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Välkomna till dagens match mot Örebro 
SK. Vi mötte som du kanske minns Örebro 
i den allsvenska premiären tidigt i våras 
och då hade vi stora förhoppningar efter 
segern med 2-0 på Behrn Arena. Sedan 
gick det bra i några matcher till innan raset 
kom. Framför allt hade vi inte turen på vår 
sidan ett par matcher och sedan blev det 
svårt att vända trenden. Tränarbytet när vi 
tackade Pelle Olsson för sin tid och istället 
välkomnade, det för många okända namnet, 
Mark Dempsey visade sig vara helt rätt för 
oss.

Nu när vi summerar ”Superveckan” där vi 
mötte topp tre i serien inom loppet av åtta 
dagar och vi räknar in sex av nio möjliga 
poäng kan man inte vara helt missnöjd. Så 
klart är det ändå lite smolk i bägaren att 
förlusten kom just mot AIK. På förhand 
hade jag hoppats på att vi kunde ta fyra 
poäng och förhoppningen var just seger 
mot AIK. Men plåster på såren kom i 
matchen mot Norrköping i måndags då 
laget visade upp en hög nivå under i stort 
sett hela matchen. Att slå två serieledare, 
vilket både Malmö och Norrköping var 
när matcherna spelades, ger bra känsla för 
alla inblandade: spelare, ledare och inte 
minst oss supportrar. Det lovar gott inför 
avslutningen och förhoppningsvis nästa 
säsong. Visserligen lär vi få tacka Ranéige 
som bara är här på lån och risken är väl att 
någon av de andra som gjort bra insatser 
också får packa väskan och komma vidare 
på andra äventyr. Det är ju nackdelen med 
uppmärksamheten men också bra med att 

vårt Djurgården får uppmärksamhet bland 
spelare. Det är ju t ex aldrig fel att två spelare 
som Kebba och Isaksson väljer att komma 
tillbaka till oss. Dels för att dela med sig av 
sin rutin men också ger det goda signaler för 
spelare som kanske väljer mellan oss och 
andra lag när klubbyten är aktuellt.

Slutet av Allsvenskan är så klart viktigt 
av flera skäl. Dels för att bygga vidare på 
Dempseys idéer och förbereda för nästa 
säsong. Även placeringen i serien är av 
betydelse. Som det ser ut nu lär vi undvika 
kvalspel och kan istället koncentrera oss på 
placering, så att Svenska Cupens gruppspel 
ger oss två hemmamatcher i den tredje 
rundan som spelas i februari/mars. Just nu 
krävs minst nionde plats i serien för detta 
i och med att Malmö är utslaget. Skulle 
Göteborg också missa avancemang från 
andra rundan räcker det med tiondeplatsen, 
just den plats vi innehar inför kvällens 
match.

Följ oss gärna på facebook.com/
bagspannaren för mer info om cupen och 
statistik från Allsvenskan. Och beställ 
matchprogrammet för kommande matcher. 
Bokningar för säsongen 2017 går bra att 
skicka redan nu. Ge oss en bra ekonomisk 
bas att grunda på eftersom vi har det svårt 
att få det att gå runt idag! Maila ditt intresse 
till bestall@bagspannaren.se redan idag!

Tack för ditt stöd!

            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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Matchrapport

Derbyspöket lever
Efter urladdningen mot Malmö var verkligen förväntningarna på topp inför derbyt men till 
slut blev detta inget derby att minnas för oss. Precis som vi gjorde det svårt för Malmö var 
AIK verkligen högt uppe och störde vårt spel genom att jobba hårt på andrabollar och stöta 
högt. Under hela matchen var det AIK som hade taktpinnen men första timmen var vi med i 
matchen och hade några bra chanser att kvittera. Den bästa kom när Käck snyggt chippade 
in bollen till Olunga i straffområdet. Olunga hade bra kontroll och försökte placera bollen 
men Karlgren i AIK målet gjorde en mycket bra räddning till hörna. Även Magnus Eriksson, 
som hade en tung dag i övrigt, hade ett par bra distanslägen. 

Inledningen av andra halvlek är vi med I matchen och kommer upp allt längre men AIK 
försvarar sig bra. Därför kommer 2-0 målet som ett tungt slag efter en timmes spel och vi 
får svårt att komma tillbaka in i spelet. Vi kom inte upp i samma nivå som i matchen mot 
Malmö. Till stor det tror jag att det beror på att vi mötte ett väl förberett AIK som stoppade 
oss tidigt denna kväll. Det som känns extra surt är att det är ytterligare en derbyförlust att 
lägga till handlingarna. Det finns förluster som är lätta att acceptera, det här är inte en av 
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Matchrapport

Startelva DIF:
Isaksson 
Björkström – Ceesay  – Gunnarsson – Käck 
M Eriksson – Faltsetas (70) – Walker (k) – El Kabir (79) 
Ranégie (76) - Olunga 

Ersättare 
Kadewere (70), Jawo (76), Berntsen (79 

Startelva AIK: 
Carlgren 
Väisenen – P Karlsson – NE Johanssom 
D Sundgren - Ishisaki – Ofori – Blomberg – Kpozo 
Isak (81) – Markkanen 
 
Ersättare 
Obasi (73), Chibuike (81), Affane (89)

Händelser: 
15: 0-1 Isak 
65: 0-2 Isak (Ishisaki) 
66: Varning Matias Ranégie (DIF) 
68: Varning Tim Björkström (DIF) 
76: 0-3 Obasi 
82: Varning Ofioeri 
93: Varning Kebba Ceesay (DIF) 

Bollinnehav  53-47 
Avslut   11-8 
varav på mål  3-3 
varav i målställning  0-1 
Hörnor   5-3 
Frisparkar   14-16 
Offside:   0-3 

VS

DIF-AIK 0-3 (0-1) 
21 sept 2016, Tele2Arena Publik 22 197 

dem – även om vi idag inte var bästa laget. Vi vet alla att det inte går att räkna med några 
segrar på förhand - speciellt inte i derbyn men nu när det gått så lång tid sedan vi vann mot 
AIK så känner vi alla att det är dags. Extra mycket när vi varit nära ett par matcher utan att 
det gått vägen. I denna match kändes en seger långt borta så det svider att konstatera att vi 
får vänta till 2017 innan vi får vinna mot solnagänget.

+ Trots att vi inte kommer upp i högsta nivå skapar vi tillräckligt mycket för att kunna 
kvittera. Hade kvitteringen kommit hade det kunna ge oss en nytändning i matchen. 
+ 

- Derbyförlust, igen 
- Jobbigt att vi inte kan tagga till lika mycket som i Malmömatchen. Eller att 
överraskningsmomentet helt var borta efter den matchen. AIK har säkert studerat vad vi 
gjorde då.

                  STEFAN ANDERSSON
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Matchrapport

Full kontroll mot mästarna
I förhandssnacket pratade spelarna om att vi skulle kunna störa Norrköping och tidningarna 
ställde frågan om vi skulle kunna bryta trender i denna  match. Norrköpings tränare Per 
Andersson hade ännu inte förlorat med sitt nya lag på elva matcher, Norrköping hade 18 
raka allsvenska matcher utan förlust och dessutom inte förlorat hemma på 14 månader. 
Det var nog ingen som faktiskt trodde att vi skulle klara av det, framför allt inte på det sätt 
vi gjorde det på. Redan från avspark satta vi prägeln genom att direkt stressa Norrköping. 

Det tog bara tolv sekunder innan vi hade vunnit första bollen genom att stöta högt efter 
Norrköpings avspark. Norrköping kom inte ens över mittlinjen. Det intensiva spelet lönade 
sig och fick utdelning i form av målchanser. Efter tre minuter hade Olunga ett bra läge 
och tvingade Langer i Norrköpingsburen till en bra räddning. På en hörna efter en knapp 
kvart kom Gunnarsson högst och nickade in 1-0. Trodde många i alla fall. Domare Sjöberg 
blåste, inte för mål utan för frispark för Norrköping. Magnus Eriksson stod nära Langer 
och kampade om plats framför mål. Visst finns det närkontakt men jag har svårt att se 
att det är en korrekt frispark. Första halvlek slutade istället mållöst men helt klart med 
mersmak för DIF. Det kändes då som läge för hemmalaget att ladda om till andra halvlek 
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Matchrapport

Startelva DIF:
Isaksson 
Ceesay  – Gunnarsson - Une Larsson – Käck 
M Eriksson – Faltsetas – Walker (k) – El Kabir (72) 
Kadewere (69) – Olunga (82) 

Ersättare 
Jawo (69), Berntsen (72), Mayambela (82) ) 

Startelva Norrköping: 
Langer 
Wahlqvist – A Johansson (k) – Falk Olander – Telo (83) 
Bärkroth – Dagerstål (57) – Sjölund – Moberg Karlsson (51) 
S Andersson – Eliasson 
 
Ersättare 
Holmberg (51), Telie (57), Hadenius (83) 

Händelser: 
41: varning Wahlqvist (Norrkp) 
49: varning Sjöund (Norrkp) 
50: 0-1 Niklas Gunnarsson (Kadewere) 
55: 0-2 Michael Olunga (El Kabir) 
62: 1-2 Kari Holmberg (Wahlqvist) 
63: Varning Kadewere (DIF) 
68: Varning Olunga (DIF) 
79: Varning Falk Olander (Norrkp) 
84: 1-3 Daniel Berntsen 

Bollinnehav  49-51 
Avslut   8-22 
varav på mål  5-11 
Hörnor   9-10 
Frisparkar   17-12 
Offside:   3-2

VS

Norrköping - DIF 1-3
26 sept 2016, Östgötaporten Publik 12 682 

och bara ge oss en hedervärd insats i bagaget.. men till andra halvlek var det åter igen 
vi som tog kommandot. Fem minuter in, åter igen efter en hörna fick Gunnarsson ny 
chans. Denna gång efter en bredsida hamnade bollen i mål och 1-0 var väl förtjänt. 
Dessutom ytterligare fem minuter senare serverade El Kabir en boll till Olunga som 
snyggt lurade sin försvarare och retfullt enkelt kunde slå in 2-0. Nu gjorde Norrköping 
några nödvändiga förändringar och lyckades flytta upp spelet. Sebastian Andersson 
vann en boll på kanten och jobbade in den snyggt så att den via Wahlqvist hamnade hos 
inhoppade Holmberg. Tålmodigt letade han upp läget och placerade in reduceringen 
bakom Isaksson. Efter målet var det ängsligt, vi började inse risken att tappa ledningen 
samtidigt som Norrköping anade chansen att vända matchen. Och visst kunde det 
varit straff åtminstone vid ett läge när Une Larsson missar rensning och istället träffar 
Holmberg som laddar för skott. Vi hade turen med oss istället kunde vår inhopparduo 
avgöra. Först Mayambela som avancerar till sig ett läge från högerkanten . Skottet blir en 
retur som  Berntsen tämligen enkelt sätter in till 3-1 via en förvarare som inte kan styra 
bort bollen. Därmed kändes Norrköping som ett slaget lag och vi hade brutit trender som 
på förhand såg väldigt svåra ut. 

+ Mycket bra laginsats, starkt att komma tillbaka på det sättet efter derbyförlusten 
+ På åtta dagar, mot topp tre: sex poäng och övertygande spel i två av tre matcher. Jag 
hade dock gärna bytt ut poängen till minst en i derbyt om det gick... 
+ Tino Kadewede gjorde kanske sin bästa match och var mycket bra under framför allt 
första halvlek.  
- Fortfarande ingen nolla, nu fjorton raka tävlingsmatchen med insläppt mål. 

                STEFAN ANDERSSON
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DIF-panelen
1) Sex poäng av nio möjliga mot topp tre i tabellen. Vad tycker du om resultaten i 
Superveckan?

2) DIF-Malmö FF 3-1

3) DIF-AIK 0-3

4) IFK Norrköping-DIF 1-3

5) Vad tror du om dagens match mot Örebro?

Andreas Widell, 45 år, Bästerwisser, Blackeberg 

1) Synd att hjälpa Solna AIK men samtidigt sänder vi en tydlig signal genom att besegra 
toppduon, nämligen ”nästa år då jävlar”... (nu lät jag som en ”Solnait”)
 
2) Trodde faktiskt på tre poäng innan matchen. Ett stukat MFF med avstängning och skador 
på konstgräs lät som en chans vi måste ta. Och som vi tog den. Årets klart bästa match av DIF, 
hittills.

3) Grym insats av DIF föregående match medan Solna AIK avgjort sista tio mot Gefle i en 
slätstruken match. Då kunde derbyt bara sluta på ett sätt. Och det gjorde det så klart. Första 
kvarten var det match mellan ett avslappnat Solna mot ett DIF spänt som en fiolsträng. Nu 
MÅSTE vi vinna derbyt mot HIF-LIF 17 oktober!

4) Såg inte matchen men att flytta ut Kebba till högerbacken och låta JUL starta som mittback 
blev ju helt rätt...

5) Tror det kan bli en målrik tillställning. Både lagen befinner sig väl i ”ingenmansland” och båda 
lagen läcker väl mycket bakåt.

Thomas Segerbrant, Panel-chef
 
1) Ser man det bara sportligt är det fantastiskt bra utdelning. Rent känslomässigt och sett till hur 
vi ligger till i tabellen hade jag gärna hellre lämnat till segrarna mot MFF och Peking och istället 
plockat ut en trea mot sorkarna.

2) Det här var riktigt roligt. DIF hade flyt och fick några bjudmål att surfa på samtidigt som vi 
spelade väldigt. Det var kul att se hur griniga primadonnorna i Malmö blev när verkligen fick 
slita för att vara kvar i matchen. Olunga. Tung snubbe helt enkelt.

3) Det här var riktigt jävla tungt. Vi kändes passiva och rädda. Med lite distans till matchen var 
vi egentligen inte värdelösa. Det var tyvärr AIK som totalt utmanövrerade oss. Det såg ut som 
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DIF-panelen

att det var sjuåringar som mötte nioåringar. Hade Kjell Jonevret varit tränare för DIF hade han 
utan tvekan sagt att alt är bajs efter matchen.

4) Det här var superkul. Bästa matchen mot bra motstånd på år och dagar. Första timmen är 
oerhört väl genomförd och det var inte utan att hakan snuddade golvet av häpnad över spelarnas 
insatser. Vilken offensiv, vilken rörlighet och vilket klassmål av Olunga. Och backlinjen med Une 
Larsson centralt och Kebba ute till höger får gärna vara densamma även i fortsättningen. Lätt 
Kebbas bästa insats sedan han kom hem.

5) Det här blir svängigt. Full fart framåt, korsdrag bakåt i dag. Två lag som inte har något att 
förlora, förutom matchen då, som kan släppa handbromsen och bara köra. Olunga on fire. Hat 
trick i eftermiddag! Vinst med 4-2. 

Jonas Teng, 40 år, Dr Jones

1) Jag är nöjd med poängskörden men förkrossad av derbyförlusten. Segrar mot guldkandidaterna 
med imponerande spel är oerhört bra och visar att vi borde vara ett lag högre upp i tabellen om 
vi presterat på rimlig nivå tidigare
Jag är dessutom nu övertygad om att Mark är rätt tränare för oss även på sikt, och hoppas 
kontraktet förlängs. Jag blev skeptisk efter ÖFK-förlusten borta och den märkliga taktiken, men 
resultaten i övrigt talar för sig själva. Det är en förändring av Högmo-kaliber vi ser nu.
 
2) Vi är ofta bra mot MFF. Så också denna gång. Många bra prestationer och magnifikt av Olunga 
att sätta två baljor! Det skrevs i media att MFF gjorde en dålig match, men jag tycker snarare att 
det var vi som var bra. 

3) Deprimerande. Vi såg sådär ängsliga ut igen som under den värsta Pelle Olsson-tiden. AIK 
käkade upp oss på innermittfältet, och även om 3-0 kanske var lite i överkant var vi inte riktigt 
nära. En av de tyngsta derbyförlusterna någonsin tyckte jag personligen då jag hade hopp om att 
trenden skulle brytas. Vi bara måste slå bajen i sista derbyt i år!
 
4) Den bästa match jag sett DIF spela i år. Försvarsspelet fungerade ypperligt (Ge Une-Larsson 
chansen nu!!!). Vi vann närkamper över hela banan, presspelet fungerade perfekt eftersom hela 
laget deltog. Många bra insatser över hela laget och jag gillade även det jag såg av Tino och 
Mayambelas inhopp. Har alla våra afrikaner kommit i form nu? 
 
5) Jag tror vi kör över Örebro idag, fullständigt. Streckstriden är långt borta, vi kan spela helt 
utan press och Örebro kommer inte ha en chans. 3-0 är mitt tips.

Tony Lydén, 47 år, DIF-taktiker

1) Sex pinnar är ruggigt bra fast vi tog dem mot helt fel lag. Jag hade gladeligen bytt våra två 
vinster mot MFF och Peking mot vinst i derbyt. Under Pelle har det hela tiden funnits en kritik 
om att vi inte kunnat vinna mot, de för dagen, som ligger i topp samt derbyn. Mark har nu hela 
suddat bort den första delen helt då DIF nu på kort tid vunnit mot Göteborg, MFF, och Peking. 
Nu är det ”bara” derbyvinst vi saknar.
 
2) Det kändes på en gång då matchen satte igång att DIF var på tårna och skulle bli svårslagna. 
Sedan har vi det där extra flytet som krävs för att vinna tuffa matcher. Mange Erikssons 
1-0-frispark studsar på en Malmöback in i mål. 2-0 kommer efter schabbel mellan Malmös 
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DIF-panelen

Magnus Bäckström, Programledare DIF-podden

1) Klart godkänt, kanske lite över förväntan till och med sett till tabelläge etc. Men det går 
samtidigt inte att komma ifrån att man gärna bytt de sex pinnarna mot en trea i den enda 
förlustmatchen under Superveckan, det måste man vara ärlig nog att säga.

2) Stark insats där vi dels spelar ganska bra offensivt och är stabila bakåt men även lyckas göra 
mål i ”rätt lägen” och på så vis tar udden av Mff ganska rejält.

3) Givetvis en enormt stor besvikelse, övriga kommentarer överflödiga.

4) Årets bästa insats, utan konkurrens. Vi dilterar villkoren fullständigt mot svenska mästarna 
på deras hemmaplan i första halvlek för att sedan gå ut och spela stabilt samt avgöra matchen i 
andra. Riktigt kul att se laget prestera på den nivån.

5) Ösk är väl inte i toppslag formmässigt men är samtidigt ett riktigt lurigt lag fyllt av bra spelare 
men kommer vi upp i samma nivå som mot ”Peking” vinner vi. Oavsett kommer det krävas en 
bra prestation, vilket jag tror vi får se.

mittbackar som gör att Olunga kan sno åt sig bollen och springa ifrån (!) nämnda spelare och 
raka in bollen. Malmö reducerar förvisso redan i första halvlek men segern kändes aldrig riktigt 
hotad och när Olunga återigen gör mål läckert framspelad av El Kabir så försvann det sista lilla 
orosmolnet. Kassaskåpssäker.
 
3) No comment
 
4) Första 60 minuterna är bland det bästa jag sett DIF göra senaste tio åren. Hög press, full 
fart, och sammanhållna lagdelar. Påminner till stora delar om matchen mot Malmö men med 
avgörande skillnader i att Tino ersatte Ragge som var avstängd, samt att Kebba spelade ytterback. 
Jag är lite svag för Tino och han visade på alla sätt att han är redo att slåss för starttröja i DIF. 
Det enda som saknades från honom var ett mål. Men, den största skillnaden med dessa två 
rockader var att DIF tryckte ännu högre och tidigare än mot Malmö. Något som gjorde Peking 
snudd på handlingsförlamade. Då Kevin Walker dessutom låg på Daja som en igel fick deras 
spelmotor sällan chansen att komma rättvänd och fördela de bollar som de är vana vid. Mycket 
starkt av hela laget. 
 
5) 2015 var ÖSK höstens lag. 2016, lite av vårens lag även om de torskade premiären mot 
oss. Sedan augusti har det dock blivit tvärsom för både DIF och ÖSK. DIF vinner, spelar bra, 
och vänder matcher. För Örebro går det i motsatt riktning. Bland annat tappade man en 3-1 
ledning mot Giffarna till 3-3 samt, nu senast, en 2-0 ledning mot Gefle till 2-2. Deras spel eller 
självförtroende lär inte vara på topp. Givet detta, samt att vi spelar på Tele2 gissar jag på en ny 
3-1 vinst. För mål släpper vi ju in i varje match nu förtiden även då vi vinner.

Djurgårdens kommande hemmamatcher
 
24 Okt 19:00  Tele2 Arena, Allsvenskan   Djurgården - Jönköping södra 
31 Okt 19:00  Tele2 Arena, Allsvenskan   Djurgården - Häcken  

För biljettinfo se dif.se.

bgspmatch_16_13.indd   10 2016-09-29   10:23



Djurgårdens kommande hemmamatcher
 
24 Okt 19:00  Tele2 Arena, Allsvenskan   Djurgården - Jönköping södra 
31 Okt 19:00  Tele2 Arena, Allsvenskan   Djurgården - Häcken  

För biljettinfo se dif.se.
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Örebro
Örebro tippades inför säsongen att komma högt upp i tabellen men fick se sig besegrade av 
oss i den allsvenska premiären. Därefter gick det desto bättre för närkingarna. Sju segrar 
på de tio första matcherna gjorde att man placerade sig bra i tabellen. Därefter har det dock 
bara blivit tre segrar till och hela sex oavgjorda matcher. 

Tränaren Alexander Axén blev mest känd när han som GAIS tränare kom ut med att han 
hade en AIK-tatuering men även innan dess var han i ÖSK 2008, då som assisterande 
tränare. Efter fyra år som makrill kom han tillbaka till Örebro, återigen som assisterande 
under ett år innan det var dags att ta över huvudansvaret som tränare 2014.
 
Som bortalag är en man ett av landets bästa med 17 inspelade poäng på 12 matcher. 
Däremot är formen just nu inte den bästa med sex poäng på de sex senaste matcherna. 
Visserligen tre oavgjorda med bl a en upphämtning borta mot Hammarby där nyförvärvet 
Besara kvitterade sent mot de tidigare lagkamraterna. Just Besara har varit en av lagets 
bästa sedan han anslöt. På de sju matcher han spelat har han registrerats för sju poäng; 
fyra mål och tre assist. Annars har Astrit Ajdarevic varit bäst av de som är kvar i laget med 
sex assist och fyra mål. I kvällens match är Astrit dock avstängd sedan har registrerats för 
sitt tredje gula kort för säsongen. Just varningar är något som Örebro dragit på sig under 

Motståndare
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säsongen och då framför allt två spelare: lagkaptenen Nordin Gerzic, mest varnad i årets 
allsvenska med tio varningar, och Robert Åhman Persson som skuggar i varningsligan med 
nio. Hela 44 varningar har laget så här långt vilket är ett snitt på 1,8 kort per match. Det kan 
jämföras med våra 32 kort (1,3 per match). 

I senaste startelvan, där Örebro ställde upp med en 4-4-2-uppställning som vanligt, var 
det bara en spelare som startat samtliga matcher i år, mittbacken Mikael Almebäck. 
Tillsammans med Erik Moberg bildar de ett stabilt mittlås som grunden i ÖSK:s försvar. 
Målvakten Oskar Jansson som fick ta över förtroendet efter att Rinne lämnade under 
sommarfönstret har gjort det bra och har en hyfsad räddningsprocent (72%). Ser man mer 
på statistiken för årets lag så är avstängde Ajdarevic den klart mest skottvillige i laget med 
53 avlossade skott. Näst bäst är Åhman Persson med 25. 

Laget gör i år sin tredje raka allsvenska säsong efter att de åkte ur 2012 (men snabbt 
återkom till Allsvenskan). Men laget har en tendens att vara ett mittenlag om man ser 
till historiken. Under de senaste tjugo åren har Örebro tagit medalj två gånger, fyra 1997 
och trea 2010. Och bland de fyra sämsta bara tre gånger. Inte ens då man åkte ur 2004 
var klubben på nedflyttningsplats, utan blev laget degraderade pga ekonomiska problem. 
Elitlicensen beviljades inte och laget degraderades till Superettan. Två gånger har laget 
varit på kvalplats, 1999 och 2007 men klarade sig alltså kvar båda gångerna. 2012 blev laget 
dock direkt degraderade av sportsliga skäl när man var näst sist i serien. Örebro är faktiskt 
det lag som varit längst i högsta serien utan att vinna. Med sina 47 säsonger i högsta serien 
är laget på elfte plats i maratontabellen. Bästa säsongen var 1994 då laget slutade tvåa. 
Senaste medaljen, och näst bästa säsongen genom ÖSK:s historia, kom 2010 då man alltså 
kom trea. 

                         DAVID BOGERIUS
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Omgång 25
30 september Helsingborgs IF - Hammarby

1 oktober GIF Sundsvall - Jönköpings Södra IF
Östersunds FK - Falkenbergs FF
BK Häcken - Malmö FF

2 oktober Kalmar FF - IFK Göteborg
Gefle IF FF - IF Elfsborg
AIK - IFK Norrköping FK
Djurgården - Örebro

Omgång 26
15 oktober Falkenbergs FF - GIF Sundsvall
16 oktober IFK Norrköping FK - Malmö FF

AIK - Östersunds FK
Örebro - Kalmar FF
Jönköpings Södra IF - BK Häcken
IF Elfsborg - Helsingborgs IF

17 oktober Hammarby - Djurgården
IFK Göteborg - Gefle IF FF

Senaste omgången 24
24 september Jönköpings Södra IF - Kalmar FF 0 - 1
25 september IF Elfsborg - AIK 2 - 2

Malmö FF - Helsingborgs IF 2 - 0
26 september IFK Norrköping FK - Djurgården 1 - 3

GIF Sundsvall - BK Häcken 0 - 0
IFK Göteborg - Östersunds FK 2 - 0
Falkenbergs FF - Hammarby 0 - 2
Örebro - Gefle IF FF 2 - 2

Tabell och omgångar
Malmö FF 24 17 3 4 48-19 29 54 ↑
IFK Norrköping FK 24 16 5 3 51-24 27 53 ↓
AIK 24 13 8 3 39-23 16 47
IFK Göteborg 24 12 6 6 44-34 10 42
BK Häcken 24 10 6 8 45-34 11 36 ↑
Örebro 24 10 6 8 41-39 2 36 ↓
Kalmar FF 24 9 8 7 34-30 4 35 ↑
IF Elfsborg 24 9 7 8 45-30 15 34 ↓
Hammarby 24 8 8 8 38-37 1 32
Djurgården 24 10 1 13 35-36 -1 31 ↑
Östersunds FK 24 8 6 10 26-38 -12 30 ↓
Jönköpings Södra IF 24 7 8 9 27-32 -5 29
GIF Sundsvall 24 6 7 11 30-41 -11 25
Helsingborgs IF 24 6 4 14 27-47 -20 22
Gefle IF FF 24 3 6 15 22-48 -26 15
Falkenbergs FF 24 2 3 19 21-61 -40 9

Observera att resultatet J Södra - Östersund i omg 18 har ändrats till 1-1 efter beslut av 
besvärsnämnden den 27 sept. Tidigare beslut av discipinnämden (0-3) ändrades därmed till 
den aktuella ställningen vid matchens avbrott.

Statistik
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Statistik

DIF vs resten
Statistik DIF vs Resten:

Skytteliga
8 Michael Olunga 14 Vidar Kjartansson* (MFF)
7 Sam Johnson* 12 Victor Prodell (Elfsborg)
5 Mathias Ranégie 11 Sebastian Andersson (Norrkp)

Passningsliga
4 Kevin Walker 15 Wolff Eikrem (MFF)
   Elliot Käck 7 Gustafson* (Häcken), Bärkroth (Nkp)
3 Daniel Berntsen    Bertilsson (Gefle), Ishisaki (AIK)
    Mathias Ranégie

Avslut
42 Olunga 65 Kjartansson* (MFF)
39 Ranégie 55 Ghoddos (Östersund)
35 Johnson* 53 Ajdarevic (Örebro)

Avslut på mål
20 Ranégie 38 Kjartansson* (MFF)
19 Olunga 32 S Andersson (Norrkp)
14 Johnson* 31 V Claesson

Orsakat Frispark
26 Ranégie 53 Abubakari (Häcken)
     Walker 50 J Persson (HaIF)
22 Faltsetas 48 R Åhman Persson (ÖSK)

Tilldömd Frispark
34 Ranégie 73 Romário (Kalmar)
28 M Eriksson 47 Lantto (Gefle)
21 Faltsetas 46 S Silva (Sundsvall)

Offside
17 Sam Johnson* 31 Cibicki (J Södra)
12 Olunga 19 Thelin (J Södra)
5 Ranégie 18 Owoeri (Häcken)

Varningar
5 Faltsetas 10 Gerzic (ÖSK)
3 Colley, Björkström 9 Åhman Persson (ÖSK)
   Walker 8 Araba (Falkenb)

Utvisningar (Lag)
o DIF 4 J Södra

3 Falkenberg
2 Hammarby, Elfsborg, Häcken, Malmö
1 Göteborg, Kalmar, Sundsvall,
   Helsingborg, Gefle, Östersund

Målvaktsliga (procent, antal räddningar, antal matcher)
56% 9, 5 Isaksson 84%, 26, 7 Langer, Norrkp
65% 36, 13 Høie 79% 70, 24, Wiland Malmö
60% 15, 6 Nilsson* 79%, 44, 13 Vaikla, Norrkp

* Lämnat klubben
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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: 24 oktober 19:00 Djurgården - Jönköping Södra

ÖREBRO

1.  Oscar Jansson

2.  Patrik Haginge

3.  Brendan Hines-Ike

4.  Logi Valgardsson

5.  Erik Moberg

6.  Robert Åhman Persson

7.  Ferhad Ayaz

8.  Astrit Ajdarevic

9.  Martin Broberg

10.  Victor Sköld

11.  Alfred Ajdarevic

12.  Daniel Björnqvist

13.  Jonathan Lundberg

14.  Michael Almebäck

15.  Martin Lorentzson

16.  Daniel Nordmark

17.  Nahir Besara

19.  Sebastian Ring

21.  Viktor Walldén

23.  Maic Sema

25.  Nordin Gerzic

29.  Michael Junior Omoh

30.  Anton Fagerström

45.  Carl Ekstrand-Hamrén

90.  Daniel Gustavsson

95.  Douglas Bjäresten
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