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Derbydags!

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

Med seger i derbyt mot AIK inleddes en
segersvit som just nu är uppe i tre matcher.
Visst det är inte något som skrämmer men
sett till hela spelet så finns det en stigande
kurva för oss även på längre sikt. Och med
fjolåret i minne så vet både vi, fans, spelare
och ledare, samt våra motståndare att vi har
en hög kapacitet när allt sitter. Visst finns det
många som hävdar att vi överpresterade i
fjol. Och ja, visst det var inte någon kassaskåpssäker mästartitel vi tog hem men desto
skönare med kämpandet och kampen som
kom med det. Jag kommer aldrig att glömma vändningen i Norrköping i andra halvlek
och hur Alf Johansson sa i paus – helt lugnt
– inga problem det här fixar vi i andra. Pelle
Kotschack var inte lika övertygad och hade
svårt att vara stilla på läktaren… Men att
vi under samma år inte tog en enda derbypoäng under Allsvenskan var ändå lite surt
när året summerades. Visst, att vinna ett guld
smäller så klart högre. Men det sagt segern i
senaste derbyt mot AIK var nästan lika skön
som vändningen i Norrköping. Visst vi har
slagit ut både AIK och Hammarby i cupen
de senaste åren så vi vet ju att vi kan vinna
derbyn. Och resultaten de senaste åren har
knappast varit rättvisa heller. Vi har ofta
dominerat stora delar av matcherna för att

tappa på slutet, ibland bara till oavgjort men
även gått helt lottlösa för många gånger.
Därför är segrar i derbyn extra goda karameller, för att smälla dem lite på fingrarna
helt enkelt. Nu är inget helt enkelt i derbyn
och det är ofta små marginaler som avgör.
Därför är det viktigt att alla detaljer sitter på
plats så att man inte tappar på skitsaker. Att
spelarna kommer att vara taggade tror jag
inte är några problem, för trots att vi inte har
publik på matcherna i år så är jag övertygad
om att de känner allvaret in på varje nerv när
matchen är igång och även innan.
Förutom derbyt har vi även en lottning till
Champions League kvalet under söndagen. Matchen kommer att spelas antingen
hemma eller borta och alltså inget returmöte. Därför är det så klart extra viktigt att
vi har lite tur med lotten och sedan även i
matchen så klart. Hela kvalet (tre matcher)
spelas i enkelmöten. Mer om matcherna och
lottningen i nästa program till matchen mot
Mjällby som spelas redan på onsdag…
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Inför matchen
Truppstatus:
– Edward Chilufya, Alexander Abrahamsson och Nicklas Bärkroth är fortsatt inaktuella för spel, säger naprapat Christian
Andersson.

leder vår interna skytteliga med sex fullträffar - varav fyra från straffpunkten, står
på tre varningar och riskerar därmed en
avstängning när och om han får ett fjärde
kort.

Oscar Pettersson är sjuk och är inte aktuell
och sedan tidigare har ju Astrit Ajdarevic
tagit en time-out från fotboll och tränar
på egen hand. Haris Radetinac som gick
ut efter en halvlek i senaste matchen borta
mot Varberg är med i truppen. Haris hade
känningar i ljumsken men det har känts
bra på träning. Återstår att som om han är
aktuell för startelvan eller om vi kan förvänta oss ett inhopp.

Matchtruppen jämfört med Varbergmatchen, då bara innehöll 17 spelare, saknas
Linus Tagesson

Erik Berg och Jesper Karlström är tillbaka
efter avstängningen. Fredrik Ulvestad som

Thomas Lagerlöf inför matchen:
- Det går ett i ett nu med matcherna och
vi hinner knappt träna. Det handlar mest
om att utvärdera den match man har spelat och få ordning på kropparna och förbereda oss mentalt och fysiskt inför nästa
match. Det är roligt med mycket matcher
och jag tycker vi har uppträtt fysiskt starka
i matcherna!

Dagens motståndare Hammarby tippades
av många att ligga i toppen och till och
med vinna allsvenskan ganska klart i år.
Med förra årets avslutning där laget öste
in mål och verkade näst intill ostoppbara
var det kanske inte en oväntad förväntan
men i år har det gått trögare. Laget ligger
dock på samma placering som man gjorde
efter tretton omgångar i fjol, sjua. Visserligen med två mindre poäng än vad man
hade då men ett mindre poäng avstånd till
Malmö som ledde tabellen precis som i
årets serie.
Thomas Lagerlöf om Hammarby:
– Hammarby spelar ganska likt som de
gjorde förra året även om dom inte fått resultaten med sig i år. Men de är ett bra lag
som spelar bra fotboll i matcherna även
om det kanske varit under lite kortare perioder i år än förra säsongen. Men de har

många spetsiga spelare där ute på plan.
Vad är extra viktigt i förberedelserna inför ett derby?
– Derbymatcher lever ofta sitt eget liv lite
grann, dagsform och trend spelar inte in
lika mycket som i en vanlig match. Det är
klart att vi precis som i alla matcher måste
läsa av motståndarna och förbereda oss
på olika sätt men derbymatcher påverkas
mycket av första målet och vilka som tar
initiativet. Det är mycket känslor inblandat och det gäller att håla huvudet kallt
och lita på sitt eget spel och inte låta känslorna ta över allt för mycket.
STEFAN ERLANDSSON
DIF.SE

12 PER KRISTIAN BRÅTVEIT
Per Kristian, eller som han oftast kallas P K, Bråtveit kom till Djurgården
inför säsongen 2019. Tänkt som första målvakt efter Andreas Isaksson. Fick
dock stå tillbaka när Tommie Vaiho gjorde en succésäsong men i år är det
kanske omvända roller? I år var det i alla fall Vaiho som startade mellan
stolparna och PK fick vänta på spel men sedan har det gått bättre och bättre...
Vi fick ett samtal med norrmannen från Haugesund efter senaste hemmamatchen som slutade med seger 3-1 mot BK Häcken.
Fin match, bra jobbat!
– Tack!
Vad säger du om matchen som helhet?
– Det är en väldigt bra match av oss. Det känns som att vi ska ta det hela vägen. Det börjar lite skakigt. Men sen har vi mycket bra koll.
Och din egen insats?
– Jag är aldrig nöjd när jag inte håller nollan. Men det var inte så mycket att göra på
målet, det var en upprullning där, ett fint mål. Förutom det så har de några skott i andra
halvlek. Så det var en ok match.
Det var ju en farlig nick på en fast situation i andra halvlek där du var
nere och räddade, sen gör de mål på returen men han var klart offside. Vad
säger du om den situationen?
– Nej det var skitdåligt, jag ska hålla den. Men jag trodde inte han som nickade skulle
träffa så jag var nog lite ur balans så då blev det sådär. Men det var skönt att kolla på
linjemannen som höll upp flaggan.
Men du har ju bra reflexer.
– Ja, det är en av mina styrkor, men jag borde ha gjort det lite bättre där.

Spelarprofil

Spelarprofil
Vilka är dina styrkor överlag?
– Spelet med fötterna. Jag älskar att spela
med fötterna, det är nog min största styrka. Och så är jag snabb på “streck”.
Förlåt?
– Snabb på strecken, ja alltså reflexer. Speciellt skott på nära håll där jag får lite tid.
Sedan är jag ganska offensiv på planen där
jag är ute och plockar bollar och så. Det är
väl där jag har mest potential att bli mycket bättre och tuffare.

Du var ute mycket och plockade ned
bollar idag och så hördes du ordentligt, du vrålade så det hördes över
hela arenan.
– Ja, jag jobbar på det en del och som sagt
så är jag ganska offensivt lagd och ska ut
och ta bollarna. Men det är inte alltid jag
har rätt timing så det har jag jobbat mycket med sedan jag kom hit. Men det känns
bättre och bättre och ju mer jag får spela
desto mer vågar jag.

Känns det så, att du vågar allt mer?
– Ja, i jämförelse med första matchen
som jag fick spela sedan jag kom tillbaka.
Då spelade jag på säkerhet för att få en go
känsla. Nu känns det som att jag är inne i
det och då går jag på de bollarna som jag
tidigare hade varit mer försiktig med. Så
det känns bra.
Det är viktigt.
– Ja.
Det här var väl nionde matchen du
spelade va?
– Ja du haha. Vet faktiskt inte.
Förra året blev du ju petad, hur
känner du nu med din roll i laget?
– Det var egentligen bara att jobba hårt
när jag blev petad. Det var inte så mycket

annat att göra. Jag tänkte att om jag får
chansen så ska jag visa att det är jag som
ska spela. Jag tycker att det känts bättre för varje match. Och jag känner mig
tryggare med dem jag har framför mig på
planen. Relationen med laget, medspelarna, är den största utmaningen när man
inte spelat på ett tag. Det tekniska sitter
hela vägen, men spelet med laget, det sitter mycket bättre nu.
Det är ingen som ifrågasätter att
du är nummer ett nu. Känner du så
själv?
– Jag vet ju att Vaiho (Tommi) vill in igen.
Om jag inte gör det tillräckligt bra så har
vi målvakter bakom mig. Men nu får jag
spela match efter match och det känns jättebra.

Har du något favoritlag ute i
världen?
– Manchester United. Det har varit en
jobbig period rätt länge att vara Unitedsupporter men det har blivit bättre efter
Coronan.
Vad gör du mer på fritiden?
– Jag älskar att spela kort efter träningen
eller gå ut och ta en kaffe eller lunch. Det
är kanske det bästa, när tjejen är på jobbet
så får jag lite tid för mig själv och kan göra
vad jag vill.

och hålla henne glad haha.
Du umgås inte bara med fotbollsspelare?
– Nej då, vi har kompisar från Haugesund
här också.
Har du någon favoritplats i Stockholm?
– Det skulle vara ett uteställe efter en vinst
kanske, hehe. Efter AIK-vinsten var vi på
Sturehof, det var fint, det är det nog inget
som slår. Men annars är vi nog rätt ofta på
Norra Bryggan i Norra Djurgårdsstan och
käkar lunch.

Har du en norsk tjej?
– Ja, hon följde med mig hit. Hon vill alltid
på dubbeldejt så det är bara att hänga på
Nu har ni vunnit två raka matcher
mot AIK och Häcken. Är ni ett topplag?
– Det är vi. I de matcher jag har spelat och
vi har förlorat så har vi varit tillräckligt bra
för att vinna eller ta poäng. Så det är väl
bara att det har lossnat lite offensivt också. Vi är skitbra defensivt, vi släpper inte
till jättemycket. Så länge vi får utdelning
framför mål så brukar det bli vinst. Det
känns bra.
Vilken är din bästa match i år?
– Hmm, jag vet inte. Straffräddningen mot
Göteborg… men matchen mot AIK kanske
var bättre överlag. Jag kände mig skitbra
hela vägen, jag tänkte att ”de kommer inte
göra mål”.
Räddningen på Sebastian Larsson
frispark är ju högsta klass.
– Ja, hehe det var fint att få göra den.

Har du kollat på den i efterhand?
– Ja det har jag gjort. Det är inte så att jag
gillar att kolla mig själv men vi får ju videos av Nikos (Gkoulios, Djurgårdens målvaktstränare min anm) med klipp från alla
aktioner under en match. Så då får vi veta
vad vi gjort bra och mindre bra. Det håller
spelarna nere på jorden.
Vilka umgås du med i laget?
– Det blir mycket med norrmännen, Aslak
(Fonn Witry) och Erland (Tangvik). Ulvestad har fått en liten dotter så han får
inte vara med på allt det sociala haha. Sedan hänger jag kanske mest med Curtis
(Edwards) men även med Jonis (Jonathan
Augustinsson), Karlis (Jesper Karlström)
och Ring (Jonathan).
Bilden många har av er fotbollspelare är att ni fikar och spelar
FIFA hela dagarna. Gör ni något
annat?

OLLE ERIKSSON
BLÅRÄNDERNA
blaranderna.se

Per Kristian Worre Bråtveit
f. 14 feb 1996 Haugesund, Norge (24 år)
Längd 187 cm
Tröjnummer 12
Position Försvar/mittfält
Kontraktslängd: 2022
Moderklubb Djerv 1919 (Haugesund, NO)
Spelare
2012-18 FK Haugesund (NO)
2019- Djurgården
Landskamper (för Norge)
U21
9		
U19
U18
2		
U17
U16
6		
U15

1
7
1
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– Nej jag spelar inte FIFA. Men jag gillar
att fika. Sedan kollar jag rätt mycket fotboll. Jag följer Haugesund och norsk fotboll, men även Allsvenskan eller Premier
League.

Tre raka segrar och spelet ser allt bättre ut. I senaste matchen mot Varberg,
var både Berg och Karström avstängda men ersättarna Nyholm och Edwards gjorde ett bra jobb. Haris hade en bra halvlek men tvingades tyvärr
bryta pga känningar i ljumsken och det var inte läge att chansa på den
regntunga planen.
STEFAN ERLANDSSON

Tony Lydén, 52 år, Kungsholmen
Tony skriver gärna mycket och analyserar med en objektiv blick, eller, ja, så objektiv man kan vara som fotbollssupporter i alla fall. Läsarna känner säkert igen
honom från Tränarintervjuerna och analyserna av laget. Varit med i matchprogramsgruppen i snart 20 år.
Fredrik Dahlheim, 39 år, Gärdet
Har följt DIF sedan – 93, flyttade fr klacken till sektion O i början av
2000-talet, sitter i dag sektion 107. Har en komplett säsong, 1999
såg jag alla hemma & borta matcher och belönades med att vi åkte ur.
Arrangerade Guldfesten på Cafe Opera 2005

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. @GudMot på Twitter
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.
Hamid Ershad Sarabi, 35 år, Blåsut
Hamid är bekant namn för många läsare. Gjorde Bågspännaren 201516, och matchprogrammet innan i lite olika format sedan 2009. Även
varit fotograf för Järnkaminerna och Djurgården Fotboll.

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.

1)
Nyholm har gjort bra inhopp och även spelat bra från start i två matcher. Bör
han spela mer än ”bara” vara inhoppare – ska vi rulla runt på tre mittbackar mer eller
ska vi omformulera något för att få mer speltid för Nyholm?
TL: Med tanke på att Berg har en stökig skadehistorik tror jag inte vi skall underskatt
värdet av att ha tre bra mittbackar i truppen. Dessutom har Nyholm kommit tillbaka
från en skada som hållit honom borta från fotbollen i nästan tre år. Nu fick Berg välbehövlig vila inför derbyt med Hammarby. Även om spelarna är hela så sliter det så klart
på kroppen att spela två matcher i veckan. Jag tycker nog det är bra att Kim och Tolle
roterar, ivf initialt. Sedan skulle det vara intressant att ställa upp med en tre/fem-backlinje när det passar. Ett konstellation vi inte sett ännu är Berg och Nyholm, men det lär nog
bli så inom kort då Une Larsson spelat alla matcher utom den mot HIF.
TP: Tycker trots allt utgångsläget ska vara Berg/Une. Att vi har en tredje fin mittback är
bara bonus och är övertygad om att vi kommer behöva alla tre under säsongen hur som
helst. Flytta upp Berg? Nej, lär tära mer på honom.
FD: Även om Nyholm gjort det väldigt bra så är det ingen idé att ändra på ett vinnande
koncept med fyrbackslinje, bättre att varva Berg/Nyholm då vi står inför ett tufft matchande hela säsongen ut.
JT: Jag tror att i och med att han visat sig vara på samma nivå som Berg och Une så
borde man rotera på alla tre. Det är många matcher och tätt spelschema även framåt så
jag tror inte det blir något stort problem.
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TP: Alla är överens: från tränare och Bosse till oss fans: vi måste förstärka offensiven.
Tycker Ogbu i Mjällby ser jäkligt fin ut men kanske inte den positionen som är prio.
FD: Bärkroth saknas verkligen och chili har bra potential på sikt.
Ajdarevic: Har väldigt svårt att se att vi ska få se honom som startspelare i DIF framöver.
Redan Innan sin mentala breakdown hade han svårt att ta en plats i startelvan och undantaget guldmatchen har han inte uträttat något sen han kom, tror och hoppas att vi
kan bryta kontraktet med honom snarast möjligt och frigöra lönebudget för ett etablerat
nyförvärv.
JT: Jag ser förstärkning på ytterposition samt offensiv mittfältare/släpande anfallare
(beroende på hur man benämner det) som de viktigaste förstärkningarna att göra nu.

HES: Nyholm har gjort det jävligt bra, men frågan är om han håller match efter match
på längre sikt. Dessutom har vi bara tre friska mittbackar just nu, så jag ser hellre att vi
roterar på Berg och Nyholm som vi hittills gjort.
OE: Det är ett tight spelschema i Allsvenskan och nu ska vi dessutom spela i Europa. Så
jätteviktigt med tre mittbackar av toppklass som kan rotera. Nyholm ska matchas klokt,
ser ingen anledning att ändra spelsystem bara för att samtliga ska få lira samtidigt. Det
kan man möjligtvis göra i enstaka matcher.
2)
Med Bärkroth, Chilufya skadade länge nu och dessutom Ajdarevic som varit
borta en tid nu har vår trupp tunnats ut på mittfältet. De är ju alla tre offensiva spelare
som vi saknar i spelet, speciellt om vi får ytterligare skador. Hur viktigt skulle ni säga
att det är att vi får en förstärkning och breddning av truppen för just dessa spelare?
TL: Nu gjorde Haris en ruggig första halvlek senast mot Varberg men det är på kanterna vi saknat spets, speciellt då det gäller fart. Bärka och Chili är våra två snabbaste
spelare. Det finns så klart varianter där använder kanterna lir annorlunda. Att spela med
inverterade yttrar, som DIF gör ibland, är en sådan. Då gäller det för ytterbackarna att
komma överlappande. Men, det går inte bortse från att vi skulle bli ett snäpp bättre med
en Kerim eller Mange nästan direkt. Sedan kommer vi till ett Europaspel där det kanske

HES: Nu är ju både Bärkroth och Chilufya tillbaka i träning, och Harris verkar kunna
spela 90 minuter vecka in och ut. Samtidigt har Ring som inte ens varit i närheten av
sin topp börjat se lite bättre ut. Men det är helt klart att vi behöver någon mer offensiv
kraft, som dessutom har lite fart i sig. Jag hoppas att det inte är helt kört med Kerim än,
det hade varit perfekt på alla sätt. Men oavsett tycker jag att vi behöver ta in någon mer
kreativ och snabb offensiv kraft.
OE: Chili och Bärka är tillbaka i träning vilket är glädjande. De är snabba yttrar och
behövs verkligen. Jag litar på Bosse här, vi ska inte panikvärva men har vi scoutat spelare
vi är säkra på kommer leverera så är det välkommet. Bänken är inte särskilt bred. Drömmen vore en ytter och en tia som kommer som Bosman.
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kommer bli än viktigare. Jag skulle säga att det är helt avgörande för våra chanser i höst
att få in en eller två offensiva krafter.

FD: Kalmar har högre potential än tabellen visar. Med tanke på IFK satsning i år, så är
deras tabellposition mest förvånande.
Råttornas tapp är mer begripligt men samtidigt sett till tidigare tabellplaceringarna de
senaste tio åren det klart största fiaskot, de har förtvivlat svårt att göra mål.
Om de inte värvar offensiv spets så kommer de fortsätta vara med i botten framåt hösten.

TP: Klart det går att hota dom, men då måste vi i stort sett vara felfria över året och det
kommer vi inte vara. Vi spöar dom förstås på hemmaplan!

JT: AIK utan tvekan. Efter ett decennium av topplaceringar och bra ekonomi är det ett
mysterium hur de på eget grepp lyckats rasera det mesta till denna säsong. Det hela
påminner lite om när Hammarby sparkade Sören Cratz för att man inte spelade tillräckligt rolig fotboll...

FD: Jag sa även efter Pekings starka öppning att MFF borde kunna promenera hem serien. Peking visar dock med värvningarna Hallenius & Wahlqvist att man vill ta upp
kampen på allvar. DIF är outsider till guldet, vi får först och främst försöka befästa en
Europaplats.
JT: De har en väldigt bra position nu, men det är klart det går att hota dem. Det kan bli
en s.k. sexpoängsmatch i returen mot dem.
HES: Jag var säker på att tåget hade gått för alla andra när Norrköping såg ut att inte
kunna förlora i början av serien, så jag vågar inte riktigt uttala mig igen. Men Malmö ser
riktigt starka ut. Truppen är helt överlägsen i hela serien och de verkar ha fått igång sitt
spel. Men med den här säsongen vet man aldrig..
OE: Malmö hade ett grepp förra sommaren också men kom in i en period av en massa
kryss där vi kom ifatt. Klart något liknande kan upprepa sig. Men det är inget jag ligger
sömnlös över. Prio är att landa topp tre och att komma långt i Europaspelet.
4)
Längre ner i tabellen hittar vi Göteborg, AIK och allra längst ner Kalmar som
har det riktigt svårt just nu. Vilket lag har egentligen floppat värst som ni ser på det?
TL: AIK utan tvekan. De skulle spela en ny modern offensiv fotboll kryddad med massa
ungs talanger från 08. Hela media hyllade detta projekt. Några omgångar in i säsongen
får Norling kicken efter förlusten mot oss. Nya tränaren fick inge omedelbar effekt utan
den negativa trenden fortsätter rakt ned. Påminner till del om AIKs säsong 2010 där de
parkerade i botten efter att vunnit guldet 2009. Poya IFK Göteborg spelar ivf fin fotboll
och jag tror inte det krävs så mycket för att det skall bli betydligt bättre, där finns bra
intentioner. Kalmar är Kalmar och Nanne är Nanne, som förväntar tycker jag.
TP: Måste ju trots allt vara Hammarby som har tappat väldigt mycket av sitt självklara
spel och självförtroende. Mycket överraskande. Att Göteborg inte lyckas förvalta sitt fina
kontringsspel är en gåta. Tycker hela tiden att de ”har något” men så blir det motgång
efter motgång. Däremot har de ju vunnit en titel vilket borde rädda mycket.

HES: Måste ändå vara AIK, sett till deras trupp och deras budget, men också vilken
tränare de haft. Göteborg räddade lite säsongen med att vinna cupen. Kalmar är… Kalmar. Inga förväntningar direkt.
OE: Klart att det är gnaget. SM-guldvinnare så sent som 2018 med samma tränare, det
är en riktigt svag trend de hamnat i med ett spelsystem som spelarna inte behärskat.
Ekonomin har också tagit stryk så de har mycket att fundera över borta på Karlberg.

DIF-Panelen

DIF-Panelen

3)
I tabellen har Malmö nu gått om och förbi Norrköping som tappat sitt övertag
snabbt. Kommer Malmö nu hålla greppet om serien, eller går det att hota dem?
TL: Malmö blir svåra att hota i år, men det är ändå 17 omgångar kvar, mycket att spela
om. Peking tror jag inte kommer hålla, de körde all-in på att spela samma elva hela tiden.
De ser ut att få lida för det nu, men de kommer så klart komma topp-4 utan problem.

DIF-Panelen

5)
Dagens motståndare Hammarby har ju inte levt upp till fjolårets målfabrikation och förväntningar på laget inför säsongen. Hur tror ni matchen artar sig mot ett
förmodat revanschhungrigt Hammarby?
TL: Vi går så klart in som favoriter och bör ta tag i taktpinnen direkt. Den fart och
självförtroende som Hammarby hade förra år är som bortblåst. Jag tror de saknas Djurdjic mer än de kanske trodde. Det kommer så klart bli en kamp där jag är mest orolig över
Ludwigsson som är en traditionell tung löpande forward som gör det enkla bra. Annars
kommer vi med stort självförtroende efter tre raka vinster och en trupp i bra slag.
TP: Har de en bra dag och hittar tillbaka till sitt forna snabba spel och passkicklighet kan
vi ligga risigt till. Ludvigsson ser stark ut och kommer försöka löpa sönder våra backar
så gäller att ha stenhård koncentration i 90+. Tror dock att vi kommer äga mitten som
alltid, deras mitt har varit klart underkänd i år. Vår stora akilleshäl är förvaltningen och
att vara snabba och direkta när vi har möjligheten. Har som vanligt innan derby låga
förväntningar och glömmer inte bort att aik faktiskt kunde ha vunnit utan PK:s finfina
räddning! Fokus!!
FD: Vi går ut som storfavorit för första gången på väldigt länge.
Bajen är i en riktigt negativ trend och har svårt att få till sitt ”berömda” anfallspel. Ställningskrig att vänta, vi kommer dominera bollinnehavet och vinner med 1-0 (Ulvestad)
JT: Derbyn är alltid derbyn, och det kommer troligen vara en jämn och ganska fysisk
match. Jag tycker dock vi har ett mycket bättre fungerande eget spel. Jag tror inte vi kommer förlora, utan att det blir kryss eller seger. Haris har varit matchvinnande för oss två
matcher i rad, så varför kunde inte han få bli derbyhjälte med ett segermål idag?
HES: Derbyn är alltid svåra, men går vi in med samma mentalitet och samma spel som
mot gnaget kan det gå vägen. Gäller bara att fortsätta som vi spelat senaste matcherna
och ha tålamod.
OE: Jag tycker det är svårt att bedöma matchbilden. Så dåliga har de inte varit. De har
framförallt haft problem med målfabrikationen. Det är viktigt att de inte får flyga fram,
rättvända med bollen. Vi får hoppas att det inte lossnar idag.

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

Åtta snabba med
Super-Bosse:

”Har höga
förväntningar på
honom”

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson räknar med att inte sälja någon
spelare i detta fönster, men värvningar blir det sannolikt.
Det är väntans tider för alla Djurgårdsfans då sommarfönstret är öppet. Djurgården har
lämnat ett kontraktsförslag till Kerim Mrabti och väntar på svar denna vecka eller nästa.
Det ryktas om Magnus Eriksson och Stefano Vecchia men inget är kommunicerat från
klubben. På frågor om diverse spelare svarar sportchef Bosse Andersson kort att man
inte kommenterar spelare som tillhör andra klubbar.

Bosse Andersson säger att det finns många utmaningar i detta transferfönster för
Djurgårdens del.
– Det är viktigt att inte få rörelser i truppen, att spelare skall lämna eller vilja
lämna. Att de förstår detta och har respekt för det.
– Vi kommer inte sälja någon spelare i
detta fönster i Sverige som stänger den 25
augusti. Problemet är att många fönster i
Europa stänger senare, men jag tror att
det kommer vara väldigt få försäljningar
ifrån Sverige i år. Det är mer aktuellt att
sälja i september/oktober, men vi planerar inte för det.

Vad finns det mer för utmaningar?
– Vi tänker kortsiktiga och långsiktiga investeringar och hur nästa år ska se ut. En
utmaning för vår del är det kostnadsmässiga 2021.
Med Astrits ledighet och Chilufya, Bärkroth och Abrahamsson på
skadelistan har truppen tunnats ut
en hel del. Hur ser du på truppen inför CL-kvalet?
– Chilifya och Bärkroth är två tuffa avbräck som vi hanterat på ett bra sätt, de
är dock snart i full träning. Abrahamsson
har lite längre tid och Astrit kommer att
dröja ännu längre.

Är det aktuellt att förstärka eller agera på något annat sätt?
– Ja det är aktuellt.
Önskar Kim och Tolle någon speciell
spelartyp in?
– Ja, offensiva spelare. Det kan vara yttrar eller tior.

Ska Kerim Mrabti ge svar på ert kontraktsförslag denna vecka?
– Ja, eller nästa vecka.
Jesper Nyholm har fått spela en hel
del, hur ser du på den värvningen så
här långt?
– Lyckad.

Vad har du för förväntningar på
honom framöver?
– Har höga förväntningar på honom i
Djurgården långsiktigt.
Derbyt mot AIK gick riktigt bra, nu
väntar Hammarby. Vad har du för
tankar inför matchen?
– Har en bra känsla inför den matchen.

OLLE ERIKSSON
BLÅRÄNDERNA
blaranderna.se

Sommartransfers 2020
AIK
IN: Robin Tihi (Uppflyttad från U19), Bartosz
Grzelak (Tränare)
UT: Rickard Norling (Tränare)
BK Häcken
IN: Leonard Zuta (Konyaspor, TR), Jakob
Hedenquist (Uppflyttad från U19)
Djurgården
IN: Jesper Nyholm (Klubblös), Melker Jonson
(Uppflyttad från U19)
Falkenberg
Inget klart
Hammarby
IN: Akinkunmi Ayobami Amoo (Sidos FC,
Lagos), Axel Sjöberg (IK Frej, lån - kan spela
för båda klubbarna)
UT: Muamer Tankovic (Klubblös)
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)

IFK Norrköping
IN: Linus Hallenius (Kontraktsslös), Vladimir
Sudar (mv lån från Team Thorengruppen),
Lucas Lima (Uppflyttad från U19), Linus
Wahlqvist (Dynamo Dresden, DE)
UT: Carl Björk (Trelleborgs FF, lån)
Kalmar FF
IN: Douglas Bergqvist (Arka Gdynia), Adrian
Edqvist (Åter lån Go Ahead Eagles, NL)
Malmö FF
IN: Marco Johansson (Åter lån Mjällby),
Franz Brorsson (Åter lån Esbjerg fB, DK), Ola
Toivonen (Kontraktslös), Amin Sarr (Uppflyttad från U)
UT: Pavel Vadic (Lån Jönköpings Södra)
Mjällby
IN: Martin Spellmann (Klubblös, senast i
Strømsgodset, NO)
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)
Varberg BoIS
UT: William Kvist (Landskrona BoIS)
Örebro SK
UT: Jack Lahne (Amiens FC, lån avslutat),
Arvid Brorsson (Örgryte, lån), Alfred
Ajdarevic (IK Frej, lån)
Östersunds FK
IN: Francis Jno-Baptiste (AFC Eskilstuna, lån
avslutat), Brian Martin Pagés (CD Tenerife,
ES), Malcom Stolt (IFK Östersund)
UT: Jordan Attah Kadiri (Lommel SK, BE)

Namn i fet stil ny övergång sedan senaste programmet (1 augusti)

Matchrapport

Matchrapport

1 AUGUSTI, TELE2 ARENA, STOCKHOLMSARENAN

3

Djurgården - BK Häcken

21’ 45+3’ Holmberg
47’ Berg

Nyckelhändelser
4’
Gästerna har mycket boll inledningsvis utan att skapa så mycket
5’
Holmberg kommer till skott
när vi kommer för första gången in
i straffområdet. Abrahamsson boxar
bort
7’
Ulvestad när Irandust träffas
i nacken i kamp om bollen
Youssef när han är sen in
9’
mot Ring
10’
Karlström fäller Wålemark
och det blir irriterat på planen mellan spelarna
11’
Frispark mot vänstradelen av
straffområdet och Une Larsson ska
nicka undan men tvingar Bråtveit till
en bra räddning. Nära självmål alltså
13’
Youssef blir liggande efter
krock med egen spelare
17’
IN: Touminen UT: Youssef
18’
Flera spelare kommer med
fart men bollen kommer för långt
ifrån så Une kan lätt bryta
20’ 1-0 Kalle Holmberg. Witry
lyfter in till Haris som får ett bra
avslut och Holmberg kan ta hand om
returen och placera in bollen
Bra krossboll till Haris ledet
24’
till flera chanser. Inspelet från Haris
ställer till det för Abrahamsson som
trampar snett och får ont.
29’
Skott på mål från nära håll
30’
IN: Rasheed UT: Abrahamsson pga skadan. Andra i första
halvlek

Domare Bojan Pandic

32’ 1-1 Wålemark avslutar efter
ett snabbt passningsspel mellan fyra
spelare innan målet
36’
Radetinac skjuter från distans
men en bit över målet
37’
Inspel som går tvärsigenom
straffområdet till Witry men hittar
ingen vid passningen mot mål. Följs
upp av kompakt tryck
39’
Radetinac skjuter från snäv
vinkel, räddas till hörna
Frispark en meter från straf42’
fområdesgränsen till höger. På mål
men utan att hota PK
44’
Ulvestad tar in bollen i
straffområdet och faller i kamp om
utrymmet framför mål. Ingen signal
kommer dock
45+1’
Jätteläge för Toivio på
hörna men missar avslutet när bollen
rensas precis rätt läge
45+3’ 2-1 Holmberg får ladda
länge från distans, fintar och placerar
in bollen i vänstra krysset
45+4
Ring dribblar i straffområdet när vi kommer tre mot tre men
får bara med sig hörna
Halvtid
47’
Walker tacklas i ryggen och
frispark till höger om straffområdet
48’ 3-1 Berg! Witrys frispark in
i farligt läge och Berg kan styra in
bollen med klacken efter Unes skott
(Bild uppe i mitten)
49’
Ring serverar Walker till vänster som avslutar precis utanför

Wålemark 33’

1

Wålemark skjuter i stolpen
50’
efter Witrys misslyckade brytningsförsök
58’
Berg (fjärde, avstängd nästa)
efter sen tackling på wålemark
60’
Radetinac i kontringsläge
men Rasheed ute långt och hinner
först på bollen
65’
har en hel del bollinnehav
men kommer inte nära målet.
68’
farligt inspel men Une Larsson kan akrobatiskt rensa till hörna
70’
Ring rycker sig fri och vill
gärna göra mål. Lite för hårt och
utanför dock
71’
IN: Banda, Kujovic UT:
Walker, Holmberg
75’
Ulvestad med ett pressat skott
till vänster om målet
78’
Irandust med ett skott utanför
straffområdet, touch i ribban och ut
78’
Karlström (fjärde avstängd
nästa)
79’
IN: Nilsson, Lundberg,
Hammar UT: Söderlund Irandust,
Wålemark +1 (!!!!!!)
81’
Banda med ett avslut som
täcks ut
Frispark som Bråtveit räddar
83’
och returen i mål men avblåst för
offside
85’
IN: Käck UT: Ring
90+4’
IN: Jonson (bild mitten
till höger) UT: Radetinac

Matchen i siffror
Bollinnehav
49-51
Avslut 		
19-7
...varav på mål
7-3
Hörnor 		
4-4
Gula kort		
3-1
Offside 		
3-2
Frisparkar
17-16

26
5

24

21

4

17

19
20

23

16
15
17
9

15

Djurgården

12
4
6
8
9
11
15
16
17
21
23

Per Kristian Bråtveit (MV)
Jacob Une Larsson
Jesper Karlström (K)
Kevin Walker 71’
Haris Radetinac
90+4’
Jonathan Ring 90’
Jonathan Augustinsson
Aslak Fonn Witry
Kalle Holmberg
71’
Erik Berg
Fredrik Ulvestad

Ersättare

11

8
6

23

21

4

16

30
2
5
20
22
24
27

Tommi Vaiho (MV)
Jesper Nyholm
Elliot Käck
85’
Emir Kujovic
71’
Emmanuel Banda 71’
Curtis Edwards
Melker Jonson 90+4’

BK Häcken

26
4
5
15
16
17
19
20
21
23
24

Peter Abrahamsson (MV)
46’
Joona Toivio
Godswill Ekpolo
Alexander Söderlund 79’
Leo Bengtsson
Gustav Berggren
Daleho Irandust
79’
Ali Youssef
17’
Rasmus Lindgren (K)
79’
Patrik Wålemark
Leonard Zuta

Ersättare

29
3
9
10
11
13
28

Jonathan Rasheed (MV)
Johan Hammar 46’
Gustaf Nilsson 79’
Jasse Tuominen 17’
Viktor Lundberg 79’
Adnan Maric
Adam Andersson

		
12

46’

Matchrapport

Matchrapport

5 AUGUSTI - VARBERG ENEGI ARENA, VARBERG

1

Varbergs BoIS - Djurgården
54’ Birkfeldt

Nyckelhändelser
5’
Försök med en långboll som så
när friställer Mathews
6’
Första hörnan i matchen blir
ganska farlig men Augustinsson
nickar undan
7’
Långskott som ser lurigt ut
men smiter utanför PKs högra stolpe
9’
Haris kommer loss på kanten
efter Kujos fina passning men hittar
inte rätt vid inspelet
10’ Ihärdigt regn gör att spelare
halkar och har lite svårt att få kontroll över bollen någon längre tid
14’
Ring stressar försvaret i
hemmalaget och vinner bollen i
straffområdet
21’
Augustinsson passar hemåt
men för löst och Seljmani snappar
upp bollen. PK räddar dock skottet
och returen täcks ut till inspark
24’
flera DIF-chanser och Käck
avslutar med skott klockrent i
ribbkrysset
29’ 1-0 Kujovic nickar in inlägget
från Haris som får mycket tid på sig
på högerkanten
38’
Snabbt uppspel efter inspark
och en nick bakåt från Une leder till
att Mathews är fri men han lägger
bollen utanför högra stolpen
Käck tar sig in långt i straf40’
fområdet och spelar in till Ring
som vänder runt och skjuter men
målvakten räddar
41’
Walker med fin passning mot
Haris som löper och jagar upp mot
backarna och målvakt. Målvaken är
lite sen och fäller Haris och domaren

Domare Mohammed Al-Hakim

blåser för straff
42’
2-0 Ulvestad är säker och
placerar in den nära högra stolpen
Halvtid
IN Witry UT Radetinac
46’
51’
Kujovic vinner bollen i straffområdet men bra försvarsspel håller
rent
52’
Zackrisson
Frispark men lyftning in i
53’
straffområdet där Ulvestad rensar
54’ 2-1 Brikfeldt lyfter in bollen
över PK från sväv vinkel
57’
Ring kommer in mellan försvararna men skottet täcks till hörna
60’
IN: Krezic, Norlin, Johansson, Winbo UT: Matthews, Ejupi,
Tranberg, Zackrisson
61’
Passning i straffområdet som
stoppas precis innan bollen når Ring
62’
Witry kommer i en omställning och skjuter utanför vänstra
stolpen
64’
IN: Banda UT: Edwards
65’
Banda för direkt ett läge när
hörnan letar sig ut itll honom men
täcks till ny hörna
Lite slarv i hemmaförsvaret
66’
ger Kujovic skottläge men räddas av
målvakten
67’
Krezic trampar illa och knät
viker sig och får behandling
69’
IN Fofana UT: Krezic
71’
Nyholm går upp i duell och
tappar luften, grinar lite illa och tar
sig för baksida lår efteråt
73’
Rig spelar till Kujovic som
skjuter strax över ribban
73’
IN: Holmberg UT: Kujovic

Kujovic 29’
Ulvestad (str) 42’

2

Johansson kommer i duell
76’
mot Augustinsson som går in framför och faller/fälls och får frispark.
Annars helt fritt läge för hemmalaget
79’
Hemmalaget biter sig fast på
Djurgårdens planhalva men kommer
inte till några lägen
81
Banda får bollen efter en
hörna och försöker placera in bollen
men den går en bit över målet
Holmberg med ett skott ur
82’
dålig vinkel
83’
Augustinsson smart till Ring
som serverar Holmberg och det ska
vara mål när han skjuter från nära
håll men målvakten gör en otroligräddning.
På hörnan som följer nickas
84’
bollen på mål och ny bra räddning
till hörna
85’
Chans till snabb omställning
men Walker och Augustinsson stoppar det läget
88’
Hårt skott som täcks av
Walker
90’
Holmberg kämpar till sig en
frispark på offensiv planhalva
Holmberg och Walker
90+2
kommer i omställningsläge men
Holmberg tappar bollen på mitten.
Varbergspelaren misslyckas dock
med bollen framåt och går til inkast
för DIF på offensiv del
90+3
IN Jonson UT Ring
90+4
Holmberg får chans till att
avgöra men når inte riktigt bollen i
kontringsläget
90+4
Seljmani med ett desperat
skott som går en bra bit utanför

Matchen i siffror (DIF först)
Bollinnehav
49-51
Avslut 		
15-14
...varav på mål
7-3
... i målställning 0-1
Hörnor 		
9-4
Gula kort		
0-1
Offside 		
0-2
Frisparkar
17-11

1
23

3

21

Djurgården

8

2

28

27

42

7
9
20

9

15

11

8
24

23

2

4
12

5

Varbergs BoIS

12 Per Kristian Bråtveit (MV)
2 Jesper Nyholm
4 Jacob Une Larsson (K)
5 Elliot Käck 46’
8 Kevin Walker
9 Haris Radetinac 46’
11 Jonathan Ring 90+3’
15 Jonathan Augustinsson
20 Emir Kujovic
73’
23 Fredrik Ulvestad
24 Curtis Edwards 64’

1. August Strömberg
2. Jon Birkfeldt
3. Hampus Zackrisson
60’
7. Robin Tranberg 60’
8. Albert Ejupi 60’
9. Astrit Selmani (K)
21. Luke Le Roux
23. Anton Liljenbäck
27. Tashreeq Matthews 60’
28. Erion Sadiku
42. Keanin Ayer

Ersättare

Ersättare

30
16
17
22
26
27

30. Stojan Lukic (MV)
Tommi Vaiho (MV)
Aslak Fonn Witry 46’ 		 4. Jesper Modig
6. Albin Winbo 60’
Kalle Holmberg 73’
11. Daniel Krezic 60’ 69’
Emmanuel Banda 64’
14. Adama Fofana 69’
Linus Tagesson
16. Alexander Johansson 60’
Melker Jonson 90+3’
19. Gustaf Norlin 60’

Bildades 1897
2020 spelar man sin 52:a säsong i högsta serien
2019: trea, Publiksnitt 24 232 (+553)
Hemmaarena: Tele2Arena (30 000)
Publikrekord: 31 810 mot Häcken 20 juli 2013 (Tele2),
15 626 mot Malmö FF 6 april 2004 (Söderstadion), 35 929
mot IFK Lidingö 14 september 1941 (Råsunda)
Tränare Stefan Billborn (f 1972) sedan 2018, tredje
säsongen
Svenska mästare 2001
Svenska cupen Finalist 1976/77, 1982/83, 2010

Truppförändningar 2020:
IN: Paulinho (Hapoel Beer-Sheva), Gustav Ludwigson (Örgryte IS), Loue Bayere Junior, Aziz Outtara Mohammed (ASEC Mimosas), David Ousted (Klubblös), Abbe Khalili (Kasimpasa), Benjamin
Manchini (Djurgården, direkt till IK Frej), Sommarfönstret: Akinkunmi Ayobami Amoo (Sidos
FC, Lagos), Axel Sjöberg (IK Frej, lån - kan spela för båda klubbarna)
UT: Leo Bengtsson (BK Häcken), Nikola Djurdjic (Chengdu Better City), Zé Vitor (CA Tubarão),
Mats Solheim (Stabaek IF), Johan Wiland (Avslutat karriären), Marcus Degerlund (Jönköpings
Södra), Hjalmar Ekdal (IK Sirius), Benjamin Manchini (IK Frej Täby)
Sommarfönstret: Muamer Tankovic (Klubblös)
Senaste resultaten - målskyttar Hammarby inom parantes
HIF-Falkenberg		
1-1
(Kacanilic)
Helsingborg-HIF		
1-1
(I Khalili)
HIF-Örebro		
3-0
(Ludwigsson, Fenger, A R Khalili)
Malmö-HIF		
0.3
HIF-Göteborg		
1-1
(I Khalili)

Senaste laguppställning (4-2-3-1)
Hammarby - Falkenberg 5 augusti 2020 1-1 (0-1)
Blazevic
S Sandberg (46), D Fällman, M Fenger, T Söderström (57)
J Andersen, Junior (69)
Sher (46), I Khalili (54), A Khalili
G Ludwigsson
Ersättare
Dovin (mv), Widgren (46), Bojanic (69), Rodic (57)
Kacanailic (46), Johansson (54), Björklund)

Från favorittippade till
kämpande i mitten
Avslutningen 2019 öste Hammarby in mål och
vann nästan allt. Detta låg till grund för många experters tips kan man ana när Hammarby plötsligt
seglade upp som ett av favoritlagen till att ta hem
Allsvenskan 2020.
Nu har mycket blivit annorlunda än vad vi anat men
förskjuten start och matcher utan publik. Publiken
som annars är paradgrenen som de gärna lyfter upp
istället för att se till titlar. Vilket så klart inte är så
konstigt man vill ju gärna lyfta fram sina främsta
sidor och säga vad man vill om Bajen, men titlar är
inte främsta grenen. Enda guldet kom 2001 och i
Svenska Cupen har det endast blivit finalplatser som
bäst. Så det är klart att de grönvita började hoppas
när säsongen slutade så bra i fjol (eller ja, de var väl
antagligen inte så glada att vi vann men ändå) och
att experterna plötsligt (?!) lyfte dem som favoriter
till guldet. Desto större besvikelsen då man inte lyckats leverera så här långt. Det är klart, tapp av Djurjic
och en Tankovic som inte förlängt och sedan också
bänkades i väntan på förlängning av kontraktet. Nu
har kontraktet löpt ut och Tankovic är inte längre en
del av Hammarbys trupp – tydligen är det fortfarande möjligt att han kommer att skriva på nytt men
idag är han alltså inte tillgänglig.

Bästa målskytt i laget så här långt är Gustav Ludwigsson som under uppmärksammade former
skrev på för Hammarby när han hade ett utgående
kontrakt med Örgryte i fjol. ÖIS hävdade att han
hade förhandlat med HIF redan innan parterna fick
diskutera kontrakt, men han blev alltså spelklar till
säsongsstarten i år. Han är även bästa passningsläggaren med tre målgivande passningar, lika många
som Alexander Kacaniklic som gör sin andra säsong
i laget. I fjol blev det 10 mål och åtta målpass så även
han är en spelare att hålla koll på. På målvaktssidan
har det inte varit glasklart där Oostedt stått de flesta
matcher med 11 matcher men Blazevic har fått starta
in två gånger och idag är Oostedt inte tillgänglig pga.
slitningar och vilar. I båda matcher som Blazevic stått
har resultatet blivit 1-1, mot Göteborg resp Falkenberg. Widgren och Andersen är två viktiga spelare
som vinner mycket boll för Hammarby sett till statistiken.

STEFAN ERLANDSSON

Dagens Motståndare

Dagens Motståndare

Hammarby IF

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

Svenska Mästerskapet 1916 1 1 0 0
Svenska Mästerskapet 1919 2 1 1 0
Omspel 0-0 förlängning 2-1

7-1
3-2

I den högsta serien
Svenska serien 1920/21
2 0 1 1
Östra gr 1922/23-1923/24 4 1 1 2

1-7
5-5

Allsvenskan 1) 2)
Hemma
Borta

80 37 12 1 31 136-115
40 20 10 10 66-44
40 17 2 21 68-71

Råsunda
Stadion
Tele2Arena

32 18 8
3 2 0
5 0 2

I den näst högsta serien
Division 2 Östsvensk 4
Division 2 Östra 3)
8
Division 2 Norra
14
Division 1 Norra
4

2
3
5
0

1
2
3
1

6 55-31
1 5-3
3 6-10
1
3
6
3

5-4
11-10
22-24
3-9

1) Bortamatchen 2006 avbröts i 55:e minuten
vid ställningen 3-0 vilket beslutades bli slutresultatet
2) 1980 spelades hemma en halvlek 0-2 varpå
matchen bröts och omspelet blev seger med 2-1

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

Svenska Cupen
3 1 0 2
Stadion 1977 4)
1 0 0 1
e.f.
Tele2 Arena
2 1 0 1
2016, 2019 5)		

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8
7
6
7
5
4
4
4
4
4
2
3
2
2
1
2

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

1
2
1
4
2
3
4
5
5
5
4
6
5
5
5
8

28-12
29-17
22-18
19-12
24-13
21-21
14-16
18-17
13-15
14-20
15-20
12-19
15-20
11-17
10-20
14-22

16
12
4
7
11
0
-2
1
-2
-6
-5
-7
-5
-6
-10
-8

Tabell och
matcher

Dagens Motståndare

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

28
25
24
23
21
18
17
16
16
16
13
13
12
12
10
9

Tabellen uppdaterad 6 augusti

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

9-10
4-5
5-5

3) DIF vann hemmamatchen 1934/35 med 1-0
med en icke spelklar spelare varför resultatet
ändrades till seger för Hammarby med 0-0
4) 4-4 efter full till, avgjordes i förlängning
5) 2019 full till och förlängning 0-0 avgjordes på
straffar 4-2)
BENGT EKSTEDT

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

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

1-1
4-1
1-2
2-1
2-2
0-3
1-2
1-1

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

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

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

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

15:00 22 augusti
14:30
14:30 23 augusti
17:30
19:00
19:00
19:00 24 augusti
19:00

Omgång 17
IK Sirius FK - Hammarby
Djurgården - IFK Göteborg
IF Elfsborg - Östersund
Malmö FF - Falkenbergs FF
AIK - Helsingborgs IF
Varbergs BoIS FC - Örebro
IFK Norrköping FK - BK Häcken
Kalmar FF - Mjällby AIF

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

9 augusti

15 augusti
16 augusti

Skytteliga
6 Fredrik Ulvestad
4 Kalle Holmberg
2 Witry, Kujovic, Berg

Passningsliga
5 Radetinac
2 Witry
1 Kujovic, Berkroth, Käck

Poängliga
6 Ulvestad (6+0)
5 Radetinac (0+5)
4 Witry, Holmberg
Varningar
4 Karlström
Berg
3 Ulvestad
2 Une Larsson

8 Kiese Thelin (MFF)
7 Christoffer Nyman (NOR)
6 J Karlsson (IFE)

6 Haksabanovic (NOR)
5 Björnström (SIR)
4 Yasin (BKH), Lauritsen (NOR), Seger (ÖSK),
Larsson (IFE), Levi (NOR)

11 Haksabanovic (NOR) (5+6)
10 Kiese Thelin (MFF) (8+2)
9 J Karlsson (IFE) (6+3), Lauritsen (NOR) (5+4)

5 Skovgaard Larsen (ÖSK), Mets (AIK)
Christiansen** (MFF)
4 13 Spelare

** Utvisade för 2 kort i samma match

Utvisningar (Lag)
0 DIF

Varningar (lag)
18 DIF

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

30 Varberg
29 Helsingborg, Falkenberg
27 AIK
26 Hammarby, Mjällby, Örebro
25 Elfsborg
24 Östersund
22 Kalmar
21 Malmö
20 Sirius
18 Häcken
15 Norrköping
14 Göteborg

Avstängningar (lag)
2 DIF

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

Straffar, för (Lag, % som gått i mål)
4 DIF (100%)
5 Malmö (60%)
4 Sirius (100%)
3 Norrköping (100%)
Straffar, emot (Lag, % som gått i mål)
2 DIF (50%)
4 AIK (75%)
3 Hammarby (67%), Kalmar (67%)
Örebro (100%), Helsingborg (100%)
Malmö (100%)

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

Straffar, för (Lag, % som gått i mål)
4 DIF (100%)
5 Malmö (60%)
4 Sirius (100%)
3 Norrköping (100%)
Straffar, emot (Lag, % som gått i mål)
2 DIF (50%)
4 AIK (75%)
3 Hammarby (67%), Kalmar (67%)
Örebro (100%), Helsingborg (100%)
Malmö (100%)
Räddningar
24 Bråtveit, 10 matcher
12 Vaiho, 3 matcher

Nyckelpassningar
22 Witry
18 Radetinac
15 Auguustinsson

63 Keita (ÖFK) 13 matcher
49 Jansson (ÖSK) 13 matcher
47 Anetis (GBG) 13 matcher

37 Haksabanovic (NOR)
28 Irandust (BKH)
27 Christiansen (MFF)

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

Bollåtererövringar
95 Ulvestad
79 Karlström
75 Witry

Målrikaste match
Sirius -Malmö FF
6 mål i fem matcher
Största seger
BK Häcken - IF Elfsborg

110 Yusuf (GBG)
102 S Larsson (AIK)
85 E Larsson (MFF)

2-5 (26 juli omg 11)

6-0 (16 juli, omg 8)

Statistik

Statistik

2 DIF

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

Mållösa

1

1
1

2

Form besränad utifrån de senaste sex matcherna, Allsvenskan och eventuella cupmatcher.
Sviter är endast allsvenska matcher.

2
1
2
3
2
2
1
1
6
1
2
1
1
1
2
2

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

Mållösa

4
3
2
9
3
6
4
7
10
3
4
2
2
6
4
6

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

Placering
botten

1
5

7
2
1
11
2
2
1

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

placering topp

5
5

Hållit nollan
1

6
8
5
1
6
6
10

1
6
4
5
2
7
13**
4
2
7
5
15**
6
2
4
5

Släppt in mål

3
1

1

1
3
3
2
2
3
2
5

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

Gjort mål

1
3
1

3
2
5

7
20
5
3
2
4
3
3
2
3
1
1
5
2
2

**Svit inledd 2019

Hållit nollan

2
2

1

Släppt in
mål

1

5
4
1
2
3

3

Gjort mål

1
3
1

Förluster

7

Utan Vinst

Utan Förlust

6

Oavgjorda

Vinster

Rekord 2020

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

6
15**
5
10
6
3
5
20**
11

* levande svit

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

Statistik

Poäng
16
13
11
11
9
8
7
7
6
6
6
5
5
5
5
3

Förluster

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

Utan Vinst

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

Oavgjorda

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

Utan Förlust

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

Vinster

Form

4
5
10**
5
2
5
4
9
5
7
6
20**
5
4
5
2

4
3
3
11
3
7
2
5
6
1
5
4
4
6
4
2

2
2
3
5
2
14
2
4
6
2
3
1
2
1
8
13

13
13
13
16
12
16
7
12
16
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

3
8
13
4
11
10
5
3
7
6
5
4
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Victor Wolf
Adam Lagebäck
Bojan Pandzic
Kaspar Sjöberg
Glenn Nyberg
Bojan Pandzic
Kaspar Sjöberg
Fredrik Klitte
Glenn Nyberg
Victor Wolf
Glenn Nyberg
Bojan Pandzic
Mohammed Al-Hakim
Andreas Ekberg

Spelade minuter
Mål

k
c

k

k

4

23
17

k

17
24

9

b

17

19

20

b

14

b

14

b

b
b

b lediig

5

b lediig

b

b lediig

b

1

872

129

26 27

28

881

3

b

35

270

0

11
11

1

11

1

b

9

b

11

1

b
6

b
2

17 1

20

994

1105

799

1

2

4

24

9

17

b

9

220

30
11

9

17

24 1

900

29
1

8

9

283

24

b
b

b lediig

b

b

1024

b
1

5 lediig

23

b

b

5 lediig

22

14

b

k

b

b 1

b

b k

21
b 1

Oscar Pettersson

16

b

b k

523

15

b

avs

1032

b

11 k

b

k

208

1

9 k

k

14

b

6

4 k

16

12
b

b

k

b

11
b

Alexander Abrahamsson

10

Melker Jonsson

9

Linus Tagesson

8
b

Curtis Edwards

6

Fredrik Ulvestad

5

Emmanuel Banda

4

Jonathan Ring

2

Erik Berg

BortapublDomare

Erland Tangvik

Statistik Allsvenskan

Plac Publik

Emir Kujovic

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

Edward Chilufya

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

PK Bråtveit

H/B

Astrit Ajdarevic

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

Tommi Vaiho

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

Haris Radetinac

Datum

Kevin Walker

§ Ny spelare

Jesper Karlström

* Utlånad
** Lämnat klubben

Elliot Käck

SC = Svenska Cupen

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

Jacob Une Larsson

siffra anger vem bytet gjordes mot

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

Jesper Nyholm

Avbytare

Nicklas Bärkroth

Skadad/sjuk
avs Avstängd

Kalle Holmberg

b = Utbytt
k = Lagkapten
Avbytare
Siffra anger antal
mål

Ej tillgänglig
Flagga anger
landlagsuppdrag

Aslak Witry

Startspelare

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

Jonathan Augustinsson

Startspelare

1

167

b

8

avs

669

908

2

2

9

24 1

76

b

1158
6

521

11

2

2

0

107
1

HAMMARBY
David Ousted

PK Bråtveit

30

Tommi Vaiho

24 Oliver Dovin

35

Erland Tangvik

25 Davor Blazevic

2

Jesper Nyholm

2

Simon Sandberg

4

Jacob Une Larsson

3

Dennis Widgren

5

Elliot Käck

4

Richard Magyar

15

Jonathan Augustinsson

5

David Fällman

16

Aslak Witry

13 Mads Fenger

21

Erik Berg

15 Hjalmar Ekdal

26

Linus Tagesson

21 Oscar Krusnell

27

Melker Jonsson

26 Kalle Björklund

28

Alexander Abrahamsson

28 Jean Carlos de Brito
35 Axel Sjöberg

6

Jesper Karlström

8

Kevin Walker

6

Darijan Bojanic

9

Haris Radetinac

7

Imad Khalili

10

Astrit Ajdarevic

8

Jeppe Andersen

11

Jonathan Ring

11 Vladimir Rodic

14

Edward Chilufya

14 Tim Söderström

19

Niklas Bärkroth

17 Abdul Rahman Khalili

22

Emmanuel Banda

19 Serge-Junior Martinsson Ngouali

23

Fredrik Ulvestad

20 Alexander Kacaniklic

24

Curtis Edwards

31 Aimar Sher
42 Mayckel Lahdo

17

Kalle Holmberg

20

Emir Kujovic

9

Oscar Pettersson

16 Gustav Ludwigson

29

Paulo de Oliveira

18 Filston Mawana
23 Aron Johannsson
Dagens domarteam: Huvuddomare Andreas Ekberg
Assisterande Domare: Mehmet Culum, Stefan Hallberg Fjärdedomare: Kaspar Sjöberg

Kommande matcher
Djurgården - Mjällby AIF 12 augusti kl 19.00
Örebro SK - Djurgården 15 augusti kl 15:00

- Avstängd vid ytterligare en varning

1

12

- tröja indikerar att spelaren är i matchtrupp

start
ersättare
byte/mål

start
ersättare
byte/mål

DJURGÅRDEN

