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

Dagens match, den 8 november, borde 
egentligen betyda sista omgången av 
Allsvenskan, men så är det som bekant 
inte. För några dagar sedan var det ett 
år sedan vi vann guldet i Norrköping  í 
sista omgången av Allsvenskan 2019.. 
Nu väntar först ett uppehåll för land-
skamper innan de tre sista omgån-
garna skall spelas. Sista omgången 
spelas 6 december och sedan vänar 
dessutom kvalspel för de lag som lig-
ger på gränsen för upp/nedflyttning. 
Kvalet inleds den 10 december med 
returen den 13 december. Allsvenskan 
och Superettans kval delar dessa da-
tum. Därefter är det troligtvis bara två 
månader innan säsongens matcher för 
2021 sätter igång med cupens grupp-
spel (omg 3). En spelare som annon-
serat ut att han inte följer med på den 
resan är Kevin Walker som gått ut med 
att han inte kommer att spela kvar i 
laget efter att kontraktet går ut (efter 
denna säsong). Kevin har ju varit med 
länge nu och varit med om en period 
när vi inte var så bra och även fått fira 
både cupguldet och Allsvenska guldet 

i fjol. Jag hade önskat att hans avslut 
hade varit snyggare och inneburit mer 
speltid. Inte minst Kevins vassa fasta 
situationer hade jag gärna sett mer 
av. Men konkurrensen på mitten är 
stentuff med Ulvestad och Karlström 
som nästan helt givna på dessa platser, 
så det har inte blivit mycket speltid för 
Kevin i år. Tack för att du visat hjärta 
och ställt upp för laget när det blåst 
snålt och lycka till vad som än väntar 
framöver. 

Efter säsongen kommer vi att sam-
manställa material från programmet 
under året och ävenmed texter och 
intervjuer som Djurgårdsfamiljen 
gjort under året i en årsbok. Mer info i 
sista programmet eller på i våra sociala 
kanaler. Kommer att gå att beställa på 
Bågspännarens webshop när alla de-
taljer är klara. 

STEFAN ERLANDSSON

Fler böcker, äldre matchprogram (tryckta och digitala) samt fanzines 
finns också att beställa
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Thomas ”Tolle” Lagerlöf om vad det 
innebär att spela derbyn, hur han som 
spelare presterade i derbyn, att ha en 
lågmäld tränarstil och hur lagsympatierna 
i familjen ser ut.

Hur har veckan varit?
– Bra, tuff inledning dock. Man var väldigt 
besviken efter Falkenberg-matchen, hur vi 
slänger bort den. Så är det i fotboll ibland. 
Man får acceptera att man gör mindre 
bra saker ibland. Vi blir lite för stressade 
i andra halvlek när vi hamnar i underläge 
men spelmässigt över hela matchen tycker 
jag att det är en ganska ok bortamatch mot 
Falkenberg. Vi gör två mål och lyckas dra 
en boll över öppet mål från 1.5 meter på 
slutet. Vi kollade statistiken från matchen 
på grejer som vi tycker är viktiga. Det är 
den enda matchen i år där vi lyckats vara 
gröna på samtliga punkter. Vi är bättre än 

Falkenberg i allt, förutom resultatet då, 
hehe.

– Spelmässigt har det sett ganska bra ut 
senaste matcherna. Vi skapar mer och får 
bättre tryck i vårt anfallsspel. Vi får mer 
farliga lägen och fler spelare som kommer 
in i farliga ytor, så där tycker jag vi gått 
framåt enormt mycket senaste månaden.

Hur ser läget i truppen ut inför 
söndagen?
– Det ser rätt bra ut, det går åt rätt håll 
då fler och fler är med på träningarna 
och kan bidra med energi. Banda har 
varit med hela veckan och Berg är ju med 
och har varit på bänken i de senaste två 
matcherna. Chili och Nyholm var med i 
delar av träningen igår. Vi får se vad det 
fysiska teamet säger om spelarnas status.

Har du någon känsla inför matchen?
– Nej, jag är dålig på känslor haha. Det är 
svårt att bedöma hur det kommer se ut på 
match. Vi tycker vi har varit bra senaste 
tiden.

Mot Falkenberg släpper vi in mål på 
fasta situationer. Min bild av AIK är att 
de är ganska bra på fasta.
– Ja definitivt. Av alla de fyra lag som vi 
har kvar att möta; AIK, Kalmar, Mjällby 
och Varberg så är fasta situationer en 
ganska stor del av deras anfallsspel. Så där 
behöver vi snäppa upp från senast och det 
är jag övertygad om att vi kan göra. Vi har 
varit helt ok på fasta både 2019 och det 
här året. Tror vi har släppt in något mer 
hörnmål i år än förra året. Framförallt 
behöver vi se till att motståndaren måste 
göra något riktigt bra för att lyckas göra 

mål på oss, det får inte vara för enkelt för 
motståndarna och för dåligt av oss.

Det AIK vi möter nu är inte samma lag 
som det vi slog i somras.
– Nej så är det definitivt. Även om de 
hade förändrat en del när vi möttes. Det 
var ju Rickards (Norling) sista match. Vi 
hade förberett oss på man- man över hela 
banan och riktigt så såg det inte ut. Nu 
ser AIK mycket mer ut som 2018, 2019. 
Grunden är ett lågt och tight försvarsspel. 
Rutinerade och väldigt kompetenta 
spelare kryddat med några riktigt bra unga 
spelare. Offensivt är det mycket Goitoms 
briljans kryddat med fasta situationer och 
Sebastian Larssons högerfot.



Finns det någon förväntad matchbild?
– Det har ofta varit lite lägre tempo i AIK:s 
matcher och ett lägre försvarsspelet men 
då och då försöker de gå högt. Det återstår 
väl att se vad de vill med matchen. Men vi 
hoppas att vi kan få upp tempot på Tele 2 
på den jämna planen, på Friends i somras 
var gräset ganska svårspelat.

Anpassar ni era förberedelser och taktik 
efter att det är ett derby som ska spelas?
– Nu är det lite mer samma som inför en 
vanlig match i och med pandemin och 
restriktionerna. Nu är det i och för sig 
lite journalister här idag men det är ingen 
större skillnad mot inför andra matcher. 
Förra året var det mer uppskruvat. Men 
att det är ett derby påverkar ju lite vilka 
spelare man tar ut med tanke på att det 
kan bli lite hetare känslor.

Ska spelarna njuta av att spela derbyn?
– Ja men det hoppas man ju. Man vet att 
derbyn betyder så mycket för så många, på 
så vis blir det något extra för spelarna. Och 
det är ju på något vis därför man håller på 
med det här, för att folk bryr sig. Visst, 
det är kul att spela fotboll på träning och 
i Korpserien också. Men det som är extra 
kittlande är just att det finns supportrar 
som bryr sig om hur det går för oss.

Betyder det något för dig att vi kan vinna 
den totala derbytabellen?
– Nej det skulle jag inte påstå. Vissa 
supportrar sa förra året att de hellre 
vunnit alla derbyn än vunnit guld. Jag vet 
inte, jag hade hellre legat etta i tabellen nu 
och förlorat alla derbyn. Det är viktigare 
att komma högre upp i den Allsvenska 
tabellen.

Vad minns du själv från derbyna som 
spelare vad gäller anspänning och så 
vidare?
– Jag funderade inte så mycket på det 
under min karriär men jag tror faktiskt 
att jag endast förlorade ett derby och då 
spelade jag ett trettiotal. Jag har väldigt 
bra derbystatistik och det beror på att 
jag spelade i ett lag som var bättre än 
konkurrenterna under denna period. 
Jag var bra på att fokusera, att inte låta 
publiken och annat påverka. Det var 
nästa fotnedsättning för att få en optimal 
position och så vidare. Medan andra 
spelare kunde vara helt paralyserade av 
publiken och anspänning, eller så var de 
övertända.

Har du nytta av den här erfarenheten 
som tränare när du pratar individuellt 
med spelare?
– Ja det har man definitivt. Det handlar 
om att fokusera på vad laget behöver och 
vad jag som spelare behöver. Vissa spelare 
hetsar upp sig på domaren och så är man 
plötsligt två meter efter motståndaren. 
Förra året sprang Buya (Turray) mest 
omkring och viftade på domaren och 
publik, halva matchen var han inte med 
i spelet. Men han utvecklades enormt 
mycket på den biten den sista delen av 
säsongen. Så han var med i matcherna 70-
80 procent i alla fall.

– Det är jätteviktigt att vara mentalt tuff 
och att man hjälper varandra i laget. 
Om man vet att vi har en spelare som 
motståndarna hackar lite extra på och som 
har lite lätt för att tappa humöret, då hjälps 
man åt som lag att stötta den spelaren och 
se till att hjälpa honom.

Vad säger du omdin derbystatistik som 
tränare för Djurgården?
– Jag skulle vilja att den var bättre så klart, 
definitivt. Men jag hoppas att prestationer 
och resultat jämnar ut sig över tid. Förra 
året gjorde vi bättre prestationer än vad 
statistiken sa. Men det fick vi tillbaka i 
andra matcher och i slutändan var vi det 
lag som tog guld. Att Djurgården har haft 
lite tung derbystatistik de senaste åren 
har ju att göra med att framförallt AIK 
varit topp fyra varje år medan Djurgården 
sladdat längre ned i tabellen med något 
undantag. Nu hoppas vi att detta ska 
jämna ut sig för både förra året och i år så 
är vi minst lika bra som AIK.

Du är sällan uppe vid sidlinjen under 
matcher och viftar och skriker. Är det en 
del av ditt ledarskap att vara mer sansad?
– Ja det är det. Nu när det inte är någon 
publik så når man ut på ett annat sätt. Men 
de tränare som är uppe och viftar väldigt 
mycket gör det inte för att de tror att det 
har världens effekt på spelet. Det är nog 
mer att man trivs själv med det. Generellt i 
vårt ledarskap handlar det om att spelarna 
ska lära sig identifiera situationer och 
vårt spelsätt, att de tar så mycket ansvar 
som möjligt ute på planen. Sedan kan 
vi komma med inspel från sidlinjen 

men så mycket som möjligt ska komma 
från spelarna själva under match. Mot 
Falkenberg blev vi besvikna över att vi inte 
hanterade de fasta situationerna bättre. 
Det var för många spelare som hamnade 
lite fel, där borde vi som kollektiv kunnat 
göra det bättre.

Är du skrockfull i samband med match?
– Nja, det skulle vara att jag gärna tar en 
promenad på matchdagen. Det kan vara 
skönt att få lugn och ro och samla tankarna 
lite. Men det är inga jättestora grejer.

Avslutningsvis, hur står det till med 
lagsympatierna hemma hos Lagerlöfs?
– Barnen är omvända från Sirius till 
Djurgården, det gick snabbt. Mina 
föräldrar har alltid hållit på det laget som 
jag varit verksam i. Det skulle kunna vara 
syrrans man som jag är lite osäker på. 
Brorsans fru är från Kalmar men annars 
är det definitivt Djurgården som gäller.

OLLE ERIKSSON
Twitter: Olle DIF Eriksson @GudMot 

djurgardsfamiljen.se

https://blaranderna.se/kronikor


Panelen består idag av följande personer:

Olle Eriksson, 40 år, Skarpnäck. 
Född Djurgårdare. Säsongskortsinnehavare. Under denna säsong sitter jag 
på pressläktaren och rapporterar för Djurgårdsfamiljen. Olle DIF Eriksson 
på Twitter. 

Hamid Ershad Sarabi, 35 år, Blåsut 
Hamid är bekant namn för många läsare. Dels var han med och gjorde Bågspän-
naren 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. 

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.

Jonas Teng, 44 år, Södermalm 
Uppvuxen i Västerort, djurgårdare sen barnsben och säsongskort se-
dan snart 20 år. Försöker få till någon bortmatch per säsong, men svårt 
pga jobb och familj. Drömmen är att vara 100% någon gång i fram-
tiden, gärna en säsong inkluderande europaspel.  

DIF-Panelen
Efter bra insatser mot framför allt Malmö och Häcken kom bakslaget mot 
bottenlaget Falkenberg. Matchen visade återigen att det är inte bara att ställa 
in skorna för att ta poäng mot lag som slåss för sin existens. 

Fyra omgångar kvar och vi laddar om för nu dagens derby. Viktigt med 
poäng för att rädda säsongen på två sätt, dels för placeringen men också för 
att det är ett derby. AIK har dock kommit igång rejält och som vanligt är 
bygger de laget bakifrån. När defensiven stämmer tar de poäng.

STEFAN ERLANDSSON

D
IF

-P
a

n
el

en1. Vad säger ni om skillnaden i matcherna mot Häcken och Falkenberg, vad är 
er analys om vad det som gör att vi tar poäng mot Häcken borta men förlorar mot 
Falkenberg?

JT: Det var framförallt försvarsspelet som fallerade mot Falkenberg. 3 avslut på och i mål 
hade de, alla på fasta situationer. Djurgårdsspelarna såg ut att inte vilja ta jobbet, inte gå 
in i närkamper och nickdueller i dessa situationer. Även om man inte vinner t ex alla 
nickdueller kan man störa motståndaren. Det var helt enkelt basala saker som fattades i 
inställning hos spelarna. Sen finns alltid ett stort mått av slump med i fotboll som är en 
sport med få mål. Hade Falkenberg gjort mål på ett av sina tre avslut på mål vilket är mer 
normalt, hade vi inte haft denna diskussion idag.

OE: Mot Häcken har vi marginalerna med oss i första halvlek där de spelar bättre och 
har bud på en eller två straffar. Vi gör en stark andra halvlek och tar tre livsviktiga pin-
nar. Mot Falkenberg har vi de berömda marginalerna mot oss. Vi dominerar matchen. 
Pratade med Tolle som sa att man statistiskt var bättre på allt, förutom resultatet då. Vi 
släpper in på fasta situationer och det sista målet såg nästan parodiskt ut då vi förlorar 
fyra dueller i rad innan de sparkar in 3-2. Överlag har vi haft ett bra spel senaste match-
erna och vi är betydligt vassare framåt och kommer till flera  lägen. Vi känns väldigt 
jämna. Vilket jag hoppas kommer tala för oss i längden.
FD: Matchen mot Häcken var perfekt genomförd samt att vi hade lite tur med domaren 
som inte gav någon straff till hemmalaget, mot Falkenberg möte vi ett desperat lag som 
var väldigt effektiva på fasta situationer, riktigt slarvigt vi ska klara att slå dem alla dagar 
i veckan.

HES: Vet inte riktigt. Men det kanske blir extra tydligt när Aslak inte är med. Och så det 
här med att försvara fasta situationer.
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2. Nyheten om Walker och han lämnar laget efter säsongen. Borde Kevin fått 
mer speltid eller vad säger tycker ni? 

JT: Jag har länge tyckt att Kevin är vår mest underskattade spelare. Har dock svårt att 
se att han kanske skulle tagit startelveplats i år, men mer speltid borde han fått och det 
känns bittert att en så lojal spelare som Kevin lämnar på detta sätt. Ett misslyckande från 
tränare och organisation.

OE: Det är inte så att jag suttit och skrikit hans namn vid underlägen, att det är han som 
ska komma in och förändra en matchbild. Kevin är en hårt kämpande spelare som jag 
uppskattar men han har tuff konkurrens i årets lag.

FD: Förlitar mig helt på tränarduon att de tar ut de bäst lämpade spelarna i varje match.

HES: Nej, det tycker jag inte. Och han borde framförallt inte gått i kvällstidningsfällan. 
Han kunde ha fått ett fint avslut, nu går han ut och kritiserar klubben inför ett derby, för 
att han helt enkelt varit för dålig för att platsa.

3. Vad är era bästa minnen med Kevin Walker?
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JT: Jag kommer att tänka på krigarsegern mot Häcken med 1-0 borta förra säsongen. 
DIF var kraftigt decimerade pga skador och avstängningar, Kevin fick hoppa in som 
vänsterback och ger som vanligt allt för laget som mot alla förhandstips stjäl med sig 3 
poäng till guldbyggandet i Stockholm. Så typiskt Kevin Walker tycker jag, alltid lojal och 
ger alltid allt. En fantastisk spelare att ha i en trupp och har varit en ypperlig ambassadör 
för vår klubb. En järnkamin helt enkelt. Han kommer vara saknad!

OE: Nickmålet borta mot Gefle 2016 har fastnat. Det var ett segermål på övertid. Jag 
kommer minnas Kevin som en varm person som gav allt för klubben och som varit med 
på en jävla resa. Jag hoppas att Djurgårdspubliken får tillfälle att tacka av honom orden-
tligt under nästa år. Det är han verkligen värd.

FD: En spelare som alltid ger allt, ödmjuk både på och vid sidan av planen. En hel del bra 
frisparkar den mot J-Södra i Cupen höll Ronaldoklass.

HES: Han har ju gjort några riktigt snygga mål. Och så segersångerna.
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finns risk för fler fallgropar?

JT: Falkenbergmatchen visar ju precis detta. Om man på förhand fått veta att vi skulle 
vinna tre och förlora en av de fyra senaste matcherna, hade man ju aldrig gissat på 
Falkenberg. Alla matcher är svåra, och det krävs mycket för att knipa en Europaplats, 
jag hoppas laget kan hitta tillbaka till spelet mot Malmö och Sirius som såg väldigt 
bra ut.

OE: Jag har sagt att tolv poäng de sista sex omgångarna räcker för en Europaplats och 
det håller jag fast vid. Så tre vinster sista fyra omgångarna räcker. En plump till har 
vi råd med.

FD: ? Jag tror vi tar 13 poäng på resterande matcher och det bör räcka åtminstone till 
en tredje plats. Enda riktigt svåra matchen är derbyt..
HES: Det gör det absolut, speciellt om vi drabbas av flera skador. Om det är nåt året 
allsvenskan har lärt oss är att alla kan slå alla.

5. Derby är alltid viktiga, hur är er känsla inför dagens derby, blir ni lika 
laddade och nervösa som en vanlig säsong?

JT: Nej, inte riktigt. När väl matchen är igång och man tittar på TV är nervositeten 
där, men ändå långt ifrån hur det skulle vara om man var på plats.

OE: Nej det blir jag inte. Det är något helt annat att se fram emot ett fullsatt Tele 2. 
Däremot blir jag lika deprimerad vid förlust och lika euforisk vid vinst.

FD: Derbyt förvisso alltid lite högre nervositet än andra matcher men går inte att 
jämföra denna gång.. hade det varit 300 åskådare på plats som det planerades för från 
början hade jag varit en av dom då hade det varit en helt annan sak.

HES: Inte alls faktiskt. Pirret är borta. Det är inte samma sak utan publik, och det märks 
också i själva spelet.

6. Hur går det i dagens match, om ni vågar gissa, vem skulle du unna att bli 
derbyhjälte?

JT: Jag hoppas på seger, men med tanke på hur det såg ut senast och AIKs form tror jag 
på ett kryss. Haris Radetinac skulle jag mycket gärna se som derbyhjälte, i kombination 
med Tommi Vaiho.

OE: Vi vinner med 2-0. Eftersom jag snackade med Haris (se intervjun i detta program, 
[reds kommentar]) i veckan om den här matchen skulle det vara härligt om han fick 
avgöra. Han är en äkta Järnkamin som älskar derbyn och han älskar att spöa just Gnaget.

FD: Mycket prestige på spel och AIK släpper inte in några mål.. det luktar 0-0 lång väg 
men jag är optimist och säger att Ulvestad krigar in en seger boll 1-0!

HES: Jag hade ju blivit glad om Ring skulle komma in och sänka gnaget. Men men.. man 
kan alltid drömma.
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Omgång Elfsborg 46 p Häcken 44 p Djurgården 42 p Norrköping 40 p Hammarby 40 p

27 Falkenberg (b) 3p Östersund (h) 3p AIK (h) Mjällby (b) 0p Varberg (b)

28 Helsingborg (h) Göteborg (b) Kalmar (b) Falkenberg (h) Malmö (h)

29 Sirius (b) Örebro (h) Mjällby (b) Hammarby (b) Norrköping (h)

30 AIK (h) Kalmar (b) Varberg (h) Helsingborg (h) Örebro (b)
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Det är torsdag förmiddag och tre dagar innan derbyt mot AIK. Kaknäs 
omgivningar är aldrig så vackra som en solig höstdag med knallgula löv i 
träden. Efter en och en halv timmes träning, där det mesta av fokus legat 
på matchspel, vandrar spelare och ledare av planen. Djurgårdsfamiljens 
utsände som bokat tid med Haris Radetinac, vinkar över 35-åringen till 
en bänk som står framför de grönfärgade byggnaderna.

Hej Haris, hur är läget?
Det är hyfsat bra, hur är det själv?

Det är jävligt fint att vara här, härligt väder och så får man kolla er 
träning.

Ja det är fin miljö här på Kaknäs.

Har du någon speciell känsla inför det här derbyt?
Nu har jag varit här länge och det är de här matcherna man längtar 
efter att spela. Det är svårt att jämföra med andra matcher. Det är 
många som skulle vilja vara i mina skor och inte får uppleva det, så 
man får vara tacksam.



Höjer du dig i derbyn?
Ja, jag höjer mig, jag får extra adrenalin. 
Man vill bevisa att man är bättre på allt, 
över hela banan. Jag går in med inställn-
ingen att jag vägrar att förlora, inte ens en 
duell.

Tror du att din spelstil passar den här 
typen av matcher?
Jag gillar att spela mot bättre lag, då blir 
det oftast mer ytor för mig då de inte 
backar hem hela laget.

AIK står ändå ganska lågt och är rätt 
samlade defensivt. Vad har du för bild 
av dem?

De har inte samma spel som förra 
matchen vi mötte dem. De spelar lite 
rakare, 4-4-2, de försöker vara kompakta, 
de försöker ställa om med lite längre bol-
lar och komma runt på kanterna, är bra 
på fasta. Det är lite gamla vanliga AIK fast 
med fyrbacks- istället för fembackslinje.

Om du skulle ranka lag efter hur skönt 
det är att slå dem, var kommer AIK då?
Etta.

Om vi vinner på söndag kommer vi etta 
i derbytabellen, har det någon betydelse 
för dig?
Det är svårt att säga att det inte spelar 

någon roll, det skulle låta fel. Men att vi 
kommer ut i Europa och högt upp i tabel-
len är det viktigaste. Jag vet hur viktigt det 
är för fansen men hellre topp 3 och att vi 
hamnar före dem i tabellen. Det betyder 
att vi är bättre än dem oavsett. Man ska 
vara bra i 30 omgångar, inte bara i två 
matcher.

Jag skulle säga att du är den spelare 
som oftast benämns som Järnkamin 
av fansen. Vad innebär det att vara en 
Järnkaminför dig?
Folk uppskattar det jag gör, min energi på 
och utanför plan. Det är en bra grej att bli 
kallad Järnkamin. Jag spelar med hjärta 
för klubben, det gör jag verkligen. Det gör 
mig bara glad och mer hungrig, det är sån 
jag är.

Har du några speciella rutiner innan 
match?
Nja, skulle inte säga att det är rutiner. 
Men numer när jag har familj har jag 
blivit bättre på att sova, äta och ta hand 
om mig. Man är inte ute på stan så my-
cket. Man har bättre kontroll på sitt sätt 
att leva.

Spelar din tro in något i ditt fotbollsspe-
lande?
Det är klart, jag tror ju på gud. När jag går 
in på plan ber jag för att vinna.

Tidigare säsonger har du firat mål 
genom att gå ned på knä tillsammans 
med andra spelare. Den här säsongen 
har jag inte sett dig fira på det viset.
Jag var nära att göra det mot Häcken. 
Men jag har ju bara gjort ett mål den här 

säsongen. Men jag lovar, gör jag mål på 
söndag ska jag gå ned och tacka gud för 
målet.

Man kan fira det på olika sätt, kristna kan 
göra korstecknet exempelvis. Det handlar 
inte om att visa att man är muslim eller 
kristen utan det handlar om att man 
tackar för att man gjort mål, eller att man 
inte är skadad.

Vill du hälsa något till Djurgårds-
familjen?
Ja det är klart. Jag kan bara säga att vi 
saknar dem. Vi hoppas att det här viruset 
försvinner så vi får träffas på Tele 2 nästa 
säsong.

OLLE ERIKSSON
Twitter: Olle DIF Eriksson @GudMot 

djurgardsfamiljen.se

https://blaranderna.se/kronikor


Efter dagens match är det åter igen ett uppehåll men sedan 
skall vi spela vår match i Svenska Cupens andra omgång

På bortaplan väntar Sollentuna FK och i potten ligger en 
biljett till gruppspelet som väntar i början av säsongen 
2021

Sollentuna spelar i div 1 Norra och ligger efter 27 matcher 
av tretio på tredje plats, två poäng efter BP som ligger på kvalplatsen till 
Superettan. 

Svenska cupen allsvenska lag
30 sept 
Angered (III) – Häcken 1-3
Astrio (III) – Falkenberg 0-9
Stenungsund (II)  – Elfsborg 0-3
Halmia (II) – Helsingborg 0-3
Assyriska BK (Frölunda) (II) – Mjällby 0-5
Oskarshamn (I) – Varberg 0-0, 5-3 STR
Husqvarna (II) – Göteborg 1-3
1 okt
Asarum (II) – Kalmar 1-4
Karlslund (I) – AIK 1-2
8 okt
Gottne (II) – Norrköping 0-6
15 okt 
Nyköping (I) – Östersund 2-4
21 okt
Haninge (I) – Örebro 1-2

Kommande matcher
11 nov
BP (I) – Sirius
12 nov
Gute (II) – Hammarby
19 nov
Sollentuna (I) – DIF
25 nov
Lund (I) – Malmö
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Solnalaget inledde säsongen bedrövligt sett 
från förväntningarna på laget. Därmed blev 
det ingen överraskning när Norling klev av 
eller blev bort tvingad från tränarposten i 
somras. In kom istället Bartosz Grzelak som 
har lyckats få tillbaka AIK i deras vanliga ko-
stym. Laget bygger upp tryggheten i försvaret 
och lyckas man bara göra något mål kommer 
också tre poängarna. 

Laget blev inledningsvis först prisat för att man 
satsade ungt men sedan kritiserade av samma 
anledning. De unga spelarna fick dra ett för 
stort lass när förväntningarna inte uppfylldes 
menade kritikerna. Med sommarfönstret sat-

sades de istället rejält på rutin. In kom Lustig 
från Gent och Papagiannopoulos ryktades till 
oss i våras) från FC Köpenhamn, båda för att 
förstärka i försvaret. Och man får säga att det 
varit framgångsrikt, näst formstarkast i serien 
sett till sex senaste. Bara Örebro (!) är starkare 
just nu. Faktum är att AIK har åtta raka nu 
utan förlust och har lämnat hotet om kvalspel 
bakom sig. Istället kan man sikta uppåt och 
smyger som en outsider för att ev. nå plats som 
kan ge europaspel. Men kanske för många lag 
emellan för att nå fram?

STEFAN ERLANDSSON

Solnalaget har rest sig efter 
tränarbytet 

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

I den högsta serien  
Allsvenskan 122 29  45 48 133-166
  Stadion   6   0  2  4  6-18
  Råsunda               48 17  16  15     49-55
  Tele2Arena  7 0  3  4  6-13            

Mästerskapsserien 1991 2 1 0 1 4-4
  Allsvenskt kval 1982 2 0 1 1 3-4

Senaste årens möten
 Hemma Borta
2020   1-0
2019 0-2  0-1
2018 0-0  0-2
2017 0-1  1-1 
2016 0-3  0-2
2015 2-2  0-1
2014 2-3  1-1
2013 2-2  1-1 

BENGT EKSTEDT

Senaste laguppställning (4-3-3) 
2 november AIK - Varbergs BoIS 1-0 (0-0)

B Janošević
M Lustig, S Papagiannopoulos, P Karlsson, E Kahl

B Hussein (80), S Larsson(K), F Rogic (90+3)
E Ring (74), H Goitom, P Abraham (80)

Ersättare 
J Haugaard (MV), P Dimitriadis (90+3), K Sigþórsson (74)

N Bahoui (80), R Lundström, E Ofori (80), E Otieno
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AIK
Bildades 1891
2020 spelar man sin 91:e säsong i högsta serien
2019: Fyra, Publiksnitt 18 969  (-4 695) 
Hemmaarena: Friends Arena (50 000)
Publikrekord: 50 128 mot GIF Sundsvall 4 november 
2018
Tränare: Bartosz Grzelak (Sedan 31 juli, Assisterade 
tränare i AIK juni 2017-18)
Svenska mästare: 1900, 1901, 1911, 1914, 1916, 1923, 
1932, 1937, 1992, 1998, 2009, 2018
Svenska cupen: 1949, 1950, 1976, 1985, 1996, 1997, 
1999, 2009
Största allsvenska seger: 9-0 mot Hammarby 1930
Största förlust: 0-6  fyra ggr (Norrköping 1961, 66, 
GAIS 1926, Öster 1974)
Flest Allsvenska mål: 124 av Pär Kaufeldt, 1924-34
Flest Allsvenska matcher: 321 av Gustav Sjöberg, 1932-50

Truppförändningar 2020:
Spelare in: Ebenezer Ofori (mf) (VfB Stutgart (utlånad till New York City FC 2018-19), Jakob 
Haugaard (mv) (Kontraktslös, tidigare Stoke city, Utlånad till Wigan 2016/17 inte spelat A-matcher 
sedan dess), Jasir Asani (mf), (FK Partizani, Albanien), Erick Otieno (b) (Vasalund), Paulos Abra-
ham (mf) (Brommapojkarna) 
Sommarfönster: Robin Tihi (Uppflyttad från U19), Bartosz Grzelak (Tränare),  Bojan Radulovic 
(Brighton U23 ENG), Sotirios   (FC København, DK),  Michael Lustig (Kaa Gent BEL) 
Erik Ring (Uppflyttad från U19), 

Spelare ut: Jesper Nyholm (b) (utgående kontrakt, senaste match 2017, anslöt senare till 
Djurgården), Chinedu Obasi (f) (utgående kontrakt, 18 matcher 5 mål), Joel Ekstrand (b) (ut-
gående kontrakt, Inga a-matcher för AIK), Oscar Linnér (Arminia Bielefeld, Tyskland 2.Bundesliga, 
27 matcher), Christos Gravius (Degerfors, utlånad sedan 2017), Nicolas Stefanelli (f) (Union La 
Calera, lån som gick till övergång), Samuel Brolin (mv) (Akropolis IF, Inga matcher för AIK) , Tarik 
Elyounoussi (f) (utgående kontrakt, senare Shonan Bellmare (Japan) 28 matcher 11 mål), Daniel 
Mushitu (mf/f) (IF Karlstad, tidigare utlånad)
Sommarfönster: Rickard Norling (Tränare), Jasir Asani (FK Partizani, ALB, lån avslutat), Daniel 
Granli (Aalborg, DK, lån), Saku Ylätupa (IFK Mariehamn, FI, lån) 

Senaste resultaten - målskyttar AIK inom parantes
AIK - Varberg 1-0 (Goitom)
Sirius - AIK 0-0
Norrköping - AIK 2-2 (Goitom, Larsson (str))
AIK - Göteborg 2-0 (Rogic, Goitom)
Östersund - AIK 1-2 (Karlsson, Goitom)
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Malmö FF 24 13 8 3 48-24 24 47
IFK Norrköping 24 11 6 7 49-35 14 39
BK Häcken 23 10 9 4 36-22 14 39
IF Elfsborg 24 9 12 3 39-32 7 39
Djurgårdens IF 23 10 6 7 35-27 8 36
Hammarby IF 24 9 9 6 38-35 3 36
IK Sirius 23 9 8 6 40-37 3 35
Östersunds FK 24 8 9 7 25-26 -1 33
Mjällby AIF 24 8 7 9 35-39 -4 31
AIK 23 8 6 9 24-26 -2 30
Örebro SK 24 8 6 10 29-34 -5 30
Varbergs BoIS 24 7 6 11 33-38 -5 27
IFK Göteborg 24 4 12 8 26-36 -10 24
Helsingborgs IF 24 4 10 10 26-38 -12 22
Falkenbergs FF 24 4 7 13 26-42 -16 19
Kalmar FF 24 4 7 13 26-44 -18 19

Tabellen uppdaterad 20 oktober

Omgång 23
3 oktober BK Häcken - Falkenbergs FF 3 - 0

Örebro - IF Elfsborg 3 - 2
4 oktober Hammarby - Djurgården 1 - 1

Östersund - AIK 1 - 2
Mjällby AIF - Helsingborgs IF 3 - 2
IFK Norrköping FK - IK Sirius FK 1 - 2
IFK Göteborg - Varbergs BoIS FC 1 - 0
Kalmar FF - Malmö FF 0 - 4

Omgång 19
9 september Helsingborgs IF - Kalmar FF 1 - 1

10 september IFK Norrköping FK - Östersund 2 - 2
IFK Göteborg - Hammarby 0 - 4
Örebro - Malmö FF 3 - 2

17 september IF Elfsborg - Mjällby AIF 2 - 2
Falkenbergs FF - Varbergs BoIS FC 2 - 0

28 oktober BK Häcken - Djurgården 0 - 2
29 oktober IK Sirius FK - AIK 0 - 0

Omgång 24
17 oktober Falkenbergs FF - Örebro 2 - 1
18 oktober 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 FK1 - 3

19 oktober Djurgården - Malmö FF 3 - 2 
Helsingborgs IF - BK Häcken 0 - 0
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Omgång 27
7 november BK Häcken - Östersund 2 - 1

Falkenbergs FF - IF Elfsborg 1 - 3
Mjällby AIF - IFK Norrköping FK 2 - 0

8 november Djurgården - AIK 14:30
Örebro - Kalmar FF 14:30
Varbergs BoIS FC - Hammarby 14:30
Helsingborgs IF - IFK Göteborg 17:30
Malmö FF - IK Sirius FK 17:30

Omgång 25
24 oktober BK Häcken - Mjällby AIF 2 - 2
25 oktober Djurgården - IK Sirius FK 4 - 0

Kalmar FF - Falkenbergs FF 0 - 0
Östersund - Hammarby 1 - 3
Örebro - Helsingborgs IF 3 - 2
Malmö FF - IFK Göteborg 3 - 1

26 oktober IFK Norrköping FK - AIK 2 - 2
Varbergs BoIS FC - IF Elfsborg 0 - 0

Omgång 26
1 november IK Sirius FK - Kalmar FF 2 - 2

IF Elfsborg - IFK Norrköping FK 2 - 1
Mjällby AIF - Östersund 3 - 0
Hammarby - BK Häcken 1 - 1
IFK Göteborg - Örebro 0 - 1
Falkenbergs FF - Djurgården 3 - 2

2 november AIK - Varbergs BoIS FC 1 - 0
Helsingborgs IF - Malmö FF 0 - 1

Omgång 28
22 november IF Elfsborg - Helsingborgs IF 14:30

Kalmar FF - Djurgården 14:30
AIK - Örebro 14:30
Hammarby - Malmö FF 17:30
Östersund - Varbergs BoIS FC 17:30

23 november IK Sirius FK - Mjällby AIF 19:00
IFK Norrköping FK - Falkenbergs FF 19:00
IFK Göteborg - BK Häcken 19:00

Omgång 29
29 november Östersund - IFK Göteborg 14:30

Helsingborgs IF - Falkenbergs FF 14:30
Varbergs BoIS FC - Malmö FF 14:30
IK Sirius FK - IF Elfsborg 17:30
BK Häcken - Örebro 17:30
Mjällby AIF - Djurgården 17:30

30 november Hammarby - IFK Norrköping FK 19:00
AIK - Kalmar FF 19:00

Omgång 30
6 december IF Elfsborg - AIK 14:30

IFK Norrköping FK - Helsingborgs IF 14:30
IFK Göteborg - IK Sirius FK 14:30
Djurgården - Varbergs BoIS FC 14:30
Kalmar FF - BK Häcken 14:30
Falkenbergs FF - Mjällby AIF 14:30
Örebro - Hammarby 14:30
Malmö FF - Östersund 14:30
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Skytteliga
11 Fredrik Ulvestad 13 C Nyman (NOR)
8 Kalle Holmberg 12 Kiese Thelin (MFF), Besara (ÖSK), Ogbu (MAIF)
5 Emir Kujovic 11 Vecchia (SIR), J Karlsson (IFE)*

* lämnat klubben
Passningsliga
7 Radetinac 9 Ludwigsson (HaIF), Kacaniklic (HaIF), 
5 Witry    Haksabanovic (NOR)
3 Bärkroth, Chilufya, Käck 8 Bergmann Johannésson (NOR), Larsson (IFE)

Poängliga
12 Ulvestad (11+1) 17 Vecchia (SIR) (11+6)
9 Holmberg (8+1) 16 Ludwigsson (HaIF) (6+9)
8 Radetinac (1+7) 15 Karlsson (IFE) (11+4)*, Haksabanovic (N) (6+9)

     Kiese Thelin (MFF), Besara (ÖSK) (båda 12+3)

Varningar
8 Karlström 10 Mårtensson** (ÖSK)
7 Ulvestad 9 Christiansen** (MFF), Abubakari (HeIF)
6 Berg, Une Larsson 8 Andersen (HaIF), Romario** (KFF)

7 van den Hurk** (HeIF), Strand (ELF)**, Holst (IFE)
** Utvisade för 2 kort i samma match

Utvisningar (Lag)
0 DIF 5 Elfsborg

4 Kalmar
3 Falkenberg, AIK

Varningar (lag)
38 DIF 61 Helsingborg
 59 Hammarby

58 Varberg
57 Östersund
56 Örebro, Falkenberg, Elfsborg 
55 AIK
49 Malmö
47 Mjällby
45 Kalmar
43 Göteborg
41 Häcken
40 Sirius
34 Norrköping

Avstängningar (lag)
5 DIF 12 Elfsborg

10 Hammarby, Helsingborg
 8 AIK, Malmö

Straffar, för (Lag, % som gått i mål)
6 DIF (100%) 9 Göteborg (56%)

7 Sirius (100%), Malmö (57%)
5 Varberg (80%)

Straffar, emot (Lag, % som gått i mål)
3 DIF (67%) 7 HaIF (86%), Falkenberg (57%)

6 Mjällby (67%), Norrköping (83%)
5 Helsingb (100%), AIK (80%), Kalmar (80%)
4 Örebro, Malmö, Göteb (alla 100%), Östers (50%)

Räddningar
44 Bråtveit, 18 matcher 111 Jansson (ÖSK) 26 matcher
23 Vaiho, 8 matcher 105 Keita (ÖFK) 25 matcher

91 Anetis (GBG) 26 matcher

Räddningsprocent
69,8% Bråtveit 78,1% Janošević (AIK) 12 matcher
67,6% Vaiho 77,8% Keita (ÖFK) 26 matcher

77,6% Dahlberg (BKH) 11 matcher

Hållit nollan
5 Bråtveit 9 Keita (ÖFK)
3 Vaiho 8 Rönning (IFE)

7 Janošević (AIK)

Nyckelpassningar
54 Witry 59 Irandust (BKH)
29 Radetinac 59 Haksabanovic (NOR)
25 Holmberg 57 J Larsson (IFE)
En nyckelpassning är en passning som leder till ett avslut på mål.

Bollåtererövringar
162 Witry 205 Yusuf (GBG)
158 Karlström 175 Romario (KFF)
156 Ulvestad 169 S Larsson (AIK)

Målrikaste match
Sirius -Malmö FF 2-5 (26 juli omg 11)
Örebro - Norrköping 4-3 (30 aug omg 18)

Största seger
BK Häcken - IF Elfsborg 6-0 (16 juli, omg 8)

Avstängda omg 25
Romario (KFF) Utvisad senaste macthen
Lukas Jonsson (IKS) Gula kort
Linus Wahlqvist (NOR) Gula kort
André Calisir (GBG) Gula kort

Skytteliga
11 Fredrik Ulvestad 13 C Nyman (NOR)
8 Kalle Holmberg 12 Kiese Thelin (MFF), Besara (ÖSK), Ogbu (MAIF)
5 Emir Kujovic 11 Vecchia (SIR), J Karlsson (IFE)*

* lämnat klubben
Passningsliga
7 Radetinac 9 Ludwigsson (HaIF), Kacaniklic (HaIF), 
5 Witry    Haksabanovic (NOR)
3 Bärkroth, Chilufya, Käck 8 Bergmann Johannésson (NOR), Larsson (IFE)

Poängliga
12 Ulvestad (11+1) 17 Vecchia (SIR) (11+6)
9 Holmberg (8+1) 16 Ludwigsson (HaIF) (6+9)
8 Radetinac (1+7) 15 Karlsson (IFE) (11+4)*, Haksabanovic (N) (6+9)

     Kiese Thelin (MFF), Besara (ÖSK) (båda 12+3)

Varningar
8 Karlström 10 Mårtensson** (ÖSK)
7 Ulvestad 9 Christiansen** (MFF), Abubakari (HeIF)
6 Berg, Une Larsson 8 Andersen (HaIF), Romario** (KFF)

7 van den Hurk** (HeIF), Strand (ELF)**, Holst (IFE)
** Utvisade för 2 kort i samma match

Utvisningar (Lag)
0 DIF 5 Elfsborg

4 Kalmar
3 Falkenberg, AIK

Varningar (lag)
38 DIF 61 Helsingborg
 59 Hammarby

58 Varberg
57 Östersund
56 Örebro, Falkenberg, Elfsborg 
55 AIK
49 Malmö
47 Mjällby
45 Kalmar
43 Göteborg
41 Häcken
40 Sirius
34 Norrköping

Avstängningar (lag)
5 DIF 12 Elfsborg

10 Hammarby, Helsingborg
 8 AIK, Malmö

Straffar, för (Lag, % som gått i mål)
6 DIF (100%) 9 Göteborg (56%)

7 Sirius (100%), Malmö (57%)
5 Varberg (80%)

Straffar, emot (Lag, % som gått i mål)
3 DIF (67%) 7 HaIF (86%), Falkenberg (57%)

6 Mjällby (67%), Norrköping (83%)
5 Helsingb (100%), AIK (80%), Kalmar (80%)
4 Örebro, Malmö, Göteb (alla 100%), Östers (50%)

Räddningar
44 Bråtveit, 18 matcher 111 Jansson (ÖSK) 26 matcher
23 Vaiho, 8 matcher 105 Keita (ÖFK) 25 matcher

91 Anetis (GBG) 26 matcher

Räddningsprocent
69,8% Bråtveit 78,1% Janošević (AIK) 12 matcher
67,6% Vaiho 77,8% Keita (ÖFK) 26 matcher

77,6% Dahlberg (BKH) 11 matcher

Hållit nollan
5 Bråtveit 9 Keita (ÖFK)
3 Vaiho 8 Rönning (IFE)

7 Janošević (AIK)

Nyckelpassningar
54 Witry 59 Irandust (BKH)
29 Radetinac 59 Haksabanovic (NOR)
25 Holmberg 57 J Larsson (IFE)
En nyckelpassning är en passning som leder till ett avslut på mål.

Bollåtererövringar
162 Witry 205 Yusuf (GBG)
158 Karlström 175 Romario (KFF)
156 Ulvestad 169 S Larsson (AIK)

Målrikaste match
Sirius -Malmö FF 2-5 (26 juli omg 11)
Örebro - Norrköping 4-3 (30 aug omg 18)

Största seger
BK Häcken - IF Elfsborg 6-0 (16 juli, omg 8)

Avstängda omg 25
Romario (KFF) Utvisad senaste macthen
Lukas Jonsson (IKS) Gula kort
Linus Wahlqvist (NOR) Gula kort
André Calisir (GBG) Gula kort
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Form Poäng
Örebro v v v f v v 15
AIK v o o v v v 14
Malmö FF v f v v v o 13
IF Elfsborg v v o v f v 13
Mjällby v v o f v v 13
Hammarby o v v o v f 11
Norrköping f o v v f v 10
Djurgården f v v v o f 10
Falkenberg f v o v f v 10
BK Häcken v o f o o v 9
IFK Göteborg f f f v v o 7
Östersunds FK f f f v v f 6
Kalmar FF o o f f v o 6
Sirius o o f f v f 5
Helsingborg f f o f v f 4
Varberg f o f f o o 3

Sex senaste
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Malmö FF 2 2    1  6  
IF Elfsborg 2 4      1 1
Djurgården    1 1   16 1
BK Häcken 1 2      2 4
Norrköping    2 1   8 15
Hammarby  5 1 1    5 7
Sirius  2 2 4    1 1
Örebro 2 2   1  4  
Mjällby 2 3    2  5
AIK 1 8    2  1  
Östersunds FK   3 3   1 5
Varberg    6 1  2 1  
IFK Göteborg    3 3  1  3
Helsingborg    5 2  1  2
Falkenberg    1 1   2 2
Kalmar FF  2 2 5    1 1

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.
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Vinster Malmö 8
Utan förlust Norrköping, Malmö 12
Oavgjorda Helsingborg, Östersund 5
Utan vinst Göteborg 14
Förluster Kalmar 6
Hålllit nollan Häcken, Östersund, AIK 3
Mållösa Helsingborg 5
Gjort mål Norrköping, Djurgården* 16
Släppt in mål Falkenberg 17

* levande svit
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AIK 4 6 1 8 3 3 3 5 4 2 14
BK Häcken 4 6 3 3 1 3 1 6 4 2 13
Djurgården 3 4 2 6 2 2 2 16 6 3 13
Falkenberg 1 5 3 9 4 1 2 5 17 5 16
Hammarby 2 6 1 3 2 1 2 10 7 2 12
Helsingborg 2 7 5 6 3 1 5 5 12 12 16
IF Elfsborg 3 8 5 8 1 2 1 8 7 2 7
IFK Göteborg 1 4 3 14 2 1 2 9 8 4 14
Kalmar FF 2 3 3 10 6 2 2 5 10 6 16
Malmö FF 8 12 3 3 1 1 1 13 5 1 7
Mjällby 4 5 3 6 3 2 2 11 15 3 14
Norrköping 4 12 2 5 2 1 1 16 9 1 6
Sirius 3 6 3 5 1 1 2 9 16 2 12
Varberg 2 2 2 8 2 1 1 8 7 1 11
Örebro 2 4 3 6 3 1 2 4 5 8 14
Östersunds FK 4 8 5 7 2 3 3 5 3 8 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  
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Datum Motståndare H/B Res Plac Publik BortapublDomare 2 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 35 10
14 jun Sirius B 2-0 3 0 Victor Wolf k     b 6 10 b b 20 14 b 1 1      11 b

17 jun Örebro SK H 1-2 8 0 Adam Lagebäck c k b b b 1     b 9

21 jun IFK Norrköping B 0-3 13 0 Bojan Pandzic k 6 9 b 14

28 jun Kalmar FF H 5-0 4 0 Kaspar Sjöberg k 1     23 b b b 14 3     b 17 11

01 jul Malmö FF B 0-1 11 0 Glenn Nyberg b 4 k b b b 14 11 17

06 jul Helsingborgs IF H 2-2 10 0 Bojan Pandzic 16 k 17 b b b 1 11

12 jul IFK Göteborg B 2-1 5 0 Kaspar Sjöberg 9 k 24 b 1     b 17 1 b

15 jul Falkenbergs FF H 1-0 3 0 Fredrik Klitte k 5 b 24 1 9 b

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

22 jul Östersunds FK H 0-0 6 0 Victor Wolf k     b b b 8 6 9

26 jul AIK B 1-0 5 0 Glenn Nyberg 4 b b k 9 b 5 1 b 17

01 aug BK Häcken H 3-1 4 0 Bojan Pandzic 11 k b b b 2     b 17 1 8 9

05 aug Varbergs BoIS B 2-1 4 0 Mohammed Al-Hakim k avs b b 9 20 1     b avs 24 1 b 11

09 aug Hammarby IF H 1-2 4 0 Andreas Ekberg 15 k 22 b b 11 b

12 aug Mjällby AIF H 2-1 3 0 Per Melin 20 22 k b 17 1 b 1     b b 8

15 aug Örebro SK B 3-0 3 0 Glenn Nyberg b 15 k b 1    22 b b 1    11 20 4 1     b avs

19 aug Ferencváros (HUN) B 0-2 CL 0 Fedayi San (SUI) k 24 20 22 lediig b b b

22 aug IFK Göteborg H 2-2 4 0 Kristoffer Karlsson k b b 17 b 11 1 1    8

30 aug Helsingborgs IF B 1-3 4 0 Granit Maqedonci avs 21 k 11 b b 24 14 b 1     b **
12 sep IF Elfsborg H 1-1 5 0 Kaspar Sjöberg k 14 1     b b 17

17 sep Europa FC (GIB) H 2-1 EL 0 Stéphanie Frappart k b 9 b 24 14 1     b

20 sep Östersunds FK B 1-1 5 0 Granit Maqedonci k 1 14 b b 20 b 11

24 sep CRF Cluj (ROU) H 0-1 EL 0 Bartosz Frankowski k 14 b 24 b

27 sep IFK Norrköping H 1-2 5 0 Victor Wolf k b b b 11 24 9 1     7 b

04 okt Hammarby IF B 1-1 6 0 Kristoffer Karlsson 1     5 b k b b 9 24 14 b

19 okt Malmö FF H 3.2 5 0 Glenn Nyberg b 2 k b b b 11 2    19 b 1 7 9

25 okt IK Sirius H 4-0 5 0 Andreas Ekberg k 24 19 2     b b 17 2 7

28 okt BK Häcken B 2-0 2 0 Mohammed Al-Hakim avs b 1 19 b b 17 7 1

31 okt Falkenbergs FF B 2-3 3 0 Victor Wolf k 19 20 b 1     b 24 1 b

08 nov AIK H 14:30
19 nov Sollentuna FC B 18:30 SC
22 nov Kalmar FF B 14:30
29 nov Mjällby AIF B 17:30
06 dec Varbergs BoIS H 14:30

 Statistik Allsvenskan Spelade minuter 503 2087 1312 2194 686 425 1581 1451 1620 629 2022 2185 1408 520 1074 1307 288 2148 1307 2 114 720 130

Mål 1  1 1 1 2 2 2 8 1 4 3 1 11 3 1

 Statistik UEFA Spelade minuter 90 270 180 270 180 189 29 270 185 208 270 162 81 90 18 270 208

Mål 1 1 1
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Ej tillgänglig 
Flagga anger 
landlagsuppdrag

        Skadad/sjuk

avs  Avstängd
X   Inte tillgänglig

Startspelare

Avbytare

SC = Svenska   Cupen

b = Utbytt 
k = Lagkapten
Siffra anger antal mål

siffra anger vem bytet gjordes mot

!     Utlånad men tillgänglig för spel 
*    Utlånad
**  Lämnat klubben

§    Ny spelare



 23  Budimir Janosevic
 31  Jakob Haugaard

 3  Per Karlsson
 4  Sotirios Papagiannopoulos
 12  Felix Michel
 15  Robert Lundström
 16  Robin Tihi
 20  Rasmus Lindkvist
 24  Heradi Rashidi
 25  Erick Otieno
 28  Adam Ben Lamin
 33  Mikael Lustig

 6  Panajotis Dimitriadis
 7  Sebastian Larsson
 8  Enock Kofi Adu
 10 Nabil Bahoui
 17  Ebenezer Ofori
 18  Bilal Hussein
 26  Yasin Abbas Ayari
 29  Eric Kahl
 32  Tom Strannegård

 9  Kolbeinn Sigthórsson 
 11  Stefan Silva Rojas
 14  Paulos Abraham
 21  Bojan Radulovic Samoukovic
 34  Erik Ring
 36  Henok Goitom
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Kommande matcher:
19 november Svenska Cupen  omg 2 Sollentuna - Djurgården
22 november  Allsvenskan  omg 28   Kalmar - Djurgården   
29 november  Allsvenskan  omg 29   Mjällby - Djurgården
6 december Allsvenskan  omg 30   Djurgården - Varberg
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Dagens domarteam: Huvuddomare Kaspar Sjöberg
Assisterande Domare: Peter Allheim, Niklas Nyberg , Fjärdedomare: Patrik Eriksson
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 12 PK Bråtveit
 30 Tommi Vaiho 
 35 Erland Tangvik

 2  Jesper Nyholm
 4  Jacob Une Larsson
 5  Elliot Käck          
 15  Jonathan Augustinsson
 16 Aslak Witry 
 21  Erik Berg
 26  Linus Tagesson
 27  Melker Jonsson 
 28 Alexander Abrahamsson

 6  Jesper Karlström
 7 Magnus Eriksson 
 8  Kevin Walker 
 9 Haris Radetinac
 11 Jonathan Ring 
 14 Edward Chilufya
 19 Niklas Bärkroth
 22 Emmanuel Banda
 23 Fredrik Ulvestad
 24 Curtis Edwards 

 17 Kalle Holmberg
 20 Emir Kujovic 
 25 Mattias Mitku


