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

Ny match idag som tar oss fram till första 
tredjedelen av Allsvenskan. Nu är det inte 
längre bara en inledning, det är nu tabellen 
börjar sätta sig. Norrköping har tagit ett bra 
grepp om topplaceringen och lagen i botten 
har tappat något på mitten. Men det är ett 
stort mittenskikt där lag två till åtta kan alla 
byta plats, dessutom har tolvan Göteborg 
bara tre poäng upp till vår sjunde plats. Hels-
ingborg som inledde med fem raka mållösa 
matcher och bara en poäng har inte förlorat 
sedan dess och tagit sex poäng även om det 
såg mörkt ut i bottenmötet med Falken-
berg innan man hämtade upp till oavgjort. 
Mörkare då för Falkenberg och Kalmar som 
halkat allt längre ner. Kalmar började gan-
ska bra men nu har de fem raka förluster och 
tappar mark.

Vi hade kanske tur att till slut få hål på 
Falkenberg trots ett markant övertag hela 
matchen. Övertaget var nästan lika stort på 
bortaplan mot Elfsborg men där var vi inte 
lyckosamma. Ett enormt olyckligt ingrepp 
från Une Larsson och dålig kommunikation 
trots en tyst arena ledde fram till ett snöpligt 
självmål som var det värsta jag sett sedan vi 
gjorde självmål från halva plan på Eyravallen 
borta mot Örebro. Men det är bara att ta med 
sig det bästa från matchen och börja få avs-
luten på mål och kanske lite distinktare än 

vad vi skapat hittills så kommer det att loss-
na. Att dominera matchen så på Borås Arena 
mot Elfsborg är inte lätt så det var ofattbart 
att vi kunde komma därifrån poänglösa. Hur 
som helst, nu tittar vi framåt.
Om bara några veckor, den 9 augusti, är det 
lottning för första kvalrundan av Champions 
League 2020/21 och då får vi veta om det blir 
hemmamatch eller bortamatch. För ni vet 
väl att det bara blir ett enkelmöte i kvalet? 
Det som känns värst är att vi skulle kunna 
lottas på ett kul bortamöte men att vi ändå 
inte kan resa dit. Det är beslutat att ingen av 
kvalmatcherna får spelas med publik oavsett 
om någon ändring kommer inom kort. Så 
just nu hoppas jag extra mycket på att det 
blir hemmamatch så att vi inte går miste om 
resan om ni förstår mitt resonemang…  När 
kvalspelet lottas drar igång har faktiskt inte 
ens kvartsfinalerna för 19/20 turneringen 
spelat utan sista omgångarna spelas mellan 
12 och 23 augusti där alla matcherna spelas 
i Lissabon. Kvalrunda 1 spelas 18 och 19 au-
gusti och Kvalmatch 2 25-26 aug. 
Men nu är det fokus på Allsvenskan och att 
göra mål. Full fart framåt!

 

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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Det täta matchandet gör att Erik Berg 
vilas och Melker Jonsson, pappa heter 
Mattias Jonson och bör vara ett bekant 
namn, kommer in i truppen. Precis fyll-
da 18 år har han nyss skrivit på ett lär-
lingskontrakt med A-laget och får alltså 
matchtruppsrutin i Allsvenskan redan 
idag. Vi kanske inte ska räkna med speltid 
ännu men förhoppningsvis kommer chan-
sen till spel framöver för den unge backen. 
I övrigt är fortfarande trion Chilfya, Bärk-
roth och Abrahamsson på skadelistan och 
Ajdarevic har ledigt juli ut.

Jacob Une Larsson gör sin 100 match  i 
Allsvenskan om han spelar

Kim Bergstrand inför matchen till dif.
se:
– Det var surt sist mot Elfsborg. Vi tycker 

att vi gör en hel del bra saker men är lite 
trubbiga och blir väldigt hårt straffade där 
vi inte släpper till särskilt mycket bakåt un-
der matchen. Men vi är inte alltför nedslag-
na av det, även om resultatet är tungt är vi 
ändå på väg mot någon form av stabilitet. 
Nu ska vi bara bli lite vassare så blir det nog 
bra, säger Kim angående effektiviteten på 
den sista 1/3.

Kim Bergstrand om Östersund: 
– De är individuellt skickliga, duktiga med 
bollen och bra i sitt passningsspel. Det är 
väl deras styrka, säger Kim som är för-
beredd på att det eventuellt kan bli en ny 
kompakt defensiv att forcera.
– Det är svårt att veta men inte omöjligt. 
Just nu spelar vi oss ur press ganska bra 
så då blir motståndarna lägre om man då 
inte lyckas slå lite snabbt. Sedan är det väl 
också så att om vi lyckas slå ut dem när 

de går högt kommer vi snabbare i avslut-
ningsläge. Men i perioder, beroende på 
resultatet i matchen, kan vi nog förvänta 
oss lite låg fembackslinje. Å andra sidan är 
de väldigt bollskickliga så är man inte bra i 
steget i försvarsspelet får man jaga boll en 
hel del som vi fick göra uppe i Östersund 
i höstas.

Östersunds tränare Amir inför machen:
Att möta Djurgården på bortaplan är för-
stås ingen lätt uppgift, det är spelartruppen 
och ÖFK:s ledarteam väl medveten om. 
Samtidigt är det en skön känsla som finns 
i truppen,

-Vi gjorde en bra prestation sist och det ska 
vi ta med oss. Det är många positiva käns-
lor i laget och alla vill göra sitt bästa. Alla 
vill bidra till det som vi vill skapa, 

Djurgården har så här långt tagit 13 poäng 
och började säsongen svagt men har kom-
mit igen på slutet.

-De [Djurgården] är duktiga, det blir en 
fysisk match där vi måste se till att hålla 
tätt framför allt i första halvleken. Vi siktar 
på att vinna mot Djurgården, menar Amir. 

STEFAN ERLANDSSON 
DIF.SE 

OSTERSUNDSFK.SE



KALLE HOLMBERG

Efter matchen mot Falkenberg fick vi ett snack med Kalle Holmberg som 
kommenterar matchen men ger även sin bild av lagets insats så här långt i 
årets allsvenska, vilka lagkamrater som utmärkt sig och hur Covid-19 påver-
kat honom.

Grattis till en bra insats.
– Tack. Skönt. Det kändes fint, vi kom ut bra. Vi visste att Falkenberg skulle ligga lågt. 
Vi har bra tålamod, kommer till ganska bra chanser och är är tighta som vi ska vara. Vi 
ville locka in dem centralt och sedan komma ut på kanterna och få ett övertag där, det 
tycker jag vi gjorde bra.

Vad sätter du för betyg på dig själv?
– Jag är ganska nöjd, borde kanske satt dit något mål. Hade ett stolpskott och ett inspel 
från Aslak som jag missbedömde lite. Borde kanske skjutit lite mer när jag fick lägen.

Vad hade du fått för direktiv inför matchen, antar att ni hade förberett er 
på deras fembackslinje?
– Ja. Eftersom de låg lågt skulle jag försöka hota bakom så mycket som möjligt. Jag 
gjorde inte det jättemycket i första halvlek men i andra löper jag bra och skapar ytor för 
andra. Det kändes bra tycker jag.

Har du lagt beslag på nian-rollen nu?
– Nej det skulle jag inte säga, det är bra konkurrens. Det är många matcher och det är 
viktigt att vi är flera. Men de senaste matcherna har funkat bra för mig och presspelet, 
så jag är nöjd.

Nu gick du ned som tia sista kvarten. Om du jämför rollerna som nia, spets 
längst fram och tia, offensiv mittfältare. Vad skiljer dem åt?
– Som tia har man lite mer boll och ska vara delaktig i speluppbyggnaden. Som nia ska 
du hota deras backlinje med djupledslöp.

Vad passar dig bäst?
– Det beror lite på motstånd tror jag. Men jag gillar att spela med Emir (Kujovic), det är 
en bra spelare, Curtis (Edwards) också. Vi hittar varandra bra, det är bra kombinations-
spelare. Så det är hugget som skulle jag säga.



 
”Jobbar på att komma till fler  
avslut”
 
Med åtta omgångar spelade. Vad 
säger du om din egen insats så här 
långt?
– Relativt bra. Började lite trögt och fick 
inte ut sådär jättemycket av mina avslut 
den första delen av säsongen men jag har 
jobbat mer och mer på det. Borde kanske 
gjort något fler mål men det kommer.

Vad rent spelmässigt är du mest 
nöjd med?
– Mot Falkenberg tappade jag inte så my-
cket boll som jag gjort tidigare. Tycker jag 
kontrollerade det bra och satte mina med-
spelare i bra ytor.

Är det något specifikt du skulle vilja 
jobba på och rätta till?
– Att komma till fler avslut när jag kom-
mer rättvänd med bollen. Annars så tycker 
jag det funkat bra.

Hur ser du på lagets insats efter 
åtta omgångar och tretton poäng?
– I början var vi inte så samspelta tycker 
jag. Vi hade vissa bra stunder i matcher 
men hade ingen bra nittio-minutare. 
Sedan tycker jag vi växt in i det mer och 
mer. Även om Helsingborg-matchen är en 
plump där vi släppte in dem i matchen så 

tycker jag överlag vi varit relativt bra. Vi 
växer som lag mer och mer och det gäller 
att hålla i det här och pusha varandra.

Tycker du att det är någon spelare 
som utmärkt sig så här långt?
– Vi har många bra spelare. Det är kul att 
se Erik (Berg) ute på planen igen, han är 
bra med bollen. Ulvestad som gjort myck-
et mål så klart. Han spelar nittio minuter 
i nästan varje match och är mycket bra i 
defensiven. Det är väl framförallt dem som 
sticker ut lite.

I och med segern mot Falkenberg 
smyger vi med i toppen, även om 
nu Norrköping skaffat sig ett litet 
försprång. Var tror du vi hamnar i 
tabellen?
– Det är klart att vi inte är nöjda på långa 
vägar och då har det gått åtta omgångar 
och vi ligger tvåa. Så på något sätt gör vi 
ändå bra saker. Men det gäller att bibehål-
la en bra nivå, utveckla spelet och bli ännu 
farligare framåt.
Har ni något uttalat mål?
– Det har vi egentligen inte. Det är klart 
att vi vill vinna guld. Men nu är det så my-
cket matcher så det är match för match vi 
fokuserar på. Det är lite tråkigt att säga 
men det är så vi ser på det.
 
”Nya lag brukar överraska i 
början”

 
Det är många som konstaterat att 
tabellen ser lite märklig ut. Vissa 
topptippade lag ligger i mitten och 
på undre halvan och så vidare. Är 
det något du reflekterat över?
– Jag har inte kollat så många matcher 
om jag ska vara ärlig men jag har ju sett 
att Sirius och Mjällby gått bra till exempel. 
Men nya lag brukar gå bra i början, det 
gäller att hålla i i trettio omgångar, så vi 
får se var de hamnar. Vissa lag trodde man 
skulle ligga högre upp men det kommer ha 
jämnat ut sig efter trettio omgångar. De 
tippade topplagen kommer nog ligga där 
uppe till slut.

Så du tror inte att Covid-19 med 
tomma läktare kommer innebära 
en annorlunda allsvenska rent ta-
bellmässigt?
– Nej det tror jag inte. Lagen vänjer sig, 
hur tråkigt det än är, med tomma läktare.

Innebär det mindre press att spela 
inför tomma läktare?
– Kanske för vissa. Men man är ju nervös 
inför match oavsett publik eller inte.

Kan tomma läktare gynna unga 
spelare eller debutanter i Allsven-
skan?
– Det tror jag absolut, verkligen. Det 
påverkar så klart en spelare som aldrig 
varit med förr om han spelar inför 25 000 
eller om det är tomt. Man kan släppa ned 
axlarna lite enklare och köra på.

Är det något lag som överraskat så 
här långt?
– Man måste ändå säga Norrköping. De 

har gått starkt. Vi hade problem mot dem 
borta. Vi får se hur länge det håller i. Föru-
tom dom så säger jag Sirius. De var bra 
mot oss i premiären.
 
” Haft mer tid att umgås med 
min familj”
 
Apropå Covid- 19 så finns det in-
ternationella undersökningar 
som visar att professionella fot-
bollsspelare mått sämre än tidigare 
under våren. De har lidit av depres-
sion och oro bland annat. Har Cov-
id- 19 påverkat dig på något sätt?
– Nej det har det inte. Jag ska inte säga 
att jag mått bättre men jag har haft tid att 
träna. Jag var ju ny i laget så jag fick tid att 
komma in där och så har jag haft mer tid 
att umgås med min familj.

Det är tätt mellan matcherna, vad 
gör du när du är ledig från fotbol-
len?
– Jag umgås så mycket som möjligt med 
min familj. Spelar även lite golf och padel 
när jag får tid. Umgås med killar i laget så 
klart men har även kompisar sedan tidig-
are här i Stockholm.

Har du något smultronställe i 
Stockholm så här i sommartid?
– Vi har varit ute på Fjäderholmarna, åkte 
ut med båt. Det var fint.

Tack för att du tog dig tid!
– Det är lugnt, ha det bra.
 

OLLE ERIKSSON 
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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.

Jonas Teng, 44 år, Södermalm
Uppvuxen i Västerort, djurgårdare sen barnsben och säsong-
skort 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. 

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. 

Fredrik Dahlheim, 39 år, Gärdet 
Har följt DIF sedan – 93, flyttade fr klacken till sektion O i bör-
jan av 2000-talet, sitter i dag sektion 107.  Har en komplett sä-
song,  1999 såg jag alla hemma & borta matcher och belönades 
med att vi åkte ur. Arrangerade Guldfesten på Cafe Opera 2005

DIF-Panelen
Två matcher nu där vi haft mesta av spelet och bollinnehav mot Falken-
berg och Elfsborg. Såg dock länge ut att bli mållöst i bägge matcher men tre 
poäng är bättre än två även om förlusten i Borås var mer än snöplig… Bara 
att ladda om och gå för tre poäng i dagens match mot Östersund. I och med 
denna omgång har vi redan spelat en tredjedel av serien och dags att titta 
lite på vad som sticker ut.

STEFAN ERLANDSSON
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enTomasz Pozar, 38 år, Järfälla 
Första match, hockey, början av 90-talet. Fotboll sen 
1995. Idag enbart fotboll. Jobbar som nyhetschef. Går 
på allt hemma som jag kan, 2-3 bortamatcher per år. 
Det mesta annat i sportväg har raderats, har bara tid för 
DIF fotboll. Familj, två kids. Fick nytändning för 5-6 år 
sedan och följer laget mycket intensivt. Säsongare på 
309. 

Tony Lydén, 52 år, Kungsholmen 
Tony skriver gärna mycket och analyserar med en objektiv blick, eller, ja, så ob-
jektiv man kan vara som fotbollssupporter i alla fall. Läsarna känner säkert igen 
honom från Tränarintervjuerna och analyserna av laget. Varit med i matchpro-
gramsgruppen i snart 20 år (?). 

1) Vi var inne på det redan i förra panelen, Vi har svårt att avgöra 
matcher tidigt och tydligt nu mot Elfsborg och även Falkenberg men där blev 
det ändå tre poäng. Vad är era tankar runt de två matcherna och resultaten?
FD: Anfallet är vår akilleshäl i år, profilvärvningarna Kujovic och Holmberg lev-
ererar inte, det är för uddlöst i sista tredje delen. Buya saknas.

TP: Att vi äger och kontrollerar boll på ett mycket imponerande sätt men att 
fokus ibland är alldeles för stort på just den kontrollen, nästan som att vi glöm-
mer bort vad syftet ska vara: mål. Som ett långt handbollsanfall utan skott på mål 
(nästan som man önskar sig passivitetsregler). Känns som vi är förbannat lätta 
att försvara sig emot och att motståndarna rätt enkelt kan vifta bort våra försök. 
Vi kan inte förlita oss på straffsparkar och felstudsar för att vinna matcher. Fokus 
MÅSTE vara att döda matcherna! Mer ”desperation” tidigt och fler initiativ, våga 
bryta fler mönster! Sen saknar vi, som många redan påpekat, farten. Får vi ett 
kontringsläge känner jag direkt att ”jahapp, vi har ändå ingen som kan kuta iväg 
med bollen”

JT: Relativt lika matchbilder där vi har mycket boll och spelövertag men 
svårigheter att omsätta i tillräckligt många kvalificerade målchanser. Både Falk-
enberg och Elfsborg backade hem och satsade på omställningar. Falkenberg, 
som är ett sämre lag, hade inte många chanser men var nära att nå 0-0. Elfsborg 
hade ett korrekt mål bortdömt, och självmålet på slutet är ett slumpmål som man 
ibland får med sig och ibland med sig. Sådan är fotbollen. Sammanfattningsvis 
har vi helt enkelt stora problem med offensiven.
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I den senaste matchen har vi stort sett inga problem att spela oss ur Elfsborgs 
press. Karlström och Ulvestad dominerar mittfältet och vi lyckas bra i vårt eget 
presspel. Vi kommer dock inte till tillräckligt många bra lägen. Ett mål på dessa 
två matcher är svagt, det kommer vi inte ifrån. 
Men sett till statistiken över förväntade mål och poäng så är Djurgården i topp i 
Allsvenskan strax efter Norrköping. Så mycket är ju bra men det är spetsen och 
målen som saknas.
En sak som oroar mig är målvaktsspelet. Självmålet i förra matchen är ett utt-
ryck för osäkerhet. Tror att försvaret påverkas av att det inte känts hundra så här 
långt. Viktigt att den som nu står framöver höjer sig.

HE: Det är skönt att se gamla (2019) Djurgården tillbaka, men det spelar ingen 
roll om vi har spelet när vi inte får resultatet. Skillnaden mot förra året är väl 
Buya som kan avgöra matcher. Tyvärr har vare sig Kujo eller Holmberg visat sig 
kunna göra det när det gäller.

TL: Att det var två helt olika matcher. Mot Falkenberg dominerar vi från start och 
radar upp bra lägen matchen igenom, där var det mer underligt att avgörande 
inte kom tidigare. Mot Elfsborg såg spelet stundtals likadant ut men det är en 
chimär; vi var aldrig nära att vinna den matchen. Vi hade en grovt spelmäs-
sigt övertag men kom det få bra avgörande lägen. Så det ser bättre ut är det i 
verkligen var. Sedan kan man förvisso argumentera att ett bra grundspel och 
ett övertag i bollinnehav är bra grundstenar för att vinna matcher, vilket stäm-
mer. Vi behöver spets på kanterna och kreativ tia (så ge oss Kerim och Mange), 
då kan vi stänga matcher som mot Elfsborg också. Innan det sker får vi vänja 
oss med detta spel. Med det sagt hade vi lika gärna kunnat vinna med 1-0 mot 
Elfsborg.
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2) Tabellen (se längst bak i programmet) är jämn men nu börjar det 
ändå uppstå lite luckor. I botten är det fyra lag som ligger lite efter, Östersund, 
Helsingborg, Kalmar och Falkenberg. Är det bottenskiktet vi har där som även 
kommer vara där efter 30 omgångar eller vad tror ni, finns det fler lag som 
riskerar dras in?
FD: Östersund och Falkenberg ser ut som klara nedstigningskandidater, Kalmar 
bättre än tabellen visar. Helsingborg har också en högre kapacitet men kommer 
få svårt. Tror det främst handlar om de fyra lagen i botten.

TP: Någon av överraskningarna Mjällby, Sirius och Varberg lär inte hålla på sikt. 
Vore en sensation! Tror Mjällby dippar till slut. Kanske känner Örebro i vanlig 
ordning ingen större lust efter halva allsvenskan medan jag tror IFK, som lig-
ger över Östersund just nu, får ordning på grejerna med ett fantastiskt snabbt, 
tekniskt och fint kontringsspel.

JT: Hel mittenskiktet riskerar ju att dras in om man har en dålig trend. ÖFK och 
Helsingborg kan nog hota uppåt tror jag, Kalmar och särskilt Falkenberg känns 
svagare.

OE: Sett till statistiken över förväntade poäng ”borde” både Kalmar och Falken-
berg ligga högre upp i tabellen. Helsingborg har vaknat till och tagit poäng i de 
fyra senaste. Men visst, det är antagligen två av dessa fyra lag som hamnar på 
platserna 15 och 16. Nykomlingarna Varberg och Mjällby ser hittills för bra ut 
både spelmässigt och poängmässigt för att ramla ur.

HE: Jag hoppas ju någonstans att bajen kollapsar ännu mer och dras i det träsket. 
Varberg och Mjällby överpresterar just nu, så någon av dem kan också ramla ner 
dit lite senare.

TL: Nej, det blir nog de lagen som är där som stannar där. Flera av dessa lag har 
en del bra spelare, men de kommer rimligen sälja dessa om bud kommer vilket 
gör dem ännu sämre. Ta t.ex. dagens motståndare Östersund som har en mycket 
spännande spelare i Attah Kadiri. Han är långt ifrån färdig men har en ålder och 
spetsegenskaper som gör att lag från Belgien och Nederländerna kommer slänga 
upp ett antal miljoner. Pengar som kan hjälpa till att rädda det genomkorrupta 
laget.

3) Norrköping visade sig vara möjliga att besegra, så klart. Kanske något 
överraskande att det blev Sirius som tog första segern mot Norrköping. Vad 
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tror ni, var det tillfälligheter eller kommer de att vara mänskligare nu? (Nu har 
de Varberg och Falkenberg i kommande två)
FD: Peking har en ”tunn trupp” värvning av Hallenius viktig för dem, kommer 
fortsätta vara med i toppen men tror sedan länge att MFF tar hem detta över tid, 
allt annat vore en skräll.

TP: Möjligen att Varberg passar dem lite dåligt, tror i alla fall på målrikt likt 
matchen mot Sirius. Samtidigt spelar de hemma så max kryss för Varberg. Falk-
en kör de över med minst tre bollar.

JT: Sirius har visat att de inte är något strykgäng i år, jag tycker till exempel 
att vi vann lite tursamt mot dem i premiären, så helt överraskande att de slog 
Norrköping är det kanske ändå inte. Jag tycker Norrköping har ett väldigt bra 
lag och tror att de kommer slåss om guldet I höst (vinter) förutsatt att de inte får 
skador på nyckelspelare.

OE: Måste ge Allsvenskans överraskningslag Sirius beröm. De spelar en fin fot-
boll och har en och annan lirare man gärna sett hos. Vad gäller Norrköping ser 
de starka ut, men under de senaste fem matcherna har de tagit åtta av femton 
poäng så vinnartåget har bromsat in något. De såg lite trötta ut senast plus att 
Thern inte var med på grund av skada. Vi får se om det slår tillbaka något att de 
spelat samma spelare i match efter match.

D
IF

-P
a

n
el

en

HE: Lottosvenskan fortsätter. Jag tror det blir svårt för något lag att hålla hela 
vägen utan förlust, speciellt med tanke på schemat och hur lite spelarna får vila. 
Men helt klart var det bara en liten avvikelse i det här fallet, Norrköping kom-
mer nog fortsätta gå bra igen efter den här “svackan”. Varberg och Falkenberg är 
ju måste-matcher, så nu gäller det för dem att visa att de klarar trycket och att 
truppen håller. 

TL: Det är väl flera faktorer som spelar in. För det första bryts alla sviter och de 
bryts ofta vid otippade tillfällen. Sedan är Sirius klart bättre än många ger dem 
cred för. De har ett snabbt offensivt spelsätt och har lyckats få några spelare att 
lysa. Sugita och Vecchia är två av de bästa spelarna i hela Allsvenskan så här 
långt. Sugita blir de nu av med och Vecchia har ett halvt år kvar på sitt kontrakt. 
Jag tror Sirius tvingas sälja Vechhia redan i detta fönster. De har dock redan po-
sitionerat sig så att de inte bör behöva bli neddragna i något nedflyttingsdrama.

4) Många lag precis efter ledande Norrköping – fyra poäng från tvåan 
Malmö till elvan Hammarby. Kan det vara så att Norrköping gynnas av att vi 
har en jämntabell där alla kan slå alla?
FD: Absolut hela Allsvenskan verkar väldigt jämn överlag, vi har tex sett fler 
bortasegrar i år än tidigare kanske beror det på att det spelas inför tomma läk-
tare? Om fem-sex omgångar tror jag vi har en topp kvartet som ryckt ifrån, MFF, 
Peking och sen är det väldigt öppet om de övriga platserna
TP: Ja, så klart det är så. Vi andra tampas där bakom. Men tror trots allt Malmö 
och något lag till kommer knappa in på östgötarna. Kanske Häcken om de slutar 
kryssa eller leksand om de vässar till försvaret och får in ni vet vem. Hur mycket 
jag än önskar att DIF är det laget har jag svårt att se det tyvärr med nuvarande 
trupp. Tror vi till slut slåss om plats 3-6 i år (om vi får in 2 spets i offensiven och 
Berg/Une är hela) och försöker göra allt vi kan för en knall i Europaspelet som 
vi absolut inte ska glömma även om det är tristare pga pandemin. Drömmen att 
få in cash den vägen och kunna bygga lite nytt 2021!

JT: Just nu gynnas de tabellmässigt, men samtidigt finns många lag där under 
som med en segersvit snabbt kommer klättra och kunna komma ikapp, och det 
är långt kvar på serien.

OE: Hittills har det ju varit så. Men jag hoppas naturligtvis att Djurgårn får en 
vinnarstreak där vi gynnas av att alla slår alla.

HE: Det tror jag absolut. Det försprång de redan har är ju väldigt bra. Och om 
de fortsätter prestera och det är hela havet stormar bakom dem, så finns det 



nog inget som kan stoppa Norrköping att jogga hem serien i slutet. Samtidigt är 
frågan om hur länge de orkar och håller. Bakom finns ju Malmö, men allsvenska 
överlägset bredaste trupp.

TL: Peking har en bra elva och ett antal bra spelare på bänken, men jag trodde 
aldrig de skulle få till det så bra som de lyckats med. Det klart de gynnas av att 
alla slår alla, men det är mer en gemensam kollaps av storlogen som gör att 
Peking parkerar i toppen. Man kan diskutera detta till leda men jag tror att de 
riktiga storlagen inte kommer upp i nivå utan publiken i ryggen. Det finns för 
många bra spelare som behöver den där extra kicken när det kommer till match. 
En injektion för att höja sig, speciellt i lunkmatcher mot lag som typ Falkenberg. 
Tycker vi kan se detta fenomen tydligt under gruppspelet i Cupen. Ofta slår 
något SuperEttanlag ut ett topplag från Allsvenskan. Det hade aldrig hänt på 
sommaren och med fulla arenor. 

5) Vi möter ett Östersund som har tagit segrar mot bottenlagen Falken-
berg och Kalmar, båda på bortaplan. Vilka ändringar skulle ni vilja för att få 
till mer målfarlighet från vår sida?
FD: Större variation i anfallsspelet, att bara rulla bollen leder inte till något. ÖFK 
hemma ska vara tre poäng upp till bevis för våra nyförvärv! 
TP: Kontroll har vi redan, nu MÅSTE vi ha fart!! Vill se Berg ta för sig ännu 
mer offensivt och satsa på en löpande OP på en kant. Vill se Witry utnyttja sin 
potential till max med skott och inlägg men skärpa sig med felpassningarna! 
Vill se Augustinsson löpa sönder. Ring är en spelare som brukar kunna bryta 
mönster och han försöker och försöker men är uppenbart ur slag. Tycker ändå 
han får en chans till. Haris har sett lite trött ut senaste matcherna, liksom Curtis 
senast även om han var rätt bra. Behöver vilas och komma stark till råtta. Flytta 
ner Kalle och upp med kujo.
PK * Witry-une-Berg-augustinsson * ulvestad-Karlis* ring-Holmberg-op*kujo

JT: Haris vill jag ha tillbaka på kanten. Vi har relativt få alternativ annars med 
Chilufia och Bärkroth borta. Ring har inte varit lika bra som förra säsongen men 
jag ser inget alternativ på den kanten just nu. Holmberg bör få fortsatt förtro-
ende, jag hoppas det lossnar lite mer med hans målskytte. Edwards eller Walker 
bakom Holmberg eller om man skulle göra ett försök att flytta upp Karlström 
eller Ulvestad på den positionen. Tyvärr verkar Berg inte vara tillgänglig, så Au-
gustinsson får spela mittback med Une.

OE: Tycker som sagt att vi rent spelmässigt sett ganska bra. Jag hoppas att Ring 

hittar självförtroendet och vågar utmana och att Kalle Holmberg kommer till 
fler avslut. Jag pratade med honom efter Falkenberg-matchen och det var just 
att komma till fler avslut när han är rättvänd som han ser som en sak att jobba 
på framöver.

HE: In med Mrabti! Nej men skämt åt sido så ser jag inte några direkta ändrin-
gar som skulle förändra spelet nämnvärt. iaf med den trupp vi har. En sak är iaf 
säkert: Edwards håller inte riktigt, eller har iaf inte visat sina kvalitéer än. Jag ser 
hellre Holmberg/Kujo som spets-duo. 

TL: Kim och Tolle har väl gjort de ändringar jag efterlyst så det finns kanske inte 
så mycket kvar att ändra på. Möjligen skulle det bara intressant att DIF spela 
3-5-1-1 eller 4-4-2. Vårt största problem när Bärka gick sönder är att vi inte har 
något ytter som kommer förbi sin gubbe på kanten och kan slå vettiga inlägg. 
Om vi spelar med Witry och Käck som wingbacks kanske detta skulle kunna blir 
bättre. Vi har två bra boxspelare i Kujo och Kalle Holmberg.

6)  Vi kan titta lite mot nästa omgång (11) redan nu då vi har ett derby 
på Friends. Kan vi bryta fjolårets noll poäng från derbyn redan nu? Är det ett 
bra eller dåligt läge med derby nu när vi svajar något?

FD: Bättre läge än så här får vi inte, AIK med nytt spelsystem och många unga 
oerfarna spelare, vidöppen match som inget av lagen har råd att förlora,  det är 
nu eller aldrig! 
TP: ”Bra eller dåligt” läge inför ett derby är en fråga jag slutat svara på. Inget 
verkar spela någon roll. Säger helst ingenting.’

JT: AIK svajar minst lika mycket som vi gör, så det är varken en för- eller nackdel 
för något av lagen tror jag. 

OE: Jag tror att det är ett bra läge. Dels för att vi överlag har ett tryggt och bra 
grundspel. Men även för att gnaget ser ängsligt ut med ett för svårt och krävande 
spelsystem. 

HE: Jag ska vara helt ärlig: Jag har förträngt att vi ska spela derby snart. Och vi 
vet ju hur det brukar gå när vi ska möta gnaget när de haft en dålig period. Det 
slutar alltid med att de höjer sig mot oss. Jag ser inte riktigt hur vi ska lösa det 
om någon/några inte kliver fram och gör megainsatser. Det behövs en klassisk 
derbyhjälte. Kan Kujovic kliva fram?



TL: Det är bra läge oavsett. Jag tror faktiskt att DIF gynnas av spel utan publik 
i just denna match. Det var varit så många år nu när fallerat i just derbyna och 
ångesten byggs upp i hela föreningen inför matchen. Det skrivs om derbyspöken 
och det märks på läktarna när det går emot på ett helt annat sätt. DIF mår nog 
bra av att möta AIK som det är just nu. Sedan fallar kolsäckarna i mörkret efter 
en ny spelidé.

7) Till sist, tillbaka till dagens match. Hur går det idag , vad blir viktigast 
för att vi ska ta tre poäng? 

FD: Låter tjatigt men det är i sista tredjedelen som spelet hackat denna säsong, 
jag vill se ett DIF som kör full fart framåt från start, variera anfallsspelet och ett 
mittfält som ligger högt och stressar ÖFK till misstag. Islossning att vänta jag 
säger 3-0
TP: Återigen... Fart! Och ta bättre tillvara på frisparkar, hörnor samt inlägg så 
ska vi bara ha 3 pinnar!

JT: Jag tror och hoppas vi studsar tillbaka i vinnarspåret genom att anfallsspelet 
förbättras. Ett tidigt mål vore bra, jag tippar på vinst med 2-1, Ring Och Holm-
berg kan få bli målskyttar.

OE: Vi vinner med 3-1. Jag hoppas att vi fortsätter tugga på med vårt spel, att vi 
har tålamod och litar på att chanserna kommer. Hoppas att målvakten-vem det 
nu blir- får visa var skåpet ska stå, det behövs.

HE: Göra mål? Skämt åt sido, det gäller som vanligt att sätta de chanser vi skapar. 
Jag hoppas att vi är lite mer effektiva än sist, men det kräver mer fokus framför 
mål. Och avgörande att Nyholm som verkar starta gör en bra insats bredvid Une.

TL: Att våga lite mer i sista tredjedelen. Att Karlis och Ulven vågar gå på i so-
lorusher och i andravågar. Att yttrarna har en bra dag samtidigt som Kalle sätter 
sina någon av sina chanser.

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 0Djurgården - Falkenberg FF
90+4’ Witry Domare Fredrik Klitte

Nyckelhändelser   
 3’   Edwards springer sig fri 
och kommer en mot en mot målet. 
Skottet räddas av utrusande målvakt
4’   Peter med ett bra läge skott/
lobb går över målet
6’   Radetinac bröstar  ner till Ed-
wards men en försvarande for hinner 
precis emellan
14’   Frispark 35 m från mål Witry 
slår in i straffområdet men rensas
15’   Ny frispark, lite närmare och 
rakt framifrån, Käcks inlägg nickas 
på mål men ganska ofarligt
19’   Holmberg jagar boll vid ett 
kontringsläge men utrusande mål-
vakt hinner först
25’   Radetinac kommer fram 
på högerkanten och försöker 
hitta passningsläget. Edwards och 
Ulvestad ville båda skjuta men det 
blir passning till Witry och ett tamt 
avslut som målvakten inte har några 
problem med
27’   Ulvestad skjuter från distans 
men över målet
29’   Farligt på hörna när bollen 
studsar runt i FFFs straffområde
32’   Frispark
32’   van Looy 
34’   Inspel i straffområdet som så 
när, men bollen täcks ut 

35’   Ring med nick på mål
39’   Edwards med ett avslut som 
blockeras
40’   Bra hårt skott från Berg som 
stryker tätt över ribban
44’   Une väljer inlägg före skott 
men nickas ut till hörna
45’   Witry nickar ner mot Holm-
berg som stöter bollen precis utanför
Halvtid
49   Une Larsson med en ny nick 
men räddas enkelt
50’   Första hörnan för gästerna
52’   Holmberg med ett direktskott 
som går i första stolpen
53’   Frispark i bra läge men Une 
nickar undan
54’   Ring dras ner i ett bra kon-
tringsläge
54’   Englund 
56’   Witry med nytt inlägg till 
Holmberg, nick nu men för rakt på 
målvakten
59’   Une Larsson Varning
60   Karlsson Varning
61    IN: Söderström UT: Peter
63   IN: Kujovic UT Radetinac
63’  Une Larsson får en armbåge i 
huvudet och blir liggande
67’   Ett inkast i höjd med 
straffpunkten blir riktigt farligt men 
avslutande nicken högt över

68’  Kujovic droppar bollen till 
Holmberg men han får inte någon 
bra träff
70’   Falkenberg i kontring Berg är 
i vägen när Wede avslutar
71’   Wede med ett långskott men 
PK är beredd
77’  Frispark 5 meter utanför 
straffområdet rakt framför mål. Käck 
hoppar över och Kujovic går på kraft, 
men strax över
78’  Edwards med ett bra avslut
79’  Hårt pressat skott av Ulvestad 
från distans men Noring håller 
bollen
83’   Englund  för maskning  
85’  Nick av Kujovic under hård 
bevakning, leder till hörna
86’   IN: Augustinsson UT: 
Edwards
87’  Käck  när han stoppar ett 
kontringsläge
88’  Nick utanför av Kujovic efter 
Holmberg nickat fram 
90+4’   1-0 Käck slår en 
krossboll till Witry som dunkar in 
vinnarmålet med bara sekunder 
kvar
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Djurgården    
 12 Per Kristian Bråtveit (MV)
4 Jacob Une Larsson 
5 Elliot Käck 
6 Jesper Karlström (K) 
9 Haris Radetinac   63’
11 Jonathan Ring 
16 Aslak Fonn Witry 
17 Kalle Holmberg ’
21 Erik Berg 
23 Fredrik Ulvestad 
24 Curtis Edwards   86’

 Ersättare
30 Tommi Vaiho (MV)
2 Jesper Nyholm 
8 Kevin Walker 
15 Jonathan Augustinsson  86’
20 Emir Kujovic  63’
22 Emmanuel Banda
29 Oscar Pettersson 

 

Matchen i siffror
Bollinnehav 64-34
Avslut   26-6
...varav på mål 11-1
Hörnor   11-2
Gula kort  3-4
Röda kort 0-1
Offside   2-2 
Frisparkar 18-12

Falkenbergs FF
16 Viktor Noring (MV)
4 Carl Johansson
6 Anton Wede  86’
8 Tobias Karlsson 
9 Nsima Peter  61’
13 Marcus Klingenberg Mathisen
20 Sander van Looy 
22 John Björkengren
23 Lorik Ademi  61’
25 Tobias Englund     
33 Tibor Brink Joza (K)  90+4’

Ersättare
1 Nadeem Omar (MV)
10 Karl Söderström  61’
11 John Chibuike
12 Christoffer Carlsson  61’
17 Edi Sylisufaj
18 Jacob Ericsson  86’
28 Melker Nilsson  90+4’
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19 JULI  -  BORÅS ARENA, BORÅS

1 0IF Elfsborg - Djurgården
88’ Une Larsson (Självmål) Domare Glenn Nyberg

Nyckelhändelser   
  
10  Hemmalaget i kontring två 
mot en. Une larsson kylig och 
lyckas stoppa passningen mellan 
Efsborgsspelarna
29  Frispark 30 m från mål, Käck 
slår den men rensas direkt
34  får bollen i mål men avvikat 
för offside
38  Simon Olsson kommer ensam 
mot Une och jagande djurgårdare, 
skottet utanför
39  Holmberg med ett avlut som 
går strax över
40  Olsson  efter stämpling på 
Karlström
40  Frisprark 
41  returen efter frisparken går 
ut till Edwards som klipper till mot 
bortre krysset, nära men utanför
44  Holmberg springer sig i läge 
och kommer till skott men Henriks-
son täcker till hörna

Halvtid
46    IN Hümmet UT Alm
48  Farlig hörna från Witry 
50  Karlström tar sig in i straffom-
rådet, skottet blockerat
53  Ring söker någon inne i 
straffområdet men ingen nära att nå 
bollen
55  Frispark precis utanför straffo-
mrådet när Hümmet knuffar omkull 
Ring. Augustinsson lägger den över 
målet
56’  Hümmet 
59   IN: Ndione UT: Frick
63  Långt anfall med flera lägen 
men utan det sista viktiga
64  bra läge igen men inspelet går 
över hela straffområdet och Käck får 
inte riktigt kontroll på bollen
66’    IN: Kujovic, Radetinac 
UT: Ring, Käck
67’  Holmberg får läge mitt fram-
för mål skottet men precis utanför
68’  Bra inspel men Une rensar 

precis framför Ndione
70    IN: Holmén UT: S Olsson
75’  Långa anfall gång på gång. 
Lägen för Holmberg, Karlström. 
Avslutet tillslut från Edwards men 
lite lös nick
77  Holmén 
78    IN Pettersson UT Edwards
79    IN: Kaib UT: McVey
86  Witry med ett hårt pressat 
skott
88  0-1  Självmål av Une Lars-
son efter missförstånd mellan PK 
och Une
89  Holmberg med en nicklobb 
över målvakten men som rensas
90+3  Offside när bollen slås mot 
Kujovic

M
a

tc
h

r
a

pp
o

r
t

Djurgården    
12 Per Kristian Bråtveit (MV)
4 Jacob Une Larsson
5 Elliot Käck  66’
6 Jesper Karlström (K)
11 Jonathan Ring  66’
15 Jonathan Augustinsson
16 Aslak Fonn Witry
17 Kalle Holmberg
21 Erik Berg
23 Fredrik Ulvestad
24 Curtis Edwards 79’

 Ersättare
 30 Tommi Vaiho (MV)
 2  Jesper Nyholm
 8 Kevin Walker 
 9  Haris Radetinac  66’
 20 Emir Kujovic  66’
 22  Emmanuel Banda
 29  Oscar Pettersson  79’
 

Matchen i siffror (DIF först)
Bollinnehav 59-41
Avslut   14-8
...varav på mål 3-2
Hörnor   6-0
Gula kort  0-3
Offside   2-3 
Frisparkar 15-5

IF Elfsborg
31 Tim Rönning (MV)
4 Christopher Mc Vey
5 Gustav Henriksson
11 Jesper Karlsson
15 Leo Väisänen
16 Robert Gojani
17 Per Frick
18 Simon Olsson   70’
21 Rasmus Alm  46’
24 Johan Larsson
33 Sivert Nilsen (K)

 Ersättare
 1 Mathias Dyngeland (MV)
7 Deniz Hümmet  46’ 
8 Samuel Holmén  70’ 
13 Rami Kaib
23 Prince Isaac Kouame
26 Marokhy Ndione
27 Fredrik Holst
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Östersunds FK
Bildades 1996 genom sammanslagning av IFK
Östersund och Ope IF
2020 spelar man sin femte säsong i högsta serien
2019: Tolva, Publiksnitt 4 808 6 020 (-1 212)
Hemmaarena: Jämtkraft Arena (8 143)
Publikrekord: 8 208 mot GIF Sundsvall 6 augusti 
2016 (Allsvenskan), 8 369 mot IFK Norrköping 
(Final Svenska cupen 2017)
Tränare: Amir Azrafshan, Sedan 11 juli, tredje matchen 
med Östersund idag
Bästa placering : Femma i Allsvenskan 2017
Mästare Svenska cupen: 2017
Största allsvenska seger: 5-0 Sirius borta 17 sept 2017,
6-1 Falkenberg hemma 1 okt 2016
Största förlust: 0-5 borta mot GIF Sundsvall 21 maj 2016
Flest Allsvenska mål: 27 av Saman Ghoddos, 2016-18
Flest Allsvenska matcher: 79 av Dennis Widgren, 2016-18

Truppförändningar 2020:
In: Kalpi Ouattara (ASEC Mimosa), Bakr Abdellaoui (Real Balompédica Linense), Adnan 
Catic (AFC Eskilstuna)
Ut: Patrick Kpozo (IFK Luleå), Dino Islamovic (Rosenborg BK), Tom Pettersson (FC Cin-
cinnati), Jamie Hopcutt (Klubblös), Douglas Bergqvist (Arka Gdynia), Pontus Kindberg 
(Stöde IF), Francis Jno-Baptiste (AFC Eskilstuna)

Senaste resultaten - målskyttar Östersund inom parantes
ÖFK-Häcken  2-2 (Hörberg, Sonko Sundberg)
ÖFK-Malmö  1-2 (Fritzon)
Falkenberg-ÖFK  0-1 (Kadiri)
Mjällby-ÖFK  1-0
Kalmar-ÖFK  1-2 (Ssewankambo, Amin)

Senaste laguppställning (4-2-3-1)
Falkenberg  - Östersund FK - BK Häcken 19 juli 2020 2-2 (1-0)

A Keita
F Hörberg (79), T Isherwood, E Haugan, N Sonko Sundberg

R Amin, S Mensiro(63)
I Ssewankambo (79), C Colkett (56), L Fritzon

J Kadiri (62)
 Ersättare 

S Mohlin (mv) , A Catic, N Perry (56), H Bellman (79), B Turgott (62), 
M Weymans (79), A MIlls , F Ahrin (63) 
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Statistik från tidigare möten mellan Djurgårdens IF och Östersunds FK
Djurgårdens siffror först både hemma och borta

De flesta känner till den Åshöjdenliknande 
historien. En relativt nybildad förening som 
plötsligt klättrar blixtsnabbt i serierna, gör 
succé, når framgångar i Allsvenskan, möter 
Athletic Bilbao och Arsenal i Europa League 
och hänför en hel fotbollsnation. Och så visar 
det sig att hela framgångssagan är byggd på 
lösan sand. Den starka ekonomi som hjälpte 
klubben till framgångar var möjlig genom 
brottsliga transaktioner och bluff-fakturor. 
Ex-ordföranden Daniel Kindberg dömdes i 
november av tingsrätten till tre års fängelse för 
flera brott (han har överklagat domen). Krisen 
var ett faktum, flera spelare, bl a trotjänaren 
Jamie Hopcutt lämnade, och klubbens rykte 
var skamfilat. Östersund befann sig i ekono-
misk kris redan inför årets säsong och som 
man kunde ana har coronakrisen inte direkt 
hjälpt till. Det var med nöd och näppe man 
beviljades elitlicensen inför årets säsong. Ian 
Burchnall lämnade sin post efter förlustmatch-
en mot Mjällby och laget har endast två vunna 
matcher på de första 9 omgångarna.

Men kanske är en ljusning på väg. I måndags 
blev det klart att förbundet ger klubben tid till 
nästa år att vända den dåliga ekonomin. Man 
har gjort klart med ny tränare, Amir Azrafshan, 
tidigare i Djursholm i division 4. Det visade sig 
dock att Azrafshan saknar tränarlicens och 
därmed blir Pero Kapcevic huvudtränare i stäl-
let för som tidigare assisterande (nämnas bör 
är att detta faktiskt är tillåtet enligt gällande 
regelverk). En knapp förlust mot Malmö följdes 
upp av matchen mot Häcken i förra omgången, 
där en sen kvittering av Noah Sonko-Sundberg 
räddade ÖFK:s första poäng på hemmaplan i 
år. Laget kommer dock att behöva få igång sina 
anfallare och ett tungt ansvar vilar på nigerian-
ske talangen Jordan Kadiri som hittills endast 
har gjort två mål. Fjolårets möte slutade med 
vinst för DIF efter två mål av Jonathan Ring.

OLOV HAMILTON

Framgångssagan slut  
för jämtarna? 

I den högsta serien  

Allsvenskan 8  5  0 3 13-7
Tele2Arena  4 3  0  1  9-3 

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

BENGT EKSTEDT

Ingen oavgjord på åtta matcher
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Skytteliga
5 Fredrik Ulvestad 6 Christoffer Nyman (NOR)
2 Kalle Holmberg 5 Kiese Thelin (MFF)
1 Kujovic, Berg, Augustinsson, 4 Christiansen (MFF), Selmani (VBoIS),
   Walker, Pettersson, Witry    Irandust (BKH), Sugita (IKS)

Passningsliga
3 Radetinac 5 Haksabanovic (NOR)
2 Witry 4 Björnström (SIR), Lauritsen (NOR) 
1 Kujovic, Berkroth, Käck 3 Bergmann Jóhannesson (NOR), Seger (ÖSK)

Poängliga
5 Ulvestad (5+0) 8 Haksabanovic (NOR) (3+5)
3 Radetinac (0+3) 7 Lauritsen (NOR) (3+4)
2 Kujovic (1+1), Holmberg (2+0)6 Björnström (SIR) (2+4), Nyman (NOR) (6+0)

Varningar
3 Karlström 4 Skovgaard Larsen (ÖSK) 
2 Berg, Une Larsson   van der Hurk (HeIF), E Andersson (IKS), 
1 Ulvestad, Augustinsson, Käck   Andrup Andersen (HaIF), Mets (AIK)
   Walker, Pettersson, Holmberg

** Utvisade för 2 kort i samma match

Utvisningar (Lag)
0 DIF 2 Göteborg, Falkenberg, Elfsborg

   Elfsborg, Kalmar
1 Hammarby, Malmö

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, Elfsborg

2 Hammarby,  Kalmar, Falkenberg
 1 Örebro, AIK, Malmö, Sirius

Straffar, för (Lag, % som gått i mål)
3 DIF (100%) 3 Varberg (67%)

   Göteborg (67%)
   Malmö (33%)

Straffar, emot (Lag, % som gått i mål)
2 DIF (50%) 4 AIK (75%)

3 Hammarby (67%)
   Kalmar (67%)

Räddningar
12 Vaiho, 3 matcher 42 Keita (ÖFK) 9 matcher
12 Bråtveit, 6 matcher 32 Jonsson (IKS) 9 matcher

30 Jansson (ÖSK) 9 matcher

Nyckelpassningar
18 Witry 30 Haksabanovic (NOR)
14 Radetinac 22 Irandust (BKH)
10 Käck, Holmberg 21 Amin (ÖFK)
En nyckelpassning är en passning som leder till ett avslut på mål.

Bollåtererövringar
60 Ulvestad 75 Larsson (AIK)
53 Witry 72 Amin (ÖFK)
49 Karlström 70 Widegren (HaIF)

Målrikaste match
Östersund - IFK Norrköping 2-4 (27 juni, omg 4)
BK Häcken - IF Elfsborg 6-0 (16 juli, omg 8)
IK Sirius  - IFK Norrköping 4-2 (19 juli, omg 9)

Största seger
BK Häcken - IF Elfsborg 6-0 (16 juli, omg 8)
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IFK Norrköping 9 6 2 1 22-11 11 20
Malmö FF 9 4 4 1 13-9 4 16
IF Elfsborg 9 4 4 1 9-11 -2 16
IK Sirius 9 4 3 2 14-11 3 15
BK Häcken 9 3 5 1 17-9 8 14
Varbergs BoIS 9 4 2 3 13-9 4 14
Djurgårdens IF 9 4 1 4 13-10 3 13
Mjällby AIF 9 4 1 4 10-11 -1 13
AIK 9 3 3 3 11-12 -1 12
Örebro SK 9 3 3 3 8-9 -1 12
Hammarby IF 9 3 3 3 9-11 -2 12
IFK Göteborg 9 2 4 3 11-13 -2 10
Östersunds FK 9 2 2 5 8-14 -6 8
Helsingborgs IF 9 1 4 4 7-14 -7 7
Kalmar FF 9 2 0 7 11-16 -5 6
Falkenbergs FF 9 1 3 5 7-13 -6 6

Tabellen uppdaterad 20 juli

Omgång 12
1 augusti Djurgården - BK Häcken 15:00

Örebro - Falkenbergs FF 15:00
2 augusti Kalmar FF - AIK 14:30

Helsingborgs IF - Hammarby 14:30
IFK Göteborg - Malmö FF 17:30
Varbergs BoIS FC - Östersund 17:30

3 augusti IF Elfsborg - IK Sirius FK 19:00
IFK Norrköping FK - Mjällby AIF 19:00

Omgång 13
5 augusti Hammarby - Falkenbergs FF 19:00

Malmö FF - Helsingborgs IF 19:00
Varbergs BoIS FC - Djurgården 19:00

6 augusti BK Häcken - IFK Norrköping FK 19:00
IFK Göteborg - Östersund 19:00
Kalmar FF - Örebro 19:00
AIK - IF Elfsborg 19:00
Mjällby AIF - IK Sirius FK 19:00

Omgång 8
15 juli IFK Göteborg - Helsingborgs IF 1 - 1

Djurgården - Falkenbergs FF 1 - 0
AIK - IK Sirius FK 1 - 0

16 juli BK Häcken - IF Elfsborg 6 - 0
IFK Norrköping FK - Örebro 2 - 0
Kalmar FF - Hammarby 1 - 2
Östersund - Malmö FF 1 - 2
Varbergs BoIS FC - Mjällby AIF 1 - 0

Omgång 9
19 juli IK Sirius FK - IFK Norrköping FK 4 - 2

Malmö FF - Kalmar FF 2 - 1
Varbergs BoIS FC - AIK 2 - 2
IF Elfsborg - Djurgården 1 - 0
Falkenbergs FF - Helsingborgs IF 2 - 2
Östersund - BK Häcken 2 - 2

20 juli Hammarby - IFK Göteborg 1 - 1
Örebro - Mjällby AIF 3 - 1

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

Omgång 11
26 juli IF Elfsborg - Varbergs BoIS FC 14:30

BK Häcken - IFK Göteborg 14:30
Falkenbergs FF - IFK Norrköping FK 14:30
IK Sirius FK - Malmö FF 17:30
AIK - Djurgården 17:30

27 juli Hammarby - Örebro 19:00
Östersund - Helsingborgs IF 19:00
Mjällby AIF - Kalmar FF 19:00
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Malmö FF v v o v f v 13
Mjällby f v f v v v 12
IF Elfsborg v v o v o o 12
Norrköping f v o v o v 11
Sirius v f o v v o 11
BK Häcken o v f v o v 11
Djurgården f v v o f v 10
Örebro v f v f o o 8
Varberg o v f v o f 8
Hammarby o v o f v f 8
Östersunds FK o f v f v f 7
IFK Göteborg o o f o f v 6
AIK o v f o f o 6
Helsingborg o o v o f f 6
Kalmar FF f f f f f v 3
Falkenberg o f f o f f 2

Sex senaste
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Norrköping  15      16 1
Malmö FF 2 3      3 4
IF Elfsborg 1 1    1  1  
Sirius 1 1      1 2
BK Häcken  2 1 1    4 1
Varberg  1 1 2    1 2
Djurgården    1 1  1  1
Mjällby    1 1   6 2
AIK  2 1 1    2 1
Örebro 1 1      4 1
Hammarby  3 1 1    2 2
IFK Göteborg  2 2 4    8 4
Östersunds FK  1 1 2    3 2
Helsingborg  4 2 2    4 6
Kalmar FF    5 5   3 4
Falkenberg  1 1 7    1 7
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Vinster Norrköping 4
Utan förlust Norrköping 15**
Oavgjorda Elfsborg 4
Utan vinst Falkenberg* 7
Förluster Kalmar* 5
Hålllit nollan Häcken 3
Mållösa Helsingborg 5
Gjort mål Norrköping* 16**
Släppt in mål Falkenberg* 7

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

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  
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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 24
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 1-0 3 Fredrik Klitte 5 b 24 1 9 b

19 jul IF Elfsborg B 0-1 7 Glenn Nyberg b 5 b 11 b 24

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 20 680 380 759 60 608 129 575 540 220 634 790 612 167 397 728 0 798 414 0 107 270 0 0

Mål  1 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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 1  Aly Keita
 16  Sixten Mohlin
 30  Andrew Mills

 3  Kalpi Ouattara 
 4  Thomas Isherwood
 6  Adnan Catic
 8  Isak Ssewankambo
 19  Eirik Haugan
 23  Samuel Mensiro
 24  Ronald Mukiibi
 28  Marco Weymans
 77  Noah Sonko Sundberg

 5  Rewan Amin
 7  Nebiyou Perry
 11  Henrik Bellman
 13  Ludvig Fritzson
 15  Alex Purver
 20  Felix Hörberg
 21  Simon Kroon
 22  Charlie Colkett
 80  Frank Arhin

 9 Francis Jno-Baptiste 
 10  Jordan Attah Kadiri
 18  Blair Turgott
 26  Brian Martin Pagés
 35  Isac Häggman
 88  Jerall Sellars

 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
 27  Melker Jonsson 
 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


