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

Äntligen är det dags igen. Allsvenskan känns 
lika het som vårsolen. Vi har en spännande 
trupp som vi fick se gå till semifinal i Sven-
ska Cupen. Där blev dock gästande Häcken för 
svåra, eller rättare sagt, de gick segrande ur en 
jämn kamp. Visst var de ett bra lag som vann 
välförtjänt, men med lite tur på vår sida hade 
det även kunnat bli en final för oss även i år. 
Det blir en final mellan Häcken och AFC Es-
kilstuna. Som Tony Lydén skrev på Twitter när 
finallagen var klara ”Om Häcken vinner har de 
dubbelt så många titlar som Hammarby. Vin-
ner AFC har de lika många som Hammarby…” 
Värt att tänka på. Tony har i detta premiär-
program har pratat med Tomas Lagerlöf. Tolle 
ger sin syn på laget, fotbollstaktik och hur han 
tänker fotboll. Oscar Hamner gör debut i pro-
grammet och har tittat tillbaka på en tidigare 
premiär när han minns tillbaka till Stadion. 
Panelen är så klart tillbaka, de har bl a talat om 
förväntningar och tippar vilka som blir topp- 
resp. bottenlag i höst. Johan Sahlén skriver om 
damlaget, viket han kommer att göra under 
säsongen. Du vet väl att säsongskortet till dam-
matcherna är väldigt prisvärt. Dessutom spelar 
de ju hemmamatcherna på Stadion vilket i sig 
är väldigt trevligt. Även damlaget har en spän-

nande trupp och gick ju även de till semifinal 
i cupen, men även där gick ett Göteborgslag 
segrande ur förlängningen. De hann dock 
visa på att de kommer att utmana genom att 
besegra Eskilstuna i kvarten. En nyhet från 
unga Djurgårdssektionen, eller föreningen är 
det väl, Djurgården Basket som har gjort en 
imponerande säsong med idel segrar inför slu-
tomgången som spelats i helgen. 
Annars är det lite nytt på statistiksidorna. Hop-
pas du uppskattar programmet och att vi kan 
bidra till en bättre matchupplevelse. Oavsett 
om du kikar i programmet under matchen el-
ler sparar det till hemresan. 

Om du abonnerar på programmet så vet du 
redan att ett digitalt program ingår i abonne-
manget. En service som ger dig tillgång till 
programmet även om du inte kan komma till 
alla matcher. Det går även att abonnera en-
bart på det digitala programmet. Att många 
abonnerar ger oss en bra grund att stå på när 
vi försöker få ekonomin runt programmet att 
gå ihop. Tack för att du stöttar oss genom att 
köpa programmet!

STEFAN ERLANDSSON



som påminner om det som Kim och Tolle 
nu håller på att införa i Djurgården. Så det 
kanske bara naturligt att just de svarar bra 
på det nya spelsättet. 
Vi diskuterar inverterade yttrar vs. van-
liga yttrar och kommer in på varför Aslak 
Witry oftare kommer högre upp i banan 
än Käck. När Ring, som är vänsterfotad, 
spelar till höger kommer han naturligt 
söka sig inåt för att komma till avslutslägen 
vilket öppnar upp för Witry att ta kantlöp-
ningar i djupet. Spelar Ring, eller annan 
vänsterfotad spelare, till vänster öppnas 
inte samma möjligheter. Då jag hävdar att 
inverterade yttrar begränsar möjligheter-
na att slå bra vanliga inlägg menar Tolle 

Tomas “Tolle” Lagerlöf
- en del av tränarduon  
på bänken
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SPELSÄTT OCH PRINCIPER
Av de tränare och spelare jag intervjuat 
är Tomas ”Tolle” Lagerlöf överlägset den 
trevligaste. Lite otippat då både han och 
Kim Bergstrand generellt anses vara sura, 
kortfattade, och buttra. Inget kunde var 
längre från sanningen i denna intervju. 
Det är dock lätt att förstå varför Tolle 
har lyckats i sina tränaruppdrag; han är  
lyhörd, pedagogisk, och bjuder in till 
samtal. 

Som alla tränare gillar han inte att förhålla 
sig till laget med sifferkombinationer, men 
för att underlätta diskussionen kan vi säga 
att DIF har uppställningen 4-3-3 i utgång-
spositionerna. Då jag ber honom förklara 
spelsystemet visar det sig att han inte gillar 
det heller. De talar i stället om spelsätt och 
principer. Byggklossar som tillsammans 
skall utgöra ryggmärgen i Djurgårdens 
nya spel. Det kan handla om hur laget 
skall agera för att snabbt återvinna bol-
len eller hur de skall bygga tempo och 
rörelse genom ett flertal snabba en- eller 
två-touchpassningar. Allt har satta ramar, 
men det finns frihet inom ramarna. Det 

tas trots allt tusentals beslut på en fotbolls-
plan varje match. Mycket handlar om att 
bygga en trygghet och spelsätt som alla 
förstår och där alla vet vad de skall göra i 
en given situation. Något som varit tydlig i 
de matcher som varit under våren. Oavsett 
vem som har spelat har själva spelet varit 
det samma. 
Det tar dock tid för att ställa om från att 
spela längs kanterna som DIF gjort under 
både Pelle Olsson och Özcan Melkemichel 
till ett rakare och snabbare spel. Nu får 
t.ex. tränarduon jobba med mittbackarna 
så att de tar fler passningar upp i banan 
istället för att slå ut den på kanten eller 
rulla runt i backlinjen. Bygga tempo och 
äga bollinnehavet är de nya ledorden. 

NYA IDÉER – NYA MÖJLIGHETER
Det var väl inte undgått någon att Jesper 
Karlström fått en nytändning under den 
nya ledningen. Tolle var ganska säker re-
dan innan han träffat laget att just Karl-
ström var en spelare som det fanns mer 
att få ut av. Han är precis som Jacob Une 
Larsson och Jonathan Augustinsson 
skolad i BP och där har de ett grundspel 

FAKTARUTA

Thomas Lagerlöf
Född 15 november 1971, Stockholm
Längd 182 cm
Moderklubb IFK Österåker
Spelare
1985-2001  AIK
2002-04 FK Lyn (DK)
2004-07 BP

SM-Guld 1992 och 1998 (med AIK)

Tränare
2007-08 AIK (Ass. tränare)
2008-11 Väsby Utd 
2012-18 IK Sirius



att de är sällan just dessa inlägg leder till 
mål och att de ser att spelarna bryter in i 
boxen. 
 Något som tränarduon jobbar med är 
olika sätt att slita isär motståndarna. Att 
tvinga dem att sprida ut sig så att det upp-
står öppningar. En tydlig sådan åtgärd 
är att ytterbackarna slår långa crossbol-
lar på motsatt sidas ytter. En annan är att 
överbelasta en yta så att så att det blir en 
spelare fri. Det såg vi under cup-spelet i 
vissa matcher då motståndarna inte lyck-
ades räkna in alla och fick gång på gång se 
Walker frispelad 

FASTA SITUATIONER OCH POSI-
TIONER
Beroende på vilken liga eller tävling som 
mäts ligger mål på fasta situationer mellan 
20 och 30%. Med det i åtanke är det lätt 
att förstå varför tränarna kommer vilja se 
Kevin Walker på planen, dock inte som yt-
ter, som testades senast mot AFC. 

Det finns en hälsosam konkurrens på 
mitten med Walker, Ulvestad, Karlström, 
och Ajdarevic. En trekant som snurrar 
beroende på vilka som är på planen. Up-
pochned-vänd om inte Astrit är med men 
vänds direkt om han kommer in. Han är 
och kommer förmodligen alltid spela tia 
när han är med, det är tydligt. Precis som 
att Berg (f.d. Johansson) kommer spela 
mittback. Många som såg hans match mot 
Hammarby i höstas hade nog gärna sett 
honom som mittfältare, men det är som 
försvarare han anses vara bäst. Dessutom 
sparar den positionen på knäna jämfört 
med mittfältet. 
Sammantaget är en ett par saker säkert; i 
år kommer ingen på läktarna kunna klaga 
på det att inte finns linjer i spelet. Vidare 
laget inte vara lika personberoende som 
tidigare, det kommer finnas ett spelspel 
och principer som alla kommer följa. Det 
kommer bli en spännande säsong. 

TONY LYDÉN
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Allsvenskan 2005 började efter en hel säsong 
på Råsunda 2004. I premiären den 11 April 
spelade Djurgården hemma på Stockholms 
Stadion mot BK Häcken inför 12 823 person-
er, domare var Martin Ingvarsson. Klassiska 
djurgårdare i startelvan denna afton för 14 år 
sedan var Pa Dembo Touray, Fredrik Sten-
man samt nuvarande styrelseledamot Johan 
Arneng. Profilerna  Jones Kusi-Asare och Dan-
iel Sjölund satt båda på bänken och fick hoppa 
in i den andra halvleken. 
 

Stockholms Stadion ramades in med ett mäk-
tigt tifo, flaggor fanns utplacerade över i prin-
cip hela arenan, Något som gjorde att Stadion 
blev färgad i gula, röda och blåa ränder. Match-
en började trevande, det märktes på båda la-

gen att premiärnerverna fanns på plats hos de 
flesta. Matchens första farliga målchans skrevs 
BK Häcken, när Jesper Ljung hade ett skott från 
nära håll i stolpens insida. Pa Dembo Touray 
kunde därefter lugnt plocka upp bollen. Första 
målet skulle istället skrivas Djurgården och 
Tobias Hysén. En långboll som Djurgårdens 
Ibrahim Ba nådde högst på kunde inte ren-
sas undan av Häcken och landade hos Tobias 
Hysén precis utanför straffområdet, som via 
stolpen gav blåränderna ledningen i minut 41. I 
början på den andra halvleken var Djurgården 
stillastående, kvitteringen kom i minut 67, efter 
att Patric Andersson gjort mål på sin egen re-
tur. Ett dubbelbyte för DIF kort därefter satte 
fart på hemmalaget. Jones Kusi-Asare och Fe-
lix Magro kom in och de pigga benen hjälpte 
Djurgården att ta tillbaka matchbilden. Men 
det skulle krävas fast situation i form av hörna, 
en rörig sådan, för att bolle skulle leta sig in i 
nät via Fredrik Stenmans högerfot. Stockholms 
Stadion exploderade och en till slut välförtjänt 
premiärvinst var ett faktum, en perfekt start på 
den allsvenska fotbollssäsongen 2005 
 

OSCAR HAMNER

Andra nämnvärda premiärer 
 
GIf Sundsvall borta Div 1 norra 1994 Djurgården, 
som i mitten på 1990-talet spelade i Division 1 Norra 
(motsvarande dagens Superettan)  vann matchen 
med 5-0 efter ett mål av Nobojsa Novakovic men 
fram för allt fyra stycken av nuvarande sportchef 
Bosse Andersson 
 

IFK Norrköping hemma Allsvenskan 1999 
Djurgården vann hemma på Stadion med 3-0 inför 
11 749 människor efter mål av Niclas Rasck, Fredrik 
Dahlström och Lucas Nilsson 
 
Under 1950-talet var Djurgården ett fruktat premiär-
lag, detta då DIF vann sju av nio premiärmatcher 
mellan 1950-58 
 
Premiärfakta sedan 2001 
Vinster: 7, Förluster: 7, Oavgjorda: 4
Publiksnitt i hemmapremiärer: 16 258
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Premiärer:  
När: 11 april 2005 
Plats: Stockholms Stadion
Motståndare: BK Häcken



Senaste matcherna Senaste matcherna

MATCHRAPPORT 10 MARS STOCKHOLMSARENAN - TELE2ARENA

4 2Djurgården - Hammarby
Straffläggning: 
Danielsson, Ulvestad,  
Karlström, Wiltry

1

2

4

3

Nyckelhändelser

12   DIF Buya Turay faller i straffområdet  
Domaren väljer att varna för filmning.
22 skott på mål Elliot Käck på frispark från straf-
fområdets ytterkant.
24  HIF Kossounou 
28   DIF IN: Bärkroth UT: Chilufya (Skada)
31 Tungt skott utifrån av Karlström som blockas av 
försvarare
40 Bärkroth vinner bollen på mitten, i samarbete 
med Karlis får de fram bollen till Ring som har fritt 
fram mot mål. Skottet dock strax utanför krysset.
59   HIF IN: Rodic UT: Söderström
70   HIF IN: Bengtsson UT: Söderström
73   DIF IN: Kozica UT: Ring
78  DIF E Käck
81   HIF IN: Tankovic UT: Bojanic

88   DIF IN: Bergmark Wiberg UT: Buya Turay
90+2 Skott precis utanför från Karlström 
Förlängning
Trötta spelare, tempot går ner betydligt och mindre händel-
ser under förlängningen
Straffar mot Sofialäktaren, Djurgården börjar
D Walker halkar och bollen går i en båge och träffar högra 
stolpen 0-0
H Andersen går på kraft och bollen går över ribban
D Danielsson, placerar bollen säkert till höger   1-0
H Fenger Nielsen   1-1
D Ulvestad   2-1
H Djurdijc försöker placera bollen till höger men PK räddar! 
(Bild 1)
D Karlström säkert och hårt   3-1
H Tankovic  3-2
D Wiltry avgör!  4-2

Matchen i siffror 
(90 min inom parantes)
Bollinnehav 56-44
Avslut   22-8 (16-6)
...varav på mål 3-1 (3-1)
Hörnor   10-3 (10-2)
Gula kort  2-1 (2-1)
Offside   2-1 (2-1)
Frisparkar 14-27 (10-24)

Publik 20 750
Domare Glenn Nyberg

Straffläggning 
Fenger, Tankovic

5

12

3
K

4

8

18 11

6

77

K

23

25

16

Djurgården
 12  P K Bråtveit 
 3  Markus Danielson (K) 
 4  Jacob Une Larsson
 5  Elliot Käck 
 6 Jesper Karlström 
 8  Kevin Walker 
 11  Jonathan Ring   73’
 16  Aslak Fonn Witry 
 18  Edward Chilufya  28’ 
23 Fredrik Ulvestad 
77 Buya Turay   88’

Ersättare
 30  Tommi Vaiho 
 7 Dzenis Kozica  76’
 9  Haris Radetinac 
14 Besard Sabovic
15 Jonathan Augustinsson 
19 Nicklas Bärkroth  28’
 22  Adam Bergmark Wiberg  69’ 

Hammarby 
 25.  Davor Blazevic (MV) 
 2.  Simon Sandberg 
 4.  Odilon Kossounou 
 5.  David Fällman 
 6.  Darijan Bojanic  81’
 8.  Jeppe Andrup Andersen (K) 
 13.  Mads Fenger Nielsen 
 14.  Tim Söderström  59’
 20.  Alexander Kacaniklic  70’
 28.  Jean Carlos De Brito 
 40.  Nikola Djurdjic 

Ersättare
 27.  Gianluca Curci 
 11.  Vladimir Rodic  59’
 16.  Leo Bengtsson  70’
 22.  Muamer Tankovic  81’
 31.  André Alsanati 
 32.  Olle Edlund 
 77.  Mats Goberg Solheim  

4 5
282

8

20

1413

640



Senaste matcherna Senaste matcherna

Semifinalen mot Häcken blev ett tufft möte där båda la-
gen satsade framår för att avgöra. Häcken har de senaste 
åren varit ett bra lag men saknar titlarna. Enda titeln kom  
i Svenska Cupen 2016 då Malmö besegrades i finalen. 
Nu får de en ny chans då de vann semin mot oss efter 
förlängning. Matchen stod och vägde när ett långskott 
från inhoppande Celik lurade PK och DIF-försvaret. Det 
var definivt inte oförtjänt att de lyckades ta hem segern 
men det kunde även gått åt andra hållet. Skador spökar 
för oss dock. Chilufya som gick av mot Hammarby pga 
skada och nu JUL som tvingades kliva av efter bara en 
halvtimmes spel. Augustinsson som fick hoppa in i JULs 
ställe är dock äntligen tillbaka och Ajdarevic blir allt mer 

matchtränad. Första tävlingsmålet av Buya såg mycket bra 
ut. Bra samarbete mellan Danielson och Buya vid målet. 
I matchens slutskede hade både Witry och Ring bra lä-
gen som tvingade Abrahamsson till bra ingripanden. I 
förlängningen var Wiltry nära igen i inledningen men 
även gästerna genom Celik hade bra läge. I andra förläng-
nings-kvarten kom så Celiks 3-2-mål och dessutom fick 
Karlström syna det gula kortet för andra gången under 
matchen strax efter och därmed fick vi avsluta med 10 
man. – Det är små marginaler och deras målvakt gjorde 
många viktiga räddningar. Så det var Häckens dag idag, sa 
”Tolle” efter matchen som berömde lagets prestation sett 
till hela matchen. 

Nyckelhändelser  
11’ Straff för DIF när Bärkroth fälls
12’  1-0, Danielson står säkert in 
straffen (bild 2)
26’   Jesper Karlström (DIF)
34’  1-1, Nasiru Mohammed 
nickar in kvitteringen
34’   DIF IN: Augustinsson UT: Une 
Larsson pga skada (bild 3)
38’  2-1! Buya Turay förvaltar Da-

neilsons framspelning och placerar in 
ledningsmålet
Halvtid
60’  2-2, Jeremejeff stöter in ett 
inlägg 
63’  DIF IN: Ajdarevic UT: 
Bärkroth
65’   Astrit Ajdarevic (DIF)
74’   Aslak Fonn Witry (DIF)
86’  BKH IN: Celik UT: Jeremejeff
90’  Erik Friberg (BKH)
Fulltid 
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Djurgården
 12 P K Bråtveit 
 3  Markus Danielson (K)  
 4 Jacob Une Larsson  33’ 
 5 Elliot Käck 
 6 Jesper Karlström     
 8 Kevin Walker 
 11 Jonathan Ring  102’
 16 Aslak Fonn Witry 
19 Nicklas Bärkroth  63’
 23 Fredrik Ulvestad 
77 Buya Turay 
Ersättare
 30  Tommi Vaiho (MV) 
 7  Dzenis Kozica  
 9 Haris Radetinac     
 10  Astrit Ajdarevic  63’ 
 15  Jonathan Augustinsson  33’
17  Hampus Finndell
22  Adam Bergmark Wiberg  102’

BK Häcken
 26 Peter Abrahamsson
 6  Alexander Faltsetas 
 8  Erik Friberg 
 9  Alexander Jeremejeff  86’
 10  Paulo De Oliveira  109’
 11  Nasiru Mohammed  105’
 12  Elohor Ekpolo 
 21  Rasmus Lindgren (K) 
 22  Joona Toivio 
 28  Adam Andersson 
 99  Ahmed Yasin 
Ersättare
 29  Jonathan Ursin Rasheed (MV) 
 3  Johan Hammar  109’
 7  Mervan Celik  86’  
14  Oskar Sverrisson 
 17 Gustav Berggren 
 20 Ali Youssef 
 23 Viktor Lundberg 105’
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MATCHRAPPORT 16 MARS STOCKHOLMSARENAN - TELE2ARENA

2 3Djurgården - BK Häcken
13’ Danielson (str.)
38’ Turay

Publik 8 434
Domare Glenn Nyberg

Muhammed 31’
Jeremejeff 59’ 

Celik 109’

102’  DIF IN: Bergmark Wiberg
UT: Ring
105’  BKH IN: Lundberg UT: 
Muhammed
109’  2-3 Celik med ett långskott
109’  Mervan Celik (BKH) 
109’  BKH IN: Hammar UT: 
Pauinho
113’   Jesper Karlström (DIF)
(bild 5)
116’   Ahmed Yasin (BKH)

4 5

32
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DIF-panelen
Äntligen Allsvenskan igen.  Efter cupen och träningsmatcher är det äntligen dags 
igen.  Hemmapremiär mot Giffarna väntar.  Vårt lag med intressanta nyförvärv och 
nya tränare bygger så klart upp förväntningarna.  Allt är precis som det ska vara. 

1. Under Özcan spelade vi 4-4-2 och nu har vi spelat 4-3-3 under försäsongen.  
Tror du att spelsystemet kommer att göra skillnad förr vårt resultat? 

2. Hur tippar du vår säsong, hur går det för oss i serien (och varför)
3. Vilka lag förväntar du dig hitta i toppen av tabellen när vi är framme i 

oktober? (ev, årets överraskningslag)
4. Vilka riskerar att åka ut? (vilka tre lag tippar du hamna i botten, ev årets 

fiaskolag)
5. Till sist, hur går det i dagens premiär, vad kommer att vara avgörande för 

matchens utgång?
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Jonas Teng, 43 år
1. Jag tror 4-3-3 passar vår trupp bättre, 
iallafall de flesta spelare. Våra yttrar kan 
starta högre upp i banan i 4-3-3 och vara mer 
offensiva. På vår innermittfältarposition 
där det varit stenhård konkurrens kan man 
nu spela Walker, Karlström och Ulvestad 
samtidigt. I försvaret kan våra ytterbackar 
fylla på högre och vara mer offensiva än i 
4-4-2 tänker jag, vilket nog passar dem 
allihop. Jag tror endast det är Buya Turay 
som kanske missgynnas i 4-3-3, då han 
inte är någon utpräglad targetspelare.

2. Topp tre. Jag tänker att vi gjort bra 
nyförvärv på många positioner och har ett 
tränarpar som känns väldigt kompetenta. 
Truppen känns bredare i år jämfört 
med förra året. Frågetecknet för mig är 
anfallspositionen, då Buya inte sett så 
het ut på försäsongen, och konkurrensen 
på den positionen inte är knivskarp. 
Dock är det väldigt svårtippat som alltid i 
Allsvenskan.

3. Malmö, AIK, DIF, Norrköping, 
Hammarby och Häcken tror jag kommer 
göra upp i toppen. Överraskningslag kan 
bli Giffarna.

4. Lagen som åker ur blir AFC, Sirius 
och Falkenberg. Örebro och kanske IFK 
Göteborg kan bli indragna i bottenstriden, 
och IFK Göteborg blir årets fiaskolag 
(igen).

5. Vinst 3-0, avgörande blir att allt stämmer 
för Buya Turay som gör ett hattrick och 
därefter leder skytteligan hela säsongen!

Tobias Johansson, 32 år. 

1. Endast en lek med siffror men jag tror 
att spelsättet kommer att vara den stora 
förändringen. I år finns hittills en stor 
vilja att kontrollera matchen genom stort 
bollinnehav och snabb återövervinning. 
En skillnad med uppställningen är att 
våra yttrar hamnar högre upp offensivt. 
Det kommer gynna spelare som Chili och 
Ring att slippa hemjobb till egen kortsida 
och därmed kunna lägga större kraft på det 
offensiva och att slå ut sin ytterback. 

2. Vi ser bra ut och det gör flera lag. Det 
är även många lag på övre halvan som 
ska komma bättre än förra året - Malmö, 
bajen, Elfsborg, Häcken etc. Det gör att 

plats 2-7 kommer att vara extremt jämn 
tror jag. Jag är optimist och tror på en topp 
3 placering. Vi ser betydligt mer samspelta 
och synkade ut än någon gång senaste åren 
istället för att endast vara beroende av att 
våra spetsspelare ska avgöra.  Det kan 
räcka långt ifall vi får en fullträff! 

3. Malmö, med sin trupp, har råd att 
gå på 80-90% för att vinna. Allt annat 
är ett grymt fiasko! Utöver det tror jag 
Norrköping blir farliga. Efter det är ett 
band med lag där vi, Häcken, bajen och 
gnaget finns. Haltar Malmö så blir det en 
extremt tight allsvenska där många lag är 
med in i det sista!

4. Jag tror att Falkenberg får det svårt och 
blir avhängda relativt tidigt. Sen blir det 
ett race mellan AFC/Sirius och Göteborg. 
Jag tror att Göteborg klarar sig från kval 
tack vare värvningar i sommar som tar 
de över strecken. Alltså, nedflyttning på 
Falkenberg/AFC och Sirius får kvala!

5. Premiär är alltid premiär och vi i 
Djurgårdsfamiljen hade mått så bra med 
vinst inför storpublik. Jag tror på vinst 
med 2-0 där det viktiga kommer att vara 
att kontrollera matchen. Sundsvall ska inte 
få chansen att bygga spelet längs marken 
som de vill. Vi ska låsa/pressa de högt, 
styra spelet och skölja över motståndaren. 
Det kommer bli tight och krävas hårt jobb. 
I år kommer hårt jobb att vara prioriterat 
och det i kombination med spets som 
Astrit, Chili, Buya och Ulven så vinner vi 
denna matchen!

Andreas Widell, 47 år

1: Förhoppningsvis leder det till en mer 
offensiv fotboll. Tycker spelet är lite 
mer framåt än sidled/bakåt som det var 
förra säsongen. Det som oroar är sista 
tredjedelen där våra yttrar inte imponerat 
på försäsongen. Våga utmana!

2: Tippar att DIF blir plats 4-6. 
Hoppas såklart på att vi ska kämpa om 
europaplatserna men varken spets eller 
bredd räcker till som det ser ut nu...sen kan 
det bli helt annorlunda efter sommaren. 
Vem vet? Inte du (och definitivt inte jag!)

3: Tror Häcken med sin offensiv blir 
ruggigt farliga. Mff har den bästa/bredaste 
truppen men det hade de i fjol också. 
”Peking” kan nog slåss om guldet, har gått 
lite under radarn under försäsongen.
Tror Helsingborg blir årets överraskning. 
Rasmus ”vandrande pinnen” Jönsson är 
tillbaka och varit ruggigt vass hittills.

4: Tror Sirius får ruggigt svårt. En 
ofta skadedrabbad tunn trupp, näää. 
Falkenberg får svårt och åker nog ur.
Sedan hoppas/tror jag att ifk göteborg 
samt afc någonstans får slåss om att 
undvika kval.

5: Hemmapremiär, mycket folk, ett 
mittenlag? som motståndare.
Det kan ju bara sluta med...förlust.
Jag gör dock en Percy Nilegård, sticker 
ut hakan och tror att DIF gör dubbelt så 
många mål som Linus Hallenius i denna 
premiär= 2-1 till DIF.

Helena Avemark, 

1. Eftersom min grundinställning är att 
vara spontant skeptisk till förändring 
(man vet vad man har men inte vad man 
får) tycker jag att 4-4-2 är det ultimata 
spelsystemet men å andra sidan var det 
ju många matcher förra säsongen som vi 
spelade 4-4-2 mest på pappret. Med andra 
ord är jag försiktigt positiv, jag vågar inte 
uttala mig om huruvida det är spelsystemet 
som är orsaken men jag tycker mig se ett 
Djurgården som spelar mer längst marken 
och framförallt på sikt kan bli riktigt 
stabila bakåt. 



2. Jag är övertygad om att vi kommer att 
göra en betydligt bättre säsong i år än 2018. 
Det lilla jag sett hittills av laget i år upplever 
jag det som ett gäng fulla av revanschlusta 
och som jobbar otroligt hårt för varandra. 
Lägg till tre mittbackar som går rakt in i 
startelvan i vilket allsvenskt lag som helst, 
Karlström som imponerat stort, Kevins fot 
på fasta, Chili som kommer springa ifrån 
både en och två motståndarbackar. Jag 
skulle kunna fortsätta en evighet men av 
utrymmesskäl lämnar vi det där.

3. Jag tror att vi, tillsammans med fyra-
fem lag kommer att slåss om topp tre. Ska 
man se Svenska Cupen som någon form 
av värdemätare inför säsongen så tycker 
jag, utan att förringa AFCs prestation som 
förtjänstfullt slog ut två flugor i en smäll 
på Friends, att Häcken tillsammans med 
Djurgården varit de lag som imponerat 
mest. Samtidigt har Malmö en vass trupp 
och vi såg förra säsongen att de skaffat sig 

ekonomiska muskler att mer eller mindre 
kunna värva sig till en topp tre-placering 
under sommarfönstret om det krisar. 
Varken Norrköping eller Solnalaget har ju 
egentligen imponerat i cupen (även om det 
senare med sedvanlig fördelaktig lottning 
nådde semi) men båda är lag som legat 
stabilt topp 3 flera år och inte kan räknas 
bort. Med det sagt så skulle jag inte bli 
förvånad om det är Blåränderna som är 
bäst i stan när vi summerar säsongen.

4. Hjärtat önskar att Hammarby och Aik 
åker via direktnedflyttning, AFC via kval 
och Helsingborg samt Östersund flyttas 
ner av ekonomiska skäl. Hjärnan tror att 
Falkenberg, Sirius samt AFC mycket väl 
kan få det svårt. Sen får vi väl se vad som 
händer kring hela ÖFK-härvan.

5. Jag skulle vilja se ett tidigt 1-0-mål! 
Tycker att man under försäsongen ibland 
sett tendenser till att vi haft bollen och 

spelat runt mycket utan att få till det 
i sista tredjedelen, för att sedan tappa 
bollen och få en kontring emot oss. Det 
är såklart omöjligt att helt undvika men 
med tanke på att det är hemmapremiär, 
härlig inramning, storpublik osv vore det 
ett ypperligt tillfälle att bjuda på riktig 
propagandafotboll. Peta in ledningsmålet 
tidigt, utnyttja att Sundsvall tvingas 
flytta upp sitt lag och kontra in 2-0. Sen 
använder vi deras frustration mot dem 
och så rinner det iväg till storseger. Sista 
målet gör inbytte Adam Bergmark Wiberg 
framför den klack han en gång stod i. 
Poetiskt vackert.

Per Jensen

1. Spännande med nytt spelsystem, även 
om det använts förr i DIF. Högre press än 
förra året och då händer mer överallt på 
plan som kan omsättas i kontringar och 
chanser. Tror och hoppas att vi  kan göra 

fler mål och därmed vinna fler matcher än 
förra året. 
2: Tror vi har en trupp för topp 5 just idag. 
Med någon eller några spetsvärvningar nu 
eller i sommarfönstret så är vi topp 3 alla 
gånger.

3. Tror IFK Norrköping vinner hela rasket, 
i konkurrens med främst Häcken och 
MFF. Dock är DIF med där om laget håller 
och eventuella spetsvärvningar kommer.

4: Tror att Göteborg får det svårt, som bäst 
kvalspel. Falkenberg och AFC stiger nog 
av direkt. AFC är inget dåligt lag men tunn 
trupp, vilket talar emot dem.

5: Premiär mot ett ifjol bra Sundsvall! DIF 
är ett bättre lag i år än förra och ett bättre 
lag än Sundsvall. DIF vinner med 3-1 och 
som vanligt gör Danielsson mål.  

STEFAN ERLANDSSON

NICKLAS TJELLANDER 

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

nicklas.tjellander@pipelinenordic.se

Karlavägen 104, 105 51 Stockholm   
  Sweden
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Kära Djurgårdsfamilj.

Djurgården Basket är klara för landets högsta serie, Svenska Basketligan Herr. 
DIF Basket bildades så sent som 2015 och har sedan dess rusat genom seriesys-
temet, påhejade av en otroligt dedikerad ledning och från dag 1, ett starkt sports-
ligt lag.

I år spelar man i Superettan och har gjort en bedrift som inget klarat i den serien. 
Man har vunnit 23 raka matcher (av 23 st). Internationellt meriterade och mycket 
omtyckte coach Charles Barton sr har sannerligen byggt en lagmaskin av sitt 
Djurgården.
Som alltid finns dock stjärnor och de som sticker ut mest är Germain Jordan (vin-
nare av retur och effektivitetsligan) samt Brandon Barton (Son till Charles) bägge 
dessa herrar har stor erfarenhet från spel i SBL.
I samma serie återfinns AIK men DIF har ett järngrepp om staden. 22/3 tog DIF 
sin 4e raka derbyseger (3 bara i år)

Basket är världens nästa största sport och den växer så det knakar på ung-
domssidan. I Stockholm är basket den klart snabbast växande ungdomsidrotten 
och detta gör vår satsning på ligan intressant för oss Djurgårdare och för Stock-
holm.

Det är många år sedan som Stockholms fanns representerade i högsta ligan och 
många spår att Djurgårdens starka varumärke blir ett välkommet tillskott i Basket-
ligan.

Vad krävs då för att allt detta skall bli verklighet? Jo att Djurgårdsfamiljen sluter 
upp både vad gäller publik, frivilliga och sponsorer. De som prövat Basket för 
första gången kommer tillbaka och det handlar inte om att man skall byta bort 
sina årskort i Hockey och Fotboll utan att man skall pröva på och kanske gå på 1-2 
matcher nästa säsong.
DIF Basket är väldigt inkluderande för alla 
i samhället och alla är exakt lika välkomna 
på våra matcher och i våra lag.

Ta med familjen och kom på match. En 
unik och familjär upplevelse utlovas.

Johan Cidvall
+46733101978
CEO & Chairman

www.difbasket.se
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En ny säsong står för dörren, snart så 
kommer man känna lukten av vårgräs och 
nygrillad korv på Stockholms Stadion. 
En vacker fotboll kommer att spelas på 
världens vackraste stadion. Den 21 april 
spelar vi vår hemmapremiär, men vad har 
egentligen hänt sedan förra året?
Förra året hade vi vad som beskrevs som 
en lite spetsigare men tunnare trupp, 
Joel beskrev det som att man satsade up-
påt genom att få in spets på bekostnad av 
bredd. Satsningen gick inte vägen och till 
i år upplever jag det som att vi har mer 
bredd i truppen. Truppens yngre spelare 
har blivit bättre, men vi har även värvat in 
några unga spännande spelare som kom-
mer in med spännande talang. Spelare 

som Ariam Berhane och Cassandra Lars-
son kommer in med intressanta spetse-
genskaper och vi har redan sett intressanta 
inhopp från dem i cupen.
Men vi har inte bara breddat truppen, 
det har även anlänt spetsspelare till trup-
pen. De svenska landslagsspelarna Olivia 
Schough och Hanna Folkesson har anslu-
tit, där Olivia Schough kommer med of-
fensiv spets i sin fart och sitt passningsspel 
och där Hanna Folkesson kommer in som 
en klassisk järnkamin på det central mit-
tfältet. I mittförsvaret så kliver den isländ-
ska landslagsspelaren Gudrun Arnardottir 
in, på yttermittfältet så ansluter Ogonna 
Chukwudi som har landskamper för Ni-
geria.

Inför damallsvenska 
säsongen 2019

Så är allt bra i Djurgårdsland? Nej vi 
har åkte på två avslitna korsband på en 
vecka och Sheila Van Den Bulk och Kim 
Sundlöv missar nog hela säsongen, men 
istället så är ju Malin Diaz tillbaka från sin 
knäskada. 
Så vad kan vi förvänta oss av säsongen? 
Ett säkert tips är att vi kommer vara bättre 
i år än förra året, men det är lite svårtip-
pat i år, det finns många lag som kommer 
blanda sig in i toppstriden i år. Göteborg, 
Piteå, Rosengård, Linköping och Kristian-
stad ser alla väldigt bra ut. Ligan är väldigt 
jämn. Förut så var det närmast en intern 
strid mellan Linköping och Rosengård, 
men det blåser helt klart nya vindar i Sver-
ige. Målet för oss måste vara att ta sig in 
någonstans i toppen. Men det kommer 
krävas att vi får ihop det nya laget tidigt 
och att toppspelarna levererar.
Något man kan vara säker på är att vi går 

framåt varje år, vi är ett sevärt lag som gil-
lar att trilla boll, men som haft lite prob-
lem med att göra tillräckligt med mål 
mot mer cyniska lag. Vi går framåt både 
som lag och förening på damsidan dock. 
I comebacken i damallsvenskan så hade 
vi en handfull reklamskyltar och 200-300 
på läktaren, nu är det fyllt av reklamskyl-
tar, matchsponsorer, hoppborg, popcorn-
maskiner och publiken har flerdubblats. 
Kan Djurgården fortsätta i samma spår så 
kommer vi i längden vara en stabil topp-
klubb både på och utanför planen. Fram-
tiden är vår, framtiden är helt klart blåran-
dig.

JOHAN SAHLÉN

SÄSONGSKORT PÅ STADION

Fullt Pris 700 kr
Reducerat pris  400 kr
(6-20 år, student eller Pensionär) 

Matcher för DIF Dam i april 
Sön 14 15:00 Piteå IF  Borta
Mån 22 15:00 Linköpings FC Stadion
Lör 27 15:00 Kungsbacka  Borta



Motståndare

GIF Sundsvall
Bildades 1903
2019 spelar man sin 19:e säsong i högsta serien
2017: Åtta, Publiksnitt 4 333 (+291) 
Hemmaarena: NP3 Arena (7 042)
Publikrekord: 16 507 15/10 1961 mot Högadals IS, sedan 
ombyggnaden av idrottsparken 8 255 mot Djurgården 2002 
Tränare:Joel Cedergren åttonde säsongen, sedan säsongen 
2013 (2012 som assisterande) 
Bästa placering: Femma i Allsvenskan 1988
Bästa resultat i Svenska cupen: Kvartsfinal 1974, 91, 99 och 
2008
Största allsvenska seger: 6-1 mot Trelleborg 2018, 5-0 mot Assyriska 2005 samt mot 
Östersund FK 2016
Största förlust: 1-8 mot Elfsborg 1965
Flest Allsvenska mål Cain Dotson 18 mål (2000-04)
Flest Allsvenska matcher: Fredrik Sundfors, 153 matcher (2000-08)

Senaste Matcherna (träningsmatcher)
Ranheim (NO) - GIF 1-1  (Hallenius)
Kalmar - GIF (I Stockholm)  2-0
VPS Vasa (FI) - GIF (1-1 avbruten pga dåligt väder efter 30 min)    (Sema) 
GIF - Västerås SK 1-2 (Sema)
Rosenborg (NO) - GIF 1-5 (Hallenius)

Senaste startelvan
Träningsmatch mot Ranheim (NO) 24 mars 

Eskelinen.
Björkander. Blomqvist. Moros Gracia.
Tamimi. Ciercoles. Eriksson. Konate.

 Sema. Hallenius. Berg.

Förändringar i truppen
In: Tobias Eriksson (Kalmar FF), Alexander Blomqvist 
(Trelleborgs FF), Omar Eddahri (Djurgården), Pa 
Konate (SPAL)

Ut: Samuel Aziz (Eskilsminne IF), Filip Tägtström, Dennis Olsson (Klubblös), Amaro Bahitjar (IFK 
Timrå), Juho Pirttijoki (KuPS), Erik Granat (Team ThorenGruppen), Jonathan Morsay (IK Brage), 
Kim Skoglund (IK Frej)

Motståndare

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

GIF Sundsvall grundades den 25 augusti 1903 på 
Mathilda Anderssons kafé i Sundsvall av en grupp 
ungdomar med kopplingar till nykterhetsrörelsen, 
och “GIF” stod faktiskt ursprungligen för “Godtem-
plarnas Idrottsförening” (numera Gymnastiks- och 
idrottsförening). Den officiella supporterföreningen 
Patronerna, som i år firar 20-årsjubileum, har döpt 
den nyinvigda ståplatssektionen på hemmaarenan 
för “Mathildas” som en hyllning till klubbens ur-
sprung.

Efter några decenniers “jojoåkande” har GIF Sunds-
vall, under Joel “Sheriffen” Cedergrens ledning, 
etablerat sig som ett stabilt allsvenskt lag och spelar 
i högsta serien sedan 2015. Förra året slutade man 
på 8:e plats, 4 poäng bakom Djurgården efter att ha 
producerat 47 mål på 30 matcher, endast tre färre än 
seriesegrarna. Anfallaren Linus Hallenius noterades 
för 18 mål och andraplats i skytteligan. Hallenius 
har nyligen förlängt sitt kontrakt och Joel Cedergren 
tycks få behålla stommen i sitt lagbygge där framför 
allt spanjoren David Batanero är en viktig kugge på 
mittfältet - 5 mål och 5 assist förra året. Vidare har 
klubben förstärkt med ytterbacken Pa Konate (tidig-
are Malmö, senast från italienska SPAL) Om dagens 
match säger Cedergren att man går in för att sätta 

hög press och att: “Det kommer bli en tuff start med 
två lag som gillar högt tempo”.

Avslutningsvis lite kuriosa: När Urban Hagblom, 
sportchef i GIF Sundsvall, fick frågan om vilken 
spelare hos en allsvensk konkurrent han helst skulle 
plocka hem om han fick välja fritt, lär Hagblom utan 
att tveka ha svarat - Marcus Danielson! Vår lagkapten 
som ju kom från “giffarna” inför 2018 års säsong är 
långt ifrån den ende blårandige spelaren med för-
flutet i Sundsvall - profiler som Anders Grönhagen, 
Patrik “PEO” Eriksson-Ohlsson, Mikael Dahlberg 
och Kevin Walker har alla representerat bägge klub-
barna under sina karriärer, liksom tränaren Sören 
Åkeby. Av särskilt intresse i kvällens match är om 
Omar Eddahri får speltid för gästerna - mittfältaren 
som tränades av Tomas Lagerlöf och Kim Bergstrand 
i Sirius i början av förra året lär ha valt att lämna 
Djurgården i samband med att tränarparet anslöt.

OLOV HAMILTON

Källa: gifsundsvall.se, Wikipedia, Transfermarkt, 
Svenskafans.com

Allsvenskan 2019 inleds med klassiskt  
norrländskt besök på Stockholmsarenan! 

I den högsta serien  
Allsvenskan 32  20  8  4  71-30
  Stadion   8   7  1  0  20-7
   Råsunda                          4 3  1  0     10-3
  Tele2Arena                      4 2  1  1  8-7            

Div 1Norra  8   4  0  4  16-15
 Stadion  3   3  0  0       8-4
 Kristinebergs IP  1   0  0  1  0-1

Kval till Allsvenskan ‘61   1 1  0  0  3-1

Senaste årens möten
 Hemma Borta
2018 1-1  1-1
2017 2-1  5-0
2016 1-3  5-2
2015 4-2  2-0
2012 1-0  1-0
2008 3-1  0-0

BENGT EKSTEDT

Under åren 2000-05 var 
laget Allsvenskt - det är den 

längsta sviten i högsta serien för 
Giffarna Nuvarande svit är sedan 

2015 (5:e säsongen 2019)

Första säsongen i allsvenskan 
1965
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Datum Motståndare H/B Res Plac Publik Borta publDomare 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 28 29 30 35 37 77
17 feb IK Frej H 2-1 SC 4 999 0 G Nyberg k                   19 1          b 11 b 8 1 b EJ 

spelklar 

23 feb Hässleholms IF B 3-0 SC 1011 500 K Sjöberg 1          9 1   k                   1 b b 11 b 18
EJ 

spelklar 

03 mar IF Elfsborg H 3-2 SC 6 526 67 K Karlsson b 1 1        11 1         b 9 b 4
EJ 

spelklar 

12 mar Hammarby IF H 4-2 (e.s) SC 20 750 3700 G Nyberg k                   11 b b 18 77 b

16 mar BK Häcken H 2-3 (förl) SC 8 434 69 G Nyberg 1   k                   b         11 19 b 4 b 11 1

 Statistik Svenska Cupen Spelade minuter 30 510 374 510 503 76 499 154 80 392 510 28 86 420 0 253 225 0 305 290 90 45 0 0 0 205

Mål 1 2 1 1 1 1 1 1 1

01 apr GIF Sundsvall H 19:00
08 apr Örebro SK B 19:00
15 apr IFK Göteborg H 19:00
21 apr BK Häcken B 15:00
25 apr IFK Norrköping H 19:00
28 apr Hammarby IF B 15:00
06 maj Helsingborgs IF B 19:00
12 maj AIK H 15:00
15 maj Falkenbergs FF B 19:00
19 maj IF Elfsborg H 17:30
26 maj Östersunds FK H
02 jun IK Sirius B
30 jun Kalmar FF H
07 jul AFC Eskilstuna B
17 jul Malmö FF H
21 jul Kalmar FF B
28 jul BK Häcken H

04 aug IF Elfsborg B
11 aug IK Sirius H
18 aug AFC Eskilstuna H
25 aug Malmö FF B
01 sep AIK B
15 sep Helsingborgs IF H
22 sep GIF Sundsvall B
25 sep Falkenbergs FF H
29 sep Östersunds FK B
06 okt Hammarby IF H
20 okt IFK Göteborg B
27 okt Örebro SK H
02 nov IFK Norrköping B

Startspelare

Avbytare

SC = Svenska   Cupen

b = Utbytt 
k = Lagkapten
Siffra anger antal mål

siffra anger vem bytet 
gjordes mot

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

Djurgården Fotboll 2019
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Ej tillgänglig 
Flagga anger 
landlagsuppdrag

        Skadad/sjuk

avs  Avstängd
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Datum Motståndare H/B Res Plac Publik Borta publDomare 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 28 29 30 35 37 77
17 feb IK Frej H 2-1 SC 4 999 0 G Nyberg k                   19 1          b 11 b 8 1 b EJ 

spelklar 

23 feb Hässleholms IF B 3-0 SC 1011 500 K Sjöberg 1          9 1   k                   1 b b 11 b 18
EJ 

spelklar 

03 mar IF Elfsborg H 3-2 SC 6 526 67 K Karlsson b 1 1        11 1         b 9 b 4
EJ 

spelklar 

12 mar Hammarby IF H 4-2 (e.s) SC 20 750 3700 G Nyberg k                   11 b b 18 77 b

16 mar BK Häcken H 2-3 (förl) SC 8 434 69 G Nyberg 1   k                   b         11 19 b 4 b 11 1

 Statistik Svenska Cupen Spelade minuter 30 510 374 510 503 76 499 154 80 392 510 28 86 420 0 253 225 0 305 290 90 45 0 0 0 205

Mål 1 2 1 1 1 1 1 1 1

01 apr GIF Sundsvall H 19:00
08 apr Örebro SK B 19:00
15 apr IFK Göteborg H 19:00
21 apr BK Häcken B 15:00
25 apr IFK Norrköping H 19:00
28 apr Hammarby IF B 15:00
06 maj Helsingborgs IF B 19:00
12 maj AIK H 15:00
15 maj Falkenbergs FF B 19:00
19 maj IF Elfsborg H 17:30
26 maj Östersunds FK H
02 jun IK Sirius B
30 jun Kalmar FF H
07 jul AFC Eskilstuna B
17 jul Malmö FF H
21 jul Kalmar FF B
28 jul BK Häcken H

04 aug IF Elfsborg B
11 aug IK Sirius H
18 aug AFC Eskilstuna H
25 aug Malmö FF B
01 sep AIK B
15 sep Helsingborgs IF H
22 sep GIF Sundsvall B
25 sep Falkenbergs FF H
29 sep Östersunds FK B
06 okt Hammarby IF H
20 okt IFK Göteborg B
27 okt Örebro SK H
02 nov IFK Norrköping B

Startspelare

Avbytare

SC = Svenska   Cupen

b = Utbytt 
k = Lagkapten
Siffra anger antal mål

siffra anger vem bytet 
gjordes mot

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

Djurgården Fotboll 2019

c

Ej tillgänglig 
Flagga anger 
landlagsuppdrag

        Skadad/sjuk

avs  Avstängd

§ - Ej tillgänglig I matchen 
pga representetar annan 
klubb I turneringen samma 
säsong

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

Speldatum för omg 11 -30 är 
ännu inte fastställt
Angivna datum är ungefärliga 
och kommer att justeras när 
avsparkstider spikats.
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Nästa hemmamatch: Tele2Arena 
15 april kl 19.00

Djurgården - IFK Göteborg

GIF SUNDSVALL
 1. Lloyd Saxton
 20. William Eskelinen

 2. Pa Konate
 3. David Myrestam
 4. Alexander Blomqvist 
 5. Eric Björkander 
 16. Carlos Gracia
 19. Pol Moreno
 22. Jonathan Tamimi

 6. Juanjo Ciércoles
 8. David Batanero
 11. Tobias Eriksson 
 14. Paya Pichkah
 18. Oliver Berg
 25. Omar Eddahri

 9. Linus Hallenius
 21. David Haro Iniesta
 23. Maic Sema
 30. Peter Wilson
 70. Chidi Omeje
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Dagens domarteam: Huvuddomare  Bojan Pandzic 
Assisterande Domare: Daniel Gustavsson, Robin Wilde

Fjärdedomare: Victor Wolf

 12. PK Bråtveit
 30. Tommi Vaiho 
 35. Jacob Widell Zetterström

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

 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

 22. Adam Bergmark Wiberg
 29. Oscar Pettersson
 77. Buya Tuay 


