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Digital utgåva
Pris 10 kr

Vill du bevara minnet från säsongen 2019?
Årsboken finns kvar att beställa 200 kr + porto
Du kan också köpa äldre matchprogram (sedan 2015) och teckna
abonnemang (just nu bara digitalt ) för säsongen 2020.
Precis innan premiären kom vi ut med Fanzinet Bågspännaren där vi
har lite andra artiklar än i matchprogrammet. I Juni-numret hade vi
tex nyheter från DIF-alliansen, en artikel om DIF Basket, Reglerändringarna och alla övergångar i Allsvenskan.
Efter att vi gjort många digitala program och fanzine kommer vi att
sammla ihop artiklar och publicera i ett (eller flera) tryckt fanzine
under säsongen samt att efter säsongen återkommer Årsboken igen
så klart.
Du som abonnerar på matchprogrammet har även fått fanzinet, har
du inte fått det redan hör av dig så skickar vi det på mailen. Det gäller
så klart även nya abonnenter.
Du hittar webshopen på www.bagspannaren.se eller maila till
bestall@bagspannaren.se

Så var det då hemmapremiär. Ja, hemma i
våra bostäder var vi både i bortapremiären
och ikväll. Det blev ingen folkfest i premiären
på Studenternas, en arena som ser väldigt fin
ut nu när det är färdigrenoverad. Det blev till
slut tre poäng med hem i bagaget för Kim
och Tolle på deras gamla hemmaplan. Även
om vi inte skapade mycket chanser tycker jag
att det såg stabilt ut. Försvaret gick att känna
igen och lät inte Sirius komma till avslut annat än på distans och då var Vaiho med på
noterna. Desto effektivare var vi och framför
allt Erik Berg som gjorde comeback och ledningsmålet. Eriks återkomst var lite oväntat
även om vi hört länge att han tränat för fullt
så hade många av oss lärt oss att vara luttrade
med våra förväntningar. Men Erik visade att
han kommer att leverera. Bäst på plan enligt
många inklusive mig.
Bågspännaren, matchprogrammet, kommer
att fortsätta att produceras även om vi inte
har möjlighet att se matchen på Stockholmsarenan men eftersom vi har möjlighet att
se matcherna hemifrån hoppas jag att det
är många som uppskattar att ha tillgång till

programmet ändå. Alla som abonnerar får
så klart programmet mailat, men vi har även
gjort ett fanzine som skulle komma ut när
det inte spelades några matcher. Nu blev det
inte klart förrän dagarna innan premiären
ändå. Du som abonnerar får även fanzinet
som en bonus annars kan man även köpa det
via Bågspännarens webshop på www.bagspannaren.se. Där finns även gamla program
för samlarna, Årsboken 2019, och lite annat
smått och gott. Om du bokar upp dig på det
digitala abonnemanget för 2020 får du även
fanzinet som vi gjorde i juni och ev. kommande. Återigen för samlarna, planerar vi
att plocka ut det bästa från digitala fanzine
och matchprogram och trycka upp en trevlig
publikation under hösten. Dessutom planerar vi att återkomma med årsboken även
2020.
Så, välkommen till en minst sagt annorlunda
säsong.
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
Tony Lydén
Foto: Bildbyrån, Johan Sahlén
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Omslag: Tommy Vaiho tar hand om bollen framför en
bevakande Erik Berg i matchen mot Sirius på ett folktomt
Studenternas i Uppsala 14 juni 2020

Plusgiro:

SE 700903009401

Texter och foton skickas till text@bagspannaren.se
Kontakt:

info@bagspannaren.se
www.bagspannaren.se
730 959-4

Tränarna
Premiären är avklarad och tre tunga
poäng bärgades. Det kanske inte var
den snyggaste vinsten vi sett men
ändå otroligt viktig.

Matchen mot Sirius

Jag ringer upp Djurgårdens tränare
Thomas Lagerlöf för att få hans bild av
matchen. Han bekräftar mycket av det
vi själva såg; lågt tempo, dåligt passningsspel, och osynkat presspel. Normalt hade nog Thomas och Kim gjort
mer förändringar i halvtid om det inte
var så att Berg, på en frispark nickat
in 0-1. De tog beslutet att endast göra
mindre förändringar och behålla

tålamodet i spelet samt krympa ytorna
mellan lagdelarna. Låta Sirius få ytterzonerna. Detta tillsammans med två
mycket vältimade dubbelbyten i 60:e
och 70:e minuten stängde matchen.
DIF bredd och kvalitet i de avgörande
lägen kom att avgöra matchen. Vi
kommer enligt Thomas få se en viss
rotation av spelare så länge det är två
matcher i veckan. Skador är något som
man inte har råd med så då är det bättre är förkomma än att förekommas.
Det lär bli byten av den karaktären vi
såg i söndags även framöver. Det lär
även roteras en del i startelvan. Någon
som gjorde come back i startelvan var

Erik Berg, och som han gjorde det;
mål och ett stabilt försvarsspel trots
att han inte spelat en tävlingsmatch på
över ett år. Extra skönt är att Erik efter
match inte fick något bakslag i hans
knäskada, ingen uppsvullnad alls. Vi
får hoppas på fler matcher från honom
i år än guldåret 2019.

Dagens match mot Örebro

Matcherna duggar tätt och nästa lag
till rakning är Örebro SK som förlorade sin premiär hemma mot AIK.
Hur kommer ni göra för att möta dem
Thomas?
-Jag såg deras match i går kväll och vi

har väl lite idéer men mycket handlar
om att få upp vårt eget spel. Vi kan inte
ha två tillslag i backlinjen om vi skall
bygga tempo. Vi måste ge varande bättre vinklar och helt enkelt löpa mer.
Det är små men viktiga detaljer. Sedan
vet vi att Örebro är snabba på att ställa
om, så det gäller att inte förlora bollen
i fel lägen. Vara lite smarta i vårt agerande. Sedan behöver vi få mer tryck
i vårt presspel och göra detta synkroniserat.
TONY LYDÈN

Premiären avklarad och tre poäng bärgade. Tillskillnad från cupmatcherna såg det stabilare ut försvarsmässigt och vi lät inte Sirius
komma nära målet utan deras avslut kom oftast på distans. Däremot
kanske vi inte skapade så mycket framåt men desto effektivare att
ändå få till två mål då.
Vi har en nystart på DIF-panelen och hälsar några nya namn
välkomna

Panelen består idag av följande personer:
Olle Eriksson, 40 år, Skarpnäck.
Född Djurgårdare.
Säsongskortinnehavare, plus att jag kollar en och annan
bortamatch på plats under säsongen.
Under denna Coronasäsong blir det dock mestadels tittande
hemma i soffan. Jag är också engagerad i Blårändernas forum.
Favoritspelare i DIF 2020: Jonathan Ring
Tomas Pozar, 38 år, Järfälla
Jag, 38 år, bor i Järfälla. Första match, hockey, början av 90-talet. Fotboll sen 1995. Idag enbart fotboll. Jobbar som nyhetschef. Går på allt hemma som jag kan, 2-3 bortamatcher
per år. Det mesta annat i sportväg har raderats, har bara tid för
DIF fotboll. Familj, två kids. Fick nytändning för 5-6 år sedan
och följer laget mycket intensivt. Säsongare på 309.
Favoritspelare DIF 2020: Haris Radetinac
Hamid Ershad Sarabi, 35 år, Blåsut
Hamid är bekant namn för många läsare. Dels var han med och gjorde Bågspännaren 2015-16, även matchprogrammet innan i lite olika format sedan

Fredrik Dahlheim, 39 år, Gärdet
Jag ser merparten av hemma matcherna live och ca
4-6 borta matcher per år (ex derbyn) resterande blir
på TV.
Har gått regelbundet sen -93 reste på det mesta mellan 98-2005. Flyttade från klacken i början av 2000
till O i dag sitter vi på 107:an på Tele2. Jag skulle
beskriva mig som lite synisk och jag gillar att analysera. Arbetar med internationella fotbollsresor.
Favoritspelare DIF 2020: Haris Radetinac
Andreas Widell, 48 år, Blackeberg
Andreas är en bekant panelmedlem för läsarna sedan flera år. Säsongskort på
310
Gillar att läsa och analysera. Ser sig själv som lite pessimistisk – ”Ior som förebild”
Favoritspelare DIF 2020: Tommi Vaiho
Tony Lydén, 52 år, Kungsholmen
Tony skriver gärna mycket och analyserar med en objektiv blick, eller, ja, så objektiv man kan vara som fotbollssupporter i alla fall. Läsarna känner säkert igen
honom från Tränarintervjuerna och analyserna av laget. Varit med i matchprogramsgruppen i snart 20 år (?).
Favoritspelare DIF 2020: Fredrik Ulvestad
Hur följde ni matchen och vad var era reflektioner på Djurgården?
OE: Följde matchen från soffan, till stort förtret för min dotter som skäms inför
grannarna när hennes far skriker (framförallt vid målen).
Första halvlek var rakt igenom svag. Där får vi vara glada att Sirius inte var vassare i avslutningarna. Vi hade problem med deras höga press, det var lågt tempo
och ett slarvigt, nästintill obefintligt anfallsspel. Men i och med Bergs fina mål
fanns det ändå ett lugn och en tro att det skulle gå vägen. Andra halvlek var lite
bättre. Vi får effekt av bytena, lite mer fart och bättre anfallsspel.
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2009 och även efter det hjälpt till då och då. Även som fotograf och engagerad i
Järnkaminerna och Djurgården Fotboll.
Favoritspelare DIF 2020: Jesper Karlström

TP: – Jag satt i en bubbelpool och drack öl hos en vän i söderort. Det blev utrullad tv på altanen i gassande sol.
– Att det bitvis såg ut som det kunde göra förra året: Försvaret och målis såg ut
att ha kontroll trots många farliga lägen för Sirius, kände mig rätt lugn. Och så
pang: Backmål på fantastiskt fint frisparksinlägg. Det som skiljde sig om man
ska jämföra med ifjol är att vi inte ägde bollen och bestämde under stora delar
av matchen. Men återigen, vi får inte glömma att det titt som tätt kunde se ut så
här även 2019.
AW: Jag såg matchen på O'Learys Vällingby med vänner från DIF-västerort.
Djurgården var inte bra.
FD: Såg matchen på bioduk i en kontorslokal med 12 kompisar medans vi
försökte få i oss 100 flaskor DJUUUU.
Djurgår´n var marginellt bättre än i cupmatcherna vilket kändes ganska segt
efter ytterligare månader av träning. Kujo kommer inte riktigt till sin rätt, Astrit
hamnar för långt ner i banan men försvaret kändes stabilt. Sammantaget skönt
att ha premiären avklarad och att vi fick med oss tre poäng.

song, minus våra tillresta supportrars sånger så klart. Trots allt bättre än jag
trodde på förhand även om det luktar lite träningsmatch. Det jag möjligtvis
tänkte på var att det inte smällde så mycket, att det var en snäll match. Om det
har med tystnaden och därmed intensiteten att göra vet jag inte.
AW: Utan publik märkte jag att tempot var dåligt. Kanske för att publiken brukar
"elda på" eller för att spelet avslöjas mer när man som åskådare fokuserar mer
på matchen?
FD: Det är katastrof! Har personligen svårt att behålla det riktiga fokuset i 90
minuter, tror även de mindre lagen gagnas av att domaren Inte känner någon
press av publiken.
För lag som oss själva med stort bortafölje kommer det i år inte ge oss extra
”hemma matcher”
TL: Tyckte det såg lite underligt ut initialt men efter ca. fem minuter var jag helt
inne i matchen, men det klart att man saknar ljudkulissen och stämningen. Jag
tror DIF hade taggat till mer om vi haft supportrar på plats, speciellt de mer etablerade spelarna tror jag behöver det där lilla extra för att komma igång.

TL: Jag kollade matchen på landet med min mobil som hot spot. Kopplade datorn till mobilen och sedan till TVn, funkade helt okej faktiskt. Angående matchen så infriades tyvärr mina farhågor. Noll tempo, ingen rörelse, och obefintligt
presspel gjorde att Sirius kunde dominera hela första halvleken. Det påminde
en hel del om Cup-spelet. Och det blev inte bättre förrän första dubbelbytet i
andra halvlek. Därefter gick det till del att känna igen DIF. Vår bredd och vår
spetskvalitet i de avgörande momenten är det som gör att vi vinner. Det räckte
i söndags men knappast något vi skall förlita oss på framöver. Men, 3 poäng
säkrades och det är allt som betyder något i premiären.
Hur reagerade ni på att det var spel inför tomma läktare?
OE: Jag kom på mig själv med att känna en slags sorg inledningsvis. Det fanns
ingenting i inramningen kring matchen som påminde om att detta var en allsvensk premiär. Men det är bara att ”gilla läget”. Det är fantastiskt att Allsvenskan
är igång.
TP: – Det kändes ungefär som att kolla på en bortamatch på tv:n en vanlig sä-

Erik Berg var tillbaka och gjorde stora intryck, inte minst med tanke på
1-0-målet. Hur värdesätter ni hans comeback?
OE: Med tanke på att det är över ett år sedan han senast spelade en allsvensk
match var det ju en succécomeback. Inte bara för målet, han har stor pondus
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Otroligt roligt att Oscar gjorde sitt första allsvenska mål. Han har ju tidigare öst
in mål i U-19 och U-21 så kapaciteten och talangen finns där definitivt.

TP: – Oerhört högt. Vi behöver verkligen, verkligen den klippan där bak. Känns
så lugnt med honom på plan. Samtidigt som jag känner glädje över att se Berg
igen tillkommer plötsligt oron över att mista honom.
AW: Erik Berg är mycket viktig särskilt nu när backuppsättningen är i tunnaste
laget. Kommer han klara det tuffa matchschemat med upp till tre matcher på
åtta dagar?!
FD: Enormt viktigt att han är tillbaka och väldigt skönt att han går in och sätter
tonen direkt, speciellt eftersom det är en enorm lucka att fylla efter Danielsson.
Berg kommer bara bli bättre med tiden.

songen blev avstängd vid en tredje varning i de sista omgångarna. Det slog orättvist
kan jag tycka. På så sätt kan denna regeländring ”rätta till” det något.
TP: – Det var väl inte 3 eller 4 varningar som kritiken handlade om utan möjligheten att få sina kort raderade en bit in på säsongen. Med reservation för att jag
inte riktigt vet vad klubbarna önskat känns det som en kompromiss.
SE: Ja, jag tror att man ändrade nu till avstängning efter fyra kort är samma anledning som att det tillåts fler byten, det är för att minska belastningen på trupperna,
framför allt för de lag med tunnare trupp.
AW: Bra regeländring med tanke på det täta spelschemat. Borde gynna topplagen
(dit räknar jag DIF) med bättre samt bredare trupper.

TL: Med tanke på att jag nästan räknat bort honom helt från spel var detta en
gudagåva. Lite ringrostig i vissa agerande men på det stora hela en otroligt bra
insats. Jag tror bl.a. att han blockar tre skott i en och samma sekvens i första halvlek. Ge Erik några till matcher och han är återigen Allsvenskan bästa mittback.
Vad tycker du om regeländringarna, med fem tillåtna byten och att det krävs
fyra varningar för avstängning?
Vad tycker du om regeländringarna, med fem tillåtna byten och att det krävs
fyra varningar för avstängning?
OE: Med tanke på det intensiva spelschemat är fem byten är ett måste för att inte
spelarna ska gå sönder. Jag har själv en tanke om att det kan komma att gynna
de sämre lagen. Att de inte tröttas ut lika lätt när de kan byta halva laget med 20
minuter kvar. Men åsikterna tycks gå isär där. Vissa tror tvärtom att det kommer
gynna lagen med bäst och bredast trupper. Vi får väl se helt enkelt.
TP: – Nu äntligen vet jag hur det känns att få göra ”en bajen”, med fler än tre
byten. Asså, jag hörde att Kim uttalade sig positivt om fler byten med tanke på
skaderisker så jag följer i hans fotspår. Men det är klart att det kan bli jävligt ryckigt och spär på träningsmatchkänslan. Sen kanske vi förlorar på det trots allt
med tanke på att vi sprang och passade sönder många lag förra året, nu får de
chans att plocka in fräscha skallar.
OE: Angående fyra varningar istället för tre, tänker jag framförallt att det tidigare varit knepigt att en spelare som fått två varningar under i stort sett hela sä-

FD: Lag med bredare kvalitativa trupper kommer givetvis kunna rotera mer och
dra nytta av det.
Fyra varningar för avstängning känns ganska rimligt. Jag hade dock gärna sett att
man strök varningarna efter ett tag så att tex varningar fr Maj inte hänger med till
November och kan leda till avstängning.
TL: Jag gillar båda. Vad gäller varningar hade jag helst sett att alla ostskivor lever i
tio omgångar med avstängning om man kommer upp till tre, men det här är helt
okej och kommer inte alls drabba lika illa på hösten som det gjort tidigare. De fem
bytena räddade nog vår vinst mot Sirius. Det är uppenbart att denna nya regeländring kommer gynna de stora lagen som har breda trupper. Många av de mindre
lagen kanske han mönstra en habil startelva, men kan inte som vi kan kasta in fem
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och sprider ett lugn i hela försvaret. Om han kan spela, låt säga, 20 allsvenska
matcher i år ser jag han som en fullgod ersättare till Danielson.

vi har så olika spelartyper, Chili är enormt snabb och borde få fler bollar att arbeta med på kanten.

Är ni oroliga över att anfallet inte gjorde några större intryck i denna match?
Vad skulle du agera som läktartränare - eller rättare sagt sofftränare, om du
fick råda?
OE: I och med den märkliga försäsongen har jag förståelse för att saker måste få
lite tid att sätta sig. Vi gjorde ändå två mål så skärpan och kvalitén finns ju där
definitivt. Som jag tidigare nämnt var tempot i Sirius-matchen lågt och passningsspelet undermåligt. Det kan nog bara bli bättre.
Men jag sätter ett frågetecken för uppspelsfasen som vi hade otroliga problem
med i förra matchen. Klarar vi inte av att spela oss ur hög press blir det svårt att
starta anfall.
Men jag vill nog vänta en eller två matcher innan jag tycker så mycket.

TL: Tycker inte anfallet fick så många bollar att jobba med så det svårt att avgöra
eventuella brister. Dock tycker inte att Kujo kommer till sin rätt när vi har lågt
bollinnehav. Han är en typisk boxspelare som skall få bollar matade på sig för att
få det mesta ur sitt spel. Mot Örebro skulle jag dock vilja se pigge Oscar Pettersson på en kant från start, gärna även Kalle Holmberg istället för Astrit.

TP: – Jag är nog lite orolig, men bara lite, kanske inte så mycket för anfallet som
för kreativiteten och spelet i mitten. Som coach hade jag tryckt på för att Chilufya ska utmana hela tiden, komma förbi och sticka. Astrit ska pumpa fram med
fina bollar. Liksom att Augustinsson och Witry ska ut på fler utflykter än fallet
var mot Sirius.

Hemmapremiär brukar betyda extra laddning och fest, men nu är det så klart
annorlunda med tomma läktare. Blir det ingen skillnad på hemma eller bortamatcherna mindre nu eller kommer vi ändå att märka att vi har hemmamatch?
OE: Det är en väldigt bra fråga. Internationella studier har visat att utan publik
vinner inte hemmalagen i lika stor utsträckning. Jag tror absolut att en extra
växel går förlorad ute på plan utan Sofialäktaren och Slakthuskurvans stöd. Man
kan ju tänka sig att lag med mindre publikstöd gynnas. Vi får se hur spelarna
påverkas.
TP: – Hoppas få se kreativitet i form av banderoller, flygplanskampanjer och
hundra saxliftar med två meters distans mellan varje. Nä men, det vore ändå kul
om vi på något sätt markerar vår närvaro trots att vi inte får vara på plats. Exakt
hur vet jag inte. Gigantiska högtalare utanför arenan med synkroniserat liveljud
från tv-sofforna kanske? Att spelarna känner att vi är med dom överallt, att vi
finns där.
AW: Vet ej då vi inte har spelat hemma ännu. Tror dock att DIF kommer vara
bättre på tele 2, där är vi starka och trygga.
FD: Matcher som spelas på konstgräs borde väll generellt vara en fördel för de
lag som är vana att spela på det , samt att man slipper resandet så givetvis finns
det fortfarande en hemmafördel även om den inte är lika tydlig.
Tror vi kommer se fler bortasegrar generellt i Allsvenskan än tidigare år.

FD: Jag är inte oroad över tid, tycker vi har ett riktigt bra anfall men givetvis
denna match var ett underbetyg. Vi borde försöka variera anfallsspelet mer då

TL: Bra fråga, det kommer nog bli mindre skillnad. Sedan skall man komma
igång att DIF var lika bra hemma som borta förra året och lika bra på naturgräs
som konstgräs. DIF är nog ett av de lag som kommer påverkas minst. Det kommer bli intressant att följa de lagen som var starka hemma förra året för att se
hur det slår.
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likvärdiga spelare med pigga ben. Dessutom kan vi rotera vår matchtrupp för att
undvika skador och ändå behålla god kvalitet.
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Till sist, vad tror ni om dagens match som kommer bara tre dagar efter
premiären?
OE: Av det jag såg av Örebro mot AIK så har vi absolut anledning att se upp med
deras anfallsspel. Jack Lahne, Jake Larsson och Nahir Besara håller bra allsvensk
klass och kommer ställa till mycket problem för många lag under säsongen. ÖSK
var bättre än AIK i första halvlek så det är bra lag vi möter.
Vi brukar dock ha det lätt för Örebro. Senast de vann mot oss var i oktober 2014.
Förra säsongen vann vi båda mötena med 3-0.
Jag vill se ett spelförande och aggressivt Djurgården, ett lag där delarna sitter
ihop och där våra ytterbackar opererar högt upp på offensiv planhalva.
Jag tippar 2-1. Tror att Örebrokillarna Ring och Holmberg tänder till lite extra
mot sitt gamla lag och blir målskyttar.
TP: – Många som spekulerar att Berg vilas till Norrköping. Jag säger: är han fit så
kör och byt i så fall ut honom vid tvåmålsledning. Örebros offensiv ser jättestark
ut med Besara och Lahne bland annat. Vill nog ge samma gäng en chans till,
möjligen att Haris bör få starta och få Örebro griniga och ur balans.
– Resultat: 2-1. Mål av Berg och Astrit. Lahne råkar turligt springa in ett för
bortalaget.
AW: Ingen aning faktiskt. Det enda jag är säker på är att DIF kommer vara bättre
än i premiären!
Ösk brukar ha svårt mot DIF men det oroar mig lite att de gynnas av publikfri
match.
Tippar 2-1 men garderar med kryss (jag har ju trots allt Ior som förebild).
FD: Viktigast är att vi lyfter upp oss ett steg spelmässigt men Örebro ska vi slå

även om vi har en dålig dag , jag tror på en ny 2-0 seger (Kujo & Holmberg)
TL: Sist vi mötte ÖSK var det på utsålt Tele2 med ett DIF som jagade guld och
körde över närkingarna av bara farten. Nu lär det bli annorlunda och klart
jämnare. Jag såg deras match mot AIK i söndags och skall man dra några växlar
av den matchen så kommer det bli viktigt att inte låta dem ställa om fort. De har
en riktigt bra offensiv med flera kvalitetsspelare. De blir dock framtunga vilken
innebär att det ofta skapas stora luckor bakåt, något som vi kan utnyttja. Kan vi
sedan se till att inte tappa bollen i fel lägen bör vi även kunna kontrollera Besara
och Lahne. Jag är övertygad om att det kommer bli några ändringar i startelvan,
men svårt att veta vilka ännu. Berg är så klart ett frågetecken, vågar man chansa
med honom eller spar man honom till Peking på söndag? Om man inte spelar
Berg ersätter man honom med Jonis eller Ulven, eller någon annan? Kommer
Kujovic, Astrit, och Chili få förnyat förtroende? Jag tror vi kommer göra en betydligt bättre match mot Örebro än vi gjorde mot Sirius och att vi vinner med
3-1. Målskyttar Kujovic, Oscar Pettersson och Ring.
Saknar du några namn i panelen? Det kommer att växla med vilka som är med
i panelen. Mest snurrar vi runt på återkommande namn men även några som
kommer att gästa enstaka tillfällen.
STEFAN ERLANDSSON

Matchrapport

Matchrapport

14 Juni - Studenternas IP, Uppsala

0

IK Sirius - Djurgården

Nyckelhändelser
5
Bra inspel mot mitten av straffområdet där avslutet från A går en
bit över ribban
7
Inspel som skär igenom backlinjen men K Larsson når inte bollen
framför Vaiho
8
Frispark när Karlström går hårt
in i kamp om bollen
9
Hands på Witry utanför straffområdet och fariligt läge för SIR,
Karlström nickar bort inspelet
14
Chilufya täcker skott
15
Frispark DIF
17
Skottläge Berg täcker första
och Karlström andra
18
Kontring som Chilfuya driver
upp, spelar tillbaka till Ajdarevic som
skjuter ett sott som målvakten tippar
i stolpen
19 Skottläge för
men lurigt inspel
som Vaiho går in och bryter
20
Berg tar sig förbi flera spelare
men tas tufft och får frispark
22
Vecchia försöker vara kylig i
straffområdet men DIF kan ta hand
om bollen
23
Frispark, Witry som slår
inlägget
24
1-0 Berg nickar in Witrys
frispark
27
Vaiho långt ute i straffområdet
och plockar ner bollen över framrusande Sirius spelare
28
Avslut precis utanför Vaihos
högra stolpe
30
Första hörnan i matchen går
till DIF
30 Cooling Break i värmen

Domare Victor Wolf

33
Hörnan slås efter avbrottet
som resulterar i ny hörna
38
Karl Larsson helt fri men
Augustinsson är snabbt framme och
bryter snyggt
Tre inlägg tvärs över Sirius
39
straffområde men utan att vara
riktigt farligt
43
Sirius ropar på straff när Berg
och Vecchia båda jagar bollen, men
domaren friar. Kändes korrekt
45+3
Skott utifrån, Sugita, som
drar högt över
Halvtid
48
Hellborg tar sig fram igenom
backlinjen men skjuter över målet
53
Björnström med ett hårt
inlägg längst marken. Trångt framför
första stolpen men Vaiho håller
bollen som ser ut att kunna gå under
målvakten när Vecchia stöter bollen
mot mål
54
Sugita dribblar i straffområdet
men DIFspelarna är kyliga och kan
få bort bollen innan det kommer
något avslut
Vecchia tar sig fram på vän58
sterkanten och slår ett inlägg nära
mål som Vaiho tar hand om
59
Frispark när Ulvestad får fötterna utansparkade
59
IN Holmberg, Radetinac
UT Kujovic, Ajdarevic
61
hårt skott av Witry som täcks,
flera chanser som avslutas med
Holmbergs skott
62
Chilufya kommer långt men
bryts av Jarl, till hörna för DIF
64 Skott av Une Larsson

Berg 24’
Pettersson 87’

2

65
Flera bra chanser för DIF.
Ulvestad nu
66
Bra omställningsläge för DIF
men bollen rinner ut på kanten för
Ring så Siriusförsvaret hinner samla
sig
D Jarl SIR
69
70
J Une Larsson DIF
Sugita med skott raktframi74
från utanför straffområdet, går
utanför vaihos vänstra stolpe
74
DIF IN: Bärkroth, Pettersson UT: Chilufya, RIng
74
SIR IN: Nobay UT Vecchio
75
Oscar Pettersson kommer
långt ut på kanten i kontringsläge
men hinner upp bollen och får till ett
inlägg som målvakten enkelt tar ner
77
Karlström fastnar i gräset och
tar sig åt fotleden
77 Cooling Break
84
Sirius rullar runt bollen i
straffområdet och söker läget. Skottet
kommer sedan från långt håll men
Vaiho har full kontroll
2-0! Haris skjuter ett skott
87
som blir lite misslyckat men inte
värre än att Oskar Pettersson kan
göra sitt första allsvenska mål
88
IN: Walker UT: Karlström
(Ulvestad tar kaptensbindeln)
88
IN Igboananike
UT: Sugita
Sirius första hörna för
90+1
matchen

Matchen i siffror (DIF först)
Bollinnehav
41-59
Avslut 		
11-16
...varav på mål
3-2
Hörnor 		
3-1
Gula kort		
1-1
Offside 		
1-2
Frisparkar
15-10
Passnings%
73-82

Bäst i DIF var Erik Berg som gör
comeback efter skada och lång rehab
Oskar Pettersson gjorde sitt tredje inhopp i Allsvenskan och sitt första mål

1
3

8

5

2

10

13

Djurgården

22

23

30
4
6
10
11
14
15
16
20
21
23

16

26
20
11

15

14

10
6

23

21

4
30

16

Tommi Vaiho (MV)
Jacob Une Larsson
Jesper Karlström (K) 88’
Astrit Ajdarevic 60’
Jonathan Ring 75’
Edward Chilufya 74’
Jonathan Augustinsson
Aslak Fonn Witry
Emir Kujovic 60’
Erik Berg
Fredrik Ulvestad

		
Ersättare
12 Per Kristian Bråtveit (MV)
5 Elliot Käck
8 Kevin Walker 88’
9 Haris Radetinac 60’
17 Kalle Holmberg 60’
19 Nicklas Bärkroth 74
29 Oscar Pettersson 75’

IK Sirius

1
2
3
5
8
10
13
16
22
23
26

Lukas Jonsson (MV)
Adam Hellborg 75
Karl Larson
Daniel Jarl
Tim Björkström (K)
Elias Andersson
Hjalmar Ekdal
Axel Björnström
Stefano Holmquist Vecchia
Yukiya Sugita 87
Mohammed Khalid Saeid

74

		
Ersättare
30 Jonathan Viscosi (MV)
4 Kebba Ceesay
7 Niklas Thor
18 Laorent Shabani 74
20 Joakim Persson 87
77 Chibuike Kennedy Igboananike
99 Nahom Girmai Netabay 75

Bildades 1908
2020spelar man sin 52:a säsong i högsta serien
2019: Nia Publiksnitt 2018: 5 783 (+287)
Hemmaarena: Behrn Arena (12 300)
Publikrekord: 12 352 mot Hammarby 13 maj 2018 (Behrn
Arena), 20 046 mot Degerfors 8 oktober 1961 (Eyravallen)
Tränare Axel Kjäll, fjärde säsongen (2107- )
Bästa placering: Tvåa i Allsvenskan 1994 (Stora Silver)

2019 Bästa målskyttar: Carlos Strandberg 11 mål, Filip Rogic och Jake Larsson båda 8
mål (1 resp 2 straffmål)
Truppförändningar 2020:
In: Erik Björndahl (Degerfors IF), Robin Book (Varbergs BoIS), Benjamin Hjertstrand
(IK Brage), Andreas Skovsgaard (SC Heerenveen), Jake McGuire (Gefle IF), David Seger
(Sollentuna FK), Jack Lahne (Amiens SC), Nahir Besara (Pafos FC)
Ut: Mathias Karlsson (GAIS), Viktor Prodell (Ho Chi Minh City FC), Johan Bertilsson
(Degerfors IF), Yaser Kasim (Erbil SC), Adam Bark (Motala AIF), Rodin Deprem (Greuther
Fürth), Martin Lorentzson (Kvicksunds SK), Isaac Boye (Ljungskile SK), Simon Gustafsson
(BK Forward)
Senaste resultaten - målskyttar Örebro inom parantes
ÖSK - AIK		
0-2
ÖSK -Kalmar (tr. 17/3)
1-4
(Amin)
Elfsborg - ÖSK (sv.c)
1-0
ÖSK - Brage (sv.c)
3-3
(Book 2, Amin)
Oskarshamn - ÖSK (sv.c) 1-4
(Gerzic, Larsson (str), Book, Björndahl (str))
Senaste laguppställning (4-4-2)
Örebro - AIK 21 oktober2019 0-2 (0-0)
Mehmeti (74), Besara
Lahne (84), Amin (65), Gerzic (K), Larsson
Hjertstrand (74), Skovgaard Larsen, Almebäck. Granlund
O Jansson

Ersättare
Lejon (mv), Wright (74),Brorsson,
Björndahl (84), Seger, Mårtensson(65), Book (74)

Örebro - laget från mittens rike
Så blev det dags att möta Örebro tillslut igen.
Det var ju Örebro vi skulle haft i premiären,
fast brta, i april. Nu blir det en repris på förra
säsongens sista hemmamatch. Fast utan det
publiktryck vi hade när vi jagade guldet.
Örebro har ändrat runt en del sedan dess. Åtminstone i premiäen i helgen hade laget ställt
om till en 4-4-2 uppställning från att att ha
spelat 4-3-3 under lång tid. Örebro har värvat
ganska offensivt, dels är Nahir Besara tillbaka i
klubben. Besara var i ÖSK under tre säsonger
2016-18 och gjorde då 19 mål på 73 matcher.
Därefter har det blivit spel i Al-Fayha i Saudiarabien samt Pafos på Cypern. Dessutom
har man knutit till sig Robin Book som stod
för tio poäng (6+4) när Varberg ordnade den
allsvenska platsen. Under cupspelet blev det
tre mål för Book. Lagkaptenen Nordin Gerzic är allt annat än en nykomling. Gerzic gör
sin 12 säsong i ÖSK och försutom ett kortare
spel i Göteborg 2012-13. Under slutet av förra
säsongen förlängde den 36-årige mittfältaren
kontraktet ytterligare ett år och är så klart en
viktig del i ÖSKs lagbygge.

I premiären mot AIK höll laget emot i en
timme innan gästerna tog ledningen. Innan
dess hade ÖSK skapat en del målchanser och
hade möjligheterna. Besara hade dock svårt
att få avsluten på mål. Strax innan AIK punkterade matchen med 2-0 målet hade inhoppande Robin Book en boll i stolpen vilket hade
kunnat ändra poängfördelningen.
Får se om Örebro kan överträffa de senaste
årens placering i tabellen. Man har nästan
abonnerat på en nionde plats var laget har slutat
fyra av de fem senaste åren. Seadn återkomsten
i högsta seriien 2014 har man slutat som bäst
sexa just 2014. Laget är inte bara mitt i Sverige
- på en öst-väst-skala, utan även ett lag i mittens rike av tabellen. För att de ska överträfffa
nioende platsen är det kanske bra att slippa
våren. Under våren 2019 släppte Örebro mål i
15 matcher i rad fram innan de bröt trenden i
sista matchen innan sommaruppehållet.
STEFAN ERLANDSSON

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

I den högsta serien
Allsvenskan
88 47 18 23 150-94
Stadion
Råsunda
Tele2Arena

26 16
12 7
6 5

4 6
1 4
0 1

39-20
32-17
14-6

Hemma
Borta

44 28 5 11
44 19 13 12

85-43
65-51

Mästerskapsserien 1991
2 1
Kvalsvenskan 1992
2 1

0 1

2-1

0 1

4-4

Senaste årens möten
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Hemma		Borta
3-0		3-0
2-0		1-1
4-1		4-0
3-2		2-0
2-0		1-0
0-3		1-0

I Näst högsta serien
Div II Norra (1982-85)
8 3
DivI Norra (1987)
2 0

3 2

11-9

1 1

2-5

BENGT EKSTEDT

Dagens Motståndare

Dagens Motståndare

Örebro SK

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

3-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-1
1-0
1-1
1-1
1-2
0-1
0-2
0-2
0-2
0-2
0-3

3
2
2
2
2
1
1
0
0
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-3

3
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0

Tabellen uppdaterad 15 juni

Härliga Djurgår'n är en ny podcast där David Bogerius träffar DIF-profiler i form av
spelare, ledare och supportrar. Hittills har fem av den första säsongens tio timslånga
avsnitt släppts.
– Tanken är att berätta historien om Djurgården och visa föreningens bredd och storhet genom olika gäster. Den gemensamma nämnaren är att alla har ett Djurgårdshjärta, säger David Bogerius.
Supportern Jonny Lundin, som inte missat en fotbollsmatch sedan 1998, var med i andra
avsnittet och andra gäster har varit Pelle Kotschack, Mia Jalkerud, Christian "Fimpen"
Eklund och Markus Karlsson. Podcasten produceras av Bogea Media och den första säsongen är en "pilotsäsong" för att se hur stort intresset är.
– Det behövs patroner (prenumeranter som stöder podden ekonomiskt) och sponsorer
för att det ska bli en andra säsong i höst. Det är inga stora pengar som krävs för att få
det att gå runt, men det finns en del omkostnader, säger David Bogerius.
Någon brist på bra och intressanta gäster finns inte, enligt David Bogerius.
– Nej, det är nog det minsta problemet. Även om det blir mest fotboll och hockey så är
tanken att ha med andra sporter, så urvalet är enormt.
Följ Härliga Djurgårn på Facebook @harligadjurgarn

14 juni

15 juni

21 juni

22 juni

Omgång 1
IK Sirius – Djurgårdens IF
IFK Norrköping – Kalmar FF
IFK Göteborg – IF Elfsborg
Örebro SK – AIK
Hammarby IF – Östersunds FK
Falkenbergs FF – BK Häcken
Helsingborgs IF – Varbergs BoIS
Malmö FF – Mjällby AIF

0-2
2-1
0-1
0-2
2-0
1-1
0-3
2-0

Omgång 3
14:30 IFK Norrköping – Djurgårdens IF
14:30 Falkenbergs FF – Kalmar FF
14:30 Malmö FF – Varbergs BoIS
17:30 Hammarby IF – AIK
17:30 Örebro SK – Östersunds FK
19:00 IK Sirius – BK Häcken
19:00 Helsingborgs IF – IF Elfsborg
19:00 IFK Göteborg – Mjällby AIF

Omgång 5
Hammarby – Varbergs BoIS
IFK Norrköping – IF Elfsborg
IFK Göteborg – AIK
Kalmar FF – Östersunds FK
Falkenbergs FF – IK Sirius
Örebro SK – BK Häcken
Helsingborgs IF – Mjällby AIF
Malmö FF – Djurgården

17 juni

18 juni

Omgång 2
19:00 IF Elfsborg – Hammarby IF
19:00 Djurgårdens IF – Örebro SK
19:00 AIK – IFK Norrköping
19:00 BK Häcken – Malmö FF
19:00 Östersunds FK – IK Sirius
19:00 Mjällby AIF – Falkenbergs FF
19:00 Varbergs BoIS – IFK Göteborg
19:00 Kalmar FF – Helsingborgs IF

Omgång 4
IK Sirius – IFK Göteborg
IF Elfsborg – Örebro SK
BK Häcken – Helsingborgs IF
Djurgården – Kalmar FF
AIK – Malmö FF
Östersunds FK – IFK Norrköping
Mjällby AIF – Hammarby
Varbergs BoIS – Falkenbergs FF

Omgång 6
IK Sirius – Örebro SK
IF Elfsborg – Malmö FF
BK Häcken – Hammarby
IFK Norrköping – IFK Göteborg
Djurgården – Helsingborgs IF
AIK – Falkenbergs FF
Östersunds FK – Mjällby AIF
Varbergs BoIS – Kalmar FF

Tabell och
matcher

Pod-tips

Varbergs BoIS
AIK
Djurgårdens IF
Hammarby IF
Malmö FF
IFK Norrköping
IF Elfsborg
BK Häcken
Falkenbergs FF
Kalmar FF
IFK Göteborg
IK Sirius
Mjällby AIS
Örebro SK
Östersund FK
Helsingborgs IF

Bilder från förra årets möte med Örebro i sista
hemmamatchen 2019
Vill du ha mer läsning?
I juni bara dagarna innan vi hade premiärmatchen mot Sirius släppte vi vårt första helt digitala fanzine. I fanzinet får du lite extra läsning som inte direkt är knutet till en match.
I detta nummer bland annat:
Vi har pratat med Peter Johansson som är en av personerna bakom nya fanzinet Are You
Here For the Game? som är en uppföljare på boken med samma namn. Är du intresserad
England och fotbollens hjärta ska du läsa detta
Nya regler i fotbollen, alla detaljer
Tomas Lagerlöf inför starten av Allsvenskn och truppen 2020
Digitala Fanzinet ingår i abonnemanget av Bågspännaren 2020 men kan också beställas separat från www.bagspannaren.se eller skicka ett mail till bestall@bagspannaren.se

PK Bråtveit

ÖREBRO SK
1

Oscar Jansson

30

Tommi Vaiho

30 Jake McGuire

35

Erland Tangvik

33 Gustav Leijon

2

Jesper Nyholm

2

Daniel Björnquist

4

Jacob Une Larsson

3

Kevin Wright

5

Elliot Käck

4

Arvid Brorsson

15

Jonathan Augustinsson

5

Fabio De Sousa Silva
Benjamin Hjertstrand

16

Aslak Witry

6

21

Erik Berg

14 Michael Almebäck

26

Linus Tagesson

22 Albin Granlund

28

Alexander Abrahamsson

23 Daniel Björkman

6

Jesper Karlström

8

Kevin Walker

9

Haris Radetinac

46 Helmer Andersson

10

Astrit Ajdarevic

8

24 Hussein Ali
27 Andreas Skovgaard
Dennis Collander

11

Jonathan Ring

10 Martin Broberg

14

Edward Chilufya

11 Alfred Ajdarevic

19

Niklas Bärkroth

12 Jake Larsson

22

Emmanuel Banda

15 Niclas Bergmark

23

Fredrik Ulvestad

16 David Seger

24

Curtis Edwards

17 Johan Mårtensson

17

Kalle Holmberg

20

Emir Kujovic

29

Oscar Pettersson

19 Nahir Besara
20 Robin Book
21 Simon Amin
25 Nordin Gerzic
7

Erik Björndahl

9

Agon Mehmeti

29 Jack Lahne
Dagens domarteam: Huvuddomare Adam Ladebäck
Assisterande Domare: Mikael Hallin, Daniel Yng Fjärdedomare: Johan Krantz

Kommande matcher
IFK Norrköping - Djurgården 21 juni kl 14:30
Djurgården - Kalmar (tid ej fast ställd)

- tröja indikerar att spelaren är i matchtrupp

12

start
ersättare
byte/mål

start
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byte/mål

DJURGÅRDEN

