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Ojojoj, vilken upphämtning mot
Malmö i senaste matchen. Efter att vi
hade spelat sex matcher utan att vinna
och Malmö gjorde 2-0 när vi tyckte
att vi kom närmare en kvittering så
kändes det långt bort med poäng.
På förhand var känslan ändå god, vi
kom med ett bra avslut med den sena
kvitteringen mot Hammarby och vi
vet att vi kan störa Malmö, speciellt på
hemmaplan. Redan på förhand så var
ju Malmöspelarna, sin vana trogen,
ute och kritiserade underlaget och
konstgräös överhuvudtaget. Och visst,
statistiken visar att förlorar Malmö i
Allsvenskan så är det på konstgräs det
händer, åtminstone i årets serie.
Dagens match och den kvarvarande
hängmatchen mot Häcken nästa vecka
kan ge oss en fingervisning om hur
avlsutningen blir. Båda dessa motståndare är ju med i kampen om europaplatserna så det gäller att vinna
minst en av dessa två och gärna inte
förlora den andra, speciellt inte mot

Häcken, för att vi ska ha ett bra läge
för topp tre. Malmö är som vi redan
konstaterat för långt ifrån trots att vi
vann senast.
Därefter kommer Falkenberg borta innan det är dags för nästa hemmamatch
som är AIK-derbyt. Just nu ligger de
en bit efter topplagen men de har tagit
ikapp mycket av de skillnaden och de
är ett av de formstarkaste lagen just nu.
Det är framför allt deras defensiv som
givit bra möligheter att vinna matcher
igen.
Dagens match då, jo Sirius är ju ett
av årets mest positiva överraskningar och de har chansen att göra sin
bästa säsong någonsin. Så lita på att
ett revanchhungrigt sirius kommer att
göra allt för att sätta käpparna i vårt
hjul. Det gäller att vi spinner vidare
på den goda känslan från de senaste
matcherna. Vi vet att vi kan.
STEFAN ERLANDSSON

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

Fler böcker, äldre matchprogram (tryckta och digitala) samt fanzines
finns också att beställa
Du hittar webshopen på www.bagspannaren.se eller maila försrågan
till bestall@bagspannaren.se

Chefredaktör, ansvarig utgivare och layout:
Stefan Erlandsson
Medarbetrare i detta program
Bengt Eksted, Olle Eriksson
Foto: Bildbyrån
Omslag: Jubel i matchern mot Malmö tidigare i veckan
Momsreg:

SE 700903009401

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

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

Inför matchen
Efter den sena vändningen mot Malmö
är det en tydligt glad tränare jag får tag
på under fredagen. Eller som Thomas
Lagerlöf säger ”Allt blir lättare när man
vunnit”. Det är uppenbart att dessa tre
poäng varit viktiga för laget. Inte bara i
tabellen utan också vad det gäller den
allmänna känslan. Speciellt när det
varit lite väl mycket stolpe ut på senaste
matcherna. Nu är det dags för match igen
och på andra sidan står Kim och Thomas
förra lag Sirius.
I DPlay efter matchen mot Malmö sa du
att Sirius är Sveriges bästa lag utom i
egen box, håller du fast vid det?
Ja, om Malmö är de bästa över hela planen
är Sirius defensivt det från 30 meter. De
är otroligt bra på att pressa högt och gör

det ofta med fem spelare. Fem spelare som
dessutom orkar göra det matchen igenom,
vilket både är jobbigt och imponerande.
Dessutom är de bra på att spela in bollen
i mellanytan (den mellan vårt försvar och
mittfält) där de har Vechhia och Sugita
som kan vände upp på bråkdelar av en
sekund. Väl där överbelastar de kanterna
och tvingar sig igenom.
Hur ska ni få bukt med dem då?
Det handlar primärt om att stänga ned
just mellanytan. Att inte låta dem komma
in där, tighta till bakåt och inte lämna så
stora ytor. Det gör inte så mycket om de,
under stunder, får äga boll, bara de har
den i mindre farliga ytor. Här får vi ha
tålamod och inte förivra oss för att vi inte
har bollen. Störa deras höga press och ha

koll på när deras anfallare droppar ned i
banan.

Sedan är Elias Andersson en stark spelare
med bra fot.

Vi har haft problem att både skapa
riktiga målchanser och mål. Hur ska ni
göra målen på Sirius?
Då de pressar så högt och lyfter sina
ytterbackar blir det stora ytor bakom dem.
Kan vi hitta de ytorna i spelvändningarna
kommer vi vaska fram flera bra chanser.
Viktigt för oss att komma förbi första
pressen. Kan vi komma in i deras
straffområde rättvända och med fart
kommer de bli jobbigt för dem.

Unge Mattias Mitku var spännande se,
kommer vi få se honom mer?
Kanske inte från start men han har haft en
fin träningsperiod senaste tiden så något
fler inhopp framöver kommer det nog bli.
Han är nästan lika snabb med boll som
utan och har en liten avig spelstil som kan
överraska.

Vilka ska vi se upp med i Sirius?
Det är primärt de två offensiva spelarena
Vecchia och Sugita, utan dem hade de varit
en lag på den undre halvan. Vi måste se till
att dessa två har så lite boll som möjligt.

TONY LYDÉN

Axén om DIF:

"Spelarna har inte
varit tillräckligt ödmjuka"
av Olle DIF Eriksson @ Djurgårdsfamiljen
Han säger att han fått förfrågan om att bli tränare i DIF, att Astrit hade
problem med KoT och att Ring inte är en järnkamin. Det är ingen mellanmjölk till kaffet när Axén träffar Djurgårdsfamiljen..
Alexander Axén messar tjugo minuter innan den tid vi har bestämt träff
att han är på plats. Jag ber honom slå sig ned och vänta i det lilla konferensrum som jag lyckats få låna på ett hotell i centrala Örebro.
När undertecknad kommer inhastandes kör vi en Corona-anpassad
brofist innan Axén, utan att ha fått en fråga, börjar berätta om hans och
Bosse Anderssons tighta relation.

ur funkar jobbet på Dplay, hur ser
en vecka ut?
– Jag är konsult och har förhandlat
fram hur många gånger per år jag
ska jobba. Jag har 60 matcher per
Menar du att arbeta i Djurgården, år minst, sedan blir det oftast mer.
Imorgon ska jag jobba med två
som tränare?
– Ja precis. Men det funkar ju inte, Euro League-matcher så det blir en
säger Axen och slår ut med armar- lång dag. Sedan åker jag till Östersund, sju timmar upp med tåg. De
na.
– Det är av respekt för Djurgårds- möter Hammarby. Flyger samma
fansen. Med min bakgrund så dag ner till Stockholm och sover
skulle det aldrig gå, även om det där. Sedan åker jag och arbetar
med Norrköping-AIK på måndahade varit kul.
gen och kommer hem igen på tisVi återkommer till frågan om Ax- dagen. Det är inte bara glamour om
ens tränarerbjudande i Djurgården. man säger så. Jag gillar det här livet
men många tror nog att det går att
Vill du berätta lite om hur din var- köra på halvfart, men då blir man
inte långvarig i det här.
dag ser ut?
– Jag vaknar rätt tidigt, vid kvart
över sex. Gör i ordning tjejerna Hur förbereder du dig inför matchsom ska till skolan. Sedan tar jag erna?
hunden och går på en långprom- – Jag har till exempel stor nytta av
enad. Kommer hem två timmar Wyscout som förenklar väldigt mysenare och börjar jobba med de cket. Om jag till exempel vill kolla
matcher som jag har framöver. Se- på Djurgårdens uppspel så kan
dan förbereder jag eftermiddagens jag gå in och få de hundra senaste
alla aktiviteter för mina döttrar. Se- uppspelen. Det går inte att sitta
dan kommer det matcher på kväl- och gissa i det här jobbet, du blir
avslöjad direkt. Man måste ha koll
larna man kollar på.
på grejerna. Jag är ju en sån jävla
känslomänniska, som tränare lärde
Du är en riktig hemma-man.
– Ja nu är jag det. Men jag är inte jag mig att aldrig prata med någon
så jävla bra som folk kanske tror. direkt efter matchen, jag behöver se
Är oduglig på att laga mat men matchen igen. Och det var aldrig så
handlar, stryker och städar. Så jag bra som jag hoppades och det var
aldrig så dåligt som jag befarade.
försöker göra mitt bästa.
Då lärde jag mig att jobba mer med
statistik. Det blir mycket enklare
– Vi hörs flera gånger i veckan.
Bosse frågade för några år sedan
om vi inte skulle ta och jobba ihop.
Men jag sa nej.

att prata med en spelare om man Jag tror att Djurgården kan ta tredkan visa det med siffror än om man jeplatsen.
bara går på känsla.

Viktig seger mot Malmö
”Det går inte att utvärdera
Ett par gånger den här säsongen
den här Allsvenskan”
Hur ser du på Allsvenskan denna
märkliga pandemi-säsong?
– Allsvenskan är ju inte känt för
det speltekniska utan för supporterskapet och det har varit jättesvårt
i vissa matcher att tända till. Det
är få matcher som jag kan komma ihåg och säga att det varit hög
kvalité. Nu har vi ju i och för sig
Djurgården-Malmö på näthinnan
men annars är det svårt. Tempot
och intensiteten som supportrarna
bidrar med har uteblivit. Serien
är jämnare än någonsin, det säger
ganska mycket att det inte varit
någon riktig höjd spelmässigt. Det
går inte att utvärdera den här Allsvenskan därför att det varit så tätt
med matcher och utan publik så
det är bara att slänga i soptunnan
för alla tränare och supportrar. Det
kommer inte gå att utvärdera. Det
är för svårt. Det här har aldrig hänt
och kommer aldrig hända igen.

har jag tänkt att nu hade spelarna
behövt Sofialäktaren och Slakthuskurvan för att tända till och
varva upp.
– Ja så är det. Det blir som att dansa
utan musik. Du kan stegen men det
blir inte på samma sätt. Men apropå matchen mot Malmö så märkte jag redan på uppvärmningen att
Djurgårdarna kändes mer taggade
än tidigare. Det sa jag till Karlström
och han höll med. Sedan blev det
tufft när de hamnar i underläge, då
Malmö har en jäkla spets. När 2-2
kommer känner man att nu vinner
Djurgården det här. Speciellt med
tanke på att Christiansen hade gått
av. Utan honom vinner inte Malmö
SM-guld. I och med segern visade
Djurgården att de har något på
gång.

Vad har du för bild av händelsen
där Nyberg stoppar ned det gula
kortet som hade gett Berget rött
kort.
– Nere i katakomberna på Tele 2 så
Hur slutar Allsvenskan?
– Malmö vinner. Sedan blir det en menade domarteamet att den asjättekamp om andra- och tredjeplat- sisterande domaren sa till Nyberg
sen. Häckens anfallare levererar för att det inte var ett gult och därför
lite. Sirius tror jag inte orkar i läng- stoppade han ned det igen. Sedan
den, Hammarby har inte samma om det var så, det är en helt annan
spelare som tidigare. Norrköping sak. De är ju inte dummare än att
är väldigt bra så de kommer tvåa. de håller ihop. Jag tycker stämplin-

gen var ful så det hade mycket väl
kunnat bli ett gult.
Var står Djurgården denna säsong?
– Förra året var det ett hårt jobbande lag som var irriterande att
möta. Men jag tycker att det saknats
lite av detta i år. Det har varit mer
fokus på spelet. Det är inget dåligt
men för mig ska Djurgården vara
tunga, hårda, springa mycket och
vara bra på fasta. Det Djurgården
har vi inte riktigt sett i år. Vi har
sett ett Djurgården som är helt
ok. Men i början av serien tyckte
jag inte att spelarna var tillräckligt
ödmjuka. De tyckte att det var lite
bättre än förra året och var inte beredda att offra huvudet som man
gjorde 2019. Tar man bort det där
lilla så blir man inte bättre. Men det
Djurgården som vann mot Malmö
kändes igen från förra säsongen.

spelet som de hade förra året. Man
får inte glömma att förra året slogs
det många bollar på chans i djupet
som Buya sprang och hämtade och
då kunde man flytta upp laget. De
sakerna finns inte i år.
Nu provade man Bärkroth på topp
mot Malmö. Han är snabb och
kunde suga in bollar. Det blev jättestor skillnad på anfallsspelet
direkt. Om vi tar IFK Göteborg
hemma, där stod deras mittbackar
vid halva plan hela tiden tills Chilufya byttes in i andra halvlek. Då
skapades situationer direkt. Djupledsspelet har inte varit så bra i
Djurgården det här året. Det är den
stora speltekniska grejen i år.

Hur ser du på Kujovic säsong?
– Han är beroende av sina medspelare och när det inte funkar blir
han begränsad. Han söker jobb på
andra ställen för aha vill bara deBland supportrarna har det fram- laktig. Jag tänkte direkt när han
förallt pratats om svaga yttrar och värvades att det där passar inte.
att våra nior, Holmberg och Ku- Han och Astrit på topp kommer
jovic inte fått det att stämma i år. aldrig funka, helt värdelöst. Då kan
du och jag spela mittbackar.
Vad har du för tankar om detta?
– Ja så är det. Man kan prata hur
länge som helst om spelsystem Det blir ingen fart?
men frågan är vad vi gör i systemet. – Nej precis.
Buya drog väldigt mycket och skapade ytor för en sådan som Ring. Kalle Holmberg då?
Nu har lag ställt sig väldigt högt – Kalle är en otrolig smart spelare
för de vet att Kujovic inte kommer men för snäll. Han måste gå på
springa ifrån dem och Kalle vill avslut oftare, vända upp mer och
inte gå bakom. Det gör att det blir ta instick. Inte bara vara lagspelare
mindre ytor för mittfältarna vilket som kämpar för laget utan mer
gör att Djurgården inte får igång egoistisk. Hans bästa roll är som tia

och inte nia. Men spelar du Kalle
som nia och har en djupledsgående
tia skulle det kunna funka perfekt.
Djurgården har inte hittat rätt här.
Jag tror Kim och Tolle vet vad de
vill ha till nästa säsong. Jag tror de
ser behovet av en snabb nia där
framme.

”Han är ingen järnkamin”

Vad säger du om Jonathan Rings
säsong? En assist på 22 matcher
mot förra året då han var näst
bäste poänggörare.
– Jag skulle säga att han är både förra säsongen och den här säsongen i
genomsnitt. Han tog verkligen steg
Borde Kalle eller Kujovic få spela förra säsongen och det sa jag till
fler matcher i rad för att komma in Bosse. För jag var skeptisk till värvi det?
ningen av honom och Kozica. Det
– Ja det tror jag. Bestäm er. Bytts är inga Djurgårdsspelare. Är du en
man ut eller byts in hela tiden stjärna i Kalmar eller Jönköping så
blir man osäker. Sedan ska man är det ett jättestort steg att komkomma ihåg att det inte var dumt ma till Djurgården. Nu vann man
med Bärkroth längst fram i senaste guld förra året och Ring var jätmatchen.
tebra så förstå mig rätt, det är en
duktig spelare. Men det är inte en

järnkamin. Går det lite trögt är inte
han spelaren som visar vägen. Det
är för svagt mentalt. Det är samma
sak med Kozica.
Vilka
spelare
är
typiska
Djurgårdsspelare och järnkaminer?
– Då säger jag Karlström, Ulvestad,
Une Larsson, Walker och Radetinac. Första gången jag såg Radetinac var han i Åtvidaberg när han
sprang om kring med strumporna
ovanför knäna. Jag sa till en av
mina spelare att ”kör över honom
och hälsa från mig”. Så spelaren
sparkade ned honom och sa ”skulle
hälsa från coach”. Så vi har känt
varandra länge. Han är för mig vad
Djurgården är.

Astrits problem med tränarna
Astrit Ajdarevic trodde du mycket på när han värvades till
Djurgården. Hur ser du på hans tid
i klubben?
– Förra säsongen tippade jag
Djurgården som vinnare. En anledning till det var att jag tänkte att
Buya skulle göra en 15 mål och Astrit tre mål och kanske tio assist. Nu
blev det en assist. Men jag hävdar
fortfarande med en dåres envishet
att Astrit var jättebra. Klart att han
borde gjort fler poäng men han
var viktig för Djurgården. Många
motståndare hade stor respekt för
honom.

Med all respekt för det du säger
men varför funkade det ändå inte
som förväntat?
– Det är jättesvårt för mig att svara
på. Man hade en succésäsong där
man vinner guld det borde ha gått
bra. Men jag trodde nog att den här
säsongen skulle bli väldigt bra. Nu
hade Astrit kommit in i det och
lärt känna tränarna. Jag har pratat en del med Astrit. Han är en
otroligt snäll människa som verkligen vill Djurgården väl. När han
inte presterade försökte han pusha
och driva andra. Han gillar verkligen Djurgården men han har haft
problem med tränarna. Och sånt
händer. Men jag tycker att det är
konstigt att det inte blev bättre med
Astrit i Djurgården.
Har Astrit gjort sitt på högsta nivån
i svensk fotboll?
– Det är nu han är som farligast.
När folk håller på och dömer ut
honom. Jag ska inte säga för mycket nu men han har svårt att gå till
vissa lag nu då han fått Djurgårdskänsla. Det ställer till det lite för
honom. Men jag tror att hade han
gått till exempelvis Hammarby så
hade han kunnat vara helt magisk.
Men han gör inte så. Han kommer
inte göra det av respekt.
Vilka är de bästa spelarna i årets
Djurgården?
– Jag säger Ulvestad och Witry.
Witry är jättebra framåt men svag
bakåt vilket ställer till det. Han är

svag defensivt, som Beijmo skulle
jag säga. Resten av Djurgården har
varit rätt slätstruket, så några fler
spelare blir det inte.
Djurgården möter Sirius på lördag.
– Rolig match. Sirius är jävligt bra.
Men jag har fått för mig att Sirius
har svårt mot Stockholmslagen och
att det beror på att många spelare
ratats i de lagen. Spelar Djurgården
så här bestämt som mot Malmö
så kommer inte Sirius komma igång. Men ger man Sirius chansen
att spela då blir det tufft. Det är
lättare sagt än gjort. Djurgården
måste smälla på hårt och inte ge,
framförallt Siguita och Vecchia,
möjlighet att komma rättvända.
Det blir en tuff utmaning men jag
tror det är en perfekt match för
Djurgården.

Är Djurgården ett topplag de närmaste tre åren?
– Absolut, med Bosse som är så
smart så kommer det inte vara
några problem.
Hur då smart?
– Bara för att han sålt mycket så
kommer han inte börja köpa dyrt.
Om han inte tycker att en spelare
är värd så mycket som han kostar
så köper han inte. Han tänker på
Djurgården först och främst. Ingen kan slå honom på fingrarna
vad gäller hans värvningar och vad
Djurgården var när han tog över
som sportchef. Bosse och Henrik
Berggren är ett ruggigt starkt radarpar så därför tror jag Djurgården är
ett topplag även framöver.
OLLE ERIKSSON
Twitter: Olle DIF Eriksson @GudMot

djurgardsfamiljen.se
Är Sirius offensiv topp tre i Allsvenskan medan defensiven tillhör
undre halvan?
– Nu är du för snäll. I försvarsbox- Angående Axéns uppgifter om att
en skulle jag säga att de är ett av se- ha blivit erbjuden tränarjobb svarar Djurgårdens sportchef Bosse
riens sämsta lag.
Andersson så här:
Kim och Tolle har kontrakt över "Gillar Axén och vi har haft en bra
2021. Hur länge tror du de stannar dialog genom alla år. Det svåra är
att han har en AIK-tatuering, så jag
i klubben?
– De är kända för att jobba länge skickade en adress till en laserborti samma klubb. Jag tror inte de är tagningsfirma som kunde ta bort
sugna på något annat i Sverige. Det den. Det blev väl aldrig skarpt läge
som skulle kunna vara är att de får med Alexander för han har varit för
erbjudande utomlands. Men jag feg".
blir inte förvånad om de förlänger.

Vändningen mot Malmö kom lika oväntat som lägligt efter sex omgångar
utan seger. Vilken match vi fick se i måndags! Länge såg det illa ut men med
den avslutningen fick man upp hoppet igen. Förutom glädjen över vändningen kom också tankarna på vad vi missade när vi inte fick vara på plats.
Tänk bara hur trycket från läktarna hade varit om vi hade fått vara på plats.
VI kan minnas tillbaka till vändningen mot just Malmö på Stadion då vi
också vann med 3-2, då kom vi tillbaka efter en utvisning (Amartey) vid
ställningen 1-2. Vi låg sist i tabellen med bara en poäng efter sju omgångar.
Matcher som dessa biter sig fast i minnet..
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

Hamid Ershad Sarabi, 35 år, Blåsut
Hamid är bekant namn för många läsare. Dels var han med och gjorde Bågspännaren 2015-16, även matchprogrammet innan i lite olika format sedan 2009 och även
efter det hjälpt till då och då. Även som fotograf och engagerad i 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.

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

1.
Erkänn nu, visst hade ni också gett upp tanken på poäng när Malmö gjorde
sitt andra mål. När kom hoppet tillbaka för er?
TP: Hopp om kryss vid reduceringen men tyckte efter krysset att ”det här räcker ju inte,
vi måste gå för vinst!”. Ett kryss skulle inte hjälpa oss särskilt mycket. Att även spelarna
kände det behovet och fortsatte att mala på kändes befriande och härligt!
TL: Japp, jag gav upp vid 0-2. Två måls underläge går ju att ta upp men även ett oavgjort
resultat hjälper oss inte så mycket. Det var vinst eller inget. Tror dessutom att Kim och
Tolle också gav upp med tanke på att de tog ut Mange och Haris och satte inte Mitku och
Edwards. Knappast de två som man tror kommer vända matchen.
HES: Jag hade gett upp helt. Sänkte ljudet och började slösurfa på twitter. Sen gick det
ganska fort mellan 1-2 och 2-2 så efter det kändes det som att allt var möjligt.
OE: Nej jag har i stort sett alltid ett hopp vid underlägen. Det fanns en intensitet i matchen som gjorde att jag tänkte att får vi bara en reducering kan allt hända.

DIF-Panelen

DIF-Panelen

HES: Måste ändå säga Chili.. vilken fart det blir när han kommer in.
OE: Jag tycker Karlström krigade kopiöst. Hans grinighet och fysiska spel är så enormt
viktigt för Djurgården. Chilis inhopp var fantastiskt och det vi drömt om gällande hans
kapacitet, Kalles två mål var äkta måltjuveri.

2.
Vad säger ni om lagmoralen att lyckas resa sig efter det underläget och facit
från senaste matcherna?
TP: Jo men det var liksom sista chansen den här säsongen, och det är så jäkla starkt att
hitta viljan då, trots att läktarna gapar tomma. Precis i rätt läge!
TL: Starkt så klart men jag tycker inte moralen varit ett problem i någon match. Det har
mest varit oskickligheten och oflytet som grinat oss i ansiktet.
HES: Otroligt starkt med både det sena målet mot bajen och sen vändningen mot MFF.
Hoppas bara den känslan håller i sig.
OE: Kvittering på övertid mot Bajen och vändningen på tio minuter senast är otroligt
starkt. Jag tror och hoppas att man kan rida på detta i dagens match mot Sirius. Skulle vi
komma i underläge ska vi fortsätta trumma på som vanligt och tro på vårt spel.
3.

Någon speciell spelare som ni vill lyfta som var bra mot Malmö?

TP: Chili, Vaiho, Kalle och Ulvestad.

4.
Holmberg blev matchvinnare med två mål senast. Borde han få mer speltid i
avslutande matcher?
TP: Man bänkar inte en anfallare som nyss gjort 2 mål, utan man lägger på mer självförtroende på den anfallaren. Om inte nu, när? Solklar start framöver.
TL: Svår fråga, han var lika vilsen som vanligt i spelet fram till de två lägena. Men alla
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TL: Ulven och Chili, de var de två som skapade förändringen. Både visade spets när den
behövdes som bäst. Lite extra plus till Ulven som springer och hämtar bollen efter 1-2
istället för att göra en glädjedans. Jag tycker överlag att de flesta gjorde en bra insats.
Skall någon annan nämnas blir det nog Vaiho som håller oss kvar i matchen.

HES: Jag vill ha både Holmberg och Kujo på plan. Kujo på topp, Holmberg bakom,
Chili och Mange på kanterna.
OE: Bärkroths speed som nia är inte fel, tycker han startade väldigt bra mot Malmö
där han sög in bollarna. Kalle Kula kan komma in som supersub med 30 kvar då
Bärka sprungit slut på sig. Ett annat alternativ är att Bärka provar tianrollen med
Kalle framför sig. Eller tvärtom.

5.
Tabellen lever i allra högsta grad nu när vi går in mot avslutningen. Man
brukar ofta säga att man vill vara med när vi har fem matcher kvar. Så klar blir det
många inbördes möten mellan de lag som ligger på plats 2-7 som idag är inom fyra
poäng. Vilka lag tycker ni har en lättare eller svårare avslutning?
Omgång
25
19
26
27
28
29
30

Norrköping 39 p
AIK (h)
Elfsborg (b)
Mjällby (b)
Falkenberg (h)
Hammarby (b)
Helsingborg (h)

Häcken 39 p
Mjällby (h)
Djurgården (h)
Hammarby (b)
Östersund (h)
Göteborg (b)
Örebro (h)
Kalmar (b)

Elfsborg 39 p
Varberg (b)
Norrköping (h)
Falkenberg (b)
Helsingborg (h)
Sirius (b)
AIK (h)

Djurgården 36 p
Sirius (h)
Häcken (b)
Falkenberg (b)
AIK (h)
Kalmar (b)
Mjällby (b)
Varberg (h)

Hammarby 36 p
Östersund (b)
Häcken (h)
Varberg (b)
Malmö (h)
Norrköping (h)
Örebro (b)

TP: Är det Bajen och Sirius kanske? Norrköping verkar ju ha hittat tillbaka men blir
spännande att se hur de tacklar aik i nästa. Våra stora ödesmatcher efter Malmö kommer
närmaste två förstås. Blir jäkligt spännande att se om vi kan ta med oss självförtroendet
mot Sirius!
TL: Peking, Hammarby , och Sirius har det tuffaste matchschemat. DIF och Elfsborg
mittemellan medans Häcken har det lättaste på pappret med bara har två tuffa matcher.
HES: Tror det är ganska jämnt. Vi har på pappret 3 svåra matcher och det är Häcken,
Sirius och Gnaget. Resten borde vi ta.
OE: Tycker både vårt och Häckens schema ser rätt skapligt ut. Tuffast får nog Hammarby.
6.
Sirius kan bli en tuff nöt att knäcka även om vi haft hyffsat lätt för oss sedan
premiäråret 2017 (då vi förlorade båda mötena). Tror ni på en svår match idag eller
vad säger ni?
TL: Tycker Tolle sammanfattade dem tämligen väl när han sa ”Bäst i Sverige förutom i
eget straffområde”. Spelar enligt mig den finaste fotbollen och är ständigt framåtlutad.
Har tydlig spets i Vechhia, Sugita, Elias Andersson, och Björnström. Kan vi bara möta
dem högt upp och straffa dem med omställningar tror jag vi kan ta dem
OE: De har en av seriens absolut bästa offensiv med Vecchia och Seguita i spetsen. Det
är ett roligt lag att titta på, jag räknar med en frejdig och kul matchbild. Sirius har tack
och lov en svag defensiv. Spelar vi som i delar av matchen mot Malmö; aggressivt och
med bra tempo tror jag att vi vinner..
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vet hur mycket det betyder för en anfallare att göra mål. Kanske kan det släppa för
honom igen. Han hade en bra period i somras då det kändes att han var på gång.
Räknar kallt med att han startar mot Sirius.

Mattias Mitku

Spelarintervju
19-årige löftet Mattias Mitku fick äntligen debutera. Och
vilken match det blev. Vid 0-2 och kvarten kvar kom han in
och bidrog till tidernas upphämtning.
Mattias hade bråttom hem efter matchen så undertecknad fick
ringa upp honom. Och det var en lycklig matchdebutant som
lyfte luren.
Hallå Mattias. Hur gick tankarna när du fick veta att du
skulle bytas in?
Det var speciellt att det var mot Malmö serieledare. Jag blev
jätteglad när Kim sa ”du ska in”. Det var bara att försöka vända
matchen och sprida energi.
Vad hade du fått för instruktioner från tränarna?
Att jag skulle göra min grej och springa i djupled och komma
in i boxen.
Blev du nervös?
Nej faktiskt inte. Däremot när det stod 2-2, då var det nervöst,
då ville man inte göra bort sig.
Hur ser du på upphämtningen?
Helt ärligt jag kommer inte sova i natt. Jag var inte beredd på
att det här skulle hända. Upphämtningen vare den sjukaste
upphämtningen jag varit med om. Det var en otrolig känsla.

Hur rankar du på den här matchen i din karriär?
Prestationen som lag 10 av 10. 82 gör vi 2-1. Vad gäller min
egen prestation så fick jag inte så mycket boll. När det stod
2-2 var det fokus på defensiven. Har aldrig varit så bra i
defensiven men idag var det ”ok jag måste göra det för laget”.
Jag tänkte att när matchen är slut ska jag vara helt död. Jag
jobbade för laget.
Hur var känslan vid 3-2?
Det var den sjukaste känslan. Jag sprang efter Kalle och hoppade på honom. Blev också glad för hans skull. Jag kommer
aldrig glömma den här matchen. Kommer ligga o kolla upp i
taket och känna att det här var den bästa dagen i mitt liv. Jag
är så glad att Kim och Tolle trodde på mig.
Blir det mer speltid denna säsong?
Jag hoppas det, jag vill spela. Den här matchen var det mer att
kriga för laget. Jag hoppas får fler chanser att visa vad jag går
för.
Efter intervjun skickar Mattias en selfie som jag har bett om.
På bilden håller han upp tre fingrar. ”3 för tre poäng”
OLLE ERIKSSON
Twitter: Olle DIF Eriksson @GudMot

djurgardsfamiljen.se

Bildades 1907,
2020 spelar man sin 7:e säsong i högsta serien
2019: Elva, Publiksnitt 2019 4 288 (+ 290)
Hemmaarena: Studenternas IP (10 000, ombyggd och
färdigställd 2020)
Publikrekord: 12.546 mot Landskrona 13/10 1968.

Intern skytteliga 2020: Stefano Vecchia 11 mål, Yukiya
Sugita 7 mål, Elias Andersson, Mohammed Khalis Saied båda
6 mål

Tränare Henrik Rydström , Andra säsongen
Bästa placering i Allsvenskan, Sjua 2017

Truppförändningar 2020:

In: Kennedy Igboananike (Klubblös), Adam Hellborg
(Kalmar FF), Jonathan Viscosi (San Antonio FC), Nahom Girmai Netabay (Varbergs BoIS), Simon Gefvert
(Karlslunds IF), Hjalmar Ekdal (Hammarby), Laorent Shabani (Malmö FF), Yukiya
Sugita (lån, Tractor Sazi) Sommarfönster: Yukiya Sugita (löst från lån), Johan Karlsson
(Uppflyttad från U19)
Ut: Ian Sirelius, Linus Nygren, Robert Åhman Persson (Avslutat karriären), Jesper
Arvidsson, Philip Haglund, Christer Gustafsson (IF Brommapojkarna), Abdul Razak
(Örgryte IS), Sherko Faiqi (Linköping City), John Junior Igbarumah, Henry Offia
(Dalkurd FF) Sommarfönster: : Hannes Sveijer (lån till Sollentuna FF), Isak Bråholm (lån
till IFK Luleå) , Kebba Ceesay (Helsingborg, lån)

Sirius - årets överraskning?
Efter att ha hamnat på trettonde resp elfte plats de
två sensaste åren är Uppsala-laget i år på väg att
göra sin bästa säsong i Allsvenskan genom alla tider. Just nu ligger man på sjude plats vilket också är
det bästa resultatet man har sedan tidigare (2017).
Det är många spelare som har imponerat i Sirius i år.
Japanen Sugita som kom på lån inför denna säsong.
Ett lån som först förlängdes men som Sirius löste och
köpte loss spelaren. Inte undra på att man var mån
om att behålla honom, annars hade han lämnat i augusti. Sugita har stått för sju mål och noterats för sex
framspelningar till mål. Men han får ändå stå lite i
skuggan av Stafano Vecchia som kom till Sirius från
BP 2017 och i år gör sin mest framgångsrika säsong
med elva mål och fem assists.
På mittfältet har Elias Andersson varit mest uppmärksammad för sina sex mål. I senaste matchen
mot Östersund gjorde han ett fint frisparksmål men
det räckte ändå inte till poäng mot formstarka Östersund.
Bakom rodret står Henrik Rydström som gör sin andra säsong i Uppsala sedan han fick lämna Kalmar.
Snacka om revanch för Henrik som säkert är nöjd
med utvecklingen i Sirius.

Angående revanch, vi vann ju första mötet som var i
den första omgången av denna underliga säsong. En
match som kanske inte var så rättvisande från något
av lagen då säsongen kom igång väldigt snabbt och
inga förberedande matcher kunde spelas. Pandemin
hade lagt all fotbollsverksamhet, förutom ren träning
, på is. I premiären var det Sirus som skapade chanserna men vi som gjorde målen. Då var det Erik Berg
och Oscar Pettersson som stod för målen - ingen
av dem kommer ju att spela idag då Berg är skadad
och Pettersson är utlånad till Sollentuna FF. I den
matchen hade tex Elias Andersson lika många skott
som hala vårt lag mäktade med, sex avslut. 16-6 var
avslutsstatistiken så det är inte utan anledning SIrius
pratar om revanch men så klart är det en helt annan
match idag.
Överhuvudtaget har Sirius haft det svårt i möten med
oss, det är bara säsongen 2017, då man som nykomlingar vann bägge möten med 2-0, annars har vi
vunnit varje gång vi mötts i Allsvenskan förutom en
match på Råsunda 1969 som är den enda oavgjorda
mellan lagen.

STEFAN ERLANDSSON

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

Senaste resultaten - målskyttar Sirius inom parantes
IKS - Östersund 		
2-3
(E Andersson, K Larson)
Norrköping - IKS 		
1-2
(Sugita, Saeid)
Örebro - IKS		
2-1
(Vecchia)
IKS - Falkenberg		
2-1
(E Andersson, Vecchia)
Häcken - IKS		
1-1
(Björnström)
Senaste laguppställning (4-2-3-1)
18 Oktober Sirius - Östersund 2-3 (0-1)
L Jonsson
J Karlsson (76), T Björkström, H Ekdal, A Björnström
J Roche (77), A Hellborg (90+1), E Andersson
Y Sugita, M Saeid (63), S Vecchia
Ersättare
J Viscosi (MV), K Larsson (76), D Jarl (90+1), N Thor
L Shabani (77), J Persson (63), S Gävert

I den högsta serien
Allsvenskan
Råsunda
Stadion
Tele2Arena

13 10 1
1 0 1
2 2 0
3 2 0

2 29-8
0 0-0
0 6-2
1 5-2

Näst högsta serien
10 5 2 3 23-15
Div 2 Östsv (24/25-25/26) 4		 3 0 1 12-5
Div 1 Norra (93-94, 98) 6 2 2 2 11-10
Tredje högsta serien
Div 3 Öst sv (1929/30)

2

2 0 0

Svenska Cupen
Stadion 1983

2
1

1 0
1 0

1
0

Senaste årens möten

Hemma		Borta
2020				
2-0
2019
4-0			2-0
2018
1-0			5-1
2017
0-2			0-2
1974
3-1			3-1
1973
3-1			5-0
1969
0-0			1-0

14-0
2-2
1-0

BENGT EKSTEDT

Dagens Motståndare

Dagens Motståndare

IK Sirius

24
24
23
24
23
24
23
24
24
23
24
24
24
24
24
24

13 8 3 48-24
11 6 7 49-35
10 9 4 36-22
9 12 3 39-32
10 6 7 35-27
9 9 6 38-35
9 8 6 40-37
8 9 7 25-26
8 7 9 35-39
8 6 9 24-26
8 6 10 29-34
7 6 11 33-38
4 12 8 26-36
4 10 10 26-38
4 7 13 26-42
4 7 13 26-44

24
14
14
7
8
3
3
-1
-4
-2
-5
-5
-10
-12
-16
-18

Omgång 25
BK Häcken - Mjällby AIF
Djurgården - IK Sirius FK
Kalmar FF - Falkenbergs FF
Östersund - Hammarby
Örebro - Helsingborgs IF
Malmö FF - IFK Göteborg
26 oktober IFK Norrköping FK - AIK
Varbergs BoIS FC - IF Elfsborg

47
39
39
39
36
36
35
33
31
30
30
27
24
22
19
19

24 oktober
25 oktober

Omgång 26
Falkenbergs FF - Djurgården
IK Sirius FK - Kalmar FF
IF Elfsborg - IFK Norrköping FK
Mjällby AIF - Östersund
Hammarby - BK Häcken
IFK Göteborg - Örebro
2 november AIK - Varbergs BoIS FC
Helsingborgs IF - Malmö FF
31 oktober
1 november

Tabellen uppdaterad 20 oktober

Omgång 19
Helsingborgs IF - Kalmar FF
IFK Norrköping FK - Östersund
IFK Göteborg - Hammarby
Örebro - Malmö FF
17 september IF Elfsborg - Mjällby AIF
Falkenbergs FF - Varbergs BoIS FC
28 oktober BK Häcken - Djurgården
29 oktober IK Sirius FK - AIK
9 september
10 september

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

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

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

Omgång 24
Falkenbergs FF - Örebro
2-1
IK Sirius FK - Östersund
2-3
Hammarby - Mjällby AIF
4-2
IF Elfsborg - Kalmar FF
3-1
AIK - IFK Göteborg
2-0
Varbergs BoIS FC - IFK Norrköping FK 1 - 3
19 oktober Djurgården - Malmö FF
3-2
Helsingborgs IF - BK Häcken
0-0

17 oktober
18 oktober

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

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

22 november

Omgång 29
Östersund - IFK Göteborg
Helsingborgs IF - Falkenbergs FF
Varbergs BoIS FC - Malmö FF
IK Sirius FK - IF Elfsborg
BK Häcken - Örebro
Mjällby AIF - Djurgården
30 november Hammarby - IFK Norrköping FK
AIK - Kalmar FF

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

6 december

7 november

29 november

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

Tabell och
matcher

Tabell och
matcher

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

14.30
14:30
14:30
14:30
17:30
17:30
19:00
17.30

Omgång 28
IF Elfsborg - Helsingborgs IF
Kalmar FF - Djurgården
AIK - Örebro
Hammarby - Malmö FF
Östersund - Varbergs BoIS FC
23 november IK Sirius FK - Mjällby AIF
IFK Norrköping FK - Falkenbergs FF
IFK Göteborg - BK Häcken

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

Omgång 30
IF Elfsborg - AIK
IFK Norrköping FK - Helsingborgs IF
IFK Göteborg - IK Sirius FK
Djurgården - Varbergs BoIS FC
Kalmar FF - BK Häcken
Falkenbergs FF - Mjällby AIF
Örebro - Hammarby
Malmö FF - Östersund

14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30

Skytteliga
7 Fredrik Ulvestad
6 Kalle Holmberg
4 Emir Kujovic

12 J Nyman (NOR)
11 J Karlsson (IFE)*, Kiese Thelin (MFF)
S Vecchia (SIR)

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

* lämnat klubben

Passningsliga
6 Radetinac
4 Witry
3 Bärkroth
Poängliga
8 Ulvestad (7+1)
7 Holmberg (6+1)
6 Witry (2+4) Radetinac (0+6)
Varningar
7 Karlström
6 Berg, Ulvestad, Une Larsson
3 Radetinac

9 Ludwigsson (HaIF)
7 Haksabanovic (NOR), J Larsson (IFE)
Björnström (SIR), Bergmann Johannésson (NOR)
Kacaniklic (HaIF)
16 Vecchia (SIR) (11+5)
15 Karlsson (IFE) (11+4)*, Ludwigsson (HaIF) (6+8)
14 Selmani (VBoiS) (9+5)

9 Mårtensson** (ÖSK), Christiansen** (MFF)
Abubakari (HeIF)
8 Andersen (HaIF)
7 van den Hurk** (HeIF), Strand (ELF)**

** Utvisade för 2 kort i samma match

Utvisningar (Lag)
0 DIF

Varningar (lag)
32 DIF

5 Elfsborg
3 Falkenberg, Kalmar, AIK
2 Hammarby, Malmö, Göteborg

57 Varberg, Helsingborg
55 Hammarby
52 Östersund
51 Örebro
50 Elfsborg
49 AIK, Falkenberg
48 Malmö
43 Mjällby
40 Kalmar
39 Göteborg
33 Häcken
31 Sirius
29 Norrköping

Avstängningar (lag)
4 DIF

11 Elfsborg
10 Hammarby
9 Helsingborg

Straffar, för (Lag, % som gått i mål)
4 DIF (100%)
9 Göteborg (56%)
7 Sirius (100%)
6 Malmö (50%)
Straffar, emot (Lag, % som gått i mål)
3 DIF (67%)

7 HaIF (86%)
6 Mjällby (67%), Falkenberg (50%)

9 Göteborg (56%)
7 Sirius (100%)
6 Malmö (50%)

Räddningar
44 Bråtveit, 18 matcher
19 Vaiho, 5 matcher

Räddningsprocent
70,4% Vaiho
69,8% Bråtveit

Hållit nollan
5 Bråtveit
1 Vaiho

Nyckelpassningar
47 Witry
24 Ring, Holmberg
23 Augustinsson, Radetinac

7 HaIF (86%)
6 Mjällby (67%), Falkenberg (50%)
5 AIK (80%), NOR (80%), KFF (80%)
4 ÖSK (100), HeIF (100%), MFF (100%)

98 Keita (ÖFK) 23 matcher
95 Jansson (ÖSK) 24 matcher
85 Anetis (GBG) 24 matcher

85,3% Dahlberg (BKH) 7 matcher
80,3% Keita (ÖFK) 23 matcher
78,3% Janošević (AIK) 8 matcher

9 Keita (ÖFK)
7 Rönning (IFE)
6 Abrahamsson (BKH)

53 Irandust (BKH)
50 Haksabanovic (NOR)
50 J Larsson (IFE)

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

Bollåtererövringar
146 Karlström
146 Witry
142 Ulvestad

198 Yusuf (GBG)
163 Romario (KFF)
159 S Larsson (AIK)

Målrikaste match
Sirius -Malmö FF
Örebro - Norrköping

2-5 (26 juli omg 11)
4-3 (30 aug omg 18)

Största seger
BK Häcken - IF Elfsborg

6-0 (16 juli, omg 8)

Avstängda omg 25

Jesper Modig (Varberg)
Gustaf Norlin (Varberg)
David Batanero (Mjällby)
Jo Inge Berget (Malmö)

Gula kort
Gula kort
Gula kort
Gula kort

Statistik

Statistik

4 DIF (100%)

1

1
1

3

2

1

1

1

1
1
1
1

3
6
1
5
10

Form beräknad utifrån de senaste sex matcherna, i alla tävlingsmatcher Allsvenskan och
eventuella cupmatcher (efter 90 min, ej förlängning).
Sviter är endast av matcher i Allsvenskan.

Placering
botten

1
2
1

placering topp

1
4
1
3

Släppt in mål

1

13
2
6
5
15
2
3

Gjort mål

1

6
2
13
3
4
4
2
4
2
1

Mållösa

1

1

Hållit nollan

1

4

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

Förluster

1

Släppt in
mål

2

1

Gjort mål

Mållösa

5

1
1

Hållit nollan

4

1

Förluster

1

Utan Vinst

Utan Förlust

1

Oavgjorda

Vinster
1
1
1
1

2
1
1
2
3

8
12
5
14
6
3
5
16
17

* levande svit

Rekord 2020

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

Statistik

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

Utan Vinst

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

Oavgjorda

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

Poäng
16
13
13
11
10
10
9
9
9
8
8
8
7
7
6
5

Utan Förlust

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

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

Vinster

Form

4
4
3
1
2
2
3
1
2
8
4
4
3
2
2
4

5
6
4
5
6
7
8
4
3
12
5
12
6
2
4
8

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

8
3
6
9
3
6
8
14
10
3
6
5
5
8
6
7

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

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

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

4
6
13
5
10
5
8
9
5
13
11
16
9
8
4
5

4
4
4
17
7
12
7
8
8
5
15
9
15
7
5
3

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

14
13
13
16
12
16
7
14
16
7
14
6
12
11
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

Statistik UEFA

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

Per Melin
Glenn Nyberg
Fedayi San (SUI)
Kristoffer Karlsson
Granit Maqedonci
Kaspar Sjöberg
Stéphanie Frappart
Granit Maqedonci
Bartosz Frankowski
Victor Wolf
Kristoffer Karlsson
Glenn Nyberg

6

1

b

14

b

b

b

14

24

5

b

b
9

b

5

b

b

b

b

b

k

22

b

22 k

b

17

15 k

k
b

k
b k

b

2 k

b

b

1

b 1

Astrit Ajdarevic

Anthonio Sanjairag

Erland Tangvik

Tommi Vaiho

Alexander Abrahamsson

Oscar Pettersson

Melker Jonsson

b

b
b

20

b

24

14

b

b

17

b

14

b

b

11

24

b

9

24

19

b

4 1

b

8

b

b

1

24

1
b

14
20

11

avs

b

b

11

9

24 1

b

b

8

1

b

1

b

**

b

11

24

2

24

9

8

avs

11

22 lediig

11

17

b

b

b

b

11

11

11

17

b

b

17

1

b

11

9

b

b

1

b

b

9

b

b

b

17

b

14

k

5

22

1

31 35 10

11

17 1

b

14

k

3

6

20

1

20

11

30
11

9

17

b

9

1

29
1

b
2

24
b

1

b

1

b

21 k

28

8

b k

k

25 26 27

1

24 1

b

11 k

k

24

b
1

b k
b

b

b
b

23

14

b

5

22

b

b

k

k

b 1

b

9 k

21
b 1

b

20

1

20

14

9

15

avs

19

20

b

avs

b

17

6

17

k

16

23

k

k

15
b

b

4 k

16

14

b

k
b

12
b

Linus Tagesson

11
10

k
k

4

9

time-out från fotbollen

0

8

Mattias Mitku

0

0

7
b

Curtis Edwards

3
3
CL
4
4
5
EL
5
EL
5
6
5

0

c

6

Fredrik Ulvestad

2-1
3-0
0-2
2-2
1-3
1-1
2-1
1-1
0-1
1-2
1-1
3.2
14:30
19:00
15:00
14:30
18:30

0

k

Emmanuel Banda

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

0

5

Erik Berg

Mjällby AIF
Örebro SK
Ferencváros (HUN)
IFK Göteborg
Helsingborgs IF
IF Elfsborg
Europa FC (GIB)
Östersunds FK
CRF Cluj (ROU)
IFK Norrköping
Hammarby IF
Malmö FF
IK Sirius
BK Häcken
Falkenbergs FF
AIK
Sollentuna FC
Kalmar FF
Mjällby AIF
Varbergs BoIS

0

4

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

Emir Kujovic

12 aug
15 aug
19 aug
22 aug
30 aug
12 sep
17 sep
20 sep
24 sep
27 sep
04 okt
19 okt
25 okt
28 okt
31 okt
08 nov
19 nov
22 nov
29 nov
06 dec

0

2

BortapublDomare

Nicklas Bärkroth

0

Kalle Holmberg

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

Statistik Allsvenskan

Plac Publik

Aslak Witry

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

Jonathan Augustinsson

Res

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

Edward Chilufya

H/B

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

PK Bråtveit

Motståndare

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

Jonathan Ring

Datum

Haris Radetinac

§ Ny spelare

Kevin Walker

SC = Svenska Cupen

! Utlånad men
Skadad/sjuk
siffra anger vem bytet gjordes mot
SC = Svenska Cupen tillgänglig för spel
* Utlånad
avs Avstängd
! Utlånad men tillgänglig för spel
** Lämnat klubben
X Inte tillgänglig
* Utlånad
** Lämnat klubben

Magnus Eriksson

2

Skadad/sjuk
avs Avstängd

Jesper Karlström

Avbytare

siffra
angeranger
vem bytet
Flagga
gjordes
mot
landlagsuppdrag

Elliot Käck

Ej tillgänglig

b = Utbytt
k = Lagkapten
Avbytare
Siffra anger antal
mål

Ej tillgänglig
Flagga anger
landlagsuppdrag

Jacob Une Larsson

Startspelare

b = Utbytt
k = Lagkapten
Siffra anger antal mål

Jesper Nyholm

Startspelare

9 1

b

7

b

14

b
1

7

9

omg 18

SC

Spelade minuter

503

Mål

1

Spelade minuter

90

Mål

1817

270

1042

180

1924

270

505

425

1

1

180
1

1401

189

1401

29

1620

270

604

1752

2005

1255

325

957

1279

288

1878

1066

2

2

2

6

1

4

3

1

7

3

185

208

270

162

81

90

18

270

208

1

1

2

114
1

450

130

1

Lukas Jonsson

30

Tommi Vaiho

30 Jonathan Viscosi

35

Erland Tangvik

35 Hannes Sveijer

2

Jesper Nyholm

3

Karl Larson

4

Jacob Une Larsson

5

Daniel Jarl

5

Elliot Käck

6

Hjalmar Ekdal

15

Jonathan Augustinsson

8

Tim Björkström

16

Aslak Witry

11 David Mahjob Wallentinsson

21

Erik Berg

16 Axel Björnström

26

Linus Tagesson

27 Johan Karlsson

27

Melker Jonsson

28

Alexander Abrahamsson

2

Adam Hellborg

7

Niklas Thor

6

Jesper Karlström

7

Magnus Eriksson

11 André Österholm

8

Kevin Walker

15 Sam Lundholm

10 Elias Andersson

9

Haris Radetinac

17 Adam Ståhl

11

Jonathan Ring

18 Laorent Shabani

14

Edward Chilufya

21 Simon Gefvert

19

Niklas Bärkroth

22 Stefano Vecchia Holmquist

22

Emmanuel Banda

23 Yukiya Sugita

23

Fredrik Ulvestad

25 Jamie Roche

24

Curtis Edwards

24 Isak Bråholm

17

Kalle Holmberg

26 Mohammed Khalid Saeid

20

Emir Kujovic

99 Nahom Girmai Netabay

25

Mattias Mitku

9

Jonas Lindberg

EJ TILLGÄNGLIG

EJ TILLGÄNGLIG

20 Joakim Persson
77 Kennedy Igboananike
Dagens domarteam: Huvuddomare Andreas Ekberg
Assisterande Domare: Mehmet Culum, Stefan Hallberg, Fjärdedomare: Ozan Camlibel

28 oktober
1 november
8 november

Kommande matcher:
Allsvenskan omg 19
Häcken - Djurgården
Allsvenskan omg 26
Falkenberg - Djurgården
Allsvenskan omg 27
Djurgården - AIK

- Avstängd vid ytterligare en varning

PK Bråtveit

IK SIRIUS

- tröja indikerar att spelaren är i matchtrupp

12

start
ersättare
byte/mål

start
ersättare
byte/mål

DJURGÅRDEN

