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Redan match igen! Ja, det har ju faktiskt
varit ett lite längre uppehåll för oss denna
gång. Nästan en vecka sedan vi slog Gnaget
på Friends. Den karamellen kan man gott
suga på länge men redan idag är det dags att
ladda om inför en tuff drabbning mot ytterligare ett gulsvart lag. Sedan en tid tillbaka
har Häcken varit ett starkt lag med många
individuellt skickliga spelare och vi har fått
se många tighta bataljer. Andreas Alm har
fått rå om sitt lag länge nu och med en arbetsro som han verkar ha så blir tryggheten
större också. Stora segrar mot AIK, Elfsborg
och Hammarby vittnar om stark offensiv
även i år men även 0-0 mot Göteborg och
Örebro. Även oavgjort mot Falkenberg,
Malmö, Sirius och Östersund vittnar om
viss problematik att avgöra matcherna. Men
endast en förlust så här långt men vad som
är värre för Häcken på resande fot är att det
ännu inte blivit någon seger på bortaplan. Vi
får göra allt för att det inte ska bli idag det
händer heller.
Häcken placerar sig precis före oss i tabellen
och en seger för oss idag kan ta oss upp på
en tredje plats. En förlust å andra sidan kan i
värsta fall ge ett ras till nionde platsen. Det är
fortsatt en jämn serie även om vi är framme
vid tolfte omgången.

Under veckan har även cupfinalen spelats
och måste säga att det inte har gjort ont att vi
åkte ur cupen tidigt i år. Det har varit bra för
spelarna att få några extra vilodagar medan
cupens sista omgångar spelats – europaplats har vi ju redan ändå. Visst är det kul
att samla titlar men årets säsong känns ändå
så konstlad… Göteborgs vändning i finalen i
underläge mot Malmö till seger i förlängningen gjorde ju att Malmö fortfarande inte kan
vinna cupen (längre), senaste cupsegern för
MFF kom 1989, men vad som är ännu viktigare är att AIK missar Europaplats. Visst,
de har viktigare saker att fokusera på sedan
vi vann derbyt. Norling har fått sparken, de
har spelat ett spelssystem som inte ger resultat och nu spelarna själva tvivlar på systemet. Nu kan de koncentrera sig på serien och
försöka vända trenden med nya tränaren
Bartosz Grzelak. De lär ju knappast åka ut
men årets allsvenska lär bli ett tufft år för
Solnaklubben…
Nog om de andra lagen, nu ska vi se till att
inte bjuda Häcken på några enkla poäng och
se till att vi även kan göra lite spelmål.
STEFAN ERLANDSSON
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Tränarna
Efter att spelat två matcher i veckan under en längre tid får alla lag, förutom
Cup-finallagen, äntligen lite andrum. En
möjlighet att kunna träna normalt och
även ge lätt skadade spelare en chans att
vila. Det är en märkbart lättad Thomas
Lagerlöf som jag får tag i under onsdagen, ett par dagar efter derbyvinsten mot
AIK.
När jag intervjuade dig förra säsongen
sade du att du förvånades över den kollektiva ångesten som tog tag i hela föreningen innan derbyn. Hur kändes det inför
årets första derby?
Inte alls lika påtagligt, vi träffar som bekant inte lika många som vi normalt gör.
Vi upplevde att folk runt om oss blev ”stis-

siga” och lågmälda inför derbyn förra året.
Nu var det mer fokus på matchen och vad
vi behövde göra och klart mindre om det
som är runtikring. Det kan nog ha gynnat
oss i förberedelserna.
Hur upplevde du matchen och blev ni förvånande över att Norling ändrat så pass
mycket från tidigare?
Vi var förberedda på AIKs man-man-spel
men insåg när deras elva kom att det nog
inte skulle bli exakt som de spelat tidigare.
Vi tog det med laget direkt att de skulle
vara redo för en annan typ av spel också.
Nu fick vi se något mellanting av det de
spelat tidigare och det som skulle vara det
nya. Det tog lite tid att anpassa oss till det
och vi var för passiva i första halvlek. Rent

spelmässigt är det vårt sämsta derby som
DIF-tränare bortsett från vår-derbyt mot
Hammarby så vi var helt under isen efter
skador och sjukdomar. Mattan gjorde det
inte heller lätt att spela snabbt, AIK har
låtit den bli långhårig för att bra ned på
farten, dessutom släpper den för ofta. Men
sett över 90 minuter är vi det klart bättre
laget men borde ha straffat dem mer än vi
gjorde.
Jag vet att du och Kim är tämligen sansade men kan denna seger ändå göra det
enklare att spela derbyn framöver, nu när
det sista derbyspöket äntligen är borta?
Det är mycket psykologi inom sport och
att ta bort en komponent som varit störande kommer göra att det blir lättare att gå in

i nästa derby. Då kommer intresset bli mer
balanserat och mer kring var klubbar och
spelarna ligger prestationsmässigt. Det är
ett ok som vi nu är av med.
Det blev mer fokus på att AIK förlorade
och Norlings framtid än er vinst, surt?
Nej, det är naturligt att det blir så. Vi ville
vinna matchen och var inte så bekymrade
om hur det såg ut så länge vi vann och det
gjorde vi ju. Det finns inte så mycket annat
att ta med sig från den här matchen. De
matcher vi gjort innan var bättre spelmässigt.

Vårt transferfönster öppnar idag, men
det känns inte som vi behöver någon mittback längre efter att sett Nyholm briljera
mot Östersund och stänga butiken mot
AIK. Vad behöver ni för att lyfta ett steg
till och vara mer konkurrenskraftiga i
kommande Europaspel?
Vi visste att Nyholm var en mycket bra
försvarsspelare och att allt handlade om
huruvida hans ben höll. Nu är har vi det
fördelaktiga läget att både Nyholm och
Berg ser ut att hålla, då är det inte längre
något hål i truppen. Sedan är det väl ingen
hemlighet att vi behöver ha lite mer fart på
kanterna, speciellt som Bärka och Chili är
borta skadade. Vi får vad Bosse hittar åt
oss, men vi kan inte vänta hur länge som
helst med att plocka in eventuella spelare
då matcherna ramlar på i rask takt.

Senaste matcherna har påvisat ett fint
grundspel och ett solitt försvar, men
stundtals går det lite långsamt och det
saknas effektivitet i boxen. Mot AIK tyckte jag mig se lite rakare spel och fler crossbollar stämmer?
Ja, men det var primärt för att vi trodde de
skulle spela mer man-man än de gjorde.
Slår man långa bollar på kanterna så ställer man till det då. Vi hoppas att få matcha
Jonis mot Granli mer och då hade Jonis
spöat honom varje gång. Nu blev det inte
riktigt så men vårt spel var ändå mer så inledningsvis.
Är det skönt att få en hel vecka till nästa
match eller gillar ni det tighta schemat?
Två matcher i veckan är för mycket, man
hinner inte träna alls utan bara förbereda

sig på nästa match. Jag och Kim gillar att
träna och utveckla spelare, det kan man
inte när det är så mycket matcher. Bästa
hade nog varit två matcher ena veckan
följt av en match påföljande för att sedan
börja om. Vi brukar ha ett hårt pass i veckan, men nu blir det mer återhämtningsvecka. Fokus Individuell feed back, något
vi haft riktigt tid med. Det är onekligen en
välbehövlig andningspaus. Ett problem vi
haft med truppen är att vi inte kan belasta
de som spelat match på träning vilket gör
att de som inte spelat får sämre träning.
Därför var det skönt att vi kunde få in en
U21-match idag. Inte för att de kommer ge
lika mycket som en riktig match men det
blir högre belastning under längre tid för
de som inte fått spela så mycket.

Är det intressant att köra en med en trebackslinje nu när Nyholm och Berg håller?
Nyholm har en naturlig defensiv instinkt
och är grym en mot en grym så det skulle
verkligen kunna vara ett alternativ. Nu var
Nyholms kropp ”trasig” efter 90 minuter
mot Östersund, så det kommer nog ta viss
tid innan Une, Berg, Nyholm alla kommer vara tillräckligt fräscha samtidigt för
att kunna spela. Sedan krävs det mer av
de som annars är yttrar. Helst behöver en
Ring i full form som då kan göra andra saker på plan.
Häcken på lördag?
Skönt att få återgå till normalt spel och riktigt kul att få möta ett bra lag. Vi blir oftast
bättre mot bra motstånd. Jag håller Malmö
bort som vår bästa match i år och vi har
gått ut detta derby stärkta.
TONT LYDÉN

21 ERIC BERG
Mittbacken Erik Berg som hette Johansson när han kom till DIF har gått igenom mycket. Dels skadeperioder som blev väldigt uttdraget och många olyckskorpar kraxade om att han inte skulle spela något under 2020 och kanske inte alls framöver, dels på grund av skadan men också med påståenden
om att han skulle sakna motivation. Nu har han visat att han håller måttet
och definitivt har mycket att ge på planen. Vi pratade länge med Erik inför
derbyt men även efter för att följa upp

DEL 1 Inför derbyt
Efter ett långt skadehelvete 2019 är Erik Berg tillbaka med besked. Den forne
landslagsbacken med erfarenhet från Champions League har spelat samtliga matcher i
Allsvenskan den här säsongen förutom mot Östersund då han vilades inför derbyt mot
AIK på söndag. Det är en glad och taggad Erik Berg som tar sig tid för Blårändernas nyfikna frågor denna torsdag förmiddag.
Vad har du gjort idag?
– Idag har jag varit på Hovet och träffat Djurgården hockeys naprapat. De har en speciell
maskin för knät som inte finns ute på Kaknäs. Så ibland är jag där och får behandling.
Just nu är jag på väg till träningen som börjar klockan tolv, den är lite senare idag eftersom det var match igår.
Vad tyckte du om matchen mot Östersund?
– Matchbilden var ganska lik många av de matcher vi spelat hittills i år. Vi har mycket
boll och är stabila defensivt. Motståndarna ligger lågt och vi har svårt att få hål på dem.
Har måltorkan med självförtroende att göra eller är det mest tillfälligheter?
– Självförtroende är a och o, tvekar man det minsta gör man inte det man brukar göra.
Klart det kan spela en roll. Vi kommer till ganska många lägen men det sista har vi att
jobba på. Jag är övertygad om att det kommer lossna när som helst. Vi har många duktiga spelare.
Vad tycker du överlag har varit lagets styrka i år?
– Att vi är trygga med boll och styr matcherna, vilket är väldigt viktigt.

före ett derby som jag verkligen ser fram
emot att spela.

Det är många Djurgårdare som vill
se honom få fler chanser på planen.
– Ja, det kommer nog.

Ibland kliver du upp högt i banan
och så tar Karlström eller Ulvestad
din plats, är det något som tränarna instruerat dig att göra?
– Nej, men jag gillar att göra det och kommer fortsätta att göra det.

Vad har du för bild av AIK i år?
– Jag har sett litegrann och det har varit
upp och ned. Verkar vara turbulent. Det
är svårt att säga var man har dem nu när
de bytt system. Det är alltid tuffa matcher i
derbyn. Jag tror det kan bli en rätt fartfylld
och frejdig match.

Skulle du hellre lira mittfält?
– Haha, nej, jag trivs i den här rollen. Det
är klart att det är kul att spela mittfält. Men
jag har inga tankar på att byta position.

Vad blir resultatet?
– Har aldrig varit bra på att tippa och
håller inte på med sånt men så länge vi
vinner är jag nöjd.

Bland fansen pratar man fortfarande om din insats som mittfältare
i derbyt mot Hammarby 2018…
– Det var en av karriärens bästa matcher,
det är inte varje dag man gör tre assist.

Förutom Stockholmsderbyna, har
du något speciellt derbyminne från
din karriär?
– Köpenhamnsderbyna var kul att spela. I
FC Köpenhamn spelade vi en cupfinal mot
Bröndby som var en cool upplevelse. Det
var lika många supportrar från båda lagen
på läktarna vilket ju är ovanligt. Det var ett
jäkla tryck.

Vad i spelet är du mest nöjd med
gällande din egen insats under säsongen?
– Framförallt att jag känner att jag kan
spela på den nivå som jag har förväntat
mig. När man har varit borta en längre tid
är man lite osäker. Men det känns som att
jag kan prestera på en bra nivå.
”Det finns alltid en oro”
Hade du förväntat dig att spela så
mycket som du gjort?
– Jag hoppades kunna spela mycket men
var inställd på att det kanske skulle ta lite
längre tid att komma dit. Jag är väldigt
glad att det gått så bra.
Känner du att du har något att jobba på?
– Formmässigt är jag på den nivån jag
ska vara och fysiskt känner jag mig stark.
Knäna är inte hundra procent men de blir
de aldrig.
Är det en oro du lever med, att knäna inte ska hålla?
– Det finns alltid en oro. Det kommer jag
ha resten av min karriär, men förhoppningsvis blir det en lång karriär.
Hur känns din kropp annars?
– Den känns bra. Det har funkat bra. Vi
valde att vila en match för att det är mycket matcher och vi vill inte riskera något

Vad har du för instruktioner från
Kim och Tolle hur du ska spela?
– Framförallt att försvara mot mål. I uppbyggnadsfasen har vi mittbackar ett stor
ansvar för att inte mittfältarna ska behöva
kliva ned för djupt.

”Kerim skulle bidra med en jäkla
fart och målsinne”
Vi närmar oss ett sommarfönster
och det är så klart mycket rykten,
bland annat om Kerim Mrabti.
– Det är en otroligt duktig spelare.
Han skulle bidra med en jäkla fart och
målsinne. Tror verkligen det hade kunnat
pigga till vårt anfallsspel. Han bidrar också
mycket i omklädningsrummet och sprider
glädje.
Magnus Eriksson spelade du ihop
med i Malmö, är ni kompisar?
– Ja absolut. Jag har sagt till Mange att det
finns plats i omklädningsrummet. Han har
varit tydlig med att han trivs i Djurgården
så jag skulle bli väldigt förvånad om han
inte kommer tillbaka.
Vad har du för tankar inför derbyt

Pratar ni något om det kommande
Europaspelet?
– Absolut. Vi spelare pratar om det. Jag
har en brinnande längtan att vara ute i
Europa, det blir ett äventyr. Eftersom det
bara är en match så hade varit väldigt bra
att få hemmaplan eftersom jag tror att vi
har en liten fördel med plastgräset.
Något drömmotstånd?
– Nej, det har jag inte, men det hade varit
en cool upplevelse att ta oss till gruppspelet i Champions League.
Ja du har väl erfarenhet av det sedan tidigare?
– Ja i både Malmö och Köpenhamn.

”Om man är lycklig i livet presterar
man bättre”
Nu tänkte jag bli lite personligare.
Du blev förälder för ett halvår sedan, hur är det att vara pappa?
– Bland det mäktigaste jag upplevt. En
otrolig känsla. Har aldrig haft tidigare
barnlängtan men det kom när jag träffade
Carina. Vi har en son som är ett halvår
gammal.
Hur går det att kombinera
småbarnspappa-livet med fotbollen?
– Jag tycker att det går bra. Det blir lite tidigare morgnar. Men jag kliver gärna upp
med honom, det känns bra att komma upp
tidigt inför träningarna. Sedan jobbar vi
fotbollsspelare ju inte de längsta dagarna
så det funkar bra.
Några utmaningar?
– Det är klart att sömnen blir lite sämre.
Innan matcher sover jag i eget rum så man
håller sig pigg och fräsch. Vissa träningar
kan jag känna mig lite trött.
Att bli pappa kanske gör dig till en
bättre fotbollsspelare?
– Jag tror helt säkert att det bidrar. Om
man är lycklig i livet presterar man bättre.
Vad för slags pappa vill du vara?
– Jag vill vara en närvarande pappa som
spenderar mycket tid med honom.
Lyckas du med det då?
– Ja hittills har det gått väldigt bra haha.
Har du något smultronställe
Stockholm sommartid?

i

– Vi hänger mycket ute i vårt hus i
skärgården. Sedan finns det en del fina
fiskeställen men de avslöjar man ju inte.
Nej hehe, det gör du rätt i. På tal om
fiske, läser du böcker?
– Ja.

Spelarprofil

Spelarprofil

på lördag?
– Ser fram emot det väldigt mycket. Det
är så klart tråkigt utan publik, men det är
ändå något speciellt med derbyn. Det är
alltid så att man vill vara bäst i stan. Så har
det varit i alla klubbar jag varit i. Pressen
blir större och det byggs upp en spänning
kring de matcherna.

Finns det någon spelare i laget som
du vill lyfta?
– En person som har tagit jäkligt stora
steg, framförallt på träning, är Oscar Pettersson. Han kom upp i A-laget när jag
kom till Djurgården. Han har sjukt mycket
energi och är en spelartyp som vi behöver.
Han är väldigt aggressiv i både anfall och
försvar, snabb och vågar utmana.

Hur länge tror du att du kommer
spela elitfotboll?
– Svårt att säga, hoppas ett par år till. Man
måste väga in sin fysiska hälsa också. Så
fort min prestation inte håller så kommer
jag ta mig en funderare.

Vad gör du annars på din fria tid?
– Just nu så är det mest häng med min son
och fru. Klämmer in fiske ibland. Brukar
vara ute med Jacob Une Larsson och så
hakar Jonis (Augustinsson) på ibland.

Innan vi avslutar, vill du hälsa
något till Djurgårdsfansen?
– Vi håller elden uppe och så hoppas vi att
vi snart ses på läktarna.

tigt för klubben.
Kan du ta in hur mycket en sådan
här seger betyder för alla tusentals
supportrar?
– Det är svårt att ta in, men man förstår
det när man träffar folk på stan som kommer fram, det är en jäkla härlig känsla
efter en derbyvinst.
Kommer du kolla något på matchen
eller på klipp ikväll innan du somnar?
– Nej, nej. Det gör jag inte. Det är inte ofta
jag kollar på matchen direkt efter på kvällen. Jag kopplar bort och kopplar av och
njuter av tillvaron i övrigt.

Är det någon speciell situation som
du kommer ta med dig från den här
matchen och minnas?
– Det är när bollen går över muren, jag
kände direkt när han slog frisparken att
den kommer gå i mål.
Om vi blickar framåt, vad är ni bra
på som lag och vad behöver ni slipa
på?
– Vi är väldigt duktiga på att hålla boll
och styra matcher. Vi ska jobba på att vara
ännu mer effektiva och aggressiva i offensivt straffområde.

OLLE ERIKSSON
BLÅRÄNDERNA
blaranderna.se

* Ålevangeliet är skriven av journalisten Patrik Svensson och vann Augustpriset
2019 i kategorin årets svenska fackbok.
Den handlar om mystiken kring ålen, en fisk som ingen människa någonsin sett födas.

21 Erik Berg
f. 30 dec 1988 Falkenberg (31 år)
Johansson fram till 2019

DEL 2 Efter derbyt
Stort grattis till en helgjuten insats.
Hur ser du på matchen?
– Tack, jag tycker vi kontrollerar matchen.
De spelar ganska mycket långa bollar och
det blir mycket fight. Men vi gör det bra.
Hur ser du på egna insatsen?
– Jag tycker att vi defensivt gör det bra. De
har något skott och en frispark. Vi blockar
ganska mycket, jag är nöjd att vi håller nollan idag.
Vad sätter du för betyg på lagets insats?
– När man vinner derbyn är det toppbetyg.

Vad säger du om AIK:s spel?
– Jag är förvånad faktiskt. Det känns inte
som det AIK jag mött tidigare i alla fall. De
spelar på ett rakt och långt sätt. De har Henok (Goitom) där uppe som är bra på att ta
ned bollen men sen händer inte så mycket.
De fyller inte på så mycket med sitt mittfält. Jag tycker vi har bra kontroll på det.
När vi pratade tidigare i veckan så
var du inne på det speciella med
derbyn. Kan du sätta ord på känslorna så här efteråt?
– Det är fantastiskt att vinna ett derby. Så
klart hade man gärna gjort det inför publik
men nu är det som det är. Det här var vik-

Längd 192 cm
Tröjnummer 21
Position Försvar/mittfält
Kontraktslängd: 2022
Familj: Frun Carina Berg och sonen Otto sex
månader.
Moderklubb Falkenbergs FF
Spelare
2008-11 Falkenbergs FF
2011-12 GAIS
2103-15 Malmö FF
2015-16 Gent (BE)
2016-18 FC København (DK)
2018- Djurgården
Landskamper
A 12
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Har du läst Ålevangeliet*?
– Jag har den faktiskt här hemma men har
inte hunnit läsa den. Men jag var faktiskt
med på en ålmärkning i höstas. Det är ett
väldigt märkligt djur. Ska ta och läsa den
där boken snart.

Målskyttet går fortfarande trögt men vad gör det när fasta situationerna
funkar och vi vinner mot Gnaget? Segern i derbyt och samtidigt som många
andra tappar poäng i oavgjorda matcher gör att vi har mer kontakt uppåt än
längre ner i tabellen. Tre poäng upp till andraplatsen som Elfsborg har just
nu och åtta ner till Östersund på trettonde platsen/nio ner till Falkenberg på
kvalplatsen (Uppdaterar om Östersund tar poäng i kväll.
Dagens motståndare Häcken som är precis före oss i tabellen har varit lite
ojämna i sin målfabrikation så här långt, ett eller noll mål i 5 av 11 matcher
och tre gånger 3 eller fler mål (3 mot Hammarby, 6 mot Elfsborg och 4 mot
AIK). De har dock bara förlorat en gång (borta mot Mjällby 1-3) så räkna
med ett tufft möte igen.
STEFAN ERLANDSSON

Panelen består idag av följande personer:
Olle Eriksson, 40 år, Skarpnäck.
Född Djurgårdare. Säsongskortsinnehavare, plus att jag brukar
kollar en och annan bortamatch på plats. Under denna säsong sitter jag på pressläktaren och rapporterar för Blåränderna.
Första DIF-Hjälte: Stefan Rehn
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.
Första DIF-Hjälte: Stefan Rehn

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.
Första DIF Hjälte: Markus Karlsson

Tomasz 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.
Första DIF-Hjälte: Challe Berglund i hockey,
Thor Andre Olsen i fotboll
.
Seger i derbyt, hur skönt är inte det! Vad tyckte du om derbyt, kanske
mest välspelade matchen men varför vann vi?
HE: OTROLIGT förlösande känsla. Jag hade övertalat mig själv att jag inte bryr
mig, men känslorna efteråt.. herregud! Vi vann för att vi var orädda och tålmodiga. Det kändes som att det inte var någon som ens tänkte på förlust. Sen om
man ska peka ut några enskilda spelare så var det grymma insatser från Karlis,
Une och PK. Och så alls favoritginger.
TP: Hört snack om att det var ett ovanligt tråkigt derby, och visst var det inte
särskilt välspelat, men den som kollar lite bakåt finner massor av stängda derbyn
med få målchanser så inget nytt. Här är ju skillnaden att ljudkulissen saknas och
att det nog påverkar att vissa tycker matchen verkar ännu sämre än ett liknande
derby spelmässigt men med publik.
Jag tycker vi är tyngre sista 20 men vi ska vara ärliga: vi vinner tack vare att witrys frispark sitter och PK tar deras dito. 1-0 av Larsson och jag tror inte vi hade
hämtat oss. Däremot var det fanimej dags för oss att det skulle väga över till vår
fördel denna gång! Hyll till Une, årets järnkamin hittills.
JT: Det var sjukt sjukt skönt!!! Det var nog en dålig och tråkigt fotbollsmatch
med neutrala ögon (vilket man inte har). Det var en jämn match men jag tycker
vi var lite bättre. Men det var nog mest slumpen att vi vann. PK Bråtveit räddade
Sebastian Larssons frispark och Aslak satte vår. Kunde gått på ett annat sätt. Men
efter att ha haft slumpen emot oss i otaliga derbyn tidigare var det hög tid att
tärningen rullade vår väg.
OE: Vi var starkare än gnaget, hade rätt bra kontroll på deras anfallsspel och
var bättre rent spelmässigt. När inte allt klaffar är vi trygga i vårt grundspel.
Ulvestad och Karlis dominerade mitten, där bak är Berg och Une bjässar och så
gjorde PK en riktigt bra insats.

DIF-Panelen
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OE: Ring har inte skakat loss som förväntat men det kommer förhoppningsvis.
Att Kujovic endast mäktat med ett mål (i förlustmatchen mot Örebro) känns
inte övertygande. På plus är Witry som varit matchvinnare i våra två senaste segrar. Ulvestad och Karlis gör det jättebra. Måste även nämna våra tre mittbackar
Une Larsson, Berg och Nyholm. Om den sistnämnda sa Bosse Andersson att det
var den bästa debut han sett.
3.

Vem har betytt mest för laget?

HE: Jag skulle säga innermittfältet med Karlis och Ulven.
TP: . Tycker att Ulvestad har betytt mest. Ger oss tillsammans med Jesper lugn
och ro och bollövertag.
JT: Svår fråga. Den relativt stabila defensiven centralt, Berg, Une Larsson och
Bråtveit i målet.
2.
Nu när vi har spelat elva omgångar, vilka spelare i årets lag tycker du
har över-, underpresterat utifrån era förväntningar.
HE: Kujo och Holmberg är ju de som sticker ut, vad det gäller underprestation. Även Ring kanske en aning. Tycker inte att någon har överpresterat riktigt,
men Aslak har ju avgjort två matcher helt själv så han sticker väl ut lite kanske.
Även Radetinac har överpresterat rent fysiskt, trodde aldrig att han skulle orka
så många starter och kriga varje minut i varje match han spelat.
TP: Hm, överprestation är väl att ta i, men tycker att Augustinsson sett mycket
tryggare ut defensivt än vad jag tänkte mig, Berg är en överprestation sett till att
jag inte trodde på att han skulle hålla efter skadan. Målvakterna har underpresterat liksom Kujo, Astrit, Chili och Ring. Tråkigast av allt att inte chili kommer
vidare och att han verkar enormt skadebenägen.
En spelare som med små små justeringar kan bli en riktigt bra spelare är Witry.
Bort med de livsfarliga och onödiga indianerna och lite mer skärpa vid inlägg så
är han extremt hög klass!

OE: Ulvestad. Är så fascinerad av hans spel på mitten. Han är extremt bra i positionsspelet, vinner varje närkamp, slår inte bort en passning och gör en massa
mål. Han kommer lämna ett enormt tomrum efter sig dagen han lämnar.
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JT: Norrmännen har levererat. Ulvestad har hittat målet. PK Bråtveit i målet har
varit bättre än jag trott denna säsong, och efter målet senast måste man lyfta
fram Aslak fonn Witry som gjort en mycket bra säsong.

HE: Det stämmer, och om man såg Häckens senaste match mot GBG så var det
ju riktigt trist spel. Har inte riktigt reflekterat över varför det är så, men det är
kanske för att de är ett lag som blandar och ger. Det blir svårt att anpassa spelet
efter ett lag som vare sig parkerar bussen och backar hem, eller kör Hawai-fotboll och går all in på att anfalla.
TP: Känner mig faktiskt skapligt lugn inför matchen tack vare stabil mitt och
försvar. Däremot hoppas jag vi hinner ta in något offensivt innan lördag. Vi behöver verkligen fart nu!
Häcken senaste åren har ofta känts tekniskt överlägsna oss, inte sällan med
snabbt spel. Men vi är bra på att dra ner tempo och ha kontroll och det tror jag
vi kommer ha även på lördag.
JT: De har ofta ett bra lag, men alla från supportrar till trupp förväntar sig ändå
seger.

4.
Matchandet är väldigt tätt och snart har vi även CL-kvalmatch att få
in i schemat. Tror ni att vår trupp är tillräckligt stark och bred för att vi ska
klara matchande och hur tror ni att vi står gentemot våra allsvenska konkurrenter?
Svar
HE: Nej och det har jag inte tyckt från början heller Nu blir det ännu svårare
om Bärkroth och Chili ska vara borta ett tag till. Samtidigt känns det inte som
att något lag har ett trupp som håller riktigt hela vägen för så många matcher,
förutom MFF. Men Bosse ska ju fixa det här, in med Kerim och Mange ;)
TP: Nej, vi behöver stärka upp om vi vill slåss på två fronter. Några ur form,
skador och Astrits bortavaro funkar inte.
JT: Vi behöver förstärka offensiven, både spets- och breddmässigt.
OE: Nej, om vi ska jaga topplatser i Allsvenskan och lyckas i Europa behöver vi
fylla på med spets framåt. Minst två värvningar. Gärna Mrabti och Mange.
5.
Våra möten med Häcken är ofta jämna och tuffa matcher. Är det här
en av de svåraste matcherna och har ni några tankar om varför Häcken passar

OE: Att möta Häcken brukar innebära tighta matcher. Deras 6-0 mot Elfsborg
och 4-0 mot AIK är imponerande. Men någon mardrömsmotståndare skulle jag
inte säga att det är. De slog oss efter förlängning i cupen förra året men sedan
vann vi både hemma- och bortamötet mot dem och höll dessutom nollan i dessa
bägge matcher. De är ett snabbt spelande lag med fina lirare som Irandust, Yasin,
Bengtsson och Friberg.
6.
Och som vanligt avslutar vi med ett matchtips? Hur går det i dagens
match och vilken spelare kommer att vara avgörande?
HE: Jag tror att derbyeffekten håller i sig och vi kör över Häcken. Kanske dags
för Ring att revanschera sig?
TP: Luktar kryss. 1-1. Nyholm blir avgörande i backlinjen och ny offensiv spelare
i anfallet som passar till Kujos mål.
JT: Seger 2-1 säger jag. Det lossnar för Kujovic som hänger två.
OE: Det blir tight. Blir viktigt att vinna mittfältskampen. Jag tror vi fortsätter att
övertyga defensivt och så lyckas vi peta in en eller två framåt. Dags för Kujovic
att sparka in en och Berg att nicka in en.
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oss illa.

Sommartransfers 2020
AIK
IN: Robin Tihi (Uppflyttad från U19), Bartosz
Grzelak (Tränare)
UT: Rickard Norling (Tränare)

IFK Norrköping
IN: Linus Hallenius (Kontraktsslös), Vladimir
Sudar (mv lån från Team Thorengruppen),
Lucas Lima (Uppflyttad från U19)

BK Häcken
IN: Leonard Zuta (Konyaspor, TR), Jakob
Hedenquist (Uppflyttad från U19)

Kalmar FF
IN: Douglas Bergqvist (Arka Gdynia), Adrian
Edqvist (Åter lån Go Ahead Eagles, NL)

Djurgården
IN: Jesper Nyholm (Klubblös), Melker Jonson
(Uppflyttad från U19)

Malmö FF
IN: Marco Johansson (Åter lån Mjällby),
Franz Brorsson (Åter lån Esbjerg fB, DK), Ola
Toivonen (Kontraktslös)
UT: Pavel Vadic (Lån Jönköpings Södra)

Hammarby
IN: Akinkunmi Ayobami Amoo (Sidos FC,
Lagos)
Helsingborg
IN: Max Diskerud (Manchester City, Lån),
Egzon Bejtulai (Kontraktslös)
UT: Filip Sjöberg (Dalkurd)
IF Elfsborg
UT: Tre ungdomsspelare som nyligen flyttades
upp i A-truppen får inget förlängt kontrakt:
Tim Stålheden, Eduart Iljazi och Anton Thorsson
IFK Göteborg
IN: Christian Kouakou (IK Brage), Mattias
Bjärsmyr (Kontraktslös), Jesper Tolinsson,
Isak Dahlqvist (Båda uppflyttade från U19)
UT: Victor Wernersson (KV Mechelen), Nzuki
Toko (Klubb ej klar)

Mjällby
UT: Marco Johansson (Malmö FF, lån avslutat)

Sirius
IN: Yukiya Sugita (Förlängt lån till 31 aug)
UT: Hannes Sveijer, Isak Bråholm (Båda på
lån till IFK Luleå)

Vill du ha mer läsning?

Varberg
UT: William Kvist (Landskrona BoIS)

I juni bara dagarna innan vi hade premiärmatchen mot Sirius släppte vi vårt första helt digitala fanzine. I fanzinet får du lite extra läsning som inte direkt är knutet till en match.

Örebro
UT: Jack Lahne (Amiens FC, lån avslutat)

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

Östersunds FK
IN: Francis Jno-Baptiste (AFC Eskilstuna, lån
avslutat), Brian Martin Pagés (CD Tenerife,
ES)
Falkenberg
Inget klart

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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22 JULI, TELE2 ARENA, STOCKHOLMSARENAN

0

Djurgården - Östersunds FK
Domare Victor Wolf

0

Matchen i siffror
Bollinnehav
57-43
Avslut 		
20-9
...varav på mål
8-3
Hörnor 		
6-2
Gula kort		
0-1
Offside 		
1-0
Frisparkar
14-16

Nyckelhändelser
3’
2’
Skott utanför av Kadiri
Radetinac med bra avslut men
4’
Keita kan rädda. Bra brytning av
Nyholm på mitten som leder fram
till chansen
6’
Sonko sundberg spelar fel
vilket ger en gratis chans för DIF
men Karlströms skott högt över
12’
Nyholm bryter på egen
planhalva och sätter fart framåt, ger
en frispark när Kujovic fälls.
13’
Walker kan avsluta efter
frisparken men Keita hinner ner på
den dykande bollen
21’
Frispark när Walker får bollen för långt ifrån sig gåtr in tufft och
kanske borde haft ett gult
23’
Matchens första hörna
26
IN: Colkett UT: Amin
30’
Bra inlägg och lite rörigt i
Östersunds straffområde innan Keita
kan ta hand om bollen
33’
Witry passar fel och gästerna
kommer två mot två innan Nyholm

jagar ikapp och bryter
38’
Inlägg från Ulvestad mot
Kujovic är riktigt farligt
Kujovic med ett direktskott
45’
på inspelet men Keita kan styra bollen rakt upp och fånga den sen
Halvtid
46’
IN: Edwards UT: Radeetinac
46’
IN: Arhin UT: Mensiro
49’
Kujovic mycket nära att göra
mål, skottet går tättutanför
56’
Kontringsläge och Keita är
långt ute. I en andra våg slår Kujovic
ett långskott som Keita får problem
med och Walker hinner först på
returen men kommer inte till avslut
61’
BYTE
IN: Holmberg UT:
Walker
62’
Skottet från Ahrin blockeras
63
Haugan
64’ Bra frispark av Witry som
dimper ner i farligt läge i straffområdet men ingen DIF är nära
64’
Kontring när Ring tappar
bollen och farligt två gånger om men

sista skottet utanför
67
IN Perry UT Fritzon
70’
Kujovic nickar ner till Witry
som kommer till bra skott men räddas av målvakten
Kujovic fri i straffområdet
71’
men blir (felaktigt) avvinkad för
offside
73’
Ring med bra inlägg mot
Edwards men han når inte bollen
81’
Ulvestad skjuter ett skott som
blockeras
85’
IN: Weymans UT: Ouattara
85’
Sswankambo skjuter utanför
87’
Ulvestad har chansen att
avgöra matchen men nickar precis
över ribban
90+1’
IN: Banda UT: Karlström
90+2’
Ulvestad med ett skott som
blockeras
90+2
Banda med läge i straffområdet, avslutet är bra men täcks
90+4
Sista chansen till Holmberg
men skottet räddas

1
20

19

4

77

5

8

23

13
3

10

20
9

15

11

8
6

23

2

4

16

Djurgården

Östersunds FK

12 Per Kristian Bråtveit (MV)
2. Jesper Nyholm
4 Jacob Une Larsson
6 Jesper Karlström (K) 90+1’
8 Kevin Walker 61’
9 Haris Radetinac
46’
11 Jonathan Ring
15 Jonathan Augustinsson
16 Aslak Fonn Witry
20 Emir Kujovic
23 Fredrik Ulvestad

1. Aly Keita (MV) (K)
3. Kalpi Wilfried Ouattara 83’
4. Thomas Poppler Isherwood
5. Rewan Amin
27’
8. Isak Ssali Ssewankambo
10. Jordan Attah Kadiri
13. Ludvig Fritzson 68’
19. Eirik Haugan
20. Felix Hörberg
23. Samuel Laryea Mensiro 46’
77. Noah Sonko Sundberg

Ersättare

Ersättare

30 Tommi Vaiho (MV)
5 Elliot Käck
17 Kalle Holmberg 61’
22 Emmanuel Banda 90+1’
24 Curtis Edwards
46’
27 Melker Jonson
29 Oscar Pettersson

16. Sixten Mohlin (mv)
7. Nebiyou Perry 68
11. Henrik Bellman
15. Alex Purver
22. Charlie Colkett 27’
28. Marco Weymans 83’
80. Frank Arhin 46’
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26 JULI - FRIENDS ARENA, SOLNA

0

AIK - Djurgården
Domare Glenn Nyberg

Witry 77’

1

Matchen i siffror (DIF först)
Bollinnehav
43-57
Avslut 		
14-9
...varav på mål
3-4
Hörnor 		
2-6
Gula kort		
2-2
Offside 		
2-2
Frisparkar
18-16

och Strannegård, första utanför och
andra räddas av PK
43’
Hussein med ett avslut som
går utanför målet
45+3
Hussein
Halvtid
2’
Skott utanför av Käck
46’
BYTE IN: Ring UT: Käck
12’
Unge Kahl driver framåt i
Karlströms skott blockeras
50’
planen och får iväg ett bra skott
53’
Ulven är helt fri med bollen
16’
Kujovic skjuter direkt på
Augustinssons inspel men bollen går framför mål men nicken får inte
tillräckligt bra fart
precis utanför
56’
Mycket bra frisparksläge som
20’
Hörna där Mets testar på
Larsson slår lika bra men bäst är PKs
volley
21’
Kujovic får bra läge men Adu räddning till hörna
två chanser tätt inpå, först
61’
stör precis när han ska skjuta
Karlström och sedan Witry men
22’
Karlström med ett skott
bådas avslut går utanför
utanför
66’
BYTE IN: Tihi, Bahoui UT:
24’
Hussein med ett skott som
Adu, Abraham
blockeras
71’
Witry ser ut att kunna slå in
34’
BYTE IN: Strannegård UT:
bollen i mål men Per Karlsson lyckas
Ofori
freda målet, men behöver behan36’
Skott från Abraham, skottet
dling efter vridningen han tvingas till
täcks bort
BYTE IN: Banda UT:
37’
Dubbla chanser från Abraham 72’
Nyckelhändelser

Holmberg
76’
Frispark när Goitom fäller
framrusande Karlström, precis utanför straffområdet
Goitom
76’
77’ 1-0!!! Witry smeker in bollen
över muren och under ribban. En
skymd Haugaard hinner inte fram
till bollen
78’
BYTE IN: Lundström UT:
Karlsson
81’
Bahoui nickar utanför
Karlströms skott täcks undan
83’
83’
Berg
87’
BYTE IN: Nyholm UT: Une
Larsson
90+3’
IN: Walker UT: Radetinac
Ulvestad
90+5’
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Per Kristian Bråtveit (MV)
Jacob Une Larsson
Elliot Käck 46’
Jesper Karlström (K)
Haris Radetinac 90+3’
Jonathan Augustinsson
Aslak Fonn Witry
Kalle Holmberg 72’
Emir Kujovic
Erik Berg
Fredrik Ulvestad

Ersättare

16

30 Tommi Vaiho (MV)
2 Jesper Nyholm
8 Kevin Walker 90+3’
11 Jonathan Ring 46’
22 Emmanuel Banda 72’
24 Curtis Edwards
29 Oscar Pettersson

AIK

31. Jakob Haugaard (MV)
2. Daniel Granli
3. Per Karlsson 78’
5. Karol Mets
7. Sebastian Larsson
8. Enock Kofi Adu 66’
14. Paulos Abraham 66’
17. Ebenezer Ofori 34’
18. Bilal Hussein
29. Eric Kahl
36. Henok Goitom (K)

Ersättare

23. Budimir Janosevic (MV)
10. Nabil Bahoui 66’
15. Robert Lundström 78’
16. Robin Tihi 66’
20. Rasmus Lindkvist
24. Heradi Rashidi
32. Tom Strannegård 34’

2020 spelar man sin 20:e säsong i högsta serien
Första Allsvenska säsongen: 1983
2019: Sexa
Publiksnitt 2018 4 111 (+ 650)
Hemmaarena: Bravida Arena (6 500)
Publikrekord: 6 380 mot Göteborg 19 sept 2016. 8 379 mot
IFK Göteborg på Rambergsvallen, 19 205 mot Elfsborg 18/10
1981 på Nya Ullevi
Intern skytteliga 2019: Jeremejeff 7 mål, Paulinho 6 mål
Tränare Andreas Alm, tredje säsongen
Bästa placering i Allsvenskan, Stora Silvret (2:a) 2012
Svenska cupen: Mästare 2016, 2019

Truppförändningar 2020:

IN: Patrik Wålemark (m) (Qviding), Tobias Carlsson (b) (Varberg), Adnan Maric (mf)
(Swansea (inga a-matcher)), Leo Bengtsson (mf), (Hammarby/IK Frej) , Jasse Tuominen
(f) (FC BATE Borisov Vitryssland), Alexander Söderlund (f) (Rosenborg 8 mål på 28
matcher)
UT: Paulinho (f) (Hapoel Be’er Sheva F.C (Israel), senare Hammarby, 11 mål på 21
matcher), Kari Arkivuo (b) (FC Lahti, 8 matcher), Benjamin Arapovic (mf/f) (utgående
kontrakt, inga a-matcher för Häcken), Teodor Wålemark (u-spelare till Ljungskile), Kevin
Ackermann (mf) (utgående kontrakt, senare Örgryte IS, senaste a-match 2017), Kwame
Kizito (f) (Falkenberg, 3 mål på 13 matcher)
Senaste resultaten - målskyttar Östersund inom parantes
BKH - Göteborg		
0-0
BKH - AIK		
4-0
(Bengtsson, Youssef, Zuta, Nilsson)
Östersund - BKH		
2-2
(Bengtsson, Friberg)
BKH - Elfsborg		
6-0
(Irandust 2 , Wålemark, Berggren, Yasin)
Mjällby - BKH		
3-1
(Självmål)
Senaste laguppställning (4-2-3-1)
BK Häcken - IFK Göteborg 26 juli 2020 0-0
Abrahamsson
Ekpolo, Toivio, Lindgren, Zuta
Fribeg(63), Irandust, Berggren
Wålemark (55), Touminen (55), Bengtsson (83)
Ersättare
Rasheed (mv), Hammar, Faltsetas (63), Yasin (55),
Nilsson, Youssef (55), Andersson (83)

Från kvartersfotboll till
Göteborgs starkaste lag
Hissingelaget BK Häcken bildades 1940 och
debuterade i Allsvenskan 1983. Länge var
Häcken fjärdelaget i Göteborg bakom giganterna IFK Göteborg, GAIS och Örgryte. Numera är de starkast ekonomiskt av göteborgsklubbarna och fyra i landet efter Malmö, IFK
Norrköping och Djurgården.
1975, när laget firade sitt 35-årsjubileum arrangerades första upplagan av Gothia Cup med
275 lag. Turneringen växte med åren och har
haft en enorm betydelse för lagets ekonomi.
Utan en stor publikbas har lag ändå kunnat
bygga upp en bra ekonomi tack vare intäkterna
från turneringen. Laget har kunnat värva stora
namn men laget har även haft en bra ungdomsverksamhet och både Kim Källström och
Tobias Hysén spelade ungdomsfotboll i Häcken och slog igenom i A-laget som unga spelare.
Den aktuella sejouren i Allsvenskan startade
2009 och sedan dess har laget slutat på övre
halvan åtta gånger av de tolv säsongerna.

Bästa säsongen var 2012 då laget slutade tvåa,
två poäng efter Elfsborg. Men titlarna har kommit i Svenska Cupen där Häcken stått som slutsegrare två gånger, 2016 och 2019. Sett till de
senaste åren har laget ofta tippats i toppen av
tabellen, och också varit med i toppstriderna,
dock bara en medalj när laget slutade fyra 2017,
sedan dess fallande placering femma respektive
sexa i fjol.
Årets lag har blandat och gett vad det gäller
målfabrikationen, årets störta seger i Allsvenskan (hittills) kom när Häcken slog Elfsborg
med hela 6-0. Det som imponerade mest var
att Elfsborg fram till dess bara hade släppt in
fem mål på sju omgångar och inte förlorat
ännu. Nu rasade målen in och det täta matchandet kan säkert vara en faktor men Häcken
har även tvålat till AIK med 4-0 och besegrat
Hammarby med 3-0. Dock alla dessa matcher
på hemmagräset… Enda förlusten så här långt
kom borta mot Mjällby (1-3). Hur ska Irandust,
Toivio och de andra agera i eftermiddag?
STEFAN ERLANDSSON

Statistik från tidigare möten mellan Djurgårdens IF och BK Häcken
Djurgårdens siffror först både hemma och borta

I den högsta serien
Allsvenskan
Stadion
Tele2Arena

28 12 5 11 29-39
7 5 0 2 8-9
7 4 2 1 10-6

Kvalsvenskan 1992
Stadion

2
1

1 1 0
0 1 0

5-3
2-2

Svenska Cupen
Råsunda (Final 1990)
Tele2Arena (2018, 19*)

3
1
2

2 0 1
1 0 0
1 0 1

6-3
3-0
3-3

* efter förlängning

Senaste årens möten
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Hemma		Borta
2-0			1-0
2-1			0-5
1-1			0-0
1-0			1-3
2-1			1-1
1-2			1-2
1-1			0-4
BENGT EKSTEDT

Dagens Motståndare

Dagens Motståndare

BK Häcken

7 Christoffer Nyman (NOR)
Kiese Thelin (MFF)
5 Sugita (IKS), Sylissufaj (FFF)

Passningsliga
3 Radetinac
2 Witry
1 Kujovic, Berkroth, Käck

5 Haksabanovic (NOR)
4 Björnström (SIR), Lauritsen (NOR)
Yasin (BKH)

Poängliga
5 Ulvestad (5+0)
4 Witry (2+2)
3 Radetinac (0+3)

9 Haksabanovic (NOR) (4+5)
Kiese Thelin (MFF (7+2)
8 Lauritsen (NOR) (4+4), Nyman (NOR) (7+1)

Varningar
3 Karlström
Berg
2 Ulvestad
Une Larsson

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

4 Skovgaard Larsen (ÖSK), Mets (AIK)
van der Hurk (HeIF), E Andersson (IKS),
Andrup Andersen (HaIF), Aliti (KFF),
J Gustafsson (MaIF), J Nilsson (MaIF)

Strand** (IFE), Romario** (KFF)

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

7
6
5
4
5
4
4
4
4
3
2
3
2
1
2
1

3
4
5
6
2
4
3
3
2
4
6
3
4
6
2
5

1
1
1
1
4
3
4
4
5
4
3
5
5
4
7
5

27-14
21-11
17-14
21-9
14-10
17-17
16-14
12-14
12-18
9-13
13-15
11-17
8-14
8-15
14-19
12-18

13
10
3
12
4
0
2
-2
-6
-4
-2
-6
-6
-7
-5
-6

Tabell och
matcher

Statistik

Skytteliga
5 Fredrik Ulvestad
2 Kalle Holmberg
Aslak Fonn Witry

24
22
20
18
17
16
15
15
14
13
12
12
10
9
8
8

** Utvisade för 2 kort i samma match

Utvisningar (Lag)
0 DIF

Varningar (lag)
15 DIF

Tabellen uppdaterad 27 juli

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

27 Varberg
24 Helsingborg, Falkenberg
23 AIK
22 Hammarby, Östersund
21 Örebro, Elfsborg
20 Kalmar, Mjällby
19 Sirius
17 Häcken
16 Malmö
13 Norrköping
11 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%)
4 Varberg (75%)
3 Norrköping (100%), Göteborg (67%)
Malmö (33%)
Straffar, emot (Lag, % som gått i mål)
2 DIF (50%)
4 AIK (75%)
3 Hammarby (67%)
Kalmar (67%)

Omgång 10
BK Häcken - AIK
4-0
IFK Norrköping FK - Varbergs BoIS FC 2 - 0
Djurgården - Östersund
0-0
23 juli IFK Göteborg - Falkenbergs FF
2-2
Kalmar FF - IK Sirius FK
1-1
Helsingborgs IF - Örebro
1-1
Malmö FF - Hammarby
3-0
Mjällby AIF - IF Elfsborg
0-5

22 juli

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

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

15:00
15:00
14:30
14:30
17:30
17:30
19:00
19:00

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

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

14:30 12 augusti
14:30
14:30 13 augusti
17:30
17:30
17:30
19:00
19:00

Omgång 15
Djurgården - Mjällby AIF
Malmö FF - Örebro
IK Sirius FK - Helsingborgs IF
IF Elfsborg - Falkenbergs FF
IFK Norrköping FK - Hammarby
Kalmar FF - IFK Göteborg
AIK - Östersund
Varbergs BoIS FC - BK Häcken

0-0
0-0
3-3
2-5
0-1
3-0
0-0
1-1

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

Avstängningar (lag)

Största seger
BK Häcken - IF Elfsborg

2-5 (26 juli omg 11)

6-0 (16 juli, omg 8)

Aktuella sviter
Norrköping
Malmö FF
IF Elfsborg
BK Häcken
Djurgården
Sirius
Varberg
Hammarby
Mjällby
Örebro
IFK Göteborg
AIK
Östersunds FK
Helsingborg
Kalmar FF
Falkenberg

4

1

1

2
5
2
4
2
1
1
1
4
3
6
2
3

1

1

1
1

1
1

1

1
4

2
2

4
3
4
2
3

3
2
6
3
4
4
7
9

1
2
2
1

1
1
1

1
2
1
1
1

1

1

18
5
2
1

1
1

Släppt in
mål

Målrikaste match
Sirius -Malmö FF
6 mål i fem matcher

95 Yusuf (GBG)
93 Larsson (AIK)
80 Ahmedhodzic (MFF)

Gjort mål

Bollåtererövringar
78 Ulvestad
70 Karlström
69 Witry

Poäng
14
11
11
11
11
8
8
8
8
7
7
6
5
5
4
2

Mållösa

En nyckelpassning är en passning som leder till ett avslut på mål.

o
o
v
v
o
v
v
f
o
v
f
f
f
o
o
f

Hållit nollan

34 Haksabanovic (NOR)
26 Irandust (BKH)
24 Christiansen (MFF)

Förluster

Nyckelpassningar
19 Witry
15 Radetinac
13 Holmberg, Augustinsson

53 Keita (ÖFK) 11 matcher
41 Anetis (GBG) 11 matcher
38 Jansson (ÖSK) 11 matcher

o
o
o
o
v
f
o
v
o
o
f
o
o
f
o
o

Utan Vinst

Räddningar
19 Bråtveit, 8 matcher
12 Vaiho, 3 matcher

Malmö FF
IF Elfsborg
Norrköping
BK Häcken
Djurgården
Sirius
Varberg
Hammarby
Helsingborg
Mjällby
Örebro
Östersunds FK
IFK Göteborg
AIK
Falkenberg
Kalmar FF

Sex senaste
v v v v
v v f v
v f v o
v o v f
o f v v
o v f o
f o v f
f o v o
o o o v
f
f v f
o v f v
o o f v
o o o o
f o v f
o o f
f
o f
f
f

Oavgjorda

Straffar, emot (Lag, % som gått i mål)
2 DIF (50%)
4 AIK (75%)
3 Hammarby (67%)
Kalmar (67%)

Form

Utan Förlust

Straffar, för (Lag, % som gått i mål)
3 DIF (100%)
4 Varberg (75%)
3 Norrköping (100%), Göteborg (67%)
Malmö (33%)

Statistik

3 Göteborg, Elfsborg
2 Hammarby, Kalmar, Falkenberg
1 Örebro, AIK, Malmö, Sirius

Vinster

Statistik

0 DIF

1
1
2
2
1

3
4
4
3
3

5
3

6
9

2
1
2
3
2
2
1
1
3
1
2
1
1
1
1
2

1
3
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2

2
1
2
1
1
5
1
1
1
1
2
2
1
1
3

4
5
10**
3
2
5
4
9
4
7
6
18**
5
4
5
2

4
3
3
8
3
7
2
5
5
1
4
4
4
4
1
2

Statistik
Placering
botten

4
3
2
9
3
6**
4
5
7
3
3
1
2
3
4
4

placering topp

1
3
1
3
1
4
4
3
2
3
1
1
2
1
3
3

Släppt in mål

1
6
4
3
2
6
13**
4
2
5
5
15**
6
2
4
3

Mållösa

1
1
2
1
1
1
2
1
2
4
4
5
2
1
1
1

Gjort mål

Av alla 28 straffar har det blivit mål på 21 (75%) av dessa (om retur
räknas det som missad/räddad även om returen hår i mål). Hemmalagen har gjort på 10 av 15 (67%) medan bortalag 11 av 13 (85%)

Rekord 2020

AIK
BK Häcken
Djurgården
Falkenberg
Hammarby
Helsingborg
IF Elfsborg
IFK Göteborg
Kalmar FF
Malmö FF
Mjällby
Norrköping
Sirius
Varberg
Örebro
Östersunds FK

4
15**
4
9
5
3
5
18**
9

**Svit inledd 2019

Hållit nollan

Flest straffar emot sig har AIK fått, 4 (3, 75% i mål). Därefter två lag
med 3 straffar emot, Hammarby (67%) och Kalmar FF (67%). Vi har
fått två straffar emot oss - båda i bortamatchen mot Göteborg (då
vi också fick straff). En av straffarna gick i mål den andra räddade
Bråtveit

* levande svit

Förluster

Bara Helsingborg och Falkenberg är utan straffsparkar så här långt

Utan Vinst

Det lag som fått flest straffar med sig är Varberg med fyra straffar
(75%, (3) i mål);därefter fyra lag med tre straffar vardera,
Djurgården (100%), IFK Norrköping (100%), IFK Göteborg (67%)
och Malmö (33%)

Oavgjorda

I omgång 4 utdömdes inte mindre än 7 straffar i sex olika matcher

Längsta sviter 2020
Vinster
Norrköping, Malmö*
Utan förlust
Norrköping
Oavgjorda
Elfsborg, Göteborg*, Helsingborg*
Utan vinst
Falkenberg*
Förluster
Kalmar
Hålllit nollan
Häcken
Mållösa
Helsingborg
Gjort mål
Norrköping*
Släppt in mål Falkenberg*

Utan Förlust

28 straffar har det dömts ut i årets allsvenska. 15 straffar eller 54% till
hemmalag.

Vinster

Lite fakta om straffarna i årets Allsvenska

2
2

13

3

5

2
14

2
4

6
2

3

1

2

1
8

13

13

13
16
12

16
7

12
15
7

14
6

12
7

14
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

14 jun
17 jun
21 jun
28 jun
01 jul
06 jul
12 jul
15 jul
19 jul
22 jul
26 jul
01 aug
05 aug
09 aug
12 aug
15 aug
22 aug
30 aug
10 sep
13 sep
20 sep
27 sep
04 okt
18 okt
25 okt
01 nov
08 nov
22 nov
29 nov
06 dec

Statistik Allsvenskan

3
8
13
4
11
10
5
3
7
6
5

Victor Wolf
Adam Lagebäck
Bojan Pandzic
Kaspar Sjöberg
Glenn Nyberg
Bojan Pandzic
Kaspar Sjöberg
Fredrik Klitte
Glenn Nyberg
Victor Wolf
Glenn Nyberg
Bojan Pandzic

Spelade minuter
Mål

k
c

k

k

4

118

b

852

1

23
17

k

17

9 k

24

9

b

17

19

20

b

14

b

14

b

934

125
1

b

b

b

b

9

b

738

710

28

3

b

35 27

11
11

17

11

1

b

9

1

220

30
11

9

b

11

720

29
1

1

b

24 1

5

129

24

b
1

b

23

b

b

b

22

14

b

5
b

b 1

b

5

21
b 1

Melker Jonsson

16

Erland Tangvik

15

b

k

b k

425

b

b k
k

14

b

6

4 k

16

12
b

b

k

b

11
b

Tommi Vaiho

10

Oscar Pettersson

9

Alexander Abrahamsson

8
b

Curtis Edwards

6

Fredrik Ulvestad

5

Emmanuel Banda

4

Erik Berg

2

Emir Kujovic

BortapublDomare

Nicklas Bärkroth

Plac Publik

Kalle Holmberg

2-0
1-2
0-3
5-0
0-1
2-2
2-1
1-0
0-1
0-0
1-0
15:00
19:00
17:30
19:00
15:00
15:00
14:30

Aslak Witry

Res

B
H
B
H
B
H
B
H
B
H
B
H
B
H
H
B
H
B
B
H
B
H
B
H
H
B
H
B
B
H

Jonathan Augustinsson

H/B

Edward Chilufya

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

PK Bråtveit

Datum

Jonathan Ring

§ Ny spelare

Astrit Ajdarevic

* Utlånad
** Lämnat klubben

Haris Radetinac

SC = Svenska Cupen

Skadad/sjuk
! Utlånad
men tillgänglig
för spel
Avstängd
*avs
Utlånad
X Lämnat
Inte tillgänglig
**
klubben

Kevin Walker

siffra anger vem bytet gjordes mot

SC = Svenska Cupen
Djurgården Fotboll !2020
Utlånad men tillgänglig för spel

Jesper Karlström

Avbytare

Skadad/sjuk
avs Avstängd

Elliot Käck

b = Utbytt
k = Lagkapten
Siffra anger antal
mål
Avbytare

Ej tillgänglig
Flagga anger
landlagsuppdrag

Jacob Une Larsson

Startspelare

b = Utbytt
k = Lagkapten
Siffra anger antal mål
Ej tillgänglig
Flagga
anger
siffra
anger
vem bytet
landlagsuppdrag
gjordes
mot

Jesper Nyholm

Startspelare

814

970

711

1

2

2

b

8

6

b

17

167

577

818

1

1

26

24

9

978
5

459

0

107
1

270

0

0

BK HÄCKEN
Christoffer Källqvist

PK Bråtveit

30

Tommi Vaiho

26 Peter Abrahamsson

35

Erland Tangvik

29 Jonathan Rasheed

2

Jesper Nyholm

3

Johan Hammar

4

Jacob Une Larsson

4

Joona Toivio

5

Elliot Käck

5

Elohor Godswill Ekpolo

15

Jonathan Augustinsson

12 Jaakob Hedquist

16

Aslak Witry

14 Óskar Sverrisson

21

Erik Berg

21 Rasmus Lindgren

26

Linus Tagesson

22 Tobias Carlsson

27

Melker Jonsson

24 Leonard Zuta

28

Alexander Abrahamsson

25 Aiham Ousou
28 Adam Andersson

6

Jesper Karlström

8

Kevin Walker

6

Alexander Faltsetas

9

Haris Radetinac

7

Ahmed Yasin

10

Astrit Ajdarevic

8

Erik Friberg

11

Jonathan Ring

11 Viktor Lundberg

14

Edward Chilufya

13 Adnan Maric

19

Niklas Bärkroth

16 Leo Bengtsson

22

Emmanuel Banda

17 Gustav Berggren

23

Fredrik Ulvestad

18 Kevin Yakob

24

Curtis Edwards

17

Kalle Holmberg

20

Emir Kujovic

29

Oscar Pettersson

19 Daleho Irandust
20 Ali Youssef
23 Patrik Wålemark
9

Gustaf Nilsson

10 Jasse Tuominen
15 Alexander Søderlund
Dagens domarteam: Huvuddomare Bojan Pandzic
Assisterande Domare: Niclas Ivarsson, Daniel Yng Fjärdedomare: Johan Krantz

Kommande matcher
Varbergs BoIS - Djurgården 5 augusti kl 19:00
Djurgården - Hammarby 9 augusti kl 17.30

- Avstängd vid ytterligare en varning

1

12

- tröja indikerar att spelaren är i matchtrupp

start
ersättare
byte/mål

start
ersättare
byte/mål

DJURGÅRDEN

