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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
Tony Lydén 
Foto: Bildbyrån

Omslag: Nicklas Bärkrothtar hand om bolllen i snövädret 
på Borås Arena framför Käck och Eriksson

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.

Hemmapremiär! Men tyvärr är 
vi inte så många som får bevittna 
matchen på plats. Förutom press, 
funktionärer och andra personer 
runt lagen så är det ändå åtta person-
er som får vara på plats. Ett litet steg 
men ändå så långt ifrån det normala. 
Vi möter idag Norrköping som både 
är revanschhungrigt, efter den fina in-
ledningen 2020 men efter att de tap-
pat ledningen i serien aldrig kom igen 
ordentligt. Från att ha varit hetaste 
laget i Sverige efter nio omgångar 
så blev man ett mitten lag och även 
om man på slutet hade fått korn på 
ett topp fyra placering kom formen 
försent och man slutade sexa till slut. 
Haksabanovic som var en av lagets 
dominanter i fjol ryktades länge bort 
från laget men är alltså kvar. Nu ryktas 
det i stället om att han och unge Berg-
mann- Jóhannesson att de kan komma 
att lämna för höga transfersummor 
efter EM-uppehållet. Men mycket ska 
hända fram till dess. 
I premiären tag vi tre tunga poäng 
borta mot fjolårstvåan Elfsborg. Elfs-
borg var kanske det något bättre laget 
men vi fick revansch för poängförlus-
ten i fjol då vi borde kunnat ta alla tre 
med oss men fick noll den gången. 
Norrköping fick nöja sig med en poäng 

i snöyran mot Sirius efter två långskott 
från vardera lagen gav 1-1. Säkert 
något av en besvikelse för Peking. Nu 
när de kommer till Tele2 för att möta 
oss lär de dock ha självförtroende. Vi 
har faktiskt inte lyckats besegra dem 
en enda gång på hemmaplan i Alls-
venskan sedan flytten. Vi kan säkert se 
fram emot en jämn och tuff kamp- Må 
alla poängen stanna kvar denna gång. 

Hoppas du uppskattar programmet 
och att vi snart kan sätta våra sidor 
på pränt. Så fort vi kan har tillräkligt 
många i publiken så kommer vi att 
trycka upp programmet igen. Du kan 
då uppgradera ditt abonnemang om 
du abbonerar på det digitala program-
met. Men mer om det när det blir ak-
tiuellt. 

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

Full fart framåt, Håll tätt bakåt!

STEFAN ERLANDSSON
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Tommie Vaiho, Hampus Finndell  
och Joel Asoro in i truppen jäm-
fört med Elfsborgsmatchen. Ut går 
Edwards och Widell Zetterström.  
Truppen är just nu en man för stor 
så innan matchen styks ytterligare 
ett namn.

Här sammanfattar Djurgårdens nap-
rapat Kalle Barrling skadeläget efter 
fredagens träning:
– Hampus Finndell och Melker Jonsson 
är tillbaka i full träning medan Erik 
Berg, Axel Wallenborg och Jesper Ny-
holm fortfarande är långtidsskadade. 
Även Linus Tagesson kommer att ha en 
liten rehabperiod - där återkommer vi 
med mer info när allt är utrett och klart 
- och för Isak Hiens del hoppas vi att 
han kan börja träna med laget i nästa 
vecka. När det gäller Peter McGregor så 
tränar han på enligt sitt eget upplägg. I 
övrigt har Curtis Edwards varit förkyld 
och även Jacob Widell Zetterström är 
sjuk, så de båda är tveksamma till spel 
i helgen.

15 Aleksandr Vasyutin
30 Tommie Vaiho

3 Hjalmar Ekdal
4 Jacob Une Larsson
5 Elliot Käck
16 Jesper Löfgren
23 Aslak Witry

6 Rasmus Schüller
7 Magnus Eriksson (K)
8 Elias Andersson
9 Haris Radetinac
11 Albion Ademi
12 Emmanuel Banda
13 Hampus Finndell
14 Edward Chilufya
16 Jesper Löfgren
19 Nicklas Bärkroth

10 Joel Asoro
17 Kalle Holmberg
20 Emir Kujovic

STEFAN ERLANDSSON 
+ DIF.SE

Den allsvenska premiären närmar 
sig med stormsteg och normalt hade 
mycket av surret bland supportrar 
handlat lika mycket om planering 
för bortamatcher eller pubbokn-
ingar som lagens form, men nu ser 
verkligheten annorlunda ut även i 
år. Djurgården och Bosse Anders-
son har dock gjort sitt yttersta för 
att göra den publikalösa säsongen 
så intressant som möjligt genom 
bländande spel och en uppsjö av nya 
spelare. Dags för årets första allsven-
ska avstämning med Djurgårdens 
tränare Thomas Lagerlöf

Hej Thomas, innan vi går in på den 
allsvenska premiären mot Elfsborg 
måste vi ändå nämna något Cup-der-
by mot Hammarby . 
 - Ja, vad ska man säga? Vi är mycket 
nöjda med prestationen i stort och gör 
mycket bra, speciellt i första halvlek. I 
fotboll handlar det mycket om mar-
ginaler och de hade vi verkligen inte 

med oss. I andra halvlek kunde vi ha 
gjort det bättre, men framförallt an-
norlunda. Vi fortsatte att stå brett trots 
att Hammarby inte var något hot där 
samtidigt som vi gick för kvittering. 
Vi borde ha dragit in fler spelare cen-
tralt. Sedan var det för dålig effekt i de 
sista passningarna i boxen. Vi kommer 
till för få högkvalitativa avslutlägen i 
förhållande till spelövertaget. 

Med tanke på hur ni flugit fram och 
dominerat matchbilderna fram till 
denna match finns det något att ta 
med sig från den?
 - Ja det finns det, även om vi hellre 
hade tagit en vinst så klart. En nyttig 
erfarenhet var att få möta ett skickligt 
lag som föll lågt. Lite av en väckark-
locka att hade svårt att dyrka upp den 
matchsituationen. Vi kommer troligen 
möta flera lag i år som kommer försö-
ka göra samma sak. Vi har gått igenom 
matchen med truppen i efterhand och 
identifierat fler saker vi kan göra an-
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norlunda. En av dessa nämnde jag inledningsvis; att vi måste söka oss inåt mot 
straffområdet när vi anfaller. De måste finnas minst fyra spelare i boxen vi avs-
lutssituationerna för att ge oss en vettig chans att göra mål. Sedan kan det vara 
nyttigt att komma ned lite på jorden som grupp också. Vi har skrivits upp rejält 
senaste tiden och det är viktigt att vi inte rycks med i det snacket utan att vi 
fortsätter att ta jobbet i varje match och vid varje situation.

Sedan har DIF skrivit ett nytt kontrakt med dig och Kim vilket jag tror de flesta 
Djurgårdare är mycket nöjda med. Jag gick igenom lite tränarstatisk och insåg 
snabbt att om ni får stanna ivf de inledande 19 matcherna så kommer ni vara 
den mest långsiktiga lösningen DIF har haft sedan 90-talet. Hur viktigt är kon-
tinuitet?
- Jaså, trodde Pelle Olsson hade varit här längre. Men som sagt det går ofta fort i 
storklubbarna, det finns inte mycket tålamod när det går emot. Det ska levereras 
ständigt, det är svårt att bygga långsiktigt om man inte kan leverera även kort-
siktigt. Kontinuitet är bra speciellt då nya spelare anländer, då finns det där ett 
ramverk som de övriga kan. 

Nu går ni in er tredje säsong börjar det känns mer och mer som att ni fått till 
den truppen ni vill ha? 
- Ja det gör det väl. Både jag och Kim är träningsinriktade tränare så vii vill ha 
spelare med potential och som är träningsvilliga. Sedan har vi till delar byggt om 
hur vi spelar då vi fått in mer fart i truppen. Till skillnad från tidigare år jobbar 
vi inte med yttermittfältare utan med ytterforwards. Våra mittfältare ska vara 
centrala. 

Bosse har ju förlängt med ett antal stomspelare som kan DIF och era spelprinc-
iper, sitter ert spel i väggarna nu och är det därför den här nya truppen kunde 
leverera så fort på plan?
- Vi är lite överraskade att spelet satt så fort, men vi hade stora delar av truppen 
klar tidigt och de spelare som varit här längre fick ta ett större ansvar och skola 
in de nya. Sedan underlättar det när flera är unga och villiga att lära sig och job-
bar hårt. Vi pratar ofta om att träna och jobba hårt, men fotboll är konditions-
sport och är man vältränad och får man lite av en edge. 

Något som jag tycker mig se är att ni springer oftare i hög hastighet, stämmer 
det ?
- Ja, det är ganska stor skillnad. Vi mäter konstant hur spelare presterar i de olika 
hastighetszonerna. Under försäsongen och Cup-spelet springer vi nästan tre 
gånger fler löpmeter i den zonen den som kallas ”high speed running” jämfört 
med 2020. Det är inte maxlöpningar men strax under. 

Det har ju gått mycket bra under försäsongen och under cupen kommer det bli 
annorlunda nu när Allsvenskan börjar?
- Det är skillnad på tävlingsmatcher och träningsmatcher, så är det, men match-
en mot Hammarby kan nog vara en indikator på hur det kan tänkas se ut. 

Ni har en otroligt bred trupp är det bara av godo eller kan det påverka har-
monin om för få får speltid. 
- Alla spelare vill så klart spela, det är inget konstigt med det, men vi har haft 
så mycket skador och skavanker att det inte blivit en grej ännu. Vi får se hur det 
blir till sommaren, men just nu är det primärt av godo då vi har flera alternativ 
om någon spelare är sjuk eller skadad eller har en spelmässig svacka. Dessutom 
kan vi låta vissa spelare ta lite längre tid med rehab, att inte tvingas stressa fram 
dem till matchspel. 

Det blev en tung trepoängare mot Elfsborg i premiären, vad är dina intryck av 
den matchen?
- Att vi gör mål och levererar ett bra resultat. Elfsborg är ett lag som jobbar hårt 
och accepterar olika matchbilder, därför är det luriga att möta. Sedan har de 
ständigt Frick på topp som pressar konstant. Men det är otroligt stärkande för 
gruppen att ro hem tre poäng då matchbilden är en annan än vi är vana vid. Vi 
kommer inte loss offensivt som vi vill och förlorar för många dueller. Dessutom 
blev det för mycket enkla bolltapp vilket också bidrog till att vi tappar vi mycket 
av rytmen. Vi funderade på att gå ned på fembackslinje redan innan 2-0, men 
efter det målet blev valet ännu enklare. Ändå en bra kvitto att vi kan vinna på 
olika sätt. 

Nu är det hemmapremiär och vi möter att Peking som lite förvånande tappade 
poäng mot Sirius senast. Vi har haft lite problem med Norrköping genom året 
och har inte vunnit mot dem sedan 2017 och aldrig på Tele2. Hur ska vi få bukt 
med dem på söndag?
- Ja du, den är inte lätt. Mest för att de är så svårscoutade. De har ingen tydlig 
spelidé som vi kan se ännu, utan de ändrar från match till match. Ibland spelar 
de man-man och ibland släpper de det, men inga tydliga triggers. Dessutom är 
det svårt att dra några slutsatser av matchen mot Sirius då det snöade så mycket. 
Det kommer bli helt andra förutsättningar på Tele2. Men de har en otrolig höjd 
offensivt, men svajar lite defensivt, så vi får se till att straffa dem där. 

TONY LYDÉN
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I cupprogrammen har vi redovisat nyförvärv och förläningar som skett under trans-
ferfönstret. Transferfönstret stängde som bekant sista mars så inga nyförvärv sedan se-
naste uppdateringen i programmet från cupsemin. Men det hindrar inte Bosse från att 
ha stärkt upp truppen ytterligare. Jacob Une Larsson sluter sig till skaran som förlängt 
sitt kontrakt och därmed har vi säkrat upp en ledargestalt både i backlinjen men också i 
truppen. Une har varit lagkapten några gånger under försäsongen och var troligtvis ett 
alternativ när man skulle utse årets lagkapten. 

I en omröstning bland Bågspännarens följare på twitter svarade 111 personer på frågan 
“Vem tycker du ska vara lagkapten i DIF 2021?” och Jacob Une Larsson segrade bland 
de föreslagna alternativen med 65% av rösterna.

Nu är jag  tämligen säker på att de flesta ändå är nöjda med att Mange blev årets lagka-
pten. Fram till 13 feb när omröstningen hölls var Jacob den som varit lagkapten mest 
men efter det har Mange både varit lagkapten i de flesta matchern och  visat att han är 
elyfter löaget med sina insatser. 
 

STEFAN ERLANDSSON

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)
Dzeniz Kozica (till Falkenbergs FF), 28 år, Utlånad till Jönköping Södra under 2020

Utlånade:
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. 
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Förlängda kontrakt:    Nytt kontrakt till
Tommi Vaiho     2023-12-31
Jacob Widell Zetterström  (sabbatsår 2020)  2022-12-31 
Hampus Finndell    2024-12-31
Haris Radetinac     2022-12-31
Elliot Käck     2023-12-31
Kim Bergstrand & Thomas Lagerlöf  2023-12-31
Jacob Une Larsson    2024-12-31



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 2024-12-31 
 Brommapojkarna Brommapojkarna 
5 Elliot Käck 18 septem 1989  173 cm 2019 2023-12-31 
 IK Start, NO Djurgårdens IF Även i DIF 1995-2008, 2015-2017
16 Jesper Löfgren 3 maj 1997 193 cm 2021 2024-12-31
 SK Brann, NO Halltorps IK Var utlånad till Mjällby 2019-20
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 
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Nr  Namn Födelsedag Längd Till DIF    Kontrakt till 
Kom från Moderklubb Kommentar



DIF
PANELEN

I dagens panel reflek-
terar vi över de senaste 
matcherna, cupsemin och 
premiären från förra hel-
gen. 
Inför dagens match blir 
det en kort analys av mot-
ståndarena och så klart 
siar vi om dagens match... 
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Namn Martin Johansson Tomas Poznar Hamid Ershad Sarabi Fredrik Dalheim
Ålder 45 39 35 år 40 år
Ort Trollhättan Järfälla Blåsut Gärdet

1. Vi börjar med att stänga 
cupen med en fråga om 
semifinalen. Väldigt frustrerande 
att vi inte kunde vinna mot 
Hammarby, men så här med lite 
distans, tycker du att vi trots allt 
gjorde en okej match?

Första målet blev viktigt. Tycker ju 
vi skapade mycket med en del 
bollar i ribban osv så spelmässigt 
ok, resultatmässigt inte ok är väl 
den korta analysen av cup 
semifinalen. Målen räknas och 
gör man inga mål vinner man inga 
matcher ganska enkelt.

Jag vet att tränarnas åsikt om 
tålamod har gjort oss väl och jag 
tror verkligen på den melodin. 
Men det är oerhört frustrerande 
att i derby efter derby bli 
nedstängda i andra halvlek. Som 
en mur utan nyckel. Jag skulle 
nog vilja se tidigare desperation 
än vad vi visar i många av 
derbyna. In med allt! ”Tålamod” 
har inte gagnat oss i dessa 
matcher. Så nej, jag tycker inte 
det är ”okej” trots en bra första 
halvlek. ”Okej” vinner inga derbyn 
åt oss. 

En okej match ja. Men vi måste bli 
lite mer desperata ibland. Vi 
saktade ner precis när vi skulle 
gasat på. 

Vi gör precis allt rätt utom mål… 
det är lyckligtvis sällan man ser 
en så komplett insats utan att få 
med sig några poäng.

 2.I premiären hade vi lite 
svårigheter med att ta kontroll i 
matchen, spelmässigt, men 
resultatmässigt var det ändå vi 
som höll i taktpinnen. Vad är din 
analys av premiären mot 
Elfsborg?

Min analys spinner väl vidare på 
svaret ovan det är målen som 
räknas vi gör ju viktiga första 
målet och ryssen är ju enorm i 
målet och det är ju det viktigaste 
hålla nollan o göra mål framåt. 

Det var länge sen jag såg DIF så 
passiva i mitten. Ovanligt och, 
faktiskt, lite roligt med 
omväxlingen. Perfekt match rakt 
igenom tycker jag, kanske lite 
oroligt några perioder i första. 
Sista femton var jag lugn, en 
känsla som jag känner igen från 
2019.

En perfekt genomförd match mot 
starkt motstånd. Vi utnyttjade 
våra chanser på ett bra sätt och 
lät Elfsborg spela men inte 
komma till många farliga lägen. 

Vi gör det bra trots att Elfsborg är 
spelförande, det är två 
individuella prestationer som är 
avgörande. Witrys volley händer i 
regel inte i Allsvenskan och Chillis 
ryck visar varför han kommer stå 
för årets genombrott i allsvenskan 
i år

3. Var Elfsborg bättre än du hade 
trott och kommer vi få liknande 
problem i andra matcher?

Elfsborg blev ju tvåa 2020 det 
kommer de inte bli säsongen 
2021. Kommer bli ett getingbo 
2021 med många bra lag i 
Allsvenskan. Så det är väldigt 
svårt att sia hur det kommer se ut 
framöver. Vi har en stark bredd i 
år så känns som vi kan ändra 
matchbilden om eller när det 
behövs tycker jag. Starkt att vinna 
mot Elfsborg i Borås dem var 
riktigt bra och vi vann med 2-0 
det är bra gjort i premiären. 

Nej, jag trodde på en svår match. 
Alltid osäkert med ellos borta 
tycker jag.  Elfsborgs spel såg fint 
ut även efter att en av deras 
bästa kille såldes förra året. De 
har ett rappt passningsspel och 
inte lätta att få kontroll över även 
om jag tyckte vi hade det i båda 
matcherna ifjol. Då 1 p, nu redan 
3! 

Elfsborg är ju en av favoriterna, så 
jag hade väntat mig en mer 
effektiv motståndare. Jag ser det 
inte som ett problem. Helt okej att 
inte dominera matcher om vi är 
effektiva framåt. 

Efter att ha varit så dominanta i 
matcherna under försäsongen var 
det väldigt intressant att se hur 
annorlunda spelet ser ut mot lag 
på övre halvan, vi kommer 
troligtvis kunna hamna i liknande 
situationer i matcher mot de 
förväntade topplagen Malmö, 
Häcken, Peking och råttorna. 
Tycker det är en styrka att kunna 
alternera sitt spela mellan att 
vara spelförande och ha ett mer 
passivt spel med snabba 
omställningar.

4. Norrköping gjorde en bra start 
2020 men har tappat en del 
spelare. Haksabanovic är dock 
kvar (än så länge), Norling som 
tränare mm (se startelvan i deras 
premiär nedan) tror du att 
Norrköping kommer att vara lika 
bra våren 2021 som i fjol?

Tror inte Peking kommer kopiera 
sin monsterstart 2020 faktiskt. 
Sirius fick ju med sig en pinne 
från Norrköping i premiären det 
var starkt gjort i snöstormen. 

Lika bra? Nej. Men kanske mer 
stabila över hela säsongen om 
man känner tränar-råttan rätt. 

Är inte imponerad av Norrköping. 
Jag tror inte att de kommer vara 
lika bra. Det blir nog ett mellanår 
för dem.

Norling kommer troligtvis kunna 
rätta till Pekings tidigare lite naiva 
försvarsspel, om de är ett lag för 
topp fem kommer bero mycket på 
om man får hålla truppen intakt, 
spelare som Haksabanovic, Isak 
Bergman Johanesson, Totte 
Nyman och Jonathan Levi är alla 
intressanta för 
transfermarknaden

5. Hur går det i dagens match, 
vilka håller i taktpinnen och vem 
gör matchens första mål?

Dagens match blir 1-0. Hatar att 
säga att det är dagsformen som 
avgör men svarar det ändå. Kalle 
Holmberg gör första och enda 
målet i minut 67 framspelad av 
Bärkroth o Chilli. 

Tycker vi brukar ha svårt mot 
Peking och inte sällan med nöd å 
näppe tagit ett kryss. Tror, tyvärr, 
på torsk, som bäst kryss. 
Norrköping kommer att föra. 
Liknande matchbild som mot 
Borås. Ska vi säga att Levi gör ett 
och Ekdal knoppar in en hörna i 
slutet? 

Kalle Holmberg gör första målet. 
Jag tror att vår mittfällt kommer 
att se ännu bättre ut denna match 
och dominera. 

Vi kommer få se en jämn match 
där DIF har marginellt övertag i 
bollinnehavet, Kalle Holmberg gör 
sitt första mål för säsongen tidigt i 
första halvlek, Peking kvitterar 
Innan Chilli avgör i andra halvlek. 
2-1 DIF.



D
IF

- P
an

el
en

D
IF

-P
an

el
enNamn Martin Johansson Tomas Poznar Hamid Ershad Sarabi Fredrik Dalheim

Ålder 45 39 35 år 40 år
Ort Trollhättan Järfälla Blåsut Gärdet

1. Vi börjar med att stänga 
cupen med en fråga om 
semifinalen. Väldigt frustrerande 
att vi inte kunde vinna mot 
Hammarby, men så här med lite 
distans, tycker du att vi trots allt 
gjorde en okej match?

Första målet blev viktigt. Tycker ju 
vi skapade mycket med en del 
bollar i ribban osv så spelmässigt 
ok, resultatmässigt inte ok är väl 
den korta analysen av cup 
semifinalen. Målen räknas och 
gör man inga mål vinner man inga 
matcher ganska enkelt.

Jag vet att tränarnas åsikt om 
tålamod har gjort oss väl och jag 
tror verkligen på den melodin. 
Men det är oerhört frustrerande 
att i derby efter derby bli 
nedstängda i andra halvlek. Som 
en mur utan nyckel. Jag skulle 
nog vilja se tidigare desperation 
än vad vi visar i många av 
derbyna. In med allt! ”Tålamod” 
har inte gagnat oss i dessa 
matcher. Så nej, jag tycker inte 
det är ”okej” trots en bra första 
halvlek. ”Okej” vinner inga derbyn 
åt oss. 

En okej match ja. Men vi måste bli 
lite mer desperata ibland. Vi 
saktade ner precis när vi skulle 
gasat på. 

Vi gör precis allt rätt utom mål… 
det är lyckligtvis sällan man ser 
en så komplett insats utan att få 
med sig några poäng.

 2.I premiären hade vi lite 
svårigheter med att ta kontroll i 
matchen, spelmässigt, men 
resultatmässigt var det ändå vi 
som höll i taktpinnen. Vad är din 
analys av premiären mot 
Elfsborg?

Min analys spinner väl vidare på 
svaret ovan det är målen som 
räknas vi gör ju viktiga första 
målet och ryssen är ju enorm i 
målet och det är ju det viktigaste 
hålla nollan o göra mål framåt. 

Det var länge sen jag såg DIF så 
passiva i mitten. Ovanligt och, 
faktiskt, lite roligt med 
omväxlingen. Perfekt match rakt 
igenom tycker jag, kanske lite 
oroligt några perioder i första. 
Sista femton var jag lugn, en 
känsla som jag känner igen från 
2019.

En perfekt genomförd match mot 
starkt motstånd. Vi utnyttjade 
våra chanser på ett bra sätt och 
lät Elfsborg spela men inte 
komma till många farliga lägen. 

Vi gör det bra trots att Elfsborg är 
spelförande, det är två 
individuella prestationer som är 
avgörande. Witrys volley händer i 
regel inte i Allsvenskan och Chillis 
ryck visar varför han kommer stå 
för årets genombrott i allsvenskan 
i år

3. Var Elfsborg bättre än du hade 
trott och kommer vi få liknande 
problem i andra matcher?

Elfsborg blev ju tvåa 2020 det 
kommer de inte bli säsongen 
2021. Kommer bli ett getingbo 
2021 med många bra lag i 
Allsvenskan. Så det är väldigt 
svårt att sia hur det kommer se ut 
framöver. Vi har en stark bredd i 
år så känns som vi kan ändra 
matchbilden om eller när det 
behövs tycker jag. Starkt att vinna 
mot Elfsborg i Borås dem var 
riktigt bra och vi vann med 2-0 
det är bra gjort i premiären. 

Nej, jag trodde på en svår match. 
Alltid osäkert med ellos borta 
tycker jag.  Elfsborgs spel såg fint 
ut även efter att en av deras 
bästa kille såldes förra året. De 
har ett rappt passningsspel och 
inte lätta att få kontroll över även 
om jag tyckte vi hade det i båda 
matcherna ifjol. Då 1 p, nu redan 
3! 

Elfsborg är ju en av favoriterna, så 
jag hade väntat mig en mer 
effektiv motståndare. Jag ser det 
inte som ett problem. Helt okej att 
inte dominera matcher om vi är 
effektiva framåt. 

Efter att ha varit så dominanta i 
matcherna under försäsongen var 
det väldigt intressant att se hur 
annorlunda spelet ser ut mot lag 
på övre halvan, vi kommer 
troligtvis kunna hamna i liknande 
situationer i matcher mot de 
förväntade topplagen Malmö, 
Häcken, Peking och råttorna. 
Tycker det är en styrka att kunna 
alternera sitt spela mellan att 
vara spelförande och ha ett mer 
passivt spel med snabba 
omställningar.

4. Norrköping gjorde en bra start 
2020 men har tappat en del 
spelare. Haksabanovic är dock 
kvar (än så länge), Norling som 
tränare mm (se startelvan i deras 
premiär nedan) tror du att 
Norrköping kommer att vara lika 
bra våren 2021 som i fjol?

Tror inte Peking kommer kopiera 
sin monsterstart 2020 faktiskt. 
Sirius fick ju med sig en pinne 
från Norrköping i premiären det 
var starkt gjort i snöstormen. 

Lika bra? Nej. Men kanske mer 
stabila över hela säsongen om 
man känner tränar-råttan rätt. 

Är inte imponerad av Norrköping. 
Jag tror inte att de kommer vara 
lika bra. Det blir nog ett mellanår 
för dem.

Norling kommer troligtvis kunna 
rätta till Pekings tidigare lite naiva 
försvarsspel, om de är ett lag för 
topp fem kommer bero mycket på 
om man får hålla truppen intakt, 
spelare som Haksabanovic, Isak 
Bergman Johanesson, Totte 
Nyman och Jonathan Levi är alla 
intressanta för 
transfermarknaden

5. Hur går det i dagens match, 
vilka håller i taktpinnen och vem 
gör matchens första mål?

Dagens match blir 1-0. Hatar att 
säga att det är dagsformen som 
avgör men svarar det ändå. Kalle 
Holmberg gör första och enda 
målet i minut 67 framspelad av 
Bärkroth o Chilli. 

Tycker vi brukar ha svårt mot 
Peking och inte sällan med nöd å 
näppe tagit ett kryss. Tror, tyvärr, 
på torsk, som bäst kryss. 
Norrköping kommer att föra. 
Liknande matchbild som mot 
Borås. Ska vi säga att Levi gör ett 
och Ekdal knoppar in en hörna i 
slutet? 

Kalle Holmberg gör första målet. 
Jag tror att vår mittfällt kommer 
att se ännu bättre ut denna match 
och dominera. 

Vi kommer få se en jämn match 
där DIF har marginellt övertag i 
bollinnehavet, Kalle Holmberg gör 
sitt första mål för säsongen tidigt i 
första halvlek, Peking kvitterar 
Innan Chilli avgör i andra halvlek. 
2-1 DIF.
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än vad vi visar i många av 
derbyna. In med allt! ”Tålamod” 
har inte gagnat oss i dessa 
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det är lyckligtvis sällan man ser 
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räknas vi gör ju viktiga första 
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avgörande. Witrys volley händer i 
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ryck visar varför han kommer stå 
för årets genombrott i allsvenskan 
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3. Var Elfsborg bättre än du hade 
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problem i andra matcher?
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kommer de inte bli säsongen 
2021. Kommer bli ett getingbo 
2021 med många bra lag i 
Allsvenskan. Så det är väldigt 
svårt att sia hur det kommer se ut 
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matchbilden om eller när det 
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mot Elfsborg i Borås dem var 
riktigt bra och vi vann med 2-0 
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jag hade väntat mig en mer 
effektiv motståndare. Jag ser det 
inte som ett problem. Helt okej att 
inte dominera matcher om vi är 
effektiva framåt. 
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vara spelförande och ha ett mer 
passivt spel med snabba 
omställningar.

4. Norrköping gjorde en bra start 
2020 men har tappat en del 
spelare. Haksabanovic är dock 
kvar (än så länge), Norling som 
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Norrköping kommer att vara lika 
bra våren 2021 som i fjol?

Tror inte Peking kommer kopiera 
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från Norrköping i premiären det 
var starkt gjort i snöstormen. 

Lika bra? Nej. Men kanske mer 
stabila över hela säsongen om 
man känner tränar-råttan rätt. 

Är inte imponerad av Norrköping. 
Jag tror inte att de kommer vara 
lika bra. Det blir nog ett mellanår 
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rätta till Pekings tidigare lite naiva 
försvarsspel, om de är ett lag för 
topp fem kommer bero mycket på 
om man får hålla truppen intakt, 
spelare som Haksabanovic, Isak 
Bergman Johanesson, Totte 
Nyman och Jonathan Levi är alla 
intressanta för 
transfermarknaden

5. Hur går det i dagens match, 
vilka håller i taktpinnen och vem 
gör matchens första mål?

Dagens match blir 1-0. Hatar att 
säga att det är dagsformen som 
avgör men svarar det ändå. Kalle 
Holmberg gör första och enda 
målet i minut 67 framspelad av 
Bärkroth o Chilli. 

Tycker vi brukar ha svårt mot 
Peking och inte sällan med nöd å 
näppe tagit ett kryss. Tror, tyvärr, 
på torsk, som bäst kryss. 
Norrköping kommer att föra. 
Liknande matchbild som mot 
Borås. Ska vi säga att Levi gör ett 
och Ekdal knoppar in en hörna i 
slutet? 

Kalle Holmberg gör första målet. 
Jag tror att vår mittfällt kommer 
att se ännu bättre ut denna match 
och dominera. 

Vi kommer få se en jämn match 
där DIF har marginellt övertag i 
bollinnehavet, Kalle Holmberg gör 
sitt första mål för säsongen tidigt i 
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0 1Djurgården - Hammarby
Domare Fredrik Klitte Aziz 17’

Ändringar i matchtruppen sedan senast
IN: Une Larsson, Löfgren (debut), Elias 

Andersson, Kujovic
UT: Vaiho (Skada), Asoro, Mitku, Tagesson

Matchhändelser
17’    0-1 Aziz. 
22’     Une Larsson
25’     Fenger Nielsen
42’     Finndell

Halvtid
46’   IN: Hudu UT: Bojanic 
57’     Andersen
58’    IN: Ademi, Edwards
  UT: Bärkroth, Finndell
70’   IN: Accam UT: Amoo
74’    IN: Kujovic UT: Holmberg
81’    IN: Löfgren UT: Käck
90+4’    Eriksson

Matchen i siffror
Bollinnehav 68-32
Avslut  20 - 8
...på mål 8 - 1
Hörnor  9 - 3
Gula kort 3 - 2
Offside  3 - 2
Frisparkar 12 - 12

Luftdueller 61% - 37%
Lyckade passningar, offensivt
 170-72
Förväntat mål sett till chanser
 2,5 - 1,9
PPDA* 6 - 20

* ju lägre siffra desto hårdare pressspel - beräk-
nas utifrån hur många passningar motståndaren 
får göra i snitt innan avbrott
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Semifinal Svenska Cupen
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Djurgården     2,25
 15 Aleksandr Vasiutin (MV)  2,88
 3  Hjalmar Ekdal  2,81 
 4 Jacob Une Larsson  2,50
 5  Elliot Käck   88’ 2,25
 6  Rasmus Schüller  2,88
 7 Magnus Eriksson (K)  3,44*
 13 Hampus Finndell  58’ 2,06
 14 Edward Chilufya  2,75
 17 Kalle Holmberg  74’ 1,56
 19  Nicklas Bärkroth  58’ 2,94
 23  Aslak Witry  2,38

Ersättare 
  35 Jacob Widell Zetterström
  11 Albion Ademi  58’ 1,25
 12 Emmanuel Banda
 16 Jesper Löfgren  88’ 2,00
 20 Emir Kujocvic  58’ 1,69
 22 Leo Cornic
24  Curtis Edwards  58’ 1,88

Tränare
Tomas Lagerlöf/Kim Bergstrand 2,00

Hammarby  2,00 
 1  David Ousted
 5  Mohanad Jeahze
 6  Darijan Bojanic
 8  Jeppe Andrup Andersen (K)
11  Vladimir Rodic
13  Mads Fenger Nielsen
16  Gustav Ludwigson
21  Astrit Selmani
23  Jón Gudni Fjóluson
32  Ouattara Mohammed Aziz
33  Akinkunmi Ayobami Amoo

Ersättare
  2  Simon Sandberg
 15  Mayckel Lahdo
 19   Abdul-Halik Hudu
 20  David Accam
 24  Oliver Dovin
 29  Loue Bayere Junior
 35  Axel Sjöberg

Tränare
Stefan Billborn 
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Bilder: 
UTV: Witry når högst       
UTH: Edwards var aktiv i första men försvann allt mer i 
andra
Nedan : 
Käck med ett inlägg
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0 2Elfsborg - Djurgården
Domare Adam Lagebäck Witry 12’

Chilufya 57’

Ändringar i matchtruppen sedan senast
IN: Elias Andersson, Haris Radetinac, 
UT: LEo Cornic, Hampus FInndell 

Matchhändelser
12’    1-0 Witry (ass: Bärkroth)
41’     Holst

Halvtid
57’    2-0 Chilufya (ass: Holmberg)
62’    IN: Mc Vey, UT: Okumu 
66’    IN: Löfgren UT: Holmberg (Vi spelade 5-3-2 

efter bytet)
66’    IN: Holmén, UT: Holst
71’    IN: Ndione, UT: Okkels
72’     Holmén
79’    IN: Radetinac, Banda
  UT: Bärkroth, Edwards
81’     Rømer
81’     Eriksson
86’     Witry
90+2’    IN: Kujovic UT: Chilufya

Matchen i siffror
Hemmalagets siffor först
Bollinnehav 52 - 48
Avslut  10 - 5
...på mål 4 - 3
Hörnor  6 - 2
Gula kort 3 - 2
Offside  4 - 1
Frisparkar 11 - 23

Dueller 51% - 49%
Defensiva dueller 46% - 58%
Lyckade passningar 74% - 80%

Förväntat mål sett till chanser
 0,75 - 0,56
PPDA* 7,83 - 10,63

* ju lägre siffra desto hårdare pressspel 
- beräknas utifrån hur många passningar 
motståndaren får göra i snitt innan avbrott

Allsvenskan omg 1
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Djurgården     3,56
 15  Aleksandr Vasiutin (MV)  3,87
 3 Hjalmar Ekdal  4,08
 4 Jacob Une Larsson  3,57
 5  Elliot Käck  2,62
 6  Rasmus Schüller  4,08
 7  Magnus Eriksson (K)  3,16
 14 Edward Chilufya   90+2’ 3,64
 17 Kalle Holmberg  66’ 2,87
 19  Nicklas Bärkroth  79’ 3,05
 23  Aslak Fonn Witry    3,90
 24  Curtis Edwards  79’ 2,31

Ersättare 
 35  Jacob Widell Zetterström  
 8  Elias Andersson
 9  Haris Radetinac  46’ 2,61
 11  Albion Ademi
 12  Emmanuel Banda  46’ 2,49
 16  Jesper Löfgren  46’ 2,95
 20  Emir Kujovic  90+2’ 2,28

Tränare
Tomas Lagerlöf/Kim Bergstrand 3,88

Elfsborg 3,57 
 31  Tim Rönning (MV)
 2  Joseph Stanley Okumu  62’
 5  Maudo Lamine Jarjué
 6  André Rømer 
 7  Frederik Holst   66’
 16  Robert Gojani
 17  Per Frick
 19  Jeppe Møldrup Okkels  71’
 20  Simon Strand
 21  Rasmus Alm
 24  Johan Larsson (K)  

Ersättare
 1  Mathias Lønne Dyngeland (MV)
 4  Christopher Mc Vey  62’
 8  Samuel Holmén  66’ 
 14  Jacob Ondrejka
 26  Marokhy Ndione  71’
 28  Noah Söderberg
 29  Oliver Zandén  

Tränare
Jimmy Thelin
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Bilder: 
UTV: Hjalmar Ekdal rensar på mållinjen 
UTH: Ekdal igen, gjorde en mycket bra match och fick fina 
betyg av vår betygspanel
Nedan :Alexandr Vasyutin gjorde en mycket bra match 
mellan stolparna, och i hela straffområdet
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I den senaste hemmamatchen, som var semifinalen i Svenska Cupen mot Ham-
marby, fick vi se en sjuk dominans som man sällan sett i ett derby. Mycket av 
förklaringen till det stora spelövertaget var så klart att Hammarby varit i Co-
rona karantän och inte återhämtat sig helt ännu. VI hade å andra sidan kanske 
tappat lite tempo och det fina flyt vi hade i de tidigare cupmatcherna i och med 
att matcherna flyttades fram så mycket. Från det ursprungliga datumet 20 mars 
flyttades nu matchen till 4 april. Förutom ett landslagsuppehåll att ta hänsyn till 
men även att Hammarby – Trelleborg skulle också hinna spela sin kvartsfinal 
som avgjordes den 1 april. Där lyckades Trelleborg i slutminuterna av ordinarie 
tid kvittera på en straff och matchen avgjordes senare i förlängningen. Det var 
knappast optimalt för Hammarby att efter sjukdom i laget få 120 min bara tre 
dagar innan semin vilket också visade sig i semin. Men trots dominansen var 
det Hammarby som började offensivast, de ville så klart få till något resultat 
att gå på. En dryg kvart in i matchen fick de också det när ett skott, en rejäl 
snedträff ändå träffade egen spelare och styrdes in i mål. Hade bollen inte träf-
fat Aziz hade den troligt gått till inkast… så sned var det skottet. Nu började en 
lång jakt på kvittering och ledning. Tre lägen kom snabbt, där vi lyckades få bol-
len i stolpe eller ribba inte mindre än fyra gånger. Det fanns mängder av lägen 
och avsluten var inte dåliga men Hammarby hade all tur denna dag och kan se 
fram emot lagets tredje final i Cupen. Ännu har de ingen slutseger, och vi har all 
anledning att hoppas på att det förblir så. Skulle Häcken vinna och ta sin andra 
cuptitel så betyder det att vi har en plats i kvalet till Europa Conference League 
i sommar i och med vår fjärde plats i Allsvenskan 2020. Häcken och Elfsborg 
är redan klara för kvalet medan Malmö spelar Champions League Kval så klart. 

I premiären var det som natt och dag jämfört med cupsemin. Elfsborg var la-
get som skapade mest, men dominansen var i och för sig inte lika som vi hade 

Besvikelse och glädje 

mot Hammarby men vårt försvar med framför allt Vasyutin som sista utpost 
fick slita hårt för att freda målet. Även vi hade hjälp av stolpen vid ett tillfälle 
denna dag. Men det var Witry som skulle öppna målskyttet, på Bärkroths fina 
inlägg kunde Witry dundra in bollen på volley från högra delen av straffom-
rådet otagbart för Elfsborgsförsvaret. Ett mycket vackert mål. I andra halvlek 
kom mattades Elfsborgs offensiv och det blev allt mindre farligheter. Matchen 
avgjordes när Holmberg spelade fram en löpvillig Chilufya med knappa tim-
men spelad och frispelad gjorde han inget misstag. 2-0 kändes lite i överkant 
men med tanke på att vi blev rånade på segern i fjol, stor dominans då och ett 
självmål i slutet som gjorde att vi blev tomhänta den gången.

Var gärna med och sätt betyg på vår insats, vi öppnar upp för betyg för match-
erna efter domaren blåser av och stänger insamlingen efter tre-fyra dagar. 

Länk hittar du på vår Twitter och Facebook

STEFAN ERLANDSSON
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IFK Norrköping
Bildades 1897
2021 spelar man sin 81:e säsong i högsta serien
2020: sexa,  
Hemmaarena: Platinumcars Arena (Norrköpings 
Idrottspark, Nya Parken (2009-2016) och Östgötaporten 
(2016-2020)) (16 000)
Publikrekord: 31 737 mot Malmö FF 7 juni 1956
Tränare: Rikard Norling (Första säsongen)Svenska 
mästare: 1943, -45, -46, -47, -48, -52, -56, -57, -60, -62, 
-63, -89, 2015
Svenska cupen: 1943, -45, -69, -88, -91, -94
Största allsvenska seger: 11-1 mot Djurgården 1945
Största förlust: 0-11 mot Örgryte 1928 samt Helsingborg 1929
Flest Allsvenska mål: Åke Johansson 321 (1949-65)
Flest Allsvenska matcher: Henry Källgren 126 (1949-59)

Truppförändningar 2020:
Oscar Jansson (Örebro SK), Samuel Adegbenro (Rosenborg), Finnur Tómas Pálmason 
(KR), Marco Lund (OB), Victor Agardius (Mjällby AIF), Johannes Kristinn Bjarnason 
(KR Reykjavik), Wille Jakobsson (AFC Eskilstuna), Ari Skulasson (KV Oostende)
Ut: Eric Smith (Gent), Isak Pettersson (Toulouse), Andreas Blomqvist (Mjällby AIF), 
Simon Thern (IFK Göteborg), Linus Hallenius (GIF Sundsvall), Lars Krogh Gerson (Rac-
ing Santander), Felix Jakobsson (Jönköpings Södra, lån)

Senaste resultaten - målskyttar Norrköping inom parantes
Norrköping-Sirius  1-1  (Skúlason)
AFC Eskilst-Norrköping Tr 0-2 (Adegbenro, Björk)
Norrköping-J Södra Tr 5-0 (Adegbenro  2, Castegren, Björk, Chabo)
Norrköping-Häcken SC 2-3 (Adegbenro, Haksabanovic)
Norrköping-Göteborg SC 1-1 (Haksabanovic)
 

Senaste laguppställning (3-4-3) 
Norrköping - Sirius 1-1 (1-0)

Oscar Jansson
Linus Wahlqvist (K) Marco Lund, Viktor Agardius

Abdulrazaq Ishaq, Henrik Castegren, Alexander Fransson, Ari Skúlason 
Jonathan Levi (UT 72’), Samuel Adegbenro, Sead Haksabanovic

Ersättare: (Totte Nyman IN 72) Julius Lindgren (mv),  Finnur Tomas Pálmason, 
Carl Björk, Theo Rask, Dino Salihovic, Maic Sema
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IFK Norrköping grundades 1897 som den 
17:e så kallade “kamratföreningen”. Med 
många framgångsår, framför allt under 
åren 1940-60 börjar det bli långt mellan 
titlarna nu. 

2020 började Norrköping ortoligt starkt. 
Supportrar och journalister hade tidigt 
börjat räkna hem en topplacering men 
trots att man bara hade en förlust på de 
tolv första matcherna. Peking toppade 
tabellen med ett stort glapp ner till lagen 
nedanför. Men fem förluster på de sex 
kommande matchernagjorde att det ble´v 
andra tongångar. 

Sead Haksabanovic gjorde en kanonsä-
song i fjol och har  även inlett starkt i årets 
cupspel, där Norrköping åkte ut mot final-
isten BK Häcken trorts ledning två gånger 
om i kvartsfinalen. 

Flera spännande spelare har hämtats in 
och truppen ser stark ut. Ny är också Rik-
ard Norling, som tagit över efter Jens Gus-
tafsson på tränarbänken. 
Norling gick all in på att implementera 
sitt man-man-spel över hela planen hos 
AIK i fjol, men fick lämna klubben när 
resultaten uteblev. Han sa under upptakt-
sträffen att han känner isg mer erfaren nu 
och tror att han hittat rätt.

“– Jag har lärt mig extremt mycket och 
nu tror jag att själva spelidén passar ma-
terialet bättre. Jag är också förfinad i min 
förståelse av vad jag pysslar med. Den 
kombinationen känns spännande och jag 
upplever att det är en stor skillnad till det 
positiva, sa Norling då. 

STEFAN ERLANDSSON

Topplag med stora traditoner

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

I den högsta serien  
Allsvenskan 117 32  33 52 166-212
  Tranebergs IP 1 0 1 0 3-3
  Stadion   24   11  6  7  49-35
  Råsunda               26 11  5  10     41-39
  Tele2Arena  7 0  5  3  9-12            

I näst högsta serien
  Div 2 Östra 1932/33, 34/35 6 4 1 1 16-13
  Div 2 Norra 1983 2 0 0 2 2-7
  Stadion 1983 1 0 0 1 1-4

Senaste årens möten
 Hemma Borta
2020 1-2   0-3
2019 1-1   2-2-
2018 1-1   1-1
2017 3-3   1-0
2016 0-1   3-1
2015 1-1   2-4
2014 1-1   5-3
2013 1-2   3-2 

BENGT EKSTEDT
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AIK 1 1 0 0 2-0 2 3
Djurgårdens IF 1 1 0 0 2-0 2 3
Hammarby IF 2 1 0 1 4-3 1 3
Malmö FF 1 1 0 0 3-2 1 3
Halmstads BK 1 1 0 0 1-0 1 3
IK Sirius 1 0 1 0 1-1 0 1
IFK Norrköping 1 0 1 0 1-1 0 1
IFK Göteborg 1 0 1 0 0-0 0 1
Kalmar FF 1 0 1 0 0-0 0 1
Örebro SK 1 0 1 0 0-0 0 1
Östersunds FK 1 0 1 0 0-0 0 1
Varbergs BoIS 1 0 1 0 0-0 0 1
Mjällby AIF 2 0 1 1 0-2 -2 1
BK Häcken 1 0 0 1 0-1 -1 0
Degerfors IF 1 0 0 1 0-2 -2 0
IF Elfsborg 1 0 0 1 0-2 -2 0

Omgång 1
10 april Malmö FF - Hammarby 3 - 2

Örebro - IFK Göteborg 0 - 0
11 april Halmstad - BK Häcken 1 - 0

Mjällby AIF - Varbergs BoIS FC 0 - 0
IF Elfsborg - Djurgården 0 - 2
IFK Norrköping FK - IK Sirius FK 1 - 1

12 april AIK - Degerfors IF 2 - 0
Kalmar FF - Östersund 0 - 0
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17 april Hammarby - Mjällby AIF 2 - 0
18 april BK Häcken - Malmö FF

Degerfors IF - Kalmar FF
Östersund - Örebro
Djurgården - IFK Norrköping
IK Sirius FK - Halmstad

19 april IFK Göteborg - AIK
Varbergs BoIS FC - IF Elfsborg

Omgång 3
24 april BK Häcken - IK Sirius FK
25 april IFK Norrköping FK - Halmstad

Kalmar FF - Örebro
Varbergs BoIS FC - Djurgården
AIK - Hammarby
Malmö FF - Östersund

26 april IF Elfsborg - Mjällby AIF
IFK Göteborg - Degerfors IF

Omgång 4
1 maj IK Sirius FK - Kalmar FF
2 maj Halmstad - IFK Göteborg

Örebro - IFK Norrköping FK
Östersund - Varbergs BoIS FC
AIK - IF Elfsborg
Hammarby - BK Häcken

3 maj Djurgården - Malmö FF
Mjällby AIF - Degerfors IF

Omgång 5
8 maj Hammarby - IK Sirius FK

IFK Göteborg - BK Häcken
IF Elfsborg - Kalmar FF
Örebro - Halmstad

9 maj Degerfors IF - Djurgården
Mjällby AIF - Östersund
Malmö FF - Varbergs BoIS FC

10 maj IFK Norrköping FK - AIK

Omgång 6
12 maj BK Häcken - Örebro

Djurgården - Östersund
IK Sirius FK - IF Elfsborg
Kalmar FF - IFK Göteborg
Varbergs BoIS FC - Hammarby

13 maj Halmstad - Mjällby AIF
AIK - Malmö FF
IFK Norrköping FK - Degerfors IF
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Skytteliga

1 Witry 2 Ludwigsson (HIF)

   Chilufya 1 Skúlason (NOR)

Ytterligare nio spelare har gjort ett mål

Passningsliga

1 Holmberg 1 Castegren (NOR)
   Bärkroth Ytterligare sju spelare har noterats för en assist

Poängliga

1 Witry 2 Khalili (1+1) Ludwigsson (2+0) Båda HIF
 Chilufya    Ylätupa (1+1) AIK
Holmberg. Bärkroth

Varningar

1 Witry 23 spelare som har fått en varning 
1 Eriksson

Utvisningar (Lag)

0 DIF Ingen utvising så här långt i Allsvenskan

Varningar (lag)
2 DIF 4 Hammarby
    Häcken

3 Elfsborg
2 Sirius
   Norrköping
1 AIK, Östersund

  Kalmar, Mjällby
  Halmstad, Varberg
  Malmö, Göteborg

Avstängningar (lag)
0 DIF 1 Sirius

   Östersund
 

Straffar, för (Lag, % som gått i mål)

0 DIF 1 Malmö (100%)

Straffar, emot (Lag, % som gått i mål)

0 DIF 1 Hammarby (100%)

Räddningar
4 Vasyutin 1 match 9 Ousted (HIF) 2 matcher

6 Diawara (DEG) 1 match
4  Anetis (GBG) 1 match

Hållit nollan
1 Vasyutin 8 målvakter har en nolla i protokollet

i de övirga lagen

Nyckelpassningar
2 Bärkroth 6 Larsson (AIK)
1 Une Larsson    Hodzic (MAIF)
   Holmberg
En nyckelpassning är en passning som leder till ett avslut på mål.

Bollåtererövringar
11 Une Larsson 13 Andersen (HIF), Nilsson (MAIF)

    Schüller      Ohlsson (DEG), Al-Almari (HBK)
9 Witry

Målrikaste match
Malmö-Hammarby 3-2 (omg 1)

Största seger
Tre matcher 2-0 

Avstängda omg 2

Ludwig Fritzon (ÖFK)

Skytteliga

1 Witry 2 Ludwigsson (HIF)

   Chilufya 1 Skúlason (NOR)

Ytterligare nio spelare har gjort ett mål

Passningsliga

1 Holmberg 1 Castegren (NOR)
   Bärkroth Ytterligare sju spelare har noterats för en assist

Poängliga

1 Witry 2 Khalili (1+1) Ludwigsson (2+0) Båda HIF
 Chilufya    Ylätupa (1+1) AIK
Holmberg. Bärkroth

Varningar

1 Witry 23 spelare som har fått en varning 
1 Eriksson

Utvisningar (Lag)

0 DIF Ingen utvising så här långt i Allsvenskan

Varningar (lag)
2 DIF 4 Hammarby
    Häcken

3 Elfsborg
2 Sirius
   Norrköping
1 AIK, Östersund

  Kalmar, Mjällby
  Halmstad, Varberg
  Malmö, Göteborg

Avstängningar (lag)
0 DIF 1 Sirius

   Östersund
 

Straffar, för (Lag, % som gått i mål)

0 DIF 1 Malmö (100%)

Straffar, emot (Lag, % som gått i mål)

0 DIF 1 Hammarby (100%)

Räddningar
4 Vasyutin 1 match 9 Ousted (HIF) 2 matcher

6 Diawara (DEG) 1 match
4  Anetis (GBG) 1 match

Hållit nollan
1 Vasyutin 8 målvakter har en nolla i protokollet

i de övirga lagen

Nyckelpassningar
2 Bärkroth 6 Larsson (AIK)
1 Une Larsson    Hodzic (MAIF)
   Holmberg
En nyckelpassning är en passning som leder till ett avslut på mål.

Bollåtererövringar
11 Une Larsson 13 Andersen (HIF), Nilsson (MAIF)

    Schüller      Ohlsson (DEG), Al-Almari (HBK)
9 Witry

Målrikaste match
Malmö-Hammarby 3-2 (omg 1)

Största seger
Tre matcher 2-0 

Avstängda omg 2

Ludwig Fritzon (ÖFK)
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På sidorna allsvenskan.se och i appen Allsvenskan Live annornar SEF en 
Fantasy Football-liga.

Det går ut på att välja ut en trupp, med begränsad budget och max tre 
spelare från ett lag, för att samla ihop så måycket poäng som möjligt. 
Poängen baseras på en mängd statistik, men så klart är vinst/förlust, mål, 
assyist och hållna nollor viktiga ingredienser

Allt är gratis och har du registrerat ditt lag kan du också gå med i Båg-
spännaren Open, vår egna liga där vi kan tävla om att vara bäst.

Tre Djurgårdsspelare hamnade i veckans lag, dvs de spelare som genererat 
mest poäng. Vasyutin, Witry och Chilufya, där Witry var den spelare som 
var allra högst poäng första omgången.

Till höger ser du ställningen efter första omgåmngen. Du kan fortfarande 
gå med men dina poäng kommer att räknas från omg 3 om du inte redan 
registrerat ditt lag. 

Bågspännaren 
Open Lag Tränare Omg 1

1 Alltid oavsett Anton Sjölund 70

2 Flying V Patrik Sinerius 63

3 FC Yura Movsisyan Affe Andersson 59

4 West Berg FF Fredrik Vestberg 60

4 Guttas grabbar Gustav Jonsson 57

6 Dobbarna före ™ Rashed Dabrowski Aleem 60

7 Wolfseleven Håkan Enger 52

8 Headless Chickens FC Hans Esselöv 56

9 Farstaglitter David Rosmalm 55

10 JULs tunga grabbar Magnus Lysén 53

10 Norona Henrik Näkne 53

12 Järnstaden Stefan Erlandsson 49

13 Noll Koll FC Anders Carbonnier 48

14 Pokalsamlarnas IF Michael Jonnarth 43

15 Manges Mohikan Felix Kjellman 44

16 Femmans växel Kevin Wallin 35

Bästa poäng (alla ligor):  114 p*
Bästa elvan   100p
Bästa Spelaren   Aslak Witry  12p

Poängsnitt    49P

* Möjlighet till högre poäng än bästa elvan då man får bonus för lagka-
pten och 



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
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Datum Motståndare H/B Res Plac Publik BortapublDomare 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 35
21 feb IK Brage H 1-0 sc 0 Adam Lagebäck 14 b b b 22 17 b 1 13

28 feb Umeå FC H 7-0 sc 0 Tess Olofsson b 1 b 13 3 b b 3 b 1     17 1 1

06 mar Kalmar FF H 4-1 sc 0 Joakim Östling b 17 b 2 2       b 11 b 8 22

14 mar Östersunds FK H 3-0 sc 0 Glenn Nyberg 17 b 24 1 1       b 1      11 b

04 apr Hammarby IF H 0-1 sc 0 Fredrik Klitte b k 19 b 5 b b 17 13

11 apr IF Elfsborg B 2-0 1 0 Adam Lagebäck k 19 24 1         b 17 b b 14 1 b

18 apr IFK Norrköping H 17:30
25 apr Varbergs BoIS B 15:00
03 maj Malmö FF H 19:00
09 maj Degerfors IF B 15:00
12 maj Östersunds FK H 19:00
16 maj Hammarby IF B 15:00
23 maj IFK Göteborg H 17:30
04 jul Örebro SK H
11 jul Halmstad BK B
18 jul IK Sirius H
25 jul Kalmar FF B

01 aug BK Häcken H
08 aug AIK H
15 aug Mjällby AIF B
22 aug Mjällby AIF H
29 aug IK Sirius B
12 sep Hammarby IF H
19 sep Malmö FF B
22 sep Degerfors IF H
26 sep Östersunds FK B
03 okt AIK B
17 okt IF Elfsborg H
24 okt Kalmar FF H
27 okt IFK Göteborg B
31 okt Örebro SK B
07 nov Halmstad BK H
21 nov IFK Norrköping B
28 nov Varbergs BoIS H
05 dec BK Häcken B

 Statistik Allsvenskan Spelade minuter 0 90 90 90 90 90 0 14 0 0 14 0 88 90 26 64 0 76 2 0 0 90 76 0 0 0 0 0 0 0

Mål 1 1

 Statistik Svenska Cupen Spelade minuter 0 405 270 310 270 360 101 135 28 224 18 371 427 360 5 366 0 234 56 0 76 360 307 13 29 135 0 90 0 0

Mål 1 6 3 1 2 1



 15  Aleksandr Vasyutin 
 30 Tommi Vaiho   
 35 Jacob Widell Zetterström

 2  Jesper Nyholm    
 3  Hjalmar Ekdal    
 4  Jacob Une Larsson  
 5  Elliot Käck   
 16 Jesper Löfgren  
 18  Isak Hein   
 21  Erik Berg   
 22  Leo Cornic   
 23  Aslak Witry  
 26  Linus Tagesson   
 27  Melker Jonsson   
31 Axel Wallenborg 

 6 Rasmus Schüller  
 7 Magnus Eriksson 
 8 Elias Andersson   
 9 Haris Radetinac   
 11  Albion Ademi   
 12  Emmanuel Banda 
 13  Hampus Findell   
 14  Edward Chilufya   
 19  Nicklas Bärkroth  
 24 Curtis Edwards 
 25 Mattias Mitku

 10 Joel Asoro  
 17 Kalle Holmberg   
 20 Emir Kujovic 
 29 Peter McGregor 

 1  Oscar Jansson
 24  Wille Jakobsson
 29  Julius Lindgren

 2 Henrik Castegren
 3  Finnur Tomas Palmason
 4 Marco Lund
 6  Linus Wahlqvist
 11  Christopher Nilsson Telo
 14  Egzon Binaku
 16  Viktor Agardius
 17  Theodore Rask
 18  Ari Freyr Skúlason
 20  Kevin Alvarez
 21  Dino Salihovic
 28  Oliver Stefansson

 7  Alexander Fransson
 8  Isak Bergmann Jóhannesson 
 9 Samuel Adegbenro
 10  Jonathan Levi
 13  Ishaq Abdulrazak
 22  Manasse Kusu
 23  Maic Sema
 26  Kristoffer Khazeni
 27  Johannes Kristinn Bjarnason
 99  Sead Haksabanovic

 5  Christoffer Nyman
 15  Carl Björk
 19  Lucas Lima
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Kommande matcher
omg 3 Varberg - Djurgården 25 april

omg 4 Djurgården - Malmö 3 maj
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Dagens domarteam: Huvuddomare Mohammed Al-Hakim
Assisterande Domare: Fredrik Klyver, Mark Josef, Fjärdedomare: Mohammadreza Faghani


