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Kvartfinal i Svenska Cupen, för mot-
ståndet står allsvenska kollegorna 
Östersund som slog ut Mjällby på 
bortaplan i den avgörande gruppfi-
nalen förra helgen. Östersund gick 
igenom gruppspelet utan att släppa 
in något mål dock också ganska få 
mål framåt, bara ett på de sista 180 
minuterna då match två slutade 0-0 
borta mot Akropolis. Förutom titeln 
och äran med svenska cupen är det 
så klart en viktigt Europaplats på 
spel. Tre matcher ifrån just nu. VI 
kan även nå kvalet till nya Europa 
Conference League om Häcken vin-
ner cupen och just de är första laget 
att gå vidare till semi. 
ECL är en ny cup som ligger un-
der Europa League. Dels är det till 
främst för länder som inte har plat-
ser till Europa League men det kom-
mer även att ingå lag som åker ut ur 
EL precis som lag som åker ur Cham-
pions League-kvalen hamnar i EL. 
Förhoppningsvis får vi anledning att 
sätta in i oss mer i detta efter 30 maj. 

Jag har tidigare nämnt reglerna för 
byten och varningar i allsvenskan och 
ska reda ut begreppen lite mer. Det 
är alltså fortfarande tillåtet att göra 
fem byten både i Svenska Cupen och i 
Allsvenskan 2021 – om jag sagt något 
annat så berodde det på att beslutet 
fattades sent att förlänga detta för 2021 
och i de formella reglerna, både för 
allsvenskan och Svenska Cupen står 
det att det är tre byten som gäller. 
När det gäller avstängningar efter var-
ningar är det dock en återgång till avs-
tängning efter tre varningar som gäller 
igen. Eller fram till att det eventuellt 
tas ett annat beslut. Förbundsstyrelsen 
har nämligen övervägt att under 2021 
justera reglerna angående ackumu-
lation av varningar (gula kort) på så 
sätt att fyra varningar istället för tre 
medför en matchs avstängning. Det 
är dock inte införas under 2021 men 
kanske till nästa säsong?

Följ oss på Facebook, Twitter och You-
tube för uppdateringar och nyheter, 
men framför allt.:Tack för att du läser 
programmet!

STEFAN ERLANDSSON
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Läget i truppen är fortfarande starkt 
påvekrat av Coronaläget. Pga förra 
ceckans utbrott blev uppladdningen 
lite annorlunda. Ingen träning inled-
ningsvis och statius för spelarna gavs 
inte innan innan lördag förmiddag. 

Inför Kalmarmatchen hade vi återbud 
på flera spelare och tätt inpå match 
meddelades att Magnus Eriksson, Ja-
cob Une Larsson, Aslak Witry och 
Emmanuel Banda alla ströks ur trup-
pen samtidigt som Linus Tagesson, 
Mattias Mitku och Joel Asoro ansluter 
till truppen. Under uppvärmingen 
skadades dessutom den tilltänkta lag-
kaptenen Haris Radetinac och Elliot 
Käck fick bära bindeln. 

Sedan matchen mot Kalmar har Mel-
ker Jonsson fått utgå, tIllkommit till 
truppen har Rasmus Schûller, Magnus 
Eriksson, Witry, Banda. 

Matchtrupp som läget var under lörd-
agen:
Målvakter:
Tommie Vaiho, Aleksandr Vasyutin
Försvarare:
Hjalmar Ekdal, , Elliot Käck, Leo Cor-
nic, Aslak Witry, Linus Tagesson
Mittfältare: 
Rasmus Schüller, Magnus Eriksson, Eli-
as Andersson, Albion Ademi, Emma-
nuel Banda, Hampus Finndell, Edward 
Chilufya, Nicklas Bärkroth, Curtis Ed-
wards, Mattias Mitku 
Anfallare: 
Joel Asoro, Kalle Holmberg
Icke tillgängliga spelare är Axel Wal-
lenborg, Erik Berg, Jesper Nyholm, Isak 
Hien, Peter McGregor, Emir Kujovic. 

Kim Bergstrand inför matchen:
– Pilarna verkar peka åt rätt håll när 
det gäller både covid och skadeläget, 
så det är ju positivt och vi kommer att 
fortsätta testa så att vet vi mer. Men 
det är klart att det är en faktor som 
vi måste ta hänsyn till. Vi får kanske 
spela spelare på ovana positioner och 
det påverkar ju även träningen.
– Men nu kommer det tillbaka lite folk 
som var borta senast och fyller på. Så 
vi hoppas ju att den startelvan som 
vi har i huvudet nu ska kunna gälla 
även imorgon och på söndag. Skulle 
det sedan vara så att det händer saker 
får vi pussla ihop det och se till att det 
funkar. Flexibla måste vi alltid vara – 
och just nu gäller den regeln extra my-
cket – och rent fotbollsmässigt ska vi 
jobba vidare med de goda vanor som 
vi håller på att skapa.

Kim Bergstrand om Östersund
– Jag tycker att de har byggt vidare på 
det som de hade i höstas. Det är ett hårt 
arbetande lag med mycket snabbhet 
längre fram i banan. De låtsas inte vara 
något som de inte är utan är ett lag 
som jobbar väldigt hårt för varandra. 
Sedan har de en del aviga spelare som 
inte är så lätta att hantera och även 
en tight defensiv. Vi mötte dem ju två 
gånger förra året och då blev det 1-1 
och 0-0, så de gör ett hårt jobb och slit-
er in poäng. Men vi är i bra form och 
känslan är att om vi kan komma upp i 
den nivån som vi har hållit nu någon 
månad, med bra tempo och hårt jobb, 
så ser der ganska ljust ut.

STEFAN ERLANDSSON 
+ DIF.SE



Djurgårdens IF 130 år
Bildandet av Djurgårdens IF

Djurgårdens IF bildades egentligen redan vintern 1889-1890, över ett år tidig-
are än det vi idag kallar föreningens födelse, 12 mars 1891. Ett gäng som alltid 
höll ihop, bestående av 12 infödda Djurgårdsgrabbar, hade diskuterat bildandet 
av en förening. Efter att ha åkt skridskor vid Rosenvik en dag slog sig gänget 
ned på en bänk vid gamla Beckholmsbron och där kom frågan upp på nytt.
De bestämde sig för att starta en idrottsförening. Medlemsavgiften bestämdes till 
25 öre i månaden och då man skulle utse en kassör föll valet på en yngling som 
hade ett styvt ben och som gick under smeknamnet “Styvben-Starke”. Någon an-
nan styrelse ansågs inte behövas och inga fler än de 12 ungdomarna skulle få bli 
medlemmar. Stadgar och samlingslokal fanns inte, man träffades i det fria och 
anspråken var små. Året var 1889.

Det gick emellertid dåligt för föreningen. Det visade sig nämligen att kassören 
och några kamrater hade festat upp hela kassan, innehållandes den första 
medlemsavgiften. “Styvben-Starke” avsattes omedelbart och det började se dys-
tert ut för den lilla föreningen. Gänget hotades med upplösning och föreningen 
hann aldrig stiftas vid det tillfället.

Då lyckades man få tag i en något äldre grabb, som hette John G. Jansson. Han 
satte fart på gänget, ryckte upp intresset och visade goda ledaregenskaper. Den 
dag då han, den 12 mars 1891, slog klubban i bordet räknas som föreningens 
egentliga födelse. En tillfällighet att Viktoria, som på latin betyder seger, har 
namnsdag den 12/3?
Anledningen till bildandet av en förening där och då var att en stor idrotts- 
och gymnastikfest skulle arrangeras i Stockholm. Där skulle självklart några 
djurgårdsbor vara med, ansåg Jansson. Men då krävdes medlemskap i en fören-
ing och det var därför nödvändigt att bilda en sådan. John Janssons idé väckte 
stort intresse. Nu fanns det förutsättningar att bilda en idrottsförening. Jansson 
sammankallade de intresserade till ett möte den 12 mars på det lilla kaféet med 
adressen Alberget 4A.

Alberget 4A 1892. Observera café-skylten i vänsterkant.
Ett tjugotal ungdomar kom till stiftelsemötet. John Jansson inledde med att 
redogöra för föreningens syfte, som var att ”utgöra ett föreningsband” mel-
lan idrottsintresserade män som bodde på Djurgården. Personer från andra 
stadsdelar fick inte bli medlemmar, med undantag för dem som tidigare bott 
på Djurgården. Föreningens namn blev Djurgårdens Idrottsförening, med ini-
tialerna D.I.F. En kommitté tillsattes för att snabbt utarbeta stadgar. Inträde-
savgiften bestämdes till 50 öre och månadsavgiften till 10 öre.

De flesta av ungdomarna hade arbeten som handelsbiträde, springgosse eller 
maskinskötare. Många med koppling till sjöfarten. Den lilla fritid som gavs 
fylldes av engagemang för den nystartade idrottsföreningen. De första årens 
verksamhetsberättelser genomsyras av medlemmarnas stolthet över sin fören-
ing. Ett problem för idrottsintresserade arbetare var den fientliga inställningen 
bland arbetskamraterna. August Björkdahl, som gick med i DIF 1892 och då 
arbetade som bokbindarlärling, har berättat om reaktionerna på arbets-platsen, 
”där vi mången gång fick heta sportfånar och idrottsidioter, ty idrotten tillhörde 
de bäst ställda i samhället”.

Inom DIF, liksom inom andra idrottsföreningar vid den här tiden, fanns ett 
mönster vad gällde den sociala strukturen. De aktiva utgjordes framförallt av 
arbetare, medan personer med högre positioner på den sociala rangskalan 
fungerade som beskyddare av föreningen. DIF utnämnde major Viktor Balck, 
en pionjär inom den svenska idrotten, till sin förste heders-ledamot.

Texten är hämtad från DIF Historia (difsistioria.se) som samlat in tex-
ter och egna texter. På sidan hittar du mängder av statistik och annat 
guld för alla Djurgårdare.
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Inga nya förändringar i truppen hos oss med två veckor kvar av transferfön-
stret. Truppen ser till stora delar färdig ut och testades verkligen mot kalmar 
med tanke på det stora bortfallet speciellt i försvarsspelet. 

Målvakten Aleksandr Vasyutin gjorde sin andra match. Mer att göra än i debuten mot 
Umeå och fick även släppa in sitt första mål. Kan dock inte klandras för målet och Alec 
gjorde en hel del viktiga räddningar när vi lät Kalmar komma till flera avslut. 

Backlinjen mot Kalmar är långt ifrån den tilltänkta, men med alla sjukdomar och skador så 
fick Leo Cornic spela till höger (Witry sjuk), Mittbackar var Jonsson - Ekdal och Jonsson 
sattes på prov några gånger tidigt men redde ut detta bra. Ser bra ut för framtiden. Käck var 
tillbaka på vänsterbacken och fick även bära kaptensbindeln

Elias Andersson startade sin första match mot Kalmar och gjorde en bra match hoppa in i 
matchen mot Umeå och gjorde en okej insats. Motståndet var inte det bästa och matchen var 
redan så gott som avgjord men nu är debuten avklarad.

Albion Ademi gjorde sin tredje match men fick kliva av redan efter första halvlek. Efter-
snacket handlade mycket om kritiken från Tolle på presskonferensen att Ademi “spelar skol-
gårdsfotboll” och tar onödiga risker genom att dribbla endam mot tre spelare till exempel. 
Efterspelet lät mer dramatiskt än om man hörde vad som sades på presskonferensen - och  
förhoppningsvis finns inga problem melllan spelare och ledningen här.

Bra för truppen att Holmberg kom igång i poängproduktionen. Kalle var inblandad i samt-
liga mål och spelade fram till de mål som han inte själv gjorde. Och att Chilufya gjort fem mål 
nu på de två senaste gör ju att förhoppningarna på hans säsong ökar ännu mer. 

STEFAN ERLANDSSON
+DIF.SE

SPELARTRUPPEN 2021
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. 
Dzeniz Kozica (till Falkenbergs FF), 28 år, Utlånad till Jönköping Södra under 2020
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Nr  Namn Födelsedag Längd Till DIF    Kontrakt till 
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

Transferfönstret vintern 20/21 stänger 31 mars



Namn Olov Hamilton Fredrik Dalheim Martin Johansson Jonas Teng Hamid Ershad Sarabi

Ålder 39 om ett par veckor 40 45 45 35
Ort Skogås Gördet Trollhättan Södermalm Blåsut
Bäst i DIF mot 
Kalmar

Chilufya men hela laget 
har ju imponerat så här 
långt, trots de många 
nyförvärven så ser det 
väldigt samspelt och 
harmoniskt ut.

Chili Tycker laget var bäst i 
denna matchen. 
Holmberg o Chillis två 
mål vardera är ju 
såklart bra men en 
solid insats tycker jag 
rakt igenom. Vill ta 
fram laget denna 
matchen. 

Kalle Holmberg Chili och Kalle. Findell 
imponerar

Resultat DIF-
Östersund: 

3-1 till DIF 2-0 1-0 efter fast situation 
tror ÖFK parkerar 
bussen på tele 2

2-0 Uddamålsvinst

Vilken spelare 
tror du blir 
matchvinnare 
idag?

Magnus Eriksson. Schuller blir den som 
kliver fram mot 
Östersund

Kalle Holmberg gör 
målet o blir därav 
matchens lirare. 

Chili fortsätter sin 
målkavalkad

Chili 

Vilket av de 
övriga lagen i 
kvartsfinal har 
imponerat 
på/överraskat 
dig så här 
långt? 

Västerås som slog ut 
Malmö, snyggt gjort!

Degerfors ser 
överraskande bra ut och 
tyvärr så har Bajens 
offensivt Imponerat…får 
se om de tappar sitt 
momentum under 
Coronauppehållet

Ja man måste ju 
berömma Västerås o 
Trelleborg som gick 
vidare från sina 
grupper riktigt starkt 
gjort tycker jag. Övriga 
var ganska väntat. 
Degerfors gjorde det 
bra också att vinna 
gruppen före Elfsborg. 

Hammarby såg väldigt 
starka ut i derbyt mot 
AIK.

Inte sett några matcher 
med andra (och vägrar 
köp bajen-hypen)

Djurgårdens IF 
firar 130 år. 
Dela med dig 
av ett minne 
kopplat till dig 
och att vara 
Djurgårdare. 

Såg Örgryte borta 2003, 
blev illamående och 
övernattade hos 
släktingar i Göteborg 
istället för att ta 
supporterbussen hem. 
Dagen därpå fick jag 
skjuts till Landvetter där 
hela laget väntade på 
samma flyg som jag och 
jag fick översätta 
Sportbladet för Geert 
den Ouden som hade 
avgjort matchen. Vilket 
lag vi hade 02-03, 
kanske det bästa 
någonsin.

Juventus borta i augusti 
2004, måljublet på 
läktaren när Hysén gör 2-
0 är ett väldigt stort 
speciellt med tanke på 
att vi spelade i 
Superettan fyra år 
tidigare.

Ja blir väl första 
matchen, Cupgulden 
och SM gulden är ju 
född 75 så fått uppleva 
5 cup guld 1990, 2002. 
2004, 2005. 2018 samt 
4 SM guld 2002, 2003, 
2005 och 2019. Såg 
matcherna 2003 och 
2005 på plats. 
Halmstad och 
Göteborg. 

Det är svårt att lyfta ut 
något enskilt då det är en 
så djupt rotad och stor 
del av hela ens liv. Väljer 
ändå första guldet på 36 
år 2002 och att då vara 
på plats i Borås med 
minst tiotusen andra 
djurgårdare, vilket  var en 
helt sanslös upplevelse.

Starkast lysande är 
fortfarande kval nr 2 mot 
Assyriska. 

DIF
PANELEN

Dagens panel tippar 
matchresultatet och de-
lar med av sig av min-
nen från historien med 
tanke på att vår kära 
förening firade 130 år 
den 12 mars (fredags)
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Namn Olov Hamilton Fredrik Dalheim Martin Johansson Jonas Teng Hamid Ershad Sarabi

Ålder 39 om ett par veckor 40 45 45 35
Ort Skogås Gördet Trollhättan Södermalm Blåsut
Bäst i DIF mot 
Kalmar

Chilufya men hela laget 
har ju imponerat så här 
långt, trots de många 
nyförvärven så ser det 
väldigt samspelt och 
harmoniskt ut.

Chili Tycker laget var bäst i 
denna matchen. 
Holmberg o Chillis två 
mål vardera är ju 
såklart bra men en 
solid insats tycker jag 
rakt igenom. Vill ta 
fram laget denna 
matchen. 

Kalle Holmberg Chili och Kalle. Findell 
imponerar

Resultat DIF-
Östersund: 

3-1 till DIF 2-0 1-0 efter fast situation 
tror ÖFK parkerar 
bussen på tele 2

2-0 Uddamålsvinst

Vilken spelare 
tror du blir 
matchvinnare 
idag?

Magnus Eriksson. Schuller blir den som 
kliver fram mot 
Östersund

Kalle Holmberg gör 
målet o blir därav 
matchens lirare. 

Chili fortsätter sin 
målkavalkad

Chili 

Vilket av de 
övriga lagen i 
kvartsfinal har 
imponerat 
på/överraskat 
dig så här 
långt? 

Västerås som slog ut 
Malmö, snyggt gjort!

Degerfors ser 
överraskande bra ut och 
tyvärr så har Bajens 
offensivt Imponerat…får 
se om de tappar sitt 
momentum under 
Coronauppehållet

Ja man måste ju 
berömma Västerås o 
Trelleborg som gick 
vidare från sina 
grupper riktigt starkt 
gjort tycker jag. Övriga 
var ganska väntat. 
Degerfors gjorde det 
bra också att vinna 
gruppen före Elfsborg. 

Hammarby såg väldigt 
starka ut i derbyt mot 
AIK.

Inte sett några matcher 
med andra (och vägrar 
köp bajen-hypen)

Djurgårdens IF 
firar 130 år. 
Dela med dig 
av ett minne 
kopplat till dig 
och att vara 
Djurgårdare. 

Såg Örgryte borta 2003, 
blev illamående och 
övernattade hos 
släktingar i Göteborg 
istället för att ta 
supporterbussen hem. 
Dagen därpå fick jag 
skjuts till Landvetter där 
hela laget väntade på 
samma flyg som jag och 
jag fick översätta 
Sportbladet för Geert 
den Ouden som hade 
avgjort matchen. Vilket 
lag vi hade 02-03, 
kanske det bästa 
någonsin.

Juventus borta i augusti 
2004, måljublet på 
läktaren när Hysén gör 2-
0 är ett väldigt stort 
speciellt med tanke på 
att vi spelade i 
Superettan fyra år 
tidigare.

Ja blir väl första 
matchen, Cupgulden 
och SM gulden är ju 
född 75 så fått uppleva 
5 cup guld 1990, 2002. 
2004, 2005. 2018 samt 
4 SM guld 2002, 2003, 
2005 och 2019. Såg 
matcherna 2003 och 
2005 på plats. 
Halmstad och 
Göteborg. 

Det är svårt att lyfta ut 
något enskilt då det är en 
så djupt rotad och stor 
del av hela ens liv. Väljer 
ändå första guldet på 36 
år 2002 och att då vara 
på plats i Borås med 
minst tiotusen andra 
djurgårdare, vilket  var en 
helt sanslös upplevelse.

Starkast lysande är 
fortfarande kval nr 2 mot 
Assyriska. 



Gruppspelet
Summering av grupperna, resultaten hit-
tar du på nästa uppslag. 

Grupp 1
Västerås som gruppsegrare där Malmö 
helt gick under isen. Något upprättad 
heder i och med segern i sista matchen 
mot Halmstad (4-1) men så klart är de 
missnöjda med att misslyckas i cupen 
återigen. Västerås vann gruppfinalen mot 
GAIS till synes klart med 3-0 men två av 
målen kom i matchens slutminuter så det 
vägde länge. 

Grupp 2
Degerfors rullar vidare på framgångarna, 
som nyblivna allsvenkar och grundla 
gruppsegern i första omgången när Elfs-
borg besegrades i Borås trots att man fick 
Maripuu utvisad efter timmen spelad. 

Grupp 3
Häcken vann gruppen men tappade led-
ningen i sista matchen och därmed också  
hemmaplansfördel i kvarten. Svår lottning 
nu då man möter Norrköping på borta-
plan.

Grupp 4
Trots stort bortfall i vår trupp kunde vi 
snabbt ta kontroll i matchen med 1-0 
redan i flrsta minuten mot Kalmar. Kal-
mar hade även de många spelare på från-
varolistan ska nämnas, samtidigt som de 
fortfarande letar efter sitt spel. 

Grupp 5
Östersund vann gruppfinalen mot Mjällby 
vilket krävdes för att gå vidare. Turgott 
gjorde matchens enda mål i den 82:a mi-

nuten. Östersund var det enda laget som 
inte släppte in ett enda mål under grupp-
spelet.

Grupp 6
Norrköping var lite illa ute mot Göteborg 
då de låg under efter knappa halvtimmen 
spelad men innan första haövlek var över 
var det utjämnat genom lagets stjärna, 
Haksabanovic. Inga fler mål gjorde att 
Norrköping gick vidare och målskillnaden 
gav hemmmaplan i kvarten. 

Grupp 7
Då de allsvenska lagen SIrius och Örebro 
inte mäktade med att vinna annat än mot 
Lödde blev det upplagt för Trelleborg. 
Trelleborg vann ju i första matchen mot 
Örebro och kryssade borta mot Sirius be-
höver inte be om ursäkt för detta. 

Grupp 8
Gruppfinal blev en svängig historia. Om 
jag trodde på målsnålt så fick jag helt fel. 
Fem mål, utvisning på Hammarbys Mag-
yar och straff för AIK. Det var dock hela 
tiden Hammarby som var vidare, AIK 
behövde ju vinna och var aldirg i ledning 
utan bara kvitterat två gånger om 

Kvartsfinalerna

Kvartsfinalerna är så klart svåra att sia om 
men hemmalagen bör vara goda favoriter 
i matcherna. Någon skräll kommer säkert  
- det är bara att hoppas att det inte blir i 
vår match. Nu vann Häcken första kvarten 
som spelades och där var väl Häcken in-
gen jätteskräll men ändå.
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Hammarby har, precis som vi drabbats 
av Covid-19 utbrott i truppen och därför 
kommer deras match inte att spelas som 
tänkt under lördagen dock fortfarande 
oklart om när. Vår begäran att spela på 
måndagen avslogs dock. 

Vi fick som bekant Östersund på vår lott 
och vinnaren i vår match får hemmaplan 
i semifinalen mot segraren i matchen 
Hammarby - Trelleborg. Den matchen 
skulle spelats i går (lördag) men blev 
uppskjuten då Hammarby har ett Coro-
nautbrott i truppen och har inte kunnat 
säkerställa vilka spelare som är smittade. 
Oklart när den matchen kan spelas. 

I kvarten melllan Norrköping - Häcken 
tog Norrköping ledningen två gånger 
men Häcken vände och vann till slut med 
3-2 och spelar hemma mot segraren mel-
lan Degerfors och Västerås SK. 

STEFAN ERLANDSSON
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 IFK Norrköping
 BK Häcken

 Degerfors
 Västerås SK

 Djurgården 
 Östersund

 Hammarby
 Trelleborg

 
 

Kvartsfinal 13-14 mars Semifinal 20-21 mars Final 30 maj *

 BK Häcken

 
 

* Hemmalag till fianlen lottas fram 
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Match 2

27 februari 1 Halmstad - Västerås SK FK 0 - 0

3 IK Gauthiod - BK Häcken 0 - 3

3 Helsingborgs IF - Dalkurd 1 - 2

5 Landskrona BoIS - Mjällby AIF 0 - 3

8 AIK - Athletic Eskilstuna 4 - 0

28 februari 2 Falkenbergs FF - Degerfors IF 1 - 3

2 Utsiktens BK - IF Elfsborg 1 - 4

4 Kalmar FF - IK Brage 1 - 0

4 Djurgården - Umeå FC 7 - 0

6 Sandvikens IF - IFK Norrköping FK 1 - 4

6 IFK Göteborg - GIF Sundsvall 1 - 1

7 IF Lödde - Örebro 0 - 7

7 IK Sirius FK - Trelleborgs FF 1 - 1

8 Oskarshamns AIK - Hammarby 0 - 3

1 mars 1 GAIS - Malmö FF 1 - 0

3 mars 5 Östersund - Akropolis IF 1 - 1

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 - 2

1 Halmstad - GAIS 0 - 2

3 BK Häcken - Dalkurd 2 - 0

3 IK Gauthiod - Helsingborgs IF 1 - 1

4 Kalmar FF - Umeå FC 1 - 2

4 Djurgården - IK Brage 1 - 0

5 Mjällby AIF - Akropolis IF 3 - 1

5 Landskrona BoIS - Östersund 0 - 3

22 februari 2 IF Elfsborg - Degerfors IF 0 - 1

2 Utsiktens BK - Falkenbergs FF 1 - 3

Grupp 2

Degerfors 3 3 0 0 6-1 5 9

Elfsborg 3 2 0 1 7-4 3 6

Falkenberg 3 1 0 2 6-7 -1 3

Utsikten 3 0 0 3 2-9 -7 0

Grupp 5

Östersunds FK 3 2 1 0 5-1 4 7

Mjällby 3 2 0 1 6-2 4 6

Landskrona 3 1 0 2 2-6 -4 3

Akropolis 3 0 1 2 2-6 -4 1

Grupp 6

IFK Norrköping 3 2 1 0 7-2 5 7

IFK Göteborg 3 1 2 0 6-5 1 5

Sandvikens IF 3 1 0 2 7-10 -3 3

Sundsvall 3 0 1 2 3-6 -3 1

Grupp 1

Västerås SK 3 2 1 0 5-1 4 7

GAIS 3 2 0 1 3-3 0 6

Malmö FF 3 1 0 2 5-4 1 3

Halmstad 3 0 1 2 1-6 -5 1

Slutspel Svenska Cupen 2021

Kvartsfinaler
13 mars Norrköping - Häcken 2 - 3
14 mars Djurgården - Östersund -

Degerfors - Vösterås SK -
Ej beslutat Hammarby . Trelleborg -

Gruppsegrarna från omg 3 möts där 
de fyra bästa har hemmalag, mot-
ståndare lottades fram´. 

Semifinaler 20-21 mars
Lottades samtidiggt som kvartsfina-
lerna

Final 30 maj
Hemmalag final utses genom fri 
lottning efter semifinalerna spelats

Match 3

6 mars 1 Västerås SK FK - GAIS 3 - 0

1 Malmö FF - Halmstad 4 - 1

2 Degerfors IF - Utsiktens BK 2 - 0

2 IF Elfsborg - Falkenbergs FF 3 - 2

4 IK Brage - Umeå FC 1 - 0

4 Djurgården - Kalmar FF 4 - 1

7 Trelleborgs FF - IF Lödde 3 - 1

7 Örebro - IK Sirius FK 2 - 2

7 mars 3 Dalkurd - IK Gauthiod 5 - 0

3 BK Häcken - Helsingborgs IF 1 - 1

5 Akropolis IF - Landskrona BoIS 0 - 2

5 Mjällby AIF - Östersund 0 - 1

6 GIF Sundsvall - Sandvikens IF 2 - 3

6 IFK Norrköping FK - IFK Göteborg 1 - 1

8 Athletic Eskilstuna - Oskarshamns AIK 4 - 1

8 Hammarby - AIK 3 - 2

Grupp 3

BK Häcken 3 2 1 0 6-1 5 7

Dalkurd 3 2 0 1 7-3 4 6

Helsingborgs IF 3 0 2 1 3-4 -1 2

Gauthiod 3 0 1 2 1-9 -8 1

Grupp 7

Trelleborgs FF 3 2 1 0 5-2 3 7

Sirius 3 1 2 0 4-3 1 5

Örebro SK 3 1 1 1 9-3 6 4

IF Lödde 3 0 0 3 1-11 -10 0

Grupp 8

Hammarby 3 3 0 0 10-3 7 9

AIK 3 2 0 1 8-4 4 6

AFC Eskilstuna 3 1 0 2 5-9 -4 3

Oskarshamn 3 0 0 3 2-9 -7 0

Grupp 4

Djurgårdens IF 3 3 0 0 12-1 11 9

Brage 3 1 0 2 1-2 -1 3

Kalmar FF 3 1 0 2 3-6 -3 3

Umeå FC Akademi 3 1 0 2 2-9 -7 3
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4 1Djurgården - Kalmar FF

1’ Chilufya 10’ Holmberg
19’ Chilufya 
64’ Holmberg

Domare Joakim Östling Gustafsson 42’

Matchhändelser
1’      1-0 Chilufya 
10’    2-0 Holmberg 
19’    3-0 Chilufya 
33’     Ekdal
39’    IN: Crona UT: Arvidsson
40’     J Ring
41’     Cornic
42’    3-1 Gustafsson

Halvtid
46’    IN: Bärkroth UT: Ademi
46’    IN: Nouri UT: J Ring
54’     Johansson
60’    IN: Olsson. Mortensen 
  UT: Johansson, Ramario
62’    IN: Tagesson UT: Cornic
64’    4-1 Holmberg
72’    IN: Vidjeskog UT: Sachpekidis
76’    IN: Asoro  UT: Holmberg
80’    IN: Mitku UT: Andersson

Matchen i siffror
Bollinnehav 55 - 45
Avslut  11 - 10
...på mål 4 - 6
Hörnor  3 - 4
Gula kort 2 - 2
Offside  3 - 0
Frisparkar 12 - 16
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Djurgården     3,76
 15 Aleksandr Vasiutin (MV)  3,44
 3  Hjalmar Ekdal   2,94 
 5  Elliot Käck (K)  2,94
 8  Elias Andersson  80’ 2,94
 11  Albion Ademi  46’ 2,72
 13  Hampus Finndell  3,44
 14  Edward Chilufya   4,22
 17.  Kalle Holmberg    76’ 4,39 *
 22  Leo Cornic   62’ 3,06
 24  Curtis Edwards  3,11
 27  Melker Jonsson  2,94

Ersättare 
 30 Tommi Vaiho (MV)
 10 Joel Asoro  76’ 2,39
 19 Nicklas Bärkroth  46’ 2,94
 25 Mattias Mitku  80’ 2,44
 26  Linus Tagesson   62’ 2,72

Tränare
Tomas Lagerlöf/Kim Bergstrand 3,67

Kalmar FF 2,22 
32  Lucas Hägg Johansson (MV)
 3  Sebastian Ring
 5  Douglas Bergqvist (K)
 7  Piotr Johansson   60’
 10   Filip Sachpekidis  72’
 16  Jonathan Ring   46’
 18   Johan Arvidsson  39’
 20  Carl Gustafsson
 21  Rasmus Sjöstedt
 29  Romario Pereira Sipiao  60’
 39  Isak Magnusson  

Ersättare
 30  Tobias Andersson (MV)
 11  Alex Mortensen  60’
 13  Emin Nouri  46’
 17  Elias Olsson  60’
 19  Lukas Rhöse 
 26  Isak Vidjeskog  72’
 37   Edvin Crona  39’

Tränare
Henrik Rydström/Rasmus Elm
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Bilder: 
UTV: Edward Chilufya       UTH: Käck, lagkapten för dagen

Nedan : 
Vasiutin fick mer att göra än i tidigrare  match
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Det var oroligt omkring truppen inför matchen. Nu krävdes det av Kalmar att 
vinna med fem mål för att kunna störa våra planer på att vinna gruppen så det 
kanske inte var så orloigt men när vi stod med redan en hel del frånvaro från 
försvaret och vi drabbades av Corona i truppen blev det oklart vilka spelare som 
inte kunde vara med i matchen. Under fredagen (dagen innan match) presen-
terades en trupp som sedan reducerades när det konstaterats smitta bland flera 
spelare, Une Larsson, Witry, Eriksson och Banda utgick då och Asoro och Ta-
gesson adderades till truppen. En timme innan match meddelades, som vanligt 
startelvan och då var Radetinac på högerbacken och även lagkapten. När sedan 
matchen skulle sparkas igång saknades även Radetinac då han skadades under 
uppvärmningen och Leo Cornic fick starta istället och Käck fick bära bindeln. 
Då hade vi bara fem avbytare kvar på bänken (mot tillåtna sju). 

Alltså saknades då Une Larsson, Radetinac, Berg, Nyholm, Witry, Hien och 
Wallenborg, bara i backlinjen. Ja, Haris spelar ju ytterback när det behövs och 
skulle gjort det i denna match. Dessutom Mange Eriksson, Kujovic, Banda borta 
samt McGregor inte redo ännu. Det är klart att det kanske öppnade ett litet hopp 
för Kalmar att störa oss och kanske kunna ge oss en kamp om gruppsegern. 
Nu blev det ganska snabbt svårare för Kalmar då vi visade att anfall är bästa 
försvar. Redan efter 52 sekunder låg bollen i Kalmars nät och det var super-
heta Chili som gjorde målet på framspelning av Holmberg. Chilufya som gjorde 
hattrick mot Umeå gjorde även 3-0 målet innan tjugo minuter var gångna på 
Stockholmsarenan. Därmed var uppförsbacken för Kalmar allt för brant och 
det blev aldrig något hot. Men det betyder inte att Kalmar inte hade chanser. 
I slutet av första halvlek kom de allt mer in på vår planhalva och Vasyutin fick 
göra några fina ingripanden. Ett mål fick de göra tillslut också. Med knappt fem 
minuter kvar av första halvlek kunde Carl Gustafsson skjuta ett skott på passn-
ing bakåt mitt framför mål som betydde 3-1 i paus. 

I andra halvlek var Djurgården det bättre laget igen även om chanserna kom 
glesare. Chilufya kunde gjort ett tredje även denna dag men det blev Holmberg 
som blev poängstarkast med två framspelningar och även två egna mål. Bland 
de som gav betyg på Djurgårdens insats var det också Kalle Holmberg som fick 
högsta betyget, 4,39 tätt följt av Chilufya med 4,22. De flesta nämner också Kalle 
som bäst i laget på frågan om vem som var bäst i DIF denna dag. Kul, då han 

Anfall är bästa försvar!

hade det tungt i våra första matcher med många missade lägen. Chili har fått 
många lovord för gruppspelsmatcherna men även Hampus Finndell har varit 
en favorit för många i alla matcher, hoppas att det fortsätter så.

Kalmars insats imponerade dock inte så mycket på betygsättarna 2,22 (där 3 
motsvarar att de lever upp till förväntningarna). Vi har däremot varit nöjda med 
domarna, även denna gång fick domaren ett högt betyg 3,44 – vilket så klart 
hänger ihop med att vi vinner. En förlust och domarbetyget kommer att skrivas 
ner oavsett om deras insats faktiskt är sämre eller ej

Vi öppnar upp för betyg för dagens match efter domaren blåser av och stänger 
insamlingen onsadg 17 mars vid midnatt. Var gärna med och tyck till!

STEFAN ERLANDSSON
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Spelare in: –

Spelare ut:  Thomas Isherwood (SV Darmstadt), Pontus Kindberg (IFK Värnamo), 
Bakr Abdellaoui, Andrew Mills, Adnan Catic, Alex Purver (ny klubb ej klar)

Tränare: Amir Azrafshan (sedan juli 2020, andra säsongen)
2020: 13 i allsvenskan, 
          
Omg 2:  Nyköping BIS(B) 4-2  Perry, Sellars, Arhin, Jno-Baptiste
Omg 3 Landskrona (B)  3-0 Turgott 2, Haugam, 
 Akropolis  (H) 0-0
 Mjällby (B) 1-0 Turgott

Startelva mot Mjällby 

Formation: 4-5-1

1. Aly Keita (MV) (K)
3. Kalpi Wilfried Ouattara
7. Blair Sebastian Turgott
8. Isak Ssali Ssewankambo
9. Francis Jno-Baptiste UT  69
13. Ludvig Fritzson
19. Eirik Haugan
20. Felix Hörberg UT 79
23. Samuel Laryea Mensiro  UT 79
24. Ronald Mukiibi
77. Noah Sonko Sundberg

Ersättare
16. Sixten Mohlin (MV)
11. Henrik Bellman IN 79
12. Ahmed Awad IN 79
17. Malcolm Stolt IN 69
28. Marco Weymans
40. Frank Arhin
88. Jerell Anthony Sellars

Målvakter
1 Ali Keita 16 Sixten Molin
 
Försvarare
3 Kalpi Ouattara 8 Isak Ssewankambo 
19 Eirik Haugan 23 Sam Mensiro 
24 Ronald Mukiibi 28 Marco Weymans 
29 Sebastian Karlsson Grach  77 Noah Sonko Sundberg 

Mittfältare
2 Patrick Kpozo  5 Rewan Amin 
10 Nebiyou Perry 11 Henrik Bellman  
12 Ahmed Awad  13 Ludvig Fritzson  
21 Simon Kroon  22 Charlie Colkett 
40 Frank Arhin 

Forwards 
7 Blair Turgott  9 Francis Jno-Baptiste 
17 Malcolm Stolt  20 Felix Hörberg  
25 Nikolaos Dosis  88 Jerell Sellars



DJURGÅRDEN

Dagens domare:Glenn Nyberg
Ass. domare  Mahbod Beigi, Andreas Söderkvist

Fjärdedomare Victor Wolf

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

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

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

 10 Joel Asoro  1999  175 cm Svensk
 17 Kalle Holmberg  1993  185 cm Svensk
 20 Emir Kujovic  1988  194 cm Svensk
 29 Peter McGregor  2001  178 cm Jamaicansk 

Födelseår Längd Nationalitet


