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Så var vi framme vid mitten av serien. Med
dagens match mot Mjällby så har vi spelat
hälften av Allsvenskans trettio omgångar.
Vinner vi och alla resultaten går vår väg kan
vi gå förbi Norrköping upp på tredjeplats,
men om vi förlorar och det alla resultat går
fel kan vi tappa två placeringar till en sjätteplats, men då måste Hammarby dessutom
ta in sju mål i målskillnad. Så här långt har
vi inte levt upp till fjolårets säsong men vi
ligger ändå inte långt ifrån Europaplatserna
så det gäller att vi håller ut. Det finns som
bekant lag som har det betydligt värre. Både
Göteborg och AIK har krisat rejält så här
långt. Mjällby tvålade ju till AIK med 3-1 i
senaste omgången och nu ligger de bara en
poäng över trion som ligger på kval- och
nedflyttningsplatserna. Göteborg har två
poäng tillgodo.
Nu ska vi fokusera på att vi kan komma igen
efter den jobbiga derbyförlusten men det är
också dags att ladda för Champions Leagues
kvalspel där laget åker utan oss supportrar
till Ungern för match den 19 augusti mot de
ungerska mästarna Ferencváros. Dessförinnan ska vi till Örebro för returmötet och
chans till revansch från hemmapremiären.
Om vi skulle gå vidare från första kvalrundan
väntar bortamatch mot det högst rankade laget i hela första kvalrundan, skotska Celtic.
Det hade verkligen varit en drömresa för

många supportrar inklusive undertecknad.
Om och när vi får respass från Champions
Leaguekvalet så hamnar vi istället i Europa
League. Läs mer om det längre fram. Där
finns även en guide till en fiktiv Ungern upplevelse…
Det återstår två veckor på transferfönstret
som stänger den 25 augusti. Rykten och kontraktsförslag ligger i luften. Om vi skulle få
en in spelare som Kerim Mrabti skulle det
vara ett stort tillskott men även att vi får tillbaka Chilfya, Bärkroth är offensiva krafter
som har varit saknade. De är båda tillbaka i
träning och har inte långt kvar till spel som
jag förstår det. Haris fick ju kliva av derbyt
precis innan avspark och är inte heller med
i dagens trupp men där ska det inte vara
någon fara för spel utan han ska kunna vara
aktuell redan mot Örebro. Astrid Ajdarevic
känns mer osäker med tanke på att vi som
inte har full insyn riktigt vet vad som ligger
bakom hans ledighet/time-out från fotbollen. Bara att hoppas att även Astrit kommer
snart tillbaka. Vad det gäller Magnus Eriksson så känns det fortfarande avlägset med en
comeback i blårandigt men vem vet.

STEFAN ERLANDSSON

Bågspännaren Match är ett fristående fanzine.
Åsikterna är skribentens egen om inte annat utryckligen nämns.
Chefredaktör, ansvarig utgivare och layout:
Stefan Erlandsson
Medarbetrare i detta program
Bengt Eksted, Olle Eriksson
Foto: Bildbyrån

Momsreg:

Omslag: Emir Kujovic i derbyt mot Hammarby

Plusgiro:

SE 700903009401

Texter och foton skickas till text@bagspannaren.se
Kontakt:

info@bagspannaren.se
www.bagspannaren.se
730 959-4

Inför matchen
Truppstatus:
– Edward Chilufya, Alexander Abrahamsson, Nicklas Bärkroth och Haris Radetinac är inaktuella för spel, säger naprapat
Kalle Barring. Haris var tänt att starta mot
Hammarby men fick avstå sin plats efter
att det inte kändes bra i ljunsken som även
krånglade i matchen mot Varberg
Oscar Pettersson är däremot tillfrisknar
och är tillgänglig. Han ingår i matchtruppen till dagens match Sedan tidigare har
ju Astrit Ajdarevic tagit en time-out från
fotboll och tränar på egen hand.
Fredrik Ulvestad som 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.
Matchtruppen jämfört med Hammarby,
styks alltså Haris och in kommer Oscar.
KIm Bergstrand inför matchen:
- Det går ett i ett nu med matcherna och

– Varje gång vi förlorar en match blir man
så klart lite nedslagen men vi har inte tid
att tycka synd om oss själva och deppa för
länge med det här täta spelschemat. Nu är
det kanske en liten fördel att ha två hemmamatcher i rad så man slipper resa så
mycket. Sen har vi dessutom en kort resa
till Örebro på bortaplan efter detta vilket
är lämpligt inför att vi ska till Ungern och
spela Champions League-kval.
Kim Bergstrand om Mjällby:
– Vi har redan mött dom en gång i år när
vi fick stryk i Svenska Cupen. De är ett
välorganiserat lag som inte försöker vara
något de inte är. De arbetar hårt som lag
och sen har de bland andra med Ogbu och
Moro där framme som är farliga. Ett liknande motstånd som vi haft några gånger
på sistone nu: Varberg, Falkenberg, AIK.
Defensiva lag men som även kan hota offensivt.
STEFAN ERLANDSSON
DIF.SE

Inför dagens match med Tomas Lagerlöf:

Jobbigt med en förlust i derbyt mot
Hammarby, din syn på matchen?
Vi kom in helt fel i matchen. Det började
redan innan då Haris tvingades utgå med
bara minuter till start. Vi fick kasta in Elliott
Käck som inte fick någon chans att värma upp
ordentligt. Matchinledningen förvärrades
dessutom av en hel del individuella misstag.
Vi kunde inte hitta någon riktig spelrytm.
PKs spel håller ned siffrorna för det hade
kunnat vara värre. Med 0-2 inför andra
halvlek blev det svårt att växla upp. Vi
kommer inte in i matchen i andra halvlek
heller, men bjuds ändå in då Hammarby gör
ett självmål. Där och då får vi visst hopp,
men vi får inte till någon större press eller
några bra målchanser. Sedan underlättar det
inte när domaren missar en solklar straff när
Kevin sparkas ned. På det stora hela är dock
Hammarby bättre i denna match.
Innan derby lottades Djurgården mot
ungerska mästarna Ferencvaros från
Budapest, vad vet ni om dem?
Ungerns mest framgångsrika lag genom
tiderna och vunnit ligan tre av de senaste
fem åren, spelar kontinuerligt i Europa och

gör det bra. De startar sin liga på fredag
så den skall vi så klart se, men oavsett så
kommer detta bli en svår nöt att knäcka.
Haris är som bekant fortsatt skadad, hur
ser det ut för Bärka och Chili?
Haris bör vara tillbaka mot Örebro på
lördag, samma gäller Bärka och Chili. Sedan
är det kanske inte läge att starta någon av de
sistnämnda, men det är spelare att kunna
byta in för att till en förändring.
Nu väntar Listerlandet stolthet Mjällby
ikväll, vad kan vi förvänta oss av dem?
De kommer från en svag period men fick ett
lyft efter 3-1 -vinsten mot AIK. Det är nog
det motståndarlag vi sett mest i år, här har
vi bra koll på hur de spelar; ofta är det en
variant av 3-5-2. Moses Ogbu har kommit
igång ordentligt och får förmodligen Moro
bredvid sig om jag skulle gissa. Gamla
Djurgårdaren Besard Sabovic var riktigt bra
innan han skadade sig. Annars bör man hålla
ett öga på nummer fem Mohanad Jeahze, det
är en spännande spelare.

TONY LYDÉN

6 jesper karlström
Inför derbyt mot Hammarby tog sig Olle Eriksson till Kaknäs och fick en
pratstund med lagkapten Jesper Karlström. Han berättar om tankarna inför derbyt, om kulturen i omklädningsrummet, om utmaningarna denna säsong, vilka förebilder han har som lagkapten och om tanken på att stanna i
Djurgården hela karriären.
Träningspasset på en och en halv timme i gassande sol har gått mot sitt slut och spelarna promenerar upp mot det grönmålade trähuset och omklädningsrummet. Karlström
slår sig dock ned bredvid undertecknad på en bänk i skuggan under ett träd.
Hur är läget?
– Man ska inte klaga. Man mår alltid bättre när det går bra för laget. Vi har varit stabila
länge nu och vunnit ett par matcher på rad. Så jag mår bra, det känns bra både för laget
och mig själv.
Det är ju ett tätt matchande, hur mår kroppen?
– Jag fick vila i veckan. Men det har känts förvånansvärt bra hela säsongen. Det är klart
att man känner sig seg mellan matcherna, det känner man av mer än under en vanlig
säsong. Men det har känts bra och även i slutet av matcherna. Nu har vi börjat nöta ned
motståndarna som vi vill göra och vi känner oss starkare mot slutet av matcherna, det är
bara att kolla på Häcken-matchen där de kändes helt slut i andra halvlek.
Hur går tankarna inför derbyt på söndag?
– Har en positiv känsla. Vi vann förra derbyt mot AIK. Vi känner oss i bra form. Men vi
måste så klart gå in med full kraft.
Vad blir din främsta uppgift?
– Det är väl att försöka leda laget med mycket energi. Man kan ha bättre och sämre dagar
med bollen, mer felpassningar och så vidare men man kan alltid styra över att smälla på
i dueller, springa och vara påkopplad. Men annars är det väl att jag ska lugna ned spelet,
vända spelet och bryta igenom.
Har du sett Hammarby denna säsong?
– Jag har sett ett par matcher. Det var någon match där jag inte kände igen dem och sen
två tre matcher där de spelat bra med mycket offensiv kraft, skapat chanser men inte
fått in den och så har det svängt åt andra hållet istället. Resultatmässigt har de inte varit
där, så dom är inte nöjda så klart och kommer med världens energi och vilja så vi måste
verkligen vara på tårna.

– Lite samma som med laget. Första tre
matcherna blandade och gav jag. Inte så
att jag var jättedålig men det var upp och
ned i matcherna. Men från Kalmar hemma
i fjärde omgången och sedan Malmö, där
tycker jag att därifrån har jag höjt min lägsta nivå från förra året. Jag går in i matcherna och vet att ”jag kommer vara på den
här nivån, minst”. Sedan vill man alltid
hitta en ännu högre nivå. Men det är en
trygghet jag har, jag känner att jag tagit ett
hack till i kurvan utan att ha varit fem plus.
Jag tycker själv att jag har gjort väldigt bra
insatser i de flesta matcher.
Känner du några Hammarbyspelare?
– Jag känner några stycken som jag stöter
på ibland och snackar med. Junior spelade
jag med i BP, han är en jättefin människa
så träffar man på honom så är det klart
man snackar. Annars är det ett gäng man
spelat med i olika pojklandslag och så vidare; Tim Söderström, Simon Sandberg,
Khalili och Bojanic.
Vad säger du om det faktum att du
tagit fler titlar än Hammarby?
– Hehe, ja det var väl jag som drog igång
det där. Det säger väl mer om dom än om
mig. Nej, men jag ska inte vara allt för
hård. Jag gillar att snacka efter säsongen.
Men, ja det är ju bara ett faktum att jag har
fler titlar än dem. Och på söndag ska vi
försöka visa varför det är så.
Hur ser du på er säsong hittills?
– Vi är med där uppe. Och då är det fler
matcher där vi haft ett övertag och man
känt att ” hur fan kan vi inte komma härifrån med tre poäng”. Vi torskade mot Örebro och Elfsborg. Men så är det med fotboll, man vinner inte alltid alla matcher för
att man har mer boll. Det är några matcher
där vi dominerat men inte haft de där rik-

tigt heta målchanserna för att förtjäna att
vinna. Vi har haft många nästan-lägen.
Men det blir lätt så när man möter lag som
har ett lågt försvar. Det är inte bara att
rada upp målchanser till höger och vänster
utan då får man nöta ner dem och till slut
sitter den.
– Den enda matchen vi inte förtjänar det
vi fick var Sirius i premiären, annars tycker jag att när vi vunnit har vi förtjänat det
och några matcher förtjänade vi mer. Vi
släppte in en del billiga mål i början men
nu har vi en stabil defensiv och så har vi
börjat göra mål. Men jag har känt mig ganska lugn, åtminstone från omgång fyra och
framåt.
Det är väldigt annorlunda med de
tomma läktarna. Jag tänker på
Örebro hemma, om det har varit en
full Sofialäktare och Slakthusläktare så har jag oerhört svårt att se
hur ni skulle ha förlorat.
– Ja, så är det 110 procent. Samma sak
med Helsingborg hemma. Ha 2-0 hemma
med kokande läktare, det tappar man ju
aldrig, de känner ju att det är kört.

Jag håller verkligen med. Det är ju
så kul att jag fått följa dig sedan
du kom till Djurgården 2015. Då i
början var du lite valpig och ibland
gick det lite för långsamt. Nuförtiden gör du aldrig en dålig match.
Du har, som du säger, verkligen fått
en hög lägsta nivå. Och du är ju en
av de bärande spelarna i laget.
– Ja, tack. Det är kul att du säger. Jag vet
vad jag ska göra på planen och känner mig
säker på min nivå. Det är bara att kriga
på. Vi i laget och jag själv har hittat en bra
rytm.
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Hur ser du på din egen insats så här
långt?

Bilden man kan ha av fotbollsvärlden är att den kan vara jävligt
gapig och grabbig…
– Jag tycker omklädningsrummet är det
bästa som finns. Absolut att det kan vara
grabbigt och så men det behöver inte
vara något negativt. Vi kan prata om allt
möjligt. Har någon det tufft hjälps alla
åt. Ett exempel var för några år sedan då
en kille som var junior tränade med oss,
vars mamma gick bort. Alla tog hand om
honom. Man kramade om honom och
visade känslor. Det är inte grabbigt på så
sätt att man inte kan visa känslor. Vi träffas ju hela tiden och kan prata om allt
Fint att höra. Vad innebär det för
dig att vara lagkapten?

Det låter ju inte som de gapigaste
och hårdaste killarna.

– Man ska väl föregå med gott exempel. Jag vill vara mig själv. Vissa detaljer
måste man skruva på. Man kan inte få ett
psykbryt på träningen. Det gäller att få
med sig alla och inte tro att man är över
alla. Behöver jag säga något så gör jag det.
Jag har hittat en nivå där jag är mig själv
i omklädningsrummet och inte tänker för
mycket. I början av säsongen när det inte
gick så bra så funderade man ”vad ska jag
göra nu, vad är mitt ansvar, jag är lagkapten och ska se till att det går bra”.

– Nej nej, absolut inte. Jag är lite olik dem
på det sättet men jag försöker, eller hoppas, att jag är en snäll kille som gillar att
skoja och prata med alla. Men de här har
varit mina förebilder. Man tänker själv när
man kom upp som ung och de var så jävla
snälla.

Har du någon förebild ledarmässigt?
– Det finns flera som betytt mycket. Mackan var en förebild även om vi är rätt olika.
Pontus Segerström i BP som var snäll mot
alla unga i laget, en jävligt enkel person
men kunde ryta till om det behövdes. Gabbe Petrovic i BP var rutinerad men också
jävligt snäll.

Kim Källström var ju lagkapten,
hur var han?
– Jättebra. Han kom från sin proffskarriär
och var inte kaxig eller oskön på något sätt.
Tvärtom. Han satt och drog en massa storys, hjälpte oss och gav tips, han var hur
fin som helst. Jonas Olsson är också en
förebild. Han var lite mer gapig men han
hade passionen och engagemanget. Det
var något utöver det vanliga.
– Där är kanske jag och Jonas lite mer
lika varandra. Han var 35 år, hade spelat i

möjligt, inte bara fotboll, utan livet utanför
med familj, relationer och så vidare. Där
tycker jag att vi har en bra grupp.

Här bryter Djurgårdens kommunikationschef in och informerar Jesper om att de snart ska ha möte.
– Kör på ni, ni kan starta utan mig.
Behöver vi skynda på lite?
– Det är lugnt. Kör du.
Vecchia, när kommer han?
– Haha. Det vet jag inte. Men det är en
fantastisk fotbollsspelare och han är min
bästa vän. Har känt honom sedan jag var
tio år.

Jesper Kewe Karlström
Född 21 juni 1995, Stockholm (25 år)
Längd 182 cm
Tröjnummer 6
Position mittfält
Kontraktslängd: 2022
Moderklubb Hammarby IF
Spelare
2013-15 Brommapojkarna
2015- Djurgården
2017
Brommapojkarna (lån)
Landskamper
A
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Premier League hela sin karriär och kommer och spelar med oss. Han tyckte det
var skitkul att hänga med oss yngre, man
kände att det var äkta. Han är också en jättefin person och jag har fortfarande kontakt med honom.

Har han frågat dig något om
Djurgården?

Kommer ni fokusera extra mycket
på Europa, att det är nummer ett?

– Nej, jag försöker att inte lägga mig i. Vi
vill ju jättegärna spela med varandra eftersom vi är så bra kompisar, men nej det blir
lite konstigt om man ska lägga sig i sånt
där. Han får ta sina beslut själv. Jag ska
inte tjata på honom.

– Nej, vi vill vinna alla matcher. Det är lika
mycket fokus på Allsvenskan.

Vad gör du när du inte spelar fotboll?
– Jag hänger med vänner och familj. Har
inget regelbundet som jag sysslar med.
Kan spela golf eller fiska någon gång
ibland. Nu när man har så mycket matcher
blir det inga jätteaktiviteter. Dagen innan
match tar man det lugnt, ligger hemma i

Här påminner kommunikationsansvarige återigen om mötet.
– Nej, ni kan köra. Kör på ni.
Champions League-kvalet närmar
sig, vad tänker du om det?
– Det ska bli jättekul och spännande. Vi får
se lottningen. Jag känner mig supertaggad
och vi är mer redo än i Europaspelet för
två år sedan. Vi har vunnit SM-guld, vi har
en jävligt bra trupp, bra tränare och bra
team runt omkring.

Har du några tankar om vad du ska
göra efter karriären, vill du bli fotbollstränare?
– Just nu känns det inte som det men man
vet aldrig. Jag älskar ju fotboll så någonting inom fotboll kan det säkert bli.
Du var ju nära att bli proffs i Ryssland i vintras. Hur sugen är du på
att sticka ut?

Ok jag förstår. Vem är den bästa du
spelat med?
– Jag sa ju Mackan Danielson förra året
när jag fick frågan så jag kör på det. Erik
är ju också bra och Une. Jag tycker Une
är ett monster varje match, han borde få
mer credd kanske. Han spelar med väldigt
bra spelare bredvid sig men det är inte ofta
han sätter en fot fel. Hans nickdueller och
passningsfot, det är en fantastisk spelare
och människa.
Bästa spelare du mött då?
– Oj, ja du. Man har ju mött Martial när
man var yngre. Det är några till som man
mött i U 17- och U 19- landslagen. Men
det är en svår fråga. I Allsvenskan känner
man sällan att någon är speciell när man
möter någon på mitten. Jag kommer inte
på någon nu.

ligger nere vid Danvikstullsbron.

– Jag trivs jättebra här. Det känns otroligt
bra. Är ju nya utmaningar i år i och med att
jag är lagkapten, vi ska spela Champions
League-kval och så ska vi försöka vinna
Allsvenskan igen. Har världens utmaningar och möjligheter här. Men det är klart att
man alltid har en dröm att komma utomlands men jag fokuserar helt på att vara
här. Sen om det händer något får man ta
det då.

Har du någon drömmotståndare i
Europa?
– Nej, inte nu när det är utan publik. Det
hade kanske varit häftigt att spela hemma
borta mot något lag men nu när det är utan
publik vill jag bara gå vidare.
Hur skulle du beskriva dig själv
som person utanför fotbollen?
– Jag är väl ganska lugn. Det är svårt att
beskriva sig själv. Men jag hoppas att jag
är en bra människa och att mina vänner
och familj kan lita på mig, att jag alltid
backar dem. Är en lycklig, glad kille och
gillar att skratta och ha kul med alla som
är nära mig.

soffan oftast. Försöker återhämta mig så
mycket som möjligt och spara energi.
Det är inte många i din ålder som
tjänar så bra som du gör. Vad gör
du med pengarna?
– Jag försöker spara så mycket som
möjligt. Jag har inga dyra utgifter, ingen
dyr bil eller märkeskläder. Jag är ganska
avslappnad där. Jag lägger pengar på mat.
Det är väl det.
Om du inte hade lyckats med fotbollen, vad hade du arbetat med då?
– Den frågan har jag ställt mig många
gånger. Jag vete fan hehe. Jag kanske hade
hjälpt mina föräldrar med deras restauranger. De har en på Fjäderholmarna som
heter Röda villan och Boule och berså som

Hur ser du på att stanna i
Djurgården hela karriären?
– Det hade varit mäktigt. Om det skulle bli
så hade jag varit jätte, jättestolt.
Det är ju något som alla Djurgårdare önskar.
– Det känns jättekul att höra det. Jag
känner mig väldigt trygg med vart jag är.
Skulle det bli så att jag är kvar hade jag
varit sjukt stolt.

OLLE ERIKSSON
Twitterkonto: @GudMot

BLÅRÄNDERNA
blaranderna.se

Stor besvikelse så klart efter derbyt men också lite fokus på lottningen till
Champions League-kvalet. Det är dock inte mycket tid att ladda om på utan
match redan i kväll mot Mjällby som senast vann hemma mot AIK med
3-1. Kris i Solnalaget men även i Göteborg där IFK har nio matcher nu utan
seger. Vi har med kvällens match spelat halva säsongen redan. Framöver
kommer tempot inte vara lika högt på grund av Europamatcher och landslagsuppehåll
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. @GudMot på Twitter
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.
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.

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

1.
Lika bra att glömma derbyt och gå vidare men först, vad hände? Var det Hammarby som var bra eller var det vi som var dåliga (underskattade vi ett skadedrabbat
Hammarby)?
TP: Jag tror inte vi underskattar bajen, vi underskattar derbyn! Det är INTE en match
som vanligt. Jag är övertygad om att Kim och Thomas tycker jag är fel ute men 1-5 i gula
kort säger mycket. Vi är t o t a l t överkörda i första och ser paralyserade ut. Kändes som
att bajen ställde upp en mur på mittplan som vi inte kom förbi. I det läget får man släppa
på det vanliga... tjonga upp den och spring, ta en frispark på deras halva och flytta upp.
Fortsätt sen att störa och pressa. Irriterar mig även på eftersnack från en och annan att
vi var ”värda” ett kryss, vi ”borde haft” straff. Nej, vi var inte ens nära och skulle inga
poäng ha.
OE: Hammarby var både bollskickliga och fysiska. Men det var framförallt en taktisk
förlust. Vi kom ingenstans med vårt spel. Upplevde också att det fanns en nonchalans i
första halvlek vilket straffade sig hårt. Blev bättre med Walker och Kujovic i andra halvlek. Men att Bråtveit är vår bästa spelare säger väldigt mycket om vår insats.
TL: Det är väl som vanligt en kombo av båda. Sedan har de en bra dag samtidigt som vi
har en dålig. Sällan har jag sett så många av våra bra spelare gör en så slät match.
FD: Bajen lyckades skickligt överraska oss genom att byta formation i sista stund och
blockera vårt kantspel, det i kombination med DIF uddlöshet i anfallet och Ludwigsons
prestation när han med sin tempoväxling drog ifrån Jul fällde avgörandet.

HES: Bra fråga. Jag har tyvärr ingen analys än att vi, trots att tränarna förnekar det, blev
tagna på sängen av bajens taktikbyte. Dessutom för sena byten. Jag förstår grejen med att
ha tålamod och spela vårt spel men ligger man under med 0-2 och har skapat noll framåt
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FD: Att det avgörs i ett enkelmöte bör vara en fördel för det lägre rankade laget gentemot
att spela ett dubbelmöte, denna gång blir det dock alldeles för svårt, två lag som sedan
länge är etablerade i Europa dessutom blir båda (eventuella) matcher på bortaplan, ger
det mindre än 5% chans att DIF tar sig vidare.
HES: Jag är så otaggad på CL man kan bli. Är inställd på att vi åker ut direkt mot det där
okända gänget från Ungern. Men visst kan man drömma att vi krigar oss genom både
den och sen en skitig match mot Celtic. Det enda som motiverar mig just nu är att vi får
in pengar. Europaspel utan publik kan jag vara utan.

3.
Norrköping har tappat fart efter den blixtrande inledningen. Nu har de en
seger på de sex senaste och tre förluster. Vad tror ni om tabellen i övrigt, kommer det
svänga mycket framöver också?

vill jag se byten direkt i halvtid. Helst efter en rejäl utskällning.

2.
Hur är era känslor inför CL-kvalet som inleds med en bortamatch, enkelmöte,
mot Ungerska Farencvaros och om vi skulle gå vidare från den första matchen väntar
troligtvis Glasgow och Celtic i den andra kvalrundan? Hur ser ni på våra chanser att
ta oss vidare?
TP: Dom är förstås små. Men så här: varje år sker skrällar och om vi lyckas mycket väl
med vårt försvar och är framgångsrika på fasta så finns trots allt en liten, liten chans.
OE: Jättekul och spännande! Men Europaspelet är långt, svårt och snårigt. Ska man
hamna i ett gruppspel måste man överprestera och slå ut lag som Celtic. Men eftersom
det inte är dubbelmöten utan enkelmöten i de första omgångarna så ökar givetvis våra
chanser. Men det blir jättetufft.
TL: Bittert med tanke på Corona då Budapest och Glasgow är två drömresor. Farencvaros startar sin liga denna vecka och lär inte vara i full form. Där kanske vi har ett litet
övertag, men det stora hade varit om vi fått hemmaplan. Visst har vi en liten skrällchans
men det är i Europa League vår stora möjlighet finns. Bara att slå ungrarna skulle öka

TP: Norrköping kommer komma igång igen, såg lite av deras senaste match och de saknar ju inte lägen direkt. Men det är lite Hawaii över dom som vanligt, lite som Sirius.
Det jag tycker är mest intressant är om Ellos är på riktigt samt om vi ytterligare än gång
hjälpt hammarby att få luft under vingarna. Platserna 2 och 3 kan det bli hårt krig om.
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våra möjligheter, då kommer vi tredje omgången i EL då rimligen Celtic i nästa omgång,
borta, lär vara för svåra.

TL: De har som de bästa spelarna vad gäller
snabbhet, fysik, och teknik kommer troligen
att vinna. Det tighta matchande kommer tära
på truppen. Det ser vi nu i Peking som rullade som tåget innan. Malmö å sin sida har
100 likvärdiga spelare. Om de inte tar det är
det 2000-talet största misslyckande, men det
sade man 2018 och 2019 också. Sedan tror jag
att lag som Elfsborg och Sirius kommer tappa.
Helsingborg i botten är lite av en joker och
kanske kan fortsätta att överraska.
FD: Precis som vanligt blandar och ger Allsvenskan vilket är en del av charmen om man
jämför med andra ligor i Europa. Tror och
hoppas på flera större förändringar både i toppen och botten.
HES: Kommer nog svänga ännu mer när
några av lagen får spela i Europa också. Jag
tror också att vi kommer se flera kollapser
som Norrköpings. Väntar ju bara att Elfsborg
ska rasa ihop.

4.
Mjällby, som slog oss i cupens sista
gruppspelsmatch har gått bra även i Allsvenskan. Kommer de att kunna ställa till det för
oss även i kväll?
TP: Ja, självklart kan de det. Befarar något
liknande som i cupen där de redan då såg väldigt bra ut. De har ett direkt, snabbt spel med

OE: Ja definitivt. De ligger på hyfsat tryggt
avstånd från botten och tog senast en fin skalp
mot Gnaget. Faktum är att vi historiskt haft
ganska svårt för Mjällby. I de fem senaste
mötena har Djurgården torskat tre. Vi får
se upp med hete Moses Ogbu som gjort sex
mål hittills. Spännande också att se hur gamle
Djurgårdaren Sabovic trivs på mittfältet.
TL: Ogbu är stekhet så han måste vi så klart se
upp med, men de har tappat tempo helt efter
sin fina inledning. Nu slog de bottenlaget AIK
senast men det verkar ju alla göra så det betyder nog inget. Vi bör vara det klart starkare laget, men fadäsen mot Hammarby kan så klart
påverka självförtroendet så klart.
FD: Mjällby har inlett bra och tagit många fina
skalpet, Moses Ogubu är glödhet , honom får
vi verkligen se upp med och det ska bli tre
poäng.
HES: Absolut. Gäller att inleda aggressivt,
sätta 2-3 snabba och sen stänga matchen. Vill
inte se en långdragen historia där nån ytterback råkar få in en boll i 89:e. De har snabba
spelare som kan straffa oss om vi ger de för
mycket tid.

5.
Till sist, vad hoppas ni ska hända
under pandemins tid? Om det blir tillåtet
med viss publik på matcherna är det bra eller bör vi (fotbollen) ändå vänta tills vi kan
släppa in alla som vill
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OE: Känns som att Malmö kommit igång
ordentligt. Elfsborg överraskar men annars
känns det rätt öppet. Det kommer säkert
svänga ett tag till men i långa loppet tror jag
vi kommer känna igen lagen som landar topp
fem.

mycket självförtroende när det funkar. Ogbu
har en sanslös form och jag tror han gör mål
även nu. Då gäller det för oss att trötta ut dom
med vårt grundpassningsspel och så klart
göra två mål.

DIF-Panelen

TP: Nej, inte vänta. In med allt som är möjligt! För mig är det en ”no brainer”. Vad skulle
vara positivt med att vänta till den dagen alla får komma in igen?
OE: Klurigt det där. Jag tänker nog att det bästa är att vänta in detta tills alla är välkomna.
TL: Jag tror det bara finns en rimlig väg och det är att successivt släppa på publik. Det
värsta som skulle kunna hända vore att vi valde att spela hela säsongen utan publik. Vem
skulle då köpa säsongskort inför 2021? Oavsett hur trist det må vara med en utspridd
publik och få på plats så är det nog den vägen vi måste vandra.
FD: . Det kommer dröja tills vi får se läktare på det sätt som vi är vana vid, lika bra att
inse det och ”rädda det som räddas kan” genom att succesivt öppna upp för de åskådare
som myndigheterna tillåter, tycker verkligen vi ska ha 50 åskådare tillsvidare varför inte
sälja platserna dyrt till sponsorer som en unik udda upplevelse?
HES: Jag tycker det är helt befängt att ens tänka på något annat än att ALLA ska få gå
på fotboll. Har t.ex sett folk som är helt skogstokiga på att DIF inte ens tänkt tanken på
att testa och släppa in 50 pers. På riktigt? 50 pers? Vem bestämmer vilka 50 isf? Eller
ponera att det är 1000 pers. Eller 5000 pers. Vem av våra säsongare vill offra sig för att
någon annan ska få gå på fotboll? Och vad blir det för jippo då? Jag ser också en fara i
att experimentera med publikapacitet på arenorna. Jag lovar att det kommer då bli en
debatt om att “titta, det funkade ju så bra med bara sittplatser” eller “extra kontroller”
eller vad det nu är för begränsningar/rutiner/restriktioner de inför.

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

Champions League 2020/21
Kvalspel
Nu är det äntligen dags för Europaspel igen. Men lika kul är det inte att vi inte
får möjlighet att följa vårt lag i Europa, och ännu surare att lotten har fallit på
roliga resmål. I den första kvalrundan möter vi Ungerska Ferencváros som är
ett seedat lag medan vi inte är det. Därmed kan vi konstatera att favoritskapet
ligger på hemmalaget. Om vi skulle gå vidare till andra rundan väntar segraren
i matchen mellan skotska Celtic och Isländska KR Reykjavik.
Sedan en tid består UEAFs cuper att mängder av olika vägar och bara för att
man förlorar en cupmatch betyder det inte slutet på äventyret.
I kvalspelet till Champions League finns det två vägar:
Champions Path som består av lag som inte är direktkvalificerade till gruppspelet och består av följande rundor:
Preliminary Round
Fyra lag från Kosovo, Andorra San Marino och Nordirland gör upp om en
plats om en plats i Första kvalrundan. I finalen möts Drita (Kosovo) och Linfield (Nordirland). Matchen skulle spelats 11 augusti i Schweiz men stoppades
efter att en andra spelare i Drita testats positivt för Covid-19. Laget riskerar nu
att kastas ut ur turneringen
Första Kvalrundan (34 lag)
33 lag kommer in i denna runda. Halvan med högst rankade lagen seedas och
lottas mot den andra halvan. Celtic rankas högst med en koefficient på 34,0.
Brytpunkten är vid 4,75. Djurgården rankas som lag 19 av de 33 lagen med
4,55. Ferencváros rankas som lag 11 med 9,00
Andra kvalrundan (20 lag)
17 lag från Första kvalrundan
Tre lag kliver in i denna runda (Dinamo Zagreb, Young Boys och Midtylland)
Tredje kvalrundan (12 lag)
10 lag från andra kvalrundan
Två lag kliver in i denna runda (Olympiacos, Slavia Prague)

Play-off round (8 lag)
6 lag från tredje kvalrunda
Två lag kliver in i denna runda (Ajax och Red Bull Saltzburg)
Andra vägen kallas League Path och består av icke-mästarlag från de nationella kvalificeringarna
Andra Kvalrundan (6 lag)
6 lag från Turkiet, Tjeckien, Österrike, Grekland, Nederländerna och Kroatien
Tredje Kvalrundan (6 lag)
Segrarna från andra kvalrundan får sällskap av tre lag, Benfika, Dynamo Kyiv
och Gent
Play off-round (4 lag)
De tresegrarna i tredje rudan och ryske Krasnodar
Alla eliminerade lag från både Champions path och League Path går in i Europa League. De lag som kommer från Champions Path går in i Europa Legues
Champions Path och är seedade i lottningarna. Lagen från League Path går in i
Europa Leagues Main Path.

Detta gäller för lagen från Champions Path (där vi ingår)
De tre utslagna lagen från Preliminary Round och de 17 från Första Kvalrundan går in i Europa Leagues Champions Paths andra Kvalrunda
De tio lagen som slås ut i andra kvalrundan går in i Tredje kvalrundan och de
sex från Tredje kvalrundan går in i Play-off
De lag som slås ut i CL-kvalets Play off går in i Europa Leagues Gruppspel

Tuesday 18 August 2020
First qualifying round
Qarabağ (AZE) -Sileks (MKD)
Legia (POL) - KF Drita (KOS) / Linfield FC (NIR)
Dinamo Brest (BLR) - Astana (KAZ)
Celtic (SCO) - KR Reykjavik (ISL)
Crvena zvezda (SRB) - Europa (GIB)
Wednesday 19 August 2020
Ararat-Armenia (ARM) - Omonia (CYP)
Molde (NOR) - KuPS (FIN)
Flora (EST) - Sūduva (LTU)
Celje (SVN) -Dundalk (IRL)
Dinamo Tbilisi (GEO) -Tirana (ALB)
M. Tel-Aviv (ISR) - Riga (LVA)
KÍ (FRO) - Slovan Bratislava (SVK)
Budućnost Podgorica (MNE) - Ludogorets (BUL)
Connah’s Quay (WAL) - Sarajevo (BIH)
Sheriff (MDA)- Fola (LUX)
Ferencváros (HUN) - Djurgården (SWE)
Floriana (MLT) -CFR Cluj (ROU)

Förändringar i Champions League 2020/21
I och med att säsongen 2019/20 nu kommer att färdigspelas 23 augusti
försendes hela kvalspelet till 2020/21 säsongen.
Kvalet skulle startat den 23 juni men nu spelades första matcherna 8 augusti
och gruppspelet kommer att lottas den 1 oktober och första gruppspelsmatcherna kommer att spelas den 20 oktober.
Kvalrundorna har samma upplägg som planerat med den stora skillnaden att
alla matcher fram till Play-off spelas i enkelmöten där hemmaplan avgörs av
lotten. Inga kvalmatcher kommer att spelas inför publik.
Finalen är planerad att spelas 29 maj 2021 på Atatürk Olympic Stadium i Istanbul, Turkiet, som skulle varit värd för finalen 2019/20.

Nu när vi inte får resa till ungern för att se den första kvalmatchen så kan vi
ändå ladda ordentligt hemma.
Ladda upp med mat och dryck. Ungern är inte något stort ölland och även
om det finns några inhemska sorter som Dreher och Kaiser så finns de inte på
Systembolaget. Vanliga sorter på krogen är istället de internationella märkena
Heiniken, San Miguel, Amstel, Corona, Carlsberg, Stella etc
Istället är man mer känd för viner som Tokaijer och det mosserande vinet Törley. Men kanske vanligast på Systembolaget ändå är Tr3 Apor, ett lätt drucket
vitt vin. Även Chapel Hill är producerat i Ungern.
Mat är ändå mer givet. En ungersk gulasch är ett måste för den ungerska
känslan. Landet är storproducenter av paprika och paprikan utvecklades för
odling i landet och var först med att odla den milda chiliväxten under 1920-talet. Paprika är är en viktig ingrediens i ungersk matlagning både färsk och
som torkad krydda. Här kommer ett enkelt recept som de fleeta klarar att laga

Ungersk Gulasch
Ingredienser
4 st potatisar, välskrubbade
1 gul lök
1-2 klyftor vitlök
1 stor morot
½-1 röd chilifrukt
2 röda paprikor
2 msk rapsolja
1 msk paprikapulver
1 msk tomatpuré

1 tsk kummin
1 msk tomatpuré
1 dl torkade röda linser
500 g krossade/passerade tomater
1 msk soja
1 grönsaksbuljongtärning
Salt och peppar
Tillbehör
Gräddfil (eller t ex Oatlys imat fraiche
för mjölk/laktosfritt

1.
Skär potatisen i mindre bitar. Skala och finhacka lök och vitlök. Skär
moroten tärningar/bitar. Dela och kärna ur paprika och chili. Skär paprikan i
mindre bitar. Finhacka chilin.
2.
Stek allt i rapsolja tills löken är glansig. Tillsätt tomatpuré och kryddor. Stek ytterligare 1 minut.
3.
Tillsätt linser, passerade tomater, soja samt buljongtärning och ca 4 dl
vatten. Koka tills grönsakerna är mjuka.
4.
Smaka av med salt och peppar. Servera med gräddfil

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

Hammarby
IN: Akinkunmi Ayobami Amoo (Sidos FC,
Lagos), Axel Sjöberg (IK Frej, lån - kan spela
för båda klubbarna)
UT: Muamer Tankovic (Klubblös)

BK Häcken
IN: Leonard Zuta (Konyaspor, TR), Jakob
Hedenquist (Uppflyttad från U19), Pontus
Dahlbäck (Watford (ENG) lån) (bild till
höger)

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

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) (bild nedan)

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)

Helsingborg
IN: Max Diskerud (Manchester City, Lån),
Egzon Bejtulai (Kontraktslös)
UT: Filip Sjöberg (Dalkurd)

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), Tim
Prica (Aalborg (DK))

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)
Falkenberg
Inget klart

Namn i fet stil ny övergång sedan senaste programmet (9 augusti)

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)

Mjällby
IN: Martin Spellmann (Klubblös, senast i
Strømsgodset, NO) (bild ovan)
UT: Marco Johansson (Malmö FF, lån avslutat)

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)

Matchrapport

Matchrapport

1 AUGUSTI, TELE2 ARENA, STOCKHOLMSARENAN

1

Djurgården - Hammarby

74’ Fenger (Självmål)

Nyckelhändelser
Haris som skulle startat tvingas avstå
pga känning under uppvärmningen
och Käck ersätter
4’ 0-1 Johansson frispelas i ett
stilla stående DIF försvar och kan
enkelt raka in ledningsmålet
7’
Läge för Banda som försöker
skruva in bollen i bortre men lite
missriktad boll
Käck med ett skott som täcks
8’
av en utsträckt hand bakom ryggen,
ingen signal dock
12’
Augustinsson sliter till sig
bollen offensivt och spelar bakåt till
Karlström som avlossar ett misslyckat skott
16’
Lång boll mot Rogic som
skuter i svår vinkel men tvingar PK
till en hörna. Hörnan farlig men
nickas utanför
20’
Ludwigsson får läget i straffområdet mot fyra försvarade och
skjuter ett skott som PK styr till ny
hörna
21’
IN I Khalili UT Bojanic
24’
Ludwigsson kommer helt fri
efter ett misslyckat inkast från Witry
med gott om tid men Bråtveit kan
freda målet igen
26’
Frispark i bra läge när
Karlström tacklas efter han slagit ett
inlägg. Frisparken dock i famnen på
Blazevic
28’
Holmberg hpller i bollen och
serverar Witry som skjuter ett skott

Domare Andreas Ekberg

längst marken men räddning av
målvakten på nytt
31’
Witry med ett inlägg som
Holmberg nickar tätt utanför
33’ 0-2 Khalili som serveras av
Ludwigsson
37’
Två sena tacklingar först på
Ulvestad och Karlis
38’
Fällman efter en ny sen
satsning
45’
Hammarby kan enkelt bevaka
ledningen i slutet av halvleken
Halvtid
49’
Holmberg kan snappa upp
en dålig pass från Hammarbyspelare
men är för ensam mot tre hammarbyare på liten yta
56’
Passning in i straffområdet
som når Augustinsson men inget
läge för avslut i första och andra gången han får bollen är han offside
58’
Banda är på väg att rycka sig
fri när han fälls
58’
Björklund
64
IN Junior UT: Johannsson
64 DIF
IN Walker, Kujovic UT
Banda Ring
67’
Ludwigsson
68’ Karlström
68’
Andersen
70’
Walker fälls av en vild spark
I straffområdet av Junior och borde
varit straff enligt kommentatorerna
på dplay
72’
Khlalili skjuter ett skott som
PK räddar

Johansson 4’
Khaliili 33’

2

Witry med ett inlägg som
73’
nickas till hörna
74’ 1-2 Witrys hörna träffar
en Wenger när Blazevic slår hål i
luften när han ska boxa bort bollen.
Självmålet bjuder in DIF igen
77’
Två bra inlägg igenom Hammarbys försvar men ingen blårand
når bollen
79’
Bra kämpande vinner upp en
förlorad boll och inläggen når så när
Augustinsson
83’
IN: Sher UT: A Khalili
84’ DIF Augustinsson får en hård
boll i huvudet när Björklund ska
rensa och får tillsyn
87’
Inlägg som går nära målet och
Bråtveit kase hur bollen precis går
över ribban
IN: Nyholm UT: Augustins87’
son
88’
Walker körsöver och frispark
30 m rakt framför mål
89’
Dubbla hörnor, lågt slagna
men andra går igenom straffområdet. Berg dock avblåst för obstuktion
(?)
90+1
Sher som stoppar Karlströms försök till snabb omställning
90+2
Kallar Holmberg söker
skottläget men får snedträff och bollen går högt högt över
90+3
DIF rullar runt och söker
inläggsläge, Kujovic får frispark emot
sig när försvarare faller lätt

Matchen i siffror
Bollinnehav
57-43
Avslut 		
9-9
...varav på mål
2-6
Hörnor 		
4-3
Gula kort		
1-5
Offside 		
5-3
Frisparkar
15-15

25
26

8

11

13

5

Djurgården

3

17

6

23

16

17
5

15

11

22
23

6

21

4
12

16

Hammarby

12. Per Kristian Bråtveit (MV)
4. Jacob Une Larsson
5. Elliot Käck
6. Jesper Karlström (K)
11. Jonathan Ring 64’
15. Jonathan Augustinsson 88’
16. Aslak Fonn Witry
17. Kalle Holmberg
21. Erik Berg
22. Emmanuel Banda 64’
23. Fredrik Ulvestad

25. Davor Blazevic (MV)
3. Dennis Widgren
5. David Fällman
6. Darijan Bojanic 64’
8. Jeppe Andrup Andersen (K)
11. Vladimir Rodic
13. Mads Fenger Nielsen
16. Gustav Ludwigson
17. Abdul Rahman Khalili 83’
21’
23. Aron Johansson
26. Kalle Björklund

Ersättare

Ersättare

30. Tommi Vaiho (MV)
2. Jesper Nyholm 88’
8. Kevin Walker 64’
9. Haris Radetinac
20. Emir Kujovic 64’
24. Curtis Edwards
27. Melker Jonsson

24. Oliver Dovin (MV)
7. Imad Khalili 21’
19. Serge-Junior Martinsson Ngouali
28. Jean Carlos De Brito
31. Aimar Sher 83’
35. Axel Sjöberg
42. Mayckel Lahdo
		

64’

Kommentar

Djurgårdens bästa spelare i derbyt var målvakten PK Bråtveit som med
två mycket kvalificerade räddningar i den första halvleken höll laget kvar i
matchen.

– Det var gott och få göra dem och jag tänkte att de kanske kunde bidra till att vi kände
att vi var med i matchen men det blev inget bra. Ett friläge som de får sker ju vid vårt
inkast och det ska inte få hända.

Vad hände?

– Det är jobbigt. Vi förtjänar inte att vinna matchen. Vi får ett mål mot slutet och då
kände jag att ok nu får vi ett tryck på dem. Men det får vi aldrig, vi är aldrig riktigt
farliga framför deras mål. Det här är den enda matchen, i alla fall av dem jag lirat, där
vi inte är det bättre laget.

– Det känns inte bra, vi gör en dålig första halvlek och torskar matchen där. I andra
kämpar vi på och försöker få spelet att sitta men vi får inte det sista trycket på dem.
Känslan är inte bra.

Hur smälter du det här och går vidare?

Det var en modstulen Bråtveit som tog sig tid att svara på några frågor efter matchen.

– Vi får vara ledsna idag och så får vi mötas här imorgon och träna. Vi kan inte sitta
och tänka på matchen för länge, det kommer matcher var tredje dag. Det är bara att
ställa om, det är mycket matcher nu så det är bara att köra.

Vad säger du om Ferencvaros som motståndare i Champions League-kvalet?
– Jag vet att de har två norska spelare som är bra, men förutom det vet jag inte så mycket.
Vad kommer du göra ikväll?
– Jag kommer gå hem och försöka sova.
Kommer du ha svårt att somna?

Var ni överraskade av Hammarbys sätt att spela?
– Nej, vi var förbereda på att det kunde bli fembackslinje.
Vad hände vid målen?
– Vet faktiskt inte. Jag har inte hunnit se dem.
Du gjorde två kanonräddningar efter att de tagit ledningen.

– Nej. Men det är aldrig kul att komma hem efter en förlust. Jag går hem till tjejen, hon
är van. Vid förlust är jag sur, vid vinst är jag glad.
OLLE ERIKSSON
Twitter: @GudMot
BLÅRÄNDERNA
blaranderna.se

Bildades 1939
2020 spelar man sin 9:e säsong i högsta serien
Första allsvenska säsongen 1980
2019: Etta i Superettan, Publiksnitt 2 166 (+724 jmf
2018 i DIv 1 Södra)
Hemmaarena: Standvallen (7 000)
Publikrekord: 8 438 mot Kalmar FF 13 april 1980
(Tele2),
Tränare Marcus Lantz första säsongen
Bästa resultat i Allsvenskan 2010 Sexa

Truppförändningar 2020:

In: Besard Sabovic (Djurgården), Mamudo Moro (Helsingborgs IF), Jacob Bergström
(Mjöndalen IF), Eric Björkander, David Batanero, Jonathan Tamimi (GIF Sundsvall), Jesper Löfgren (SK Brann), Max Watson (Jönköpings Södra), Jasin Khayat (Norrby IF), Noel
Törnqvist (IS Halmia), Moses Ogbu (Grimsby Town), Viktor Agardius (AS Livorno)
Ut: William Kvist (Varbergs BoIS), Mohammed Mbye (Klubblös), Pontus Jonsson (FK
Karlskrona), Michael Omoh (FC Politehnica Iasi), Kevin Höög Jansson (Fremad Amager), Charbel Georges (Arameisk-Syrianska), Bubacarr Jobe (Örgryte IS), Philip Persson
(Ifö/Bromölla), Jakob Ottosson, Mirza Halvadzic (Lunds BK)
Senaste resultaten - målskyttar Mjällby inom parantes
MAIF-AIK		
3-1
(Ogbu 2, Silverholt)
MAIF-Sirius		
1-1
(Ogbu)
IFK Norrköping-MAIF
1-1
(Ogbu)
MAIF-KFF		
2-2
(Ogbu, Gustavsson)
MAIF-Elfsborg		
0-5
Senaste laguppställning (3-4-3)
Mjällby - AIK 3-1 (2-1)
C-J Eriksson
Watson, Löfgren, Agardius
Tamimi, J Gustavsson, V Gustafson (82), Jeahze
Löfqvist (K) (85), Ogbu, Moro (72)
Ersättare
Törnqvist (mv), Björkander, Nilsson, Bergström
Petersson (85), SIlverholt (72), Batanero (82)

Nykomlingar som sticker upp...
Mjällby, från Sölvesborg är en av nykomlingarna
i årets Allsvenska. Laget gör sin första säsong i
högsta serien sedan de lämnade serien 2014. Den
sejouren är lagets mest framgångsrika då laget lyckades både prestera bästa placeringen när man
slutade sexa 2010 och fem raka säsonger i högsta
serien vilket man inte gjort tidigare.
Den allsvenska debuten kom 1980 då laget slutade
sist i serien med endast tre segrar och elva poäng totalt (två poäng per seger på den tiden), sedan gjorde
man två säsonger 83 och 85 då man slutade näst sist
i en tolvlagsserie, men sedan blev det inga allsvenska
säsonger förrän man återkom 2010.
Efter laget kom näst sist 2014 blev det en tung säsong i Superettan 2015 där laget slutade på negativ
kvalplats tre placeringar över BP som även de degraderades från Allsvenskan samtidigt. Kvalet mot
Örgryte slutade 1-0 till resp hemmalag men i förlängningen stod Mjällby som förlorande lag och hade
alltså rasat rak ner i DIv 1 från Allsvenskan. Först på
tredje försöker 2018 lyckades man ta sig tillbaka till
Superettan genom att vinna Ettan med övertygande
12 poäng ner till tvåan Oskarshamn. Sedan trotsade
man alla tips inför Superettan i fjol, då många tippade att Mjällby skulle få svårt att undvika nedflyttning, och i stället gick man och vann långt före
favoriterna Halmstad och J-Södra som båda missade
uppflyttning och kvalspel.
Även i år har laget överraskat hålla sig högt upp i
tabellen nu när vi närmar oss halvtid för årets serie.
Detta trots att man bara tog en poäng på de tre första
matcherna men detta följdes upp med fyra raka segrar, Hammarby och Häcken på hemmaplan är väl
det som imponerar mest, men även Helsingborg och
Falkenberg på bortagräs. Därefter blev det tre förluster, varav sista 0-5 hemma mot Elfsborg svider hår-

dast. Därefter har man faktiskt inte förlorat då man
spelade tre oavgjorda innan AIK slogs tillbaka med
3-1 i senaste omgången. Att Mjällby inte är ofarligt
har ju även vi fått uppleva när vi möttes i vårens
gruppspel i cupens tredje omgång. Då vann dagens
motståndare med 2-1 trots ett tidigt ledningsmål från
Augustinssons frispark. Målskyttade den gången för
Mjällby var Moro och Löfgren.
Anfallaren Moses Ogbu har kommit igång och har
gjort fem av lagets sju mål i dessa fyra matcher. Ogbu
kom inför säsongen från Grimsby Town men har
spelat många säsonger i Sverige tidigare. Inte minst
i Sirius där han gjorde 186 matcher och 56 mål mellan åren 2010-18 (på lån 2016 från J-södra dit han
värvades 2016 och spelade 2017). Faktum är att han
gjorde en U21 för oss 2009 när han provspelade i
blårandigt.
Under sommarfönstret har Mjällby tvingats se sitt
första val på målvaktsplatsen, Marko Johansson,
lämna då lånet från Malmö FF kallades tillbaka för
att förstärka alternativen för MFF när matchandet är
så tätt. I stället har Carl-Johan Eriksson, som stod de
flesta matcherna när man vann Superettan i fjol fått
förtroendet på nytt.
Besard Sabovic på mittfältet känner du förhoppningsvis igen. Som lovande i Djurgårströjan och bra
insatser när han fick spela. Dock blev det inte så mycket speltid utan han lånades ut i omgångar. Under
perioden i BP 2017 åkte Sabovic på ett benbrott och
rehab väntade nästan hela 2018. Under fjol året var
han utlånad igen, denna gång till Dalkurd där han
var en viktig spelare som leverade dem mål och
noterades för fem målgivande passningar.

STEFAN ERLANDSSON

Dagens Motståndare

Dagens Motståndare

Mjällby AIF

Tabell och
matcher

Dagens Motståndare

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

I den högsta serien
Allsvenskan 1)
Hemma
Borta

12
6
6

4 1
3 0
1 1

7 14-21
3 7-7
4 7-14

Stadion
Tele2Arena

5
1

2 0
1 0

3
0

3-7
4-0

I den näst högsta serien
Superettan
Hemma Stadion
Borta

2
1
1

1 0 1
1 0 0
0 0 1

2-1
2-0
0-1

Senaste årens möten
2020 Tele2 Sv.cupen
2014
2013
2012
2011
2010

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

Hemma		Borta
1-2			
4-0			2-0
0-3			2-0
0-1			3-4
1-0			0-3
1-0			0-3

BENGT EKSTEDT

1) Hemma 2013 Avbröts vid ställningen 0-1
pga publikoroligheter Besvärsenhetens beslut
dömde Mjällby som segrare med 3-0

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

9
7
7
7
5
5
4
5
4
4
2
2
3
3
2
2

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

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

29-12
23-18
31-20
20-14
24-15
16-17
24-24
17-21
21-20
14-16
16-21
13-22
13-22
16-22
15-21
11-18

17
5
11
6
9
-1
0
-4
1
-2
-5
-9
-9
-6
-6
-7

31
27
25
23
21
20
19
19
17
17
14
13
13
12
12
12

Tabellen uppdaterad 10 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

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

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 augusti
16 augusti

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

0 - 2 12 augusti
0-1
1 - 1 13 augusti
1-2
0-1
3-1
3-3
3-2

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

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

Avstängningar (lag)

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
5 Karlström
4 Berg
3 Ulvestad
2 Une Larsson

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

6 Haksabanovic (NOR)
5 Björnström (SIR)
Larsson (IFE)

11 Haksabanovic (NOR) (5+6)
10 Kiese Thelin (MFF) (8+2), Karlsson (IFE) (7+3)
Vecchia (SIR) (6+4)

5 Skovgaard Larsen (ÖSK), Mets (AIK)
Christiansen** (MFF), Andersen (HaIF)
Abubakari (HeIF)

** Utvisade för 2 kort i samma match

Utvisningar (Lag)
0 DIF

Varningar (lag)
19 DIF

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

34 Varberg, Helsingborg
32 Falkenberg
31 Hammarby
29 AIK
27 Mjällby, Örebro
26 Elfsborg
24 Östersund
23 Malmö
22 Kalmar
21 Sirius
20 Häcken
16 Norrköping
15 Göteborg

Avstängningar (lag)
2 DIF

6 Falkenberg
4 Helsingborg, Elfsborg, Malmö
3 Kalmar, Göteborg

Straffar, för (Lag, % som gått i mål)
4 DIF (100%)
5 Malmö (60%), Göteborg (60%)
4 Sirius (100%), Varberg (75%)
3 Norrköp. (100%), Helsingb. (67%), Mjällby (67%)
Straffar, emot (Lag, % som gått i mål)
2 DIF (50%)
5 AIK (80%)
4 Norrköping (75%), Örebro (100%)

6 Falkenberg
4 Helsingborg, Elfsborg, Malmö
3 Kalmar, Göteborg

Straffar, för (Lag, % som gått i mål)
4 DIF (100%)
5 Malmö (60%), Göteborg (60%)
4 Sirius (100%), Varberg (75%)
3 Norrköp. (100%), Helsingb. (67%), Mjällby (67%)
Straffar, emot (Lag, % som gått i mål)
2 DIF (50%)
5 AIK (80%)
4 Norrköping (75%), Örebro (100%)

Räddningar
28 Bråtveit, 11 matcher
12 Vaiho, 3 matcher

Nyckelpassningar
24 Witry
18 Radetinac
17 Augustinsson

68 Keita (ÖFK) 14 matcher
54 Jansson (ÖSK) 14 matcher
52 Anetis (GBG) 14 matcher

38 Haksabanovic (NOR)
32 Christiansen (MFF)
28 Irandust (BKH)

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

Bollåtererövringar
101 Ulvestad
86 Karlström
Witry

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

114 Yusuf (GBG)
102 S Larsson (AIK)
88 Romario (KFF)

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*

6

1
2
7

1
1

1
2

Släppt in
mål

Gjort mål

Mållösa

2

12
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
9
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

6
1
9

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

placering topp

1
1
2

4
5
3
4
3
2
3
2
1

1
6
4
5
2
7
13**
4
2
8
5
15**
6
2
4
5

Släppt in mål

1

4

1

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

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

Gjort mål

1

1

3

1
1
1

8
6
20
4

**Svit inledd 2019

Hållit nollan

1

4
3
4
1
2
2
1

Hållit nollan
1

3
1
1
1

Förluster

8
6

Utan Vinst

Utan Förlust

7
2

Oavgjorda

Vinster

Rekord 2020

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

7
15**
5
10
6
3
5
20**
12

* 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
14
10
9
8
8
8
7
7
7
6
6
5
5
4
2

Förluster

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

Utan Vinst

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

Oavgjorda

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

Utan Förlust

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

Vinster

Form

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

4
3
3
12
3
7
2
5
6
1
5
4
4
6
4
2

2
2
3
5
2
12
2
4
6
2
3
1
2
1
8
13

13
13
13
16
12
16
7
12
16
7
14
6
12
9
14
16

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

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

CL

0
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

k
c

6

1

17

k

17

9 k

24

b

9

b

14

b

9

b lediig

5

b lediig

b

b lediig

b

lediig

b

22

26 27

28

29
1

30

35

270

0

11

9

3

b

17

1

b

17

24 1

11

1

b

9

b

11

1

b
6

b
2

24

9

17

b

9

11

11

8

b

avs

24

b
1

b lediig

b

k

b

b

b

23

b

14

b

22

14
b

5 lediig
b

b 1

b

5 lediig

21
b 1

Oscar Pettersson

20

14

Alexander Abrahamsson

19

20

b

b k

15

17

b

k

k

16

b

11 k

b

15

b

b k
k

14

b

23

4 k

16

12
b

b
6

k
b

11
b

Melker Jonsson

10
10

k
k

4

9

Linus Tagesson

8
b

Curtis Edwards

6

Fredrik Ulvestad

5

Emmanuel Banda

4

Jonathan Ring

2

Erik Berg

BortapublDomare

Emir Kujovic

Plac Publik

Edward Chilufya

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
1-2
19:00
15:00
20:00
15:00
14:30

PK Bråtveit

Res

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

Erland Tangvik

Statistik Allsvenskan

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
Ferencváros (HUN)
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
19 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

17 1

20

1

b

b

8

avs

9

24 1

11

b

11

b

Fedayi San (SUI)

Spelade minuter
Mål

215

1122

613

1114

313
1

873

130

944

990

220

1077

1195

890

1

2

4

168

698

998

2

2

138

1248
6

522

0

2

0

108
1

MJÄLLBY

12

PK Bråtveit

1

30

Tommi Vaiho

13 Carl-Johan Eriksson

35

Erland Tangvik

2

Jesper Nyholm

2

Adi Terzic

4

Jacob Une Larsson

3

Amer Eriksson

5

Elliot Käck

4

Max Watson

15

Jonathan Augustinsson

5

Mohanad Jeahze

16

Aslak Witry

6

Eric Björkander

21

Erik Berg

8

Viktor Agardius

26

Linus Tagesson

9

Joel Nilsson

27

Melker Jonsson

17 Jonathan Tamimi

28

Alexander Abrahamsson

23 Jesper Löfgren

6

Jesper Karlström

8

Kevin Walker

		
7

Jasen Khayat
Viktor Gustafson

9

Haris Radetinac

12 David Löfquist

10

Astrit Ajdarevic

14 Besard Sabovic

11

Jonathan Ring

20 Hampus Holgersson

14

Edward Chilufya

21 Adam Petersson

19

Niklas Bärkroth

22 Jesper Gustavsson

22

Emmanuel Banda

32 David Batanero

23

Fredrik Ulvestad

24

Curtis Edwards

		

Martin Spelmann

10 Mamudu Moro

17

Kalle Holmberg

16 Jacob Bergström

20

Emir Kujovic

24 Taylor Silverholt

29

Oscar Pettersson

32 Erik Pärsson
90 Moses Ogbu

Dagens domarteam: Huvuddomare Per Melin
Assisterande Domare: Mikael Hallin, Daniel Yng, Fjärdedomare: Enzo Vesprini

Kommande matcher
Örebro SK - Djurgården 15 augusti kl 15:00
Ferencváros - Djurgården 19 augusti kl 19:00
Djurgården - IFK Göteborg 22 augusti kl 15:00

- Avstängd vid ytterligare en varning

Noel Törnqvist

- tröja indikerar att spelaren är i matchtrupp

start
ersättare
byte/mål

start
ersättare
byte/mål

DJURGÅRDEN

