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

Nu är det tätt mellan matcherna och 
man hinner knappt landa i resultaten 
innan det är dags igen. Ibland är det så 
klart bra så hinner man inte älta tappade 
poäng utan det är bara att fokusera på 
nästa. Att vi tappade en klar ledning mot 
Helsingborg till oavgjort var så klart en 
besvikelse där och då. Med tanke på vad 
Helsingborg hade presterat fram till den 
matchen var det väl ingen som trodde att 
de hade kapaciteten att ta igen ett 0-2-un-
derläge men mot oss var gjorde det bra och 
kunde faktiskt tagit alla tre poäng. Att de i 
matchen efter mot AIK istället tog första 
trepoängaren gjorde ju att vårt poängtapp 
kändes mindre jobbig. Speciellt då efter-
som vi besegrade IFK Göteborg i samma 
omgång. Göteborg har utvecklats till ett 
favoritmotstånd med tanke på att vi i och 
med segern tog åttonde raka segern mot 
dem i Allsvenskan vilket är nytt klub-
brekord för oss. Men faktum är att vi kan 
tangera det rekordet redan ikväll då vi har 
sju raka allsvenska segrar mot Falkenberg 
också. Första mötet mellan lagen var i 
Falkenberg då de vann med 1-0 2014 men 
sedan dess har vi sju raka segra och mål-
skillnaden 17-2. Men tro inte att det bara 
kommer att vara att ställa in skorna för att 
vinna. Falkenberg var nära seger i Solna 
förra bortamatchen och tappade lednin-
gen i slutminuterna när AIK kvitterade. Så 
det gäller att göra jobbet för att vi ska få 
med oss alla poängen även idag.

Spelet mot Göteborg såg mycket bra ut, 
speciellt i första halvlek. Vi hade tålamod 
och dessutom gjorde Haris Radetinac sin 
bästa halvlek på mycket länge och var bäst 
på plan. Det är klart att tidig straff och 
sedan utvisningen på göteborgsbacken 
hjälper till men det är vårt offensiva spel 
som gör att vi får med oss de domsluten. 
Visst, vi får två straffar emot oss och då är 
det ju skönt att PK räddar den första och 
skakar om Göteborg ytterligare.
Serien är väldigt jämn och det är bara 
Norrköping i toppen som gjort ett ryck. 
I botten har ju Helsingborg börjat samla 
in poäng och kan lämna bottenplacerin-
gen de haft sedan omgång 1. I och med 
att alla lag verkar kunna slå alla är varje 
poäng väldigt viktig. Det gäller att ändå ta 
de poäng som vi ska ha så att vi kan ha ett 
glapp ner mot strecken i botten och bara 
klara av den här speciella säsongen. Om 
det sedan räcker till topplaceringar och 
Europaplatser är det roligt men det får 
komma som ett senare mål

 

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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Matcherna duggar tätt, alla slår alla, och 
vi tog åttonde raka vinsten mot Göte-
borg. Även om det är jämnt i serien ger 
tre poäng DIF lite mer andrum. Jobbigare 
är det på Karlberg och Årsta denna vecka. 
När jag når Thomas Lagerlöf har laget pre-
cis kommit in till Centralen, dagen efter 
2-1 på Gamla Ullevi. 

Dina tankar om matchen mot IFK Gö-
teborg?

Vi fick återigen en bra inledning på 
matchen och ett bättre presspel med Kalle 
Holmberg och Curitis Edwards som nia 
respektive tia. Göteborg fick mindre tid att 
bygga upp anfall, sedan blir det lite speci-
ellt med tidigt straffmål och en utvisning 
hos motståndarna. Då blir inte längre nå-
gon normal match. Efter 2-0 känner vi att 
vi har kontroll på matchen; kombinerar 
bättre och flyttar bollen lite snabbare. Där 
och då ökar självförtroendet inom laget 
och spelet påminner mer om vi spelade 

2019 än hur det sett ut under året. Vi kom-
mer till fler heta chanser än tidigare, något 
som så klart underlättas av att vi är en man 
fler på banan. Hade vi satt en av alla dessa 
lägen hade vi garanterat stängt matchen. 
Nu blir det inte så och Berg tar en onö-
digt straff när vi är fem mot en i boxen och 
anfallaren är felvänd. PK som gör en bra 
match och tog första straffen är nära även 
på denna, men när den slinker in får så 
klart Göteborg ny energi. Det blir lite om-
vänt för oss som precis kommer från en 
match där vi tappade 2-0 till 2-2. Där får 
Göteborg en bra period men kommer inte 
till så många bra lägen, sedan mattas det 
och vi kan balansera spelet. Vi  behöver 
öva mer på att spela av matcher. Om man 
kan vända spelet några gånger och låta 
motståndarna springa dödar man mer tid 
än att bara slänga upp den på chans, även 
om man lyckas få bollen. Så det är något vi 
måste jobba vidare med. 

Tempot är bättre än tidigare men långt 

ifrån hur det såg ut 2019, vad beror det 
på?

Det går inte att annonsera varje passning, 
då ser motståndarna långt innan var bol-
len är på väg. Vi brukar säga att man inte 
skall passa dit näsan pekar. Sedan saknar 
vi så klart våra två snabbaste kantspelare 
i Chili och Bärka. Utan fart på kanterna 
blir det snabbt trångt på mitten då man 
inte får någon avlastning eller bredd. Men 
det finns lösningar på det med och vi har 
idéer på hur vi bättre skall kunna utnyttja 
de spelare vi har. Sedan måste vi få boll de 
enkla bolltappen. Högre kvalitet i pass-
ningar och fler förflyttningar så ska det 
här nog bli bra. 

Nu möter vi Falkenberg, ett lag som 
kommer med fyra förluster och en oav-
gjord senaste fem matcherna. Vad kan vi 
förvänta oss för matchbild här?

Falkenberg inledde bra och är bekväma 
med vad de behöver göra för att kunna ta 
poäng och hänga kvar i Allsvenskan. Det 
är ett stenhårt jobbande lag som inte för-
söker vara något som de inte är. De har en 
del farliga spelare i t.ex. Nsima Peter. En 
spelare som jobbig att möta i boxen och 
ofta kommer till lägen. För vår del hand-
lar det mer om att fortsatt bygga vidare på 
vår idé och fila på detaljer. Även om vann 
mot Göteborg så var spelet klart bättre 
mot Malmö som jag håller som vår bästa 
match, trots förlusten. Vi måste också få 
till alla höjer sig oavsett vilka vi möter 
och även om det är publikfritt. Det här 
med publiken är en viktig faktor. Det finns 
anledningar till varför spelare vill spela i 
storlag, och där är publiken en viktig del. 
Något som gör att det stora flertalet njuter 
av pressen av en storpublik. 

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 forum.
Spelare jag skulle vilja se återvända till DIF: Kerim Mrabti, 
annars får gärna Tino vända hem.

jonas Teng, 44 år, Södermalm
Uppvuxen i Västerort, djurgårdare sen barnsben och säsongskort 
sedan snart 20 år. Försöker få till någon bortmatch per säsong, 
men svårt pga jobb och familj. Drömmen är att vara 100% någon 
gång i framtiden, gärna en säsong inkluderande europaspel. 
Spelare jag skulle vilja se återvända till DIF: Jag säger Kerim 
Mrabti då jag tycker att det med honom på den positionen på of-
fensivt mittfält/släpande forward skulle göra enorm mycket för 
vårt anfallsspel.

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. 
Spelare jag skulle vilja se återvända till DIF: Förutom Kerim? Skulle säga El 
Kabir, som han var då, eller Seon Min Moon, som han är nu. 

1) Nyförvärv och rykten är redan i fullgång. Mrabti har lämnat Birming-
ham och tränar med DIF – tror ni på en återkomst i blårandigt redan nu eller 
dröjer det och vad skulle han tillföra laget?
JT: Jag tror det dröjer. Kerim spelar nog utomlands några år till innan en 
återkomst kan bli aktuell. Dock är transfers väldigt svåra att förutspå, särskilt 
när Bosse Andersson är inblandad. Kerim Skulle förstås vara ett enormt tillskott 
i nuläget i en offensiv roll bakom Holmberg eller Kujovic.

OE: Bosse har ju sagt att det kan bli förstärkning i sommar så chansen finns 
förstås. 
 Med tanke på att Kerim ändå gjort tolv matcher i Championship är det klart att 
han skulle vara ett kanonbra nyförvärv. Han skulle vara perfekt som tia.

HE: Jag hoppas verkligen på det. Jag vet ju såklart inte hur allt ligger till men det 
vore väl perfekt för alla om han stannar i 6 månader och sen drar nånstans igen. 
Dvs om han inte har något riktigt bra erbjudande. Han har ju inte direkt rosat 
marknaden sedan han flyttade och nu får han en gratischans att visa vad han går 
för innan det blir dags för nya äventyr. Jag tror han skulle både bidra kreativt 
i spelet, men också framåt. Vi vet att han kan göra mål, dessutom i avgörande 
matcher.

2) Norrköping har lyckats knyta till sig Linus Hallenius trots rykten som 
placerade honom i Göteborg och Sundsvall som så klart önskade tillbaka sin 
profil. Vad tror ni det betyder för Norrköping? Är någon spelare på väg bort el-
ler kommer han att ta en plats för att stärka serieledarna som gjort överlägset 
mest mål så här långt?

JT: Jag har ingen aning om någon är på väg bort, men oavsett vilket är det en bra 
och viktig värvning. Norrköping behöver en bredare trupp med fler alternativ 
om de ska hålla hela vägen i toppen. Stark värvning av Peking som visar att de 
menar allvar i jakten på ett guld.

DIF-Panelen
Fyra poäng på senaste två matcherna och vi ligger på en femte plats i en 
väldigt jämn tabell. Norrköping har ett liten lucka på fyra poäng till tvåan 
Elfsborg men annars inte mer än två poäng mellan två placeringar och bot-
tenlagen kan nå upp till tionde plats vid seger.
Vår senaste match mot Göteborg såg väldigt bra ut åtminstone första 45 
minuterna. Men trots 2-0 och övertag i antal spelare på planen blev det ändå 
spännande på slutet.
Dagens bonus fakta om panelmedlemmarna är vilken Favoritspelare i DIF 
som de helst skulle vilja se tillbaka i årets lag (så bra han nu eller så bra som 
han var tidigare)

STEFAN ERLANDSSON
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enOE: Hallenius gjorde 18 mål 2018 så det är klart att det är en bra förstärkning 
för dem. Antingen är han tänkt som backup till Totte Nyman eller så kör de ett 
4-4-2 med båda två på topp. Blir intressant att se.

HE: Som om de behövde förstärkning på det där anfallet. Men det kanske är så 
att någon av deras anfallare är på väg bort, eller så ville de bara beredda trup-
pen. Jag har ingen koll på hans form eller skick, men han är helt klart en duktig 
målgörare och kan även från bänken hoppa in och avgöra matcher som står och 
väger.

3) Angående målskyttet, vi har gjort näst flest mål i serien och Ulvestad 
leder skytteligan. Många är missnöjda med vårt målskytte trots detta, kräver 
vi för mycket?

JT: Vi kräver inte för mycket, flera av målen har ju kommit på straff, och ser man 
på vårt spel i övrigt har vi ju haft uppenbara problem i offensiven. Men där bör-
jar man nu se en ljusning sett till de senaste matcherna tycker jag.

OE: Tålamod är inte en fotbollssupporters signum direkt. Det är nog framförallt 
oron för hur det spelmässigt sett ut vissa matcher som lett till kritik. Buya har 
absolut lämnat ett tomrum efter sig. Om vi ska knipa en Europaplats behöver vi 
sannolikt någon som sparkar in 12-15 bollar under säsongen.  Djurgårn är till-
sammans med Norrköping i topp vad gäller expected goals, vilket tillsammans 
med de tolv gjorda målen får ses som en indikation på att en hel del trots allt 
varit bra i offensiven. Men överlag har våra yttrar blandat och presspelet har inte 
varit i topp i alla matcher så det finns saker att förbättra.

HE: Jag tror inte det faktum att vi har gjort så många mål betyder så mycket i den 
här konstiga upplagan av Allsvenskan. Speciellt om man tittar på de målchanser 
vi har skapat i vissa matcher. 
Jag tror också att en del av kritiken är riktad mot våra anfallare som inte riktigt 
gjort sitt jobb hittills, som inte riktigt levererat som Buya gjorde förra året. 
Sen ser jag hellre att vi avgör/dödar matcher istället för att göra platta matcher, 
för att sedan vinna med 5-0 mot nästa lag. Det är ju i första hand poängen som 
räknas, inte målskörden.

4) I de senaste matcherna (mot Helsingborg och Göteborg) tycker ni att 
några av våra spelare har utmärkt sig något speciellt, positivt eller negativt?

JT: Holmberg tycker jag utmärker sig mycket positivt. Det händer saker kring 
honom hela tiden i anfallet. Hoppas han får lite ordning på effektiviteten, då kan 
han bli väldigt viktig denna säsong. Kujovic har hittills varit en besvikelse, men 
jag hoppas det är en formsvacka han kan ta sig ur.

OE: Kalle Holmberg har varit bra, han bör ha rotat sig i startelvan och 
fortsättningsvis lira på topp.

HE:  Ulvestad såklart. Jag tycker även att PK har varit bra och gett stabilt intryck 
i målet. Jag imponeras även fortfarande av Harris och hans kapacitet. Våra yt-
terbackar, och då menar jag främst Käck och Aslak har gjort lite sämre insatser, 
men samtidigt känns det som att man är van. Länge sedan vi hade riktigt stabila 
ytterbackar.

5) Vi har haft tillsynes trygga ledningar mot både Helsingborg och Göte-
borg men trots detta bara en poäng mot skåningarna och Göteborg kunde 
knipit en poäng senast. Vad tror ni gör att vi har så svårt att stänga matcherna?

JT: Mot Göteborg fanns flera chanser att stänga matchen, men vi hade inte skär-
pan i avsluten. Istället gör IFK 2-1 och plötsligt är det match igen. Ett visst mått 
av slump givetvis, men det måste till största del vara psykologiskt, att vi blir för 
passiva. Här har tränarna något att jobba med.

OE: Efter tappet mot Helsingborg pekade Tolle på att det var energilöst. Men 
han menade också att defensiven inte varit tillräckligt bra. Ser man rent målmäs-
sigt är vi inte bra i andra halvlekar hittills i årets Allsvenska. De tappade lednin-
garna mot Örebro och Helsingborg är helt klart besvikelser.
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HE: Nu blir det ju VM i klyschor men Fotboll handlar om att göra mål. Det lag 
som gör mål vinner. Dessutom börjar ju försvarsspelet redan hos anfallarna. Om 
anfallsspelet inte fungerar, och då menar jag både framåt men också i presspelet 
för att försvara, så är det ju inte så konstigt att vi till slut släpper in motståndarna. 
Gäller att döda matcherna direkt. Dessutom ger vi motståndarna mycket mer 
utrymmer för att pressa och spela sitt spel när vi inte har någon  där uppe som 
hela tiden är farlig och kan hugga på en kontring.

6) Dagens match mot Falkenberg är åter igen en match som de flesta (?) 
förväntar sig en enkel seger på förhand men kan man vara säker på något den-
na säsong? Vad är riskerna och tycker ni att vi ska göra något annorlunda än 
mot t ex Göteborg senast?

JT: Man kan inte vara säker på seger alls mot Falkenberg. Jag vill gärna se samma 
startelva som sist då vi startade matchen mot Göteborg väldigt bra. En tidig 
straff, sen är det klart...

OE: Sett till tabellen är detta ett annorlunda år med mycket skrällar. Tomma 
arenor påverkar naturligtvis och hemma-fördelen är inte lika påfallande den-
na säsong. Spelmässigt för Djurgårns del har det varit lite bättre de två senaste 
matcherna. Första halvan av första halvlek mot Helsingborg är bra liksom första 
60 mot Göteborg.  Det är en positiv utveckling som förhoppningsvis visar att vi 
är på rätt väg. Falkenberg ska inte ha något att hämta.

 
HE: Som vanligt handlar det om att inte underskatta motståndaren. FFF har ju 
nästan samma statistik som Helsingborg och vi såg hur det gick. Samtidigt tror 
jag att vi ska fortsätta med det som gjorde oss framgångsrika förra året: spela 
vårt spel, med tålamod. 
FFF kommer nog spela väldigt defensivt så det gäller att inte blir frustrerade och 
avvika från planen. De kommer också förmodligen vara riktigt trötta i slutet då 
de inte har särskilt bred trupp. 

7) Och till sist, Hur går det mot Falkenberg tror ni? 

JT: Jag tror vi vinner med 2-0, men tappar taktpinne och bollinnehav i andra 
halvlek när Falkenberg jobbar för reducering. Holmberg och Radetinac kan få 
bli målskyttar.

OE: Jag tror vi fortsätter göra bra första halvlekar men att vi nu orkar fullfölja 
även i andra. Spelmässigt bör vi föra spelet och ha hög press. 
Vi vinner med 2-0. Kalle gör båda.

HE: Vågar inte gissa målskyttar eller resultat, men förväntar mig en vinst. Inget 
annat är acceptabelt. 



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



6 JULI, TELE2 ARENA, STOCKHOLMSARENAN

M
a

tc
h

r
a

pp
o

r
t

2 2Djurgården - Helsingborgs IF
9’ Holmberg
23’ Ulvestad (str)

Domare Kaspar Sjöberg Svensson 31’
Gigovic 65’

Nyckelhändelser   
 9’   1-0 Ring vinner en boll nere 
vid hörnflaggan som med lite tur 
hamnar vid fötterna på Kujovic som 
serverar Holmberg för hans första 
mål för årets allsvenska
14  Karlström 
20’  Holmberg passar snett ut mot 
Kujovic som för ett kanonläge men 
en försvarare hinner precis emellan 
och får bollen till hörna
23’  Karlström får med sig bollen 
långt ner i straffområdet och täcks av 
(2) som får bollen undersig och på 
handen, vilket ger en straff för DIF
23’  2-0 Ulvestad slår bollen säkert 
intill högra stolpen, även om Nilsson 
är åt rätt håll når han inte bollen
29’   IN van den Hurk UT Gero
31’   2-1 Max Svensson reduc-
erar med Helsingsborgs första mål 
för säsongen
41’  Ett inspel från vänster täcks 
ut av Witry till Helsingborgs första 
hörna
44’  Berg letar efetr Kujovic med 
ett inlägg men vinkat för offside
45+1’  Ulvestad på väg in i straf-
fområdet när han fälls precis utanför. 

45+2’  Diskerud  för protest
45+2’  Kujovic slår frisparken bra 
men Nilsson i målet styr upp bollen 
i ribban, Returen över av Berg från 
nära håll men han hinner inte tänka 
och hålla nere bollen
Halvtid
46’   IN Randrup UT Figueroa
47’  Witry har ont i vänster knä 
efter en närkamp vid kortlinjen, får 
behandling
55’  sliter sig fram på högerkanten 
men blir fasthållen och får frispark
55’  Abubakari 
56’  Frisparken från långt håll går 
rakt på mål och målvakten har vissa 
problem att få kotroll på bollen
57’  Snabbomställning som leder 
fram till en bra chans men Ulvestad 
är med och hindrar chansen
59’  Ring med ett samspel med-
Holmberg, avslutet från Ring går 
högt över målet
63’   IN: Timissi Andersson UT. 
Abubakari 
64’  Kujovic tar emot bollen och 
vänder och avlossar ett hårt avslut 
som träffar en av backarna (Olsson)
(bild uppe till vänster)

65’   2-2 Slarvigt när Hels-
ingborg får två chanser. Först ser 
chansen att försvinna men lyckas få 
in långskottet till höger om Bråtveit
69’  Witry tar sig åter igen om 
vänsterknät
70   IN: Nyholm UT :Witry 
74’  Radetinac försöker öppna upp 
HIF försvaret och så när når Kujovic 
75’  Nick från Ring som går tätt 
utanför
76’  Spel snettinåt bakåt och ett 
avslut som PK täcker ut till hörna. 
Bortalaget ropar på straff vid hörnan 
för hands men ingen signal kommer. 
Riktigt enligt nya regeln..
79’  Inspel i straffområdet som 
Kujivic inte får kontroll på 
80’  Rasmus Jönsson kommer fri 
på kanten. Karlström glidtacklar ut 
bollen till hörna
82’  Farligt läge men avvikat för 
offside
84’  Berg tar ett gult när van der 
Hurk är på väg i en omställning 
84’   IN: Pettersson UT Ring
90’   IN: Al Hamlawi 
UT: Jönsson
90+1’  Pettersson 
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Djurgården    
 12 Per Kristian Bråtveit (MV)
5 Elliot Käck
6 Jesper Karlström (K) 
9 Haris Radetinac
11 Jonathan Ring  84’
15 Jonathan Augustinsson
16 Aslak Fonn Witry  70’
17 Kalle Holmberg   76’
20 Emir Kujovic
21 Erik Berg 
23 Fredrik Ulvestad 

 Ersättare
30 Tommi Vaiho (MV)
2 Jesper Nyholm  70’
8 Kevin Walker  76’
10 Astrit Ajdarevic
22 Emmanuel Justine Rabby Banda
24 Curtis Edwards
29 Oscar Pettersson  84’ 

 

Matchen i siffror
Bollinnehav 57-43
Avslut   8-8
...varav på mål 2-4
Hörnor   5-4
Gula kort  3-2
Offside   1-2 
Frisparkar 10-11

Helsingborgs IF
18 Alexander Nilsson (MV)
2 Ravy Tsouka Dozi
8 Armin Gigovic 
9 Alhaji Gero  29’
10 Rasmus Jönsson  90’
11 Adam Eriksson
13 Martin Olsson
14 Mohammed Abubakari (K)   63’
15 Max Svensson 
16 Erik Figueroa  46’
42 Mikkel Diskerud 

Ersättare
7 Anders Degn Randrup  46’
20 Assad Al Hamlawi  90’
24 Filip Sjöberg
29 Alex Timossi Andersson  63’
31 Ludvig Carlius
32 Emil Hellman
39 Anthony van den Hurk  29’
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12 JULI  -  GAMLA ULLEVI ,  GÖTEBORG

1 2IFK Göteborg - Djurgården
62’ Aiesh (str) Domare Kaspar Sjöberg Ulvestad (str) 9’

Holmberg 34’ 

Nyckelhändelser   
2’  Frispark när Witry går upp i 
ryggen på Alexanderson
4’ Alexandersson tar sig fram 
långt på högetkanten. Augutsinsson 
täcker till hörna
7’  Holmberg faller i straffom-
rådeskanten i jakt på bollen och 
dommaren blåser straff
9’   1-0 Ulvestad slår staffen hårt 
längst marken och målvakten kan 
inte stoppa bollen
16’  Abraham tar emot utan att 
vara attackerad i straffområdet, Avs-
lutet från Karashvidi får inte riktigt 
fart och hamnar i skopan på PK
20’  Wernersson med ett avslut i 
svår vinken som går utanför bortre 
stolpen
23’  Bra inlägg från Radetinac från 
vänsterkanten, Nicken från Witry 
räddas
25’  Tholinsson, som orsakade 
straffen, tappar bollen som sista man 
Holmberg fångar upp och på väg 
fram när han fälls och rött direkt till 
Göteborgsbacken 
26’  frispark efter utvisningen 24 
m från mål, Augustinsson lägger den 
över målet
28’  Bra passningsspel hela vägen 
när Ring serverar Holmberg men får 
den lite för långt ifrån sig och skottet 

går i målgaveln
34’    2-0, Holmberg tar hand 
om en stryrning efter Radetinacs 
skott som tar på backarna i hem-
malaget, via stolpen går bollen in i 
målet 
35’  Straff när Karlström är på 
hälen på Alexandersson
35’  Karlström 
37’  Bråtveit räddar straffen! 
(bilden ovan)
38’  omställningsläge och DIF 
kommer fyra mot tre, men lyckas 
inte få till något farligt
41’  Bra långboll från Karashvili 
men PK är långt utanför sitt straf-
fområde och rensar
42’  Augustinsson arbetar fram en 
hörna i samarbete med Radetinac
45’  jätteläge för Radetinac men 
Haris laddar och  bollen går över 
målet
Halvtid
46’   IN: Sana, Titi UT: Alexan-
dersson, Bjärsmyr
49’  Bra läge när Witry men dålig 
mottagning men ändå avslut på mål
50’  Holmberg försökte lobba bol-
len men utan att vara farligt
51’  Karlsson Lagemyr kommer i 
kontring och försöker hitta abraham 
men Berg täcker ut honom på kanten 
55’  Holm 

57’  Holmberg med ett bra avslut 
men går precis över målet
60’   IN: Aiech UT; Karashvidi
61’  Straff igen! Berg går in hårt 
och träffar 
62’   1-2 Aiesh slår bollen hårt 
invid högra stolpen
64’  Aiesh lägger ut bollen på 
vänsterkanten och avslutet är bra 
men PK lyckas stoppa
73’  Holmberg försöker placera in 
bollen men räddas av målvaketen
74’   IN: Walker Kujovic, UT: 
Edwards, Holmberg
76’  Ring siktar på krysset men 
bollen går utanför
79’  spelar runt i offensivt område 
men rensas av Radetinac till slut
83’  Frispark ute till vänster i höjd 
med straffområdet
84’  Wernerson med ett inspel 
tvärsigenom straffområdet men 
ingen når bollen
85’   IN: Käck UT Radetinac
87’  Lagemyr med inspel, eller 
om det är ett skottförsök, som PK tar 
hand om 
89’  BYTE IN: Vilhelmsson UT: 
Abraham
90’  Förlupen boll som ser ut att 
gå till inkast men håller sig levande. 
Berg rusar och gör en viktig brytning 
på kanten 
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Djurgården    
 12  Per Kristian Bråtveit (MV)
 4 Jacob Une Larsson   
 6 Jesper Karlström (K) 
 9 Haris Radetinac  85’
 11 Jonathan Ring 
 15 Jonathan Augustinsson 
 16 Aslak Fonn Witry
 17 Kalle Holmberg   74’
 21 Erik Berg 
 23 Fredrik Ulvestad 
 24 Curtis Edwards  74’

 Ersättare
 30 Tommi Vaiho (MV)
 2  Jesper Nyholm
 5 Elliot Käck  85’
 8 Kevin Walker  74’
 20 Emir Kujovic  74’
 22  Emmanuel Banda
 29  Oscar Pettersson
 

Matchen i siffror (DIF först)
Bollinnehav 47-53
Avslut   16-6
...varav på mål 6-5
Hörnor   3-1
Gula kort  1-1
Röda kort 0-1
Offside   3-0 
Frisparkar 11-15

IFK Göteborg
 1  Ioannis Anestis (MV)
 2  Jesper Tolinsson 
 10  Patrik Karlsson Lagemyr
 16  Sargon Abraham  89’
 19  August Erlingmark (K)
 20  Victor Wernersson
 21  Noah Alexandersson  46’
 22  Giorgi Kharaishvili  61’
 23  Emil Holm 
 28  Alhassan Yusuf Abdullahi
 30  Mattias Bjärsmyr  46’

 Ersättare
 31  Tom Amos (MV)
 3  Adil Titi  46’
 5  Alexander Jallow
 8  Hosam Aiesh  61’ 
 11 Amin Affane
 32 Oscar Vilhelmsson  89’
 89 Tobias Sana  46’ 
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Falkenbergs FF

Bildades 1928
2020 spelar man sin 5:e säsong i högsta serien
2019: Trettonde, Publiksnitt 3 732 (+948)
Hemmaarena: Falcon Alkoholfri Arena (5 565) 
Publikrekord:   5 470 mot IFK Göteborg 5 juli 2015
Intern skytteliga 2019:  John Chibuike 4, Nsima Peter 4
Tränare Hans Eklund, sedan 2015 (även 2013)

Truppförändningar 2020:
Spelare in: Kwame Kizito (f) (BK Häcken), Matthew Garbett (f) (Team Wellington, Nya 
Zeeland u-spelare), Sander van Looy (b) (PEC Zwolle, HOL, u-spelare), Tim Erlands-
son (mv) (Kontraktslös, tidigare IK Frej, långtidsskadad korsband), Viktor Noring (mv) 
(Kontraktslös, tidigare Kalmar FF)

Spelare ut: Dominic Chatto (mf) (utgående kontrakt, 1 match), Passi Prudence (f) Land-
skrona BoIS, Utlånad 2019 till Eskilsminne), Hampus Nilsson (mv) (utgående kontrakt, 
senare Trelleborgs FF, 21 matcher), Per Karlsson (b) (utgående kontrakt, senare Tvååker), 
Mergim Laci (mf) (utgående kontrakt, senare Tvååker), Robin Östlind (mf/f) (Halmstad, 
3 mål på 20 matcher), Hampus Svensson (mf) (Utgående kontrakt), Kirill Pogrebnyak 
(f) (utgående kontrakt 2 mål på 19 matcher), Johan Lassagård (mf) (utgående kontrakt, 
utlånad 2019 till IFK Värnamo) , Ludvig Johansson, (Ullareds IK)

Senaste resultaten - målskyttar Falkenberg inom parantes
FFF-Östersund  0-1
AIK-FFF   1-1 (Peter)
FFF-Sirius  1-2 (Sylisufaj)
Varberg-FFF  3-1 (Sylisufaj)
Mjällby-FFF  1-0 

Senaste laguppställning (4-2-3-1)
Falkenberg  - Östersund FK 11 juli 2020 0-1 (0-0)

Brattberg (utv 90+3)
T Joza, T Karlsson, C Johansson, J Ericsson

M Mathiasen (90+4), J Björkegren
K Söderström (71), C Carlsson (71), J Chibuike

E Sylissufaj (57)
Ersättare 

V Norling (mv) (90+4), G Johansson, A Wede, (57), 
M Garbett, L Ademi (71), T Englund (71), M Nilsson
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Statistik från tidigare möten mellan Djurgårdens IF och Falkenbergs FF
Djurgårdens siffror först både hemma och borta

Falkenberg har en förmåga att överleva. Man 
gjorde sin allsvenska debut säsongen 2014 
och hängde kvar i tre säsonger, trots att mån-
ga tippade dem i botten. 2016 blev det ändå 
nedflyttning, men 2018 kom man tillbaka 
genom en andraplats i Superettan. Förra året 
var Falkenberg återigen nederlagstippade och 
det såg länge illa ut, men man lyckades hänga 
kvar med två poängs marginal ovanför kval-
strecket. 

I år har Hasse Eklund - liksom Kim och Tolle - 
experimenterat en hel del med olika alternativ i 
startelvan utan att riktigt hitta rätt. Den hittills 
enda trepoängaren kom för nästan en månad 
sedan borta mot Mjällby och fem mål på sju 
matcher är förstås inget bra facit. Trots dåliga 
resultat har spelet stundtals sett ganska bra ut 
och bl a annat var Falkenberg ytterst nära att ta 
en historisk seger mot AIK på Friends Arena i 
den femte omgången - en kvittering på övertid 
räddade solnalaget. 

Målvakten Johan Brattberg drog på sig en 
utvisning alldeles i slutet av förlustmatchen 
mot Östersund och är därmed avstängd idag. 
29-årige Viktor Noring, med rutin från bl a 

Hearts, Bodö/Glimt och Herenveen, får sanno-
likt förtroendet mellan stolparna. Tibor Brink-
Joza har inledningsvis dragits med skador men 
är med i dagens trupp. Lagkapten “Tibbe” har 
spelat nästan hela sin seniorkarriär i klubben, 
med undantag för några säsonger i Häcken och 
Öster. Mittfältarna Kalle Söderström och U21-
landslagsmannen John Björkengren är liksom 
förra året givna på mittfältet. I anfallet finns 
alternativ i form av de två nigerianerna, John 
Chibuike och Nsima Peter, och Edi Sylisufaj, 
egen produkt som kan få sitt genombrott i år. 
2016 blev Sylisufaj historisk som förste allsven-
ske spelare född på 2000-talet.

Motsvarande match förra året vann Djurgården 
med 1-0 efter en berömd soloräd av Buya 
Turay. Den säsongen var Falkenberg för övrigt 
seriens sämsta lag på konstgräs - den egna 
hemmaarenan har naturgräs efter att förenin-
gen stod på sig mot kommunen. I årets märkli-
ga serie verkar dock alla lag kunna slå alla, och 
de gulklädda hallänningarna åker till en tom 
Stockholmsarena för att spela på vinst.

OLOV HAMILTON

Svenska mästarna tar emot  
ständiga överlevarna 

I den högsta serien  

Allsvenskan 8  7  0 11 17-3
Tele2Arena  4 4  0  0  10-1 

Senaste årens möten
 Hemma  Borta
2019 1-0   3-0
2016 5-0   2-1
2015 3-1   2-0
2014 1-0   0-1

BENGT EKSTEDT
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Skytteliga
5 Fredrik Ulvestad 4 Christoffer Nyman (NOR)
2 Kalle Holmberg 3 Christiansen (MFF), Thelin (MFF) Lagemyr (GBG)
1 Kujovic, Berg, Augustinsson,    Tankovic (HaIF), Lauritsen (NOR), Moro (MAIF)
   Walker, Pettersson

Passningsliga
3 Radetinac 5 Haksabanovic (NOR)
2 Witry 3 Björnström (SIR), Bergmann Jóhannesson (NOR),
1 Kujovic, Berkroth    Lauritsen (NOR)

Poängliga
5 Ulvestad (5+0) 7 Haksabanovic (NOR) (2+5)
3 Radetinac (0+3) 6 Lauritsen (NOR) (3+3)
2 Kujovic (1+1), Holmberg (2+0)5 Björnström (SIR) (2+3)

Varningar
3 Karlström 4 Skovgaard Larsen (ÖSK) 
2 Berg 3 van der Hurk (HeIF), Mårtensson (ÖSK)
1 Ulvestad, Augustinsson,    Mets (AIK), Sonko Sundberg (ÖFK)
   Walker, Pettersson     Widegren (HaIF), Andersen (HaIF), Zackrisson (VBoIS)

** Utvisade för 2 kort i samma match

Utvisningar (Lag)
0 DIF 2 Göteborg

1 Malmö, Hammarby, Kalmar
   Elfsborg, Falkenberg

Varningar (lag)
6 DIF 16 Örebro
 13 Hammarby

12 Häcken, Varberg, AIK, Helsingborg
11 Kalmar
10 Malmö
9 Östersund, Sirius
8 Elfsborg
7 Falkenberg
6 Mjällby, Norrköping
5 Göteborg

Avstängningar (lag)
0 DIF 3 Göteborg

2 Elfsborg
 1 Örebro, Hammarby, Kalmar, Malmö, Falkenberg

Straffar, för (Lag, % som gått i mål)
3 DIF (100%) 2 Malmö (50%), Varberg (50%)

   Göteborg (50%)
   Norrköping (100%)

Straffar, emot (Lag, % som gått i mål)
2 DIF (50%) 3 AIK (67%)

2 Hammarby (50%), Östersund (50%)
   Helsingborg (100%), Kalmar (100%)

Räddningar
12 Vaiho, 3 matcher 33 Keita (ÖFK) 7 matcher
10 Bråtveit, 4 matcher 25 Anestis (GBG) 7 matcher

23 Jansson (ÖSK) 7 matcher

Nyckelpassningar
11 Witry, Radetinac 23 Haksabanovic (NOR)
9 Augustinsson 18 Amin (ÖFK)
6 Holmberg 15 Thern (NOR)
En nyckelpassning är en passning som leder till ett avslut på mål.

Bollåtererövringar
42 Witry 62 Larsson (AIK)
40 Ulvestad, Karlström 59 Widgren (HaIF)
25 Berg 58 Thern (NOR)
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IFK Norrköping 7 5 2 0 18-7 11 17
IF Elfsborg 7 3 4 0 8-5 3 13
Mjällby AIF 7 4 1 2 9-7 2 13
IK Sirius 7 3 3 1 10-8 2 12
Djurgårdens IF 7 3 1 3 12-9 3 10
Varbergs BoIS 7 3 1 3 10-7 3 10
BK Häcken 7 2 4 1 9-7 2 10
Malmö FF 7 2 4 1 9-7 2 10
Örebro SK 7 2 3 2 5-6 -1 9
IFK Göteborg 7 2 2 3 9-11 -2 8
AIK 7 2 2 3 8-10 -2 8
Hammarby IF 7 2 2 3 6-9 -3 8
Östersunds FK 7 2 1 4 5-10 -5 7
Kalmar FF 7 2 0 5 9-12 -3 6
Falkenbergs FF 7 1 2 4 5-10 -5 5
Helsingborgs IF 7 1 2 4 4-11 -7 5

Tabellen uppdaterad 14 juli

Omgång 7
11 juli Hammarby - IK Sirius FK 0 - 0

Falkenbergs FF - Östersund 0 - 1
12 juli Örebro - Varbergs BoIS FC 1 - 0

Helsingborgs IF - AIK 2 - 0
IFK Göteborg - Djurgården 1 - 2
Mjällby AIF - BK Häcken 3 - 1

13 juli Kalmar FF - IF Elfsborg 1 - 2
Malmö FF - IFK Norrköping FK 1 - 1

Omgång 8
15 juli IFK Göteborg - Helsingborgs IF 19:00

Djurgården - Falkenbergs FF 19:00
AIK - IK Sirius FK 19:00

16 juli BK Häcken - IF Elfsborg 19:00
IFK Norrköping FK - Örebro 19:00
Kalmar FF - Hammarby 19:00
Östersund - Malmö FF 19:00
Varbergs BoIS FC - Mjällby AIF 19:00

Omgång 9
19 juli IK Sirius FK - IFK Norrköping FK 14:30

Malmö FF - Kalmar FF 14:30
Varbergs BoIS FC - AIK 14:30
IF Elfsborg - Djurgården 17:30
Falkenbergs FF - Helsingborgs IF 17:30
Östersund - BK Häcken 17:30

20 juli Hammarby - IFK Göteborg 19:00
Örebro - Mjällby AIF 19:00

Omgång 10
22 juli BK Häcken - AIK 19:00

IFK Norrköping FK - Varbergs BoIS FC 19:00
Djurgården - Östersund 19:00

23 juli IFK Göteborg - Falkenbergs FF 19:00
Kalmar FF - IK Sirius FK 19:00
Helsingborgs IF - Örebro 19:00
Malmö FF - Hammarby 19:00
Mjällby AIF - IF Elfsborg 19:00
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Skytteliga
5 Fredrik Ulvestad 4 Christoffer Nyman (NOR)
2 Kalle Holmberg 3 Christiansen (MFF), Thelin (MFF) Lagemyr (GBG)
1 Kujovic, Berg, Augustinsson,    Tankovic (HaIF), Lauritsen (NOR), Moro (MAIF)
   Walker, Pettersson

Passningsliga
3 Radetinac 5 Haksabanovic (NOR)
2 Witry 3 Björnström (SIR), Bergmann Jóhannesson (NOR),
1 Kujovic, Berkroth    Lauritsen (NOR)

Poängliga
5 Ulvestad (5+0) 7 Haksabanovic (NOR) (2+5)
3 Radetinac (0+3) 6 Lauritsen (NOR) (3+3)
2 Kujovic (1+1), Holmberg (2+0)5 Björnström (SIR) (2+3)

Varningar
3 Karlström 4 Skovgaard Larsen (ÖSK) 
2 Berg 3 van der Hurk (HeIF), Mårtensson (ÖSK)
1 Ulvestad, Augustinsson,    Mets (AIK), Sonko Sundberg (ÖFK)
   Walker, Pettersson     Widegren (HaIF), Andersen (HaIF), Zackrisson (VBoIS)

** Utvisade för 2 kort i samma match

Utvisningar (Lag)
0 DIF 2 Göteborg

1 Malmö, Hammarby, Kalmar
   Elfsborg, Falkenberg

Varningar (lag)
6 DIF 16 Örebro
 13 Hammarby

12 Häcken, Varberg, AIK, Helsingborg
11 Kalmar
10 Malmö
9 Östersund, Sirius
8 Elfsborg
7 Falkenberg
6 Mjällby, Norrköping
5 Göteborg

Avstängningar (lag)
0 DIF 3 Göteborg

2 Elfsborg
 1 Örebro, Hammarby, Kalmar, Malmö, Falkenberg

Straffar, för (Lag, % som gått i mål)
3 DIF (100%) 2 Malmö (50%), Varberg (50%)

   Göteborg (50%)
   Norrköping (100%)

Straffar, emot (Lag, % som gått i mål)
2 DIF (50%) 3 AIK (67%)

2 Hammarby (50%), Östersund (50%)
   Helsingborg (100%), Kalmar (100%)

Räddningar
12 Vaiho, 3 matcher 33 Keita (ÖFK) 7 matcher
10 Bråtveit, 4 matcher 25 Anestis (GBG) 7 matcher

23 Jansson (ÖSK) 7 matcher

Nyckelpassningar
11 Witry, Radetinac 23 Haksabanovic (NOR)
9 Augustinsson 18 Amin (ÖFK)
6 Holmberg 15 Thern (NOR)
En nyckelpassning är en passning som leder till ett avslut på mål.

Bollåtererövringar
42 Witry 62 Larsson (AIK)
40 Ulvestad, Karlström 59 Widgren (HaIF)
25 Berg 58 Thern (NOR)

Åtta poddavsnitt finns tillgängliga

Du har väl upptäkt podden Härliga Djurgår’n som 
berättar historien om Djurgårdens IF. Då, som nu, för 
alltid.

I de åtta avsnitten som finns ute nu träffar du Markus 
Karlsson, Pelle Kotschack, Lasse Stenbäck, Jonny Lun-
din, Mia Jalkerud, Björn Nord, “Fimpen” och Kalle 
Lilja. 

Lyssna där poddar finns, några exempel hittar du här:
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Norrköping o v o v v v 14
Mjällby v f v v v o 13
Sirius o v v o o v 12
IF Elfsborg v o v o o v 12
Malmö FF o v f v o v 11
Örebro v f o o o v 9
IFK Göteborg f o f v v o 8
BK Häcken f v o v f o 8
Varberg f v o f v o 8
Djurgården v o f v f f 7
Östersunds FK v f v f o f 7
Kalmar FF f f f v v f 6
AIK f o f o f v 5
Helsingborg v o f f o f 5
Hammarby o f v f f f 4
Falkenberg f o f f f f 1

Sex senaste
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Norrköping  14 1 1    14 4
IF Elfsborg 2 13      4 1
Mjällby 4 5      5 1
Sirius  6 1 1  1 1   
Djurgården 1 2      2 3
Varberg    1 1  1  1
Malmö FF  1 1 2    1 2
BK Häcken  1 1   2 1
Örebro 1 1    1  2  
IFK Göteborg    2 2   6 2
AIK    4 1  1  4
Hammarby  1 1 2  1 2   
Östersunds FK 1 1    1  1  
Kalmar FF    3 3   1 2
Falkenberg    5 1   1 5
Helsingborg 1 2      2 4

https://harligadjurgarn.podbean.com/
spotify:show:3ZKeHqpgFMcjoGeD6YBBUR
https://play.acast.com/s/harliga-djurgarn?fbclid=IwAR25bBXoiaDKR1sShAJM4xGY8VOi2CcQ7TohPro6g1JolH3F43p3X8cWu8k
https://www.facebook.com/harligadjurgarn/
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Vinster Norrköping 4
Utan förlust Norrköping* 14**
Oavgjorda Elfsborg 4
Utan vinst Helsingborg 6**
Förluster Falkenberg, Kalmar* 3
Hålllit nollan Häcken 3
Mållösa Helsingborg 5
Gjort mål Norrköping* 14**
Släppt in mål Falkenberg* 5

* levande svit **Svit inledd 2019
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Norrköping 5 14** 1 1  1  14** 4 1 6
Malmö FF 1 5 3 3 1 2 1 7 1 2 7
Sirius 2 6 2 2 1 1 1 5 4 2 12
IFK Göteborg 1 4 2 2 1 1 1 6 4 4 11
Varberg 1 2 1 2 1 1 1 4 4 1 7
BK Häcken 1 6 3 3  3 1 4 3 4 13
IF Elfsborg 2 13** 4 4  1 1 3 2 2 7
AIK 1 1 1 4 1 1 1 4 4 2 11
Hammarby 1 2 1 3 2 1 1 2 3 2 12
Mjällby 4 5 1 3 2 2 2 5 4 3 14
Djurgården 1 4 1 2 2 1 1 10** 3 3 13
Kalmar FF 2 2  3 3 2 1 3 2 6 14
Örebro 1 4 3 4 1 1 1 1 1 9 14
Falkenberg 1 2 1 4 3 1 1 3 5 5 15
Östersunds FK 1 1 1 4 2 1 3 2 2 13 15
Helsingborg 1 2 1 6** 2 1 5 2 2 16 16

Lagens sviter ovan är Allsvenska matcher i följd. 
Således kan en svit inledas under en säsong (2019) och avslutas under 
en annan (2020) som Norrköpings och Elfsborgs sviter av obesegrade 
allsvenska matcher eller vår svit med gjort mål i tio raka allsvenska 
matcher, dock bara två av dessa i år  



Ej tillgänglig 
Flagga anger 
landlagsuppdrag

        Skadad/sjuk

avs  Avstängd

Je
sp

er
 N

yh
ol

m

Ja
co

b 
U

ne
 L

ar
ss

on

El
lio

t K
äc

k

Je
sp

er
 K

ar
ls

tr
öm

K
ev

in
 W

al
ke

r

H
ar

is
 R

ad
et

in
ac

As
tr

it 
Aj

da
re

vi
c

Jo
na

th
an

 R
in

g

PK
 B

rå
tv

ei
t

Ed
w

ar
d 

C
hi

lu
fy

a

Jo
na

th
an

 A
ug

us
tin

ss
on

As
la

k 
W

itr
y

K
al

le
 H

ol
m

be
rg

N
ic

kl
as

 B
är

kr
ot

h

Em
ir 

K
uj

ov
ic

Er
ik

 B
er

g

Em
m

an
ue

l B
an

da

Fr
ed

rik
 U

lv
es

ta
d

C
ur

tis
 E

dw
ar

ds

Al
ex

an
de

r A
br

ah
am

ss
on

O
sc

ar
 P

et
te

rs
so

n

To
m

m
i V

ai
ho

Er
la

nd
 T

an
gv

ik

Datum Motståndare H/B Res Plac Publik BortapublDomare 2 4 5 6 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 28 29 30 35
14 jun Sirius B 2-0 3 Victor Wolf k     b b b b b 1 1      11

17 jun Örebro SK H 1-2 8 Adam Lagebäck c k b b b 1     b 9

21 jun IFK Norrköping B 0-3 13 Bojan Pandzic k 6 9 b 14

28 jun Kalmar FF H 5-0 4 Kaspar Sjöberg k 1     23 b b b 14 3     b  11

01 jul Malmö FF B 0-1 11 Glenn Nyberg b 4 k 17 b b b 14 11

06 jul Helsingborgs IF H 2-2 10 Bojan Pandzic 16 k 17 b b b 1 11

12 jul IFK Göteborg B 2-1 5 Kaspar Sjöberg 9 k 24 b 1     b 17 1 b

15 jul Falkenbergs FF H 19:00 Fredrik Klitte
19 jul IF Elfsborg B 17:30
22 jul Östersunds FK H 19:00
26 jul AIK B 17:30

01 aug BK Häcken H 15:00
05 aug Varbergs BoIS B 19:00
09 aug Hammarby IF H 17:30
12 aug Mjällby AIF H 19:00
15 aug Örebro SK B 15:00
22 aug IFK Göteborg H 15:00
30 aug Helsingborgs IF B 14:30
10 sep BK Häcken B
13 sep IF Elfsborg H
20 sep Östersunds FK B
27 sep IFK Norrköping H
04 okt Hammarby IF B
18 okt Malmö FF H
25 okt IK Sirius H
01 nov Falkenbergs FF B
08 nov AIK H
22 nov Kalmar FF B
29 nov Mjällby AIF B
06 dec Varbergs BoIS H

 Statistik Allsvenskan Spelade minuter 20 500 224 579 60 521 129 419 360 220 540 610 432 167 346 548 618 249 0 96 270 0

Mål  1 1 2 1 1 5 1

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 2020
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Kommande matcher
IF Elfsborg - Djurgården 19 juli kl 17:30
Djurgården - Östersund 22 juli kl 19.00
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Dagens domarteam: Huvuddomare Fredrik Klitte
Assisterande Domare: Joakim Amri Nilsson, Daniel Ekman Fjärdedomare: Adam Ladebäck
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 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

 1  Johan Brattberg
 1  Nadeem Omar 
 16  Viktor Noring 

 2  Gabriel Johansson
 4  Carl Johansson
 8  Tobias Karlsson
 13  Marcus Mathisen
 18  Jacob Ericsson
 20  Sander van Looy
 21  Mahmut Özen
 25  Tobias Englund
 33  Tibor Brink Joza (K)

 6  Anton Wede 
 10  Karl Söderström 
 12  Christoffer Carlsson
 22  John Björkengren
 23  Lorik Ademi
 28  Melker Nilsson

 3  Kwame Kizito 
 9  Nsima Peter 
 11  John Chibuike 
 14 Matthew Garbett
 17  Edi Sylisufaj 


