MATCH

17 feb 15:00
Tele2 Arena

23 feb kl 14.00
Österås IP

3 Mars kl 15.00
Tele2 Arena

Matchprogram
Svenska Cupen 2018/19
Gruppspelet omgång 3

Pris 20 kr

Priser
Det tryckta programmet, alla allsvenska matcher
Programmet hämtas i Djurgårdsbutiken
Dessutom ingår ett digitalt program som mailas ut
Endast digitalt program

Tränarna

Abonnera på Bågspännaren
matchprogrammet på Djurgården Fotboll
360 kr

150 kr

Genom att abonnera stöttar du vårt arbete med att skapa ett matchprogram av hög kvalitet som förhoppningsvis höjer värdet på din upplevelse.
Programmet innehåller mycket som är läsvärt även efter matchen, på vägen hem eller när det passar dig. Under matcher får du tillgång till tabeller, statistik och laguppställningar på ett enkelt sätt
Boka ditt abonnemang genom att maila till bestall@bagspannaren.se
Uppge, Namn, e-post och mobilnummer. Ange vvilket abonnemang du
valt. Betalning mot Faktura (med Swish, PlusGiro eller PayPal) eller betala direkt med swish med hjälp av QR-koderna nedan

Välkomna till tävningssäsongen 2019.
Vi inleder, som vanligt, med gruppspelet i Svenska Cupens tredje omgång. Nya
tränare och en hel del nytt i truppen.
Inför matcherna i cupen har vi pratat med
Thomas “Tolle” Lagerföf som tillsammans
med Kim Bergstrand är våra nya tränare:
Läget i laget: Erik Berg (tid. Johansson) har
en bit kvar till matchformen då han opererats
och under januari svullnat upp i knät. Jonis
och Ulvestad har tränat rehab och är inte aktuella. Boya Turay får avstå fösrsta matchen
mot Frej åtminstone. Efter träningslägret har
vi kunnat få gruppen lite närmare varandra.
Vi har kommit en bit vad det gäller fysiskt
och spelmässing. Vi har fortfarande mycket
att jobba med men nu famlar vi inte i blindo
längre. Vi är väl så långt fram i utvecklingen
som vi hade hoppats.
Astrit som nyligen anslutit till laget är väl
inte aktuell för 90 minute. Och annars har
Tommi haft feber men ingen fara med
honom. Vi har hunnit få en ganska bra bild
hur vi ska spela med laget men det är så klart
är att vi har en bit kvar. Rollerna i laget är vi

Tryckt program
Hämtas i DIF-butiken
360 kr

Digitalt program
kommer på e-post
150 kr

rätt klara på, men kanske inte exakt i alla detaljer t ex vilka som funkar bäst ihop. Vi jobbar mycket med det långsiktiga spelet, hur vi
vill att DIF ska vara om tre månbader, än att
vi jobbar med anpassningen inför motståndet varje vecka.
Backlinjen har sett jättebra ut och bland
spelarna har Jesper Karlström har lyft sig
gentemot vad vi såg att han presterade under
2018. Han har varit bäst i de båda matcher vi
spelat inför cupen.
Vi vill att DIF ska vara extramt snabba och
skickliga i omställningar när vi har möjlghet
samtisigt att vi ska klara av att möta lag som
ligger lågt. Den snabba mattan på Tele2 ska
gynna oss i att skapa chanser.
Budskapet till publiken är att om ni ä rmed
och skapar stämning på matcherna så ska vi
tillsammans spelare och publik tillsammans
se till att 2019 blir ett riktigt roligt år på Tele2
STEFAN ERLANDSSON

Bågspännaren Match är ett fristående fanzine.
Åsikterna är skribentens egen om inte annat utryckligen nämns.
Chefredaktör, ansvarig utgivare och layout:
Stefan Erlandsson
Medarbetrare i detta program
David Petersson, Johan Sahlén och Kenth Norberg
Foto: Bildbyrån, Johan Sahlén och Kenth Norberg
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Omslag: Buya Turay i träningsmatchen på Tele2 mot

Plusgiro:

SE 700903009401
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www.bagspannaren.se
730 959-4

Tävlingssäsongen 2019 startar med
med cupmatchen mot IK Frej. Det är
dags att lista vilka spelare som lämnat
DIF och vilka som tillkommit. Det ska
dock noteras att transferfönstret är
öppet i ytterligare en och halv månad
vilket innebär att förändringar fortfarande kan ske.
Andreas Isaksson har slutat. Självklart
kommer hans ledaregenskaper och
enorma rutin att saknas. Jag tror dock att
den känslomässiga saknaden av Andreas Isaksson kommer vara större än den
spelmässiga. I fjol stod han för en hel del
misstag, varav några matchavgörande.
Ersättaren PK Bråtveit är svårbedömd
om man inte följt norska ligan på nära
håll, men meriterna skvallrar ändå om
att det är en bra målvakt som ersätter
Isaksson.
I backlinjen har Jonas Olsson och Niklas Gunnarsson lämnat. Mittbackar
hade vi dock i överflöd under fjolåret
och Johansson (numera Berg), Une-

Larsson och Danielsson är en suverän
uppsättning tillsammans med unge Alexander Abrahamsson. Två ytter backar
har värvats. Elliot Käck ger både bredd
och konkurrens till Jonathan Augustinsson om vänsterbacksplatsen. Aslak Fonn
Witry är precis som hans landsman Bråtveit svårbedömd på förhand men Aslaks
meriter är också väldigt lovande. Backlinjen känns bättre balanserad än i fjol.
På mittfältet har Kerim Mrabti lämnat
och Astrit Ajdarevic tillkommit. Astrit
erbjuder precis det vi saknade i fjol, en
kreativ spelfördelare i sista tredjedelen.
Fredrik Ulvestad har fått ett år i föreningen och allsvenskan, förhoppningsvis höjer han sig ytterligare ett snäpp.
Karlström, Walker, Sabovic och Finndell
slåss om en plats. Någon av dessa lär säljas/lånas ut.
Aliou Badji har sålts till Rapid Wien. En
publikfavorit har därmed lämnat föreningen. Mohamed Buya Turay har, efter
spekulation i många transferfönster,

tillsammans med Adam Bergmark
Wiberg anslutit. Dessutom har Oscar
Pettersson flyttats upp från U19. Buya
är en klassanfallare med potential att
göra över 20 mål i allsvenskan. Bergmark Wiberg gjorde åtta mål i Superettan i ett Gefle som åkte ut, en bra siffra.
Oscar Pettersson får stå på tillväxt.
På yttermittfältet slåss Bärkroth,
Ring, Haris, Chilufya och Kozica om
två platser. Bärkroth är nog given till
höger. Edward Chilufya har fått mycket beröm under försäsongen och har
egenskaper som vi behöver, nämligen
förmågan att utmana och slå sin försvarare en-mot-en.
Spelare UT:
Andreas Isaksson (slutat),
Oscar Jonsson (Karlstad BK)
Jonas Olsson (Wigan),
Niklas Gunnarsson (ej klar), Marcus Hansson (BP),
Kerim Mrabti (Birmingham),
Omar Eddahri (GIF Sundsvall),
Aliou Badji (Rapid Wien)

Sammanfattningsvis ser truppen mer
färdig ut än i fjol vid motsvarande tid.
De hål som fanns har täppts till och
vi har värvat in två riktiga klasspelare
i Buya och Astrit. Truppen är lite för
stor i dagsläget, 26 spelare i A-laget.
Åtminstone två lär försvinna.
Jag skulle vilja ha in ytterligare en
spetsvärvning. En profil som tar den
ledande rollen utåt och som är en riktig kravställare och vinnare ut i fingerspetsarna. En spelare som Magnus
Eriksson.
DAVID PETERSSON

Hur ser du på den allt mer hårdnande
konkurrensen på mittfältet och har du
satt upp några egna personliga mål för
säsongen?
Konkurrens är alltid bra och i en storklubb
som djurgården kommer det alltid finnas
andra bra spelare som vill ta ens plats i laget.
Desto bättre konkurrens desto bättre träning, också utvecklande. Mitt mål är att ta
en startplats i Djurgården.
Det är viktigt att sätta upp mål inför en
säsong, både kortsiktiga och långsiktiga.
Sedan jobbar efter dem.
Hej Besard Sabovic hur är läget? Säsongen har nu så smått startat. Det är nya
förutsättningar med bland annat ett nytt
tränarpar.
Hur känns stämningen i laget med alla
nya spelare samt tränare?
Hej. Att säsongen smått kommit igång är
väldigt kul. Vi har fått in mycket nytt, dvs
tränare och spelare. Väldigt kul!
Har du hunnit märka av något från tränarduon Kim & Tolle som du gillar extra
mycket? I taktik, sätt att leda laget osv?

Det jag har lagt märke till är hur detaljerade dem är i allt. Det är väldigt utvecklande.
Du åkte ju själv på en korsbandsskada för
ett par år sedan, hur jobbigt har det varit
rent psykiskt att komma tillbaka från?
Att vara borta så länge från nåt man älskar
och dessutom är ens jobb är väldigt jobbigt.
Det är mer en fight mentalt än vad det är
fysiskt skulle jag säga. Väldigt roligt att
kunna delta nu och hjälpa laget mot fler
vinster.

Hänger du med några spelare ur laget
utanför fotbollen?
Ja, väldigt många. Tycker vi har ett riktigt
bra gäng där alla kan prata och hänga med
varann både på och utanför träningarna.

Vad har du haft för idrottsliga förebilder
under din uppväxt?
Har alltid gillat Zlatan, som säkert allt fotbollsspelare i Sverige.
Mina idoler annars har varit Zidane och
kaka när jag va liten.
Har du utövat andra sporter än fotboll?
Nej har spelat fotboll sen ja kunde gå ungefär och det har alltid känts rätt.
Håller du på något fotbollslag utanför
Sveriges gränser?
Hejat på Milan sen jag varit väldigt ung.
Vad har du för fritidsintressen?
Andra sporter är roligt att spela med vänner. Tex basket, golf och padel. Annars
umgås med vänner och familj.
Vad kör du för bil?
Porsche
Vilken typ av musik lyssnar du på i bilen
och har du någon extra favoritartist?
Mycket hiphop, och väldigt blandat med
svenska och engelska låtar. 50cent!
13. Stort tack och lycka till
Tack!
KENTH NORBERG

Besard Sabovic

f. 5 januari 1998 i Stockholm
Kom till DIF från BP 2015 som junior
Flyttades upp i A-truppen 2016 och
debuterade i A-laget 24 april 2016
Utlånad till BP 2017
Skadade knät sept ‘17 och ägnade stora
delar av 2018 åt rehab.
Landskamper
15 U19, 9 U17

14. Besard Sabovic

Spelarprofil

Hur mycket betyder det för självförtroendet att du nu fått spela och även starta
dom båda inledande träningsmatcherna?
Att spela är alltid kul och det du nämner
med självförtroende är en nyckel för varje
spelare.
Har man inte självförtroendet är det svårt
att nå till sin fulla potential.

Tele2 Arena
Tele2 Arena
Hovet
Grimsta IP
Österås IP
Saab Arena
Tunavallen
Vida Arena
Hovet

Mars
2 18:00 Kinnarps Arena
3 15:00
Tele2 Arena
5 19:00
Hovet
6 18:00
GIH
7 19:00 Lindab Arena
9 13:00
Tunavallen
		 15:15
Hovet
11 13:30
Tele2 Arena
				
12			
		 19:00
Hovet
14 19:00 Löfbergs Arena
April
1 19:00
Tele2 Arena
2 15:00
Kaknäs IP
8 19:00 Behrn Arena
14 15:00
LF Arena
15 19:00
Tele2 Arena
16 16:00
Kaknäs IP
21 15:00 Bravida Arena
22 15:00
Stadion

Damlaget

DIF-Kalendern

Februari
17 15:00
17 18:00
20 19:00
18 16:00
23 14:00
		 18:00
24 16:00
26 19:00
28 19:00

Herrlaget möter IK Frej, Svenska cupen
Damlaget möter KIF Örebro, Svenska cupen
Hockeylaget möter Malmö
U21laget möter Brommapojkarna
Herrlaget möter Hässleholms IF Svenska cupen
Hockeylaget möter Linköping
U21laget möter AFC Eskilstuna
Hockeylaget möter Växjö
Hockeylaget möter Luleå
Hockeylaget möter HV71
Herrlaget möter IF Elfsborg, Svenska cupen
Hockeylaget möter Skelefteå
Årsmöte Djurgården Fotboll
Hockeylaget möter Rögle
Damlaget möter Eskilstuna United, Svenska cupen
Hockeylaget möter Mora
Herrlaget möter IFK Norrköping, träningsmatch
(om det inte blir avancemang i cupen)
Djurgårdens IF 128 år
Hockeylaget möter Frölunda
Hockeylaget möter Färjestad i sista omgången
Herrlaget möter GIF Sundsvall, Allsvensk premiär
U21laget möter Degerfors IF
Herrlaget möter Örebro SK, Allsvenskan,
Damlaget möter Piteå IF, Damallsvensk premiär
Herrlaget möter IFK Göteborg, Allsvenskan
U21 möter Västerås SK
Herrlaget möter BK Häcken
Damlaget möter Linköpings FC, Damallsvenskan

Ev. cupdatum om vi går vidare från gruppspelet hittar du på cupsidorna, nästa uppslag

Äntligen är tävlingssäsongen igång för
damerna, likt herrarna så börjar vi med
gruppspel i cupen. Där IK Uppsala,
KIF Örebro och Eskilstuna United står
för motståndet. Eskilstuna är det högst
rankade laget i gruppen, Uppsala spelar
i elitettan och Örebro är nykomlingar i
Damallsvenskan. Vi har en hemmamatch
i gruppen och den spelas på Tele2Arena
18:00 17 mars, matchen spelas direkt efter
herrarnas cupmatch mot Frej, så det finns
chansen till ett klassiskt DubbelDIF.
Vår första match i gruppen var mot
Uppsala borta på Lötens IP. Det började
komfortabelt med ett tidigt mål av vårt
nyförvärv Hanna Folkesson, men ett
olyckligt självmål skapade nerv i matchen
och ett vilt kämpande Uppsala såg till
att det blev match av det hela. 1-1 stod
sig länge, men desto längre matchen
gick desto tröttare blev Uppsala. I 60:e
minuten fick ett annat nyförvärv göra

debut, Olivia Schough kom in som yttermittfältare och det blev genast lite mer
fart, men målen uteblev. I 80:e minuten
så byttes Ariam Berhane in, ny från just
Uppsala och det var dom två inhopparna som kom att avgöra matchen på
övertid. Ariam spelade en boll till Malin
Diaz, som spelade vidare till Olivia som
nådde bollen innan kortlinjen och slog en
stenhård boll längst marken som Ariam
mötte och stötte in. Man brukar säga att
släkten alltid är värst och just i detta fallet
stämde det.
Djurgården har värvat spännande i år,
med landslagsspelare och talang. Ta
chansen att hänga på Stadion i år, käka en
korv och låt barnen leka i hoppborgen.
Damfotbollen är en riktig familjefest,
kom, det kommer bli kul i år.
JOHAN SAHLÈN

1 1 0 0 2-0

2 3

1 1 0 0 1-0

1 3

1 0 0 1 0-1

-1 0

1 0 0 1 0-2

-2 0

Grupp 5
BKHäcken
Häcken (A)
1 1
IF Brommapojkarna
Brommapojkarna (A)*
1 1
FCIKRosengård
Brage (S)1917 1 0
IK FC
Brage
Rosengård 1917 1(II)0

0 0 6-1

5 3

0 0 3-1

2 3

0 1 1-3

-2 0

0 1 1-6

-5 0

Grupp 3
Malmö FF (A)
Falkenberg (A)*
Degerfors (S)
Öster (S)

Grupp 2
IFK Norrköping (A)
AFC Eskilstuna (A)*
IFK Värnamo (I)*
Assyriska Turabdin (I)*
Grupp 6
IK Sirius
FK
Östersund
(A)
Halmstad
Sirius (A)
Östersund
Halmstad (S)
Karlstad
BK BK (I)*
Karlstad

1 1 0 0 2-1

1 3

1 0 1 0 0-0

0 1

1 0 1 0 0-0

0 1

1 0 0 1 1-2

-1 0

Lag och serietillhörighet säsongen 2019

Match 1
16 februari 1: AIK - J Södra

22 februari 2: Assyriska Turabdin - Norrköping

1: Örgryte - Norrby

2-0

5: Häcken - Brage

6-1

5: Rosengård 1917 - BP

1-3

6: Karlstad - Östersund

6: Östersund - Halmstad

0-0

6: Karlstad BK - Sirius
8: Örebro - GAIS
17 februari 2: Assyriska Turabdin - AFC Eskilstuna

Grupp 8
Örebro Örebro SK (A) 1 1
IFK Göteborg 0(A)0
IFK Göteborg
GAIS
Nyköpings
BIS(S)
0 0
Nyköpings
BIS1(I)0
GAIS

Grupp 7
Djurgården (A)
Elfsborg (A)
IK Frej (S)
Hässleholms IF (II)

3: Falkenberg - Degerfors

Match 3
-

2 mars 1: J Södra - Norrby

-

-

1: AIK - Örgryte

-

-

2: Värnamo - Assyriska Turabdin

-

-

2: Norrköping - AFC Eskilstuna

-

6: Sirius - Halmstad

-

3: Degerfors - Öster

-

1-2

7: Hässleholm - Djurgården

-

3: Malmö - Falkenberg

-

2-1

7: Elfsborg - IK Frej

-

5: Brage - Rosengård

-

-

5: Häcken - BP

-

3 mars 6: Halmstad - Karlstad

-

-

23 februari 2: AFC Eskilstuna - IFK Värnamo

24 februari 1: Norrby - AIK

2: IFK Norrköping - IFK Värnamo

-

1: Örgryte - J Södra

-

3: Malmö - Degerfors

-

4: Eskilsminne - Hammarby

-

6: Östersund - Sirius

3: Falkenberg - Öster

-

-

4: Dalkurd - Varberg

-

7: Djurgården - Elfsborg

7: Djurgården - IK Frej

5: Rosengård - Häcken

-

-

-

7: IK Frej - Hässleholm

7: Hässleholms IF - Elfsborg

5: BP - Brage

-

-

-

8: GAIS - Nyköping

8: Nyköping - Göteborg

-

8 : Nyköping - Örebro

-

-

8: Örebro - Göteborg

-

18 februari 4: Hammarby - Varbergs BoIS
4: Eskilsminne - Dalkurd

-

0 0 2-1

1 3

0 0 0-0

0 0

0 0 0-0

0 0

0 1 1-2

-1 0

* Laget har bytt serietillhörighet mellan säsongerna 2018 och 2019

Match 2
1-0

Grupp 4
Hammarby (A)
Dalkurd (S)*
Varberg BoIS (S)
Eskilsminne IF (I)

25 februari 3: Öster - Malmö
8: Göteborg - GAIS

-

4 mars 4: Varberg - Eskilsminne

-

-

4: Hammarby - Dalkurd

-

Speldatum för
Svenska Cupen 2019
Omg 3 Gruppspel
16-18 februari, match 1
22-24 februari, match 2.
2-4 mars, match 3.
Kvartsfinaler 9-10 mars,
Gruppsegrarna från omg 3 möts där
de fyra bästa har hemmalag, motståndare lottas fram
Semifinaler 16-17 mars,
Final 15 maj
Hemmalag i semifinaler och final
utses genom fri lottning.

Omg 3, Gruppspel

Svenska Cupen

Grupp 1
AIK (A)
Örgryte
IS FF
Örgryte (S)
AIK
J Södra (S)
Jönköpings
Södra IF
Norrby
Norrby
IF IF (S)

Häsleholms IF
Lagets kvalificering till gruppspelet i Svenska Cupen är en framgång för division
II-laget från norra delarna av Skåne. Föreningen bildades 1922. Idag är fotboll
den dominerande delen av föreningen. Under en period under 60- och 70 talet var laget i dåvarande division II, den näst högsta serien, under merparten
av tiden. Som bäst slutade laget på en tredjeplats i Div II Södra 1965 bara några
poäng från allsvenskt kval. 2012 vann laget Div III Sydöstra Götaland och kvalificerade sig för Div II. Sedan dess har laget klarat sig bra i tvåan med placeringar
på den övre halvan av tabellen. I fjol gjorde laget sitt sämsta resultat då man hamnade på negativ kvalplats men tog en säker seger med totalt 6-0 mot Smedby AIS.
Ny tränare för i år Niclas Lindeqvist som tar hand om ett lag som är i något av
en generationsväxling. I cupens andra omgång slog laget ut Trelleborg med 3-2 i
förlängngen efter att Joel Wedenell gjort alla tre målen för HIF.

IF Elfsborg
I sista omgången av gruppspelet ställs vi mot Boråslaget. Elfsborg hade en ganska
tung säsong 2018 där laget både missade att gå vidare från gruppspelet i cupen i
en tät kamp med GAIS och Hammarby. Det blev Superettanlaget som lyckades
nu kvartsfinalen då. Elfsborg har varit framgångsrika i cupen under 2000-talet
men den första slutsegern kom först 2001- finalen mot AIK spelades på netral
plan, i Jönköping, och avgjordes på straffar.Det krävdes hela 24 straffar innan
avgörandet var klart. Även 2003 och 2014 vann Elfsborg cupen. 2003 spelades
finalen på Råsunda inför 10 280 personer mot Assyriska, då vann ELfsborg med
2-0. 2014 vanns finalen med 1-0 mot Helsingborg på ett ganska öde Friends
Arena (3 423 åskådare). Det blev den sista finalen med fast spelplats för finalen.

Match 1
17 feb

Målvakter
1 Tim Erlandsson		
Försvarare
4 Hjalmar Ekdal		
15 Amadeus Sögaard
__ Albin Hultin		
Mittfältare
16 Victor Fors		
__ Daniel Sliper		

__ Jonas Olsson
7 Rickard Spång
21 Alfred Sigemo

__ Andrés Hernández
__ Pedro Ribeiro

__ Samouil Izountouemoi

Forwards
8 Kostas Stavrothanasopoulos
9 Luca Gerbino Polo
14 Mattias Bouvin
__ Melvin Frithzell
__ Moustafa Zeidan

Match 2
23 feb

Målvakter
1. Adam Larsson
27. Oscar Jensen
Försvarare
2. Anton Branting
3. Szymanski Emil
5. Amen Chehade
11. Ahmeti Liridon
31. William Andersson 		
Mittfältare
6. Gustav Winroth
14. Otto Nilsson 		
30. Viktor Christiansson
Forwards
7. Jonathan Nilsson
17. Anthony Svenning
21. Sabani Arber 		

Match 3
3 mars

Målvakter
1 Kevin Stuhr Ellegaard
Försvarare
2 Jesper Manns		
12 Joakim Nilsson
27 Frederik Holst		

4. Ludvig Pernetun
15. Oscar Widmark

10. Rexhepi Burim
22. Albin Andersson

12. Algot Pramberg
23. Eriksson Kristian

8. Florent Stagova		
18. Tim Ströbeck 		
99. Julius Senoga

9. Joel Wedenell
19. Malte Nilsson

30 David Olsson		

31 Tim Rönning

3 Mattias Özgün		
6 Jon Jönsson
13 Rami Kaib		
21 Christopher McVey
28 Gustav Henriksson		

Mittfältare
8 Samuel Holmén
21 Jonathan Levi

10 Simon Lundevall
23 Alex Dyer		

18 Simon Olsson
24 Stefan Ishizaki

Forwards
7 Deniz Hümmet
17 Per Frick		

9 Pawel Cibicki 		
19. Jesper Karlsson

16 Robert Gojani		
26 Marokhy Ndione

Motståndarna

Svenska Cupen

IK Frej
Precis som i fjol möter vi Täby-klubben i cupens gruppspel. Mötet på Vikingavallen blev ett målsnålt möte där tillslut DIF vann med 1-0 efter ett sent mål av
Gunnarsson.
IK Frej bildades 1968 och har spelat de fyra senaste säsonger i Superettan dit man
kvalificerade sig 2014. I inledningen av fjolåret var flera DIF-spelare utlånade till
klubben. Sedan dess har laget ingått ett officiellt samarbete med Hammarby –
vilket bland annat innebär att spelare kan gå mellan lagen under säsongen. Hammarbys spelare som inte kan ta en plats i A-laget får speltid i Superettan istället.
Så det är ett mini-Hammarby som vi möter i första matchen i gruppspelet.
På målvaktssidan har laget knutit till sig Tim Erlandsson, som imponerade när
han spelade för Eskilstuna i deras Allsvenska säsong 2017.

Vilken spelare i ditt lag ska publiken ha
extra koll på tycker du, och varför?
- Våra mittfältare Mattias Bouvin och
Moustafa Zeidan har egenskaper som i
åskådarperspektiv definitivt kan definieras som spännande och sevärda. Båda är
dessutom 20-åringar som har en bit kvar
innan de har nått sin fulla potential.
Är det någon spelare i Djurgården som
utmärker sig enligt dig?
- Snabbheten och den individuella skickligheten hos spelarna som kan placeras
som forwards, både den centrala och de
i ytterzon, har vi stor respekt för. Dessutom har alltid Jesper Karlströms förmåga i
passningsspelet tilltalat mig.
Frej och Djurgården möttes även i
gruppspelet i fjol. Hur ser du på att möta
Djurgården nu i år?
- Som sagt, det är ett nytt Frej i år och
likaså till stora delar ett nytt Djurgården.
Vi ser det som en svår, men inspirerande
uppgift att spela inför en försäsongstörstande Tele2-publik.

Hej Niclas Lindeqvist, ny tränare i Hässleholm:
Vad är målsättningen för Hässleholms IF i
år, i cupen och i serien?
Vår målsättning i cupen är att komma ut i
Europa :)
Nä men målet är att njuta av stunden och
försöka ge er en bra match. Vi har defacto förtjänat denna platsen, och vi ska inte
skämmas för den. Vi har dock gjort en stor
generationsväxling i vinter så många är nya
(och unga).

Vilken spelare i ditt lag ska publiken ha
extra koll på tycker du, och varför?
Nr 30, Viktor Christiansson. En ung spelare
som har framtiden för sig. Han är en stor
talang som kan bli lika bra som alla som
spelar i Djurgården idag. Joel Wedenell nr
9 är en notorisk målskytt som toppar skytteligan i div 2 år efter år. Resten avslöjar jag
inte.
Är det någon spelare i Djurgården som utmärker sig enligt dig?
För mig är Djurgården ett kollektiv som
har sin styrka i att man jobbar hårt tillsammans. Men visst har man hört talas om
Bärkroth, Radetinac, Ajdarevic, Turay mfl.
Hur tror du blir för HIF att möta
Djurgården som dessutom är regerande
mästare i cupen?
En stor upplevelse som vi ska ta oss an med
mod och kraft. Vi har ett ungt lag med mycket energi. Vi är i utvecklingsfas där vi
håller på att bygga nytt från grunden.
Välkomna till Hässleholm och Hässleholms IF!

Elfsborgs tränade Jimmy Thelin är den
enda av lagen i gruppen som inte är ny för
säsongen. Jimmy kom till Elfsborg inför
2018 när han lämnade J Södra som åkte
ur 2017.
Inget svar från Elfsborg på Bågspännarens
frågor men vi har sammanställt lite ändå:
Elfsborg siktar på att överträffa 2018 års
tolfte plats i Allsvenskan. Dessutom misslyckades man att ta sig vidare från gruppen
i fjolårets cup i kamp med GAIS och Hammarby gick Makrillarna vidare till kvartsfinal. Elfsborg är annars ett bra cuplag och
gått vidare från gruppen tre av de senaste
fem åren, laget har varit i både final och
semifinal och var även cupmästare i den
sista finalen på Friends 2014.
Elfsborg är ett lag som är bekant så klart
med många bra spelare av hög allsvensk
klass. Nya som kanske kommer att utmärka sig i år är Pavel Cibicki som är på lån
från Leeds i klubben och även senaste lånet
Jonathan Levi från norska Rosenborg är en
spelare som varit en del av U21-landslaget
under flera år och gjorde A-landslagsdebyut nu under januariturnén.
Mötena mellan lagen brukar vara jämna
och i fjol slutade båda gångerna 2-2 efter
två matcher där bortalagen hade det mesta
av spelet och greppet om matcherna innan
kvitteringarna föll.

Svenska Cupen de senaste 5 åren
IK Frej
2017/18: Omg 3 (gruppspel 3:a),
2016/17 Omg 2 (BP (b) 2-4)
2015/16 Omg 3 (3:a gruppspel)
2014/15 Omg 2 (BP (h) 1-5), Omg
2013/14 Omg 2 (GAIS (h) 0-1 (e.f))
Hässleholms IF
2017/18 omg 1 (Hittarp IK (h) 1-5
2016/17 Omg 2 (Halmstad (h) 0-4
2015/16 2014/15 2013/14 Omg 1 (Torns IF (h) 0-3
IF Elfsborg
2017/18 Omg 3 (2a i gruppen)
2016/17 Omg 4, (BP (h) 1-2
2015/16 Omg 3 (2a i gruppen)
2014/15 Omg 5, Semifinal (Örebro (b) 0-2
2013/14 Slutsegrare,
Final mot Helsingborg, 1-0

Vägen till gruppspelet
IK Frej
Omg 2 Arameisk-Syrianska (b) 2-1
(H Ekdal, N Peter)
Hässleholms IF
Omg 1 Kristianstad FC (h) 1-0
(H Wilard)
Omg 2 Trelleborgs FF (h) 3-2 (e.f. 2-2 ft)
(J Wedenell 3)
IF Elfsborg
Omg 2 Motala AIF (b) 4-0
(E Bajrami 2, J Karlsson,
A Kabassi)

Motståndarna

Svenska Cupen

Hej Lukas Syberyjski, tränare i Frej: Vad
är målsättningen för IK Frej i år, i cupen
och i serien?
- Vi är ett helt nytt lag och en lika ny organisation runt laget så med fem veckor in
i verksamheten har vi inte råd med något
annat än att vara här och nu. Med risk att
uppfattas som luddig är vår målsättning,
här och nu, att skapa ett tydligt beteende
som ska genomsyra varje sekund vi har
tillsammans på fotbollsplanen. I jakten på
det kommer vi inte ha några ursäkter.

DJURGÅRDEN

Födelseår

Längd

Nationalitet

12. PK Bråtveit		
30. Tommi Vaiho		
35. Oscar Jonsson		

1996		
1988		
1998		

184
188
195

Norsk
Svensk
Svensk

2. Johan Andersson
3. Marcus Danielsson
4. Jacob Une Larsson
5. Elliot Käck
15. Jonathan Augustinsson
16. Aslak Witry		
21. Erik Berg		
28. Alexander Abrahamsson
37. Matteo Catenacci

1995		
1998		
1994		
1989		
1996		
1996		
1988		
1999		
2000		

176
192
180
173
185
178
192
187
179

Svensk
Svensk
Svensk
Svensk
Svensk
Norsk
Svensk
Svensk
Svensk

6. Jesper Karlström
7.Dzenis Kozica		
8. Kevin Walker		
9. Haris Radetinac		
10. Astrit Ajdarevic		
11. Jonathan Ring		
14. Besard Sabovic		
17. Hampus Finndell
18. Edward Chilufya
19. Niklas Bärkroth		
23. Fredrik Ulvestad

1995		
1993		
1989		
1985		
1990		
1991		
1998		
2000		
1999		
1992		
1992		

182
180
177
187
192
182
186
177
171
172
183

Svensk
Svensk
Svensk
Bosnier
Svensk
Svensk
Svensk
Svensk
Zambier
Svensk
Norsk

22. Adam Bergmark Wiberg 1997		
23. Oscar Pettersson
2000		
77. Buya Tuay		
1995		

182
178
178

Svensk
Svensk
Siera Leone

Allsvensk premiär 1 april 15.00 Tele2 Arena
Djurgården - GIF Sundsvall

