
Allsvenskan 2021
Omgång 4

MATCHPROGRAM

Djurgården - Malmö FF
3 maj 18:30 Digital utgåva

Pris 10 kr



ss

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. 
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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

Foto: Bildbyrån

Omslag: Jubel efter Witrys 2-0 mot Varberg i senaste 
matchen

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.

Toppmöte i Allsvenskan i dag. 
Malmö, regerande mästare och vi 
vann dess förinnan 2019. 
 
Vi ligger ju även etta och tvåa inför 
fjärde omgången men med matcherna 
som spelades i helgen behöver Malmö 
vinna för att inte halka neråt. Om vi 
skulle förlora ligger vi som sämst trea , 
men det är klart vi hoppas på att kun-
na vinna precis som i fjol. Matchen 
2020 var väldigt speciell, med dryga 
tio minuter kvar ledde Malmö med 
2-0 efter två mål av Toivonen och såg 
ut att gå mot tre pinnar. Men DIF ville 
annorlunda. Reducering och kvitter-
ing kom inom ett par minuter, båda på 
hörnor och sedan var det vi som låg på 
för segermålet som också kom innan 
matchen var över.  
Den inställningen, att inte ge upp är så 
klart värt väldigt mycket, så det är bara 
att hoppas att det kan infinna sig även 
idag. 

Vi har haft en bra start, väldigt bra, 
Det är bara vi som har full pott så 
här långt. Malmö kunde också haft 
det men tappade ledningen i slutet av 
matchen hemma mot Östersund. AIK, 
som ligger tvåa efter helgens seger mot 
ELfsborg har bara en förlust, borta 

mot Göteborg. 
De lag som överraskat mest är ändå 
Kalmar som med två segrar och två 
oavgjorda sett helt annorlunda än när 
vi mötte dem i cupen. I helgen spe-
lade de mot Sirius i Uppsala och det 
var Kalmar som skapade de mesta av 
de bästa chanserna men det blev ändå 
delad pott. Norrköping har vunnit de 
två matcherna de spelat efter vi mötte 
dem men motståndet igår, Örebro 
måste änså vara Allsvenskans svagaste 
inledning i år. Inget mål på de första 
fyra matcherna och nio insläppta trots 
0-0 i premiären. Häcken har inte heller 
skrapat ihop så många poäng men de 
har åtminstone varit bra i matcherna 
men saknat målskyttet. 

Det är långt kvar men det kan bli en 
spännande säsong. Det är redan halv-
vägs till EM-uppehållet då det är åtta 
omgångar som ska spelas innan dess. 

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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Edwards tillbaka i truppen medan Linus 
Tagesson läggs till gruppen långtidsska-
dade. Truppen är just nu en man för stor 
så innan matchen styks ytterligare ett 
namn.

Förutom de långtidsskadare, Berg, Wal-
lenborg, Nyholm och Tagesson så är Al-
bion Ademi samt Emmaunel Banda otill-
gängliga som utgår . In i truppen kommer 
Leo Cornic och Curtis Edwards

Thomas Lagerlöf inför matchen:
 – Det ska bli fantastiskt kul. Vi har fått en 
bra start på serien och det har även Malmö 
fått. Jag tycker att det gjort tre bra, stabila 
matcher och den senaste mot Östersund 
är en sådan match som de ska vinna nio 
gånger av tio utifrån var de presterar, men 
nu fick de ett kryss den här gången. Så 
det är två bra lag som ska ut och fightas 
på måndag och det ska bli spännande att 
se hur vi kan hantera MFF, säger Thomas 
Lagerlöf som hoppas att det bjuds på väl-

spelad fotboll.

– Det blir nog helt annorlunda jämfört 
med förra matchen i Varberg, hoppas 
jag i alla fall. Vi vill ju sätta vår prägel på 
matchen och försöka styra matchbilden så 
mycket som vi klarar av. Men Malmö är 
skickliga så vi måste som vanligt vara flex-
ibla och se vart det tar vägen där ute. Vi 
måste klara av de tuffa situationerna mot 
Malmö som har väldigt mycket fysik och 
individuell skicklighet som man måste 
hantera. Det blir en viktig del i matchen 
att vi klarar av det och inte blir utsatta en 
mot en för ofta, utan hela tiden se till att 
vara kollektiva i det som vi sysslar med.

Med en allt friskare trupp blir det dessu-
tom angenäma problem i laguttagningen.
– Det är jättekul och det blir bra tränin-
gar där de som legat lite efter kommer allt 
närmare full form. Så det känns som att 
kvaliteten på truppen ökar nu för varje 
vecka med många i träning. 

Thomas Lagerlöf om MFF
– Det som vi tycker utmärker dem mest är 
att de har den dyraste spelartruppen och 
därmed också de kanske bästa spelarna om 
man ser till något slags genomsnitt. Det 
finns mycket individuell kvalitet och de är 
lite snabbare och starkare än snittet. Sedan 
är de ganska raka i sitt spel och håller inte 
på och duttar i onödan. Har de chansen att 
slå ut lagdelar och sätta in avgörande pass-
ningar i boxen så gör de det direkt, oav-
sett om det är inlägg eller instick. Så där 
är Malmö klart bäst i Allsvenskan när det 
gäller adressen i den sista passningen. De 
prickar väldigt ofta rätt och det tycker jag 
utmärker Malmös skicklighet i den delen, 
plus fysiken förstås.

STEFAN ERLANDSSON 
+ DIF.SE

15 Aleksandr Vasyutin
30 Tommie Vaiho

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

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

10 Joel Asoro
17 Kalle Holmberg
20 Emir Kujovic
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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 Opererad i januari, under träning
3 Hjalmar Ekdal 21 oktober 1998  188 cm 2021 2024-12-31 
 Hammarby IF Brommapojkarna 
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 Separat träning
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 
26 Linus Tagesson 11 februari 2002 178 cm 2018 2022-12-31 
 Djurgården U19 IFK Österåker Långtidsskadad
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     Operation i feb, åter tidigast efter EM

Tr
up

pe
n

Tr
up

pe
n

Nr  Namn Födelsedag Längd Till DIF    Kontrakt till 
Kom från Moderklubb Kommentar



DIF
PANELEN

I dagens panel reflekterar 
vi över de senaste match-
erna, om dagens match 
och truppbygget. 
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enNamn Martin Johansson Jonas Teng Hamid Ershad Sarabi Fredrik Dalheim

Ålder 45 år 45 år 36 år 40 år
Ort Trollhättan Södermalm Blåsut Gärdet

 1.Hur var hemmapremiären, mot 
Norrköping? Vad tycker ni om 
lagets insats och någon spelare 
som sticker ut? 

Jag tycker det var starkt att vinna 
mot Norrköping, det var ju 
längesedan vi tog alla 3 poängen 
mot dem hemma, så riktigt bra 
gjort. Första  halvlek var enormt 
bra utan utdelning men Haris 
löste ju dem tre poängen i andra 
halvlek. Stack ut? Jag vill nog 
säga laget som helhet, faktiskt, så 
laget får mitt högsta betyg. 

Hemmapremiären såg väldigt bra 
ut spelmässigt där vi var klart 
bättre än Peking över hela 
matchen. Vi hade svårt att få in 
bollen, men det löste ju Haris till 
slut. Jag tycker kollektivet ser 
väldigt bra ut, men ska man lyfta 
några särskilda är det förstås 
Haris som trots bänkstarter 
numera kommer in med 
fantastisk inställning och avgör 
matchen. Mange Eriksson har 
hittat sin roll på mittfältet och 
som kapten väldigt bra. Rasmus 
Schüller är överraskande bra som 
bollvinnare. Hjalmar Ekdal 
överträffar alla förväntningar i 
backlinjen, och Vasyutin ser stabil 
ut i målet även om han inte sattes 
på större prov i premiären.

Det var bra, även om det fanns 
tendenser på det vanliga: vi äger 
matchen i första, missar alla våra 
lägen, och sen tar det andra laget 
över i andra och man får sitta på 
nålar. 

Måste ändå säga Haris Radetinac. 
Slutar aldrig imponera. 

DIF dominerade och vann rättvist 
även om segermålet var 
slumpartat. Schuller visade att 
han kommer dominera på 
mittfältet framöver och Chilli 
visade att om han ställer in 
skärpan sp kommer kunna 
konkurrera i toppen av 
skytteligan.   

2. I matchen mot Varberg var det 
nästan vädret, och framför allt 
vinden som spelade huvudrollen, 
men vad tänker ni om matchen 
och resultatet?

Ja, det är inte lätt att spela med 
det vädret så att det blev 4 mål i 
den matchen är helt galet. Stabilt 
rakt igenom lite stress när dem 
gjorde 1-2, men efter Bärkroth gör 
3-1 så satt man lugnt i soffan. 
Gillar vårt sätt att stänga 
matcherna hitils mot Elfsborg, 
Peking o Varberg. Första målet är 
alltid viktigt, en fördelen har vi 
tagit i alla tre matcherna 

Matchen blev inte särskilt 
välspelad och DIFs spel kom inte 
riktigt upp i den nivå man 
förväntat sig, kanske på grund av 
vädret. Det är ett styrkebesked att 
vinna denna typer av matcher 
ändå, och med facit i hand bra 
coachat av Kim och Tolle som 
tidigt gick ner på fembackslinje 
för minimera chansen till 
kvittering på huvudet av Varbergs 
långa spelare. Bytet oroade mig 
dock, för om Varberg hade 
kvitterat hade vi haft svårt att 
ställa om till mer offensivt spel. 
Oerhört fina individuella 
prestationer av Magnus Eriksson 
och Nicklas Bärkroth dämpade 
dock den oron.

Bra genomförd match. Svårt 
såklart svårare att spela vårt 
passningsspel när det blåser så 
mycket. Vi mötte dessutom ett lag 
bestående av jättar. Men jag 
tycker att vi kontrollerade 
matchen bra. Sista målet var bara 
klass! 

Skickligt att lyckas vinna utan att 
glänsa. Individuella prestationer 
vid både 1-0 och 3- målet 
avgjorde.

3. Med tanke på de många 
nyförvärven och de stora 
förändringarna i truppen, hur går 
tankarna runt att tränarna lyckats 
få ihop bitarna så pass snabbt? 

Ja, att få in så många nya spelare 
är inte lätt så där kvitterar Bosse 
o kim o tolle ut bra betyg helt 
klart. Nu finns ju en underbar mix 
mellan ungt och hungrigt samt 
rutinerat så tycker vi har en härlig 
mix i laget 2021. Så jag ser fram 
emot att se vad dagens trupp kan 
åstadkomma. 

Imponerande hur de fått ihop 
laget så fort. Efter någon enstaka 
svajig träningsmatch på 
försäsongen har det sett väldigt 
bra och färdigt ut. 

Jag tror att det ligger även mycket 
på Bosse, som har gjort dealen. 
Men det här är resultatet av att vi 
har en fungerande organisation 
som håller även för stora 
förändringar. 

Fantastiskt bra arbete hittills! Vi 
har fortfarande kombinationer vi 
ännu inte prövat, ska bli väldigt 
intressant att se om vi formerar 
mer defensivt mot Malmö

4. I dagens match är det 
guldfavoriterna Malmö som är på 
besök. Hur går tankarna om 
Malmö och deras inledning på 
Allsvenskan 2021?

Malmös kryss hemma mot 
Östersund var nog en rejäl 
missräkning. Segrarna mot bajen 
och häcken är ju bra gjort så 
Malmö blir bra även 2021 helt 
klart. 

Jag har bara sett deras premiär 
mot Hammarby då de var helt 
överlägsna spelmässigt men 
resultatet blev jämnare då HIF var 
väldigt effektiva framåt. 2-1 borta 
mot Häcken är bra, och 1-1 
hemma mot ÖFK är förstås en 
missräkning, men jag tror 
Östersund kan överraska många 
lag i år. 

Jag tycker inte att de imponerar. 
De känns inte lika på rull som oss. 
Verkar ha haft svårt att spela ihop 
ett lag. Men de har en på pappret 
imponerande trupp och är såklart 
guldfavoriter. Så de kommer väl 
igång förr eller senare. 

Malmö har slarvat i matcherna 
mot bajen och ÖFK. De har mer 
att ge och kommer säkerligen bli 
bättre ju längre säsongen lider. 
Hoppas vi går för seger  i dag , så 
vi kan ha ett litet försprång inför 
fortsättningen av säsongen för det 
lär behövas och vi ska kunna 
utmana om guldet på riktigt.

5. Hur lyder era profetior om 
matchen? 

Ja, dagens match mot Malmö blir 
otroligt spännande att följa ser 
mest fram emot mittfälts kampen 
mellan Schuller och Christiansen. 
Vasyutin håller nollan tar en straff 
i 87e minuten. Resultatet blir 1-0 
målskytt tippas Holmberg idag. 
Kamp i 90 minuter om vartenda 
millimeter blir det garanterat,  
mycket prestige och Tele 2 
underlaget blir avgörande Malmö 
trivs ju inte på plastmattan så det 
kommer vi utnyttja väl. 

Det kommer bli en väldigt jämn 
och tuff match. Kan det bli en 
uddamålsseger med 1-0 där Haris 
blivit inbytt och avgjort i slutet? 

Jag tror på vinst. Vi har en bra 
form och är väldigt starka mot 
Malmö, speciellt hemma. 

Vi kommer att få se en väldigt 
jämna match spelmässigt, lyckas 
vi se till att Christiansen inte får 
dominera helt i speluppbyggandet 
för malmö samtidigt som vi kan 
sätta några av de målchanser vi 
vaskar fram så tar vi tre poäng. 
Kujo kommer In sista 15 och 
avgör sent, 2-1 till DIF!
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Namn Martin Johansson Jonas Teng Hamid Ershad Sarabi Fredrik Dalheim
Ålder 45 år 45 år 36 år 40 år
Ort Trollhättan Södermalm Blåsut Gärdet

 1.Hur var hemmapremiären, mot 
Norrköping? Vad tycker ni om 
lagets insats och någon spelare 
som sticker ut? 

Jag tycker det var starkt att vinna 
mot Norrköping, det var ju 
längesedan vi tog alla 3 poängen 
mot dem hemma, så riktigt bra 
gjort. Första  halvlek var enormt 
bra utan utdelning men Haris 
löste ju dem tre poängen i andra 
halvlek. Stack ut? Jag vill nog 
säga laget som helhet, faktiskt, så 
laget får mitt högsta betyg. 

Hemmapremiären såg väldigt bra 
ut spelmässigt där vi var klart 
bättre än Peking över hela 
matchen. Vi hade svårt att få in 
bollen, men det löste ju Haris till 
slut. Jag tycker kollektivet ser 
väldigt bra ut, men ska man lyfta 
några särskilda är det förstås 
Haris som trots bänkstarter 
numera kommer in med 
fantastisk inställning och avgör 
matchen. Mange Eriksson har 
hittat sin roll på mittfältet och 
som kapten väldigt bra. Rasmus 
Schüller är överraskande bra som 
bollvinnare. Hjalmar Ekdal 
överträffar alla förväntningar i 
backlinjen, och Vasyutin ser stabil 
ut i målet även om han inte sattes 
på större prov i premiären.

Det var bra, även om det fanns 
tendenser på det vanliga: vi äger 
matchen i första, missar alla våra 
lägen, och sen tar det andra laget 
över i andra och man får sitta på 
nålar. 

Måste ändå säga Haris Radetinac. 
Slutar aldrig imponera. 

DIF dominerade och vann rättvist 
även om segermålet var 
slumpartat. Schuller visade att 
han kommer dominera på 
mittfältet framöver och Chilli 
visade att om han ställer in 
skärpan sp kommer kunna 
konkurrera i toppen av 
skytteligan.   

2. I matchen mot Varberg var det 
nästan vädret, och framför allt 
vinden som spelade huvudrollen, 
men vad tänker ni om matchen 
och resultatet?

Ja, det är inte lätt att spela med 
det vädret så att det blev 4 mål i 
den matchen är helt galet. Stabilt 
rakt igenom lite stress när dem 
gjorde 1-2, men efter Bärkroth gör 
3-1 så satt man lugnt i soffan. 
Gillar vårt sätt att stänga 
matcherna hitils mot Elfsborg, 
Peking o Varberg. Första målet är 
alltid viktigt, en fördelen har vi 
tagit i alla tre matcherna 

Matchen blev inte särskilt 
välspelad och DIFs spel kom inte 
riktigt upp i den nivå man 
förväntat sig, kanske på grund av 
vädret. Det är ett styrkebesked att 
vinna denna typer av matcher 
ändå, och med facit i hand bra 
coachat av Kim och Tolle som 
tidigt gick ner på fembackslinje 
för minimera chansen till 
kvittering på huvudet av Varbergs 
långa spelare. Bytet oroade mig 
dock, för om Varberg hade 
kvitterat hade vi haft svårt att 
ställa om till mer offensivt spel. 
Oerhört fina individuella 
prestationer av Magnus Eriksson 
och Nicklas Bärkroth dämpade 
dock den oron.

Bra genomförd match. Svårt 
såklart svårare att spela vårt 
passningsspel när det blåser så 
mycket. Vi mötte dessutom ett lag 
bestående av jättar. Men jag 
tycker att vi kontrollerade 
matchen bra. Sista målet var bara 
klass! 

Skickligt att lyckas vinna utan att 
glänsa. Individuella prestationer 
vid både 1-0 och 3- målet 
avgjorde.

3. Med tanke på de många 
nyförvärven och de stora 
förändringarna i truppen, hur går 
tankarna runt att tränarna lyckats 
få ihop bitarna så pass snabbt? 

Ja, att få in så många nya spelare 
är inte lätt så där kvitterar Bosse 
o kim o tolle ut bra betyg helt 
klart. Nu finns ju en underbar mix 
mellan ungt och hungrigt samt 
rutinerat så tycker vi har en härlig 
mix i laget 2021. Så jag ser fram 
emot att se vad dagens trupp kan 
åstadkomma. 

Imponerande hur de fått ihop 
laget så fort. Efter någon enstaka 
svajig träningsmatch på 
försäsongen har det sett väldigt 
bra och färdigt ut. 

Jag tror att det ligger även mycket 
på Bosse, som har gjort dealen. 
Men det här är resultatet av att vi 
har en fungerande organisation 
som håller även för stora 
förändringar. 

Fantastiskt bra arbete hittills! Vi 
har fortfarande kombinationer vi 
ännu inte prövat, ska bli väldigt 
intressant att se om vi formerar 
mer defensivt mot Malmö

4. I dagens match är det 
guldfavoriterna Malmö som är på 
besök. Hur går tankarna om 
Malmö och deras inledning på 
Allsvenskan 2021?

Malmös kryss hemma mot 
Östersund var nog en rejäl 
missräkning. Segrarna mot bajen 
och häcken är ju bra gjort så 
Malmö blir bra även 2021 helt 
klart. 

Jag har bara sett deras premiär 
mot Hammarby då de var helt 
överlägsna spelmässigt men 
resultatet blev jämnare då HIF var 
väldigt effektiva framåt. 2-1 borta 
mot Häcken är bra, och 1-1 
hemma mot ÖFK är förstås en 
missräkning, men jag tror 
Östersund kan överraska många 
lag i år. 

Jag tycker inte att de imponerar. 
De känns inte lika på rull som oss. 
Verkar ha haft svårt att spela ihop 
ett lag. Men de har en på pappret 
imponerande trupp och är såklart 
guldfavoriter. Så de kommer väl 
igång förr eller senare. 

Malmö har slarvat i matcherna 
mot bajen och ÖFK. De har mer 
att ge och kommer säkerligen bli 
bättre ju längre säsongen lider. 
Hoppas vi går för seger  i dag , så 
vi kan ha ett litet försprång inför 
fortsättningen av säsongen för det 
lär behövas och vi ska kunna 
utmana om guldet på riktigt.

5. Hur lyder era profetior om 
matchen? 

Ja, dagens match mot Malmö blir 
otroligt spännande att följa ser 
mest fram emot mittfälts kampen 
mellan Schuller och Christiansen. 
Vasyutin håller nollan tar en straff 
i 87e minuten. Resultatet blir 1-0 
målskytt tippas Holmberg idag. 
Kamp i 90 minuter om vartenda 
millimeter blir det garanterat,  
mycket prestige och Tele 2 
underlaget blir avgörande Malmö 
trivs ju inte på plastmattan så det 
kommer vi utnyttja väl. 

Det kommer bli en väldigt jämn 
och tuff match. Kan det bli en 
uddamålsseger med 1-0 där Haris 
blivit inbytt och avgjort i slutet? 

Jag tror på vinst. Vi har en bra 
form och är väldigt starka mot 
Malmö, speciellt hemma. 

Vi kommer att få se en väldigt 
jämna match spelmässigt, lyckas 
vi se till att Christiansen inte får 
dominera helt i speluppbyggandet 
för malmö samtidigt som vi kan 
sätta några av de målchanser vi 
vaskar fram så tar vi tre poäng. 
Kujo kommer In sista 15 och 
avgör sent, 2-1 till DIF!

Namn Martin Johansson Jonas Teng Hamid Ershad Sarabi Fredrik Dalheim
Ålder 45 år 45 år 36 år 40 år
Ort Trollhättan Södermalm Blåsut Gärdet

 1.Hur var hemmapremiären, mot 
Norrköping? Vad tycker ni om 
lagets insats och någon spelare 
som sticker ut? 

Jag tycker det var starkt att vinna 
mot Norrköping, det var ju 
längesedan vi tog alla 3 poängen 
mot dem hemma, så riktigt bra 
gjort. Första  halvlek var enormt 
bra utan utdelning men Haris 
löste ju dem tre poängen i andra 
halvlek. Stack ut? Jag vill nog 
säga laget som helhet, faktiskt, så 
laget får mitt högsta betyg. 

Hemmapremiären såg väldigt bra 
ut spelmässigt där vi var klart 
bättre än Peking över hela 
matchen. Vi hade svårt att få in 
bollen, men det löste ju Haris till 
slut. Jag tycker kollektivet ser 
väldigt bra ut, men ska man lyfta 
några särskilda är det förstås 
Haris som trots bänkstarter 
numera kommer in med 
fantastisk inställning och avgör 
matchen. Mange Eriksson har 
hittat sin roll på mittfältet och 
som kapten väldigt bra. Rasmus 
Schüller är överraskande bra som 
bollvinnare. Hjalmar Ekdal 
överträffar alla förväntningar i 
backlinjen, och Vasyutin ser stabil 
ut i målet även om han inte sattes 
på större prov i premiären.

Det var bra, även om det fanns 
tendenser på det vanliga: vi äger 
matchen i första, missar alla våra 
lägen, och sen tar det andra laget 
över i andra och man får sitta på 
nålar. 

Måste ändå säga Haris Radetinac. 
Slutar aldrig imponera. 

DIF dominerade och vann rättvist 
även om segermålet var 
slumpartat. Schuller visade att 
han kommer dominera på 
mittfältet framöver och Chilli 
visade att om han ställer in 
skärpan sp kommer kunna 
konkurrera i toppen av 
skytteligan.   

2. I matchen mot Varberg var det 
nästan vädret, och framför allt 
vinden som spelade huvudrollen, 
men vad tänker ni om matchen 
och resultatet?

Ja, det är inte lätt att spela med 
det vädret så att det blev 4 mål i 
den matchen är helt galet. Stabilt 
rakt igenom lite stress när dem 
gjorde 1-2, men efter Bärkroth gör 
3-1 så satt man lugnt i soffan. 
Gillar vårt sätt att stänga 
matcherna hitils mot Elfsborg, 
Peking o Varberg. Första målet är 
alltid viktigt, en fördelen har vi 
tagit i alla tre matcherna 

Matchen blev inte särskilt 
välspelad och DIFs spel kom inte 
riktigt upp i den nivå man 
förväntat sig, kanske på grund av 
vädret. Det är ett styrkebesked att 
vinna denna typer av matcher 
ändå, och med facit i hand bra 
coachat av Kim och Tolle som 
tidigt gick ner på fembackslinje 
för minimera chansen till 
kvittering på huvudet av Varbergs 
långa spelare. Bytet oroade mig 
dock, för om Varberg hade 
kvitterat hade vi haft svårt att 
ställa om till mer offensivt spel. 
Oerhört fina individuella 
prestationer av Magnus Eriksson 
och Nicklas Bärkroth dämpade 
dock den oron.

Bra genomförd match. Svårt 
såklart svårare att spela vårt 
passningsspel när det blåser så 
mycket. Vi mötte dessutom ett lag 
bestående av jättar. Men jag 
tycker att vi kontrollerade 
matchen bra. Sista målet var bara 
klass! 

Skickligt att lyckas vinna utan att 
glänsa. Individuella prestationer 
vid både 1-0 och 3- målet 
avgjorde.

3. Med tanke på de många 
nyförvärven och de stora 
förändringarna i truppen, hur går 
tankarna runt att tränarna lyckats 
få ihop bitarna så pass snabbt? 

Ja, att få in så många nya spelare 
är inte lätt så där kvitterar Bosse 
o kim o tolle ut bra betyg helt 
klart. Nu finns ju en underbar mix 
mellan ungt och hungrigt samt 
rutinerat så tycker vi har en härlig 
mix i laget 2021. Så jag ser fram 
emot att se vad dagens trupp kan 
åstadkomma. 

Imponerande hur de fått ihop 
laget så fort. Efter någon enstaka 
svajig träningsmatch på 
försäsongen har det sett väldigt 
bra och färdigt ut. 

Jag tror att det ligger även mycket 
på Bosse, som har gjort dealen. 
Men det här är resultatet av att vi 
har en fungerande organisation 
som håller även för stora 
förändringar. 

Fantastiskt bra arbete hittills! Vi 
har fortfarande kombinationer vi 
ännu inte prövat, ska bli väldigt 
intressant att se om vi formerar 
mer defensivt mot Malmö

4. I dagens match är det 
guldfavoriterna Malmö som är på 
besök. Hur går tankarna om 
Malmö och deras inledning på 
Allsvenskan 2021?

Malmös kryss hemma mot 
Östersund var nog en rejäl 
missräkning. Segrarna mot bajen 
och häcken är ju bra gjort så 
Malmö blir bra även 2021 helt 
klart. 

Jag har bara sett deras premiär 
mot Hammarby då de var helt 
överlägsna spelmässigt men 
resultatet blev jämnare då HIF var 
väldigt effektiva framåt. 2-1 borta 
mot Häcken är bra, och 1-1 
hemma mot ÖFK är förstås en 
missräkning, men jag tror 
Östersund kan överraska många 
lag i år. 

Jag tycker inte att de imponerar. 
De känns inte lika på rull som oss. 
Verkar ha haft svårt att spela ihop 
ett lag. Men de har en på pappret 
imponerande trupp och är såklart 
guldfavoriter. Så de kommer väl 
igång förr eller senare. 

Malmö har slarvat i matcherna 
mot bajen och ÖFK. De har mer 
att ge och kommer säkerligen bli 
bättre ju längre säsongen lider. 
Hoppas vi går för seger  i dag , så 
vi kan ha ett litet försprång inför 
fortsättningen av säsongen för det 
lär behövas och vi ska kunna 
utmana om guldet på riktigt.

5. Hur lyder era profetior om 
matchen? 

Ja, dagens match mot Malmö blir 
otroligt spännande att följa ser 
mest fram emot mittfälts kampen 
mellan Schuller och Christiansen. 
Vasyutin håller nollan tar en straff 
i 87e minuten. Resultatet blir 1-0 
målskytt tippas Holmberg idag. 
Kamp i 90 minuter om vartenda 
millimeter blir det garanterat,  
mycket prestige och Tele 2 
underlaget blir avgörande Malmö 
trivs ju inte på plastmattan så det 
kommer vi utnyttja väl. 

Det kommer bli en väldigt jämn 
och tuff match. Kan det bli en 
uddamålsseger med 1-0 där Haris 
blivit inbytt och avgjort i slutet? 

Jag tror på vinst. Vi har en bra 
form och är väldigt starka mot 
Malmö, speciellt hemma. 

Vi kommer att få se en väldigt 
jämna match spelmässigt, lyckas 
vi se till att Christiansen inte får 
dominera helt i speluppbyggandet 
för malmö samtidigt som vi kan 
sätta några av de målchanser vi 
vaskar fram så tar vi tre poäng. 
Kujo kommer In sista 15 och 
avgör sent, 2-1 till DIF!
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1 0Djurgården - IFK Norrköping

78’ Radetinac
Domare Mohammed Al-Hakim

Ändringar i matchtruppen sedan senast
IN: Finndell, Vaiho, Asoro, 
UT: Banda, Edwards (Sjuk), Widell Zetter-

ström (sjuk)

Matchhändelser
Inga byten, mål eller varningar i första

Halvtid
46’    IN: E Andersson  UT: Schüller
66’   IN: Nyman UT: Lewi
69’    IN: Radetinac  UT: Bärkroth
75’   IN: Castegren  

 UT: Bergmann Johannesson
78’    1-0 Radetinac (ass: Eriksson)
81’    IN: Löfgren  UT: Holmberg  

(vi spelare 5-3-2 efter bytet)
83’     Castegren
83’   IN: Alvarez UT: Lund
87’    IN: Asoro UT: Chilufya

Matchen i siffror
Bollinnehav 45 - 55
Avslut  24 - 10
...på mål 6 - 3
Hörnor  10 - 3
Gula kort 0 - 1
Offside  1 - 1
Frisparkar 5 - 14

Luftdueller 15 - 22
Lyckade passningar, 
 77%-81
Förväntat mål sett till chanser
 2,07 - 0,66
PPDA* 12,3 - 10,5

* ju lägre siffra desto hårdare pressspel - beräk-
nas utifrån hur många passningar motståndaren 
får göra i snitt innan avbrott
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Allsvenskan omg  2
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Djurgården     4,19
 15  Aleksandr Vasiutin (MV)  4,00
 3 Hjalmar Ekdal  4,06
 4 Jacob Une Larsson  3,77
 5  Elliot Käck  2,84
 6  Rasmus Schüller  46’ 4,45*
 7  Magnus Eriksson (K)  3,65
 13 Hampus Finndell  3,52
 14 Edward Chilufya  87’ 3,35
 17 Kalle Holmberg  81’ 3,50
 19  Nicklas Bärkroth  69’ 3,13
 23  Aslak Fonn Witry  3,19

Ersättare 
 30  Tommi Vaiho 
 8  Elias Andersson  46’ 2,45
 9  Haris Radetinac  69’  4,06
 10 Joel Asoro  87’ 2,14
 12  Emmanuel Banda 
 16  Jesper Löfgren  81’ 2,97
 20  Emir Kujovic 

Tränare
Tomas Lagerlöf/Kim Bergstrand 4,26

Norrköping  2,42 
1. Oscar Jansson (MV)
4. Marco Lund Nielsen  83’
6. Linus Wahlqvist (K)
7. Alexander Fransson
8. Ísak Bergmann Jóhannesson  75’
9. Samuel Adeniyi Adegbenro
10. Jonathan Levi  66’
13. Abdulrazaq Ishaq
16. Viktor Agardius
18. Ari Freyr Skúlason
99. Sead Haksabanovic

Ersättare
29. Julius Lindgren (MV)
2. Henrik Castegren  75’ 
3. Finnur Tomas Palmason
5. Christoffer Nyman  66’
20. Kevin Javier Alvarez Hernandez  83’
21. Dino Salihovic
23. Maic Sema

Tränare
Rickard Norling
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Bilder: 
UTV: Hampus Finndell var tillbaka i laget     
UTH: Elias Andersson med sin första Allsvenska halvlek för 
DIF när han byttes in till andra halvlek
Nedan : 
Bärkroth gjorde en bra match mot sitt gamla lag
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1 3Varberg BoIS - Djurgården

43’ Stanisic
Domare Fredrik Klitte Finndell 20’

Witry (str) 30’
Bärkroth 81’

Ändringar i matchtruppen sedan senast
IN:Banda, UT: Asoro

Matchhändelser
20’    1-0 Finndell (ass: Eriksson)
30’    2-0 Witry (straff) 
43’    2-1 Stanisic, 
45’     Tranberg

Halvtid
46’    IN: Löfgren UT: Cilufya  

(Vi spelade 5-3-2 efter bytet)
55’     Une Larsson
62’     Witry
64’     Stanisic
73’    IN: Fofana, Moon, Matthews
  UT: Stansic, Carlos, Tranberg
77’    IN: Radetinac   UT: Holmberg
81’    3-1 Bärkroth (ass: Eriksson)
87’    IN: Banda UT: Schüller
89’    IN: Karlsson, Winbo
  UT: Lindner, Zackrisson
90+1 ’    IN: Ademi UT: <

Matchen i siffror
Hemmalagets siffor först
Bollinnehav 46 - 54
Avslut  10 - 7
...på mål 4 - 6
Skott innanför straffområdet
 10 - 5
Hörnor  6 - 3
Gula kort 2 - 2
Offside  2 - 0
Frisparkar 6 - 26

Dueller 59 - 75
Luftdueller 36 - 20
Lyckade passningar 60% - 63%

Förväntat mål sett till chanser
 1,68 - 1,55
Lyckade dribblingar 2 - 11

Allsvenskan omg 3
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Djurgården     3,09
 15  Aleksandr Vasiutin (MV)  3,45
 3 Hjalmar Ekdal  3,68
 4 Jacob Une Larsson  3,23
 5  Elliot Käck  3,18
 6  Rasmus Schüller  87’ 3,68
 7  Magnus Eriksson (K)  4,14
 13 Hampus Finndell   3,59
 14 Edward Chilufya  46’ 3,64
 17 Kalle Holmberg  77’ 2,59
 19  Nicklas Bärkroth   79’ 3,95
 23  Aslak Fonn Witry    3,18

Ersättare 
 30  Tommi Vaiho 
 8  Elias Andersson
 9  Haris Radetinac  77’ 2,76
 11  Albion Ademi  90+1’ 2,24
 12  Emmanuel Banda  87’ 2,33
 16  Jesper Löfgren  46’ 3,24
 20  Emir Kujovic  2,28

Tränare
Tomas Lagerlöf/Kim Bergstrand 3,71

Varberg 3,38 
 1  August Strömberg
 2   Jon Birkfeldt (K)
 3  Hampus Zackrisson  89’
 4  Oliver Stanisic    73’
 7  Robin Tranberg   73’
 12  Simon Karlsson Adjei
 18  Joakim Lindner  89’
 23  Anton Liljenbäck
 36  Jean Carlos De Brito  73’
 88  Albert Ejupi
 99  Robin Simovic

Ersättare
 93  Philip Mårtensson
 6  Albin Winbo  89’
 8  Luke Le Roux
 14  Adama Fofana  73’
 17  Tashreeq Matthews  73’
 21  Victor Karlsson  89’
 24  Ryan Moon  73’
 

Tränare
Joakim Persson
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Bilder: 
UTV: Vasyutin var aktiv som vanilgt  
UTH: Bärkroth har haft en mycket bra inledning på 2021
Nedan: Käck stod för en bra match, här i närkamp med 
Varbergs Simon Karlsson Adjei 
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Två helt olika matcher i den andra och tredje omgången av Allsvenskan. På 
Tele2 hade vi det mesta av spelet och skapade också de flesta chanserna men 
det dröjde innan målet kom. Norrköping hade svårt att komma till lägen men 
visst stack de upp och då var de inte ofarliga. Det blev dock inhoppande Haris 
Radetinac som blev matchvinnare. I ett anfall där Haris på Benny Guldfot-vis l 
hamnade långt upp i straffområdet. När Mange Eriksson sköt och Haris på ett 
mycket elegant sätt kunde skarva bollen runt utrusande Oscar Jansson såg det 
ut som att det kunde varit offside. Men Haris stod helt rätt och målet godkändes 
helt korrekt. 

I Varberg blev det helt annorlunda match, mycket på grund av vädret. Starka 
vindar och en arena som inte har läktare runt om gjorde att med/motvinden 
påverkade spelarna mycket. Vasyutin hade önskat att vi skulle vinna lottningen 
och få medvind i första halvlek, vilket också blev fallet. I Varberg var det en 
lång startelva som tog emot. Kanske en av de längsta i ALlsvenskans historia 
med en snittlängd på 189,2 där anfallaren Simovic är längst med sina 197 cm. 
DIFs startelva snittade på 178,5 cm... Men det hindrade inte Hampus Finndell 
att nicka in sitt första allsvenska mål. Ett inlägg från Eriksson hittade Ham-
pus helt omarkerad i straffområdet och 1-0 satt snyggt. Tio minuter senare, på 
en hörna tar en Varberg-försvarare bollen med handen och domaren kan inte 
ungå att blåsa straff. Straffen sätter Witry säkert mitt i målet efter att målvakten 
kastat sig till höger. Men Varberg skulle komma tillbaka, efter en hörna lyckas 
inte Holmberg rensa utan bollen hamnar hos Stanisic som kan reducera strax 
innan paus. I andra, när vi spelade i motvind gick vi ner på 5-3-2, när Chilufya 
byttes mot Löfgren som tog mitt-mittbacks positionen. Chanserna för Varberg 
blev färre och med deras desperation öppnades försvaret upp sig för kontringar. 
Med 10 minter kvar satte Mange Eriksson upp en boll i motvinden som stan-

Helt olika matchbilder i de 
senaste matcherna

nade upp lagom för att Bärkroth skulle kunna ta hand om bollen. Med en väldigt 
snygg avslutning, en lätt chip över målvakten kunde han sätta 3-1 och matchen 
var avgjord.  

Så trots helt olika matchbilder kunde vi bärga alla sex poängen i dessa två 
matcher. Det kändes ganska tryggt i bäda matcherna men med lite marginaler 
emot oss hade vi också kunnat tappa poäng. Det känns bra att laget jobbar så 
bra för varandra och att sista utposten Vasyutin är så stabil och även aktiv i sitt 
försvarsspel. 

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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Malmö FF
Bildades 24 februari 1910
2021 spelar man sin 85:e säsong i högsta serien
2020: Etta
Hemmaarena: Stadion (24 000)
Publikrekord: 29 328 mot Helsingborg 29 sept 1967 
(Malmö Stadion), 24 148 mot Mjällby 7 nov 2010 (Swedbank 
Stadion)
Flest mål 2020: Isaac Kiese Thelin 11 mål, Anders 
Christansen 8 mål, Jo Inge Berget 6 mål
Tränare  Jon Dahl Tomasson f 1976, sedan 2020  
(andra säsongen)
Sv mästare: 1944, -49, -50, -51, -53, -65, -67, -70, -71, -74, 
-75, -77, -86, -88, 2004, -10, -13, -14, -16, -17 och -20 samt seriesegrare 1985, -86, -87, -88, -89
Cupmästare: 1944, -46, -47, -51, -53, -67, -73, -74, -75, -78, -80, -84, -86, -89

Truppförändningar 2021: 
Spelare in: Antonio Colak (PAOK, lån), Veljko Birmancevic (FC Cukaricki), Ismaël 
Sidibé (AS Performance de Kabala)
Spelare ut: Rasmus Bengtsson, Behrang Safari, Dusan Melicharek (alla tre avslutat 
karriären), Samuel Adrian, Linus Borgström (Falkenbergs FF, lån), Marcus Antonsson 
(Halmstads BK, lån), Arnor Traustason (New England Revolution), Romain Gall (Örebro 
SK, lån)

Senaste resultaten - målskyttar Malmö inom parantes
MFF-Hammarby 3-2 (Christiansen (str), Rieks, Knudsen)
Häcken-MFF 1-2 (Ahmedhodzic, Rieks)
MFF-Östersund 1-1 (Colak) 

Senaste laguppställning (3-5-2) 
Malmö - Östersund 25 april 1-1 (0-0)

M Johansson
A Ahmedhodzic, F Brorsson, J Bruun Knudsen

E Larsson, B Innocent (UT 88), O Toivonen, A Christiansen, S Rieks (UT 79)
J I Berget (UT 33), A Colak

Ersättare: Nilsson (MV), Rakip, Beijmo, V Birmančević (IN 79), 
A Nalic (IN 33), L Ladegaard Nielsen, S Nanasi (IN 88)
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Inte en säsong inleds väl med att Malmö inte 
får vara favoriter till seriesegern? Men det är 
också svårt att försvara ett guld, mycket på gr-
und av att truppen sätts på prov under augusti 
när kvalspelet till europa skall spelas. Malmö 
försvarade gulded både 2014 och 2017 och tog 
därmed guld två år i rad vid de två senaste till-
fällena. Kan de klara det även 2021?

Att de fått behålla Christiansen i truppen är så 
klart en viktig kugge. Christinsen är an av de 
bästa mittfältarna i Allsvenskan och därmed 
en av de vikitgaste spelarna i serien och han är 
också redan nu den spelare som leder poängli-
gan i Malmö med ett mål och två assist. Trup-
pen i är även i övrigt i stort sett intakt. Man 
har tappat Isaac Kiese Thelin vars lånetid gick 
ut och han återvände till Anderlecht (men nu 
utlånad till turkiska Kasimpasa. I fjol var han 
malmös bästa målskytt med 14  mål på 25 
matcher. Men kanske Søren
Rieks är den vi ska se upp med lite extra idag? 
Redan två mål på de tre första matcherna mot 
fem under hela förra säsongen. Eller så klart 
Ola Toivonen som gjorde åtta mål förra året, 
bla båda målen på oss här på Tele2, även om 

det inte räkte till seger den gången efter vår br-
agdartade vändning på slutet. 

På målvaktssidan är det fortfarande Marko Jo-
hansson som vaktar buren medan Johan Dahl-
in är skadad, en skada som han drog på sig un-
der sommaren 2020 och då Marko återkallades 
från lån till Mjällby där han gjorde succé i 
början av Allsvenskan 2020. Nu är Dahlin på 
väg tillbaka men förväntas inte spela innan EM 
under de sex matcher som Malmö ska spela (de 
spelar en match från omg 13 innan omg åtta (se 
nästa uppslag).

Av nyförvärven så har anfallaren, som tänkt 
som Thelins ersättare, Colak lyckats bäst. Två 
starter så här långt och i senaste matchen 
gjorde han sitt första mål för MFF. Ett mål som 
betydde 1-0 men som bara räckte till en poäng  
trots stort spelövertag för Malmö. 

Räkna med ett revanchsuget Malmö, dels för 
poängtappet mot Östersund men även efter se-
naste matchen här mot oss. 

STEFAN ERLANDSSON

Favorittippade skåningar

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

I den högsta serien  
Allsvenskan 129  42  30 57 160-200
Stadion 31 11 5 15 40-46  
Råsunda 26 12 7 7 41-33
Tele2Arena  7 4  1  2  12-7 

Näst högsta serien (2000) 2 2 0 0 8-1  
Stadion 1 1 0 0 6-1       
SM-slutspel (1988) 2 0 1 1 3-7
Råsunda 1 0 1 0 0-0
Mästerskapsserien (1991) 2 0 2 0 1-1 
Stadion 1 0 1 0 0-0
Svenska Cupen Finaler 3  1 0 2 4-5
1951 (Råsunda)     1-2
1989 (Råsunda)     0-3
2018 (Tele2)     3-0

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

BENGT EKSTEDT
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Djurgårdens IF 3 3 0 0 6-1 5 9
AIK 4 3 0 1 5-2 3 9
IK Sirius 4 2 2 0 5-3 2 8
Kalmar FF 4 2 2 0 3-1 2 8
IFK Norrköping 4 2 1 1 6-3 3 7
Malmö FF 3 2 1 0 6-4 2 7
IF Elfsborg 4 2 0 2 4-4 0 6
Östersunds FK 4 1 2 1 7-3 4 5
IFK Göteborg 4 1 2 1 5-4 1 5
Hammarby IF 4 1 1 2 5-6 -1 4
Halmstads BK 4 1 1 2 3-4 -1 4
Varbergs BoIS 4 1 1 2 4-7 -3 4
Degerfors IF 3 1 0 2 3-5 -2 3
BK Häcken 4 0 1 3 3-6 -3 1
Mjällby AIF 3 0 1 2 0-3 -3 1
Örebro SK 4 0 1 3 0-9 -9 1

Tabellen uppdaterad 2 maj
Omgång 2

17 april Hammarby - Mjällby AIF 2 - 0
18 april BK Häcken - Malmö FF 1 - 2

Degerfors IF - Kalmar FF 0 - 1
Östersund - Örebro 5 - 0
Djurgården - IFK Norrköping 1 - 0
IK Sirius FK - Halmstad 1 - 0

19 april IFK Göteborg - AIK 2 - 0
Varbergs BoIS FC - IF Elfsborg 1 - 3

Omgång 3
24 april BK Häcken - IK Sirius FK 1 - 2
25 april IFK Norrköping FK - Halmstad 2 - 1

Kalmar FF - Örebro 1 - 0
Varbergs BoIS FC - Djurgården 1 - 3
AIK - Hammarby 2- 0
Malmö FF - Östersund 1 - 1

26 april IF Elfsborg - Mjällby AIF 1 -0
IFK Göteborg - Degerfors IF 2- 3
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1 maj IK Sirius FK - Kalmar FF 1 - 1
2 maj Halmstad - IFK Göteborg 1 - 1

Örebro - IFK Norrköping FK 1 - 1
Östersund - Varbergs BoIS FC 0 - 3
AIK - IF Elfsborg 1 - 2
Hammarby - BK Häcken 1 - 0

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

Omgång 7
16 maj Degerfors IF - Örebro

Hammarby - Djurgården
IF Elfsborg - Halmstad

17 maj IFK Göteborg - IK Sirius FK
Malmö FF - Kalmar FF
Mjällby AIF - BK Häcken
Varbergs BoIS FC - IFK Norrköping FK
Östersund - AIK

Omgång 8
22 maj AIK - Mjällby AIF

Östersund - IK Sirius FK
23 maj Halmstad - Degerfors IF

Kalmar FF - Hammarby
BK Häcken - Varbergs BoIS FC
Djurgården - IFK Göteborg

24 maj IF Elfsborg - IFK Norrköping FK
 Örebro - Malmö FF

Omgång 13
20 maj Malmö FF - IF Elfsborg
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Skytteliga

2 Witry 3 Turgott (ÖFK)

1 Chilufya, Radetinac    Adegbenro (NOR), 

   Bärkroth, Finndell    Ndione (IFE)

Passningsliga

3 Eriksson 2 Bergmann Jóhannesson (NOR)
1 Bärkroth    Ssewankambo (ÖFK)
   Holmberg    Berg (KFF), Boakye (HBK)

Poängliga

3 Eriksson 0+3 4 Ndione (IFE) 3+1
2 Witry 2+0 3 Turgott (ÖFK), Adegbenro (NOR)  3+0
   Bärkroth 1+1    Khalili (HIF), Bergman Jóhannesson (NOR) 2+1

   Christiansen (MFF), Berg (MFF) 1+2

Varningar

2 Witry 3 Rømer (IFE), 
1 Eriksson    Netabay, Hellborg (SIR)
   Une Larsson 17 Spelare med 2 gula kort

Utvisningar (Lag)

0 DIF 1 Östersund

Varningar (lag)
4 DIF 13 Elfsborg
 11 Häcken

10 Sirius, Hammarby
8 Östersund
7 Göteborg
6 AIK, Varberg

   Halmstad
5 Degerfors, Norrköping
4 Örebro, Kalmar
2 Malmö, Mjällby

Avstängningar (lag)
0 DIF 3 Östersund

   Sirius
 1 Elfsborg

Straffar, för (Lag, % som gått i mål)

1 DIF (100%) 1 Malmö (100%), Elfsborg (100%)
   Kalmar (100%) AIK (100%)
   Häcken (100%) 

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

0 DIF 1 Hammarby (100%), Sirius (100%)
1 Degerfors (100%), Varberg (100%)
   Elfsborg (100%), Mjällby (100%)

Räddningsprocent
90% Vasyutin 88,9% Hägg Johansson (KFF)

87% Keita (ÖFK)
85,7% Mitov Nilsson (SIR)

Hållit nollan
2 Vasyutin 3 Janošević (AIK)

   Hägg Johansson (KFF)
2 Keita (ÖFK), Anetis (GBG)

Nyckelpassningar
7 Witry 13 Larsson (AIK)
6 Eriksson 12 Larsson (IFE)
5 Holmberg      Haksabanovic (NOR)
En nyckelpassning är en passning som leder till ett avslut på mål.

Bollåtererövringar
30 Schüller 36 Strand (IFE)

20 Ekdal    Romario (KFF)
     Witry, Eriksson 35 Eriksson (GBG), Ejupi (VAR)

Målrikaste match
Malmö - Hammarby 3-2 (omg 1)
Östersund - Örebro 5-0 (omg 2)
Göteborg - Degerfors 2-3 (omg 3)

Största seger
Östersund - Örebro 5-0

Avstängda omg 4

Nahom Girmai Netabay (SIR) Gula Kort
Adam Hellborg (SIR) Gula Kort
André Rømer (ELF) Gula Kort
Frank Arhin (ÖFK) Utvisad senaste matchen

Skytteliga

2 Witry 3 Turgott (ÖFK)

1 Chilufya, Radetinac    Adegbenro (NOR), 

   Bärkroth, Finndell    Ndione (IFE)
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2 Witry 2+0 3 Turgott (ÖFK), Adegbenro (NOR)  3+0
   Bärkroth 1+1    Khalili (HIF), Bergman Jóhannesson (NOR) 2+1

   Christiansen (MFF), Berg (MFF) 1+2

Varningar

2 Witry 3 Rømer (IFE), 
1 Eriksson    Netabay, Hellborg (SIR)
   Une Larsson 17 Spelare med 2 gula kort

Utvisningar (Lag)

0 DIF 1 Östersund

Varningar (lag)
4 DIF 13 Elfsborg
 11 Häcken

10 Sirius, Hammarby
8 Östersund
7 Göteborg
6 AIK, Varberg

   Halmstad
5 Degerfors, Norrköping
4 Örebro, Kalmar
2 Malmö, Mjällby
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 1 Elfsborg

Straffar, för (Lag, % som gått i mål)

1 DIF (100%) 1 Malmö (100%), Elfsborg (100%)
   Kalmar (100%) AIK (100%)
   Häcken (100%) 

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

0 DIF 1 Hammarby (100%), Sirius (100%)
1 Degerfors (100%), Varberg (100%)
   Elfsborg (100%), Mjällby (100%)

Räddningsprocent
90% Vasyutin 88,9% Hägg Johansson (KFF)

87% Keita (ÖFK)
85,7% Mitov Nilsson (SIR)

Hållit nollan
2 Vasyutin 3 Janošević (AIK)

   Hägg Johansson (KFF)
2 Keita (ÖFK), Anetis (GBG)

Nyckelpassningar
7 Witry 13 Larsson (AIK)
6 Eriksson 12 Larsson (IFE)
5 Holmberg      Haksabanovic (NOR)
En nyckelpassning är en passning som leder till ett avslut på mål.

Bollåtererövringar
30 Schüller 36 Strand (IFE)

20 Ekdal    Romario (KFF)
     Witry, Eriksson 35 Eriksson (GBG), Ejupi (VAR)

Målrikaste match
Malmö - Hammarby 3-2 (omg 1)
Östersund - Örebro 5-0 (omg 2)
Göteborg - Degerfors 2-3 (omg 3)

Största seger
Östersund - Örebro 5-0

Avstängda omg 4

Nahom Girmai Netabay (SIR) Gula Kort
Adam Hellborg (SIR) Gula Kort
André Rømer (ELF) Gula Kort
Frank Arhin (ÖFK) Utvisad senaste matchen
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Form Poäng
Djurgården v v v f v v 15
IF Elfsborg f v v f v v 12
AIK v v f v f v 12
Kalmar FF o v v o f v 11
Malmö FF o v v v f f 10
Hammarby o f v f v v 10
Degerfors v f f o v v 10
Sirius o v v o o o 10
Norrköping v v f o f o 8
Östersunds FK f o v o f v 8
Mjällby f f o f v v 7
Varberg v f f o f v 7
BK Häcken o f f f v v 7
IFK Göteborg o f v o o o 7
Örebro f f f o o v 5
Halmstad o f f v f o 5

Sex senaste

Aktuella sviter V
in

st
e
r

U
ta

n
 

Fö
rl

u
st

O
a
v
g
jo

rd
a U
ta

n
 

V
in

st

Fö
rl

u
st

e
r

H
å
ll
it
 

n
o
ll
a
n

M
å
ll
ö
sa

G
jo

rt
 m

å
l

S
lä

p
p
t 

in
 

m
å
l

Djurgården 4 4 7 1
Malmö FF  5 1 1   14 4
Sirius 4 1 1 4 2
Kalmar FF 6 1 1 3 1
AIK 2 2  2 2
IF Elfsborg  1 1  1 1
Östersunds FK 1 1 3 2
IFK Göteborg 1 1 2 3 2
Norrköping 2 2 1 2
Hammarby 1 1 2 1 2
Halmstad 1 1 3 2 3
Degerfors 1 1 1 3
Mjällby 3 2 3 2
Varberg 1 1 3 3
Örebro 4 3 4 3
BK Häcken 1 1 4  2  1  

uppdaterad 2 maj

Form beräknad utifrån de senaste sex matcherna, i alla tävlingsmatcher: Allsvenskan 
och eventuella cupmatcher (efter 90 min, ej förlängning).  
Sviter är endast av matcher i Allsvenskan. Just nu har vi, Kalmar och Malmö levande 
sviter som inleddes 2020. 
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Vinster Djurgården* 4
Utan förlust Kalmar* 6
Oavgjorda Alla utom DIF och AIK 1
Utan vinst Häcken*, Örebro* 4
Förluster Örebro* 3
Hålllit nollan Kalmar 3
Mållösa Örebro* 4
Gjort mål Malmö* 14
Släppt in mål Häcken* 4

* levande svit

Rekord 2021 V
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AIK 2 2 1 1 2 1 2 1 1 5
BK Häcken 1 4 3 1 3 4 14 16
Degerfors IF 1 1 2 2 2 1 3 12 16
Djurgården 3 3 2 3 1 1 1
Halmstad 1 1 3 1 1 2 3 4 11
Hammarby 1 1 1 2 1 1 1 2 2 7 13
IF Elfsborg 2 2 1 1 1 1 2 2 6 16
IFK Göteborg 1 2 1 2 1 2 1 3 2 4 8
Kalmar FF 2 4 1 1 3 1 3 1 4 8
Malmö FF 1 1 4 4 4 2 3
Mjällby 1 1 3 2 1 3 2 9 13
Norrköping 2 2 1 2 1 1 1 2 3 6 11
Sirius 4 1 1 1 4 2 3 5
Varberg 1 1 1 3 2 1 1 3 3 10 14
Örebro 1 1 4 3 1 4 3 11 15
Östersunds FK 1 3 1 2 1 2 1 3 2 3 12



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 1-0 1 8 Mohammed Al-Hakim b k 6 19 14 b 17 b b

25 apr Varbergs BoIS B 3-1 1 8 Fredrik Klitte b k 17 19 6 1 b 14 b 1       b 1

03 maj Malmö FF H 18:30
09 maj Degerfors IF B 15:00
12 maj Östersunds FK H 18:30
16 maj Hammarby IF B 15:00
23 maj IFK Göteborg H 17:30

05 jul Örebro SK H 19:00
12 jul Halmstad BK B 19:00
19 jul IK Sirius H 19:00
25 jul Kalmar FF B 15:00

01 aug BK Häcken H 15:00
08 aug AIK H 15:00
15 aug Mjällby AIF B 15:00
23 aug Mjällby AIF H 19:00
29 aug IK Sirius B 15:00
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 0 270 270 270 219 270 45 52 6 2 20 180 217 270 82 218 0 231 2 0 0 270 76 0 0 0 0 0 0 0

Mål 1 1 1 1 2

 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 

 16  Mathias Nilsson
 27  Johan Dahlin
 30  Marko Johansson

 2  Eric Larsson
 3  Jonas Knudsen 
 8  Pavle Vagic
 14  Felix Beijmo 
 15  Anel Ahmedhodzic
 24  Lasse Nielsen
 29  Noah Eile 
 31  Franz Brorsson
  Ismaël Sidibé

 5  Søren Rieks
 6  Oscar Lewicki 
 7  Erdal Rakip
 10  Anders Christiansen
 19  Veljko Birmancevic
 20  Bonke Innocent
 26  Mubaarak Nuh
 28  David Edvardsson
 32  Jo Inge Berget
 36  Patriot Sejdiu
 37  Sebastian Nanasi

 9  Antonio-Mirko Colak
 11  Ola Toivonen
 22  Adi Nalic 
 39  Amin Sarr
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Kommande matcher
omg 5 Degerfors - Djurgården 9 maj

omg 6 Djurgården - Östersund 12 maj
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Dagens domarteam: Huvuddomare Bojan Pandzic
Assisterande Domare: Peter Allheim, Robin Wilde, Fjärdedomare: Farouk Nehdi


