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Kvartsfinal i Svenska Cupen. Det har gått många 
år sedan vi tog oss vidare från gruppspelet. Det 
har inte hänt sedan 2013, då vi gick till final mot 
IFK Göteborg. Nu är det bara två matcher bort 
till en final men det kommer att bli tuffa matcher 
på vägen dit. Redan kvällens match är upplagt för 
en jämn batalj. Vi spelade två oavgjorda matcher 
med Häcken i fjol och Häcken har dessutom 
visat sig vara ett bra cuplag. De tre senaste åren 
har de två semifinaler och en finalvinst - deras 
enda slutseger i Svenska Cupen. Inget talar för 
att de inte kommer att göra allt de kan för att gå 
segrande ur kvällens möte. 
Om vi skulle vinna väntar segraren från 
morgondagens möte mellan AIK och Örebro i 
en semifinal. I den andra semin möts regerande 
cupmästarna Östersund och cuphungriga Malmö. 
Malmö har inte vunnit cupen sedan 1989 då de 
vann mot oss i finalen. I och med att det är vinna 
eller försvinna som gäller i cupmatcher kommer 
inställningen hos spelare vara extra viktig. Det 
går inte att gå in halvhjärtat då kommer det att bli 
svårt att segra. Därför är det också extra viktigt att 
vi på läktarna gör allt vi kan för att lyfta spelarna 
till nya stordåd.  

Bågspännaren Match kommer även under 2018 
att vara matchprogram på våra hemmamatcher. 
Till de flesta matcher finns vi som tryckt program, 
som du köper i Djurgårdsbutiken. Uppskattar du 
att vi har ett bra matchprogram uppmanar vi dig 
att abbonera på programmet. Det blir billigare 

för dig men samtidigt ger du oss en bre grund att 
stå på när vi gör programmet. Dagens program 
finns endast i digital form då vi skulle gjort en 
stor fölust om vi tyckte upp programmet till 
denna mach. För få har köpt och vi har inte heller 
annonser i dagens program. Stötta oss genom att 
köpa programmet. 

Det finns också möjlighet att bidra mer 
aktivt - anmäl ditt intresse att gå med i 
matchprogramsgruppen. Jag lovar att lära dig allt 
jag kan - om du vill.

Det finns även möjlighet att stötta oss 
ekonomiskt för företag eller andra som vill 
exponera sig i matchprogrammet. Kom med en 
annonsförfrågan  (utrymmet är begränsat och får 
inte krocka med DIFs värderingar o dyl.)

Det viktigaste är dock att vi når ut till våra läsare. 
Tipsa dina vänner om att det finns program. Sprid 
gärna den information vi skriver på facebook och 
twitter. 

Vi ses under säsongen,

Tack för ditt stöd!

STEFAN ERLANDSSON

Bågspännaren Match är ett fristående fanzine. 
Åsikterna är skribentens egen om inte annat utryckligen nämns.

Ovan: Målfirande i första gruppspelsmatchen mot Degerfors
Nedan: Laguppställningen som vi startat med under de tre gruppspelsmatcherna



Målvakter
Peter Abrahamsson (mv)
Jonathan Rasheed (mv)

Försvarsspelare
3. Johan Hammar
4. Juhani Ojala
5. Emil Wahlström
15. Kari Arkivuo
21. Rasmus Lindgren
27. Joel Andersson

Mittfältare
6. Alexander Faltsetas
7. Mervan Celik
8. Erik Friberg
10. Paulinho
11. Nasiru Mohammed
14. Karl Bohm
17. Gustav Berggren
19. Daleho Irandust
28. Adam Andersson

Anfallare
9. Crespo Kamara 
23. Viktor Lundberg

Sjukdom har härjat i laget -under veckan har 
Radetinac, Walker och Jawo varit sjuka och 
inför cupmatchen är det endast Walker som 
är aktuell för spel av dem. Nytt är däremot 
att Kristoffersen är åter med i truppen efter 
sin skada och rehab. 
 
Under veckan har det varit ganska glest på träningarna, det var först i söndagens trän-
ing som vi var så mång att vi kunde köra en ordentlig taktisk träning. Träningarna 
under veckan har varit mindre övningar och de har varit bra – men  

En förväntansvis tuff match väntar i kväll – Häcken har gjort det bra under våren (vin-
tern? reds anm), vilket vi också har gjort. Våra prestationer och resultat är rätt likvär-
diga men det kan vara hemmaplan och hemmapubliken som fäller avgörandet. Vi ska 
försöka hitta nycklarna för att besegra Häcken. Vi har analyserat dem – och det finns 
några saker vi måste se upp med och annat som vi kan utnyttja. Gör vi det tillräckligt 
bra och kommer in i matchen med bra energi och vill vinna så tror jag att det räcker 
till seger för oss. 

Nu i kvartsfinalen står mycket på spel, seger i kväll så väntar AIK eller Örebro i semi 
innan ev. final – och vi vill självklart vinna varje match. Skulle vi nå finalen så är det en 
stark bedrift av oss. 
Ikväll går vi ut och spelar vårt eget spel och vi tror på det vi gör!

STEFAN ERLANDSSON 
(DIF-TV)

Özcans tankar Dagens trupp

Målvakter 
1. Andreas Isaksson
30. Tommi Vaiho

Försvarsspelare
2. Johan Andersson
3. Marcus Danielson
4. Jacob Une Larsson
5. Niklas Gunnarsson
13. Jonas Olsson
15. Jonathan Augustinsson
22. Felix Beijmo

Mittfältare
6. Jesper Karlström
7. Dzenis Kozica
8. Kevin Walker
10. Kerim Mrabti
16. Jonathan Ring
17. Hampus Finndell
18. Edward Chilufya
23. Fredrik Ulvestad

Anfallare 
21. Julian Kristoffersen
24. Tinotenda Kadewere

Truppen består av 19 spelare och minskas till 18 spelare innan matchstart. 

Aliou Badji är sjuk. 
Haris Radetinac och Amadou Jawo är på väg tillbaka efter sjukdom men ej tillgängliga.

Häcken har meddelat att följande spelare ingår i deras matchtrupp

Djurgården har tagit ut följande manskap inför kvartsfinalen i Svenska Cupen mot BK Häcken.

Viktor Lundberg är tillbaka i truppen efter sjukdom. Jasmin Sudic rehabar fortfarande sitt knä, 
inte heller Krickan eller Lucas Hedlund är tillgängliga för spel. I övrigt är truppen hel och frisk.



Senaste matcherna Senaste matcherna

MATCHRAPPORT 19 FEBRUARI STOCKHOLMSARENAN - TELE2ARENA

6 0Djurgården - Degerfors IF
16’ Radetinac, 33’ Mrabti
48’ Augustinsson, 51’ Kadewere,
54’ Kadewere, 90’ Radetinac

Augustinsson: Vi gjorde 1-0 
innan Degerfors hade en stark 
period på 10-15 minuter, men 
sedan gjorde vi 2-0 och snabbt 
3-0 i början av andra så sedan 
kunde vi bara rulla ut efter det.  

Radetinac: Vi hade pratat om 
att vi inte skulle underskatta 
Degerfors och vi ville sätta press 
på dem direkt. Så det gick ju 
bra med att vi fick in 1-0 ganska 
tidigt. 
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Nyckelhändelser
10’ Mrabti med ett bra avslut 
efter att Gunnarsson slagit en fin 
djupledsboll
12’ Kadewere är riktigt nära att 
göra första målet
16’ MÅL 1-0 Radetinac placerar 
säkert in bollen när Kadewere as-
sisterat på en snabb omställnig
25’ Frispark Degerfors, tungt skott 
som dock går rakt på Isaksson. 
Kunde mycket väl gett 1-1
27’ Frispark Degerfors i ungefär 
samma läge som innan. Denna 
gång tar bollen i innerstolpen 

bakom en ställd Isaksson
33’ MÅL 2-0. Walkers härna ham-
mar hos Kerim som inte gör något 
misstag
48’ MÅL 3-0 Augustinsson
51’ MÅL 4-0 Kadewere
54’ MÅL 5-0 Kadewere
62’ BYTE DIF IN: Ulvestad 
UT: Karlström
67’ BYTE DIF IN: Badji 
UT: Kadewere
89’ MÅL 6-0 Radetinac

Djurgården 4-4-2 
Isaksson

Gunnarsson (Andersson 76), Une Larsson, Olsson (k), 
Augustinsson

Radetinac, Karlström (Ulvestad 62), Walker, Kozica
Mrabti, Kadewere (Badji 67) 

EJ ANVÄNDA AVBYTARE:
Jonsson (mv), Chilufa, Finndell, Ring

Degerfors 3-4-2-1
Götesson (A Andersson 63)

Asaad (Björndahl 57), Abraham
O Nilsson, Gravius, Ladan, Wright

Ekroth (Stankovic 83), DeBruin, Wiktorsson (k)
Miskic 

EJ ANVÄNDA AVBYTARE:
Diawara (mv), A Jansson, Grandelus

Matchen i siffror
Bollinnehav 46-54
Avslut   22-5
...varav på mål 14-1
...i målställning  0-1
Hörnor   13-4
Frisparkar 11-11
Offside  1-1
Gula kort  0-2

Bilder
1: 5-0 målet 
2: Tino firar med Augustinsson 
3: Johan Andersson
4: Kozica på kanten
5: Kevin Walker

Publik 5 568
Domare Antti Kanerva



Senaste matchernaSenaste matcherna

MATCHRAPPORT 24 FEBRUARI - VIKINGAVALLEN, TÄBY

0 1IK Frej - Djurgården

Özcan efter matchen:

Det är viktigt att vi vin-
ner och i princip säkrar 
gruppsegern. Jag tycker att vi 
har bra kontroll på matchen 
och att det är vi som styr och 
ställer. Det gäller att vi har 
tålamod i vårt anfallsspel 
– det är svårt att spela mot 
ett lag som riktar in sig på 
försvar. 

* Samma startelva som i 
första cupmatchen 

* Publikrekord för Vikingav-
allen
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Nyckelhändelser
1’ Kerim dunkar in 1-0 direkt i inled-
ningen - tror han men offsideflaggan 
var uppe och inget mål denna gång
12’ Kadewere avlutar i bra läge men 
skottet går över målet
15’ Karlström kommer fram bra men 
passar, kanske borde gått på avslut 
själv  
23’ På hörna är Augustinsson nära att 
göra mål tv matcher irad men trots 
att bollen går via försvarare räddar 
målvakten
31’ Frej har sin första målchans 
44’ Kozoca jobbar fram bollen tidigare 
DIFspelaren Glasberg hindrar honom 
att göra 1-0
52’ Karlström i bra skott läge men utan 
resutat
58’ Jonas Olsson uppe på hörna och får 
till en bra nick 

65’ BYTE DIF IN : Badji UT Ra-
detinac
69’ Badji skapar en hörna som JUL 
är nära att nicka in
70’ Frej är allt giftigare och Peter är 
nära att ge hemmalaget ledningen
72’ BYTE DIF IN RIng UT: Kozica
80’ MÅL 0-1. På en frispark från 
Walker har Gunnarsson tagit sig upp 
och nickar in det sena ledningsmålet
83’ På en hörna från samma 
Walker är Gunnarsson nära att bli 
tvåmålsskytt
87’ Frej har flyttat upp för att nå en 
kvittering. Detta ger Ulvestad en 
möjlighet vid en snabb omställning. 

Varningar DIF: Olsson, Karlström

Djurgården 4-4-2 
Isaksson 

Gunnarsson (J Andersson 76), Une Larsson, Olsson (k), 
Augustinsson

Radetinac (Badji 65), Karlström, Walker, Kozica (Ring 72)
Mrabti, Kadewere (Ulvestad 76) 

EJ ANVÄNDA AVBYTARE:
Vaiho (mv), Finndell, Chilufya

 IK Frej 4-4-2
Ceesay, Peter

Gerbino Polo, Zlotnik, Hansson (k) (Sigemo 79),  
Stavrothanasopoulos (Bouvin 16)

Falkeborn (Fors 90), Glasberg, Sesay, Wiström
Atanackovic

EJ ANVÄNDA AVBYTARE:
Elgán (mv),, Sögaard, 

Matchen i siffror (DIF först)
Bollinnehav 56-44
Avslut   22-6
...varav på mål 7-4
Hörnor   8-1
Frisparkar 11-9
Offside  3-1
Gula kort  2-2

Bilder
1: Fredrik Ulvestad gjorde sin andra 
match i DIF-tröjan när han hoppade in i 
slutet av matchen, här ett bra avslutsläge.
2: Vår nya kapten, Jonas Olsson, är stor 
som vanligt på planen
3: Badji i närkamp med Markus Hansson 
som nyligen anslutit till Frej på lån från 
oss
4: Jonathan Ring gjorde sitt första inhopp 
i en tävlingsmatch för DIF 
5: Haris Radetinac har börjat årets säsong 
i bra form

 80’ Gunnarsson
Publik 2 516

Domare Magnus Lindgren



Senaste matcherna Senaste matcherna

MATCHRAPPORT 3 MARS, STOCKHOLMSARENAN - TELE2ARENA

1 0Djurgården - Jönköping Södra

84’ Walker 

Özcan: Jönköping gör det svårt 
för oss under första halvlek när 
de ligger väldigt kompakt på oss 
samtidigt som vi har ett för lågt 
tempo. Passningarna gick för 
mycket i sidled och bakåt – och 
då skapar man inga målchanser. 
I andra utnyttjar vi kanterna 
bättre och vi skapar allt mer. Till 
slut kommer vårt mål efter en 
fantastisk frispark från Kevins. 
Vi borde gjort något mål innan 
frisparken men vi är nöjda med 
att vi vinner och framför allt 
andra halvlek. 
Jakob Une Larsson gick ut i 
halvtid då han hade en begyn-
nande förkylning. 
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Nyckelhändelser  
5’ Haris i bra läge. Skottet går strax 
över målet
22’ BYTE JSödra IN: Watsson UT: 
Moberg
23’ Tino får bollen nära mål men 
ett försvarande ben blockerar 
skottet
35’ Slarv i försvaret bjuder J Södra 
på en chans. Isaksson bra med och 
räddar
43’ Gästerna ny bra chans när 
Smylie testar Isaksson från långt 
håll. Bra räddning igen
46’BYTE DIF IN: Beijmo UT: Une 
Larsson
49’ Tino dribblar sig fram och 
serverar Kozica som avslutar med 

vänstern. Dock en bra räddning av  
J Södra målvakten
52’ Olsson tar sig fram hela vägen 
från mitten till straffområdet och är 
nära att ge oss ledningen
54’ Nick i stolpen av Gunnarsson
57’ Beijmo får fram bollen till Tino 
som inte får till avslutet och ny 
räddning av målvakten
61’ BYTE DIF IN: Badji UT: Kozica
73’ BYTE DIF IN: Ring UT: Radeti-
nac
78’ Karlström skott på mål
83’ MÅL 1-0 Kevin Walker, Frispark 
25 m från mål i ribbans undersida 
och via studs upp i nättaket
Varningar DIF: Gunnarsson och 
Karlström

Djurgården 4-4-2 
Isaksson 

Gunnarsson, Une Larsson (Beijmo 46), Olsson (k), Augus-
tinsson

Radetinac (Ring 73), Karlström, Walker, Kozica (Badji 61)
Mrabti, Kadewere 

EJ ANVÄNDA AVBYTARE:
Vaiho (mv), Danielsson, Chilufya, Ulvestad  

J Södra 3-5-2
Orlov, Olsson (Gwargis 66)

Jallow, Al Ammari, Smylie, Crona, Svensson
Liljenbäck, Moberg (Watson 22), Pettersson (Eek 73) 

EJ ANVÄNDA AVBYTARE:
Eriksson (mv), Gero, Fägerhag, Lindahl

Matchen i siffror
Bollinnehav -
Avslut   -
...varav på mål -
Hörnor   -
Frisparkar -
Offside  -
Gula kort  2-0

Bilder
1: Kevin precis efter att hans fantastiska 
frispark gett DIF 1-0
2: Kevin firas av spelarna efter målet
3: Kerin tas tufft under matchen av Max 
Watson
4: Kevin och Isaksson firar efter matchen
5: Jonathan Augustinsson håller undan för 
Gwargis

Publik 6 214
Domare Stefan Johannesson

Uppgift saknas



Nummer 13 
 Kapten Olsson

Efter att Kim Källström valt att avsluta kar-
riären så förvann inte bara en av våra ton-
givande spelare i laget men även vår lag-
kapten. Ersättaren för bindeln var inte så 
långt bort – Jonas Olsson, som är en ledar-
typ - både med sin rutin men också i sin 
tydliga pondus på planen, blev den natur-
liga ersättaren. Själv tycker han dock inte 
att det gör så stor skillnad – åtminstone 
inte på planen. ”Min roll under matcherna 
är densamma med eller utan bindel, det 
är utanför som jag får göra fler intervjuer 
och sånt”. Jonas är nöjd med inledningen 
av säsongen. Tre matcher som resulterat i 
lika många segrar och dessutom, som är 
extra viktigt för en försvarsspelare – inga 
insläppta mål. Även i Landskrona BoIS var 
Jonas lagkapten så det är inte helt ovan roll 
för honom. 

Under sin tid i England och West Brom-
wich blev han en mycket populär spelare. 
Så pass populär att vi hade WBA-fans på 
besök under en match (kanske fler?) un-
der 2017. Under ledigheten var Jonas in-
bjuden tillbaka till WBA. I samband med 
deras match mot Manchester Utd på The 
Hawthorns i december var han på plats 
och fansen fick en möjlighet att tacka av 
Jonas för den tid han hade i klubben. Till 
klubbens hemsida sa han då: Jag lovade 
ju att komma tillbaka för att tacka fans-
en. Jag ser verkligen fram emot detta och 
jag saknade att kunna säga ett ordentligt 
farväl när jag slutade.
Under första året i Djurgården blev det 20 
matcher från start och två inhopp. Både 
skador som störde och gula kort som ren-

derade i två avstängningar. Tre mål blev 
det också där bl a ett derbymål mot Ham-
marby räddade en poäng. I derbymatcher-
na blev det mycket fokus på Jonas Olsson 
i eftersnacket. Både AIK och Hammarby, 
fans mest men även spelare, hade åsikter 
om hans tuffa spel. Och det är klart som 
motståndare är det lätt att irriteras på en 
spelare som ger allt i varje närkamp. Jo-
nas är ofta uppe på fasta situationer då 
hans längd och styrka ger bra fördelar i 
nicksituationer. Tre mål som sagt, men 
också åtta offside avblåsningar (näst flest 
i Djurgården förra året) och betydligt fler 
frisparkar emot sig än med, 38 resp 17. 
Som försvarsspelare ser det ofta ut som 
det omvända… 

Läget i laget är visserligen bra med tanke 
på de resultat vi haft så här långt men att 
laget ändå inte har kommit så långt som 
man kommer att göra. Till Djurgårdens 
hemsida sade han ”Vi är väl inte riktigt 
där till hundra procent än, men jag tycker 
ändå att vi gjort bra prestationer och bra 



resultat hittills. Det känns som vi är där vi 
ska. Samtidigt tycker man varje år att det 
finns en del frågetecken, men det gör det 
alltid oavsett lag. Vi har haft ganska tunga 
spelare som har lämnat, men jag tycker att 
de som är nya har gjort det väldigt bra hit-
tills och även kommit bra in i gruppen. På 
det sättet känns det bra. Samtidigt vet man 
aldrig hur man står i förhållande till de an-
dra lagen, det är många lag som har värvat 
bra. Det är en spännande tid, det finns lite 
frågetecken, men samtidigt är det skönt att 
gå in i en säsong när allt är oskrivet, det är 
en skön känsla”
Matcherna mot Häcken i fjol var jämna 
kamper som båda slutade oavgjort 0-0 
borta och 1-1 hemma i näst sista hem-
mamatchen. Häcken slutade precis efter 
oss i tabellen, endast en poäng bakom, 
så det är en bra värdemätare som väntar 

efter möten med Superettan-lagen. Precis 
som vi har Häcken tappat ett par viktiga 
namn men har kvar stommen av laget. Jo-
nas tror att Häcken kommer att vara med 
i toppen av Allsvenskan i år igen. Matchen 
mot Häcken, som är den första med rik-
tig cupkaraktär, där ett lag måste vinna 
och ett lag är ute ur turneringen, tycker 
vår kapten ska bli en kul match. ”Det är 
roligt med matcher som verkligen gäller 
något, men förberedelser och sånt är in-
gen skillnad”. Det är också en bra förbere-
delse mentalt inför kvalspelet till Europa 
League som väntar i juli. Inställningen är 
det dock inget fel på ” Det handlar mer om 
att vi måste fokusera, vi prioriterar cupen 
och vill gå långt.”
Inför kvällens match säger Jonas att det 
viktigaste är att vi tar med oss det som vi 
har gjort bra och ta det vidare. ”Vi är som 

sagt inte där vi ska vara till 100% ännu, men det är inte Häcken heller”. Enligt honom 
har vi en bättre balans i försvarsspelet än förra året.  - Förra året hade vi […] mer tydligt 
offensiva spelare och ett ganska offensivt balanserat mittfält och då är det naturligt att 
man är lite mer sårbar defensivt. Jag tycker vi är lite mer återhållsamma i offensiven nu 
och därmed också stabilare defensivt.

Jonas tror på en bra match med två lag som vill spela bra fotboll. Finalen är bara två 
matcher och då är det inte svårt att ge allt. Jonas avslutar med en hälsning till publiken 
” Vi har hittills haft fantastiskt stöd från läktaren och det hoppas och tror jag att vi har 
även på måndag. Det kan ofta göra den lilla skillnaden.”

STEFAN ERLANDSSON 
(DIF.sE)

Förra årets kapten Källström och vår nye kapten Jonas Olsson.

13.	Jonas	Olsson
Född 10 mars 1983 (35 år) i Landskrona

Längd 195 cm, back
Moderklubb: Landskrona BoIS
Kom till DIF: 2017 från West Bromwich Albion
Allsvensk debut: 2003
22 allsvenska matcher för Djurgården, 3 mål
78 allsvenska matcher totalt, 4 mål
Tidigare klubbar: 2002-05 Landskrona BoIS, 2005-08 NEC Nijmegen (NL),  
2008-17 West Bromwich (ENG)
Landskamper: 25 (A), 19 (U21) 



Matchrapport

DIF-panelen
1) Äntligen är vi vidare från gruppspelet. Det var länge sedan vi lyckades 

kvalificera oss för kvartsfinal. Vad tycker du om det du sett under 
cupmatcherna hittills?

2) Är det någon av nyförvärven som du har extra stora förhoppningar om?

3) Transferfönstret är ju öppet ett tag till – om du får önska, ska vi koncentrera 
oss på truppen vi har nu eller vill du få in någon mer spelare?

4) Häcken är en ganska svår motståndare att tampas med i kvartfinalen. De 
har trots endast en slutseger i cupen (2016) ett bra facit de senaste åren, 
två semifinaler och finalseger se tre senaste åren. Vad blir nyckeln till att 
besegra dem i kväll?

5) Som truppen ser ut idag, hur tycker du att laget står sig jämfört med senaste 
årens trupper?

DIF-panelen

Helena Avermark, 25 år, Fotograf för Järnkaminerna
1. Jag tycker att det spelmässigt sett bra ut för att vara så pass tidigt på säsongen. 
Givetvis finns det perioder i matcherna som varit sämre men man har varit 
tålmodiga och fått jobbet gjort. Eller som Jonas Olsson säger, ”på tävlingsmatcherna 
så har vi tre vinster och tre hållna nollor, det är väl vad man kan begära.” Höga 
krav och Djurgårdens IF!

2. Oj, svår fråga! Känslan är att många snackat upp Hampus Findell så det ska bli 
spännande att se honom. Jonathan Ring kändes som att han kunde göra vad han 
ville på sin kant när vi var i Kalmar i höstas så det hoppas jag att han fortsätter 
med nu även i blårandigt.

3. Jag tror inte att jag är ensam om att önska mig en anfallare som man ”vet” 
gör 10-15 mål. Samtidigt om vi ska vara realistiska har vi redan fyra anfallare på 
kontrakt, plus Kerim och Dzenis som säkert gärna också spelar där. En inte helt 
lätt ekvation att få ihop. Å andra sidan är jag ödmjuk inför att jag aldrig hade 
tippat att Mange skulle göra 16 mål förra säsongen heller, så lämnar med varm 
hand över truppbygget till Bosse och tackar min lyckliga stjärna att jag inte är 
sportchef.

4. Fortsatt stabil defensiv och att avgöra under ordinarie tid. Älskar Isaksson av 
hela mitt hjärta men vill absolut inte ha straffläggning, då hoppas jag vi har ett 
byte kvar och kan plocka in Vaiho.

5. Det går såklart inte att snacka bort tappen av en skytteligavinnare och 
Allsvenskans bästa vänsterfot, för att inte tala om deras ledaregenskaper, men jag 
tycker att samtidigt som vi tappat spets har vi nog en högre nivå på bredden nu än 
vad vi haft tidigare. Hög lägstanivå och att vi har ett väl sammansvetsat gäng tror 
jag kommer ta oss långt. 

Andreas Widell 46 år, Bätterwisser, Sektion 310

1. Hyfsad fart framåt- hållit tätt bakåt.

2. Hoppas på Ring som vi värvat från Kalmar ff.

3. En striker behövs- dock tveksam om Engvall är rätt spelare, gjorde inget vidare 
intryck under hösten.

4. Att försvaret är på tårna. Häcken brukar vara starka i omställningar och 
kontringar.

5. Tycker DIF har en bredare trupp än ifjol dock tyvärr sämre spets än ifjol.

Jonas Teng, 41 år, Dr Jones

1. Positivt över lag. Vinst i samtliga matcher och en mycket stabil defensiv inte 
minst.

2. Kozica ser väldigt spännande ut och hoppas jag blir en viktig offensiv pjäs. 
Findell känns väldigt spännande, men kanske mer på sikt. Sen känns Haris 
återkomst nästan som ett nyförvärv, han har visat hög klass hittills i cupen.

3. En riktigt bra etablerad anfallare skulle behövas. Nuvarande alternativ (Tino 
och Badji) är lovande och har varit bra i perioder, men känns inte tillräckligt 
tillförlitligt och stabilt. Även back-up på vänsterbacken bakom Augustinsson 
behövs, särskilt med tanke på Europaspel.

4. Fortsatt stabilt försvarsspel och att vi offensivt hittar den nivå i spelet vi hade 
mot Degerfors och delar av de övriga två cupmatcherna. Vi får inte sjunka tillbaka 
och bli passiva, jag hoppas spelarna visar gnista och motivation direkt från start.

5. Svårbedömt, men jag tycker inte vi försämrats avsevärt jämfört med förra 
säsongen trots tapp av tunga namn. Vi är helt klart på en högre nivå än åren 
dessförinnan. Jag är positiv till årets trupp, och jag tror pressen minskar i och 
med att många experter bedömt oss svagare än tidigare år. Jag tror vi kan bli en 
överraskning, men förstärkning eller att Tino/Badji levererar på anfallspositionen 
är då viktig.
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Harri Korhonen, 38 år

1. Har bara sett de två hemmamatcherna, Frej missade jag tyvärr. Mot Degerfors 
överpresterade vi och fick maximal utdelning. Kul med en riktigt bra cupstart 
för en gångs skull. Det gick inte att dra några slutsatser från den matchen. Jag 
var mest glad att Haris fick göra mål igen och ett hopp om att det äntligen skulle 
lossna för Tino tändes. Mot J-södra kändes laget stelt och som att de låst sig. 
Bejimo kom in och drog igång laget med energi och anfall. Det behövdes och det 
mynna ju ut i mål till slut. Walker visar sig vara viktig på fasta situationer. Han 
är stabil i sitt mittfältsspel. Gör aldrig en dålig match.

2. Inte sett dom tillräckligt. Självklart nyfiken på att se mer av dom, framför allt 
Hampus Findell. Hoppas att han får göra ett inhopp mot Häcken idag, då han 
är frisk och tillbaka efter skada.

3. Bosse har inte det lätt. Men, för att sätta saker i perspektiv kolla följande lista 
på spelare in och datum från förra året.

31 jan - Aliou Badji
10 feb - Kim Källström
23 mar - Jonas Olsson 
24 mar - Haruna Garba
30 mar - Felix Beijmo
31 mar - Gustav Engvall

Bosse jobbar nog på flera alternativ i detta nu. Självklart önskar jag att vi får in 
en spetsanfallare. Vet inte riktigt vad jag tycker om att låna Engvall igen som 
det surras om. Men vet inte samtidigt vad som finns att välja mellan. Vi har 
tappat extremt bra spelare i Mange och Källström. Fått in Haris i uppåtgående 
form igen. Nu behöver det spetsas till igen. Mush kanske? Hans instagrambild 
där han hintar om att han är besviken på sitt lag tog spinn i Djurgårdsled. Det 
har surrats bomber men inget har briserat än.  Tycker vi har en bra grund att 
stå på i och med att många man trott skulle ryka faktiskt blev kvar även när 
transferförnstret stängt. Men en VB och anfallare till behövs för att jag ska 
känna ro.

4. Svartgult lag, från Göteborg, kvartsfinal i cupen. Jag är taggad! Att slå Häcken 
kräver nog att vi tar en tidig ledning, gärna via en fast situation signerad Walker. 
De kommer inte bli vacker fotboll utan ganska stelt och låst tror jag. Med 
desperat spel i slutet vid oavgjort resultat eller för det laget som ligger under. 
Jag hoppas på 1-0 till oss. Jonas Olsson nickar in den på hörna av Walker.

5. Truppen känns svagare än 2017. Men vi har mer bredd än på många år. Vi 
har inga direkta stjärnor eller spets. Många ur startelvan från föregående år har 
försvunnit (som alla år känns det som). Det positiva är att det känns som att 
laget är ett bra kollektiv. Häcken blir verkligen en värdemätare var truppen står 
och vad de kan prestera i tävlingsmatch och med press på sig. 

Tobias Johansson, 30 år Teddy Sheringham, Sektion 311
1. Vårt kombinationsspel ser mycket intressant ut jämfört med föregående år. 
Det syns att vi är längre fram nu jämfört med samma period i fjol. 

2. Jag tror väldigt mycket på Ring som jag tyckt varit intressant under många 
år i allsvenskan. I DIF kommer han sättas i bättre lägen och positioner än i 
Kalmar. Jag tror att han kan matcha Mange spelmässigt!

3. En anfallare av klass måste in. Sen återstår det att se hur vi gör på VB-platsen. 
Värva in en etablerad eller en bakom Jonis. En väldigt svår fråga där jag hade 
hoppats på en etablerad men tror att det blir en back up. 

4. Stänga och kväva deras offensiv är nyckeln. Det har sett stabilt bakåt och det 
är en förutsättning idag och om vi ska lyckas än bättre i allsvenskan. 

5. Jag tycker att den ser bra ut. Vi är klara tidigare än tidigare år och vi har 
värvat flera allsvenska lags bästa spelare. Det jobb som gjorts ekonomiskt har 
banat väg för denna trupp som vi har idag. Om man backar bakåt ett par år så 
är det väldigt tydligt. Jag är helt säker på att denna trupp kommer att kryddas 
med 1-2 riktigt starka namn. 

STEFAN ERLANDSSON



Vägen till kvartsfinalen

Omgång 2 
Kvibille (IV) – Häcken  1-9 (Egbuchulam 3, Ranegié 2, A Andersson 2,   
    Lindgren, Hedlund)
Omg 3 gruppspel
Häcken - GIF Sundsvall  1-1 (Kamara)
Norrby FF (S) - Häcken  0-4 (Irandust, Arkivou, Paulinho, Friberg)
Häcken – IFK Värnamo (S)2-0 (Irandust, Paulinho)

Resultat i Svenska Cupen de senaste åren
2017: Förlust i Semi mot Östersund (1-3)
2016: Finalseger efter straffar mot Malmö FF (8-7)
2015: Förlust i semi mot Göteborg (1-3)
2014: Förlust i kvart mot Elfsborg (0-1)
2013: Utslagna i gruppspelet (omg 3)

Förändringar i truppen

In: Karl Bohm, Alexander Angelin (Utsiktens BK), Johan Hammar (Örgryte IS), Viktor 
Lundberg (CS Maritimo, PT) 
Ut: Mohammed Abubakari (Helsingborgs IF), Alexander Farnerud (Brutit kontrakt), 
Mathias Ranegie (Utgående kontrakt), David Engström, Jakob Lindström (Örgryte 
IS), Egzon Binaku (Malmö FF), Albin Skoglund (Varbergs BoIS)

Motståndare

BK Häcken 
Bildades 1940 
2018 spelar man sin 18:e säsong i högsta serien
Första Allsvenska säsongen: 1983
2017: fyra
Publiksnitt 2017 2 996
Hemmaarena: Bravida Arena (6 500)
Publikrekord: 6 123 mot Hammarby 20/7 2015. 8 379 mot IFK 
Göteborg på Rambergsvallen, 19 205 mot Elfsborg 18/10 1981 på 
Nya Ullevi
Flest nål 2017: Paulinho 9 mål
Tränare Andreas Alm, första säsongen
Bästa placering i Allsvenskan, Stora Silvret (2:a) 2012
Svenska cupen: Mästare 2016

 
Senaste laguppställning (3-5-2)

Häcken - GIF Sundsvall 3 mars 2018

 Emil Wahlström, Rasmus Lindgren, Juhani Ojala
Joel Andersson,      Kari Arkivuo (Adam Andersson, 64)

Erik Friberg, Alexander Faltsetas, Gustav Berggren (Alhassan Kamara, 64), 
Paulinho, Nasiru Mohammed.

Motståndare

Statistik från tidigare möten mellan Djurgårdens IF och BK Häcken 
Djurgårdens siffror först både hemma och borta

Svenska Cupen Final 1990  3-0

Kvalsvenskan 1992          2 1 1 0    5-3

I den högsta serien                 
Allsvenskan                   23 9 4 10 23-32                

Senaste årens möten
 Hemma Borta
2017 1-1  0-0
2016 1-0  1-3
2015 2-1  1-1
2014 1-2  1-2
2013 1-1  0-4

BENGT EKSTEDT



Svenska Cupen Svenska Cupen

Match 2

24 februari 2: Oddevold-AIK 1 - 2

2: Halmstad-Syrianska 5 - 0

3: Frej-Djurgården 0 - 1

4: Sundsvall-Värnamo 2 - 1

6: Tvååker-Norrköping 2 - 3

6: Örebro-Helsingborg 1 - 1

7: Göteborg-Öster 1 - 1

25 februari 1: Gefle-Malmö 0 - 3

1: BP-Dalkurd 2 - 0

3: J Södra-Degerfors 1 - 1

4: Norrby-Häcken 0 - 4

5: Kalmar-Trelleborg 2 - 1

7: Varberg-Sirius 2 - 1 

8: Vasalund-Elfsborg 0 - 4

8: Hammarby-GAIS 3 - 3

26 februari 5: Åtvidaberg-Östersund 0 - 2

Match 1

9 februari 5: Östersund-Trelleborg 3 - 0

17 februari 2: AIK-Syrianska 2 - 1

2: Oddevold-Halmstad 1 - 1

4: Sundsvall-Norrby 4 - 2

5: Kalmar-Åtvidaberg 0 - 0

6: Norrköping-Helsingborg 1 - 1

7: Sirius-Öster 1 - 1

7: Göteborg-Varberg 1 - 0

18 februari 1: Malmö – Dalkurd 1 - 0

1: BP-Gefle 2 - 0

3: J Södra-Frej 1 - 2

4: Häcken-Värnamo 2 - 0

6: Tvååker-Örebro 0 - 3

8: Vasalund-Hammarby 1 - 3

19 februari 8: Elfsborg-GAIS 2 - 3

3: Djurgården-Degerfors 6 - 0

Match 3

3 mars 3: Djurgården-J Södra 1 - 0

3: Degerfors-Frej 3 - 1

4: Värnamo-Norrby 1 - 0

4: Häcken-Sundsvall 1 - 1

5: Trelleborg-Åtvidaberg 3 - 0

5: Östersund-Kalmar 3 - 0

6: Helsingborg-Tvååker 3 - 0

6: Norrköping-Örebro 2 - 2

4 mars 1: Dalkurd-Gefle 2 - 2

1: Malmö-BP 3 - 1

2: Syrianska-Oddevold 5 - 3

2: AIK-Halmstad 3 - 1

7: Öster-Varberg 2 - 1

7: Sirius-Göteborg 2 - 2

8: GAIS-Vasalund 4 - 0

8: Elfsborg-Hammarby 2 - 1

Malmö FF 3 3 0 0 7-1 6 9
IF Brommapojkarna 3 2 0 1 5-3 2 6
Dalkurd 3 0 1 2 2-5 -3 1
Gefle IF FF 3 0 1 2 2-7 -5 1

AIK 3 3 0 0 7-3 4 9
Halmstad 3 1 1 1 7-4 3 4
Syrianska FC 3 1 0 2 6-10 -4 3
IK Oddevold 3 0 1 2 5-8 -3 1

Djurgården 3 3 0 0 8-0 8 9
Degerfors IF 3 1 1 1 4-8 -4 4
IK Frej Täby 3 1 0 2 3-5 -2 3
Jönköpings Södra IF 3 0 1 2 2-4 -2 1

BK Häcken 3 2 1 0 7-1 6 7
GIF Sundsvall 3 2 1 0 7-4 3 7
IFK Värnamo 3 1 0 2 2-4 -2 3
Norrby IF 3 0 0 3 2-9 -7 0

Östersund 3 3 0 0 8-0 8 9
Kalmar FF 3 1 1 1 2-4 -2 4
Trelleborgs FF 3 1 0 2 4-5 -1 3
Åtvidabergs FF 3 0 1 2 0-5 -5 1

IFK Göteborg 3 1 2 0 4-3 1 5
Östers IF 3 1 2 0 4-3 1 5
Varbergs BoIS FC 3 1 0 2 3-4 -1 3
IK Sirius FK 3 0 2 1 4-5 -1 2

GAIS 3 2 1 0 10-5 5 7
IF Elfsborg 3 2 0 1 8-4 4 6
Hammarby 3 1 1 1 7-6 1 4
Vasalund IF 3 0 0 3 1-11 -10 0

Örebro 3 1 2 0 6-3 3 5
Helsingborgs IF 3 1 2 0 5-2 3 5
IFK Norrköping FK 3 1 2 0 6-5 1 5
Tvååkers IF 3 0 0 3 2-9 -7 0

Kvartsfinaler
10 mars Malmö - IFK Göteborg 1 - 0
11 mars Östersund - GAIS 1 - 0
12 mars Djurgården - Häcken
13 mars AIK - Örebro

Semifinaler
16-17 mars Östersund - Malmö

AIK/ÖSK - DIF/BKH

10 maj Final

Spelare som får tre varningar under cupen blir avstängda i kommande match. Inför finalen 
är dock varningsräkningen nollställd, därmed är Karlström som har två varningar den enda 
DIF spelaren som kan bli avständ i ev semifinal
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Allsvensk	hemmapremiär	8	april	kl	15:00	
Djurgården	-	Trelleborg

BK HÄCKEN
 1. Christoffer Källqvist
 26. Peter Abrahamsson
 29. Jonathan Rasheed

 3.Johan Hammar
 4. Juhani Ojala
 5.Emil Wahlström
 15. Kari Arkivuo
 21. Rasmus Lindgren
 22. Jasmin Sudic
 25. Alexander Angelin
 27. Joel Andersson

 6. Alexander Faltsetas
 7.Mervan Celik
 8. Erik Friberg
 10. Paulinho de Oliveira
 11. Nasiru Mohammed
 14. Karl Bohm
 17. Gustav Berggren
 19. Daleho Irandust
 22. Chisom Egbuchulam
 24. Kevin Ackermann
 28. Adam Andersson 

 9. Alhassan Kamara
 20. Lucas Hedlund
 23. Viktor lundberg
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Dagens	domare:	Mohammed	Al-Hakim	

 1.  Andreas Isaksson
 30. Tommi Vaiho
 35. Oscar Jonsson

 2. Johan Andersson
 3. Marcus Danielsson
 4. Jacob Une Larsson
 5. Niklas Gunnarsson
 13. Jonas Olsson 
 15. Jonathan Augustinsson 

 22. Felix Beijmo  

 6. Jesper Karlström 
 7.Dzenis Kozica  
 8. Kevin Walker  
 9. Haris Radetinac  
 10. Kerim Mrabti  
 14. Besard Sabovic 
 16. Jonathan Ring  
 17. Hampus Finndell 
 18. Edward Chilufya 

 23. Fredrik Ulvestad 

 11. Amadou Jawo  
 20. Aliou Badji  
 21. Julian Kristoffersen 
 24. Tino Kadewere  


