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Matchprogram - Europa League
2nd Qualification Round 1st leg

Djurgården - FC Mariupol

26 juli 2018 kl19.00
Stockholmsarenan/Tele2Arena

Pris 40 kr - €4

Hej, Europa League. Vi är Djurgårdens IF och vi är tillbaka nu igen. Bilden från sista hemmamatchen 2017 när Europaplatsen kunde säkras i matchen mot BK Häc
en. Nu slutade matchen 1-1 och vi fick vänta till sista omgången borta mot Kalmar innan vi kunde vara säkra. Sen i maj vann vi även cupen och på så sätt säkrade v
spel i denna andra kvalrunda som inleds idag i mötet med Maripupol från Ukraina.

Äntligen dags för cupspel i Europa igen! Som
supporter är spel ute i de europeiska cuperna en
av höjdpunkterna. Dels för att de sker så sällan.
Det blir också en möjlighet att resa till städer
man annars kanske inte reser till. Som ni i denna
kvalrunda, när Odessa står för värdskapet. Det ska
jag erkänna, att när Mariupol, Ukraina, kom fram
som motståndare i lottningen så var jag besviken.
Resa till Ukraina fanns inte på min världsbild
med de problem som finns i landet. När sedan
matchen flyttades från Mariupol till Odessa så såg
det betydligt mer lockande ut. Det var dessutom
många av mina vänner som snabbt bokade resa
till staden vid Svarta havet. Nu blir det ändå inte
så att jag själv åker, jag hade inte möjlighet denna
gång – men jag hoppas att alla som gör resan
får en underbar resa och att ni slipper krångel.
Och självklart hoppas jag på avancemang till
nästa runda där vi möter segraren av Bordeaux
(FRA) och Ventspils (LVA). Bordeaux är förstås
favoriter och skulle vi ta oss vidare från mötet
med Mariupol så väntar chansen till revansch –
vi förlorade ju mötet med just Bordeaux i UEFAcupens andra runda 2002. Även vid detta tillfälle
vaktades vårt mål av Andreas Isaksson som i
detta program ger sin syn på de nya äventyren.

I detta program går vi annars igenom upplägget
för turneringen och försöker reda ut hur vägen
ser ut fram mot gruppspelet. Det är en krånglig
och svår väg att ta sig ända till gruppspelet. Av
alla lag som startat under kvalspelet är det bara
13 lag som kan gå till gruppspelet. Det fylls även
på med lag från Champions League-kvalet, som
med de nya reglerna får en ny chans i Europa
League när man slås ut. Ja, även tidigare danns
ju möjligheten men nu ska alla lag som åker ut
under kvalspelet gå in i EL. Men de får en egen
stig – ”Champions Path”, så vi kommer inte att
stöta på något av dessa lag i kvalet.
Eftersom vi har internationella gäster idag är
delar av programmet översatt till engelska – och
en del texter endast på engelska – hoppas att detta
inte stör.
Nu ska vi heja fram DIF till en bra start i
kvalspelet. För första matchen är viktig om vi ska
kunna ta oss vidare!
STEFAN ERLANDSSON
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Isaksson inför Europa League

Özcans tankar

Det drar ihop sig till en efterlängtad
återkomst i det europeiskt cupspelet för
Djurgården när FC Mariupol kommer på
besök på torsdag. En som har gott om erfarenhet på den punkten är Andreas Isaksson
som var med och spelade blårandigt under
00-talets cupäventyr i Champions League
och dåvarande UEFA-cupen.
Nu är han redo för en ny Europa-vända och
känslan är extra god i laget efter det härliga
övertidsmålet som gav seger mot Häcken i
söndags.

– En mycket spännande match och första
tävlingsmatchen på väldigt länge där vi
spelar mot europeiskt motstånd. Det här
har vi sett fram emot och känslan är bra
inför torsdag. Vi känner oss i bra form, det
är många spelare som är i bra slag och det
finns konkurrens på många positioner. Så
det ser bra ut överlag, säger Özcan som
inte vill sia för mycket om förväntade
matchbilder men betonar vikten av att
tänka på att det är två matcher som gäller.
– Svårt att säga för mycket på förhand hur
matchen utvecklar sig men det viktiga är
att det är ett dubbelmöte. Jag tror ändå
att Mariupol kommer att ligga ganska
lågt och försöka täppa till för att satsa
på omställningar. Allting handlar om att
hålla nollan första matchen som bortalag
och även för oss handlar det om att hålla
tätt bakåt. Förhoppningsvis gör vi även
några mål framåt så att vi kan gå in till
andra matchen med ett bra resultat. Det är
jätteviktigt och man får aldrig glömma att
det här mötet avgörs över två matcher.

– Ja, den typen av mål har vi inte haft så
många av under sista året så det var skönt för
oss. Ser man till hela matchen så tycker jag
att vi var värda den vinsten och extra skönt
att få avgöra på slutet, säger Andreas.

Finns det med i bakhuvudet att man
stramar åt defensiven för att inte
bjuda på värdefulla bortamål?
– Samtidigt får man inte vara för försiktig
heller. Det gäller att hitta en bra balans och
det tycker jag att vi har i det här laget. Det
har visat sig i resultaten under den sista tiden
men det är klart att det blir speciella premisser med dubbelmöten och bortamål. Absolut
viktigast är ju att vi vinner matchen.
Dessutom går vi in i EL-kvalet som
allsvenskans formstarkaste lag.
– Vi har gått bra de sista sex-sju matcherna
och presterat på bra nivå. Nu har vi fått igång
målskyttet också och det är viktigt. Förhoppningsvis kan vi lyfta det ytterligare.

Läget i laget

Tino Kadewere fortsätter sin rehab men i övrigt är det en välmående samling spelare som
finns att tillgå på Kaknäs. Nyförvärvet Nicklas Bärkroth kommer dock inte att vara aktuell
för Europa-spel eftersom han närmast varit aktiv i Lech Poznan och därmed inte kan spela
med andra lag i europeiska cupmatcher. Men det finns ändå gott om valmöjligheter för
Özcans kommande trupp.
– Förutom Tino är det inga skavanker och inga sjuka eller skadade så alla är friska, krya och
tillgängliga. Sedan gäller det att ha fräscha spelare och vi får inte glömma Allsvenskan så
det gäller att rotera på de positioner där vi har väldigt god konkurrens. Det är viktigt för oss
att vi kan göra det och hela tiden hålla hög kvalitet på laget, summerar Özcan.
Tränarteamet har självklart grundligt scoutat laget och har skaffat sig en god bild av vad
som gäller.
– Vi har haft en videogenomgång där vi gått igenom dem och kollat efter deras svagheter.
Vi har också varit nere och sett dem live mot Istanbulspor och har nu även analyserat
deras match mot FC Zaria i söndags (förlust 1-2). Det var deras ligapremiär och det gav
oss en väldigt bra bild av laget. Startelvan var nittio procent intakt jämfört med tidigare
med samma spelsystem och arbetssätt i både anfall och försvar. Så det är ingenting som
överraskar om de inte väljer att ändra något på torsdag, berättar Özcan som kan deras
spelsystem väl.
– De spelar 3-5-2 som blir 5-3-2 i försvarsläge. När de går till anfall trycker de upp sina
wingbacks väldigt högt och vi har mött den typen av motståndare i Allsvenskan tidigare så
vi vet hur vi ska agera.
En grymt rolig match som väntar
DIF.SE

För din del blev det en ganska stillsam
andra halvlek…
– De hade lite tryck i första med ett par bra
chanser men i andra tycker jag att vi är klart
bättre än dem.
Och nu väntar Mariupol, hur mycket
betyder din internationella rutin i de
här sammanhangen?
– Jag är ju van vid att spela den här typen av
matcher och det kommer att bli tufft för oss.
Jag har inte hunnit kolla på Mariupol än men
det är säkert ett bra lag som vi möter. Jag har
mött ett antal ukrainska lag under min karriär och de brukar vara bra. Så det kommer
att krävas en topprestation av oss om vi ska
ta oss vidare.

Känslan av att spela europeiskt cupspel med Djurgården igen?
– Det var ju många år sedanför min del och
det betyder mycket för oss och supportrarna
att komma ut och spela mot internationellt
motstånd. Det är roliga matcher och bara
positivt.
Vilka är de starkaste minnena från ditt
Europaspel med DIF hittills?
– FC Köpenhamn tycker jag var ett bra
minne i UEFA-cupen när vi slog ut dem.
Sedan förlorade vi mot Bordeaux borta som
var ett väldigt bra lag, men vi var ganska nära
att rubba dem. I övrigt minns jag Partizan
Belgrad där vi gjorde två bra matcher där
det inte riktigt räckte hela vägen, det sved
ordentligt. Men det kommer att bli tufft även
mot Mariupol och vi måste som sagt stå för
en riktigt bra prestation nu på torsdag.
DIF.SE

Europa League

Rank Association
1

Coeff.
Spain

25

Norway

18.325

26

Azerbaijan

17.75

27

Bulgaria

15.875

28

Serbia

15.375

29

Kazakhstan

15.25

30

Slovenia

13.125

104.998

31

Slovakia

11.75

Liechtenstein

11
9.5

2

Germany

79.498

32

3

England

75.962

33

Hungary

4

Italy

73.332

34

Moldova

9.5

Iceland

8.375

Finland

7.65

5

France

56.665

35

6

Russia

50.532

36

7

Portugal

49.332

37

Albania

6.625

Rep. of Ireland
Bosnia and
Herzegovina
Georgia

6.575

6.375

8

Ukraine

42.633

38

9

Belgium

42.4

10

Turkey

39.2

39

11

Czech Republic

33.175

12

Switzerland

32.075

13

Netherlands

31.063

14

Greece

27.9

15

Austria

25.35

16

Croatia

25.25

17

Romania

24.35

18

Denmark

24

19

Belarus

19.875

20

Poland

19.75

21

Sweden

19.725

22

Israel

19.375

23

Scotland

18.925

24

Cyprus

18.55

25

Norway

18.325

26

Azerbaijan

17.75

27

Bulgaria

15.875

28

Serbia

15.375

29

Kazakhstan

15.25

30

Slovenia

13.125

31

Slovakia

11.75

32

Liechtenstein

11

33

Hungary

9.5

34

Moldova

9.5

35

Iceland

8.375

40

6.5

41

Latvia

6.125

42

FYR Macedonia

5.625

43

Estonia

5.25

44

Montenegro

5.25

45

Armenia

5.125

46

Luxembourg

4.875

47

Northern Ireland

4.5

48

Lithuania

4.125

49

Malta

4

50

Wales

3.875

51

Faroe Islands

3.5

52

Gibraltar

2.5

53

Andorra

1.165

54

San Marino

0.333

55

Kosovo

0

Europa League

Europa League 2018/19 – The Tournament
Europa League 2018/19 – Tournament
The 2018–19 UEFA Europa League will be the 48th season of Europe’s secondary club
football tournament organised by UEFA, and the 10th season since it was renamed
from the UEFA Cup to the UEFA Europa League.
The main tournament will start off with the Group Stage before the elimination rounds
– but even before the Group Stage there will be a tricky elimination game to be conducted. A total of 213 teams from all 55 UEFA member associations participate in the
2018–19 UEFA Europa League. Of these 213 only 13 teams could reach the Group Stage
of Europa League – two of these teams could be teams getting a second chance after
losing in CL Q2 (see third Qualifications Round). In the new format, as presented by
UEFA in august 2016, ALL the teams eliminated in the Champions League qualifying
rounds will get a second chance in the Europa League. 35 teams will enter the “Champions Path” in the Qualifications and Play-off. 8 of these will reach EL Group Stages.
Another ten teams (knocked out in CL Play-off or CLQ3) will enter at the Group Stage.
The final will be played at the Olympic Stadium in Baku, Azerbaijan. The winners of
the 2018–19 UEFA Europa League will earn the right to play against the winners of the
2018–19 UEFA Champions League in the 2019 UEFA Super Cup. They will also automatically qualify for the 2019–20 UEFA Champions League group stage.
As the title holders of Europa League, Atlético Madrid qualified for the 2018–19 UEFA
Champions League, albeit they had qualified before the final through their league performance. They will only be able to defend their title if they finish third in their group in
the Champions League group stage.
Säsongen 2018/19 upplaga av Europa League är den 48:e i ordningen av UEFAs turnering. Tidigare gick turneringen under namnet UEFA-cupen. Denna säsong är den 10:e
sedan namnbytet till UEFA Europa League.
Huvudturningen inleds med ett gruppspel innan cupspelet sätter igång – men innan
gruppspelet är det ett raffinerat kvalande i form av cupspel som skall genomföras. 55
länder skickar 156 lag för att deltaga i turneringen - men många kommer att slås ut
innan gruppspelet. Endast 13 lag av de 139 som går in i Europa League kvalspel kan
att nå gruppspelet (två platser kan tas av förlorande lag i CLQ2 – se tredje kvalrundan.
Dessutom kommer det att finnas ett parallellt kvalspår, där lag som slagits ut från
kvalspel till Champions League kommer att i stället gå in i Europa League ”Champions
Path”. De nya reglerna ger alla förlorande lag från Champions League-kvalet en andra
chans i Europa League.
Finalen kommer att spelas på Olympiastadion i Baku, Azerbajdzjan i maj 2019. Segrande lag i Europa League får en direkt plats till 2019/20 Champions Leagues gruppspel.
Segraren kommer också att spela Supercupfinal mot segraren av UEFA Champions
League 2018/19. På grund av dessa nya regler kommer titelhållande Atletico Madrid
endast kunna försvara sin titel om man kommer trea i gruppspelet för Champions
League.

Qualifiqation
Rounds

Europa League
Phase

Round

Qualifying

Preliminary round

Draw date

First qualifying round
Second qualifying
round
Third qualifying
round

1st leg

05 July 2018

12 July 2018

19 July 2018

26 July 2018

02 August 2018

23 July 2018

09 August 2018

16 August 2018

23 August 2018

30 August 2018

Play-off

Play-off round

06 August 2018

Group stage

Matchday
Matchday
Matchday
Matchday
Matchday
Matchday

31 August 2018

Elimination phase

1
2
3
4
5
6

Round of 32
Round of 16
Quarter-finals
Semi-finals

17 December
22 February
15 March
19 April

Final

2nd leg
28 June 2018

20 September
04 October
25 October
08 November
29 November
13 December

2018
2018
2018
2018
2018
2018

14 February
07 March
11 April
02 May

2019
2019
2019
2019

2018
2019
2019
2019

• 4 domestic cup winners from associations 52–55
• 6 domestic league runners-up from associations 49–54
• 4 domestic league third-placed teams from associations 48–51
• 4 cupvinnare från förbund 52–55
• 6 ligatvåor från förbund 49–54
• 4 ligatreor från förbund 48–51
At this stahe only three of the seven seeded teams won their clashes.

Preliminary round
21 February
14 March
18 April
09 May

2019
2019
2019
2019

29 May 2019 at
Olympic Stadium, Baku

Association team allocation

The association ranking based on the UEFA country coefficients is used to determine
the number of participating teams for each association
• Associations 1–51 (except Liechtenstein) each have three teams qualify.
• Associations 52–54 each have two teams qualify.
• Liechtenstein and Kosovo (association 55) each have one team qualify (Liechtenstein
organises only a domestic cup and no domestic league; Kosovo as per decision by the
UEFA Executive Committee).[7]
• Moreover, 55 teams eliminated from the 2018–19 UEFA Champions League are transferred to the Europa League (default number is 57, but 2 fewer teams compete in the
2018–19 UEFA Champions League).

Indelning av ländernas deltagande lag

Preliminary Round (14 teams/lag)

De nationella förbundens ranking, baserat på UEFAs koefficient, används för att fastställa antalet lag som förbunden får skicka till turneringen.
• Förbund rankade 1–51 (förutom Liechtenstein) har alla tre kvalificerade lag.
• Förbund rankade 52–54 har två kvalificerade lag.
• Liechtenstein och Kosovo (rankat 55) har ett lag vardera kvalificerat (Liechtenstein
spelar endast nationell cup och inget ligaspel; för Kosovo gäller beslut av UEFAs exekutiva kommittee).
• Dessutom, 55 lag utslagna från 2018–19 UEFA Champions League tar en plats i
Europa League (egentligen 57 lag, men två lag färre tävlar i 2018–19 UEFA Champions
League än normalt).

UE Sant Julià (AND) - Gzira Utd FC (MLT)
Europa (GIB) - FC Prishtina (KOS)
UE Engordany (AND) - S.S. Folgore (SMR)
B36 Torshavn (FRO) - St Joseph's FC (GIB)
Birkirkara FC (MLT) - KÍ Klaksvík (FRO)
SP Tre Fiori (SMR) - Bala Town (WAL)
CEFN Druids FC (WAL) - FK Trakai (LTU)

1st leg
0-2
1-1
2-1
1-1
1-1
3-0
1-1

2nd leg
1-2
0-5
1-1
1-1
1-2
0-1
0-1

agg.
1-4
1-6
3-2
2-2
2-3
3-1
1-2

To next round
Gżira
Prishtina
Engordany
B36 won on penalties 2-4
Kí
Tre Fiori
Trakai

Seedade lag i fet stil/ Seeded sides in bold.

First qualifying Round

(87 teams enter, total 94 teams in this round)
• 26 domestic cup winners from associations 26–51
• 30 domestic league runners-up from associations 18–48 (except Liechtenstein)
• 31 domestic league third-placed teams from associations 16–47 (except Liechtenstein)
(87 lag går in i turneringen, totalt 94 lag)
• 26 cupvinnare från förbund 26–511
• 30 ligatvåor från förbund 18–48 (undantaget Liechtenstein)
• 31 ligatreor från förbund 16–47 (undantaget Liechtenstein)
At the first qualifying round 35 of the 47 seeded teams managed to proceed to next round.
Winning in the 1st leg is important, only five teams were successful in turning around the
score at the re-match. And two of these teams were Hungarian, Honvéd
and Újpest, both non-seeded and both lost first leg away, 2-1 and 3-1. At home both
teams managed to win by a safe 4-0 and knocked out their opponents.
Both Swedish teams entering UEL Q1 Häcken and AIK were successful at their clashes
and are through to the next qualification round.

Second qualifying Round
Qualification Round 1
Stjarnan (ISL) v Nõmme Kalju (EST)
Ilves Tampere (FIN) v Slavia Sofia (BUL)
KÍ Klaksvík (FRO) v Žalgiris Vilnius (LTU)
Fola Esch (LUX) v Prishtina (KOS)
Glenavon (NIR) v Molde (NOR)
Dunajská Streda (SVK) v Dinamo Tbilisi (GEO)
Stumbras (LTU) v Apollon Limassol (CYP)
Široki Brijeg (BIH) v Domžale (SVN)
Rangers (SCO) v Shkupi (MKD)
Gabala (AZE) v Progrès Niederkorn (LUX)
Racing Union (LUX) v Viitorul (ROU)
Samtredia (GEO) v Tobol Kostanay (KAZ)
Partizani (ALB) v Maribor (SVN)
Neftçi (AZE) v Újpest (HUN)
Budućnost Podgorica (MNE) v Trenčín (SVK)
Derry City (IRL) v Dinamo Minsk (BLR)
B36 Tórshavn (FRO) v OFK Titograd (MNE)
Górnik Zabrze (POL) v Zaria Balti (MDA)
Spartak Subotica (SRB) v Coleraine (NIR)
Pyunik (ARM) v Vardar (MKD)
Shamrock Rovers (IRL) v AIK (SWE)
Connah's Quay (WAL) v Shakhtyor Soligorsk (BLR)
Lahti (FIN) v Hafnarfjördur (ISL)
Ventspils (LVA) v Luftëtari (ALB)
Cliftonville (NIR) v Nordsjælland (DEN)
Banants (ARM) v Sarajevo (BIH)
Engordany (AND) v Kairat Almaty (KAZ)
Petrocub (MDA) v Osijek (CRO)
Anorthosis Famagusta (CYP) v Laçi (ALB)
Ferencváros (HUN) v Maccabi Tel-Aviv (ISR)
Balzan (MLT) v Keşla (AZE)
Rabotnicki (MKD) v Budapest Honvéd (HUN)
Rudar Pljevlja (MNE) v Partizan (SRB)
CSKA Sofia (BUL) v Riga (LVA)
Milsami Orhei (MDA) v Slovan Bratislava (SVK)
Radnički Niš (SRB) v Gzira United (MLT)
Lech Poznań (POL) v Gandzasar-Kapan (ARM)
Chikhura Sachkhere (GEO) v Beitar Jerusalem (ISR)
Vaduz (LIE) v Levski Sofia (BUL)
Narva Trans (EST) v Željezničar (BIH)
Trakai (LTU) v Irtysh (KAZ)
Hibernian (SCO) v NSÍ Runavík (FRO)
Rudar Velenje (SVN) v Tre Fiori (SMR)
Levadia Tallinn (EST) v Dundalk (IRL)
ÍBV (ISL) v Sarpsborg (NOR)
KuPS Kuopio (FIN) v København (DEN)
Liepāja (LVA) v Häcken (SWE)

Seedade lag i fet stil/ Seeded sides in bold.

1st leg
3-0
0-1
1-2
0-0
2-1
1-1
1-0
2-2
2-0
0-2
0-2
0-1
0-1
3-1
0-2
0-2
0-0
1-0
1-1
1-0
0-1
1-3
0-3
5-0
0-1
1-2
0-3
1-1
2-1
1-1
4-1
2-1
0-3
1-0
2-4
4-0
2-0
0-0
1-0
0-2
0-0
6-1
7-0
0-1
0-4
0-1
0-3

2nd leg
0-1
1-2
1-1
0-0
1-5
2-1
0-2
1-1
0-0
1-0
0-0
0-2
0-2
0-4
1-1
2-1
2-1
1-1
2-0
2-0
1-0
0-2
0-0
3-3
1-2
0-3
1- 7
1-2
0-1
0-1
1-2
0-4
0-3
0-1
0-5
1-0
1-2
2-1
2-3
1-3
1-0
6-4
3-0
1-2
0-2
1-1
2-1

agg.
3-1
1-3
2-3
0-0
3-6
3-2
1-2
3-3
2-0
1-2
0-2
0-3
0-3
3-5
1-3
2-3
2-1
2-1
3-1
3-0
1-2
1-5
0-3
8-3
1-3
1-5
1 - 10
2-3
2-2
1-2
5-3
2-5
0-6
1-1
2-9
5-0
3-2
2-1
3-3
1-5
1-0
12 - 5
10 - 0
1-3
0-6
1-2
2-4

To next round
Stjarnan
Slavia Sofia
Žalgiris
Fola won on penalties 5-4
Molde
Dunsajská Streda
Apollon
Domžale won on away goals
Rangers
Progrès
Viitorul
Tobol
Maribor
Újpest
Trenčín
Dinamo Minsk
B36
Górnik Zabrze
Spartak Subotica
Pyunik
AIK won after extra time
Shakhtyor Soligorsk
Hafnarfjördur
Ventspils
Nordsjælland
Sarajevo
Kairat
Osijek
Laçi won on away goals
M. Tel-Aviv
Balzan
Honvéd
Partizan
CSKA Sofia won on penalties 3-5
Slovan Bratislava
Radnički Niš
Lech
Chikhura
Vaduz won on away goals
Željezničar
Trakai
Hibernian
Rudar Velenje
Dundalk
Sarpsborg
København
Häcken

At this point the eliminated teams från Champions League qualifications enter the Europa
League tournament. They will (mostly) join in the path “Champions Path” except for two
teams in UEL Q3

Main Path

(27 enters, total 74 teams at this round)
• 7 domestic cup winners from associations 19–25
• 2 domestic league runners-up from associations 16–17
• 3 domestic league third-placed teams from associations 13–15
• 9 domestic league fourth-placed teams from associations 7–15
• 2 domestic league fifth-placed teams from associations 5–6 (League Cup winners for France)
• 4 domestic league sixth-placed teams from associations 1–4 (League Cup winners for England)
(27 lag går in i turneringen, totalt 74 lag)
• 7 cupvinnare från förbund 19–25
• 2 ligatvåor från förbund 16–17
• 3 ligatreor från förbund 13–15
• 9 ligatfyror från förbund 7–15
• 2 ligafemmor från förbund 5–6 (Ligacupsegrare Frankrike)
• 4 ligasexor från förbund 1–4 (Ligacupsegrare England)

Champions Path

(19 teams, one team was given a bye to the Q3)
• 16 losers from Champions League first qualifying round (UCL Q1)
• 3 losers from Champions League preliminary round (UCL P)
(19 lag, ett går vidare utan att spela match)
• 16 förlorande lag från Champions League första kvalrunda (UCL Q1)
• 3 förlorande lag från Champions League preliminary round (UCL P)

Champions path
The New Saints (WAL) v Lincoln Red Imps (GIB)
Torpedo Kutaisi (GEO) v Víkingur (FRO)
Zrinjski (BIH) v Valletta (MLT)
FC Santa Coloma (AND) v Valur Reykjavík (ISL)
Sutjeska (MNE) v Alashkert (ARM)
F91 Dudelange (LUX) v Drita (KOS)
Spartaks Jūrmala (LVA) v La Fiorita (SMR)
APOEL (CYP) v Flora Tallinn (EST)
Olimpija Ljubljana (SVN) v Crusaders (NIR)
Bye: Cork City (IRL)

1st leg
2nd leg
26 July 2018 02 August 2018

Djurgårdens startelva med målvakt Andreas Isaksson , Jonas Olsson (k), Erik Johansson , Jonathan Ring , Kerim Mrabti , Haris Radetinac , Kevin
Walker , Jacob Une Larsson , Jonathan Augustinsson , Fredrik Ulvestad och Dzenis Kozica
i Allsvenskan mellan Djurgården och Häcken den 22 Juli 2018 i Stockholm. Matchen slutade 2-1,(1-1)
FOTO: Bildbyrån

Europa League

Europa League
Third Qualifying Round

Qualification Round 2 - Main path
Molde (NOR) v Laç (ALB)
Sarajevo (BIH) v Atalanta (ITA)
Žalgiris Vilnius (LTU) v Vaduz (LIE)
Kairat Almaty (KAZ) v AZ Alkmaar (NED)
Aberdeen (SCO) v Burnley (ENG)
Partizan (SRB) v Trakai (LTU)
Balzan (MLT) v Slovan Bratislava (SVK)
Nordsjælland (DEN) v AIK (SWE)
Rudar Velenje (SVN) v FCSB (ROU)
Hapoel Haifa (ISR) v FH Hafnarfjördur (ISL)
Dundalk (IRL) v AEK Larnaca (CYP)
Górnik Zabrze (POL) v Trenčín (SVK)
Maccabi Tel-Aviv (ISR) v Radnički Niš (SRB)
CSKA Sofia (BUL) v Admira Wacker Mödling (AUT)
Spartak Subotica (SRB) v Sparta Praha (CZE)
RB Leipzig (GER) v Häcken (SWE)
Stjarnan (ISL) v København (DEN)
Ufa (RUS) v Domžale (SVN)
Tobol Kostanay (KAZ) v Pyunik (ARM)
Jagiellonia Białystok (POL) v Rio Ave (POR)
LASK Linz (AUT) v Lillestrøm (NOR)
Budapest Honvéd (HUN) v Progrès Niederkorn (LUX)
Osijek (CRO) v Rangers (SCO)
B36 Tórshavn (FRO) v Beşiktaş (TUR)
Dunajská Streda (SVK) v Dinamo Minsk (BLR)
Ventspils (LVA) v Bordeaux (FRA)
Željezničar (BIH) v Apollon Limassol (CYP)
Viitorul (ROU) v Vitesse (NED)
St Gallen (SUI) v Sarpsborg (NOR)
Dinamo Brest (BLR) v Atromitos (GRE)
Sevilla (ESP) v Újpest (HUN)
Shakhtyor Soligorsk (BLR) v Lech Poznań (POL)
Hibernian (SCO) v Asteras Tripolis (GRE)
Chikhura Sachkhere (GEO) v Maribor (SVN)
Genk (BEL) v Fola Esch (LUX)
Djurgården (SWE) v Mariupol (UKR)
Hajduk Split (CRO) v Slavia Sofia (BUL)

1st leg
26 July 2018

2nd leg
02 August 2018

Main Path

(13 teams + 2 from UCL Q2, total 52 teams at this round)
• 6 domestic cup winners from associations 13–18
• 6 domestic league third-placed teams from associations 7–12
• 1 domestic league fourth-placed team from association 6
• 2 losers from Champions League second qualifying round (League Path)
(13 lag + 2 från UCL Q2, totalt 52 lag)
• 6 cupvinnare från förbund 13–18
• 6 ligatreor från förbund 7–12
• 1 ligafyra från förbund 6
• 2 förlorande lag från UCL Q2 (League Path)

Champions Path
(10 teams enters from UCL Q2, total 20 lag)
10 winners from second qualifying round (Champions Path)
10 losers from Champions League second qualifying round
(10 lag från UCL Q2, totalt 20 lag)
10 Segrande lag från andra kvalrundan (Champions Path)
10 förlorande lag från UCL Q2

Champions path

1st leg
2nd leg
09 August 2018 16 August 2018

Ludogorets Razgrad (BUL)/Vidi (HUN) v Zrinjski
(BIH)/Valletta (MLT)
Champions
path
Legia Warszawa (POL)/Spartak Trnava (SVK) v F91 Dudelange (LUX)/Drita (KOS)
Sutjeska (MNE)/Alashkert (ARM) v CFR Cluj (ROU)
v Malmö
(SWE) (BUL)/Vidi (HUN) v Zrinjski (BIH)/Valletta (MLT)
Ludogorets
Razgrad
Olimpija Ljubljana (SVN) v Crusaders (NIR) v BATE
Borisov
(BLR)/HJK
Helsinki Trnava
(FIN) (SVK) v F91 Dudelange (LUX)/Drita (KOS)
Legia
Warszawa
(POL)/Spartak
Shkëndija (MKD)/Sheriff (MDA) v FC Santa Coloma
(AND)/Valur
Reykjavík
(ISL)v CFR Cluj (ROU) v Malmö (SWE)
Sutjeska
(MNE)/Alashkert
(ARM)
Cork City (IRL) v Celtic (SCO)/Rosenborg (NOR)Olimpija Ljubljana (SVN) v Crusaders (NIR) v BATE Borisov (BLR)/HJK Helsinki (FIN)
Spartaks Jūrmala (LVA)/La Fiorita (SMR) v Crvena
zvezda(MKD)/Sheriff
(SRB)/Sūduva(MDA)
(LTU) v FC Santa Coloma (AND)/Valur Reykjavík (ISL)
Shkëndija
City (IRL)
v Celtic (SCO)/Rosenborg
(NOR)
The New Saints (WAL)/Lincoln Red Imps (GIB) Cork
v Astana
(KAZ)/Midtjylland
(DEN)
Spartaks
Jūrmala
(LVA)/La
Fiorita
(SMR) v Crvena zvezda (SRB)/Sūduva (LTU)
Dinamo Zagreb (CRO)/Hapoel Beer-Sheva (ISR)
v APOEL
(CYP)/Flora
Tallinn
(EST)
New Saints (WAL)/Lincoln
Red Imps (GIB) v Astana (KAZ)/Midtjylland (DEN)
Torpedo Kutaisi (GEO)/Víkingur (FRO) v KukësThe
(ALB)/Qarabağ
(AZE)
Dinamo Zagreb (CRO)/Hapoel Beer-Sheva (ISR) v APOEL (CYP)/Flora Tallinn (EST)
Torpedo Kutaisi (GEO)/Víkingur (FRO) v Kukës (ALB)/Qarabağ (AZE)

1st
09 Augu

Europa League

Europa League

h

1st leg
2nd leg
UL)/Vidi (HUN) v Zrinjski (BIH)/Valletta (MLT)
09 August 2018 16 August 2018
Qualification Round 3 - Main path
/Spartak Trnava (SVK) v F91 Dudelange (LUX)/Drita (KOS)
Tobol Kostanay (KAZ)/Pyunik (ARM) v Maccabi Tel-Aviv (ISR)/Radnicki Niš (SRB)
ert (ARM) v CFR Cluj (ROU) v Malmö (SWE)
Dunajská Streda (SVK)/Dinamo Minsk (BLR) v Zenit (RUS)
) v Crusaders (NIR) v BATE Borisov (BLR)/HJK Helsinki (FIN)
Ajax (NED)/Sturm Graz (AUT) v Dundalk (IRL)/AEK Larnaca (CYP)
ff (MDA) v FC Santa Coloma (AND)/Valur Reykjavík (ISL)
St. Gallen (SUI)/Sarpsborg (NOR) v HNK Rijeka (CRO)
SCO)/Rosenborg (NOR)
İstanbul Başakşehir (TUR) v Aberdeen (SCO)/Burnley (ENG)
/La Fiorita (SMR) v Crvena zvezda (SRB)/Sūduva (LTU)
Zorya Luhansk (UKR) v Braga (POR)
Lincoln Red Imps (GIB) v Astana (KAZ)/Midtjylland (DEN)
Hapoel Haifa (ISR)/FH Hafnarfjördur (ISL) v Atalanta (ITA)/Sarajevo (BIH)
Hapoel Beer-Sheva (ISR) v APOEL (CYP)/Flora Tallinn (EST)
Genk (BEL)/Fola Esch (LUX) v Shakhtyor Soligorsk (BLR)/Lech Poznań (POL)
Víkingur (FRO) v Kukës (ALB)/Qarabağ (AZE)
Viitorul (ROU)/Vitesse (NED) v PAOK (GRE)/Basel (SUI)
Nordsjælland (DEN)/AIK (SWE) v Partizan (SRB)/Trakai (LTU)
Hibernian (SCO)/Asteras Tripolis (GRE) v Molde (NOR)/Laç (ALB)
Hajduk Split (CRO)/Slavia Sofia (BUL) v Rudar Velenje (SVN)/FCSB (ROU)
Sevilla (ESP)/Újpest (HUN) v Žalgiris Vilnius (LTU)/Vaduz (LIE)
Sigma Olomouc (CZE) v Kairat Almaty (KAZ)/AZ Alkmaar (NED)
Balzan (MLT)/Slovan Bratislava (SVK) v Rapid Wien (AUT)

Djurgården (SWE)/Mariupol (UKR) v Ventspils (LVA)/Bordeaux (FRA)

CSKA-Sofia (BUL)/Admira Wacker Mödling (AUT) v Stjarnan (ISL)/København (DEN)
Olympiacos (GRE) v Luzern (SUI)
Osijek (CRO)/Rangers (SCO) v Chikhura Sachkhere (GEO)/Maribor (SVN)
Górnik Zabrze (POL)/Trenčín (SVK) v Feyenoord (NED)
Jagiellonia Białystok (POL)/Rio Ave (POR) v Gent (BEL)
Spartak Subotica (SRB)/Sparta Praha (CZE) v Brøndby (DEN)
Ufa (RUS)/Domžale (SVN) v Budapest Honvéd (HUN)/Progrès Niederkorn (LUX)
B36 Tórshavn (FRO)/Beşiktaş (TUR) v LASK (AUT)/Lillestrøm (NOR)
Željezničar (BIH)/Apollon Limassol (CYP) v Dinamo Brest (BLR)/Atromitos (GRE)
Leipzig (GER)/Häcken (SWE) v U Craiova (ROU)

1st leg
09 August 2018

2nd leg
16 August 2018

Group Stage

(17 teams enter + 6 teams enters from UCL PO, 4 teams from UCL Q3, total 48 teams at this stage)
• 12 domestic cup winners from associations 1–12
• 1 domestic league fourth-placed team from association 5
• 4 domestic league fifth-placed teams from associations 1–4
• 4 losers from Champions League play-off round (Champions Path)
• 2 losers from Champions League play-off round (League Path)
• 4 losers from Champions League third qualifying round (League Path)
• 8 winners from play-off round (Champions Path)
• 13 winners from play-off round (Main Path)
(17 Lag + 6 lag från UCL PO, 4 lag från UCL Q3, totat 48 lag)
• 12 cupvinnare från förbund 1–12
• 1 ligafyra från förbund 5
• 4 ligafemma från förbund 1–4
• 6 förlorande lag från UCL PO
• 4 förlorande lag från UCL Q3 (League Path)
• 8 segrande lag från play-off matcherna (Champions Path)
• 13 segrande lag från play-off matcherna (Main Path)

Round of 32/16-delsfinal

• 12 group winners from group stage
• 12 group runners-up from group stage
• 8 third-placed teams from Champions League group stage

This was the last stage where new teams enter the tournament. After this round it follows ordinary cup rules (draws for each round until the final)

Play-off Round

•
•

Main Path (26 teams/lag)

Därefter kommer inga fler lag in i turneringen utan den spelas vidare med
åttondelsfinalerna osv… Vanligt cupspel med lottningar till varje runda fram till finalen.

Winners from third qualifying round
Segrande lag från tredje kvalrundan

Champions Path

(6 teams from UCL Q3, total 16 teams)
10 winners from third qualifying round (Champions Path)
6 losers from Champions League third qualifying round
(6 lag från UCL Q3, totalt 16 lag)
10 segrande lag från tredje kvalrundan (Champions Path)
6 förlorande lag från UCL Q3

De två bästa lagen från gruppspelen (24 lag)
Tredjeplacerade lag från Champions League Gruppspel

Motståndare

Motståndare

ФК МАРИУПОЛЬ
FC Mariupol
Bildades 1960 under namnet Azovstal
2018/19 spelar man sin 19:e säsong i högsta serien i Ukraina,
Premjer Liha.
2017/18: 5th in Premjer Liha, Semifinal in National Cup
Publiksnitt (ave. att league) 2017/18: 6 683
Hemmaarena/Home Ground: Volodymir BoikoStadium, Mariupol (12 680) due to political
reasons the home game in EL Q2 will be played at Chernomorets Stadium, Odessa (34 164)
Tränare/manager: Oleksandr Babych (since 22 sept 2017, 2nd season)
Bästa placering i Nationella ligan/Top league position, Fourth (twice, 2000/01, 05/06)
Nationell cup/National Cup: Semifinalist three times

Senaste resultaten/Latest results
Zorya Luhansk - FCM (League)
2-1
FCM-FUS Rabat (friendly)		
1-1
1-0
FCM-Estheglyal (friendly)		
Istanbul-FCM (friendly)		
0-2
FCM-Dreams (friendly)		
9-0
Senaste laguppställning / latest line-up(4-5-1)
Zorja Luhansk - Mariupol , Premjer Liha
19 juli 2018 2-1 (0-1)
Khudzhamov (k)
Kyryukhantsev, Yavorskyi, Bykov, Demiri
Churko, Bilyi, Myshnyov, Pikhalyonok, Tyschenko
Formin

Mariupol tidigare Europaspel

Mariopols siffror först både hemma och borta
UEFA-cup
2004-05		Home Away
1Q Banants (ARM)		2-0 2-0
2Q Austria Wien (AUT)		0-0 0-3

FC Mariupol Squad 2018/19
No. Nationality
1 Ukraine
2 Ukraine
4 Ukraine
5 France
6 Ukraine
7 Ukraine
8 Ukraine
9 Ukraine
11 Ukraine
12 Ukraine
13 Ukraine
19 Ukraine
17 Ukraine
23 Republic of Macedonia
28 Ukraine
29 Ukraine
30 Ukraine
39 Ukraine
55 Ukraine
70 Ukraine
76 Ukraine
77 Ukraine
86 Ukraine
96 Ukraine
97 Ukraine
99 Ukraine

Position
GK
DF
DF
DF
MF
MF
MF
MF
MF
GK
DF
MF
MF
DF
MF
DF
DF
FW
GK
FW
MF
FW
FW
MF
MF
FW

Player
Height
date of birth
Yevhen Halchuk
182 05/03/1992
Oleksiy Bykov
185 29/03/1998
Serhiy Chobotenko *
193
16/01/1997
Joyskim Dawa
194 09/04/1996
Yevhen Bilokin
182 16/06/1998
Danylo Ihnatenko *
189 03/03/1997
Pavlo Polehenko
176 06/01/1995
Dmytro Myshnyov
170 26/01/1994
Vyacheslav Churko *
182 10/05/1993
Rustam Khudzhamov (captain)
191 05/10/1982
Serhiy Yavorskyi
189 05/07/1989
Ihor Tyschenko
180
11/05/1989
Serhiy Horbunov
176 14/03/1994
Besir Demiri
178 01/08/1994
Andriy Korobenko *
184 28/05/1997
Ihor Kyryukhantsev *
167 29/01/1996
Maksym Bilyi
187 21/06/1990
Andriy Boryachuk *
176 23/04/1996
Yevhen Hrytsenko *
191 05/02/1995
Denys Arendaruk *
Oleksandr Pikhalyonok *
174 07/05/1997
Vladyslav Buhay *
186
27/10/1997
Ruslan Fomin
187
27/10/1986
Ihor Bykovskyi
175 05/09/1996
Artur Avahimyan
Vladyslav Vakula
173 29/04/1999
* (on loan from Shakhtar)

Spelare att hålla koll på:
#12 Rustam Khudzhamov: målvakt
och lagkapten. Spelar i Mariupol sedan
2012, dessförinnan vann han bl a UEFAcupven 2009 med Shakhtar Donetsk.
Även spelat för ukrainska landslaget.
#13 Sergey Yavorsky är den självklare
ledargestalten i backlinjen. Stark huvudspelare som ofta gör matchavgörande
mål.

#19 Igor Tishchenko är en egen
produkt, yttermittfältare och mångsidig
kämpe som aldrig ger upp.
#9 Dimitri Mishnev - En stigande
stjärna och lagets motor på mittfältet.
Stark i försvar såväl som anfall. Även han
egen produkt och har representerat klubben i hela sin karriär.
#86 Ruslan Fomin - anfallare och
lagets veteran. Ingen utpräglad målskytt
men utför alltid ett hårt jobb på planen.

Motståndare
FK Mariupol tog sig till Europa Leaguekval via en femteplacering förra
säsongen. Tack vare ett antal starka
nyförvärv och inlånade spelare satte man
som målsättning att komma topp 5 och ta
en direktplats till Europa League-kval,
trots att man var nykomlingar i högsta
serien - vilket man alltså lyckades med.
Den kommande säsongen sägs målsättningen
vara att upprepa bedriften. Den ukrainska
ligapremiären i söndags blev dock inte
lyckosam - efter att ha tagit ledningen på straff i
9:e minuten föll Mariupol med 2-1 borta Zorya
Lugansk (Östersunds EL-motståndare förra
året).
Efter två år i andradivisionen har fotbollen i
Mariupol fått ett rejält uppsving. Stämningen
på Volodymyr Boyko-stadion anses mycket
varm och inbjudande. Förra säsongen låg
publiksnittet på 6683 åskådare - endast
Shakhtar Donetsk och Dynamo Kiev hade fler
besökare på sina hemmamatcher.
Som bekant råder en väpnad konflikt mot ryska
styrkor i Donbassregionen sedan flera år.
Länge sedan hade laget svårt att knyta till sig
spelarnamn då många spelare var rädda för
att flytta dit, ett problem som dock tycks ha
försvunnit på senare år.

Motståndare
Eftersom stadens flygplats är stängd innebär
det också problem för de lag som ska spela
bortamatch mot Mariupol.
Även om staden ligger en bra bit från
stridszonen präglas vardagslivet förstås av
kriget, och fotbollen betyder därför mycket för
lokalbefolkningen. Klubbledningen ansträngde
sig till det yttersta för att hemmamatchen mot
Djurgården skulle spelas just i Mariupol och
inte Odessa, mer än 60 mil västerut. Det är en
historisk bedrift att ha tagit sig till Europaspel
- senaste gången var för 14 år sedan - och
naturligtvis ville man bjuda hemmapubliken
på en riktig fest. UEFA:s beslut står dock fast
och klubben har bestämt sig för att respektera
det. En som kommer att känna sig hemma i
Odessa är dock Aleksandr Babych - Mariupols
huvudtränare tillbringade flera säsonger i
Chernomorets Odessa som spelare innan
en skada 2012 tvingade honom att avsluta
karriären, varefter han tillbringade fem
säsonger i samma klubb som tränare.
Mariupol
spelar
4-2-3-1-uppställning.

vanligen

med

en

OLOV HAMILTON

(Källor: fcmariupol.com, soccerway.com,
Wikipedia,
samt chattintervjuer med Mariupolfans)

“Jag tror personligen att det blir mycket svårt för oss och att Djurgården
är favoriter. Inom klubben är dock målet att ta sig vidare. Klubbens
analytiker som har tittat på Djurgårdens matcher anser att Djurgården är
ett starkare på det organisatoriska planet medan vi är svagare jämfört
med förra säsongen. Vi får se. Jag tror att det blir en spännande match.”
Aleksander, Mariupol-supporter, chattintervju

Football Club Mariupol (Ukrainian: Футбо́льний клуб «Маріу́поль») is a Ukrainian professional football club based in Mariupol. In 2017 as part of the ongoing decommunization process of
Ukraine, the club changed its name of Illichivets to simply FC Mariupol, officially adopting on 14
June 2017[1] for the 2017–18 Ukrainian Premier League season.
Mariupol first qualified for European competitions in 2004 when they played in the UEFA Cup
through the UEFA Respect Fair Play ranking award.
The manager Oleksandr Babych, b 15 feb 1979, had an active careere as a defender for a number of
teams, among two are Anzhi Makhachkala andMetalist Kharkiv. Babych became a manager after
retiring due to injuries in 2012 and joined FC Mariupol in sept 2017.

About Djurgårdens IF
Swedish champions: 11 times: 1912, -15, -17, -20, 54/55,
-59, -64, -66, 2002, -03, -05
National cup winners: 5 times: 1990, 2002, -04, -05, -18
63rd season in the Swedish top league
Last season (2017): 3rd
Manager: Özcan Melkemichel, since 1 dec 2016 (Second
season)

Djurgården in European cups
Season

Competition

Stage

P W D

L

Second qualifying round

4

1

2

1

2006/07 UEFA Champions League

Second qualifying round

2

1

0

1

2005/06 UEFA Cup

Second qualifying round

2

0

2

0

2008/09 UEFA Cup

2004/05 UEFA Champions League

Third qualifying round

4

1

2

1

2004/05 UEFA Cup

First round

2

1

0

1

2003/04 UEFA Champions League

Second qualifying round

2

0

2

0

2002/03 UEFA Cup

Second round

6

4

1

1

1996

Group stage

4

2

0

2

UEFA Intertoto Cup

1990/91 UEFA Cup Winners' Cup

First round

2

0

1

1

Djurgårdens Idrottsförening (DIF) is one of the oldest, most well-renowned and successful sports associations in Sweden. Founded on the island of Djurgården in east of
Stockholm in 1891, today the club is represented by 23 different departments with a
total of 441 gold medals. The most popular departments are of course football and ice
hockey. DIF is currently the only Swedish club with both their men’s and women’s side
having football and ice hockey teams in the premier league. Furthermore, the club has
had great success in other sports such as fencing, boxing and athletics.

1989/90 UEFA Cup Winners' Cup

Second round

4

1

2

1

1976/77 UEFA Cup

First round

2

1

0

1

1975/76 UEFA Cup Winners' Cup

First round

2

0

1

1

1974/75 UEFA Cup

Second round

4

2

0

2

1971/72 UEFA Cup

First round

2

0

1

1

1967/68 European Champions Clubs' Cup

First round

2

0

0

2

1965/66 European Champions Clubs' Cup

Preliminary round

2

1

0

1

The club emblem is a shield with yellow, red and blue stripes. The blue and yellow colours represent Sweden and the red colour is the symbol of love. The blue-striped shirts
of the football team has given them the nickname Blåränderna - simply “Bluestripes”.

1955/56 European Champions Clubs' Cup

Quarter-finals

4

1

1

2

Tele2 Arena is the men’s football home ground since 2013, but for several decades the
home games were held at the beautiful Stockholm Stadion - a cultural landmark, built
for the 1912 Summer Olympic Games. It is still considered by many fans as the “real”
home of DIF. Stadion is still an important part of the club’s identity and every year
the men’s team play a friendly game there. It is also the home stadium of the women’s
team.
Djurgården's rivalry with AIK (Allmänna Idrottsklubben), a club based near Stockholm
in the neighbouring Solna municipality, is well-known and goes a long way back. The
clubs were founded in the same year and attending the “Derby of the twins”, with some
30,000 fans passionately supporting their teams, is the most intense and emotional
football experience you can attend in Sweden – arguably, in all of Europe. The stands of
both teams have a rich variety of songs to mock their opponents, often sung even when
the teams are not playing each other.
The game against Mariupol will be Djurgården’s first competitional game against
another European team since 2008, when Norwegian Rosenborg proved too tough a
challenge in the EL qualifier. The Djurgården team of today is perhaps the strongest of
recent years and the aim is to make it to the group stage of Europa League.

Dagens domare: Miroslav Zelinka (CZE)
Född/Born: 23 feb 1981.
FIFA-domare/Referee debut: 2011
Sedan 2011 har Miroslav Zelinka dömt 28 matcher i
UEFAs turneringar (CL/EL kval och gruppspel. 135
gula kort (Snitt 4,8 per match) och fem gula kort, tre
för dubbla gula och två direkt röda kort
Since 2011 Zelinka has been the referee in 28 matches
in UEFA tournaments, CL and EL, Qualifications and
Group Stage
Assistant referees
Ondřej Pelikán (CZE)
Jan Paták (CZE)
Fourth official
Emanuel Marek (CZE)

FC MARIUPOL
1. Yevhen Galchuk

30. Tommi Vaiho

12. Rustam Khudzhamov (k)

35. Oscar Jonsson

55. Yevhen Grytsenko*

2. Johan Andersson

2. Oleksii Bykow

3. Marcus Danielsson

4. Serhiy Chobotenko*

4. Jacob Une Larsson

5. Joyskim Dawa

5. Niklas Gunnarsson

13. Serhiy Yavorskyi

13. Jonas Olsson

23. Besir Demiri

15. Jonathan Augustinsson

29. Ihor Kyryukhantsev*

21. Erik Johansson

30. Maksym Bilyi

6. Jesper Karlström

46. Vladylav Savin

7.Dzenis Kozica

6. Yevhen Bilokin

8. Kevin Walker

7. Danylo Ihnatenko*

9. Haris Radetinac

8. Pavlo Polehenko

10. Kerim Mrabti

9. Dmytro Myshnyov

11. Jonathan Ring

17. Serhii Horbunov

14. Besard Sabovic

19. Ihor Tyschenko

16. Joseph Ceesay

28. Andrii Korobenko*

17. Hampus Finndell

77. Vladyslav Buhai*

18. Edward Chilufya
23. Fredrik Ulvestad

86. Ruslan Fomin
99. Vladyslav Vakula

20. Aliou Badji
24. Tino Kadewere		

Dagens domare/Referee: Miroslav Zelinka (CZE)
Nästa hemmamatch: Djurgården - GIF Sundsvall
Allsvenskan omg 15 29 juli 15:00

Flagga anger nationalitet enligt FIFAs regler om landlagsspel
Flag indicates national team as defined under FIFA eligibility rules
* spelare på lån/Player on loan from Shaktar Doneskt

1. Andreas Isaksson

start
ersättare
byte/mål

start
ersättare
byte/mål

DJURGÅRDEN

