog en hård 
boll på ytterligare malmöben (Christansen) och kunde sno bollen och storma mot mål. Så 
snabbt att en jagande Arnason aldrig var nära att nå ikapp – helt fri med Wiland gjorde en 
Olunga i målform och fylld av självförtroende inget misstag. Ytterligare fem minuter senare 
hamnade ett misslyckat avslut hos en fristående Wolff Eikrem som för en gångs skull 
gjorde mål själv (han är ju annars passningskung i årets allsvenska): Många på läktaren 
misstänkte offside men repriserna visade att han (nog) var onside ändå.

Därefter jämnades matchen ut och Malmö blev allt farligare men i sin jakt på kvittering gavs 
ändå flera chanser för DIF. Ranégie tog sig fram och kunde så när göra 3-1 efter en knapp 
halvtimme – returen hamnade hos Olunga men skottet blockerades innan det kunde gå på 
mål. Sista tjugo av första kändes det som Malmö jobbade sig allt närmare en kvittering och 
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Matchrapport

Startelva DIF:
Isaksson
Björkström – Ceesay  – Gunnarsson – Käck (87) 
M Eriksson – Faltsetas (88) – Walker (k) – El Kabir
Ranégie (78) - Olunga

Ersättare 
Jawo (78), Une Larsson (87), Karlström (88) 

Startelva Gefle: 
Wiland
Tinnerholm – Bengtsson – Arnason – Konate (70)
Wolff Eikrem (84) – Christansen – Adu (84) – Yotun
Rosenberg (k) - Jeremejeff 
 
Ersättare 
Sana (70), Rakip (84), Lewicki (84) 

Händelser: 
7: 1-0 Magnus Eriksson (frisparksmål)
16: 2-0 Michael Olunga
20: 2-1 Magnus Wolff Eikrem
60: Michael Olunga (El Kabir)
78: Varning Christansen (MFF)

Bollinnehav                   35-65
Avslut                           10-10
varav på mål                 6-2
Hörnor                          5-6
Frisparkar                     14-14
Offside:                        1-1

VS

DIF-Malmö 3-1 (2-1) 
27 aug 2016, Tele2Arena Publik 15 370

kunde fått straff – men även om Al-Hakim kunde blåst straff åt båda håll denna kväll blev 
det inga straffar under matchen.

I den andra halvleken började DIF åter igen starkt och Olunga hade bra lägen att utöka. Det 
var Malmö som hade mest boll men utan att komma upp långt för att vara riktigt farliga. 
Istället var det El Kabir som erövrade bollen och serverade Olunga som säkert placerade in 
bollen med ett distinkt avslut och 3-1 var ett faktum. Därefter mattades Malmö och kändes 
som att de hängde med huvudet för mycket för att hota.

+ Respektlöst och fyllt av självförtroende besegrades Malmö på ett sätt som kändes omöjligt 
bara för någon vecka sedan

+ Michael Olunga – lika iskall som han var i inledningen av serien, lika het är han nu. Nej, 
förresten, mycket hetare!

+ El Kabir, vilken kämpe. Skönt att se att han orkar hela matchen även i en kamp som 
denna

+ Magnus Eriksson. Planens bästa och frisparksmål. Agerar som en äkta Järnkamin!

- Svårt att klaga på något denna dag – men vi har nu släppt in mål elva tävlingsmatcher i 
rad

                  STEFAN ANDERSSON
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DIF-panelen
Den här gången blir det inga frågar. Istället får panelmedlemmarna lista sina 5 favoritmål 
mot AIK.  

Andreas Widell, 45 år, Bästerwisser, Blackeberg 

1) Stefan Bergtoft avgör cupkvarten mot Solna AIK på Stockholms Stadion genom att göra 2-1 i 
förlängningen, s.k. Golden Goal. En riktig djurgårdare avgör på den vackraste av arenor. (hösten 
2003) Inte ofta vi fick möta råttorna på Stockholm Stadion. Att matchen spelades där gjorde 
deras ”fans” så upprörda att de i denna match gick en protestmarsch till Stadion i protest att de 
blev tvingade att spela ett bortaderby på....bortaplan! Stadions bortasektion var för liten för de 
mäCktiga, sa de. Sålde de slut sin sektion? Nä...

2)  Lolo Chanko avgör Sv Cupfinalen med ett s.k Golden Goal 1-0 i förlängningen (20021109). 
Minns att det var svinkallt på Mordor. Snöblandat regn och en råkall kyla som gjorde att man 
frös från första minut. Spelet på plan värmde inte heller. Knappt en målchans. Då gör Johan 
sitt patenterade ”Elmander-ryck” och spelar bollen snett inåt bakåt till Chanko som sätter 
bollen i nättaket. DIF vinner dubbeln och har på en dryg vecka vunnit fler titlar i fotboll än vad 
Hammarby mäktat med totalt. Lite finare, lite bättre...drygast!

3) Kim Källström skjuter in bollen i mål på frispark. (20030803) 
Aldrig har väl ramsan ”heja Djurgår’n skjut som satan genom nätet ut på gatan” passat bättre. 
DIF vann med 3-0 och hade dessutom ett skott i virket och två missade frilägen. Total förnedring! 
Eller som AIK hemsida skrev i sin matchrapport, ”en jämn match där DIF vann genom att sätta 
sina chanser”! 

4) Quirino sprintar fri från mittplan och gör 1-0 till DIF. (20070924) Detta var ett toppmöte så 
biljetterna var eftertraktade. JK gjorde genidraget att biljetterna skulle distribueras genom dem 
och säljas i deras butik i stan. Medlemskap var det som gällde. Draget bland de 8 000 DIF:arna så 
södra är nog det bästa jag upplevt. Vi fullständigt sjöng ut AIK trots kraftigt numerärt underläge.

5) Thor-Andres dubbelräddning (950919) Visserligen inget mål mot AIK men denna 
dubbelräddning i slutet av höstderbyt 95 glömmer jag aldrig. Vi vann med 2-1 i en tid då 
derbysegrar i fotboll var ytterst sällsynta.

Thomas Segerbrant, Panel-chef
 
1) Stefan Bergtoft 2-1, Svenska Cupen, 2003
När den ödmjuke terriern tassade sig fri i straffområdet i den klassiska cupmatchen på Stadion 
och avgjorde matchen på övertid genom att skjuta bollen ribba in. Hela den matchen var smått 
galen. Känslan att spela derby på Stadion igen var underbar.

2) Lolo Chanko 1-0, Svenska Cupen, 2002
Johan Elmander rundade Per Nilsson på högerkanten och skickade in bollen lågt till Chanko 
som avgjorde matchen fram klacken på södra. Vi hade vunnit cupfinal mot AIK. Vi hade vunnit 

Händelser: 
7: 1-0 Magnus Eriksson (frisparksmål)
16: 2-0 Michael Olunga
20: 2-1 Magnus Wolff Eikrem
60: Michael Olunga (El Kabir)
78: Varning Christansen (MFF)

Bollinnehav                   35-65
Avslut                           10-10
varav på mål                 6-2
Hörnor                          5-6
Frisparkar                     14-14
Offside:                        1-1
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DIF-panelen

Tony Lydén, 47 år, DIF-taktiker

1) 2001: Vi är äntligen tillbaka i Allsvenskan och redo för första derbyt på länge.  Nebo gör 
givetvis 1-0 men pånyttfödda DIF ångar på oförtröttligt. DIF får en hörna som nickas bort och 
hamnar ca. 30 meter från målet hos gruskungen Jones som drar till med allt han har;  1-1. Lika 
vackert som otagbart.
 
2) 2015: Efter AIK spelat ut DIF efter noter i första halvlek och leder med 2-0 kommer DIF 
ut som en nytt lag anförda av Kerim Mrabti som snabbt gör 1-2. Detta gjuter ännu mer mod i 
DIF som kör över Gnaget men det kommer inga mål förrän Arvidsson drar en hård passning 
längs vänsterkanten menad för just Kerim men han släpper den till Sam Johnson och tar istället 
en löpning in i boxen och får tillbaka bollen. AIKs Dickson kommer i kapp Kerim men han 
vågar inte gå på för mycket då han rimligen är orolig för att orsaka en straff. Mrabti tackar för 
den öppna gatan genom att, lätt skruvad, placerad in bollen i bortre hörnet. Den påföljande 
måljubelexplosionen är en av de bästa jag upplevt.
 
3) 2003: Ett av få derbyn som spelades på Stadion. Kvartfinal mot AIK och matchen har gått 
till förlängning. Stefan ”Terrier” Bergtoft hade haft en grym match och fick kröna sin kväll med 
det avgörande målet. Wowoah ser att Bergtoft kommer löpande jag slår den lätt på ”fel” sida om 
backen. Stefan plockar upp den och dunkar upp den i nättaket. Underbart.
 
4) 2002: Vi hade precis vunnit Allsvenskan då vi mötte AIK i finalen i Svenska Cupen. 0-0 efter 
full tid gick det till övertid. Det var så kallt ute att vissa hackade tänder och gjorde ”åkarbrasor”, 
plötsligt får snabbe Johan Elmander bollen längs högerkanten. Han har Per Nilsson på insidan. 

Dubbeln 2002. Vid den här tidpunkten i livet var det väldigt lätt att vara djurgårdare. Jag 
svävade fram lika lätt som Stefan Rehn. Noterbart är att både Bergtoft och Chanko punkterade 
matcherna i 99:e minuten.

3) Jones Kusi-Asare 1-1, Allsvenskan, 2001
Här någonstans tog resan uppåt fart. Jones Kusi-Asare klippte till från långt håll efter att ha 
fångat upp en andraboll. Eufori på södra när vi såg att bollen gick i mål. Då som idag var det 
länge sedan vi hade vunnit mot AIK. Vi vann inte den här matchen heller men vi tog vår första 
poäng mot AIK på sex år.

4) Darko Mavrak, 2-1, Allsvenskan, 1995
Det var lite folk på södra läktaren pga någon bojkott men vi som var där gick nöjda hem trots 
diverse regn. Thor-André Olsen stod på huvudet och gjorde flera galna räddningar. Bosse 
Andersson gjorde 1-0 i 53:e och tio minuter senare tog Darko Mavrak en lång löpning längs 
högerkanten och gjorde 2-0. Trots reducering och forcering från AIK håll vi undan. En underbar 
känsla. Efter matchen var det dubbelt höstregn på över södra läktaren. Dels regnade det vatten 
från himlen och dels regnade det sten inkastade av bittra gnagare på väg till T-banan.

5) Jan Viktorsson, 3-2, Elitserien, 1986
Ett hockeymål får avsluta. Djurgården och AIK var bottenlag i Elitserien 85/86. I 29:e omgången 
(av 36) möttes lagen inför 10239 åskådare på ett kokande Hovet. Viktorsson avgjorde matchen 
med 44 sekunder kvar när han i friläge rundade målvakten Thomas ”Många hål i Osten” Östlund. 
Målet innebar mer eller mindre att det var klart att AIK skulle rasa direkt ned i division ett 
samt att Djurgården tog viktiga poäng för att undvika kval. Det värmde mitt elvaåriga hjärta 
ordentligt. Dubbel lycka att ta viktiga poäng och att kunna gotta sig i gnagets misär. Hockeyn var 
dessutom större än fotbollen på 80-talet. 
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DIF-panelen

Magnus Bäckström, Programledare DIF-podden

1) 2001 - Dr. Jones (Kusi-Asare) kvitterar med en volley med fem minuter kvar av matchen efter 
att en hörna nickats undan. En en riktig så kallad ”strut”. Norra tystnade totalt medans vi på 
södra fyllde Solna med ett vrål av modell större.

2) 2002 - Cupfinalen. Efter att rivit och slitit hela matchen bjuder Elmander gnaget på en 
monsterlöpning under förlängningen och finner Chanko framför mål. Han trycker upp bollen i 
nättaket och säkrar oss en fantastisk dubbel, andra året är ju som bekant svårast.

3) 2003 - Cupderby på vår borg, vårt hem. Matchen går till förlängning och en av mina absoluta 
favoriter i blårandigt genom åren, Stefan Bergtoft glider elegant in i straffområdet, blundar och 
skjuter oss vidare ribba in. Ryser än idag när jag tänker på det här målet. Att ha fått uppleva en 
derbyseger på Stadion är svårslaget.

4) 2011 - Det går inte att komma ifrån det här målet, spelaren till trots. Jag tänker givetvis på 
Kennedy Igboananikes segermål senast vi tog en derbyskalp. Vi törstar alla efter att känna den 
känslan igen, för den känslan är bäst i världen fotbollsmässigt.

5) 2015 - Kerims kvittering till 2-2 efter en helt galen andra halvlek där vi totalt kör över våra 
svartklädda motståndare från första till sista sekund. Den euforin som det målet frambringade 
är så nära derbysegermålsnivå vi har kommit sedan 2011 och den kanske bästa derbyhalvleken 
jag sett DIF göra senaste tio åren, om inte längre tillbaka än så.

Jonas Teng, 40 år, Dr Jones

1) Lolo Chankos 1-0 i cupfinalen 2002. 
Att vinna dubbeln, cuptiteln och ett derby på samma gång, i förlängningen. Mer djurgårdssaga 
än så blir det inte!

2) Stefan Bergtofts 2-1-mål i 3-1-vinsten mot AIK 2004. 
Bergtoft var den ständige bänknötaren som aldrig klagade och alltid gav allt när han blev inbytt, 
en riktig järnkamin. Han fick chansen i detta derby och var magnifik. Han gjorde sitt första 
allsvenska mål och låg bakom även de andra två. Hjälte!

3) Alla målen i höstderbyt 2002. Efter många års derbyöken liknande dagens, fullkomligen 
krossades AIK med 3-0 i det andra derbyt detta guldår, och resultatet var i underkant. När Kim 
Källström gjorde 3-0 och de gnagare som inte redan gått hem lämnade arenan var lyckan total!

4) Vovvens 2-1 2003. Gnaget tog ledningen, men efter att en viss holländare kvitterat avgjorde 
Samuel Wowoah i slutet på matchen. 

5) Quirinos soloraid i 1-1-derbyt 2007. Vår största floppvärvning någonsin gjorde ändå mål 
ibland och hans sololöpning från egen planhalva genom hela AIK och påföljande ledningsmål 
var magnifikt!

Johan löper på och Per Nilsson vågar inte kapa honom vilket gör att han i ”ytterspår” helt sonika 
springer förbi samme back och lägger en perfekt passning till Lolo Chanko som avgör.
 
5) 2016: Det som Olunga gör ikväll…
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Krönika

Livet ler mot den 
som vägar leva det
Hösten 2011 var senaste gången som vi vann ett derby. Det gnager i mig att varje 
fotbollsvaket dygn behöva konstatera det. Det är en verklighet som inte ens en underbar 
seger mot Malmö i söndags kan ändra på. Frågan är om det är dags att få njuta lite av 
fotbollstillvaron, eller är det för mycket begärt?

När jag kom hem i söndags efter Malmömatchen, med ett fjunigt, fjantigt, förbluffande, 
leende och slog på reprisen av matchen för att se den igen kunde jag urskilja några ord från 
Mark Dempsey just innan Djurgårdens matchavgörande 3-1-mål.

”Get up!”

Dempseys order om att lyfta laget fick Othman El Kabir att tjuvrusa mot en häpen Ramsus 
Bengtsson som tillsynes enkelt skänkte bollen till El Kabir, som sedermera utsideassisterade 
till Olungas 3-1.

Mina ögon vattnades kraftigt av det här ögonblicket: den högre pressen, det större modet 
har jag eftersökt i DIF sedan Pelle Olssons första minut. 

Foto: Henrik Isaksson / PINIRO
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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
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V I S I B I L I T Y  M A T T E R S
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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 har verkligen trånat efter ett ögonblick likt det mot Malmö. Ett Djurgården som av 
egenkraft, fullt flygfärdiga, kör över ett allsvenskt toppmotstånd igen. Men det ögonblick 
som emellertid kanske aldrig kommer igen, som ögonblick var Malmömatchen i söndags 
ett vackert minne att få.

Och jag tänker mig. Kan vi vinna över Malmö på det här sättet, ja då borde vi rimligtvis 
också kunna vinna mot ett AIK som hade förtvivlat svårt för Gefle – men som ändå vann.

Jag skriver det igen, det jag skrev mot Malmö. Upp med bollar på Olunga och Ranégie. De 
båda är fullständigt briljanta just nu.

AIK är i mitt tycke förvisso ett bra lag, ett ganska klokt lag där jag erinrar mig om att 
en blårandig triumf kommer att bäras upp av modets vågskål.  För det är just som den 
amerikanska poeten Maya Angelou en gång skrev: livet ler mot den som vågar leva det.

Och att vi blåränder ler lite extra inför detta derby är för att vi har vågat spela med en högre 
press, vi har tagit tag i matchbilder på ett helt annat sätt under Mark Dempseys ledarskap. 
Det har medfört pånyttfödda spelare, en publik som trivs igen och ett tabelläge som inte 
längre känns hotande.

Det är med positiva emotioner jag traskar i väg till Tele 2 denna kväll. Måtte den känslan 
hålla i sig även när jag spatserar hem igen.

 
                    JONATHAN BROBERG

Krönika

Foto: Henrik Isaksson / PINIRO
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AIK 
Precis som Djurgården kommer AIK till derbyt med en färsk trepoängare i 
ryggen. Efter ett sent mål (81:a minuten) av Eero Markkanen blev det en 
1-0-seger mot Gefle inför drygt 13 000 på Friends i söndags. 

Efter komfortabla 3-1 mot Sundsvall i omgången innan fanns svartgula förhoppningar 
om en glamorösare vinst, men gästerna försvarade sig framgångsrikt med hela laget 
och stängde ytorna för AIK:s allt mer desperata attacker. Gefle fick som brukligt ett par 
omställningslägen och var även ytterst nära att ta ledningen på en hörna. 

Med en dryg kvart kvar att spela byttes nyförvärvet John Chibuike in på planen och strax 
efter hittade hans passning fram till Eero Markanen. Fram till dess hade Markanen agerat 
målsumpare av rang men till slut lyckades finländaren pricka in bollen. Därmed har AIK 
ett visst häng på toppstriden även om det är ett avstånd på sju poäng upp till ledande 
Norrköping.

Inför vårens derby på Friends Arena tog Rikard Norling över som AIK-tränare i samma 
veva som Andreas Alm fick sparken och sedan dess har laget bara förlorat en allsvensk 
match (Malmö borta) på 14 omgångar. Carlos ”Stryparen” Strandberg, som lämnat 
truppen, är fortfarande lagets bästa målskytt med sju fullträffar men Markanen skuggar på 

Motståndare
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sex trots målsumpandet. De målgivande passningarna kommer oftast från Stefan Ishizaki 
och Daniel Sundgren som båda står på fem assists enligt SvFF:s statistik. Mest avstängd är 
ghananen Ebenezer Ofori som dragit på sig sju gula kort så här långt i serien. Till kvällens 
match saknar emellertid AIK, precis som Djurgården, avstängda spelare. 
              
                         DAVID BOGERIUS

Motståndare
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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

Omgång 24
24 September Jönköpings Södra IF - Kalmar FF
25 September IF Elfsborg - AIK

Malmö FF - Helsingborgs IF
26 September IFK Norrköping FK - Djurgården

GIF Sundsvall - BK Häcken
IFK Göteborg - Östersunds FK
Falkenbergs FF - Hammarby
Örebro - Gefle IF FF

Senaste omgången 22
16 September Jönköpings Södra IF - Hammarby 0 - 1

Örebro - GIF Sundsvall 3 - 3
17 September Kalmar FF - Östersunds FK 2 - 0
18 September IF Elfsborg - Falkenbergs FF 5 - 0

AIK - Gefle IF FF 1 - 0
Helsingborgs IF - IFK Norrköping FK 1 - 2
Djurgården - Malmö FF 3 - 1

19 September BK Häcken - IFK Göteborg 2 - 2

Tabell och omgångar
IFK Norrköping FK 22 15 5 2 48-21 27 50 ↑
Malmö FF 22 15 3 4 45-19 26 48 ↓
AIK 22 12 7 3 34-21 13 43
IFK Göteborg 22 10 6 6 39-32 7 36
Örebro 22 10 5 7 37-34 3 35
IF Elfsborg 22 9 6 7 43-27 16 33 ↑
BK Häcken 22 9 5 8 42-32 10 32
Östersunds FK 22 9 5 8 28-33 -5 32 ↓
Hammarby 22 7 8 7 34-34 0 29
Kalmar FF 22 7 8 7 30-30 0 29
Djurgården 22 9 1 12 32-32 0 28
Jönköpings Södra IF 22 6 7 9 25-33 -8 25
GIF Sundsvall 22 6 6 10 29-39 -10 24
Helsingborgs IF 22 5 4 13 25-44 -19 19
Gefle IF FF 22 3 5 14 20-45 -25 14
Falkenbergs FF 22 2 3 17 21-56 -35 9

Statistik
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Statistik

DIF vs resten
Statistik DIF vs Resten:

Skytteliga
7 Sam Johnson* 14 Vidar Kjartansson* (MFF)
   Michael Olunga 11 Victor Prodell (Elfsborg)
5 Mathias Ranégie 10 Marcus Antonsson* (Kalmar)

     J Owoeri (Häcken)

Passningsliga
4 Kevin Walker 15 Wolff Eikrem (MFF)
   Elliot Käck 7 S Gustafson* (Häcken)
3 Daniel Berntsen     Bärkroth (Nkp)
    Mathias Ranégie

Avslut
42 Olunga 65 Kjartansson* (MFF)
39 Ranégie 55 Ghoddos (Östersund)
35 Johnson* 50 Nyman* (Norrkp)

Avslut på mål
20 Ranégie 38 Kjartansson* (MFF)
19 Olunga 29 Nyman* (Norrkp)
14 Johnson*       S Andersson (Norrkp)

Orsakat Frispark
26 Ranégie 50 Abubakari (Häcken)
     Walker 46 J Persson (HaIF)
22 Faltsetas      R Åhman Persson (ÖSK)

Tilldömd Frispark
34 Ranégie 62 Romário (Kalmar)
28 M Eriksson 43 S Silva (Sundsvall)
21 Faltsetas 42 Skrabb (Gefle)

Offside
17 Sam Johnson* 30 Cibicki (J Södra)
12 Olunga 18 Owoeri (Häcken)
5 Ranégie 18 Thelin (J Södra)

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,
   Helsingborg, Gefle

Målvaktsliga (procent, antal räddningar, antal matcher)
62% 5, 3 Isaksson 89%, 17, 5 Langer, Norrkp
65% 36, 13 Høie 79%, 44, 13 Vaikla, Norrkp
60% 15, 6 Nilsson* 79%, 13, 9 Jansson, Örebro

* Lämnat klubben
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Djurgårdens kommande matcher
   

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: 2 oktober 17:30 Djurgården - Örebro

AIK

35. Patrik Carlgren 

2.  Haukur Hauksson

3.  Per Karlsson

4.  Nils-Eric Johansson

7.  Fredrik Brustad

7.  Chinedu Ogbuke Obasi

8.  Johan Blomberg

9.  Marko Nikolic

10. Denni Avdic

11. Eero Markkanen

13. Kyriakos Stamatopoulos

14. John Chibuike

15. Sauli Väisänen

17. Ebenezer Ofori

19. Ahmed Yasin

20. Dickson Etuhu

21. Daniel Sundgren

22. Carlos Strandberg

23. Rickson Mansiamina

24. Stefan Ishizaki

25. William Jan

26. Jos Hooiveld

29. Anton Salétros

31. Christos Gravius

32. Patrick Kpozo

34. Oscar Linnér

36. Alexander Isak

39. Amin Aff ane
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