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Välkomna till match mot Hammarby. Tredje 
derbyt för i år - det första på hemmaplan. De två 
tidigare har ju givit lite blandade känslor. Den 
första gav oss cupfinal och vi seglade på moln (mer 
om cupfinalen senare). Den andra tog oss ner på 
jorden och känslorna var inte lika upplyftande. 
Nu möter vi ett Hammarby som inlett serien på 
ett överraskande sätt. Inte många kunde ana att 
de skulle vara serieledare efter en sjättedel av 
Allsvenskan. Visst, det har varit hemmamatcher, 
men de har tagit sig an både Norrköping hemma 
och Göteborg på bortaplan. Och även om det är 
lite svårt att ranka dessa lag i år så är Hammarbys 
insats hög. Inte många tippade dem på övre 
halvan och ingen i toppstriden vad jag kunde se. 
Andra lag som har överraskat i år är Sundsvall 
som av många tippades bland de tre sista lagen. 
De har ännu inte förlorat – och har dessutom bara 
spelat fyra matcher då deras match mot Sirius fick 
skjutas upp pga snön. Serien kommer att halta 
ännu mer nu innan uppehållet då vi som ska 
spela kval till europacuperna kommer att spela 
matcher från omgång 16 redan nästa vecka. Det 
är därför vi möter Malmö ytterligare en gång nu 
innan cupfinalen. 

Cupfinalen spelas en vecka efter borta mötet mot 
Malmö – vi ska dessutom hinna möta Dalkurd 
på hemmaplan innan (se nästa uppslag för ett 
majschema med alla matcher du ska ha koll på). 
Finalen på vår hemmaplan kommer att spelas 
inför en välfylld arena. Redan i förra veckan var 
det 15 000 sålda och Malmö förväntas komma 
med minst 5 000. Så räkna med en stämning 
värt en final! Vid en ev. seger finns går vi till 
andra kvalificeringsrundan av EL istället för 

första som vi redan är kvalificerade för. Annars 
bör den platsen gå till AIK som bäst placerade 
lag i Allsvenskan 2017. Att Häcken tar den sista 
kvalplatsen är redan klart då Malmö ska spela 
CL-kval.

I laget är det plötsligt inte lika säkert hur vi 
utformar laget längre. Özcan har kunnat rotera 
på flera platser och det är väl bara Isaksson som 
kan vara helt säker på att starta i matcherna. 
Walker, som började cupspelet så bra, fick inleda 
allsvenskan på bänken, då Karlström höll sin 
plats i laget och Ulvestad varit en klippa. Kevin 
visade dock att han är en viktig spelare, inte minst 
i segern mot Malmö. Hans fasta situationer har 
höjt sig ytterligare några steg i år och är ett giftigt 
vapen. Det ser bra ut om och när det kommer 
avstängningar på spelare, vi blir mindre sårbara 
med en bred trupp. I anfallet finns det desto 
fler frågetecken. Tino har varit stabil under 
hela inledningen. Han är viktig i spelet fram till 
chanserna och mot Malmö kom de första målen. 
Därefter ser det mer osäkert ut, Hur bra är Yura 
och Kristoffersen? Vi har inte sett så mycket av 
dem ännu och känns som osäkra och förtäckta 
kort. Kommer Badji att ta nästa steg? Han 
glimtade till stundtals mot Elfsborg. Kanske det 
blir Kozica som flyttar upp när Ring och Haris tar 
hand om kantspelet? Eller är Kerim snart tillbaka. 
Vi kanske får några svar i dagens match – även 
om jag mest tror på en tuff derbykamp där kanske 
mycket slump kommer att avgöra. 

Heja DIF!
STEFAN ERLANDSSON

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



I de senaste matcherna har v i 
skiftat en del spelare. I laget har v i 
har en riktig hård konkurrens på e n 
del positioner. Samtidigt är det e t t 
tufft schema och tuffa matcher som gör 
att vi behöver vila en del spelare. Då 
är det bra att spelare kan komma in 
och visa att de vill vara ed
Spelarna har tagit det bra. Både de 
som ställs utanför och även de som 
får chansen att visa att de ska ha en 
plats.

Mot Malmö kom vi tillbaka till vårt trygga försvarsspel. Spelarna gör en väldigt 
bra match. Det är vi som skapar de bästa chanserna och vi har bra kontroll på 
spelet. 
I matchen i Borås var det en väldig besvikelse efter att Elfsborgs kvitteringsmål 
kom så sent. Vi gör en bra match och det kändes som att vi hade bra kontroll 
men sista minuterna får Elfsborg några chanser när de forcerar för kvitteringen. 
Sen är det ett slumpmål som kommer efter misslyckade rensningar och ett bra 
skott utifrån som tyvärr gör att vi tappar två poäng. 

Jonathan Ring har gjort bra ifrån sig när han kommit in i spelet från start. Vår 
offensiv har blivit bättre med våra yttrars jobb. Jag tycker att vi arbetar bra 
i speluppbyggnaden. Vi skapar många bra lägen men vi tappar bollen lite för 
enkelt emellanåt. Det är någonting vi måste förbättra. Vi vill också förbättra 
sista passningen och då kommer vi att skapa ännu fler målchanser. Jag tycker 
att vi har blivit bättre i anfallsspelet och vi gör fler mål också. Problemet nu är 
istället att vi släppt in lite för många mål. Så det finns små detaljer vi har att 
arbeta med. 

Poängtappet i Borås var en stor besvikelse men nu har vi laddat om och vi ska få 
Hammarby att lida för detta. 

STEFAN ERLANDSSON 
(DIF-TV)

Özcans tankar

DIF-Kalendern
Det är tätt mellan matcherna nu, har du koll på alla datum och biljetter?

3 maj Allsvenskan, Malmö borta på Stadion (som de kallar Swedbank Stadion numera) 
 Järnkaminerna anordnar tåg, kostnad 595 kr (medlemskrav i JK). 
 Tåget går kl 11.45 från Centralen, Avspark i Malmö kl 19.
5 maj Damallsvenskan, hemma på Stadion mot Rosengård kl 16.30
6 maj  Allsvenskan, Brommapojkarna borta, spelas på Grimsta kl 15.  
 Biljetter via dif.se så får DIF 10% av  intäkten. Ståplats 170 kr, Sittplats 180-250 kr
10 maj Final Svenska Cupen mot Malmö FF kl 15.
 Biljettpris 160-250 kr
13 maj Allsvenskan, hemma mot Dalkurd kl 15.
17 maj Allsvenskan, hemma mot Örebro kl 19.
19 maj Damallsvenskan, borta mot Kalmar på Guldfågeln Arena kl 15.
24 maj Allsvenskan, borta mot Göteborg på Gamla Ullevi kl 19
27 maj  Allsvenskan, borta mot Sirius på Studenternas kl 17.30 Sista matchen innan uppehåll

 Damallsvenskan, borta mot Hammarby på Tele2 kl 13

Dagens domare: Martin Strömbergsson

Född: 1977. 
Debut som Förbundsdomare: 1997

Matcher i Allsvenskan: 121, sedan 2009
Matcher i Superettan: 39  
FIFA-domare: 2011-
Internationella matcher: 57

2018: 7 dömda matcher, 9 varningar,  
varav 5 till hemmalag. 
Snitt 1,3 kort per match (lägst av alla domare). 
Ingen utvisning eller straff utdelad hittills i år.

Första matchen som Martin dömer DIF i år.
Martin är två år yngre bror till Markus Strömbergsson 
som gjorde sin sista domarinsats förra året.



Senaste matcherna Senaste matcherna

MATCHRAPPORT 18 APRIL STOCKHOLMSARENAN - TELE2ARENA

3 0Djurgården - Malmö FF

46’ Kadewere, 77’ Kadewere, 
90+2’ Kozica

Fjärde omgången i Allsvenskan

Tre spelare gjorde sina första 
starter i Allsvenskan 2018: 
Walker, Ring och Badji

Radetinac och Ring bytte kant 
under första halvlek, det fick fart 
på anfallsspelet

Özcan efter matchen:
Starkt av grabbarna i laget att 
komma igen efter derbyförusten 
mot AIK. Det visar på att vi har 
vinnare i laget!
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Nyckelhändelser  
14’ Skott på mål Strandberg, MFF 
16’ Inlägg från Beijmo men når inte 
Kadewere eller Badji 
21’ Walker skott i överdelen av 
ribban
25’ Skott på mål Strandberg, MFF
46’ BYTE i halvtid DIF 
IN: Gunnarsson UT: BEijmo
46’ MÅL 1-0 Tino Kadewere! Ring 
spelar fram till Tino i mitten av 
straffområdet och snabbt mål i 
början av andra.
52’ Ring avslutar men Dahlin räd-
dar
61’ Kadewere spelar fram Ring som 
tyvärr avslutar hägt över
64’ BYTE MFF IN: Rosenberg
UT: Safari

66’ Walkers frispark såg ut att vara i 
mål men gick precis utanför krysset
72’ Varning Nielsen MFF 
73’ Skott på mål Walker
73’ BYTE DIF IN: Karlström 
UT: Badji
76’ BYTE MFF IN: Adrian UT: 
Nielsen
77’ MÅL 2-0 Kadewere igen! Efter 
en hörna nickar Tino på mål som 
räddas men han kan ta hand om re-
turen och säker göra sitt andra mål
82’ BYTE MFF IN: Konstandeliasz
UT: Ssewankambo
84’ BYTE DIF IN: Kozica
UT: Ring
90+2’ MÅL Kozica 3-0, skott från 
över 20 meter placerat intill högra 
stolpen

Djurgården 4-4-2 
Isaksson (k)

Beijmo (Gunnarsson 46), Danielsson, Olsson (k), Augustinsson
Radetinac, Ulvestad, Walker, Ring (Kozica 84)

Badji (Karlström 73), Kadewere

EJ ANVÄNDA AVBYTARE:
Vaiho (mv), Chilufya, Kristoffersen, Une Larsson

Malmö 4-2-2-2
Jefemejeff, Strandberg

Binaku, Rieks
Svanberg, Lewicki

Safari (k) (Rosenberg 64) , Brorsson, Nielsen (Adrian 76), 
Ssewankambo,  (Konstandielasz 82)

Dahlin
EJ ANVÄNDA AVBYTARE:

F Andersson (mv), H Andersson, Innocent, Vagic

Matchen i siffror
Bollinnehav 42-58
Avslut   14-11
...varav på mål 5-4
Hörnor   4-0
Frisparkar 7-15
Offside  2-1
Gula kort  0-1

Bilder
1: Det lossnade för Tino. Två mål, de första i 
årets allsvenska. Här jublel efter 2-0.
2: Walker var tillbaka på mittfältet och stod 
för bra frisparkar och hörnor
3: Måljubel efter Kozicas första mål i DIF 
som fastställde 3-0
4: Isaksson hade en del att göra men höll 
nollan intakt
5: Haris tar sig fram på kansten 

Publik 13 010
Domare Mohammed Al-Hakim



Senaste matchernaSenaste matcherna

MATCHRAPPORT 29 APRIL - BORÅS ARENA, BORÅS

2 2Elfsborg - Djurgården

Femte omgången i Allsvenskan

Nyckelhändelser
8’ MÅL 1-0 Simon Lundevall 
skjuter utanför straffområdet  i 
en snabb omställning. 
16’ BYTE Elfsborg IN: Jönsson
UT: J Nilsson pga skada
17’ Haris slår ett lågt inlägg 
igenom straffområdet utan att 
någon blårandig når bollen
19’ Haris skott utanför
21’ MÅL 1-1 Karlström stjäl 
bollen från Jon Jönsson. Karlis 
avancerar mot straffområdet, 
passar Ring som följt med hela 
vägen. Ring gör sitt första mål 
för DIF.
29’ Elfsborg i snabb omställning 
men Haris kan täcka skottet till 
hörna efter bra hemjobb
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34’ Distansskott från Elfsborg igen, 
Isaksson med och räddar till hörna
37’ Inspel till Ring som skjuter 
utanför från mitten av straffom-
rådet
41’ En dubbelhörna från Elfsborg. 
Väldigt nära mål vid andra hörnan
45’ MÅL 1-2 Badji!! Ring åter-
erövrar en förlorad boll och 
serverar Badji som gör mål! 
47’ Badji i bra läge, ungefär 
liknande Elfsborgs 1-0 men hans 
skott räddades till hörna
61’ Dyer (IFE) skjuter fri i straf-
fområdet, men utanför.
61’ BYTE IFE IN: Olsson 
UT Dyer
63’ efter en Elfsborgshörna går 
bollen sakta igenom straffområdet 
utan att varken DIF eller Elfsborg 
for kontroll över bollen.

65’ BYTE DIF IN: Ulvestad 
UT: Badji
66’ Elfsborg har bra läge igen, 
denna gång går skottet via 
Danielssons ben precis utanför 
stolpen
70’ Varning Gojani IFE
74’ BYTE IFE IN: Prodell
UT: Ishizaki 
75’ BYTE DIF IN: Kozoca 
UT: Karlström
80’ Varning S Olsson IFE
80’ Varning Dresevic IFE
85’ BYTE DIF IN: Olsson
UT: Kadewere
86’ Varning Augustinsson DIF
89’ Varning Olsson
90’  MÅL 2-2 Jönsson med ett 
långskott som passerar alla
90+3 Holmén har chans att göra 
3-2 men Isaksson räddar

Djurgården 4-4-2 

Isaksson (k)
Beijmo, Une Larsson, Danielsson, Augustinsson
Ring, Walker, Karlström (Kozica 75), Radetinac

Badji (Ulvestad 65)  Kadewere (Olsson 85)

EJ ANVÄNDA AVBYTARE:
Vaiho, Chilufya, Findell, Gunnarsson

 Elfsborg 4-5-1

Jebali
Lundevall, Gojani, Dyer (Olsson 61), Holmén, Ishisaki (Prodell 74)

A Lundqvist, J Nilsson (Jönsson 16), Dresevic, D Gustavsson
Stuhr Ellegard (k)

EJ ANVÄNDA AVBYTARE:
D Olsson (mv), Bajrami, Frick, J Karlsson,

Matchen i siffror (DIF först)
Bollinnehav 51-49
Avslut   11-15
...varav på mål 4-5
Hörnor   4-10
Frisparkar 16-13
Offside  1-2
Gula kort  2-3
 
Bilder
1: Badji och Karlström var båda inblan-
dade i målen, Badji gjorde sitt fösta och 
Karlis spelade fram till kvitteringen.
2: Walker startade igen och gjorde en bra 
insats på mitten
3: Jubel efter Rings kvittering
4: Danielsson stoppar ett anfallsförsök 
från Elfsborg
5: Sent i matchen kom kvitteringen som 
kändes väldigt snöplig

8’ Lundevall
90’ Jönsson

Ring 20’,  Badji 44Publik 6 540
Domare Glenn Nyberg



Fotboll kan se väldigt olika ut. För den som bara följer Champions 
League och ser på matcher på TVn. Möjligtvis letar en sig ner till en 
sportbar med en massa skärmar - nästan en var så att man kan se 
matchen utan att behöva interagera med andra människor. Eller så 
går man på fotboll live, med ett lag man identifierar sig med. När man 
känner passion och jublar med spelarna och lider tillsammans på läk-
taren när det går tungt. Robin Johansson skriver en krönika om skiljda 
världar som fotbollssupporter. Och är det alltid bättre med Champions 
League?

Fotbollseuropa har haft en sån vecka. En 
sån fantastisk vecka då allas ögon riktas 
mot Champions League. Det är Salah hit 
och Cristiano Ronaldo dit på TV-skärmar 
över hela världen. Det är väldigt svårt att 
förneka Champions Leagues dragningsk-
raft även för mig. Det spelar ingen roll om 
jag förbannat den moderna fotbollen och 
alla dess sjuka pengar gång på gång. Jag 
sitter där klistrad och rycks med. Vilka 
mål! Vilka spelare! Vilka stjärnor!

Men vad är det mot ett derby med 
Djurgården egentligen? Vad är det mot 
att träffa polarna på “greken” för en öl in-
nan matchen? Vad är det mot att kliva in 
på läktaren, gå fram till sin plats och höra 
Sofialäktaren värma upp? Mot att sjunga 
om “Leksand och Bajen”, mot att vara 
Djuuuuu och mot att vara bäst i stan? Vad 
är champagnedoftande semifinalfotboll i 
“Champions” mot allt det här: Inget.

Fotbollen må vara av en högre kvalitet 
när Real Madrid och Bayern München 
spelar. Men idag är det derby, alltid ack-
ompanjerat av ett välbekant illamående, 
och då blir allting äkta och nära. Då 
spelar den där kvalitet ingen roll alls. 

Pulsen kommer nå en högre nivå när Une 
nickar undan en farlig hörna, när Tino 
hittar på en ny sorts fint fram till ytterlig-
are en farlig chans eller när Kevin knorrar 
in en frispark som får Kennedy att slita 
sitt hår [sic!]. Topparna och dalarna (ej 
landskapet som motståndarna kommer 
ifrån) kommer vara högre och djupare, 
känslorna kommer vara mer svallande. 

Istället för soffan en tisdag 20:45 blir det 
läktaren en söndag 15:00. Varje spark 
och löpning händer framför ögonen med 
en hel arena som reagerar, inte med 
fördröjning och en oklippt göteborgare 
vrålandes rakt ut vid varje liten chans. 
Självklart går det ryckas med av det också, 
men för mig blir det inte magi. Magi blir 
det när det är Stockholmsderby med en 
känsla av att allt hela världen står på spel 
just där och då. En magi omöjligt går att 
förklara så att den som inte upplevt det 
ska förstå. Inte så att de förstår riktigt på 
riktigt. Det behövs upplevas på plats för 
att allt ska nå hela vägen in. Därför står 
vi här på läktaren tillsammans och stöttar 
vårt lag. Full fart framåt, håll tätt bakåt!

ROBIN JOHANSSON

DERBYFEBER

Är Champions League alltid bättre än Allsvenskan? För den som har  
passionen för ett lag finns det mer känslor under ett derby än vad en 
match mellan Liverpool och Real Madrid kan uppbringa. Men visst är det  
skönt att se på fotboll där man inte lider med ett lag ibland...



 Jonathan Ring i hemmamatchen mot Malmö (3-0) FOTO: Johan Sahlén



Matchrapport

DIF-panelen
Fyra poäng på de två senaste – vilket ändå får ses som godkänt. Vi fick revansch på Malmö 
och de två förlusterna i fjol, två matcher där vi kunde fått betydligt mer med oss, så det 
kändes logiskt att vi lyckades vinna första mötet mot dem. Det oavgjorda resultatet i Borås 
kändes surt när vi hade ledningen och kvitteringen kom sent i matchen. 

    1) Hur nöjd är du med resultaten så här lång – givet att vi faktiskt endast tog två   
 poäng på motsvarande matcher 2017? 
    2) Özcan har varierat startelvorna betydligt mer än vi sett innan. Hur tycker du att   
 resultatet varit?
   3) Ring har fått lovord efter han fått chansen att visa vad han kan. Vad ger du för   
 omdöme om hans insatser?
   4) Svagaste lagdelen har hittills varit anfallet. Med Kerim, som inte ens ses som   
 anfallare i grunden, borta har det varit tunt med alternativ. Yura har vi knappt sett  
 något av ännu. Hur tycker du att vi ska formera anfallet?
   5) Derbydags igen. Hammarby har inlett med sin bästa start sedan 50-talet – Hur   
 tror du att matchen kommer att se ut ikväll? 

DIF-panelen

Jonas Teng, 41 år, Dr. Jones 
1) Poängskörden är godkänd, men mot både 
Trelleborg och Elfsborg borde vi ha tagit 3 
poäng. Spelmässigt har det varit väldigt 
ojämnt vilket inte håller i längden om vi ska 
vara med i kampen om guld.

2) Bra. Ring, Walker och Danielsson hade 
vi inte fått se alls om startelvorna inte hade 
ändrats, och de har alla tagit chansen när 
de fick den.

3) Mycket bra, han är given i startelvan 
tycker jag. 

4) Jag tycker Özcan gjort det bra med det 
material vi har. När Kerim är hel ska han 
in på sin släpande anfallsroll igen, och i 
dagsläget är det Tino som varit bäst där 
framme av övriga anfallare. Om Kerim är 
fortsatt skada skulle jag vilja se Kozica som 
ersättare i Kerims lite släpande roll.

5) Det blir en jämn match som känns mycket 
svårtippad. Jag tror det slutar oavgjort, 
1-1. Jag vill se ett presspel över hela banan 
som vi såg i cupderbyt mot AIK, då finns 
segerchans.

Andreas Widell 46 år, Bätterwisser, 
Sektion 310

1) Antal poäng i sig är jag nöjd med men vi 
har tappat onödiga poäng i ”fel” matcher. 
Tänker på Trelleborg hemma samt 
Elfsborgs kvittering i slutminuten.

2) Det är bra att Özcan vågade släppa 
prestigen och ändra på laguppställningen 
efter två mindre lyckade insatser mot Trelle 
samt Solna aik. Att få igång merparten av 
spelarna är viktigt, särskilt viktigt blir det 

dock efter VM då matcherna i Allsvenskan 
samt Europa League kommer tätt inpå 
varandra. 

3: Ring har varit mycket bra och verkar vara 
en duktig tvåvägsspelare med offensiva som 
defensiva kvalitéer. 

4: Anfallet är som sagt svagt men varför inte 
prova Kadewere och Kozica på topp. 
Badji är tyvärr för valpig för en startplats. 

5: Jag är orolig att Hammarbys otroligt 
snabba och skickliga passningsspel 
offensivt ska ge oss stora problem. Å andra 
sidan är deras försvar inte lika vasst, det ska 
vi utnyttja. 
För första gången på länge(?) är inte DIF 
favorit inför derbyt? Kanske kan det vara 
till DIF:s fördel??? 

Tony Lyden
1) Malmö och Östersund var två riktigt bra 
matcher då DIF var både framåtlutade och 
hade bra fokus. Tror även vi mötte båda 
lagen i rätt läge. Plumpar är givetvis AIK 
och Trelleborg. Ingen av dessa matcher 
kändes spelet från cupen igen. Håglöst och 
avvaktande. Elfsborg borta är alltid en tuff 
match, men jag trodde vi skulle ta med tre 
poäng ju längre matchen led, men oavgjort 
får ses som rättvist. Poängmässigt är jag 
hyfsat nöjd, men det kommer krävas mer 
om vi skall vara med i toppen i år. 

2) Överlag mycket bra. Speciellt på 
mittbacken ser vi att nästan vilken kombo 
som helst funkar. På mittfältet bör dock 
Ulven spela varje match som går. Samtidigt 
så innebär det tighta matchande att 
skaderisken ökar, så viss rotation krävs nog 
ändå. 



DIF-panelenDIF-panelen
3) Han har exakt det där som skulle kunna 
göra honom till en startspelare i en av 
de bättre ligorna. Målet mot Elfsborg är 
givetvis en delikatess, men hans rapphet 
i övrigt gör att han sticker ut. Hastigheten 
han utför sina aktioner i finns det få, om ens 
någon, i Allsvenskan som klarar av eller ens 
tänker på. Han kan avgöra en match helt 
själv. Klasspelare. 

4) För närvarande tror jag att Tino och Badji 
är den bästa anfallsduon, men jag är sugen 
på att se Kozica i Kerim-rollen, då jag tror 
han var värvad för att just ersätta Kerim. 
Tycker inte alls Dzenis kommit till sin rätt 
offensivt på kanten. Sedan vill man ju se ett 
inhopp av Yura Movsisyan. Han skapade 
rubriker senast men hann även visa fin 
speluppfattning när han frispelade Tino i 
derbyt. 

5) Jag tror det kommer bölja fram och 
tillbaka. Hammarby har givetvis bra 
självförtroende just nu, något som kommer 
färga av sig på deras spel och sätt att ta sig 
an matchen. Mycket kommer avgöras på 
mittfältet där jag tror och hoppas att Ulven 
kommer vara instrumental för oss. Tror 
även denna match kommer leva ändå in i 
slutet.  

Tobias Johansson, 30 år Teddy 
Sheringham, Sektion 311

1) Helt klart hade jag önskat mig fler poäng 
utifrån hur det har sett ut. Men man ska inte 
glömma att vi på denna period haft ett väldigt 
tufft spelschema så kanske visar det sig i 
slutändan att det är ett ok facit. Det är sunt att 
vi har höjt kravbilden på DIF!

2) Jag tycker att det har fungerat bra. Helt 
rätt att rotera utifrån spelschema, gula kort 
etc. Det är även bra utifrån aspekten att flera 
spelare får chansen så här pass tidigt på 
säsongen och därmed måste prestera för att ta 
en plats. Özcan gör helt rätt!

3) Jag är imponerad men inte överraskad! Han 
levererar även poäng vilket är så viktigt för 
våra offensiva spelare. Han ger övriga spelare 
tid med hans lugn och skicklighet med bollen. 
Däremot så bör han ha gjort ytterligare ett mål 

mot MFF och ett mot Ellos då han hade två 
identiska lägen där han får skjuta nära målet 
efter inspel snett inåt bakåt. 

4) När Kerim är skadad så behöver vi snurra 
på Kozica, Radetinac och Ring på kanterna. 
Därför är det dagsform som avgör mellan 
Yura, Tino och Badji. I derbyt ser jag gärna 
att Yura och Tino startar med Badji som 
inhoppare!

5) Hammarby har sett bra ut. De ser betydligt 
mer synkade ut i år än förra och har många 
etablerade spelare. Därför blir det tufft men 
samtidigt är det första gången på mycket länge 
som hammarby inte är underdog. Det blir 
intressant att se hur de hanterar den biten. 
Jag tror det kan passa oss och jag hoppas att 
vi kan vara än mer kliniska framför mål. Då 
vinner vi!

STEFAN ERLANDSSON

NICKLAS TJELLANDER 

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

nicklas.tjellander@pipelinenordic.se
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Stötta Bågspännaren match genom att teckna 
ett abonnemang för hela säsongen!

Så länge lagret räcker får du boken “Va för jävla pack e ni” 
när du bokar ett årsabonnemang (ej Digital)

Priser 2018
350 kr för alla 15 allsvenska program under säsongen (digitalt program ingår, tidigare program)
120 kr för matchprogrammet i digital form (10 kr per återstående match)

Klippkort 10 program 250 kr, 5 program 135 kr
Lösnummerpriser: 30 kr för det tryckta programmet och 10 kr för digitalt.

Maila till bestall@bagspannaren.se för att lägga din beställning eller om du har frågor

Tack till alla som valt att teckna abonnemang och klippkort samt annonsörer som alla 
tillsammans gör att vi kan fortsätta med matchprogrammet! 



Djurgården gästas ikväll av något som 
nästan är helt unikt. Ett Hammarby som 
är serieledare! Bajen har inlett säsongen 
högt över alla förväntningar och de som 
trodde på den här starten innan säsongen 
går nog räkna på fem fingrar. 

Stefan Billborn fick ta klivet upp som tränare 
efter en “silly season” där nästan varenda 
tränare ryktades vara på väg in i för Bajen. Ett 
tämligen oprövat kort som huvudtränare på den 
här nivån. Det var inget som hindrade hans lag 
från att få den bästa starten på en säsong de 
kunde önska sig. 3-1 mot Sirius efter två straffar, 
ett rött kort för Sirius och ett hattrick för Jiloan 
Hamad. Ordentlig medvind på Söder och 
den vinden bar Bajen sedan vidare genom tre 
ytterligare matcher utan poängtapp. I tur och 
ordning fick IFK Göteborg, Brommapojkarna 
och IFK Norrköping se sig besegrade av de 
grönvita. Förra omgången satte dock Häcken 
stopp på det segertåget genom att klara 2-2 på 
Hisingen. 

2018 års upplaga av Hammarby har fått fart 
på sin offensiv som inget annat lag. På fem 
omgångar har tre av deras fyra anfallare (fyra av 
fem om man räknas in Imad Kahlili) redan gjort 

mål. Lägg där till en pånyttfödd Hamad som 
på fem matcher gjort fler mål än på hela förra 
säsongen. 13 gjorda mål och det är framåt det 
händer för Bajen, främst genom Hamads fötter.

En tuff uppgift för Özcan och hans mannar. Men 
om det går att sätta stopp för Hammarby framåt 
finns det möjligheter att straffa dem bakåt. För 
att även om Hammarby har gjort många mål så 
har de även släppt till en del chanser bakåt och 
släppt in mål i fyra av fem matcher. Detta trots 
att Johan Wiland varit bra och att backlinjen 
fungerat bättre än väntat.

Inför dagens match är gästerna också i en annan 
sits än de vanligtvis varit de senaste åren. De är 
serieledare, med minimalt med moln på himlen 
och ett fungerande spel. De har självförtroende, 
är målglada och har medvind. Det låter kan låta 
skrämmande för vilket lag som helst. Å andra 
sidan så är det inte ett skadeskjutet Bajen i 
dålig form som man “bara ska slå”. Det finns 
ingen bänkvärmande brasse kan gå in och göra 
hattrick.

ROBIN JOHANSSON

Motståndare

Hammarby IF
Bildades 1897
2018 spelar man sin 50:e säsong i högsta serien
2017: nia 
Publiksnitt 2017:  22 136
Hemmaarena: Tele2Arena (30 000)
Publikrekord: 31 756 mot Östersund 4 april 2016 (Tele2),  
35 756 mot Djurgården 16 sept 2003 (Råsunda)
Flest nål 2017: Pa Dibba, Björn Paulsen båda  8 mål
Tränare Stefan Billborn, första säsongen som huvudtränare, 
Assisterande 2015-17
Sv mästare: 2001
Svenska Cupen: Finalspel tre gånger
Största seger: 7-0 mot Halmstad 1/10 1972 och mot Enköping 29/9 2003. 
Största förlust: 1-9 mot Djurgården 13/8 1990 och 0-8 mot Göteborg 1/6 1925.

Spelare in i årets trupp: Simon Sandberg (Levski Sofia), Neto Borges (CA Tubarao), 
Davor Blazevic (Assyriska FF), David Fällman (Dalian Transcendence)

Senaste resultaten - målskyttar Hammarby inom parantes
Häcken - HIF  2-2 (Djuric 2)
HIF - Norrköping  2-1 (Tankovic, Dibba)
HIF - BP   4-0 (Khalili 2, Hamad, Dibba)
Göteborg - HIF  1-2 (Paulsen, Hamad)
HIF - Sirius  3-1 (Hamad 3)

Senaste laguppställning (4-3-3)
Häcken - Hammarby 22 april 2018 2-2 (1-2)

Sellberg-Wiland
Sandberg, Paulsen, Fällman, Borges

Andersen, Tankovic, Martinsson Ngouali
Khalili, Djuric, Hamad

Motståndare

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

I den högsta serien                 
Allsvenskan                   76 36 12 28 128-108  
                                           
Hemma                 38  20 10   8 64-40
Borta                                38  16  2 20  64-68

Senaste årens möten
 Hemma Borta
2017 1-1  1-3
2016 1-3  2-4
2015 2-2  1-2
2009 0-1  1-3
2008 0-2  0-3

BENGT EKSTEDT



Övrig statistik

Hammarby 5 4 1 0 13-5 8 13
AIK 5 3 2 0 8-2 6 11  
IFK Norrköping FK 5 3 1 1 8-5 3 10  
Örebro 5 2 3 0 6-3 3 9 ↑
Djurgården 5 2 2 1 7-5 2 8 ↑
BK Häcken 5 2 2 1 6-4 2 8 ↓
Malmö FF 5 2 2 1 8-8 0 8 ↓
Kalmar FF 5 2 1 2 4-5 -1 7 ↑
GIF Sundsvall 4 1 3 0 5-4 1 6 ↓
IFK Göteborg 5 2 0 3 6-7 -1 6 ↓
IF Elfsborg 5 1 1 3 5-6 -1 4 ↑
IK Sirius FK 4 1 1 2 2-4 -2 4 ↓
Dalkurd 5 1 1 3 5-8 -3 4 ↓
Östersund 5 1 1 3 3-8 -5 4  
IF Brommapojkarna 5 1 0 4 4-11 -7 3 ↓
Trelleborgs FF 5 0 1 4 3-8 -5 1 ↓

Tabellen uppdaterad 24 april
Omg 2 Sirius - Sundsvall nytt datum 3 juli

Senaste Omgången 5
21 april Östersund - Örebro 0 - 2
22 april Dalkurd - GIF Sundsvall 2 - 2

BK Häcken - Hammarby 2 - 2
AIK - IFK Göteborg 2 - 0
Trelleborgs FF - Kalmar FF 0 - 1

23 april IF Elfsborg - Djurgården 2 - 2
IFK Norrköping FK - IK Sirius FK 1 - 0
Malmö FF - IF Brommapojkarna 3 - 1

Aktuell Omgång 6
27 april AIK - IK Sirius FK
28 april IFK Göteborg - BK Häcken
29 april GIF Sundsvall - IF Elfsborg

Djurgården - Hammarby
IFK Norrköping FK - Trelleborgs FF
Kalmar FF - Malmö FF

30 april IF Brommapojkarna - Östersund
Örebro - Dalkurd

Nästa Omgång 7
5 maj Hammarby - GIF Sundsvall

Östersund - IFK Norrköping FK
6 maj IF Brommapojkarna - Djurgården

Dalkurd - Kalmar FF
IF Elfsborg - AIK
Trelleborgs FF - BK Häcken

7 maj IK Sirius FK - Örebro
Malmö FF - IFK Göteborg
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Hammarby 5 1 1 9 2
AIK 1 17 1 6
Norrköping 1 1 1  5
Örebro 1 5   1  4
Djurgården  2 1 1  2 1
BK Häcken 3 2 2 1 1
Malmö FF 1 1    1 6
Kalmar FF 1 2 1  4
GIF Sundsvall 4 1 1    3 1
IFK Göteborg 1 1  1 1
IF Elfsborg  2 1 2 1
Sirius 2 1 2 1
Dalkurd  1 3  1 3
Östersunds FK 2 1 1 5
BP 3 3  1 3
Trelleborg 14 3  17

Form Poäng
Hammarby o v v v v f 13
Malmö FF v f o o v v 11
Djurgården o v f o v v 11
AIK v o v o v f 11
Norrköping v f v o v o 11
GIF Sundsvall o v o o o v 10
BK Häcken v f v f o v 10
Örebro v o o f o o 7
Kalmar FF f v v o f f 7
IF Elfsborg o v f f f v 7
IFK Göteborg f v f f v f 6
Sirius f o v f o f 5
Östersunds FK f o v f f f 4
Dalkurd o f f v f f 4
Trelleborg f f f o f v 4
BP f f f v f f 3

Sex senaste

Sviter: Endast Allsvenskan, (Trelleborgs långa sviter påbörjades 2011 - ej i Allsvenskan 2012-17,  
övriga utan uppehåll) 
Form:  alla tävlingsmatcher, serie-, kval- och cupspel

Volkswagen Stockholm 
önskar DIF lycka till. 

Dagens tips är Nya T-Roc. 

Volkswagen Stockholm
Volkswagen Stockholm Bromma - Hammarby Sjöstad - Kista - Smista - Södertälje 

Täby - Infra City Begagnatcenter - Östermalm (enbart service).

www.volkswagenstockholm.se

Statistik DIF vs Resten:

Skytteliga
2 Markus Danielsson 5 J Hamad (Hammarby)
   Tino Kadewere 3 Moberg Karlsson (Norrk) 
1 Ring, Kozica, Badji    Buya Turay (Dalkurd), Rosenberg (MFF)

Passningsliga
2 Jonathan Ring 3 T Hysén (Göteborg)
   Jesper Karlström 2 Goitim (AIK), Lundberg (Häcken), Besara (ÖSK)

1 Tino Kadewere    Tankovic, Hamad (HaIF), Dyer, Lundevall (IFE) + 3

Poängliga
3 Kadewere (2+1) 7 J Hamad (Hammarby) (5+2)
3 Ring (1+2) 4 Moberg Karlsson (Norrk), Buya Turay (DFF)

2 Danielsson, Karlström    Lundberg (Häcken), Rosenberg (MFF), Goitom (AIK)

Varningar
2 Ulvestad, Olsson 3 Mårtenssom (ÖSK), Nielsen (TFF)
1 Waker, Augustinsson 2 Brorsson* MFF, Irandust*, Friberg (BKH), 
    Daneilsson, Badji    Ishisaki* (IFE), Goitom, Lundström (AIK)

   Strand (DFF), Thern (IFKN)
* Utvisade för 2 kort i samma match

Utvisningar (Lag)
1 DIF 2 Häcken

1 Elfsborg, AIK
   Malmö

DIF vs Resten

Statistik DIF vs Resten:

Skytteliga
2 Markus Danielsson 5 J Hamad (Hammarby)
   Tino Kadewere 3 Moberg Karlsson (Norrk) 
1 Ring, Kozica, Badji    Buya Turay (Dalkurd), Rosenberg (MFF)

Passningsliga
2 Jonathan Ring 3 T Hysén (Göteborg)
   Jesper Karlström 2 Goitim (AIK), Lundberg (Häcken), Besara (ÖSK)

1 Tino Kadewere    Tankovic, Hamad (HaIF), Dyer, Lundevall (IFE) + 3

Poängliga
3 Kadewere (2+1) 7 J Hamad (Hammarby) (5+2)
3 Ring (1+2) 4 Moberg Karlsson (Norrk), Buya Turay (DFF)

2 Danielsson, Karlström    Lundberg (Häcken), Rosenberg (MFF), Goitom (AIK)

Varningar
2 Ulvestad, Olsson 3 Mårtenssom (ÖSK), Nielsen (TFF)
1 Waker, Augustinsson 2 Brorsson* MFF, Irandust*, Friberg (BKH), 
    Daneilsson, Badji    Ishisaki* (IFE), Goitom, Lundström (AIK)

   Strand (DFF), Thern (IFKN)
* Utvisade för 2 kort i samma match

Utvisningar (Lag)
1 DIF 2 Häcken

1 Elfsborg, AIK
   Malmö

Omg 16 tidiga matcher
2 maj IK Sirius FK - AIK
3 maj Malmö FF - Djurgården
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Datum - H/B Res Plac Publik Domare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 30 35
20 feb Degerfors IF SC H 6-0 5 568 A Kanerva 5 b b 2 1 k                   1 24 62                  b

27 feb IK Frej SC B 0-1 2 516 M Lindgren 1 b b 7 k 9 24 b

04 mar Jönköping Södra SC H 1-0 6 214 S Johannesson b b 1 b 9 k                   7 4

12 mar Häcken SC Kvart H 1-0 6 697 M Al-Hakim 22 b k                   24 11 b 1                 b

18 mar AIK SC Semi B 0-2 21 200 A Ekberg 6 13 b 24 1
k                  
b 1                 b

01 apr Östersund B 0-1 6 7 114 S Johannesson k 1 7 ej spelklar

08 apr Trelleborg H 1-1 5 17 190 M Lindgren k 1 b b 7 7

15 apr AIK B 0-2 7 30 552 J Eriksson b b b 7 k 9 10

18 apr Malmö H 2-0 4 13 010 M Al-Hakim 1           11 b k                   avs. b b 2

23 apr Elfsborg B 2-2 5 6 540 G Nyberg k b 1                 b 24 avs. 1                 b b b

29 apr Hammarby H 15:00
03 maj Malmö (omg 16) B 19:00
06 maj BP B 15:00
10 maj Malmö SC Final H 15:00
13 maj Dalkurd H 15:00
17 maj Örebro H 19:00
24 maj Göteborg B 19:00
27 maj Sirius B 17:30
08 jul Norrköping H 17:30
15 jul Kalmar B 14:00
22 jul Häcken H 15:00
29 jul Sundsvall H 15:00

12 aug Häcken B 15:00
19 aug Kalmar H 17:30
26 aug Elfsborg H 17:30
02 sep Hammarby B
16 sep BP H
23 sep Trelleborg B
26 sep Sundsvall B
30 sep Östersund H
07 okt Norrköping B
21 okt AIK H
28 okt Örebro B
31 okt Göteborg H
04 nov Dalkurd B
11 nov Sirius H

Startspelare

Avbytare

SC = Svenska   Cupen

b = Utbytt 
k = Lagkapten
Siffra anger antal mål

siffra anger vem bytet 
gjordes mot

! Utlånad men 
tillgänglig för spel 
* Utlånad
** Lämnat klubben

Djurgården Fotboll 2018
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Datum - H/B Res Plac Publik Domare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 27 30 31 44 58
20 feb Degerfors IF SC H 1-2 7 000 M Al-Hakim        b 1            b b k

27 feb Brommapojkarna SC B 1-1 2 531 J Hamlin b 8 b b 11 k 1 2

04 mar Helsingborg SC H 2-0 4 025 M Strömbergsson 19 b 12 6 b k b 1

03 apr Sirius H 19:00 M Al-Hakim ! * ! ** ! !

09 apr Häcken B 17:30
16 apr Elfsborg H 17:30
24 apr Malmö B 19:00
27 apr Halmstad B 19:00

01 maj Norrköping H 17:30
07 maj Örebro B 17:30
15 maj Göteborg H 19:00
18 maj Jönköping Södra B 19:00
22 maj AIK H 19:00
27 maj AFC Eskilstuna H 16:00
04 jun Hammarby B 15:00
01 jul Kalmar H 16:00
10 jul Sundsvall H 19:00
15 jul Östersund B 18:00
23 jul Östersund H 15:00
31 jul AFC Eskilstuna B 19:00

07 aug Malmö H 19:00
13 aug Norrköping B 17:30
20 aug Halmstad H 15:00
27 aug AIK B 15:00
10 sep Göteborg B
17 sep Örebro H
20 sep Elfsborg B
24 sep Hammarby H
01 okt Sundsvall B
15 okt Sirius B
22 okt Häcken H
29 okt Jönköping Södra H
05 nov Kalmar B

Startspelare

Avbytare

SC = Svenska   Cupen

b = Utbytt 
k = Lagkapten
Siffra anger antal mål

siffra anger vem bytet 
gjordes mot

! Utlånad men 
tillgänglig för spel 
* Utlånad
** Lämnat klubben

Djurgården Fotboll 2017
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Kommande matcher på Stockholmsarenan
Final svenska cupen Djurgården - Malmö 10 maj kl 15.00 

Allsvenskan omgång 8 Djurgården - Dalkurd 13 maj kl 15.00

HAMMARBY
 1. Johan Sellberg-Wiland
 25. Davor Blazevic
 27. Benny Lekström

 2. Simon Sandberg
 4. Bjørn Paulsen
 5. David Fällman
 13. Mads Fenger
 23. Marcus Degerlund
 30. Neto Borges
 77. Mats Solheim

6. Jiloan Hamad
8. Jeppe Andersen
10. Kennedy Bakircioglu
11. Arnór Smárason
18. Rebin Asaad
19. Serge-Junior Martinsson Ngouali
26. Erkan Zengin
28. Gershon Koffie 

7. Imad Khalili
14. Pa Amat Dibba
21. Sander Svendsen
22. Muamer Tankovic
40. Nikola Djurdjic
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Dagens domare:  Martin Strömbergsson 
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 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
 11. Jonathan Ring 
 10. Kerim Mrabti  
 14. Besard Sabovic 
 17. Hampus Finndell 
 18. Edward Chilufya 

 23. Fredrik Ulvestad 

 19. Yura Movsisyan  
 20. Aliou Badji  
 21. Julian Kristoffersen 
 24. Tino Kadewere  


