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Abonnera på Bågspännaren  
matchprogrammet på Djurgården Fotboll 

Digitalt program  
kommer på e-post

150 kr

Priser 

Endast digitalt program aktuellt just nu 150 kr

Just nu när vi kommer att spela matcher utan publik kommer vi 
inte heller att trycka matchprogrammet. 

Du abonnerar på det digitala programmet för 150 kr för hela sä-
songen och om vi kommer igång med publik på matcherna kan du 
komplettera ditt abonemang. Du kommer att få en fråga om du 
vill uppgradera. Kostnaden är ungefär 15 kr extra per återstående 
program Alternativen kommer när vi vet mer

Ditt stöd är viktigt för att vi ska kunna producera ett matchpro-
gram i toppklass. Tusen tack för att du väljer att stötta matchpro-
grammet!

Gå in på bagspannaren.se och klicka på shop eller använd Swish

Chefredaktör, ansvarig utgivare och layout:
Stefan Erlandsson 
Medarbetrare i detta program
Olle Eriksson
Foto: Bildbyrån

Omslag: Mange Eriksson som lagkapten för dagen (?) i 
genrepet mot Örebro SK (4-0)

Momsreg:  SE 700903009401 

Texter och foton skickas till text@bagspannaren.se

Kontakt:  info@bagspannaren.se
 www.bagspannaren.se
Plusgiro:  730 959-4 

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

Så nu är det dags igen. Vi har ett spän-
nande år framför oss. Dels är det en väl-
digt intressant trupp vi har. Många unga 
nya namn som har kommit under vinter-
fönstret men också en del egna namn som 
kommit upp till A-lagsspel. En annan spän-
nande utveckling är så klart pandemin och 
hur säsongen kommer att påverkas. Vi fick 
i fjol bara se gruppspelsmatcherna i cupen 
innan det blev för osäkert och smittsprid-
ningen tog fart, vilket ledde till att publik 
inte var möjlig på matcherna. Osäker-
heten på utvecklingen ledde i sin tur till 
att Allsvenskan inte startade som beräknat 
och därmed blev det ett väldigt kompakt 
spelschema när man väl bestämde sig för 
att starta Allsvenskan. I år vet vi mer och 
det kommer förhoppningsvis att starta se-
rien som beräknat, åtminstone cupen är ju 
igen nu. Vi vet dock inget om när och om 
vi kan gå på matcherna - även om att det 
är väl både troligt att vi kommer att leva 
med Corona under hela året och även en 
tid efter, men förhoppningsvis ledet bl.a 
vaccinationerna till att vi kan börja träf-
fas igen och därmed gå på matcher igen. 
Kanske lite andra former än vi har varit 
vana vid men vi är så sugna på att kunna 
träffas igen så jag tror att de flesta av oss är 
beredda till att anpassa oss bara vi får vara 
lite mer sociala igen och att kunna gå på 
matcher skulle vara en fantastisk känsla.

Nu när inte spelschemat är lika komprim-
erat innebär det att reglerna går tillbaka 
till det normala när det gäller varningarna. 
Tre varningar leder till avstängning och 
byten är som innan tre per lag och match. 
Synd tycker jag då fem byten och avstäng-
ning vid fyra varningar kändes som en 
rimlig nivå. Det sista kanske inte är sagt 
men det lär dröja ett tag innan det ändras. 

Stötta Bågspännaren genom att abonnera 
på det digitala matchprogrammet. När det 
blir aktuellt att trycka program igen, dvs vi 
kan gå på matcher igen finns möjligheten 
att uppgradera abonnemanget till tryckt 
program (även då inkl. det digitala som 
alltid ingår)

Du kan också följa oss på Facebook, Twit-
ter och Youtube. Det sistnämnda startade 
vi upp under vintern med en filmad DIF-
panel med långa samtal. Detta var upp-
skattat både av oss som var med och tittare 
så det kommer vi att fortsätta med. Om du 
är intresserad att gästa panelen under sä-
songen är du välkommen att kontakta oss. 

Tack!

STEFAN ERLANDSSON
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I ett lag som har sett stora förändrin-
gar där vi också står vi inför ytterli-
gare press på bredden av truppen då 
har vi ganska stort bortfall på grund 
av sjukdom och skador. Dessutom 
några spelare som anslutit sent och 
därmed inte kommit in i laget ännu. 
Skadeläget är framför allt stort bland 
backarna, Käck, Nyholm, Berg , Wal-
lenborg är alla borta eller på väg till-
baka från skador. På mittfältet är Elias 
Andersson och Kozica otillgängliga. 

Naprapat Kalle Barrling gav följande 
uppdatering om truppstatus under 
torsdagens träning.
– Elliot Käck är tillbaka i träning och 
har fått lite extra tid för att få ordning 
på sitt knä. Han har haft lite problem 
med det under en lång tid men ställt 
upp för föreningen. Nu har han bör-
jat få ordning på det, vilket är jättekul 
men han måste få tid att komma ikapp.
– Elias Andersson är också tillbaka 
i träning igen men precis som Elliot 
kommer han att avlastas i spelet under 

träningen. Han ska få en del fotboll 
men ligger lite efter och sedan ökar vi 
belastningen framöver.
– Jesper Nyholm sköter sin rehab jät-
tebra och har fortfarande en ”stövel” 
på sin fot som kommer att sitta på 
någon vecka till, sedan kan vi öka be-
lastningen efter det.
–Isak Hien sköter också sin rehab bra. 
Han kommer nog att gå ner till planen 
under nästa vecka och ligger upp-
skattningsvis några veckor bort.

– Erik Berg kommer att fortsätta köra 
sin rehab enligt den plan vi har för 
honom. Han krigar på för att få ord-
ning på knäet men kommer inte att 
delta i fotbollsaktivitet på ett tag.
– Axel Wallenborg är nyopererad och 
operationen har gått bra. Där uppskat-
tar vi att det kan bli någonstans runt 
4-6 månader innan vi sätter honom på 
fotbollsplanen igen.
– Dzenis Kozica har en liten känning 
så han kör rehab veckan ut som en 
säkerhetsåtgärd. 



Nyförvärven Joel Asoro (anfall) och 
Aleksandr Vasyutin (målvakt) har 
anslutit till laget i början av veckan 
och är nu i träning. Men kanske inte så 
troligt att de är redo för spel på sönd-
ag? Min gissning är att det på sin höjd 
kan bli ett inhopp för Asoro. 

Kim Bergstrand inför matchen:
– Vi har ju tränat ganska länge nu så 
det ska bli jättekul att få tävla lite. Det 
är väldigt mycket energi i truppen och 
många som vill göra skillnad, vilket är 
det viktigaste. Sedan kommer det att 
bli fel här och där, men det var ett steg 
framåt mot Örebro och jag hoppas att 
vi kan ta ett litet steg till fram tills på 
söndag, säger Kim som helst inte vill 
bli alltför specifik kring hur laget lig-
ger i fas inför söndagen.

– Det där är alltid svårt att veta. Jag 
har noterat att vi har sex spelare kvar 
sedan 2019 så vi har haft en väldig ro-
tation på folk. Det är mycket nytt och 
många som ska lära sig nya relationer 
och hur vi tänker. Jag tycker att vi har 

kommit en ganska bra bit på vägen 
men hur långt är svårt att säga.

Truppmässigt så har det som sagt 
fyllts på rejält inför säsongen vilket 
ger en del intressanta valmöjligheter 
i framför allt offensiven, även om inte 
alla spelare har 90 minuter i sig ännu.
– Det är ju lite tunnare i där bak just 
nu med tanke på skadorna men framåt 
har vi många olika spelartyper att välja 
på. Nu kommer ju inte samtliga att 
vara tillgängliga från start på söndag 
men det kommer att bli en bra mix 
där.

Kim Bergstrand om Brage
– Vi har sett dom i deras två senaste 
matcher. De är välorganiserade, jobbar 
väldigt hårt och har några spelare som 
sticker ut offensivt. Ett bra Superettan-
lag så det här kommer att bli ett bra 
test för oss.

STEFAN ERLANDSSON 
+ DIF.SE
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Till skillnad från hur det såg ut inför förra årets säsong då vi inte tappade 
mer än Buya Turay från guldlaget har vi sett många spelare lämna laget.
Sedan dess har vi också fått se många intressanta namn ansluta ett efter ett. 
Inom alla lagdelar har det anslutit spelare som kommer att vara startspelare 
eller åtminstone vara med i diskussionerna om att få spela.  

På målvaktssidan är Tommi Vaiho den som är kvar, norrmännen Bråtveit, på lån 
till Groningen och Tangvik har båda lämnat truppen. Anslutit har vi istället ett 
på pappret spännande namn i Aleksandr Vasyutin som anslöt i början av denna 
vecka på lån från ryska Zenit Sankt Petersburg. 

Dessutom har Jacob Widell Zetterström varit med under hela försäsongen och 
även stått i halva matcher i träningsmatcherna. Jacob vilade från fotbollen under 
2020 pga. två allvarliga hjärnskakningar under 2019. Nu har han sett bra ut men 
det är fortfarande osäkert om han kommer att satsa vidare på fotbollen och om 
han kommer att ingå i truppen under 2021. 
I backlinjen är det två namn som lämnat, Jonathan Augustinsson och Alexander 
Abrahamsson där det Augustinsson som är det stora skillnaden. Med sina 26 
matcher startade matcher i allsvenskan 2020 (1 inhopp) gjorde han ett bra avtry-
ck i laget, så pass bra att Rosenborg öppnade kistan och värvade vänsterbacken. 
Även under säsongen i fjol var det ofta brist på flera positioner pga. långvariga 
skador på Erik Berg och sedan Nyholm som kom under säsongen. I dessa namn 
har vi två bra spelare men som ändå är osäkra kort. Om Erik riktas det dessutom 
om att han skulle vara på väg att bryta kontraktet och lämna truppen. Nu verkar 
det som att det ändå finns en plan för att ge honom chansen att hitta vägen tillba-
ka om man lyssnar på vad Bosse Andersson och läkarna säger. Osäkerheten har 

SPELARTRUPPEN 2021
VIlka spelare har lämnat och vilka är nya - hur ser truppen ut just nu?
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ändå gjort att vi har börjat säkra upp 
för framtiden på mittbacksplatserna, 
även för denna säsong så klart, med de 
unga namnen Hjalmar Ekdal (22), Isak 
Hein (22 ) och Axel Wallenborg (19). 
På ytterbacksposition hoppas vi på att 
Käck för bukt med sina knäproblem 
som besvärade honom i fjol och att 
förvärvet Leo Cornic fortsätter lika 
bra som det sett ut i träningsmatcher-
na. Leo ser mycket bra ut i offensiven 
men vi har inte fått se honom testas så 
mycket i defensiven ännu. Han ska ial-
lafall kunna spela både till höger och 
vänster vilket ger bra möjligheter.

Möjligheterna till variation är också 
stora på mittfältet då vi har fått in 
många intressanta spelare av olika 
karaktär. 
Det är mycket rutin som har försvun-
nit med den generationsväxling som 
inletts på mittfältet. Kevin Walker 
(2015-20, 135 matcher), Jonathan 
Ring (2018-20, 82 matcher), Fredrik 
Ulvestad (2018-20, 80 matcher), Jes-
per Karlström (2015-20, 137 matcher) 
har alla varit ordinarie under perioder 
av sin tid i laget. Walker och Karl-
ström dessutom lagkaptener. I fjol var 
väl Walkers och Rings bästa säsonger 
i DIF men de har ju varit en del av la-

get under lång tid. Att mittfältsparet 
Karlis och Ulven lämnar samtidigt 
skulle kunna innebära stora prob-
lem om man tappar lagets identitet (i 
speluppbyggnad) men med de namn 
som kommit in har vi, åtminstone på 
pappret en väldigt bred trupp på mit-
tfältet 2021. Rutinen och ersättare till 
Ulvestad har vi troligtvis i finländske 
landslagskaptenen Rasmus Schüller. 
Elias Andersson som gjorde succé i 
Sirius kommer nog också göra allt för 

att vara ordinarie. Dessutom kan ju 
återkomsten av Hampus Findell som 
varit på lån till Dalkurd ses som ett nytt 
tillskott. Hampus har gjort bra intryck 
under försäsongen och jag hoppas på 
att han får chansen att visa vad han 
går för iår. Ett annat nyförvärv känns 
mycket spännande, den unga tekni-
ske Albion Ademi som kommer från 
IFK Mariehamn har fått stora lovord. 
Ademi är en mycket teknisk spelare 
som kan använda båda fötterna lika 

Spelare UT: 
Kevin Walker (till Örebro SK), 31 år, 15 matcher (5 start) 2020, 1 mål
Alexander Abrahamsson (Klubb ej klar), 21 år, Inga matcher, skadad lång tid under 
säsongen
Erland Tangvik (till Norge Ranheim), 23, år, Endast matchtrupp och placering på 
bänken under hans enda år i DIF
Fredrik Ulvestad (till Kina Qingdao), 28 år, 27 matcher, 11 mål varav 6 på straff, 2 
assist
Jonathan Ring (till Kalmar FF), 29 år, 24 matcher (17 start) 2020
Oscar Pettersson (till Akropolis IF), 21 år, 5 mathcer (ingen start), 1 mål, Utlånad till 
Akropolis under hösten)
Per Kristian Bråtveit (Utlånad till Groningen, NL). 24 år, 18 matcher, 5 nollor
Adam Bergmark Wiberg (Utlånad till Falkenbergs FF), 23 år, Utlånad till Örgryte 
under 2020. 

Tr
up

pe
n



bra. Bilderna så här längt visar att han verkar vara mycket svår att ta bollen ifrån.
Av träningsmatcherna att döma har Mange Eriksson hittat tillbaka till sin  fina 
form och Haris Radetinac, äldst i laget, vart tillsammans med Mange bäst i gen-
repet mot Örebro.
Lägg där till Edwards, Banda, Bärkroth spelare som kan starta så har vi ett stort 
antal spelare med olika spelstil vilket ger oss bra möjligheter att anpassa oss till 
både form, skador och hur vi vill möta motståndarna för dagen. Dessutom kan 
vi hoppas få se mer av Mattias Mitku som gjorde bra inhopp i sin första säsong 
i Allsvenskan även i år. 

Precis som i fjol är väl anfallet den osäkraste lagdelen. Det tog läng tid innan 
våra anfallare började leverera i målprotokollet i fjol men sedan lossnade det. 
Med tanke på den skrala starten så är Holmbergs nio mål och Kujovic fem mål 
på nio starter och nitton inhopp ett okej facit. Men vi hoppas på mer i år. Dessu-
tom har vi något vi saknar i  en speedkula som nyförvärvet Joel Asoro ska vara. 
Nu har Asoros talang inte blommat ut ännu i Swansea eller i Groningen och 
Genua som han varit utlånad till. Även om vi nu har hört om Asoros förväntade 
fotbollslöfte så var vi nog många som behövde kolla upp vem vi hade värvat som 

en nr 10 som hans tröja bär. Kort efter 
att Graham Potter anslutit från Öster-
sund till Swansea värvade han den då 
19-årige Asoro från Sunderland som 
hade rasat i seriesystemet (till League 
1). Joel lämnade BP och Sverige som 
15-åring och har spelat i både landsla-
gets U17 och U21 lag sedan dess. Nu 
när det inte lossnat för Joel i Swansea 
blev det ändå en möjlighet till nys-
tart och chans för oss att köpa loss 
honom, så istället för ett lån på kort 
tid har vi ett fyra årskontrakt. Så stora 
förhoppningar att ny starten gå bra på 
alla sätt och vis. 

STEFAN ERLANDSSON
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Kom från Moderklubb Kommentar

Försvarare
2 Jesper Nyholm 10 septem 1993 184 cm 2020 2021-12-31 
 Kontraktslös Funbo IF Senaste klubb innan DIF: AIK 
3 Hjalmar Ekdal 21 oktober 1998  188 cm 2021 2024-12-31 
 Hammarby IF Brommapojkarna Under 2020 utlån från HaIF t Sirius
4 Jacob Une Larsson 8 april 1994 181 cm 2016 2021-12-31 
 Brommapojkarna Brommapojkarna 
5 Elliot Käck 18 septem 1989  173 cm 2019 2021-12-31 
 IK Start, NO Djurgårdens IF Även i DIF 1995-2008, 2015-2017
18 Isak Hien 13 januari 1999  191 cm 2021 2023-12-31 
 Vasalunds IF FC Djursholm 
21 Erik Berg 30 decemb 1988 192 cm 2018 2022-12-31 
 FC Köpenhamn Falkenbergs FF 
22 Leo Cornic 2 januari 2001 178 cm 2021 2024-12-31 
 Norge Grorud, NO Vålerenga IF, NO 
23 Aslak Fonn Witry 10 mars 1996 178 cm 2019 2022-12-31 
 Ranheim IL, NO Rosenborg BK, NO Nytt tröjnummer 2021
26 Linus Tagesson 11 februari 2002 178 cm 2018 2022-12-31 
 Djurgården U19 IFK Österåker 
27 Melker Jonsson 10 juli 2002  186 cm 2020 2022-12-31 
 Djurgården U19 IFK Lidingö 
31 Axel Wallenborg 17 decemb 2001 180 cm 2021 2024-12-31 
 Brommapojkarna Brommapojkarna 

Transferfönstret vintern 20/21 stänger 31 mars
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Nr  Namn Födelsedag Längd Till DIF    Kontrakt till 
Kom från Moderklubb Kommentar
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Transferfönstret vintern 20/21 stänger 31 mars

v

DIF-Panelen på Youtube!

DIF-panelen som är ett fast inslag i matchprogram-
met under Allsvenskan finns numera också i ett 

filmat format!

Första sessionen gjorde vi i december efter sista 
matchen för säsongen där vi gick igenom höjd-

punkter och besvikelser

I den andra och senaste DIF-panelen på Youtube  
pratar vi om förändringar i laget samt inför starten 

av cupmatcherna.

Sök efter DIF-Panelen eller Bågspännaren 
på Youtube 

Prenumerera för att inte missa något nytt från oss!

https://www.youtube.com/channel/UC0u2j_3WsHOxgve77fCDxXQ


I Haris Radetinac har vi en riktig käm-
pe, Med all rätt blev han utsedd till årets 
Järnkamin av supportrarna. Det var inte 
bara att komma tillbaka från de elaka 
knäskadorna (2015 och 16) som ligger 
till grund utan även Haris inställning un-
der matcherna. När vi låg under mot t ex 
Malmö var det Haris som gick i spetsen 
och kämpade och fick lagkamrater att höja 
sig lite extra, som kanske bidrog till att vi 
vände den matchen. 

Haris har blivit Djurgården trogen se-
dan sommaren 2013 och går nu in på sin 
nionde säsong i Blåränderna.

Att döma av försäsongens insatser i både 
träning och matchspel går han mot en av 
sina bästa säsonger.

Olle Eriksson fick en pratstund med en 
35-åring vars kropp tycks vägra att åldras.

Hur ser du på din form?
– Jag känner att jag är bättre förberedd än 
de två tidigare säsongerna. Jag har inga 
skavanker och då kan man träna på vilket 
ger resultat.  Har även en bra säsong i 
ryggen 2020 där jag spelade många match-
er så det känns bra.

Vad har du för mål för säsongen?
– Jag hoppas att vi kan sluta högre upp i 
tabellen och att jag gör fler assist och mål 
än förra säsongen.

På försäsongen har du spelat både som 
ytter och back?
– Ja, jag vill ju spela ytter, det är där jag 
spelat hela karriären. Men vill tränarna 

annat så får jag göra det så bra som möjligt. 

Är det en speciell utmaning att spela som 
försvarare?
– Det är klart att det är en utmaning, man 
är inte van. Som ytter har man alltid folk 
bakom sig som kan rädda en, men i back-
linjen har man inte samma understöd. Se-
dan är det viktigt att man är synkad med 
övriga försvaret, när man ska falla eller gå 
upp i press, Det är lite smågrejer som man 
inte alltid tänker på.

Tror du att du kommer spela mer som yt-
terback den här säsongen än tidigare?
– Det beror på hur det ser ut i truppen 
med skador och så vidare. Vi får hoppas 
att vi inte får några skador så att jag kan 
spela där jag vill spela. 

Spelar du helst på högerkanten?
– Jag känner mig tryggast på högerkanten 
men det spelar egentligen ingen roll.

Det är ett till stora delar nytt och ungt lag 
i år. Vilka förväntningar kan man ha på 
Djurgården 2021?
– Det är svårt att säga, men jag tror man 
får vara lite försiktig och inte ha för höga 
förväntningar. Det är inte lätt att få ihop 
gruppen med så många nya spelare. Alla 
är professionella men man ska vara för-
siktig med att sätta press på vissa spelare. 
Framförallt de unga. Ibland tar det längre 
tid än vad man tror att komma in i det. 
Men vi ska hjälpas åt hela laget.

Vilka är nyckelspelarna i år?
– Det är svårt att peka ut. Det är helheten 
och laget som är nyckeln. Vi har inte någon 

enstaka som ska bära laget utan det är en 
stark grupp. På träningarna känns det jät-
tebra, på så vis tror jag att vi har ett bra lag. 
Men det är något annat att spela match.

Detta blir din nionde säsong i Djurgården. 
Om du jämför Haris 2021 med tidigare 
säsonger, hur står du dig?
– Innan korsbandsskadorna 2015 och 
2016 var jag jättebra. Jag skulle säga att jag 
är nästan lika bra som innan skadorna.

Hur ser du på cupen och era chanser?
– Alla stora klubbar är ju med så det är 
klart att det blir tufft. Det viktigaste är att 
man går vidare från gruppspelet, sedan är 
det ju bara en match i kvart, semi och fi-
nal. Man tar en match i taget, men jag tror 
vi har riktigt bra chanser. De mindre lagen 
vill ju alltid göra sin livs match, så på pap-

pret kan det se lätt ut men man får aldrig 
underskatta något lag.

Vad vet du om Brage?
– Imorgon (torsdags, [min anm.]) ska vi 
kolla lite klipp och börja förbereda oss. 
Det verkar vara ett lag som vill spela fot-
boll så det ska bli kul att möta dem.

Ser du dig som självskriven i förstaelvan 
till helgen?
– Nej det gör jag aldrig, jag ser mig aldrig 
som given. Ger man allt på varje träning så 
man ger sig själv chansen. Jag är tillräck-
ligt bra för att starta, förhoppningsvis gör 
jag det, jag tror det.

OLLE ERIKSSON
Twitter: Olle DIF Eriksson @GudMot 

djurgardsfamiljen.se
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Match 2

27 februari 1 Halmstad - Västerås SK FK -

3 IK Gauthiod - BK Häcken -

3 Helsingborgs IF - Dalkurd -

5 Landskrona BoIS - Mjällby AIF -

5 Östersund - Akropolis IF -

8 AIK - Athletic Eskilstuna -

28 februari 2 Falkenbergs FF - Degerfors IF -

2 Utsiktens BK - IF Elfsborg -

4 Kalmar FF - IK Brage -

4 Umeå FC - Djurgården -

6 Sandvikens IF - IFK Norrköping FK -

6 IFK Göteborg - GIF Sundsvall -

7 IF Lödde - Örebro -

7 IK Sirius FK - Trelleborgs FF -

8 Oskarshamns AIK - Hammarby -

1 mars 1 GAIS - Malmö FF -

Gr Match 1

20 februari 6 IFK Norrköping FK - GIF Sundsvall 2 - 0

6 Sandvikens IF - IFK Göteborg 3 - 4

7 Örebro - Trelleborgs FF 0 - 1

7 IF Lödde - IK Sirius FK 0 - 1

8 Hammarby - Athletic Eskilstuna 4 - 1

8 Oskarshamns AIK - AIK 1 - 2

21 februari 1 Malmö FF - Västerås SK FK -

1 Halmstad - GAIS -

3 BK Häcken - Dalkurd -

3 IK Gauthiod - Helsingborgs IF -

4 Kalmar FF - Umeå FC -

4 Djurgården - IK Brage -

5 Mjällby AIF - Akropolis IF -

5 Landskrona BoIS - Östersund -

22 februari 2 IF Elfsborg - Degerfors IF -

2 Utsiktens BK - Falkenbergs FF -

Grupp 1
Malmö (A)
Halmstad (A)*
GAIS (S)
Västerås SK (S)

Grupp 2
Elfsborg (A)
Falkenberg (S)*
Degerfors (S)
Utsiktens BK (I)

Grupp 5
Mjällby AIF (A)
Östersund (A)
Akropolis (S)
Landskrona BoIS (S)*

Grupp 6
IFK Norrköping (A)
IFK Göteborg (A)
GIF Sundsvall (S)
Sandvikens IF (I)

Lag och serietillhörighet säsongen 2021
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Speldatum för
Svenska Cupen 2021

Omg 3 Gruppspel 

Kvartsfinaler 13-14 mars
Gruppsegrarna från omg 3 möts där 
de fyra bästa har hemmalag, mot-
ståndare lottas fram
 
Semifinaler 20-21 mars

Final 30 maj

Hemmalag i semifinaler och final 
utses genom fri lottning.

Match 3

6 mars 1 Västerås SK FK - GAIS -

1 Malmö FF - Halmstad -

2 Degerfors IF - Utsiktens BK -

2 IF Elfsborg - Falkenbergs FF -

4 IK Brage - Umeå FC -

4 Djurgården - Kalmar FF -

7 Trelleborgs FF - IF Lödde -

7 Örebro - IK Sirius FK -

7 mars 3 Dalkurd - IK Gauthiod -

3 BK Häcken - Helsingborgs IF -

5 Akropolis IF - Landskrona BoIS -

5 Mjällby AIF - Östersund -

6 GIF Sundsvall - Sandvikens IF -

6 IFK Norrköping FK - IFK Göteborg -

8 Athletic Eskilstuna - Oskarshamns AIK -

8 Hammarby - AIK -

Grupp 3
Häcken (A)
Helsingborgs IF (S)*
Dalkurd (S)
IK Gauthiod (II)

Grupp 7
Örebro SK (A)
IK Sirius (A)
Trelleborgs FF (S)
IF Lödde (III)

Grupp 8
Hammarby (A)
AIK (A)
Athletic Eskilstuna (S)
Oskarshamn AIK (I)

Grupp 4
Djurgården (A)
Kalmar FF (A)
IK Brage (S)
Umeå (I)*

* Laget har bytt serietillhörighet mellan säsongerna 2020 och 2021
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Spelare in: Nathan Mavila (Cavalry FC), Adil Titi (IFK Göteborg, lån), Viktor Frodig 
(Umeå FC), André Reinholdsson (Trelleborgs FF)

Spelare ut: Peter Rosendal, Kristian Andersen (ny klubb ej klar), Alexander Ekblad, 
Carlos Garcia Ambrosiani (slutat), Pontus Jansson (Gefle IF)

Målvakter
1 Adrian Engdahl 12 Viktor Frodig 
Försvarare
2  Alexander Zetterström 3 Moses Makasi 4 Mattias Liljestrand
5 Carlos Garcia Ambrosiani 13 Adil Titi 13 Pontus Hindrikes 
15 Nathan Mavila 21 Lukas Hiltunen
Mittfältare
6 Bjarni Mark Antonsson 7 Robbin Sellin 8 Seth Hellberg
10 Leonard Pllana 11 Anton Lundin 16 André Kamp 
23 Oscar Lundin 24 Noa Williams  
Forwards 
9 Douglas Karlberg 14 Niklas Söderberg 17 André Reinholdsson

Tränare: Kleber Sarenpää (sedan 2017, femte säsongen)
2020: 8 i Superettan
          
Omg 2:  29 sept Vasalund (B) 5-0 
Pllana 2, Williams, Mzwakali, Jonsson                 

Försäsong 2021
IK Brage – Sandvikens IF  1-1
Örebro SK – IK Brage  1-1
Hammarby IF – IK Brage  2-1
Degerfors IF – IK Brage  0-0

M
ot
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naUmeå FC

Målvakter
30 Måns Nygren  Albin Svensson
Försvarare
3 Jens Stigedahl 16 Myroslav Mazur  18 Soya Takahashi 
Tobias Westin Ibrahim Habib Isak Abrahamsson 
Gbenga Arokoyo Tarik Hamza
Mittfältare
6 Stefan Lindmark 8 Adam Chennoufi  20 Emmanuel Yeboah
22 Hugo Bergström  23. Yoel Embaye Linus Marklund
Forwards 
10 Mikael Wikström 24 Albin Näslund Jonathan Lundbäck
 Victor Kamf 

Tränare: Brian Clarhult, Andra säsongen
2020: 15 i Superettan (degraderade och spelar i Ettan Norra 2021) 
         
Omg 2:  31 jan Newroz FC (B) 5-0          
Wikström 2, Sjöström, Embaye, Sandström         

Försäsong 2021
(cupmatchen ovan)
Umeå – Team TG  INSTÄLLD

IN: Adam Chennoufi (Thorengruppen, (var på lån under 2020 i Umeå), Albin Näslund 
(U-trupp), Pontus Eriksson (U-trupp), Ibrahim Habib (Karlslund IF), Linus Marklund 
(Thorengruppen), Jonathan Lundbäck (Bosman), Albin Svensson (Bosman), Isak Abra-
hamsson (IFK Luleå), Gbenga Arokoyo (Bosman), Tarik Hamza (Bosman)

UT: Viktor Frodig  (IK Brage), Enis Ahmetovic (Klubb ej klar), Deniz Yaldir (Norrby 
IF), Jorge Juliá (Klubb ej klar), Aurélien Norest (Klubb ej klar), Nicklas Raaholt (Klubb 
ej klar), Linus Sahlin (Gefle IF) Beneyam Demte (Klubb ej klar), Alexis Bbakka, (Klubb 
ej klar) Dillan Ismail (Dalkurd), Timothy McNeil (Klubb ej klar) 17 Rodin Deprem (Öre-
bro Syrianska), Bajram Ajeti (Klubb ej klar)
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Kalmar FF

Målvakter
30  Tobias Andersson 32 Lucas Hägg-Johansson
Försvarare
2 Henrik Löfkvist  3 Sebastian Ring 5 Douglas Bergqvist
7 Piotr Johansson 13 Emin Nouri 23 Johan Stenmark 
27 Viktor Krüger 28 Elias Olsson  
Mittfältare
4 Erik Israelsson 6 Rasmus Sjöstedt 9 Isak Magnusson
10 Filip Sachpekidis 11 Isak Jansson 14 Noah Shamoun
16 Jonathan Ring 17 Carl Gustafsson 18 Johan Arvidsson
20 Oliver Berg 26 Victor Backman 29 Romário
Forwards 
21 Edvin Crona 25 Alex Mortensen 31 Nils Fröling

Tränare: Henrik Rydström (åter i laget, fick lämna efter 2018)
2020: 14 i Allsvenskan (Besegrade J:södra i kvalet)          
Tre Slutsegrar i Svenska Cupen (1981, 87, 2007)

Omg 2:  1 okt Asarums IF (B) 4-1           
Herrem 2, Crona, Arokoyo          

Försäsong 2021
Kalmar FF – Malmö FF   2-2
Kalmar FF – Oskarhamns AIK   0-2
Kalmar FF – Landskrona BoIS  0-2

Spelare in: Oliver Berg (GIF Sundsvall), Rasmus Sjöstedt (Panetolikos), Noah Shamoun (As-
syriska Turabdin), Lukas Rhöse (IF Karlstad Fotboll), Jonathan Ring (Djurgården)

Spelare ut: Ole Söderberg (IFK Göteborg), Olle Lindqvist (Oskarshamns AIK), Pontus Zvar 
(Mjällby AIF), Geir André Herrem, Gbenga Arokoyo, Jajá, Rafinha (ny klubb ej klar), Vik-
tor Elm (slutat), Rafael York, Alexander Ahl-Holmström (AFC Eskilstuna), Adrian Edqvist 
(Jönköpings Södra)



DJURGÅRDEN

Kommande macther Svenska Cupens gruppspel
Umeå - Djurgården 28 februari

Djurgården - Kalmar 6 mars

 15 Aleksandr Vasyutin  1995   190 cm  Rysk
 30 Tommi Vaiho  1988  188 cm Svensk 

 2 Jesper Nyholm  1993  184 cm 
 3 Hjalmar Ekdal  1998  188 cm   
 4 Jacob Une Larsson 1994  181 cm
 5 Elliot Käck  1989  173 cm
18 Isak Hein  1999  191 cm  
21 Erik Berg  1988  192 cm
22 Leo Cornic  2001  178 cm Norsk  
23 Aslak Witry  1996  178 cm Norsk
26 Linus Tagesson  2002  178 cm
27 Melker Jonsson  2002  186 cm
31 Axel Wallenborg  2001  180 cm  

  6 Rasmus Schüller  1991  178 cm Finsk 
  7 Magnus Eriksson 1990  180 cm
  8 Elias Andersson  1996  178 cm  
  9 Haris Radetinac  1985  187 cm 
 11 Albion Ademi  1999  173 cm FInsk/Albansk 
 12 Emmanuel Banda 1997  178 cm Zambisk
 13 Hampus Findell   2000  177 cm  
 14 Edward Chilufya  1999  171 cm Zambisk
 19 Nicklas Bärkroth  1992  172 cm
 24 Curtis Edwards  1994  183 cm Engelsk
 25 Mattias Mitku  2001  177 cm
 31 Dzenis Kozica  1993  180 cm

 10 Joel Asoro  1999  175 cm
 17 Kalle Holmberg  1993  185 cm
 20 Emir Kujovic  1988  194 cm

Födelseår Längd Nationalitet


