
Allsvenskan 2020
Omgång 4

Digital utgåva
Pris 10 kr

MATCHPROGRAM

Djurgården - Kalmar FF
28 juni  14:30



Chefredaktör, ansvarig utgivare och layout:
Stefan Erlandsson 
Medarbetrare i detta program
Tony Lydén, Johan Sahlén, Olov Hamilton, David Bogerius
Foto: Bildbyrån, Johan Sahlén

Omslag:Lagkapten Jesper Karlström i matchen mot Öre-
bro på ett folktomt Tele2 

Momsreg:  SE 700903009401 

Texter och foton skickas till text@bagspannaren.se

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

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

Dags för årets andra matchprogram. Åter-
igen har vi ett späckat innehåll att bjuda på 
nu när vi har extra utrymme. DIF-panelen 
breder ut sig och spekulerar i var för det 
har gått som det har gjort så här långt. 
Man kan börja ana en viss pessimism som 
börjar sprida sig. Titta bara hur tipsen in-
för dagens match ser ut… 

Förbundet har presenterat ett förslag på 
hur resterande spelschema ska se ut. Vi 
diskuterade i dagarna hur egentligen plan-
erna ser ut för att slutföra 30 omgångar 
innan vintern kommer och det visar sig 
bli tufft. Sista omgången planeras till 6 de-
cember - andra advent! En närmare koll 
på alla datum visar att det blir svårt med 
ev flyttade matcher tex pga cuper. Vi som 
ska spela CL-kval och EL-match lär få det 
svårt att få till alla matcher. Det har inte 
heller sagts något om hur svenska cupen 
matcherna för säsongen 2020/21 skall 
spelas. Normalt går SEF-lagen (Allsven-
skan och Superettan) in i omgång 2 i juli/
augusti men kanske att man kan spela de 
matcherna under landslagsuppehållen i 
september eller november. Annars blir det 
väl till våren som alla cupmatcher spelas.

I Matchprogrammet avvaktar vi lite till 
med statistiken, det kommer till ett kom-
mande program men i dagens program är 
det bara resultaten och tabellen som finns 
med. 

Vi har tittat lite på hur det går för våra 
utlånade spelare som i år alla huserar i 
Superettan som har spelat tre omgångar 
denna helg. Damerna har också spelat sin 
första match för säsongen och tyvärr blev 
det inga poäng trots ledning två gånger 
om på Studenternas. Nya tag på Stadion 
när Umeå IK kommer på besök. 

Nya tag blir det också för herrarna idag 
när Kalmar kommer till Tele2. Kalmar 
har inlett starkt även om de mött lag som 
tippas långt ner så visar målskörden att 
Nanne fått fart på laget. Vi får se till att 
göra det svårt för dem i kväll för nu vill vi 
att alla poängen stannar i stan.

STEFAN ERLANDSSON

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, Reglerän-
dringarna 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

https://bagspannaren.se/b%C3%A5gsp%C3%A4nnaren---shop.html
mailto:bestall%40bagspannaren.se?subject=Best%C3%A4llning
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Inför dagns match tog vi ett samtal med 
Tomas Lagerlöf för att höra hur tankar-
na går.

Vinsten i premiären mot Sirius följdes 
upp med två raka förluster; Örebro resp. 
Peking, hur blev det så här?
Otroligt slarvigt mot Örebro, helt onö-
digt. Spelmässigt var det ett klart snäpp 
upp från Siriusmatchen, men det är för 
mycket ”nästan”. Nästan så att bollen når 
fram, nästan att vi stoppar deras anfall, 
nästan så att vi lyckas ställa om…nästan. 
För mycket nästan. Örebro en match jag 
är övertygad om att vi vunnit med publik 

på läktaren. Den skapar det lilla extra; det 
som ger oss energi och får oss att våga mer. 
Matchen mot Norrköping har vi inte hun-
nit analysera klart ännu (intervjun gjorde 
i tisdags), men det går för långsamt. Vi kan 
inte stå och trampa på bollen om vi skall 
skapa tempo. Det är för många två och 
tre-touch innan man släpper bollen. Då 
är inte så svårt för motståndarna att pressa 
och täcka ytor. Sedan känner vi att vi har 
chans när det står 2-0 och klockan närmar 
sig 70:e minuten. Där har vi en bra period 
och Peking börjar gå på knäna men vi ly-
ckades inte hålla i den intensiteten tyvärr

Det har roterats frisk i både startelvan 
och i bytena, klart mer än många andra 
lag. Det blev som bekant tre matcher på 
en vecka. Sedan kom de med beskedet 
dagen efter Örebro hur nästa tre match-
er skulle spelas. Hade ni gjort annorlun-
da om ni vetat om det?
Det hade säkert påverkat, nu match-
ade vi som att vi skulle ha två matcher i 
veckan trots att det inte blev så. Under-
ligt hur matchschemat kan släppas mitt 
i en omgång där vissa får reda på detta 
före match och andra efter. Annars är det 
väl lite stökigare för spelarna med många 
skiftningar, men det handlar om att hålla 
alla friska och försöka spela de som känns 
heta. 

Nu blev det en längre period till nästa 
match. Nu hinner alla lag träna orden-
tligt, hur lägligt kommer detta?

Det kommer ändå bra. Vi har inte haft tid 
att träna på ett normalt sätt mellan match-
erna hittills då de varit så kort tid emellan. 
Nu får vi mer tid att analysera och öva. Det 
är egentligen perfekt om man kan spela 
två matcher ena veckan och en match den 
andra. Vi kommer lägga en hel del tid på 
de fysiska bitarna och passningsspelet. Få 
upp tempot, flera en-touch.passningar och 
oftare. 

Hur skall vi se till att spöa ett hett Kal-
mar på söndag?
Kalmar har startat bra men vi fokuserar 
primärt på att få upp ”allt” ett hack till. Få 
högre rörlighet, hitta spelare som är heta 
och fungerar tillsammans. Vi känner oss 
ändå positiva och spelmässigt är vi på väg 
åt rätt håll. 

TONY LYDÈN
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Panelen består idag av följande personer:

Olle Eriksson, 40 år, Skarpnäck. 
Född Djurgårdare.
Säsongskortinnehavare, plus att jag kollar en och annan bor-
tamatch på plats under säsongen.
Under denna Coronasäsong blir det dock mestadels tittande 
hemma i soffan. Jag är också engagerad i Blårändernas fo-
rum.
Favoritlag i England: West Bromwich som ligger  i topp i 
Championship

Tomasz Pozar, 38 år, Järfälla
Jag, 38 år, bor i Järfälla. Första match, hockey, början 
av 90-talet. Fotboll sen 1995. Idag enbart fotboll. Job-
bar 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. 
Favorit lag i England: Nix

Fredrik Dahlheim, 39 år, Gärdet
Har följt DIF sedan – 93, flyttade fr klacken till sektion 
O i början av 2000-talet, sitter i dag sektion 107.  Har 
en komplett säsong,  -99 såg jag alla hemma/borta och 
belönades med att vi åkte ur. 
Favorit lag i England: West Ham (åker över 3-4 gånger 
per år)

Jonas Teng, 44 år, Södermalm
Jonas är den panelmedlem som varit med längst, i dagens panel... Arbetar som 
läkare.
Favoritlag i England: West Ham United

Hamid Ershad Sarabi, 35 år, Blåsut 
Hamid är bekant namn för många läsare. Gjorde Bågspännaren 2015-16, och 
matchprogrammet innan i lite olika format sedan 2009. Även varit fotograf för 
Järnkaminerna och Djurgården Fotboll. 
Favoritlag i England: Liverpool sen jag var 8

DIF-Panelen
Efter segern i premiären har det inte blivit fler poäng trots två ytterligare 
matcher spelade. Tappad ledning mot Örebro och inga mål mot Norrköping 
ger inga poäng även om spelet såg hyffsat ut. Jag upplever att både spelet och 
vi som tvingas följa matcherna via tv-sändningar för att se vårt lag, påverkas 
mycket av att matcherna spelas utan publik  det är svårare att tagga till när 
matcherna blir lite loja.  

Kalmar verkar vara ett annat lag under Nanne än under Mange Pehrsson 
som tränade Kalmar när vi mötte dem senast.

Dagens bonus fakta om panelen är favoritlag i England apropå att Liverpool 
blev klara mästare i Premier League i veckan. Mina egna favoriter är Aston 
Villa sedan början av 80-talet. Förhoppningsvis kan de klara kontraktet i år. 
Följer även Bristol Rovers i League 1 och åker gärna till Memorial Stadium 
för att se dem igen snart.

STEFAN ERLANDSSON
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kammar vi noll?
FD: ÖSK matchen har vi kontroll i vissa perioder, men lyckas inte stänga orden-
tligt, nonchalant försvarsspel ger ÖSK två mål.
Peking är bättre än oss i 90 minuter, vi har egentligen bara en kvalificerad chans 
när Une drar bollen högt upp på läktaren från fyra meter.
Vaihos fantastiska år förra säsongen är helt borta, han är tyvärr tillbaka på den 
nivån han hållit större delen av sin karriär, en andramålvakt varken mer eller 
mindre.   

TP: För lite kontroll över matchbilderna, får inte den där längre pressen i match-
erna förutom under några kortare perioder. Vi har också svårt att nå fram från 
offensivt mittfält till anfall. Känns som många spelare är ur form, håglösa. Ring, 
Astrit, Chili, Holmström, Tommy… Plus dock till Aslak och Bärkroth, Haris har 
sett pigg ut också. Många snackade om Norrköpings 1-0-mål men jag tycker 2-0 
är genant dåligt. Att ingen är på deras bästa nickspelare stör mig oerhört. Efter 
det är det ju ridå.

OE: Över 90 min är vi det bättre laget mot Örebro. Vi skapar dock inte till-
räckligt mycket framåt och gör man bara ett mål så har man inte lyckats skaffa 
sig tillräckligt med marginaler för vinst. Och nu blev vi till och med poänglösa 
vilket är en stor missräkning. 

Mot Norrköping förde vi spelet bra periodvis men går bort oss en hel del defen-
sivt. Norrköping är totalt sett det bättre laget.

JT: Vi är generellt lite för dåliga på allt just nu. Anfallsmässigt tycker jag spelarna 
alldeles för ofta vänder tillbaka och spelar hem, tar det säkra alternativet istället 
för att utnyttja det momentum man har vid t ex spelvändningar. Motståndarna 
hinner samla försvaret och vårt enda anfallsalternativ känns ofta som ett inlägg 
från kanten. Det blir lättläst och enkelt att försvara mot. Försvarsmässigt har vi 
en mycket dålig press och faller djupt ner och låter motståndarna komma rät-
tvända med boll alldeles för nära mål. Pressen från mittfält och anfallare måste 
bli mycket bättre.

HES: Dels tror jag att alla spelare kan lyfta sig minst ett snäpp, men sen verkar 
anfallsspelet inte sitta. Vi har helt andra typer av spelare som spets det här året 
och måste spela ett helt annat anfallsspel.  Jag tror också att Vaiho tyvärr dansade 
en sommar och bör lämna plats för PK. Och till sist så är inte vårt mittfält lika 
dominerande som de var förra året.

Även om vi inte fick några poäng med oss från de två matcherna, hur tycker du 
att  har spelet utvecklats över de inledande matcharna?
FD: Det går tyvärr i fel riktning, svårt att hitta en klar idé, mycket roterande i 
truppen försvårar såklart men det är lika för alla lag. Framförallt spelet i sista 
tredjedelen av planen finns mycket att önska.

TP: Många som pratar om att det varit fall framåt senaste två. Jag har svårt att 
se det och känner stor oro över vad vi producerat hittills. Att vi fick tag i spelet i 
en period mot Norrköping tror jag snarare berodde på att även de måste vila lite 
och att de hade 2-0. Lägger de in en växel till står vi kvar på stationen.

OE: I första halvlek mot Sirius klarade vi inte av deras presspel och lyckades i 
stort sett inte att bygga upp något anfallsspel överhuvudtaget. Tycker det överlag 
sett bättre ut i de två senaste matcherna. Men tycker framförallt att defensiven 
har lämnat en del att önska.

JT: Jag tycker inte det utvecklats så mycket alls sen fiaskot i cupen, jag tycker det 
ser likadant ut som då, och det oroar mig.

HES: Spelarna ser helt klart mindre vilsna ut med taktiken och vi har sett våra 
yttrar börja inse att det är de ska löpa i djupled. Det såg man flera ggr förra 
matchen med bland annat Bärkroth. Det har även varit färre felpass och misstag.
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FD: Mer varierat anfallsspel och att mittfältet lyfter flera nivåer. 

TP: Jag har ingen aning om hur PK sett ut men nog fan borde han få en möj-
lighet. I övrigt tycker jag att det är dags att bestämma sig och satsa på en tydlig 
startelva.

OE: Mot Kalmar vore det intressant med ett framåtlutat 3-5-2.
 Dags att ge Bråtveit chansen i mål

JT: Jag tycker våra tränare roterar spelarna på ett klokt sätt med tanke på det 
komprimerade spelschemat, så många får nu chansen på olika positioner, så där 
tycker jag tränarna tänker klokt. Jag tycker det är nivån på basala saker som 
viljan att löpa utan boll, pressa motståndaren över hela banan, vara tuffare i 
närkamper osv som behöver höjas tänker jag.

HES: Jag skulle vilja se en en 4-3-3 med Karlis som defensiv mittfältare och ett 
anfall med 2 väldigt offensiva yttrar och Kujo eller Holmberg som falsk nia.

Upplever du också svårt att hålla lågan uppe framför TV-sändingarna och tror ni 
att även spelarna får svårare att tagga till?

FD: Personligen är det inte särskilt kul att följa DIF på TV men spelarna förväntar 
jag mig att de ska ge allt även om de inte får en extra skjuts av publiken. 

TP: Ja, jag är helt övertygad om att det är det vi ser, att det fattas tagg från spelarna 
och att matcherna blir mer jämna när vi inte kan peppra på från läktaren. Svårt att 
skapa det där trycket, det där adrenalinet.

OE: Jag är övertygad om att Örebro hemma hade haft ett annat resultat med publik, 
då har jag framförallt Sofialäktaren och Slaktis i åtanke. Spelarna var själva inne på 
det efter matchen att det så klart påverkar hemmaplansfördelen. 

JT: Jag är betydligt mindre laddad inför matcherna, när domaren väl blåst igång 
tänder jag till hemma i soffan. Jag saknar dock enormt att få vara på plats väldigt 
mycket, och mitt allmänna intresse för allsvenskan är väldigt mycket lägre. Jag tror 
att många spelare har svårare att tända till i nuläget också.

HES: Självklart. Känns fortfarande som träningsmatcher. Både i spelet, spelarnas 
fokus och vilja, men också i min egen koncentration när jag kollar på matcherna. 
Riktigt svårt att finna känslan.

Det är inte bara vi som har tappat förväntade poäng. Lagen som slutade topp fyra 
i fjol har bara skrapat ihop 15 av 27 möjliga poäng (Hammarby och AIK möttes i 
förra omgången och båda kan inte få full pott). Norrköping däremot har full pott 
trots två möten av 2019-topp 4. Vilka resultat har  överraskat er mest så här långt?

FD: Malmös poäng tapp, givet den ekonomiska skillnaden som råder ska de bara 
marschera genom serien och vinna guldet enkelt allt annat vore förvånande. Alls-
venskan vinns dock sällan på beställning. 

TP: Med tanke på aik:s match mot Norrköping, att de sen spöade bajen. Men 2-2 
för Varberg mot Malmö borta är ju också uppseendeväckande då Varberg snurrade 
på så mycket folk. Sen tycker jag Elfsborg sett bra ut hittills.

OE: Våra egna skrala resultat under två senaste matcherna är en besvikelse. Men 
även spelet som sådant. 

Norrköping imponerar. Kanske att Falkenberg blir en liten aning tyngre i år? 



JT: För mig är det att Norrköping ser så otroligt starka ut. De har gjort riktigt 
bra värvningar, men att de skulle slå både oss och AIK så enkelt hade jag inte 
förväntat mig. De är en guldkandidat i år tror jag om de inte får för mycket ska-
dor på nyckelspelare.

HES; Derbyt mellan bajen och aik var ganska så överraskande. Även Falkenberg 
och Varberg är utropstecken än så länge.

Kalmar har börjat bra i serien, så det gäller att vi är på topp för att ta tre 
poäng.  Hur går det i matchen tror ni?

FD: DIF har mycket att jobba med vi är mediokra i dagsläget det blir tyvärr 
delad pott 1-1, 

OE:  Är övertygad om att Kalmar är ett bättre lag i år. Känner en oro inför den 
här matchen där vi måste ta tre poäng för att studsa tillbaka. Jag hoppas att vi 
täpper till bakåt. Tippar med hjärtat och säger 2-0. 

TP: Usch. När det ser ut som det gör... 1-1 kanske. Vi hade ju jättesvårt mot dom 
förra året, men lyckades vinna till slut. Aslak pangar in vårt mål.

JT: Jag tror det tyvärr slutar oavgjort, 1-1.

HES: Jag tror och hoppas att det lossnar för oss och att vi kör över Kalmar.

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. 

Vill du ha mer läsning?

I juni bara dagarna innan vi hade premiärmatchen mot Sirius släppte vi vårt första helt digi-
tala 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
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1 2Djurgården - Örebro SK
34’ Kujovic Domare Adam Ladebäck Besara 39’

Book 89’

Nyckelhändelser   
1’  Frispark när Karlström träffar 
benet på ÖSKare och Karlis får prata 
lit extra med domaren redan i första 
minuten
2’  Första hörnan går till gästerna
10  Frispark, Witry rycker framåt 
och tas hårt
12’  Laddar med stora kanonen 
men bollen stiger
13’  inspel från höger, Spelaren för 
dock inte bra träff och bollen går inte 
mot mål
16  bra chans igen. Nu får spelaren 
söka läge, skottet kommer även nu 
utanför straffområdet och går över 
målet
17’  Frispark i mittcirkeln
18  Offiside på Bärka
25  Frispark mitt framför ÖSKs 
mål. Bra slagen av Wirty, målvakten 
får göra en snygg insats
30  Skott på mål av Une Larsson
31  Offside

32   Ulvestad
33  Skott utanför mål från Jake 
Larsson
34’   1-0 Kujovic nickar in ledn-
ingsmålet på Bärkroths inlägg
38’  Nick på mål
39’   1-1 Besara kvitterar efter 
ett bra anfall
41’  Jake Larsson skjuter ett skott 
som blockeras
42’  Skott på mål av Granlund
45+2  Besara skjuter utanför
Halvtid
47’  Nick på mål av Ulvestad
48  Holmberg skjuter ett skott 
som blockas
49’  Radetinac nickar på mål
51’  Witry försöker komma till 
avslut, skottet blockas dock, följs upp 
av skott på mål av Bärkroth
52’  Skott utanför från Kujovic
53’  med nick på mål (Björndahl)
54’  Besrada som skjuter på mål
59   Mårtensson

61   DIF IN: O Pettersson, Ring 
UT Kujovic, Bärkroth
64’  Fint skott av Witry ger så när 
ledningen tillbaka
65’   ÖSK IN: Seger UT Larsson
70’  Karlström skjuter utanför
71’   DIF IN Ajdarevic UT 
Holmberg
79   Seger
81   Besara
81’   IN Berg UT Radetinac
84’   IN: Mehmeti UT Besara
86’  Nick utanför av Björndahl
88’  Oskar Pettersson skjuter 
utanför
89’   1-2 Kalldusch när Book 
ger Örebro ledningen med nästan 90 
min spelade
90’   ÖSK IN Hjertestrand UT: 
Book
90+3  Skott på mål av Oskar Pet-
tersson
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Djurgården    
 30  Tommi Vaiho (MV)
 4  Jacob Une Larsson
 6  Jesper Karlström (K)
 9  Haris Radetinac  81’
 15  Jonathan Augustinsson
 16  Aslak Fonn Witry
 17  Kalle Holmberg  71’
 19  Nicklas Bärkroth  61’
 20  Emir Kujovic   61’
 23  Fredrik Ulvestad 
 24  Curtis Edwards

 Ersättare
 12  Per Kristian Bråtveit (MV)
 5  Elliot Käck
 8  Kevin Walker
 10  Astrit Ajdarevic  71’
 11  Jonathan Ring  61’
 21  Erik Berg  81’
 29  Oscar Pettersson  61’

 

Matchen i siffror
Bollinnehav 63-37
Avslut   15-17
...varav på mål 6-7
Hörnor   6-3
Gula kort  1-4
Offside   2-0 
Frisparkar 18-16

Örebro SK
 1  Oscar Jansson (MV) (K)
 3  Kevin Adrian Wright
 7  Erik Björndahl 
 12  Jake Larsson  65’
 14  Michael Almebäck
 17  Johan Mårtensson 
 19  Nahir Besara    84’
 20  Robin Book   90’
 21  Simon Amin
 22  Eddie Albin Alexander Granlund
 27  Andreas Skovgaard Larsen 

Ersättare
 33 Gustav Leijon (MV)
 4  Arvid Brorsson
 6  Benjamin Hjertstrand  90’
 8  Dennis Collander
 9  Agon Mehmeti  84’
 16  David Seger  65’ 
 29  Jack Lahne
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21 JUNI -  ÖSTGÖTAPORTEN,  NORRKÖPING

3 0IFK Norrköping - Djurgården
20’ Nyman
38’ Lauritsen
83’ Levi 

Domare Bojan Pandzic

Nyckelhändelser   
4’   Chiufya skjuter ett skott utan-
för straffområdet som täcks, returen 
över målet av Chili
8  Skott utifrån av Haksabanovic 
som Vaiho boxar bort
9’  Witry bryter ett försök att nå 
Haksabanovic i straffområdet
10’   Offside Berkroth, tveksamt 
avvinkad
11’  Frispark när Chilufya sparkar 
högt i straffområdet
12’  Levi med ett distansskott går 
utanför om Vaihos vänstra stolpe
13’  Berg bryter ett försök att ta 
sig fram på högerkanten
14’  Frispark mittframför mål. 
Vaiho tippar till hörna
19  Frispark
20’    0-1, Vaiho kommer lite fel 
i urtusningen och Nyman kan lobba 
in bollen i mål
24’   Radetinac med ett inspel från 
höger, bryts tidigt i straffområdet
26’  Skott från Ulvestad, täcks av 
Lauritsen med handen. Ingen signal 
från domaren dock
27’  Skott från Radetinac som 
täcks till hörna
Cooling break
30’ Hörnan ganska farlig, avslutet 
precis över ribban

33’  Hörna
34’  Nyman i duell med Une Lars-
son, avslutet precis utan för vänstra 
stolpen
37’  Hörna
38’    0-2 Lauritsen nickar in 
hörnan i målet bakom en chanslös 
Vaiho
39’   Chilufya får inte till avslutet 
när han får bollen i straffområdet
45’  Bra lägen för Radetinac, Bärk-
roth och Chilufya men de passar 
runt istället för att avsluta
45+1,  Bra avslut av Chiluftya som 
styrs ut till hörna. Bärkroths avlsut 
täcks och Norrköping vinner bollen
Halvtid

46’  Dagerstål signalerar för byte 
direkt i andra
47’    IN: Telo UT: Dagerstål
50’  Hemmalaget tar sig upp längt 
genom att passabollen tvärs över 
planen flera gånger. Skottet från 
Haksabanovic täcks
52’  Hörna
52’  Witry vinner bollen och 
slår en fin boll mot Bärkroth som 
får till ett bra avslut men räddas av 
målvakten
54’  Frispark NOR
55’   BYTE DIF IN: Ring, Kujovic, 

Edwards UT: Radetinac, Chilufya, 
Holmberg
56’  Frispark
59’  Snabb avslut av Blomqvist, 
bra räddning av Vaiho
61’    NOR IN Bergmann 
Jóhannesson UT Thern
62- Inlägg från ring når sånär Bärka
64’  Hörna
69’   frispark ute till vänster
71’     IN: Walker UT: Karl-
ström (Walker tar kaptensrollen)
71’    Bergmann Jóhannesson
 Cooling break
75’  Hörna x2, Witry nickar bort 
precis innan mållinjen till ny hörna
77  Frispark NOR,   Walker  
78  Frispark NOR
81’   Spel i Norrkpingsstraffom-
råde, skott som täcks innan NOR får 
frispark för tveksam hands på Witry?
83’   Hörna
83’    3-0 slavigt passningsspel 
leder till Norrköpingskontring och 
Levi klipper in trean
88    IN: Abdulrazak, Kusu UT: 
Levi, Blomqvist
89  Skott Kusu men Vaiho är nere 
och räddar
90+3   Hörna, Nick över från 
Walker
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Djurgården    
 30  Tommi Vaiho (MV)
 4  Jacob Une Larsson
 5  Elliot Käck
 6  Jesper Karlström (K)  73’
 9  Haris Radetinac  55’
 14  Edward Chilufya  55’
 16  Aslak Fonn Witry
 17  Kalle Holmberg  55’
 19  Nicklas Bärkroth
 21  Erik Berg
 23  Fredrik Ulvestad

 Ersättare
 12  Per Kristian Bråtveit (MV)
 8  Kevin Walker  73’ 
 10  Astrit Ajdarevic 
 11  Jonathan Ring  55
 15  Jonathan Augustinsson
 20  Emir Kujovic  55 ’
 24  Curtis Edwards  55’ 
 

Matchen i siffror (DIF först)
Bollinnehav 60-40
Avslut   7-11
...varav på mål 1-8
Hörnor   5-7
Gula kort  1-1
Offside   2-1 
Frisparkar 9-13

IFK Norrköping
 1  Isak Pettersson (MV)
 2  Henrik Castegren
 3  Rasmus Lauritsen 
 4  Lars Christian Krogh Gerson
 5  Christoffer Nyman (K) 
 6  Eric Smith
 10  Jonathan Levi   88’
 21  Simon Thern  61’
 23  Andreas Blomqvist  88’
 25  Filip Dagerstål  47’
 99  Sead Haksabanovic

 Ersättare
 31  Vladimir Sudar (MV)
 11  Christopher Telo  47’
 13  Abdulrazaq Ishaq  88’
 14  Egzon Binaku
 15  Carl Björk
 27  Ísak Bergmann Jóhannesson  61’ 
 77  Manasse Kusu 
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Kalmar FF

Bildades 15 juni 1910
2020 spelar man sin 33:a säsong i högsta serien
2019: 14 kvalspelade mot IK Brage, 
Publiksnitt 2019: 5 307 (-256)  
Hemmaarena: Guldfågeln Arena (12 150)
Publikrekord: 15 093 mot Malmö FF 2 September 
1949 (Fredrikskans), 11 991 mot AIK 11 november 2018 
(Guldfågeln)
Tränare: Nanne Bergstrand (Första säsongen, Fjärde sejouren, tidigare i Kalmar som 
tränare 1998-99, 2003-13, 2017-18) 
Svenska Mästare : 2008
Mästare Svenska cupen: 1981, 1987, 2007
2019 Bästa målskyttar: Nils Fröling 5 mål, Romario 4 mål

Truppförändningar 2020:
In: Sebastian Ring (Grimsby Town), Tobias Andersson (Östers IF), Svante Ingelsson 
(Udinese Calcio), Erik Israelsson (Vålerenga, ansluter 1 augusti), Ole Söderberg (AFC 
Eskilstuna)

Ut: Viktor Agardius (AS Livorno), Adam Hellborg (IK Sirius), Maxwell (Cuiabá EC), 
Måns Söderqvist, Herman Hallberg (Trelleborgs FF), Olle Lindqvist, Viktor Krüger, Malte 
Persson (Oskarshamns AIK), Hampus Strömgren (Klubblös), Mahmoud Eid (Persebaya 
Surabaya), Jesper Manns (AFC Eskilstuna), Rasmus Elm (Avslutat karriären), Chidiebere 
Nwakali (KÍ)

Senaste resultaten - målskyttar Kalmar inom parantes
Falkenberg - KFF  0-2 (Romario, P Johansson) 
KFF- Helsingborg  4-0 (N Fröling 2 , S Ring, I Magnusson)
IFK Norrköping - KFF 2-1  (Romario)

Senaste laguppställning (3-4-3)
Falkenberg - Kalmar  21 juni 2020 0-2 (0-0)

I Jansson (77), F Sachpekidis (58), N Fröling (78)
S Ring, Romario, S Ingelsson, P Johansson

F Aliti, V Elm, H Löfqvist
L Hägg Johansson

Ersättare 
T Andersson (mv), G Herrem (78), E Nouri, Y Rafael (58), C Gustafsson, E Crona, I 

Magnusson (77)
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Statistik från tidigare möten mellan Djurgårdens IF och Kalmar FF
Djurgårdens siffror först både hemma och borta

2019 var ett år då inte mycket gick vägen. 14:e 
plats i Allsvenskan, seriens målfattigaste lag 
(endast 22 mål på 30 matcher), och tränaren 
Magnus Pehrsson i öppen konflikt med sup-
portar och klubbledning. Ändå lyckades Kal-
mar klara sig kvar genom att besegra Brage i 
kvalet (2-0, 2-2).

Smålänningarna verkar ha utnyttjat den förse-
nade starten av årets säsong till sin fördel. En 
knapp förlust i premiären mot guldkandidaten 
Norrköping har följts upp med två segrar och 
6-0 i målskillnad. Nanne Bergstrand, tillbaka 
efter sjukskrivning för utmattningsdepression, 
gör sin totalt fjärde (!) sejour i klubben. Och 
den forne guldtränaren verkar har fått ordn-
ing på spelet: Kalmar spelar ett offensivt inrik-
tat 3-5-2-system där försvararna pressar högt 
upp och många spelare deltar i anfallet. Lucas 
Hägg-Johansson stod i mål samtliga matcher 
såväl 2018 som 2019 och är trots sina 25 år vet-
eran i klubben, vilket förstås även gäller Viktor 
Elm och Romario (gör sin åttonde raka säsong 
i rödvitt). Längst fram utgör Nils Fröling och 

Isak Magnusson ett farligt anfallspar, där fram-
för allt förstnämnde har inlett bra med två mål 
på tre matcher. 20-årige Fröling väntas få sitt 
stora genombrott i år. Inför säsongen har man 
även förstärkt med Sebastian Ring (bror till 
Jonathan i DIF) från Örebro och dessutom är 
Svante Ingelsson tillbaka på lån från Udinese 
- U21-landslagsmannen värvades från just Kal-
mar 2017 men fick det inte att stämma i Italien. 
Sammantaget har Kalmar en ganska intressant 
blandning av rutinerade trotjänare och unga 
talanger och det är ingen jättestor överraskn-
ing att laget har börjat så pass bra. Regerande 
mästarna Djurgården har som bekant två raka 
förluster och står inför en tuff uppgift i dagens 
mycket viktiga match. 

Fjolårets möte slutade med DIF-seger - trots st-
orspel av Hägg-Johansson avgjorde sena mål av 
Marcus Danielson och Mohamed Buya Turay.

OLOV HAMILTON

Mästarna från huvudstaden 
möter offensiva smålänningar

I den högsta serien  
Allsvenskan 58  27  8 23 72-72
Stadion 19 8 3 8 22-22  
Råsunda 4 3 0 1 7-4
Tele2Arena  6 3  1  2  7-6 

Kval till Allsvenskan 1983 2 1 0 1 2-3 
Stadion 1 1 0 0 1-0

Näst högsta serien 4 2 1 1 5-5 
Div 2 Östra 1934/35 2 1 1 0 3-2      
Superettan 2000 2 1 0 1 2-3
Stadion 2 2 0 0 3-1

Senaste årens möten
 Hemma Borta
2019 2-0  1-0
2018 0-2  1-0
2017 4-1  2-0
2016 0-3  1-2
2015 1-0  3-0
2014 0-0  4-0

BENGT EKSTEDT
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De första tre omgångarna av Allsvenskan 2015 gjorde ingen Djurgårdare glad. Förlusten 
i premiären hemma mot Elfsborg följdes av ett kryss borta mot Häcken (1-1)  och en 
blytung förlust mot Hammarby, trots att Sam Johnson gett Blåränderna ledningen. 

Det fanns naturligtvis en stor besvikelse bland Djurgårdarna. En poäng av nio och 
en derbytorsk, 1-2, mot en nykomling kunde beskrivas som en mardrömsstart, men 
Djurgårdens tränare Pelle Olsson höll sig, åtminstone utåt, väldigt lugn.

– Det finns ingen anledning att säga att allt är åt helvete. Det sa väl alla när man tittade 
på programmet innan, att det är en tuff start. 

DIF-tränaren ansåg att laget var värda bättre en utdelning från derbyt. 

– Vi har en jättechans i slutminuten och vi har också chansen att göra 2-0 genom Kerim 
Mrabti. Vi är inte nöjda med prestationen totalt, men ändå är vi ära att ta poäng. 

Pelle Olsson hade dessutom fler problem än den usla starten att brottas med. Listan över 
skadade spelare tycktes fyllas på med nya namn så fort någon blev spelklar. Precis som 



nu väntade Kalmar på Tele2 Arena i den fjärde omgången och såväl Alexander Faltsetas 
som Martin Broberg och Amadou Jawo hade lämnat återbud på grund av bristningar 
och andra skador. 

Djurgården mönstrade ett lag Kenneth Höie i mål bakom en backlinje med Tim Björk-
ström och Jesper Arvidsson på varsin kant utanför lagkaptenen Emil Bergström och 
Omar Colley i mittförsvaret. På mittfältet återfanns tre spelare, Jesper Karlström, Kevin 
Walker och Haris Radetinac, som alla är lika aktuella för spel idag, fem år senare. Mit-
tfältskvartetten fullbordades av Kerim Mrabti som gav understöd till Sebastian Anders-
son, numera i A-landslaget, och den vindsnabbe Sam Johnson.

De blårandiga lyste kanske inte direkt av självförtroende när domaren Glenn Nyberg 
blåste igång matchen på Tele2 Arena. Under den första halvleken bjöds de 10 369 på 
läktarna endast en minnesvärd situation. Jonathan Ring, som då tillhörde Kalmar, fick 
bollen för långt ifrån sig i ett anfallsförsök men när Kenneth Höie skulle gripa in tycktes 
kulan vara hal som en tvål och gled ur DIF-målvaktens grepp. En rejäl tavla, som gav 
Ring ett öppet mål, men den blivande DIF-spelaren hade inte räknat med Jesper Arvids-
son och en brytning i världsklass. 

– Jag trodde att jag var ensam och bara kunde peta in den, så kom han med en perfekt 
glidtackling, sa Ring efteråt. 

Kenneth Höie var förstås nöjd och lättad, liksom hans räddare:

– Höie har lovat att köpa en flaska vin till mig, berättade Jesper Arvidsson. 
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pågick på planen påminde oroväckande ofta om en handbollsmatch. Hemmalaget rul-
lade runt på Kalmars planhalva, utan nycklar för att ta sig igenom en tär försvarsmur. 
Antalet målchanser krävde ingen kulram av större modell. 

I den 68.e minuten gjorde Pelle Olsson emellertid ett byte som kom att bli avgörande. 
Sebastian Andersson ersattes av Nyasha Mushekwi och knappt tio minuter senare hade 
”Mush” petat in det blivande segermålet. Högerbacken Tim Björkström bör nämnas för 
sitt inspel från kanten som varken Sam Johnson eller Kalmarmålvakten Ole Söderberg 
nådde, varpå Mushekwi fick bollen framför ett öppet mål. 

Under matchens slutskede flyttade Kalmar som väntat upp sina längre spelare från 
försvaret och slog långbollar mot Djurgårdens straffområde. Mittförsvaret med Emil 
Bergström och Omar Colley fick slita hårt men höll undan. 

Expressen beskrev segern som ”blytung” och matchen som ”ångestladdad”. 

– Förhoppningsvis kan vi släppa ner axlarna nu, sa Pelle Olsson efteråt.

Det kunde Djurgården onekligen. Målet och segern blev startskottet för en väldigt rolig 
vår och sommar där Nyasha Mushekwi levererade i match efter match och DIF ett tag 
var i serieledning. Nästa förlust kom att dröja ända till den 10 augusti. 

Vågar vi hoppas att även dagens match mot Kalmar, 2020, blir starten på något nytt och 
roligare? 

DAVIS BOGERIUS
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Det hade regnat hela veckan när vi åkte ned till Vittsjö och det regnade 
under matchen, planen var genomsur och lerig. Vår mittback fick bäras 
av planen för att få behandling då hon ramlat i leran. Var inte mycket som 
talade för oss där och då, men lustigt nog så löste sig allt ändå där i regnet. 
Stora frågan man ställer sig inför säsongen är om det blir bättre i år?

Det som talar för oss är att många saker runt omkring har förbättrats. 
Att vi fick åka på ett riktigt träningsläger var en första sådan punkt. Det 
var viktigt för att skapa en lagkänsla och bygga ihop ett lag med många 
spelare in. Träningsanläggningen har rustats upp, spelarna har inte trivts 
på Krillan då det varit förfallet. Men man har ju hela tiden gått och väntat 
på den där renoveringen. Men Djurgården har gjort en uppfräschning av 
träningsmiljön och det går att se att fler spelare hänger kvar lite längre 
efter träningar. Det har funnits en lista på saker som man velat förbättra 
och många punkter har checkats av på listan. Livet runt fotbollen har 
blivit bättre.

Organisationen kring laget har stärkts upp. Joel Riddez satt förra året 
både som tränare och sportchef. I år så är rollen delad. Jean Balawo är 
sportchef för damerna och vår flickakademi och Pierre Fondin och Au-
gust Fors får koncentrera sig på att vara tränare. Förra året så var hade 
Dennis Gabrielsson rollen som assisterande tränare och målvaktstränare. 
I år så har Pontus Wilgodt kommit in som målvaktstränare. Pontus har 
ett CL-silver hemma i hyllan och har varit verksam som landslagstränare 
på pojksidan. Ett meriterat namn helt enkelt. Men man har även tagit ett 

Efter regn kommer solsken?
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steg längre i fysträningen, det har sprungits mer i år på försäsongen än 
tidigare säsonger. För att spela den fotboll som Pierre vill spela så krävs 
det mer löpningar och en bättre fys.

Läser man artiklar inför Allsvenskan så har vårt lag försvagats. Vi har 
tappat landslagsspelare som Ogonna Chukwudi och Hanna Folkesson. 
Flera namn som var välkända i allsvenskan. Men även om vi hade nam-
nen förra året så var det inget som funkade på planen. Det är lite en grej 
med damfotbollen. Spelare är inte riktigt kartlagda på samma sätt som 
i herrfotbollen och kommer man från en annan liga så är man oftast en 
okänd spelare. Men en spelare som Kathrine Larsen som faktiskt är land-
slagsmålvakt för Danmark borde slå högre, samma med Linda Motlhalo 
som gjort 9 mål på 44 landskamper för sitt Sydafrika och hon är bara 21 
år gammal.



Det som står som frågetecken inför säsongen är dock både defensiven 
och offensiven. Vi har haft problem med båda senaste åren. Jämför man 
med förra årets premiär så kan vi ha 4 nya backar på planen, där nyckeln 
mycket möjligt kan vara Rachel Bloznalis som kommer från Elitettan. På 
topp var det tänkt att Maria Hovmark skulle vara vår stora stjärna, men 
olycklig skada i årets första match ställde till det. Sen kom Corona och 
Maria har ersatts sent av Hannah Wilkson. Ett internationellt tungt ny-
förvärv som haft det tyngre i Damallsvenskan. Men ska bli väldigt kul att 
se Hannah i Djurgården, 98 landskamper tyder på att det finns kvalitet 
hos henne. Men för att vi ska lyckas i år så behöver nyförvärv i backlinjen 
och på topp fungera, en joker i det här fallet kanske blir den vindsnabba 
anfallaren Simone Edefall från division ett som behöver ta ett stort kliv, 
men som har den där hyperfarten som är väldigt spännande. Men vi be-
höver även få till fler mål från mittfältet då de flesta målen enbart gjorts 
av anfallare tidigare 

Framtiden är dock vår. Julia Walentowicz, Tilde Lindwall har varit med 
damlaget länge och det är lätt att tro att de är äldre än vad de är. Men 
både Tilde och Julia är födda 2001. Till det så har vi lyft upp Hanna Eken-
gren, Hanna Stokki och Louise Hvarfner födda 2002. Alla dessa spelare 
har spelat i landslag förutom Louise Hvarfner, men hon blev precis utta-
gen till landslaget. Bakom så har vi 3 landslagsmålvakter i akademin och 
några utespelare på det. Framtiden är helt klart blårandig.
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Så vad är min dom inför säsongen? Det som talar för är en väldigt härlig 
lagsammanhållning. Något satte sig i truppen där på Cypern och spelar-
na som kommit in har alla haft en härlig attityd. Det är ett något yngre 
Djurgården och hungrigare Djurgården. Jean har byggt ett intressant 
bygge och genom att skriva längre kontrakt så kanske vi byggt ett lag som 
går att bygga vidare på längre sikt. Laget känns bättre balanserat i år och 
det känns som vi har ett bredare lag. Det som talar emot är ju att vi är väl-
digt otestade, det är många pusselbitar som ska in i laget och man behöver 
hitta ett samspel. Det blir ett tufft prov i början, där vi kommer behöva 
den där lagkänslan för att våga tro på oss själva. Jag tror att solskenet 
kommer efter den misär vi upplevde förra året. Men ge mig en typisk 
svensk sommar, en säsong som är lagom, så att vi får lite lugn och ro och 
kan bygga vidare mot framtiden. En sista punkt, jag tror Kapten Schough 
kommer ha en monstersäsong i år.

JOHAN SAHLÉN

Tyvärr blev det förlust i Premiären trots ledning med både 1-0 och 2-1 så 
blev det till slut 2-3 i bagaget efter att Motlhalo utvisats i 85:e min

Kommande matcher
4 juli  16:00 DIF - Umeå IK
11 juli  15:00 Linköpings FC 



Nytt avsnitt ute #7: Lasse Stenbäck

Lasse Stenbäck kom till Djurgården 
Fotboll som nioåring och var 19 år 
när han debuterade i A-laget 1975. 
Under tio säsonger spelade “Lasse 
Dribbler” alltid med nr 16 på ryggen 
och han klev, trots en matchvikt på 
65 kilo, aldrig någonsin undan i en 
närkamp.

Lyssna där poddar finns, några exempel hittar du här:
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Johan Andersson GIF Sundsvall 
Johan har startat båda matcherna för Gif-
farna. Blev utbytt senast i 81:a minuten 
vid ställningen 2-1 till GIF som också 
blev slutresultat. Full pott för laget så här 
långt efter seger även i premiären mot 
Umeå med 3-1. I senaste matchen hemma 
mot Dalkurd (1-1) satt Johan på bänken 
hela matchen.
2 Startade (av 3) Utbytt en gång

Dzenis Kozica Jönköpings Södra
Dzenis är tillbaka i J Södra som han 
tillhörde 2016-17. Spelade hela match-
erna i båda inledande matcherna. Förlust 
i Premiären borta mot GAIS med 0-1. I 
andra matchen mot Ljungskile kvitterade 
Dzenis till 1-1 när J Södra vände till seger. 
I senaste matchen, förlust borta mot HBK 
startade Dzenis men byttes ut vid ställn-
ingen 0-2 i 78:e min (slutres 0-3)
3 Startade (av 3), 1 mål, utbytt en gång

Hampus Findell Dalkurd
Utbytt i premiären borta mot Akropolis 
(0-0) i 82:a. Noterades för två assist i 
storsegern hemma mot AFC Eskilstuna 
(5-0), utbytt i 87:e vid ställningen 4-0. 
Varnad tidigt i matchen. I Den senaste 
matchen, borta mot Sundsvall (1-1) var-
nades Hampus i tidigt igen och byttes ut 
efter första halvlek 
3 startade (av 3) Utbytt 3, 2 assist, 2 
varningar

Adam Bergmark Wiberg Örgryte IS
Startat alla tre inledande matcher. Seger 
i bortapremiären mot Ljungskile (3-2) 
men förlust hemma mot Halmstad (0-3). 
Utbytt i 77:e (ställningen 0-3). I senaste 
matchen, förlust 0-2 mot Akropolis spe-
lade Adam hela matchen. 

3 startade (av 3) Utbytt en gång. 
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IFK Norrköping 4 4 0 0 13-4 9 12
Kalmar FF 3 2 0 1 7-2 5 6
AIK 3 2 0 1 5-4 1 6
Malmö FF 3 1 2 0 5-3 2 5
IF Elfsborg 3 1 2 0 3-2 1 5
Varbergs BoIS 3 1 1 1 6-4 2 4
Hammarby IF 3 1 1 1 4-4 0 4
IFK Göteborg 3 1 1 1 4-4 0 4
IK Sirius 3 1 1 1 4-4 0 4
Falkenbergs FF 3 1 1 1 2-3 -1 4
Örebro SK 3 1 1 1 2-3 -1 4
BK Häcken 3 0 3 0 4-4 0 3
Djurgårdens IF 3 1 0 2 3-5 -2 3
Mjällby AIF 3 0 1 2 2-5 -3 1
Östersunds FK 4 0 1 3 2-8 -6 1
Helsingborgs IF 3 0 1 2 0-7 -7 1

Tabellen uppdaterad 27 juni

Omgång 1
14 juni IK Sirius – Djurgårdens IF 0-2

IFK Norrköping – Kalmar FF 2-1
IFK Göteborg – IF Elfsborg 0-1
Örebro SK – AIK 0-2
Hammarby IF – Östersunds FK 2-0

15 juni Falkenbergs FF – BK Häcken 1-1
 Helsingborgs IF – Varbergs BoIS 0-3

Malmö FF – Mjällby AIF 2-0

Omgång 2
17 juni 19:00 IF Elfsborg – Hammarby IF 2-2

19:00 Djurgårdens IF – Örebro SK 1-2
 19:00 AIK – IFK Norrköping 1-4

18 juni 19:00 BK Häcken – Malmö FF 1-1
19:00 Östersunds FK – IK Sirius 0-2

 19:00 Mjällby AIF – Falkenbergs FF 0-1
19:00 Varbergs BoIS – IFK Göteborg 1-2
19:00 Kalmar FF – Helsingborgs IF 4-0

Omgång 3
21 juni 14:30 IFK Norrköping – Djurgårdens IF3-0

14:30 Falkenbergs FF – Kalmar FF 0-2
14:30 Malmö FF – Varbergs BoIS 2-2
17:30 Hammarby IF – AIK 0-2
17:30 Örebro SK – Östersunds FK 0-0

22 juni 19:00 IK Sirius – BK Häcken 2-2
19:00 Helsingborgs IF – IF Elfsborg 0-0
19:00 IFK Göteborg – Mjällby AIF 2-2

Omgång 4
27 juni Östersunds FK – IFK Norrköping 2-4
28 juni IK Sirius – IFK Göteborg 14:30

Djurgården – Kalmar FF 14:30
Mjällby AIF – Hammarby 14:30
AIK – Malmö FF 17:30
IF Elfsborg – Örebro SK 17:30

29 juni BK Häcken – Helsingborgs IF 19:00
Varbergs BoIS – Falkenbergs FF 19:00

Omgång 5
1 juli Malmö FF – Djurgården 19:00

IFK Norrköping – IF Elfsborg 19:00
 Kalmar FF – Östersunds FK 19:00

2 juli Falkenbergs FF – IK Sirius 19:00
IFK Göteborg – AIK 19:00

 Örebro SK – BK Häcken 19:00
Helsingborgs IF – Mjällby AIF 19:00
Hammarby – Varbergs BoIS 19:00

Omgång 6
5 juli AIK – Falkenbergs FF 14:30

IF Elfsborg – Malmö FF 14:30
BK Häcken – Hammarby 17:30
IK Sirius – Örebro SK 17:30

6 juli Djurgården – Helsingborgs IF 19:00
IFK Norrköping – IFK Göteborg 19:00
Östersunds FK – Mjällby AIF 19:00
Varbergs BoIS – Kalmar FF 19:00

https://harligadjurgarn.podbean.com/
spotify:show:3ZKeHqpgFMcjoGeD6YBBUR
https://play.acast.com/s/harliga-djurgarn?fbclid=IwAR25bBXoiaDKR1sShAJM4xGY8VOi2CcQ7TohPro6g1JolH3F43p3X8cWu8k
https://www.facebook.com/harligadjurgarn/


Datumen för omg 7-30 är bara indikativa, dvs matcherna kan komma att spelas på andra datum 
än nämnda. I nästa vecka ska SEF tillsammans med klubbarna och SvFF besluta om speldagar 
och avsparkstider för omg 7-18. Det man kan konstatera är att det är fortsatt tight mellan match-
erna, speciellt med tanke på att vi kommer att ha kvalspel för Europa, samt landskamper 

Sveriges matcher i höstens Nations League-spel
5 september, 20:45: Sverige–Frankrike
8 september, 20.45: Sverige–Portugal
11 oktober, 18.00: Kroatien–Sverige
14 oktober, 20.45: Portugal–Sverige
14 november, 20.45: Sverige–Kroatien
17 november, 20.45: Frankrike–Sverige

Klavomgånger - Enkelmöten till Champions Leagues gruppspel. 
Omgång 1  18-19 augusti (DIF går in i denna kvalrunda)
Omgång 2  25-26 augusti
Omgång 3  15-16 september

Omgång 7 - 12 juli
Hammarby – IK Sirius
IFK Göteborg – Djurgården
Kalmar FF – IF Elfsborg
Falkenbergs FF – Östersunds FK
Örebro SK – Varbergs BoIS
Helsingborgs IF – AIK
Malmö FF – IFK Norrköping
Mjällby AIF – BK Häcken

Omgång 8 - 16 juli
BK Häcken – IF Elfsborg
IFK Norrköping – Örebro SK
IFK Göteborg – Helsingborgs IF
Djurgården – Falkenbergs FF
Kalmar FF – Hammarby
AIK – IK Sirius
Östersunds FK – Malmö FF
Varbergs BoIS – Mjällby AIF

Omgång 9 - 19 juli
IK Sirius – IFK Norrköping
Hammarby – IFK Göteborg
IF Elfsborg – Djurgården
Falkenbergs FF – Helsingborgs IF
Örebro SK – Mjällby AIF
Östersunds FK – BK Häcken
Malmö FF – Kalmar FF
Varbergs BoIS – AIK

Omgång 10 - 23 juli
BK Häcken – AIK
IFK Norrköping – Varbergs BoIS
IFK Göteborg – Falkenbergs FF
Djurgården – Östersunds FK
Kalmar FF – IK Sirius
Helsingborgs IF – Örebro SK
Malmö FF – Hammarby
Mjällby AIF – IF Elfsborg

Omgång 11 - 26 juli
IK Sirius – Malmö FF
Hammarby – Örebro SK
IF Elfsborg – Varbergs BoIS
BK Häcken – IFK Göteborg
Falkenbergs FF – IFK Norrköping
AIK – Djurgården
Östersunds FK – Helsingborgs IF
Mjällby AIF – Kalmar FF

Omgång 12 - 2 augusti
IF Elfsborg – IK Sirius
IFK Norrköping – Mjällby AIF
IFK Göteborg – Malmö FF
Djurgården – BK Häcken
Kalmar FF – AIK
Örebro SK – Falkenbergs FF
Helsingborgs IF – Hammarby
Varbergs BoIS – Östersunds FK

Omgång 13 - 6 augusti
Hammarby – Falkenbergs FF
BK Häcken – IFK Norrköping
IFK Göteborg – Östersunds FK
Kalmar FF – Örebro SK
AIK – IF Elfsborg
Malmö FF – Helsingborgs IF
Mjällby AIF – IK Sirius
Varbergs BoIS – Djurgården

Omgång 14 - 9 augusti
IK Sirius – Varbergs BoIS
BK Häcken – Kalmar FF
Djurgården – Hammarby
Falkenbergs FF – Malmö FF
Örebro SK – IFK Göteborg
Östersunds FK – IF Elfsborg
Helsingborgs IF – IFK Norrköping
Mjällby AIF – AIK

Omgång 15 - 13 augusti
IK Sirius – Helsingborgs IF
IF Elfsborg – Falkenbergs FF
IFK Norrköping – Hammarby
Djurgården – Mjällby AIF
Kalmar FF – IFK Göteborg
AIK – Östersunds FK
Malmö FF – Örebro SK
Varbergs BoIS – BK Häcken

Omgång 16 - 16 augusti
Hammarby – IF Elfsborg
BK Häcken – Varbergs BoIS
IFK Göteborg – IFK Norrköping
Falkenbergs FF – AIK
Örebro SK – Djurgården
Östersunds FK – Kalmar FF
Helsingborgs IF – IK Sirius
Mjällby AIF – Malmö FF

Omgång 17 - 23 augusti
IK Sirius – Hammarby
IF Elfsborg – Östersunds FK
IFK Norrköping – BK Häcken
Djurgården – IFK Göteborg
Kalmar FF – Mjällby AIF
AIK – Helsingborgs IF
Malmö FF – Falkenbergs FF
Varbergs BoIS – Örebro SK

Omgång 18 - 30 augusti
Hammarby – Kalmar FF
AIK – BK Häcken
Örebro SK – IFK Norrköping
Östersunds FK – Falkenbergs FF
Helsingborgs IF – Djurgården
Malmö FF – IF Elfsborg
Mjällby AIF – IFK Göteborg
Varbergs BoIS – IK Sirius
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Omgång 19 - 10 september
IK Sirius – AIK
IF Elfsborg – Mjällby AIF
BK Häcken – Djurgården
IFK Norrköping – Östersunds FK
IFK Göteborg – Hammarby
Falkenbergs FF – Varbergs BoIS
Örebro SK – Malmö FF
Helsingborgs IF – Kalmar FF

Omgång 20 - 13 september
Hammarby – Helsingborgs IF
BK Häcken – IK Sirius
Djurgården – IF Elfsborg
Kalmar FF – IFK Norrköping
Falkenbergs FF – IFK Göteborg
Östersunds FK – Örebro SK
Malmö FF – AIK
Mjällby AIF – Varbergs BoIS

Omgång 21 - 20 september
IK Sirius – Falkenbergs FF
IF Elfsborg – BK Häcken
IFK Norrköping – Malmö FF
IFK Göteborg – Kalmar FF
AIK – Hammarby
Östersunds FK – Djurgården
Mjällby AIF – Örebro SK
Varbergs BoIS – Helsingborgs IF

Omgång 22 - 27 september
IF Elfsborg – IFK Göteborg
Djurgården – IFK Norrköping
Kalmar FF – Varbergs BoIS
Falkenbergs FF – Hammarby
AIK – Mjällby AIF
Örebro SK – IK Sirius
Helsingborgs IF – Östersunds FK
Malmö FF – BK Häcken

Omgång 23 - 4 oktober
Hammarby – Djurgården
BK Häcken – Falkenbergs FF
IFK Norrköping – IK Sirius
IFK Göteborg – Varbergs BoIS
Kalmar FF – Malmö FF
Örebro SK – IF Elfsborg
Östersunds FK – AIK
Mjällby AIF – Helsingborgs IF

Omgång 24 - 18 oktober
IK Sirius – Östersunds FK
Hammarby – Mjällby AIF
IF Elfsborg – Kalmar FF
Djurgården – Malmö FF
Falkenbergs FF – Örebro SK
AIK – IFK Göteborg
Helsingborgs IF – BK Häcken
Varbergs BoIS – IFK Norrköping

Omgång 25 - 25 oktober
BK Häcken – Mjällby AIF
IFK Norrköping – AIK
Djurgården – IK Sirius
Kalmar FF – Falkenbergs FF
Örebro SK – Helsingborgs IF
Östersunds FK – Hammarby
Malmö FF – IFK Göteborg
Varbergs BoIS – IF Elfsborg

Omgång 26 - 1 november
IK Sirius – Kalmar FF
Hammarby – BK Häcken
IF Elfsborg – IFK Norrköping
IFK Göteborg – Örebro SK
Falkenbergs FF – Djurgården
AIK – Varbergs BoIS
Helsingborgs IF – Malmö FF
Mjällby AIF – Östersunds FK

Omgång 27 - 8 november
BK Häcken – Östersunds FK
Djurgården – AIK
Falkenbergs FF – IF Elfsborg
Örebro SK – Kalmar FF
Helsingborgs IF – IFK Göteborg
Malmö FF – IK Sirius
Mjällby AIF – IFK Norrköping
Varbergs BoIS – Hammarby

Omgång 28 - 22 november
IK Sirius – Mjällby AIF
Hammarby – Malmö FF
IF Elfsborg – Helsingborgs IF
IFK Norrköping – Falkenbergs FF
IFK Göteborg – BK Häcken
Kalmar FF – Djurgården
AIK – Örebro SK
Östersunds FK – Varbergs BoIS

Omgång 29 - 29 november
IK Sirius – IF Elfsborg
Hammarby – IFK Norrköping
BK Häcken – Örebro SK
AIK – Kalmar FF
Östersunds FK – IFK Göteborg
Helsingborgs IF – Falkenbergs FF
Mjällby AIF – Djurgården
Varbergs BoIS – Malmö FF

Omgång 30 - 6 december
IF Elfsborg – AIK
IFK Norrköping – Helsingborgs IF
IFK Göteborg – IK Sirius
Djurgården – Varbergs BoIS
Kalmar FF – BK Häcken
Falkenbergs FF – Mjällby AIF
Örebro SK – Hammarby
Malmö FF – Östersunds FK
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Kommande matcher
Malmö - Djurgården 1 juli kl 19:00

Djurgården - Helsingborg 6 juli kl 19.00
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Dagens domarteam: Huvuddomare Kaspar Sjöberg
Assisterande Domare: Daniel Wärnmark, Per Rehnlund Fjärdedomare: Johan Krantz

 12 PK Bråtveit
 30 Tommi Vaiho 
 35 Erland Tangvik

 2  Jesper Nyholm
 4  Jacob Une Larsson
 5  Elliot Käck          
 15  Jonathan Augustinsson
 16 Aslak Witry 
 21  Erik Berg
 26  Linus Tagesson 
 28 Alexander Abrahamsson

 6  Jesper Karlström 
 8  Kevin Walker 
 9 Haris Radetinac
 10  Astrit Ajdarevic
 11 Jonathan Ring 
 14 Edward Chilufya
 19 Niklas Bärkroth
 22 Emmanuel Banda
 23 Fredrik Ulvestad
 24 Curtis Edwards 

 17 Kalle Holmberg
 20 Emir Kujovic 
 29 Oscar Pettersson
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 30  Tobias Andersson
 32  Lucas Hägg-Johansson

 2  Henrik Löfkvist
 3 Sebastian Ring
 4  Fidan Aliti
 7  Piotr Johansson
 13  Emin Nouri
 17  Gbenga Arokoyo
 23  Viktor Elm
 36  Johan Stenmark

 10  Filip Sachpekidis
 11  Svante Ingelsson
 16  York Rafael
 18  Johan Arvidsson
 19   Isak Jansson
 20  Carl Gustafsson
 29  Romario Pereira Sipiao
 39  Isak Magnusson
 93  Rafael Gimenes da Silva

 9  Geir André Herrem
 22 Alexander Ahl Holmström
 31  Nils Fröling
 37 Edvin Crona


