
Matchprogram Allsvenskan 
Omgång 9

Djurgården - Örebro SK
17 maj 2018 kl 19.00
StockholmsArenan Pris 30 kr

MATCH

Vi är en del av Svensk Fotbolls
arbete för mångfald
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Omslag:Firande efter medaljsermonin vid cupfinalen då 
tusentals djurgårdare firade tillsammans

Momsreg:  SE 700903009401 

Texter och foton skickas till text@bagspannaren.se

Kontakt:  info@bagspannaren.se
 www.bagspannaren.se
Plusgiro:  730 959-4 

Välkomna till ny match med cupmästarna! I 
detta matchprogram passar vi på att suga lite 
extra på cupkaramellen med en Krönika från ”Ett 
rop ifrån Västerort” som skrevs efter cupfinalen 
om de känslor som väcktes vid den matchen. 
Patrik, som ligger bakom den pseudonymen, är 
också involverad i initiativet med att få samla 
fler lokala grupperingar med Djurgårdare. Nu 
när vi är så många som går är det inte helt lätt 
att hitta varandra. När jag började gå på matcher 
i början av 80-talet var det lätt att lära känna 
alla som var i rätt ålder. Vi var ett stort gäng 
födda början av 70-talet som bildade en stark 
kärna efter de ”äldre”. Det känns som att de 
flesta av de fortfarande är aktiva även om några 
har fallit ifrån genom åren. Så det är viktigt 
för identiteten att hitta sina Djurgårdsvänner, 
dels för att vi alltid finns här. Jag byggde under 
mina tonår upp en ny bekantskapskrets, utanför 
skolan och bostadsområdet. Och det var mina 
Djurgårdsvänner, eller som vi känner det; 
”Djurgårdsfamiljen”. Det är verkligen en varm 
familj, även om det också finns dagar man 
undrar om vi egentligen gillar varandra – när 
vi tjafsar om tränare, nyförvärv eller annat 
viktigt. Men vi hittar oftast tillbaka tillvarandra. 
I Djurgårdsfamiljen har vi lärt känna människor 
vi troligtvis inte skulle kommit i kontakt med 
annars. I övrigt väldigt olika liv och yrken, men 
i engagemanget i supporterskapet förbrödras 
vi till en fantastisk familj. Det finns inget som 
hindrar. Jag har varit engagerad i Blue Saints, 

gjort ideellt arbete på Klocktornet när jag var 
arbetslös, hjälpt djurgårdskompisar som behöver 
stöd. Gått på fester tillsammans och suttit i bussar 
land och rike runt och pratat om allt mellan 
himmel och jord. Och självklart är det inte alla 
som blir närmsta vännerna men vi har alltid 
Djurgårdsgemenskapen. Djurgårdsfamiljen är 
också namnet nu när nya initiativet drogs igång, 
på sidan djurgardsfamiljen.se finns krönikor, 
en biljettpool mm. Läs mer längre fram i 
programmet. 

Jag unnar er alla att hitta in i Djurgårdsfamiljen 
om ni inte redan gjort det!

Efter dagens match är det två bortamatcher innan 
det är VM-uppehåll. Så nästa hemmamatch 
i Allsvenskan är inte förrän i juli, den 8:e när 
Norrköping kommer på besök. 
Innan dess spelas den traditionella 
Stadionmatchen, i år mot Århus, som kommer 
till Stadion den 30 juni, på dagen fem år efter sista 
allsvenska matchen med herrlaget på Stadion. 
Som bekant spelar ju damlaget hemmamatcherna 
på Stadion så det finns bra tillfällen att besöka vår 
kära borg även under säsongen.  

STEFAN ERLANDSSON

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



Det var en oerhört viktig seger mot 
Dalkurd för oss. Efter cupfinalen och 
några dagars vila. Vi hade en hög 
anspänningsnivå och lite trötta. Vi 
börjar bra med bra chans för Une 
Larsson men sedan går vi tillbaka 
till samma spel som vi hade mot BP 
bland annat. Då får Dalkurd ett par 
kontringschanser. Isaksson gör en bra 
räddning på en av dem. Vi var inte 
nöjda med första halvlek men vi höjer oss till andra. När målet kommer har vi 
förtjänat det. Det hade varit skönt att sätta dit tvåan men sista kvarten släpper 
vi in Dalkurd igen och de är riktigt nära en kvittering på övertid. Det hade varit 
tungt med  en kvittering där. Jag tror att cupfinalen satt i kropparna och det gör 
att vi inte kommer upp i den nivå vi vill. Två spelare blev tvungna att gå av, Une 
för att kroppen tog slut och skada på Haris. Det störde våra planerade byten. 
Skönt att hålla nollan igen i serien – i cupen har det ju gått bra – och att vi gör 
mål igen. Kvällens match är en mycket viktig match för oss. Alla matcher som vi 
spelar fram till sommaruppehållet ser vi som finaler och det gäller även den här. 
Så Det gäller att förbereda sig på absolut bästa sätt. En bra motståndare väntar 
men vi har två vinster i ryggen och det känns skönt. 
Jag hoppas att vi är lite mer utvilade än senast mot Dalkurd och att vi kan göra 
en bättre prestation. 
Läget i truppen: Jonathan Augustinssons hjärnskakning har fått klinga av 
och han medverkade i spelet under tisdagens träningspass. Så Jonis är på väg 
tillbaka medan Johan Andersson har börjat få upp farten i sitt löpandet. När det 
gäller Haris Radetinac fick han en smäll på axeln mot Dalkurd och vi får se hur 
Haris mår inför matchen.

       STEFAN ERLANDSSON 
(DIF-TV)

Özcans tankar

Stötta Bågspännaren match genom att teckna 
ett abonnemang efter VM!

Så länge lagret räcker får du boken “Va för jävla pack e ni” när du bokar ett abonnemang

Priser 2018
Abonnemang efter VM 250 kr för alla tio programmet
10 kr för matchprogrammet i digital form per match.  
Det går att boka resterande matcher under hela säsongen

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

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

Utan abonnenter är det svårt att klara planering och ekonomin. Stötta vårt matchprogram genom att 
teckna ditt abonnemang. Skicka ett mail till bestall@bagspannaren.se

För annonsbokning kontakta annons@bagspannaren.se för mer information. 
Annonspriser från 1000 kr (exkl moms)



Senaste matcherna Senaste matcherna

MATCHRAPPORT 8 APRIL STOCKHOLMSARENAN - TELE2ARENA

1 0Djurgården - Dalkurd FF

55’ Kadewere

Åttonde omg i Allsvenskan

Özcan efter matchen:
Vi började matchen okej där vi 
har chansen att ta ledningen men 
sedan går vi in i samma spel vi 
haft i bl a matchen mot BP och 
vi ger Dalkurd ett par kontrings-
chanser. Till andra halvlek är 
vi bättre och skapar mer, både 
innan och efter målet. På slutet 
släpper vi greppet något och ger 
återigen Dalkurd chanser men 
vi tar tre sköna poäng trots kort 
vila efter cupfinalen. 

1

2

4 5

3

Nyckelhändelser  
11’ BYTE DFF IN: Pllana UT: 
Stadler pga skada
25’ Dalkurds Berg helt fri i straff-
området. Isaksson täcker skottet.  
32’ Ayad fri för Dalkurd, men jag-
ande Danielsson stör i skottögon-
blicket och det går högt över målet
38’ Varning Amin (DFF)
44’ Jakob Une Larsson nickar efter 
frispark men avslutet går över 
målet
52’ Haris blir liggande i straffom-
rådet efter en raid på högerkanten. 
Först går tankarna på korsbanden 
men det är axeln som fått en småll
53’ BYTE DIF IN: Kozica UT: 
Radetinac
53’ BYTE DFF IN: Bnou Marzouk 
UT: Ayaz

54’ Skott på mål Walker
55’ Skott i stolpen Kadewere
55’ MÅL 1-0 Kadewere på Beijmos 
framspelning
64’ BYTE DIF IN: Gunnarsson UT: 
Une Larsson
74’ BYTE DFF IN: Awad UT: Berg
74’ BYTE DIF IN: Badji UT: Mrabti
75’ Hårt pressat skott av Beijmo som 
målvakten tippar ut till hörna
77’ Tre hörnor på rad för DIF, i 
samband med den sista nickar Badji 
bollen i ribban
90+1’ Ring i bra läge men skjuter 
över målet
90+2’ Dalkurd har sin bästa chans 
i andra halvlek, Marzouk vann en 
nickduell men bollen gick utanför 
målet

Djurgården 4-4-2 

Isaksson
Beijmo, Danielsson, J Olsson (k), Une Larsson (Gunnarsson 64)

Ring, Ulvestad, Walker, Radetinac (Kozica 53)
Kadewere, Mrabti (Badji 74)

EJ ANVÄNDA AVBYTARE:
Vaiho (mv), Chilufya, Karlström, Movsisyan

Dalkurd 4-3-3

Ayaz (Bnou Marzouk 53), Sugita, Stadler (Pilana 11)
Amin, Lawan, O Berg (Awad 74)

Jasarevic, Ceesay, Löfkvist, Strand
Demircan

EJ ANVÄNDA AVBYTARE:
Wahlstedt (mv), Ahmed, Bertilsson, De John

Matchen i siffror
Bollinnehav 57-43
Avslut   14-13
...varav på mål 5-1
...i målställning  2-0
Hörnor   10-1
Frisparkar 9-15
Offside  2-0
Gula kort  0-1

Bilder
1: Tino placerar ett avslut som går i... 
stolpen
2: Haris håller undan innan...
3: ... han blir liggande och ser ut att vara 
skadad. Det är axeln som har fått en smäll
4: Badji kom in sista kvarten och hann 
också träffa målställningen. Här i närkamp 
med Kebba Ceesay
5: Kevin Walker i närkamp med Dalkurds 
försvar

Publik 10 432
Domare Magnus Lindgren



KrönikaKrönika

Hur ska man egentligen påbörja en 
text där man ska försöka beskriva 
alla känslor och all eufori som cup-
finalen framkallade? Ja det är inte 
det lättaste, men vi kan väl i alla fall 
konstatera att det här var precis vad 
våra sargade Djurgårdshjärtan be-
hövde. Och då pratar jag inte bara 
om titeln, utan även om att få skapa 
en sådan stämning, inför en sådan 
stor publik, med två magnifika tifon, 
och få vinna med 3-0 mot regerande 
mästarna.

Vi börjar med uppladdningen. Man såg 
matchtröjor över hela stan under gårda-
gen och alla pubar runt omkring arenan 
var fullsmockade med Djurgårdare, för att 
inte tala om Open Air samlingen där det 
rådde riktig festivalstämning. En riktigt 
skön känsla redan innan man ens kom in 
på arenan med andra ord och det är inte 
utan att man kände att vi alla borde bli 
bättre på att bära matchtröja oftare.

Sen när man kom in på arenan slogs man 
av att det kändes som att det var något ele-
ktriskt i luften. Folk var verkligen taggade 

till tårna, mer än jag någonsin hade kun-
nat hoppas på, och flagghavet på både övre 
och undre läktaren var sjukt mäktigt, det 
kändes som Curva Sud på en Roma-match 
eller liknande. Det kändes för ett ögonblick 
som att man inte bara var del bara något 
större, utan något som hade vuxit sig så 
jävla stort och bortom kontroll att det inte 
längre kunde tyglas. Det var beslutsam-
heten man får av 13 titellösa år, otaliga 
kriser och jag vet inte hur många derby-
förluster, där hela Djurgårdsfamiljen, 20 
000 av de absolut bästa och finaste män-
niskorna i Stockholms stad, hade bestämt 
sig för att vid det här vägskälet finns det 
bara en väg att ta, och det är inte vägen 
mot förlust, kris, tränarbyte och kravaller, 
utan den mot titlar, välfyllda läktare och 
framtidstro.

Stämningen var nog det absolut bästa jag 
har varit med om på en Djurgårdsläktare. 
Ja, jag var på Köpenhamn borta. Och ja, 
jag var på Partizan hemma. Jag har även 
varit på de flesta derbyn sen sent 90-tal. 
Men jag har nog aldrig upplevt detta ti-
digare, där inte bara klacken och Slaktis, 
utan nästan hela arenan stämmer upp i 

sång. Där varje person runt omkring en 
visar upp en sådan enorm vilja och kärlek 
till Djurgården, spelarna och den övriga 
publiken. Där summan av 1+1 blev 3. Vi har 
sett glimtar av detta tidigare. Vi har sett det 
i matcher såsom Malmö hemma 2013 på 
Stadion, första matchen på Tele2 Arena, 
när vi besegrade Göteborg hemma under 
Mark Dempsey, när vi sjöng ut bajen borta 
i första derbyt på Tele2, när vi sjöng ut råt-
torna i första derbyt på Friends, osv. Men 
jag tror aldrig jag har upplevt det under en 
hel match på ett sådant sätt tidigare, där 
hela arenan levde med i varje situation och 
fullständigt vibrerade. Alla hade bestämt 
sig inte bara för att hjälpa spelarna att bärga 
guldet, utan även för att manifestera vilka vi 
är och vad vi är kapabla till att göra när det 
verkligen gäller!

Att spelarna gör en fantastisk prestation bör 
självklart nämnas också. Vi kommer från en 
riktig kris i Allsvenskan men spelarna går ut 
och spelar med ett enormt självförtroende, 
sjukt imponerande! Man kan inte riktigt 
nämna några enskilda spelare, för san-
ningen är att precis alla på plan gjorde en 
riktigt fin insats. Men ok, det sättet Isaks-

son offrar sig på när Malmö nästan gör 
mål i först halvlek är fantastiskt. Även hur 
han hänsynslöst kastar sig in i duellen mot 
Malmöanfallare i andra halvlek och nästan 
åker på en hjärnskakning. Och att Kerim 
går in efter en skadeperiod och är så pass 
bra och visar att Djurgården med och utan 
honom är som två helt olika lag. Ulven och 
Karlis på mitten som fullständigt pulvris-
erar Malmös mittfältare, jag har nog aldrig 
sett en bättre duellspelare i blårandigt än 
Ulvestad. Jonas Olsson som visar precis 
hur hungrig han var på den där titeln, men 
som ändå undviker att bli övertaggad som 
han stundtals har blivit tidigare, Une Lars-
son som går in som vänsterback och gör 
en magnifik insats och kröner det med det 
enormt viktiga 1-0 målet. Felix som efter en 
svajig vårsäsong går in och äntligen är den 
där Felix vi vande oss att se förra året. Ring, 
som hotar varje gång han får bollen och som 
gör ett riktigt klassmål. Ja, alla förtjänar 
egentligen beröm men jag nöjer mig där.
Vad betyder det här för framtiden då? Jo 
enormt mycket!
Först och främst var det otroligt viktigt 
rent sportsligt. Bosse Andersson fick en 
stor belöning för allt hans slit under de se-

Vi är Djurgården!



naste åren, och ett kvitto på att vi fortfar-
ande är på väg åt rätt håll. Vi har stabiliserat 
ekonomin, blivit ett topplag igen, tagit oss 
till Europa och nu har vi också vunnit en ti-
tel. Detta kommer göra det lättare att värva 
spelare i sommar, oavsett hur det går i Alls-
venskan, och det sänder en signal till resten 
av fotbolls-Sverige att Djurgår´n verkligen 
är att räkna med igen.
Sen är det emotionella värdet av att Isaks-
son får vinna ett guld i sin sista säsong i DIF 
enormt stort. Att Jonas Olsson får kröna en 
fantastisk karriär med ett guld i blårandigt. 
Att urdjurgårdare som Une Larsson och 
Kerim får vinna ett guld med föreningen i 
deras hjärtan. Att Tino, Badji och Chilli kan 
skriva hem till sina släktingar i Afrika och 
berätta att de har vunnit cupen uppe i Sver-
ige. Ja, det känns fantastiskt att se spelar-
nas glädje och att veta hur mycket det här 
betyder för dom.

De enda jag unnar det här guldet ännu mer 
är vi supportrar och framför allt ni lite yngre 
som inte var med under guldåren tidigt 
2000-tal. Vi har inte vunnit en titel på 13 
år, vi har haft otaliga kriser, stundtals låga 
publiksiffror och halvdan stämning, stund-
tals har man varit orolig för inte vår existens 
så i alla fall vår framtid som en förening att 
räkna med. Vi har haft alla emot oss, Aik 
har ständigt varit ett topplag och bajen har 
som vanligt varit medias gullegris och fått 
en enorm skjuts publikt. Vi har kämpat i 
ständig motvind har det känts som och så 
fort något går bra så har det snabbt följts av 
en rejäl smocka. Men vi har stått pall!
Vi har stått pall otaliga kriser där det 
har stormat kring vår förening, och där 
det stundtals även varit osämja inom 

Djurgårdsfamiljen. Vi har stått pall ota-
liga sportsliga kriser med tränarbyten och 
bottenstrider. Och vi har stått pall ett der-
byspöke som hade fått vem som helst föru-
tom oss djurgårdare att ge upp fullständigt. 
Vi har stått pall allt detta, och för oss lite äl-
dre som var med under guldåren så var det 
tufft, men det måste ha varit otaliga resor 
värre för alla yngre som aldrig har fått up-
pleva en ordentlig framgång och där många 
måste ha tagit sig en rejäl funderare på vad 
man egentligen håller på med och om det är 
värt det. Jag hoppas att ni efter detta aldrig 
behöver gå i dom tankarna igen (om ni nu 
någonsin gjorde det). Nu vet vi vad det är vi 
strävar mot, vad målet är när man står och 
sjunger i en Allsvensk lunkmatch eller i ett 
gruppspel i Svenska Cupen. Det är det här 
man strävar mot. Att få stå på toppen. Att få 
spela den här typen av matcher på hemma-
plan och få känslan av att man är en del av 

något så ofantligt stort. Och känslan av att 
få känna den där absoluta stoltheten över 
att vara djurgårdare, över att se matchtrö-
jor vart man än vänder sig på stan, och över 
att veta att det inte finns något som en gna-
gare eller bajare kan säga under den närm-
sta framtiden, för vi har precis vunnit en 
titel, något de inte åstadkommit på väldigt 
många år.

För vår identitet så var detta oerhört viktigt. 
Det har diskuterats på olika forum vilka vi 
egentligen är, om Aik för stunden är bäst 
sportsligt, och bajen för stunden har mest 
publik, vilka är då vi, och vad är vi bäst 
på? Ja dels så är vi Sveriges framgångsri-
kaste förening och vi spelar i högsta ligan 
i Sveriges två största sporter, så att vi ens 

ska behöva ställa oss den frågan är egent-
ligen konstigt. Vi är även den mest genu-
ina Stockholmsföreningen. Aik är Solna, 
bajen är Södermalm, vi är Stockholm! Och 
nu är vi äntligen även vinnare igen! För-
lorarstämpeln passar oss inte, det är ba-
jen som prenumererar på den. Vi är stolta 
Djurgårdens IF, med vår anrika historia, 
vår förankring runt om i Stockholm i mas-
sor av sporter, vårt vackra klubbmärke, vår 
fantastiska blårandiga matchtröja, våra 
legender såsom Knivsta och Tumba, Stock-
holms Stadion, Östra Station, ja the list goes 
on. Vi vet egentligen precis vilka vi är, och 
att vi fick vara över 20 000 djurgårdare på 
Stockholmsarenan, där vi levererar sådana 
tifon och skapar en sådan stämning, på-
minde nog alla om hur stolta vi kan vara 
över oss själva, Djurgårdsfamiljen, och vår 
förening, Djurgårdens IF. Detta var kanske 
än viktigare än själva cuptiteln i sig, i alla 
fall för mig.
Jag skulle vilja säga att vi i och med den-

na titeln nu kan vända blad och på riktigt 
blicka framåt igen. Man tänkte lite så efter 
förra säsongen. Men att vara ett topplag är 
något som snabbt kan förbytas, och att spe-
la i Europa kan bli ett kort äventyr om man 
har otur. Men att vinna titlar, då skriver 
man in sig i historieböckerna. Det är något 
ingen kan ifrågasätta. Och nu har vi vunnit 
en titel, nu kan vi se framåt igen, ta oss an 
Allsvenskan med ett helt annat självförtro-
ende. Vi är Djurgårdens IF, Sveriges mest 
framgångsrika förening, vi är vinnare igen, 
och nu jävlar ska vi visa det även i Allsven-
skan under återstoden av den här säsongen! 
Och vi ska äntligen få visa vad vi går för ute 
i Europa!  
Tack Djurgårdsfamiljen, gårdagen var ett av 
de bästa minnena i mitt Djurgårdsliv. Hop-
pas ni känner likadant!

PATRIK SUNDQVIST 
”ETT ROP I FRÅN VÄSTERORT”

KrönikaKrönika

Ni har väl inte missat det nya initiativet ”Djurgårdsfamiljen? 
Gå in på djurgardsfamiljen.se  för mer info.



 1) TIFO innan cupfinalen, med bucklan i storformat 2) Publikbild under matchen vid aktivsittplats, framför nedreläktaren 3) Publikbild 
från Övre sektionerna med Sofialäktaren i bakgrunden 

FOTO: Cristian Lopez, jarnkaminerna.se



Matchrapport

DIF-panelen
Efter en stark cupfinal hade vi en match mot Dalkurd som vi också vann, men matchen 
var en helt annan typ av match än cupfinalen. Inte alls samma kamp på planen och både 
vi och Dalkurd tillät mer spel utan avbrott. Det var svårt att tända till både på planen och 
på läktarna – även om många på ståplats gjorde sitt bästa för att ändå hålla igång under 
hela matchen. Och även om Dalkurd mycket väl kunde knipit en poäng så vann vi till slut 
välförtjänt. 

Kvällens match är den sista innan sommaruppehållet, men två bortamatcher skall också 
klaras av innan VM-vilan kommer.

  1) Under våren har vi spelat fyra hemma med skrapat ihop 7/12 poäng. Förlust mot 
Hammarby och poängtapp mot Trelleborg är bottennappen. Vi har också spelat fyra 
cupmatcher på Tele2, med segrar i samtliga så klart.. Anser du att vi är ett starkt hemmalag 
2018?
  2) I det tuffa spelschema vi har nu, om du får bestämma, vilken spelare skulle du vilja ge 
mer speltid och varför?
  3) Vi har ju ett längre uppehåll i år pga VM i Ryssland. Följer du VM, i så fall hur mycket? 
  4) I och med cupsegern går vi in i andra kvalrundan till Europa League. Är det något land/
stad som du skulle vilja att resan går till – och åker du då?
  5) Örebro har inlett säsongen starkt men i senaste matchen mot Hammarby blev det kaos 
med två utvisningar och tappad ledning. Tre spelare avstängda i dagens match. Vad tror du 
om Örebros chanser att ta poäng i dag?

DIF-panelen

Jonas Teng, 41 år, Dr. Jones 

1) Vi är iallafall svårslagna, men vi 
har haft problem att skapa tillräckligt 
många kvalificerade målchanser även 
på hemmaplan. Krysset mot Trelleborg 
berodde på denna oförmåga att omsätta 
spelövertaget i målchanser. Förlusten mot 
Hammarby var slumpartad i slutminuten, 
och därför extra tung.

2) Kevin Walker. Jag tycker han är vår 
mest underskattade spelare och är ett vasst 

vapen på fasta. Samtidigt känns Ulvestad 
given, och Karlström har varit bra de 
senaste matcherna, så det är inte enkelt. 
Jag tycker Özcan gör rätt och matchar alla 
tre innermittarna, det behövs att ha alla 
tre med matchtempo i kroppen utan alltför 
långa episoder på bänken.

3) Såklart, det blir Sveriges matcher och så 
mycket som jag hinner se i övrigt. Jag brukar 
hitta favoriter under turneringens gång, har 
inga andra fasta favoriter än Sverige.

4) Det blir oerhört kul oavsett vilka vi möter, 
och jag hoppas innerligt att jag kommer ha 
möjlighet att åka på någon bortamatch. 

5) De är ett väldigt bra lag, det har de visat 
upp hittills. Jag har tittat på utvisningarna 
i deras match mot Hammarby, och jag 
tycker det är fullständigt underkänt av 
domarteamet att avgöra en match på det 
sättet med ett felaktigt domslut. Jag tror 
ÖSK kommer vara mycket revanschsugna 
och att det inte kommer vara någon fördel 
för oss med avstängningarna. De har god 
chans att ta poäng, och vi måste prestera på 
topp för att vinna.

Andreas Widell 46 år, Bätterwisser, 
Sektion 310

1) Vi är ett ok starkt lag på hemmaplan. 
Problemet är att det lag vi har inte är 
tillräckligt bra på att ”spela snabbt” och föra 
matcherna mot lag som backar hem. Ingen 
kan slå den avgörande bollen i djupled utan 
allt ska gå via kanterna.

2) Skulle vilja att Gunnarsson får mer 
speltid. Han är närmast unik i att kunna 
spela bra oavsett position och har en hög 
lägstanivå. I övrigt undrar man hur dåliga 
Yura samt Kristoffersson är med tanke 

på att de ej får speltid trots problemen 
offensivt.
3) Har sett nästan alla matcher i vm sedan 
vm i Spanien 1982 så,  JA jag kommer se 
så matcher jag kan. Kul att Sverige är med 
men inte avgörande för mitt totala intresse. 
Tror Sverige får svårt att gå vidare från 
gruppspelet. 

4) Ge mig Burnley! Som anglofil skulle jag 
se detta som en riktig kultresa. Åker om jag 
kan...

5) Trots att vi gynnas av deras avstängningar 
tycker jag synd om Ösk. En helt horribel 
domarinsats förstörde verkligen deras 
match i helgen och jag önskar faktiskt att 
domare i särskilda fall (som i matchen 
senast) skulle kunna bli avstängda i 
efterhand...  Tror på 2-0 till DIF. 

Tobias Johansson, 30 år Teddy 
Sheringham, Sektion 311

1) Vi är starka hemma men vi har en bit kvar 
tills där vi önskar vara. I cupfinalen var det 
ett trendbrott då vi vann med riktigt mycket 
publik hemma. Det har vi aldrig gjort och 
därför är känslan att vi kan bli ett ännu 
bättre hemmalag. 



DjurgårdsfamiljenDIF-panelen
2) Jag tycker att Özcan gör det bra och 
jag kan inte säga att det är någon speciell 
spelare som jag skulle vilja ge mer speltid. 
Jag hade hoppats att vi Hampus F hade fått 
några minuter men jag tror att det kräver 
att vi leder och ska spela av matcherna. Som 
mot Tff hade det varit perfekt. Tyvärr blev 
det ju inget sånt resultat då!

I och med antalet matcher och en del skador 
så tycker jag ändå att de spelare jag anser 
ska spela har de minuter som de förtjänar!

3) Följer VM men i betydligt mindre 
omfattning än tidigare mästerskap. 
Självklart spelas det ett VM-tipp i 
vänskapskretsen som gör att matcherna 
blir än mer intressant. I år verkar dessutom 
vara passande tider om man jobbar dagtid 
främst!

4) Burnley hade varit den mest optimala 
anser jag. Lätt att resa till, stor kapacitet 
och så klart enormt skoj med England. Jag 
kommer göra mitt bästa för att komma 
iväg var det än blir men inser att det finns 
”enklare” resor än andra!

5) Örebro har överraskat och gjort det bra. 
Jag sätter ett frågetecken för deras bredd 
som kommer att sättas på prov idag. En 
självklart viktig match för oss om vi ska 
kunna klättra ett par placeringar innan VM-
uppehållet. Jag tror givetvis på 3-poäng för 
oss! 

STEFAN ERLANDSSON

NICKLAS TJELLANDER 

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

nicklas.tjellander@pipelinenordic.se
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  Sweden
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Djurgårdsfamiljen på Facebook!
 
Nyligen lanserades ett initiativ som heter ”Djurgårdsfamiljen”, där en viktig 
beståndsdel är att samla alla djurgårdare i lokala Facebook-grupper av stilen 
”Djurgårdsfamiljen – Huddinge”. Initiativet har fått en riktigt bra start och det finns 
i dagsläget 37 st grupper och det är över 2500 djurgårdare som har gått med i sin 
lokala grupp. Tanken är att grupperna som fungera som mötesplatser för djurgård-
are som bor i samma område, samt att gruppmedlemmarna tillsammans ska 
verka för att stärka Djurgården där man bor. Man ska till exempel kunna hitta folk 
att gå på hemmamatcher med, eller kanske samåka till någon bortamatch! 
 
Vi har även startat något som kallas ”Djurgårds-
familjens biljettfond” där tanken är att man i 
samarbete med Djurgården Fotboll via de lokala 
grupperna distribuerar gratisbiljetter till utvalda 
målgrupper såsom skolor, föreningar, mm. På 
så sätt kan gruppmedlemmarna tillsammans 
hjälpa till att rekrytera framtidens djurgårdare!
 
Det planeras även för att alla grupper ska ha 
lokala pubsamlingar innan matchen Djurgården-
Norrköping 8 juli, första matchen efter uppehål-
let. Det kan bli riktigt grymt så se till att gå med i 
er lokala grupp redan idag så ni inte missar det!
 
På http://djurgardsfamiljen.se  kan man hitta 
alla Facebookgrupperna, och om ens ort inte 
finns representerad är det bara att själv skapa 
en grupp och höra av sig så lägger vi upp den!
 
Låt oss tillsammans hjälpas åt för att stärka DIF över hela Stockholm och göra 
skäl för epitetet Stockholms Stolthet!



Bortsett från ett par ettåriga sejourer i 
Superettan har Örebro varit ett stabilt 
allsvenskt lag hela 90- och 00-talet 
(och 10-talet). Närkingarna väntar 
fortfarande på sitt första allsvenska guld, 
men när man slutade tvåa i Allsvenskan 
1994 skapade dubbel historia: inget 
annat allsvenskt lag har lyckats göra mål 
i varje match under en hel säsong!

ÖSK har en trogen fanskara med den officiella 
supporterföreningen Kubanerna, namnet 
kommer från 90-talets målspruta Miroslaw 
Kubisztal. Bland andra klubblegendarer märks 
Thomas Nordahl, son till legenden Gunnar 
och sedermera expertkommentator i tv, som 
spelade i klubben 1965-1978 och gjorde över 
100 mål. Sven “Dala” Dahlqvist, sedermera 
allsvensk tränare, hade även han en lång karriär 
i klubben - hans stabila försvarsspel gav upphov 
till den klassiska ramsan “Rädda våra liv, rädda 
våra barn, bort med Dala från fotbollsplan”. 
Stabilt försvarsspel är utmärkande även för 
Örebro 2018, där Axel Kjälls 3-5-2-uppställning 
har skördat framgångar i inledningen. Dagens 
match mot DIF blir något av ett test då tre 
ordinarie spelare - Johan Mårtensson, Brendan 
Hines-Ike och Kennedy Igboannanike - är 

avstängda. Det innebär att framtidslöftet Simon 
Amin, med meriter från U19-landslaget, nu 
kan få speltid. Veteranen Nordin Gerzic med 
över 100 matcher i klubben håller ställningarna 
på mittfältet medan Michael Omoh och Nahir 
Besara är offensiva hot. Håll också ett öga på 
yttermittfältaren Sebastian Ring, lillebror till 
Jonathan i DIF.

Avslutningsvis lite kuriosa: i samband med 
att Örebro lämnade klassiska Eyravallen 
2010 avlägsnades statyn av seriefiguren 
Kronblom som stod utanför arenan. Dåvarande 
klubbidrektören Jan Karlsson ansåg inte “... 
att Kronblom symboliserar den fotboll som 
spelas på Behrn arena.” Det är något oklart 
varför ÖSK dessförinnan ville förknippas med 
en soffliggande latmask, men årets upplaga av 
Örebro SK har hur som helst visat sig från allt 
annat än den lata sidan. Förlusten hemma mot 
Hammarby i söndags är lagets hittills enda i 
serien och det är tydligt att det är ett bättre lag 
än det som blåränderna slog med 4-0 respektive 
4-1 i fjolårets möten.

OLOV HAMILTON

Motståndare

Örebro SK
Bildades 1908
2018 spelar man sin 50:E säsong i högsta serien
Första Allsvenska säsongen: 1985
2017: Elva
Publiksnitt 2017:  6 282
Hemmaarena: Behrn Arena (12 300)
Publikrekord: 12 352 mot Hammarby 13 maj 2018 (Behrn 
Arena), 20 046 mot Degerfors 8 oktober 1961 (Eyravallen)
Flest nål 2017: 
Tränare  Axel Kjäll, Andra säsongen (2107- )
Bästa placering: Tvåa i Allsvenskan 1994 (Stora Silver)

Spelare in i årets trupp: In: Albin Granlund (IFK Mariehamn), Daniel Björnquist (AFC 
Eskilstuna), Mathias Karlsson (Carlstad United), Simon Amin (Karlslunds IF)

Senaste resultaten - målskyttar Örebro inom parantes
ÖSK - Hammarby  1-2 (Igboananike)
Sirius - ÖSK  2-4 (Igboananike 2, Rogic, Besara)
ÖSK - Dalkurd  3-2 (Igboananike 2, Omoh)
Östersund - ÖSK  0-2 (Björnquist, Edegware)
ÖSK - AIK  1-1 (Lorentzson)

Senaste laguppställning (3-4-3)
Örebro - Hammarby 13 maj 2018 1-2 (1-0)

O Jansson
Lorentzson, Almebäck, Hines Ike

Björnquist, Gerzic, Mårtensson, Rogic
Besara, Igboananike, Omoh

Motståndare

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

I den högsta serien                 
Allsvenskan                   84 44 17 23 141-93 

Stadion                           26 16  4  6   39-20
Råsunda                         12   7  1  4    32-17
Tele2Arena                      4    3  0  1     9-6 
                                           
Hemma                42  26  5  11  80-43
Borta                               42  18 12 12  61-50

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

BENGT EKSTEDT



Övrig statistik

Hammarby 8 7 1 0 21-10 11 22
AIK 9 5 4 0 14-5 9 19  
IFK Norrköping FK 8 5 1 2 13-7 6 16 ↑
Kalmar FF 8 5 1 2 10-6 4 16 ↑
Örebro 8 4 3 1 14-9 5 15 ↓
BK Häcken 8 4 2 2 15-6 9 14 ↑
GIF Sundsvall 7 3 3 1 13-9 4 12 ↓
IFK Göteborg 8 4 0 4 10-11 -1 12 ↓
Djurgården 9 3 2 4 9-9 0 11 ↑
Malmö FF 9 3 2 4 10-14 -4 11 ↓
Östersund 8 2 2 4 8-11 -3 8  
Trelleborgs FF 8 2 1 5 6-12 -6 7 ↑
IF Brommapojkarna 8 2 0 6 5-18 -13 6 ↓
IF Elfsborg 8 1 2 5 6-13 -7 5 ↓
Dalkurd 8 1 1 6 8-14 -6 4 ↓
IK Sirius FK 8 1 1 6 6-14 -8 4 ↓

Tabellen uppdaterad 14 maj
Omg 2 Sirius - Sundsvall nytt datum 3 juli
Djurgården, Malmö, AIK och Sirius har spelat en match som ingår i omg 16

Senaste Omgången 8
12 maj GIF Sundsvall - IF Brommapojkarna 3 - 0
13 maj IFK Göteborg - IFK Norrköping FK 0 - 2

 Djurgården - Dalkurd 1 - 0
 Örebro - Hammarby 1 - 2
 Trelleborgs FF - Malmö FF 1 - 0

14 maj BK Häcken - IF Elfsborg 5 - 0
 Kalmar FF - IK Sirius FK 1 - 0

 AIK - Östersund 1 - 1

Aktuell Omgång 9
17 maj Djurgården - Örebro
18 maj IF Brommapojkarna - Kalmar FF
19 maj IK Sirius FK - Trelleborgs FF

 GIF Sundsvall - Östersund
 IFK Norrköping FK - Dalkurd

20 maj Hammarby - AIK
 Malmö FF - BK Häcken

21 maj IF Elfsborg - IFK Göteborg

Nästa Omgång 10
16 maj Hammarby - Malmö FF
22 maj Örebro - Kalmar FF

 IFK Norrköping FK - GIF Sundsvall
 BK Häcken - AIK
 Östersund - IK Sirius FK

24 maj Trelleborgs FF - IF Brommapojkarna
 IFK Göteborg - Djurgården
 Dalkurd - IF Elfsborg

Tabell & statistik
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Hammarby 3 8 12 5
AIK  21 2 2   1 1
Norrköping 2 2 2  8
Örebro    1 1  7 3
Kalmar FF 4 5 1  7  
GIF Sundsvall 1 1    1  6  
IFK Göteborg   1 1  1  4
BK Häcken 2 2   2 4  
Djurgården 1 1    1  1  
Malmö FF   2 2  1  2
Östersunds FK 1 2   1 2
Trelleborg 1 1   1  1  
BP   1 1  1  1
IF Elfsborg  1 1 3 1 1   
Dalkurd   6 3  1  6
Sirius 5 4  2 4

Form Poäng
Hammarby v v v o v v 16
Kalmar FF v v v v o f 13
AIK o o v v v o 12
Norrköping v v f v f v 12
BK Häcken v v f v f v 12
Örebro f v v v o o 11
GIF Sundsvall v f v o v o 11
IFK Göteborg f v v f v f 9
Östersunds FK o f v f o v 8
Djurgården v v f f f o 7
Malmö FF f f f v f v 6
Trelleborg v f v f f f 6
IF Elfsborg o f o v f f 5
BP f v f f f f 3
Sirius f f f f f o 1
Dalkurd f f f o f f 1

Sex senaste

Sviter: Endast Allsvenskan 
Form:  alla tävlingsmatcher, serie-, kval- och cupspel

Skytteliga
3 Tino Kadewere 6 Dibba (Hammarby), Paulinho (Häcken)
2 Markus Danielsson    J Hamad (HaIF)
1 Ring, Kozica, Badji, Walker5  Gall (GIF), Buya Turay (DFF), Igboananoike (ÖSK)

 
Passningsliga
2 Jonathan Ring 5 Hamad (HaIF)
   Jesper Karlström 4 Besara (ÖSK)
1 Kadewere, Beijmo 3 Lindkvist (AIK), Lundberg (Häcken), Sugita (DFF)

    Hallenius (GIF), Hysén (GBG) 

Poängliga
4 Kadewere (3+1) 11 J Hamad (Hammarby) (6+5)
3 Ring (1+2) 7 Besara (ÖSK), Buya Turay (DFF)
2 Danielsson, Karlström    Gall (GIF), Paulinho (Häcken)

Varningar
4 Olsson* 4 Mårtensson (ÖSK)
2 Ulvestad, Danielsson 3 Holmén (IFE), Bahoui (AIK), Jeahze (BP)
1 Waker, Augustinsson  El Kabir (BKH), Dresevic, Gojani*(IFE),
   Badji, Kadewere, JUL  Nielsen, Nilsson (TFF), Brorsson*(MFF),  

 Hines-Ike (ÖSK), Björnström*(IKS)
* Utvisade för 2 kort i samma match

Utvisningar (Lag)
2 DIF 2 Häcken, Örebro, Elfsborg

1 AIK, Norrköping
   Malmö, BP, Sirius

DIF vs Resten

Skytteliga
3 Tino Kadewere 6 Dibba (Hammarby), Paulinho (Häcken)
2 Markus Danielsson    J Hamad (HaIF)
1 Ring, Kozica, Badji, Walker5  Gall (GIF), Buya Turay (DFF), Igboananoike (ÖSK)

 
Passningsliga
2 Jonathan Ring 5 Hamad (HaIF)
   Jesper Karlström 4 Besara (ÖSK)
1 Kadewere, Beijmo 3 Lindkvist (AIK), Lundberg (Häcken), Sugita (DFF)

    Hallenius (GIF), Hysén (GBG) 

Poängliga
4 Kadewere (3+1) 11 J Hamad (Hammarby) (6+5)
3 Ring (1+2) 7 Besara (ÖSK), Buya Turay (DFF)
2 Danielsson, Karlström    Gall (GIF), Paulinho (Häcken)

Varningar
4 Olsson* 4 Mårtensson (ÖSK)
2 Ulvestad, Danielsson 3 Holmén (IFE), Bahoui (AIK), Jeahze (BP)
1 Waker, Augustinsson  El Kabir (BKH), Dresevic, Gojani*(IFE),
   Badji, Kadewere, JUL  Nielsen, Nilsson (TFF), Brorsson*(MFF),  

 Hines-Ike (ÖSK), Björnström*(IKS)
* Utvisade för 2 kort i samma match

Utvisningar (Lag)
2 DIF 2 Häcken, Örebro, Elfsborg

1 AIK, Norrköping
   Malmö, BP, Sirius

Dagens domare: Kristoffer Karlsson

Född: 1984. 
Debut som Förbundsdomare: 2006

Matcher i Allsvenskan: 104, sedan 2015
Matcher i Superettan: 57
Internationella matcher: 15
FIFA-domare sedan 2018
Årets domare vid fotbollsgalan 2017

Allsvenskan 2018: 8 dömda matcher, 17 varningar,  
varav 13(!) till hemmalag. 
Snitt 2,1 kort per match (allsvenska domarna ligger mellan 
1,6 och 3,0 i snitt) 
Ingen utvisning men två straffar utdelade hittills i år.

Detta är första matchern i år som Kristoffer dömer DIF. 
Förra året dömde han två matcher, DIF- Kalmar (4-1, 1-1 
i varningar och en straff för Kalmar) och DIF-Halmstad 
(2-1, 2-4 i varningar och en straff för DIF)
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Datum Motståndare 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 1-0 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 2-0 21 200 A Ekberg 6 13 b 24 1
k                  
b 1                 b

01 apr Östersund B 1-0 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 3-0 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 6 1                 b 24 avs. 1                   b 20 b

29 apr Hammarby H 1-2 8 24 396 M Strömbergsson 11 23 b k                   20 b b

03 maj Malmö (omg 16) B 0-1 9 15 728 A Ekberg b b 9 6 b k                   5

06 maj BP B 0-1 10 4 378 G Nyberg k 15 b b 9 avs. b 8

10 maj Malmö SC Final H 3-0 25 123 B Pandzic 1 22 10 9 b1                    b 1 k                   b

13 maj Dalkurd H 1-0 9 10 432 M Lindgren b 4 9 b b k                   10 1

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 Motståndare 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 1-0 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 2-0 21 200 A Ekberg 6 13 b 24 1
k                  
b 1                 b

01 apr Östersund B 1-0 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 3-0 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 6 1                 b 24 avs. 1                   b 20 b

29 apr Hammarby H 1-2 8 24 396 M Strömbergsson 11 23 b k                   20 b b

03 maj Malmö (omg 16) B 0-1 9 15 728 A Ekberg b b 9 6 b k                   5

06 maj BP B 0-1 10 4 378 G Nyberg k 15 b b 9 avs. b 8

10 maj Malmö SC Final H 3-0 25 123 B Pandzic 1 22 10 9 b1                    b 1 k                   b

13 maj Dalkurd H 1-0 9 10 432 M Lindgren b 4 9 b b k                   10 1

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
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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
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Nästa hemmamatch: Djurgården - Norrköping
Omgång 12, 8 juli 17:30

ÖREBRO SK
 1. Oscar Jansson
 30. Mathias Karlsson

 2. Daniel Björnquist
 3. Brendan Hines-Ike
 4. Arvid Brorsson
 14. Michael Almebäck
 15. Martin Lorentzson
 19. Sebastian Ring
 22. Albin Granlund

 10. Nahir Besara
 11. Alfred Ajdarevic
 17. Johan Mårtensson
 20. Filip Rogic
 21. Simon Amin
 25. Nordin Gerzic
 48. Adam Bark

 9. Victor Sköld
 18. Isaac Boye
 29. Michael Omoh
 45. Rodin Deprem
 77. Kennedy Igboananike

st
ar
t

er
sä
tt
ar
e

by
te
/m

ål

Dagens domare:  Kristoffer Karlsson G
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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  


