
Matchprogram Allsvenskan
Djurgården - Jönköpings Södra
24 oktober 2016

Pris: 20 Kr
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Välkomna till dagens match och mötet med J 
Södra. Djurgården har visat bra form den senaste 
tiden men med senaste matchens resultat i färskt 
minne så känns det fortfarande surt. Vi har i 
många matcher inlett väldigt bra men i derbyt 
kunde vi inte stå emot när första baklängesmålet 
kom. Vi får försöka glömma resultatet och ta med 
oss hur det såg ut i första halvlek mot Hammarby. 
Fast det kommer att vara svårt att bortse från 
att vi har med oss noll poäng från årets derbyn. 
Måtte vändningen komma under 2017! Derbyts 
fina inledning började redan under inmarschen, 
Sofialäktaren bjöd på ett Tifo i världsklass, se 
mittuppslaget i programmet där vi bjuder på 
en miniaffisch. Jag vet att många tycker att 
bengaler är ett ofog och inte hör hemma på 
fotbollsmatcher. Jag är dock av annan åsikt – om 
det sköts snyggt och är lika väl arrangerat som 
de gav intryck av på derbyt så  tycker jag att det 
är ett skådespel värt alla hyllningar.  Snyggt och 
imponerande genomfört! Däremot har jag svårt 
att förstå vad personerna som försöker ställa till 
med kaos i matchens slutskede. Ett agerande 
som bidrog med till den dåliga eftersmaken som 
resultatet också gav oss .  Besvikelsen förstår jag. 

Själv blev jag så sur och ledsen över att vi inte 
kunde förvalta ledningen som vi fick med oss från 
första halvtimmen att jag rankar förlusten som en 
av de värsta jag varit med om under mina 34 år 
på läktaren. Men vad vill de uppnå med att ställa 
till kaos? Det bästa jag kan komma på är att de 
inte tänker på konsekvenserna, för inget gott kan 
komma ur detta för vår klubb. Om de har en annan 
agenda så tar den i alla fall inte hänsyn till hur 
det drabbar andra supportrar. När vi håller ihop i 
Djurgårdsfamiljen är vi en grym, positiv, kraft för 

oss blåränder där vi kan hämta styrka när det går 
tungt inom annat. Både direkt relaterat inom DIF 
men även andra mer privata delar av våra liv. Nu 
verkar vi kunna komma ut detta hyffsat okej och 
vi ska vara glada att säkerheten fungerade så att 
det stannade där det gjorde. 

Efter dagens match återstår det bara en 
hemmamatch när vi möter Häcken i näst sista 
omgången. Vi kommer att summera andra 
säsongen med Bågspännaren Match och 
konstatera att vi måste utveckla oss till nästa 
säsong. Innehållsmässigt finns det idéer som 
begränsas av att ekonomin ännu inte går ihop. 
Det första steget är att vi måste vara fler som 
bidrar för att matchprogrammet distribueras så 
att vi når ut till fler. Vi kommer att (försöka) sätta 
ihop en arbetsgrupp på förhoppningsvis tjugo 
personer så att vi kan ha tillräckligt många på 
matcherna utan att alla måste ställa upp på alla 
matcher. Är du intresserad av att bidra på något 
sätt? Hör av dig till info@bagspannaren.se så 
pratar vi vidare om vad som är möjligt. Det kan 
handla om att lämna program matchdagar till 
de som beställt, pricka av förköp mot lista, sälja 
mm. Du kan också följa oss på facebook.com/
bagspannareneller på Twitter @bagspannaren 
för att se vad som händer. 

En annan viktig del för 2017 är förköp av 
programmet. Köp hela säsongens program till 
förmånligt pris om du prenumererar (hämtas på 
plats). För mer information kontaktar du oss via 
mail eller Facebook. 

Tack 
                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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Matchrapport

Tre poäng hemma mot ÖSK
Matchen startades med samma elva som i segern mot Peking. Därmed fick den då avstängde 
Ranégie börja på bänken. Inledningsvis gick det lika bra som i segern i omgången innan. I 
en frenetisk inledning hade vi bärgat två mål och en varning inom den första kvarten. Une 
Larsson fick göra sitt första allsvenska mål och Faltsetas gjorde första målet för säsongen. 
Det dröjde ända till 24:e minuten innan gästerna hade första riktiga målchansen men 
intensiteten kom klart av sig efter de båda målen och det var trots målen lite avslaget både 
på planen och läktarna under långa stunder. Och självklart blir vi straffade när vi slappnar 
av. Med fem  minuter kvar av första halvlek reducerade ÖSK genom Sema efter ofokuserade 
blåränders slarv i passningsspelet. Därefter kom Örebro allt närmre en kvittering och vår 
tidigare spelare Martin Broberg var riktigt nära flera gånger. Andra halvlek började med 
forcering av ÖSK men utan att resultera i något mål Istället var det dags för Elliot Käcks 
första allsvenska mål. Ett av årets snyggaste kom när Faltsetas serverade vänsterbacken. 

Örebro kom dock tillbaka med reducering med kvarten kvar och kunde mycket väl fått in en 
kvittering men under denna kväll räddades alla tre poängen kvar i Stockholm.  

+ Tre, ovana, målskyttar klev fram och grundade med snygga mål. Välförtjänt och roligt. 
+ Formen håller i sig fem av sex segrar ger oss en plats ovanför kvalstrecket när säsongen 
slutförs 
- Fortfarande svårt att hålla jämna matcher. Nu kunde alla tre poängen säkras men 
ofokusering kunde kostats oss två pinnar  

                  STEFAN ANDERSSON

Startelva DIF:
Isaksson 
Ceesay  – Gunnarsson – Une Larsson – Käck 
M Eriksson – Faltsetas  – Walker (k) – El Kabir (57) 
Kadewere (45) - Olunga (86) 

Ersättare 
Ranégie (45), Berntsen (57), Karlström (86) 

Startelva Örebro: 
O Jansson 
Björnkvist (87) – Almebäck – Moberg (59) – Ring 
Sema – Åhman Persson (k) – Gerzic – Broberg 
Besara – Sköld (69) 
 
Ersättare 
Hines-Ike (59), Ayaz (69), Omoh (87)

Händelser: 
5: 1-0 Jacob Une-Larsson (Käck) 
8: Varning Walker (DIF) 
13: 2-0 Alexander Faltsetas (M Eriksson) 
16: Varning Ring (ÖSK) 
40: 2-1 Maic Sema (Ring) 
59: 3-1 Elliot Käck (Faltsetas) 
76: 3-2 Ferhad Ayaz (Hines-Ike) 
77: Varning: Åhman Persson (ÖSK) 

Bollinnehav 44-56 
Avslut 12-13 
varav på mål 7-5 

Hörnor 5-3 
Frisparkar 11-12 
Offside: 1-0 

VS

Omg 25: DIF-Örebro 3-2 (2-1) 
2 okt 2016, Tele2Arena Publik 10 683 
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Matchrapport

Händelser: 
5: 1-0 Jacob Une-Larsson (Käck) 
8: Varning Walker (DIF) 
13: 2-0 Alexander Faltsetas (M Eriksson) 
16: Varning Ring (ÖSK) 
40: 2-1 Maic Sema (Ring) 
59: 3-1 Elliot Käck (Faltsetas) 
76: 3-2 Ferhad Ayaz (Hines-Ike) 
77: Varning: Åhman Persson (ÖSK) 

Bollinnehav 44-56 
Avslut 12-13 
varav på mål 7-5 

Hörnor 5-3 
Frisparkar 11-12 
Offside: 1-0 

Ännu en derbykollaps
Med den start som vi fick efter tidigt mål av Walker och sedan Ranégies 2-0 efter en 
halvtimme såg det onekligen mycket bra ut. Men efter att vi tappat ledningen mot 
Hammarby tidigare kändes det allt annat än klart – speciellt eftersom reduceringen kom 
så snabbt inpå 2-0. Tyvärr för vår uppladdning var Isaksson tvingad att kliva av under 
uppvärmningen och Höie fick lite oförberedd vakta målet. En utmaning som säkert störde 
när vi vacklade efter bajens första mål. Jag tror att Höie var peppad och ville verkligen visa 
vad han kan men tyvärr blev det inte hans kväll. 

Efter att ytterligare mål föll – ganska enkelt så kändes 2-2 som ett väldigt dåligt läge att 
hamna i inför pausvilan. Visst hade vi varit bästa laget under första halvlek men tendensen 
när vi tappat ledningen kändes inte bra. 

Andra halvlek blev till slut ett lidande och vi fick se oss slagna ytterligare ett derby. Efter 
en bra period kändes det här som ett rejäl käftsmäll och helt klart en av de jobbigaste 
förlusterna jag varit med om. Förhoppningsvis skakar vi av oss detta snabbt och repar oss 
till det är dags att möta dem igen. En parantes är att jag förvånades över att Hammarbys 
och framför allt slarviga spel resulterade i många varningar och lite underligt att Johan 
Persson, som är en av de mest varnade spelarna i årets serie, slapp syna två gula under 
matchen. 

+ Bra inledning och nästan total kontroll i 30 minuter 
+ Sofialäktarens Tifo, Världsklass!
- efter den bra starten tappar vi allt när Hammarby gör 1-2. Vi låter dem komma tillbaka 
för enkelt 
- Noll derbypoäng 2016. Riktigt bottennapp när säsongen summeras.

                STEFAN ANDERSSON
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Matchrapport

Startelva DIF:
Höie 
Ceesay  – Gunnarsson - Une Larsson – Käck (79) 
M Eriksson – Faltsetas – Walker (k) – El Kabir (66) 
Ranégie – Olunga (85) 

Ersättare 
Berntsen (66), Kadewere (79), Mayambela (85)

Startelva Norrköping: 
Kristinsson 
Saeevarsson – Aidoo – Saetra – Solheim 
Smárason – J Persson – Bakircioglu (k) – Romulo 
Israelsson – Alex  
 
Ersättare 
Inga byten  

Händelser: 
3: 0-1 Kevin Walker (Olunga) 

32: 0-2 Mathias Ranégie (Walker) 
34: 1-2 Romulo (Israelsson) 
38: Varning Saevarsson (HIF) 
39: Varning J Persson (HIF) 
41: 2-2 Smarason (Bakircioglu) 
54: 3-2 Romulo 
65: Varning Ranégie (DIF) 
70: Varning Saetra (HIF) 
76: 4-2 Romulo (Alex) 
82: Varning Smárason (HIF) 
86: Varning Ceesay (DIF) 
89: Varning Solheim (HIF) 

Bollinnehav 49-51 
Avslut 9-10 
varav på mål 6-5 

Hörnor 3-7 
Frisparkar 14-13 
Offside: 0-1 

VS

Omg 26: Hammarby- DIF 
17 okt 2016, Tele2Arena Publik 28 493
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32: 0-2 Mathias Ranégie (Walker) 
34: 1-2 Romulo (Israelsson) 
38: Varning Saevarsson (HIF) 
39: Varning J Persson (HIF) 
41: 2-2 Smarason (Bakircioglu) 
54: 3-2 Romulo 
65: Varning Ranégie (DIF) 
70: Varning Saetra (HIF) 
76: 4-2 Romulo (Alex) 
82: Varning Smárason (HIF) 
86: Varning Ceesay (DIF) 
89: Varning Solheim (HIF) 

Bollinnehav 49-51 
Avslut 9-10 
varav på mål 6-5 

Hörnor 3-7 
Frisparkar 14-13 
Offside: 0-1 

DIF-panelen
1- Fyra matcher återstår varav två hemmamatcher. Vad hoppas du på med tanke på att risken 
för nedflyttning är obefintlig? 

2- Vad ska vi bygga vidare på, vad ska vi förbättra enligt dig?

3- Vi drar på oss få varningar, ingen utvisning, få frisparkar osv.. Spelar vi för schysst? 

4- Vi släpper även till väldigt få skott på mål men släpper in ganska mycket mål. Alla tre 
målvakter som vaktat målet under 2016 har en räddningsprocent runt 60 %. Blir målvakterna 
för passiva?

5- Fråga till alla utom Jonny
Panelmedlemmen Jonny Lundin har numera passerat 600 raka Djurgårdsmatcher i arton år, 
hemma som borta! Ett mycket svårslaget rekord. Vad är dina reflektioner över hans bedrift?
 
Jonny: 600 matcher, stort! Vad händer nu när du nått denna milstolpe? Kan du fortsätta så 
här?

Andreas Widell, 45 år, Bästerwisser, Blackeberg 

1. Ingenting,faktiskt. Säsongen känns ganska ”död” ut för mig. Vi har ju dessutom inga 
”junisar” i truppen att testa.

2. Jag tycker vi ska lägga krutet på att förlänga med Mr Dempsey. Sedan måste 
vi jobba med det usla försvarsspelet.

3. Nej. Tycker det är bra att vi inte drar på oss (oftast) onödiga varningar och frisparkar. 
Vi vinner väl fair-play ligan, kul att vinna någon titel! Brukar inte det ge chansen till en 
kvalplats till Europa-league? 

4. Detta beror främst på en osäker backlinje. Vi måste värva en stabil mittback till nästa 
säsong. Sen har Höje ärligt talat passerat bäst före datum.

5. Stolt över att en Blackebergare ( om än inflyttad) sätter rekord. Det finns gott om 
Blackebergare som är trogen DIF. Starkt jobbat Jonny och grattis! 

Jonas Teng, 40 år, Dr Jones

1) Säsongen är körd resultatmässigt, vi åker inte ur och kan enbart ta någon placering i 
mitten på sin höjd. Jag tycker man bör tänka på nästa säsong och försöka spela in spelare 
som kommer vara kvar nästa säsong. Samtidigt är det svårt med tanke på hur våra silly 
seasons brukar se ut, men nu har vi ändå inte så många som säkert är på väg bort.
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DIF-panelen

Tony Lydén, 47 år, DIF-taktiker

1) Jag hoppas vi avslutar i stil med fyra raka segrar, allt för att vi kunna blicka mot 2017 
med tillförsikt. Sedan hoppas jag att Mark kan få ihop defensiven och att Höie håller nollan 
någon match. Vad gäller truppen skulle jag gärna se att både Sabovic och Karlström får 
speltid, helst från start någon match. 

2) Otroligt svår fråga. Vi vet inte ännu vem som tränar DIF nästa säsong eller vilka spelare 
som kommer vara kvar. Jag tror förvisso att Mark blir kvar, han har trots derbyförlusten 
det bästa poängsnittet sedan Snuffe & Zoran. Defensiven måste bli mycket bättre även om 
det skulle gå ut över offensiven. En eller två starters till backlinjen måste värvas. Men, det 
viktigaste just nu är att locka hem Kim. Lyckas med Bosse med det tror jag på allvar vi är 
med i guldracet, oavsett backlinje. 

3) Nej det tror jag inte. För många frisparkar emot sig brukar bero på att spelare kommer 
fel in i situationer och/eller att lagdelarna hamnar för långt ifrån varandra så att spelarna 
tvingas ta dåliga beslut, ofta under tidspress. Jag gärna sett att vi spelat tuffare och kanske 
lite mer oschysst i derbyna. Jag tror det hade gett mer energi till laget. 

4) Nej, det har mer speltaktik att göra. Under Pelle lät DIF motståndarna ofta få 
korridorerna att springa på men tätade till i mitten. Då kom motståndarna till fler avslut 
men från sämre positioner, då går räddningsprocenten i regel upp. Med Mark är presspelet 
högre och aggressivare. Motståndarna kommer inte alls till samma antal avslut men när de 
väl kommer igenom är det i bättre lägen. 

5) Här är en Djurgårdare som år efter år det alltid levererar. Grymt jobbat och sjukt 
imponerande. Räknar kallt med att det blir 1.000 raka!

Jonny Lundin, DIF-legend och rekordhållare i antal hemmamatcher i rad

1) Det är inte så viktigt, jag vill bara att vi kommer så högt upp i allsvenskan så att vi får två 
hemmamatcher i Svenska Cupen 2017.

2) Anfallsspelet har sett bra ut på sistone, samtidigt försvinner nog Ranegie och kanske 
Olunga om det kommer ett monsterbud. Dock måste anfallsspelet bli mer varierat. Under 
Pelle var det kantanfall hela tiden och nu mycket längre bollar. För att få ett mer varierat 
anfallspel behöver innermittfältet bli starkare. Jag hoppas Mrabti kan bidra med det. 
Försvarsspelet måste bli betydligt bättre. Låt Une Larsson få spela alla matcher nu som 
mittback, det är en spelare som kan ta många kliv till tror jag. Sen är det den mentala biten, 
att vara som bäst i stora viktiga matcher, t ex derbyn, och ha kraft att vända matcher.

3) Ja, måste bli tuffare i närkamper och det innebär även att man får fler domslut emot sig.

4) Jag tror Isaksson kommer ha en betydligt högre procent nästa säsong.

5) Jag lyfter på hatten för denna enorma bedrift, och jag är övertygad om att rekordet 
kommer vara i princip oslagbart. Jonny personifierar djurgårdsuttrycket ” Alltid oavsett”.
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DIF-panelen

2)Som jag förstår det så har vi nu en del pengar i kassakistan  - då måste vi få in 4-5 
spetsspelare från försvar till anfall.

3) Ja, vi är för snälla. Det kanske är så att vi måste spela mer på gränsen- vara lite 
aggressivare - göra skäl för smeknamnet Järnkaminerna helt enkelt.

4) Innan Isaksson kom så tror jag att det till stor del beror på att våra målvakter var för 
dåliga helt enkelt.

5) Så länge jag tycker att DIF är en del av mitt liv så fortsätter jag. Jag har väl i egentligen 
ingen milstolpe utan jag tar säsong för säsong.

NICKLAS TJELLANDER 

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

nicklas.tjellander@pipelinenordic.se

Karlavägen 104, 105 51 Stockholm   
  Sweden

w w w . p i p e l i n e n o r d i c . s e

P I PE L INE
V I S I B I L I T Y  M A T T E R S

VISITKORT 2012 PIPELINE.indd   1 2014-02-03   11:12

Pipeline - det bästa som hänt tryckbranschen sedan Gutenberg!

För mer information, besök www.pipelinenordic.se eller maila 
direkt till calle.tjellander@pipelinenordic.se

Namnlöst-1   1 2015-06-02   10:52
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Inte en enda derbypoäng blev det denna säsong. Och jag kan tycka så här: Högmo vann 
inga derbyn, Pelle Olsson vann inga derbyn och inte heller Mark Dempsey har lyckats med 
det. Det är inte tränarna det är fel på. Det är laget som gång på gång fallerar när derbyn 
vankas. 

Det var tungt att vandra hemåt i höstmörkret från Tele 2 och samtidigt konstatera att vi 
förlorade ytterligare ett derby. Och det kan te sig synnerligen märkligt, för nog har vi ändå 
spelat bättre än att bli helt poänglösa under de fyra allsvenska derbymatcherna i år. Jag 
vill åtminstone erinra mig det.

Det är också underligt att de två nya derbytorskarna har kommit när vi faktiskt besegrat 
lag som Göteborg, Malmö och Norrköping däremellan.  

Jag är emellertid fullständigt övertygad om att det hela rör sig om en mental spärr. 
Spelarna verkar inte ha roligt i derbyn, de verkar istället bara vilja komma av planen så 
fort som möjligt utan att återigen behöva stå och förklara ännu en förlust. 

Det ska emellertid påpekas att detta Hammarbyderby var underbart i 30 minuter. Olunga 
och Ranégie vann allt i luften, Magnus Eriksson och Othman El Kabir störtade fram längs 
kanterna och firma Walker/Faltsetas var briljanta i mittens betesmarker. 

Djurgårdens tryck mot det grönvita målet kändes monumentalt. Och när Hammarby 
anföll var det som om de var en simmandes val under en is letandes efter en råk att andas i. 

Krönika

Inte en enda derbypoäng 
under 2016
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Sedan, när Hammarbys otroligt lättvindiga reducering kom, föll spelet ihop. Och även om 
DIF fortsatte att skapa enstaka farligheter framåt ramlade bollarna in bakom en, tyvärr, 
inte alls lyckad Kenneth Höie i mål och en alltför isärdragen backlinje.

För mig, när derbyt var över, tog största delen av säsongen slut. De sista fyra omgångarna 
blir en väntan på en vinterledighet, som faktiskt ska bli spännande att följa. Trots 
derbysnålblåsten över 2016 är de övriga vindarna för en gångs skull ganska varma, när nu 
vintern står för dörren.

När vi summerar 2016 kommer vi säkert att känna att DIF ändå lyckades väl i att komma 
ur den knipa laget hade hamnat i under senvåren och sommaren. Men att inte ta en enda 
derbypoäng, det svider.

För det finns sår som tiden aldrig kommer att läka, derbysår är sådana. Ty vi kommer 
att tvingas bli påminda om säsongen utan en enda poäng mot våra bittraste antagonister 
under lång tid framöver. Den förnimmelsen har gripit ett starkt tag om mig. 

Men det skall sägas, de höstlöv som nu faller kommer att blotta träden, och deras lyster 
kommer att begränsas. Men när våren för med sig nya löv har träden också växt sig större 
och starkare.

Och hur dystert det nu än kan kännas vet vi att det alltid kommer att komma en ny säsong.

                 JONATHAN BROBERG
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Jönköpings Södra

Nykomlingen Jönköpings Södra plockade oväntat mycket poäng i början av årets 
allsvenska, bland annat besegrades Kalmar borta i premiären följt av en hemmaseger mot 
Malmö. Under hösten har poängskörden varit magrare och det allsvenska kontraktet är 
ännu inte säkrat, Det ska dock mycket till för att Helsingborg ska plocka in åtta poäng på 
de fyra sista omgångarna. 

Motståndare
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Jönköpings Södra bildades 1922 men harvade länge i de lägre divisionerna. Men 1945 
tog gick laget genom division II utan poängförlust och hade därmed, som första lag från 
Småland, kvalificerat sig för spel i högsta serien. Av lagets 96 seriemål under säsongen 
gjordes 50(!) av Carl ”Timpa” Simonsson. J-Södra lyckades hålla sig kvar i Allsvenskan 
och blev till och med tvåa säsongen 1949/50 vilket fortfarande är den bästa placeringen 
i klubbens historia. Den andra halvan av decenniet blev mindre framgångsrik med en 
bottennotering från 1992 då laget åkte ur division III och fick göra sex säsonger division IV. 

Inför säsongen 2003, då Jönköpings Södra låg i division II, gjordes en kraftsamling med en 
uttalad målsättning att vara tillbaka i elitfotbollen senast 2006. I och med seriesegern och 
kvalvinsten mot Bunkeflo en 2005 klarade laget, som då tränades av förre förbundskaptenen 
Olle Nordin, målsättningen. Tio år senare tog Jönköpings Södra klivet upp i Allsvenskan 
efter 1-0 i seriefinalen mot Östersund. 

Sommarens möte med Jönköpings Södra ville nog alla Djurgårdare glömma så fort 
som möjligt. Tommy Thelin gjorde matchens enda mål i J-Södras första anfall efter 18 
minuter. Så långt hade DIF dominerat matchen men efter 1-0-målet försvann mycket av 
det blårandiga självförtroendet. 

                         DAVID BOGERIUS

Motståndare
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Omgång 27
21 oktober Gefle IF FF - GIF Sundsvall
22 oktober Malmö FF - Östersunds FK
23 oktober IFK Norrköping FK - Falkenbergs FF

Örebro - Helsingborgs IF
Hammarby - IF Elfsborg
BK Häcken - Kalmar FF

24 oktober IFK Göteborg - AIK
Djurgården - Jönköpings Södra IF

Omgång 28
26 oktober Östersunds FK - Hammarby

IF Elfsborg - IFK Norrköping FK
Kalmar FF - Gefle IF FF
Falkenbergs FF - Malmö FF

27 oktober Jönköpings Södra IF - Örebro
GIF Sundsvall - IFK Göteborg
Helsingborgs IF - Djurgården
AIK - BK Häcken

Senaste omgången 26
15 oktober Falkenbergs FF - GIF Sundsvall 1 - 1
16 oktober IFK Norrköping FK - Malmö FF 1 . 2

AIK - Östersunds FK 2 - 0
Örebro - Kalmar FF 2 - 1
Jönköpings Södra IF - BK Häcken 1 - 1
IF Elfsborg - Helsingborgs IF 1 - 0

17 oktober Hammarby - Djurgården 4 - 2
IFK Göteborg - Gefle IF FF 3 - 3

Tabell och omgångar
Statistik

Lag S V O F GM-IM D P

Malmö FF 26 19 3 4 54-22 32 60

AIK 26 15 8 3 47-23 24 53

IFK Norrköping FK 26 16 5 5 52-32 20 53

IFK Göteborg 26 12 7 7 49-41 8 43

Örebro 26 11 6 9 45-43 2 39

IF Elfsborg 26 10 8 8 48-32 16 38

Kalmar FF 26 10 8 8 39-34 5 38

Hammarby 26 10 8 8 43-39 4 38

BK Häcken 26 10 7 9 48-39 9 37

Djurgården 26 11 1 14 40-42 -2 34

Östersunds FK 26 9 6 11 32-41 -9 33

Jönköpings Södra IF 26 7 9 10 29-36 -7 30

GIF Sundsvall 26 7 8 11 34-43 -9 29

Helsingborgs IF 26 6 4 16 27-49 -22 22

Gefle IF FF 26 3 8 15 27-53 -26 17

Falkenbergs FF 26 2 4 20 23-68 -45 10
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DJURGÅRDEN

1. Andreas Isaksson

12. Kenneth Høie 

25. Oscar Jonsson

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: 31 oktober 19:00 Djurgården - Häcken

JÖNKÖPINGS SÖDRA

1.  Francisco Marmolejo Mancilla

2.  Jonathan Tamimi

3.  Tom Siwe

4.  Max Watson

5.  Fredric Fendrich

7.  Dzenis Kozica

8.  Joakim Karlsson

9.  Tommy Thelin

11.  Simon Dimitrijevic

12.  Jesper Svensson

14.  Tobias Nilsson

15.  Stian Aasmundsen

16.  Viktor Rönneklev

17.  Daryl Smylie

18.  Liridon Silka

20.  Markus Tegebäck

22.  Pawel Cibicki

23.  Anton Cajtoft

24.  Robert Gojani

25.  Damir Mehic

26.  André Calisir

28.  Alejandro Fernandez Portillo

29.  Adam Fägerhag

30.  Sergio Calatayud Lebron

31.  Pär Eriksson
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