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

Tufft möte med Häcken och vår gamle bekant “Messias” Högmo väntar på 
Tele2 idag.

Efter en urladdning mot Sirius där allt gick in väntade ett tufft möte på Guld-
fågeln Arena i Kalmar. Kalmar har visat att man skärp till sitt spel och bjuder 
inte på något speciellt inte på hemmaplan. Det var också nära att de lyckades 
göra 1-0 när de fick ett friläge i första halvlek Men ska får man lägen mot oss ska 
man ta vara på dem då vi släppet till ortoligt lite bakåt. Efteråt kommenterade 
Kalmarfans att det var otroligt bra av oss och de var imponerande (och besk-
vikna) över att vi bara släpper till ett skott på mål. Vår defensiv visar sig också i 
att vi bara släppt in sju mål på de första 12 matcherna.

Vi får se vad ett nyvaknat Häcken kan göra mot vårt försvar. För vi vet att Hög-
mo kan väcka ett lag som går trögt. Han gjorde det med oss hösten 2013 och 
har gjort det så här långt med Häcken som började under all förväntan i årets 
allsvenska och tränarbytet var klart redan innan sommaruppehållet

I vårt lag ser det mycket stabilt ut och lagkapten Mange Eriksson imponerar i 
match efter match. Nu med åtta framspelningar och två mål leder han poängli-
gan och målskyttet sprider ut sig i hela laget. Lite oväntat ändå att vår utmärkte 
högerback WItry leder interna skytteligan på fem mål, varav (bara)  två på straff.

Full fart framåt, håll tätt bakåt!

STEFAN ERLANDSSON
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Truppen ändras något nu när fyra 
spelare lånas ut för resten av säsongen. 
Det betyder dock inte att vi de inte kan-
ske får de dem spela, åtminstonde tre av 
spelarna kan spela för oss och låneklub-
ben. 
Spelarna är Mattias Mitku och Axel Wal-
lenborg som lånas ut till IFK Haninge
Isak Hien som lånas ut till Vasalunds IF. 

Spelare födda 1999 eller senare kan spela 
med dubbel speltillhöriget under något 
som heter “Fotbollsutvecklande fören-
ingssamarbetet avseende professionell fot-
bollspelare” vilket innebär att spelare kan 
vara utlånade till en klubb men vid behov 
kallas tillbaka till Djurgården för match-
spel. För var och en av spelarna finns en 
skräddarsydd plan, och i grunden är syftet 
mer frekvent matchspel.

Även Peter McGregor lånas ut, men han 
kan inte delta i Djurgårdens matcher un-

der utlåningsperioden. Han lånas ut till 
Åtvidabergs FF i Division 1 Södra under 
resten av säsongen.

Fortsatt långtidsskadade är Linus Tages-
son och Aleksandr Vasyutin.   Ekdal är till-
baka i spelbart skick och är med i dagens 
matchtrupp. 

Thomas Lagerlöf inför matchen:
– Vi har haft en bra träningsvecka och 
även utvärderat förra matchen precis som 
vi brukar göra. Vi har kunnat köra på 
konstgräs nu inför matchen tack vare milt 
väder så vi har haft bra förberedelser, un-
der lördagen tränade vi inne på Tele2. Vad 
gäller truppen är det många spelare som 
redan är i bra form men som ser ut att ha 
fortsatt stegrande formkurvor. 

Thomas Lagerlöf om BK Häcken:
– De har ändrat formation lite sedan 
tränarbytet och har varierat lite mellan 
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4-5-1 och 4-4-2, men de är relativt lika det 
Häcken som varit tidigare också. Något 
lägre i utgångspositionerna än tidigare 
möjligen.

Tar man i beaktning att de spelat kval-
matcher och därmed möjligen kan vara 
lite möra i kropparna efter det?
– Det kan bli en faktor om det blir en 
match i högt tempo, men vi försöker alltid 
gå ut och köra hårt direkt, framför allt på 
Tele2 med publiken i ryggen, vi vill få en-
ergi och fart i matchen direkt.

Truppen inför matchen

Tommi Vaiho
Jacob Widelll Zetterström

Jesper Nyholm
Hjalmar Ekdal
Jacob Une Larsson
Elliot Käck
Jesper Löfgren

Aslak Witry

Rasmus Schüller
Magnus Eriksson
Elias Andersson
Haris Radetinac
Emmanuel Banda
Hampus Finndell
Edward Chilufya
Nicklas Bärkroth
Emir Kujovic

Joel Asoro
Kalle Holmberg

En av dessa kommer att plockas bort från 
truppen 

STEFAN ERLANDSSON 
+ DIF.SE



DIF
PANELEN

Storsegern senast mot Sirius följdes upp med härlig trepoängare borta mot Kal-
mar. Ett Kalmar som var betydligt bättre än det lag vi mötte i cupen i våras. Det 
var ändå ganska nära poängtapp trots ett kraftigt övertag i framför allt andra halv-
lek och det kunde blivit annorlunda om inte Jacob Widell Zetterström fortsatt 
fredat sitt mål. 
Ett toppskikt i Allsvenskan blir allt tydligare. Vi och Malmö har gått ifrån något 
och sedan följer Hammarby, AIK. Ytterligare ett hack ner finns Norrköping och 
dagens motståndare Häcken samt ett gäng lag runt mitten. 
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Namn Tomasz Pozar Martin Johansson Hamid Ershad Sarabi Jonas Teng
P 39 år 45 år 36 år 45 år
Ort Järfälla Trollhättan Blåsut Södermalm

1. Vi börjar med matchen mot Sirius. 
Storsegern var kanske något stor, 
vilka reflektioner har ni om vår 
insats och motståndet?

Nja, det vet jag inte riktigt. Visst att vi hade 
något flytmål men vi pressade sönder dom 
och hade snarare fler ”givna” lägen som 
brändes. Klar växel ner i andra, 5-1:an inget 
att snacka om. 

Stabilt mot Sirius och det var viktigt med 
seger. Sirius får en tuff höst i bottenskiktet

Det känns bra att vi kan städa av botten/mitten-
lag på hemmaplan. Generellt känns det som att 
det går undan när vi spelar hemma. 
Synd med det insläppta målet men återigen 
stabilt bakåt. Också skönt att studsa direkt från 
0-0 mot Halmstad. Banda levererar igen och det 
är också positivt. 

Mycket bra första halvlek där vi dödade matchen 
med 3 snabba mål i följd. Andra halvlek lite 
avslaget som förväntat eftersom matchen var 
avgjord. Både en styrka och svaghet att vi har 
många målskyttar tänker jag. Bra att många kan 
göra mål samtidigt som att vi saknar en naturlig 
målskytt i form centralt i mitten.

2. Matchen mot Kalmar var mycket 
kamp och jämn åtminstone 
inledningsvis. Vilka spelare vill ni 
hylla?

Magnus Eriksson förstås, Haris som spelar 
upp sig rejält i andra (var riktigt blek i första) 
och Aslak som såg fin ut defensivt också 
vilket inte alltid är fallet. 

Match mot Kalmar borta är alltid luriga. 
Tänkte innan matchen att en fast situation 
skulle bli avgörande vilket det blev onödigt 
spännande fram till slutsignalen efter 
Bätkroths brända lägen men riktigt viktig 3 
poängare Som Mange sa en 1-0 segrar är 
alltid sköna. 

Dels Mange såklart.. Vilken general i mitten. Men 
också otroligt spännande med Asoro, Bärkan och 
Banda som kommer in och skapar så många 
vassa chanser på slutet. Vi skulle haft minst två 
mål till där. 

Jag vill hylla Aslak Witry som gör massor av 
poäng från sin backplats och vi ska vara glada 
att vi har kvar fortfarande. Mange Eriksson som 
är vår viktigaste spelare med sina 
framspelningar och sitt ledarskap.
Haris Radetinac som återigen, säsong efter 
säsong, visar att han håller och trots att han 
oftast är utanför startelvan går in och levererar 
när han får chansen. Definitionen av en 
järnkamin! Och Jacob W-Z i målet måste hyllas. 
Som han tagit chansen! Han kommer att bli 
riktigt, riktigt bra om han får fortsätta vara 
någorlunda skadefri fortsättningsvis.

3. Vad har ni att säga om Kim och 
Tolles laguttagningar och coachning i 
de senaste matcherna

Svårt. Tycker det är få laguttagningar som 
man direkt reagerar på. Lyfte väl som många 
andra på ögonbrynen åt elvan mot Halmstad 
och tyckte byten borde skett mycket tidigare. 
Samtidigt ansåg jag att Haris skulle ut i 
halvtid nu senast så vem fan är jag liksom. 
Det enda bryderiet just nu är ju vilka 
mittbackar som ska spela samt vem som 
startar som vänsterlöpare. 

Kim och Tolle får toppbetyg av mig. Litar att 
dem har koll på träningarna vilka som har 
bäst för dagen o skall spela. 

Jag känner att vi är lite för fega på bortaplan. Jag 
hade önskat att vi var lite mer aggressiva och 
offensiva iaf en period. 

Jag har inte så mycket att säga, de spelar med 
en ganska fast elva med rotation på några få 
positioner och vi ligger i topp i Allsvenskan.
Svårt att klaga på något där, vi har en bra och 
bred trupp, men Kim och Tolle får verkligen alla 
att dra åt samma håll och får ut mycket av vårt 
material.

4. Vilka lag tror ni  kommer att haka 
på jakten på topplaceringarna och 
vilka tror ni kommer att tappa i 
jakten?

Det stör mig att aik trots allt är med där uppe 
trots att de är så jävla under isen på något 
sätt, även om gnagarforum brinner av ilska 
kan man ju inte räkna bort dom. Tror inte de 
hakas av i första taget även om jag hoppas 
att vi kan kasta dom över bord nästa vecka. 
Bajen... ja, de går bra nu dessvärre... 
illavarslande. Göteborg tror jag kan bli tunga 
alldeles strax men räcker inte till Europa.

Topplagen blir Djurgården Malmö AIK o 
Bajen. Tror det blir som 2019 att vi lyfter 
bucklan i december. Allt avgörs i sista 
omgången igen. 

Svårt att säga, men Häcken och Elfsborg ser bra 
ut.. Jag hoppas såklart att bajen och gnaget 
sjunker lite så vi slipper ha med dem där uppe. 
Extra viktigt med kommande derbyt mot aik i det 
avseendet.

Jag tror Hammarby kommer haka på oss och 
Malmö i toppstriden men att kanske Elfsborg 
och AIK kommer sacka efter.

5. Häcken som sagt har ju vaknat till 
liv efter en bedrövlig start. En man 
som är välbekant för oss är Per 
Mathias Høgmo som även kom in 
och fick fart på oss på liknande sätt 
2013. Vad är era reflektioner på 
Høgmo förmåga att få fart på lag i 
utsatt position?

Han har ju något helt klart. Minns hans lugn 
och kändes som en trygg pelare att hålla fast 
vid när vi höll på att blåsa sönder. Hoppas på 
en fin hyllning av honom innan vi sätter in vår 
högsta växel. 

Högmo har ju fått in dem på vinnarspåret så 
något bra har han ju gjort. Tränarbyten har ju 
den effekten i början. 

Det känns som att han är en bra ledare som kan 
hantera grupper och bygga lagkänsla, som vi såg 
hos oss. Och då får han ut mer av alla i laget. 
Modern ledarskap som passar i alla 
organisationer tror jag. Sedan räcker ju det inte 
bara med det. Men det är en grund. 

Att den uppenbarligen är väldigt bra. En gång är 
ingen gång, två gånger är en vana.

6. Våra matcher mot Häcken brukar 
vara en jämn historia, vad tror ni om 
dagens match kommer att se ut, och 
hur går det idag?

Jag är, för första gången på länge, 
fullständigt säker på vinst. Vi har sett så 
inihelvete bra ut hemma och tror på något 
liknande som mot mff och Norrköping. Vi 
blåser av dom i första. 3-1 (2-0) 

Jag tror på en 2-0 seger mot Häcken. Hemma 
slår vi dem så enkelt är det. Mange o Chilli 
målskyttar 

Jag vågar nog säga att det blir målrikt. Hoppas 
såklart på att alla hamnar i Häckens mål. 
Tror på seger med 3-1! 

Uddamålsseger med 1-0 eller 2-1.
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man direkt reagerar på. Lyfte väl som många 
andra på ögonbrynen åt elvan mot Halmstad 
och tyckte byten borde skett mycket tidigare. 
Samtidigt ansåg jag att Haris skulle ut i 
halvtid nu senast så vem fan är jag liksom. 
Det enda bryderiet just nu är ju vilka 
mittbackar som ska spela samt vem som 
startar som vänsterlöpare. 

Kim och Tolle får toppbetyg av mig. Litar att 
dem har koll på träningarna vilka som har 
bäst för dagen o skall spela. 

Jag känner att vi är lite för fega på bortaplan. Jag 
hade önskat att vi var lite mer aggressiva och 
offensiva iaf en period. 

Jag har inte så mycket att säga, de spelar med 
en ganska fast elva med rotation på några få 
positioner och vi ligger i topp i Allsvenskan.
Svårt att klaga på något där, vi har en bra och 
bred trupp, men Kim och Tolle får verkligen alla 
att dra åt samma håll och får ut mycket av vårt 
material.

4. Vilka lag tror ni  kommer att haka 
på jakten på topplaceringarna och 
vilka tror ni kommer att tappa i 
jakten?

Det stör mig att aik trots allt är med där uppe 
trots att de är så jävla under isen på något 
sätt, även om gnagarforum brinner av ilska 
kan man ju inte räkna bort dom. Tror inte de 
hakas av i första taget även om jag hoppas 
att vi kan kasta dom över bord nästa vecka. 
Bajen... ja, de går bra nu dessvärre... 
illavarslande. Göteborg tror jag kan bli tunga 
alldeles strax men räcker inte till Europa.

Topplagen blir Djurgården Malmö AIK o 
Bajen. Tror det blir som 2019 att vi lyfter 
bucklan i december. Allt avgörs i sista 
omgången igen. 

Svårt att säga, men Häcken och Elfsborg ser bra 
ut.. Jag hoppas såklart att bajen och gnaget 
sjunker lite så vi slipper ha med dem där uppe. 
Extra viktigt med kommande derbyt mot aik i det 
avseendet.

Jag tror Hammarby kommer haka på oss och 
Malmö i toppstriden men att kanske Elfsborg 
och AIK kommer sacka efter.

5. Häcken som sagt har ju vaknat till 
liv efter en bedrövlig start. En man 
som är välbekant för oss är Per 
Mathias Høgmo som även kom in 
och fick fart på oss på liknande sätt 
2013. Vad är era reflektioner på 
Høgmo förmåga att få fart på lag i 
utsatt position?

Han har ju något helt klart. Minns hans lugn 
och kändes som en trygg pelare att hålla fast 
vid när vi höll på att blåsa sönder. Hoppas på 
en fin hyllning av honom innan vi sätter in vår 
högsta växel. 

Högmo har ju fått in dem på vinnarspåret så 
något bra har han ju gjort. Tränarbyten har ju 
den effekten i början. 

Det känns som att han är en bra ledare som kan 
hantera grupper och bygga lagkänsla, som vi såg 
hos oss. Och då får han ut mer av alla i laget. 
Modern ledarskap som passar i alla 
organisationer tror jag. Sedan räcker ju det inte 
bara med det. Men det är en grund. 

Att den uppenbarligen är väldigt bra. En gång är 
ingen gång, två gånger är en vana.

6. Våra matcher mot Häcken brukar 
vara en jämn historia, vad tror ni om 
dagens match kommer att se ut, och 
hur går det idag?

Jag är, för första gången på länge, 
fullständigt säker på vinst. Vi har sett så 
inihelvete bra ut hemma och tror på något 
liknande som mot mff och Norrköping. Vi 
blåser av dom i första. 3-1 (2-0) 

Jag tror på en 2-0 seger mot Häcken. Hemma 
slår vi dem så enkelt är det. Mange o Chilli 
målskyttar 

Jag vågar nog säga att det blir målrikt. Hoppas 
såklart på att alla hamnar i Häckens mål. 
Tror på seger med 3-1! 

Uddamålsseger med 1-0 eller 2-1.

STÖTTA BÅGSPÄNNAREN
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Namn Tomasz Pozar Martin Johansson Hamid Ershad Sarabi Jonas Teng
P 39 år 45 år 36 år 45 år
Ort Järfälla Trollhättan Blåsut Södermalm
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stabilt bakåt. Också skönt att studsa direkt från 
0-0 mot Halmstad. Banda levererar igen och det 
är också positivt. 

Mycket bra första halvlek där vi dödade matchen 
med 3 snabba mål i följd. Andra halvlek lite 
avslaget som förväntat eftersom matchen var 
avgjord. Både en styrka och svaghet att vi har 
många målskyttar tänker jag. Bra att många kan 
göra mål samtidigt som att vi saknar en naturlig 
målskytt i form centralt i mitten.

2. Matchen mot Kalmar var mycket 
kamp och jämn åtminstone 
inledningsvis. Vilka spelare vill ni 
hylla?

Magnus Eriksson förstås, Haris som spelar 
upp sig rejält i andra (var riktigt blek i första) 
och Aslak som såg fin ut defensivt också 
vilket inte alltid är fallet. 

Match mot Kalmar borta är alltid luriga. 
Tänkte innan matchen att en fast situation 
skulle bli avgörande vilket det blev onödigt 
spännande fram till slutsignalen efter 
Bätkroths brända lägen men riktigt viktig 3 
poängare Som Mange sa en 1-0 segrar är 
alltid sköna. 

Dels Mange såklart.. Vilken general i mitten. Men 
också otroligt spännande med Asoro, Bärkan och 
Banda som kommer in och skapar så många 
vassa chanser på slutet. Vi skulle haft minst två 
mål till där. 

Jag vill hylla Aslak Witry som gör massor av 
poäng från sin backplats och vi ska vara glada 
att vi har kvar fortfarande. Mange Eriksson som 
är vår viktigaste spelare med sina 
framspelningar och sitt ledarskap.
Haris Radetinac som återigen, säsong efter 
säsong, visar att han håller och trots att han 
oftast är utanför startelvan går in och levererar 
när han får chansen. Definitionen av en 
järnkamin! Och Jacob W-Z i målet måste hyllas. 
Som han tagit chansen! Han kommer att bli 
riktigt, riktigt bra om han får fortsätta vara 
någorlunda skadefri fortsättningsvis.

3. Vad har ni att säga om Kim och 
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Samtidigt ansåg jag att Haris skulle ut i 
halvtid nu senast så vem fan är jag liksom. 
Det enda bryderiet just nu är ju vilka 
mittbackar som ska spela samt vem som 
startar som vänsterlöpare. 

Kim och Tolle får toppbetyg av mig. Litar att 
dem har koll på träningarna vilka som har 
bäst för dagen o skall spela. 

Jag känner att vi är lite för fega på bortaplan. Jag 
hade önskat att vi var lite mer aggressiva och 
offensiva iaf en period. 

Jag har inte så mycket att säga, de spelar med 
en ganska fast elva med rotation på några få 
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hos oss. Och då får han ut mer av alla i laget. 
Modern ledarskap som passar i alla 
organisationer tror jag. Sedan räcker ju det inte 
bara med det. Men det är en grund. 

Att den uppenbarligen är väldigt bra. En gång är 
ingen gång, två gånger är en vana.
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inihelvete bra ut hemma och tror på något 
liknande som mot mff och Norrköping. Vi 
blåser av dom i första. 3-1 (2-0) 
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såklart på att alla hamnar i Häckens mål. 
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ut.. Jag hoppas såklart att bajen och gnaget 
sjunker lite så vi slipper ha med dem där uppe. 
Extra viktigt med kommande derbyt mot aik i det 
avseendet.

Jag tror Hammarby kommer haka på oss och 
Malmö i toppstriden men att kanske Elfsborg 
och AIK kommer sacka efter.

5. Häcken som sagt har ju vaknat till 
liv efter en bedrövlig start. En man 
som är välbekant för oss är Per 
Mathias Høgmo som även kom in 
och fick fart på oss på liknande sätt 
2013. Vad är era reflektioner på 
Høgmo förmåga att få fart på lag i 
utsatt position?

Han har ju något helt klart. Minns hans lugn 
och kändes som en trygg pelare att hålla fast 
vid när vi höll på att blåsa sönder. Hoppas på 
en fin hyllning av honom innan vi sätter in vår 
högsta växel. 

Högmo har ju fått in dem på vinnarspåret så 
något bra har han ju gjort. Tränarbyten har ju 
den effekten i början. 

Det känns som att han är en bra ledare som kan 
hantera grupper och bygga lagkänsla, som vi såg 
hos oss. Och då får han ut mer av alla i laget. 
Modern ledarskap som passar i alla 
organisationer tror jag. Sedan räcker ju det inte 
bara med det. Men det är en grund. 

Att den uppenbarligen är väldigt bra. En gång är 
ingen gång, två gånger är en vana.

6. Våra matcher mot Häcken brukar 
vara en jämn historia, vad tror ni om 
dagens match kommer att se ut, och 
hur går det idag?

Jag är, för första gången på länge, 
fullständigt säker på vinst. Vi har sett så 
inihelvete bra ut hemma och tror på något 
liknande som mot mff och Norrköping. Vi 
blåser av dom i första. 3-1 (2-0) 

Jag tror på en 2-0 seger mot Häcken. Hemma 
slår vi dem så enkelt är det. Mange o Chilli 
målskyttar 

Jag vågar nog säga att det blir målrikt. Hoppas 
såklart på att alla hamnar i Häckens mål. 
Tror på seger med 3-1! 

Uddamålsseger med 1-0 eller 2-1.
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5 1Djurgården - IK Sirius

21’ Une Larsson
26’ Finndell
28’ Eriksson 40’ Chilufya
75’ Banda

Domare Fredrik Klitte
Publik: 7 256 (max 7 282 pga coronarestriktioner)

Kouakou 72’

Matchen i siffror
Bollinnehav 53 - 47
Avslut  23 - 7
...på mål 8 - 2
Hörnor  5 - 2
Gula kort 0 - 5
Offside  1 - 4
Frisparkar 14 - 15

Precisa passningar 467 - 419 
 86% - 85%
 
Förväntat mål sett till chanser
 2,32 - 0,69

Långbollar 61 - 37
Passningar på motståndarens planhalva
 264 - 115
Vunna dueller 44 - 47
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Allsvenskan omg  11
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Djurgården     4,48
 35   Jacob Widell Zetterström (MV) 3,52
  4   Jacob Une Larsson   62’ 4,04
  5   Elliot Käck  3,77
  6   Rasmus Schüller  3,60
  7   Magnus Eriksson (K)  4,83*
  9   Haris Radetinac  62’ 3,04
 13   Hampus Finndell  3,98
 14   Edward Chilufya  4,00
 16   Jesper Löfgren  3,40
 17   Kalle Holmberg  62’ 2,81
 23   Aslak Fonn Witry  3,94

Ersättare 
 30  Tommi Vaiho (MV)
 2  Jesper Nyholm  62’ 2,79
 10  Joel Asoro  81’ 2,70
 12  Emmanuel Banda  79’ 3,65
 19  Nicklas Bärkroth  62’ 2,77
 20  Emir Kujovic  62’ 2,50 
 24  Curtis Edwards  

Tränare
Tomas Lagerlöf/Kim Bergstrand 4,26

Sirius  1,79 
 35  Hannes Sveijer (MV)
 2  Adam Hellborg 
 5  Jamie Roche 
 8  Tim Björkström (K)
 9  Christian Kouakou 
 10  Yukiya Sugita   46’
 11  Nahom Girmai Netabay  46’
 12  Jacob Ortmark   70’
 18  Laorent Shabani  46’
 21  Dennis Widgren  78’
 22  Patrick Nwadike

Ersättare
 1  Karim Fegrouch (MV)
 3  Karl Larson  46’
 16  Herman Sjögrell  70’
 19  Ekin Bulut
 23  Moustafa Zeidan  46’
 26  Mohammed Saeid   46’ 
 27  Johan Karlsson  78’

Tränare
Theodor Olsson/Petter Hansson
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Till vänster, Bandas 5-1 mål i nätmaskorna 
UTV: Chilufya, Haris och Kalle kramar om Une Larsson efter 
hans 1-0-mål
UTH: Banda firar mot publiken 
Nedan: Mange Eriksson gör bra insatser match efter match
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Matchhändelser
21’    1-0 Une Larsson, pass Eriksson  

        efter frispark
26’    2-0 Finndell, pass Chilufya
28’    3-0 Eriksson, pass Schüller
30’     Ortmark
33’     Hellborg
37’     Sugita
40’    4-0 Chilufya, pass Käck
  Halvtid
46’    IN: Zeidan, Saeid, K Larson
  UT: Sugita, Netabay, Shabani
62’    IN: Bärkroth, Nyholm, Kujovic
  UT: Radetinac, Une Larsson,  

 Holmberg
69’     Roche
70’    IN: Sjögrell UT: Ortmark
71’    IN: Banda UT: Schüller
72’   4-1 Kouakou, pass K Larson
75’    5-0 Banda, pass M Eriksson
80’     Saeid
81’    IN: Asoro UT: Chilufya
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0 1Kalmar FF - Djurgården
Domare Kaspar Sjöberg

Publik: 4 163 
WItry 51’

Matchhändelser
Halvtid

51’   Witry Pass M Eriksson (frispark)
59’   Saetra 
65’    IN: Fröling, Sachpekidis
  UT: Johansson, S Ring 
69’    IN: Bärkroth, Banda
  UT: Chilufya, Finndell
76’    IN: Asoro
  UT: Holmberg
83’    IN: Shamoun, Rhöse
  UT: O Berg, Stenmark
84’   Sjöstedt 
90+1’   IN: Nyholm
  UT: Radetinac

Matchen i siffror
Hemmalagets siffor först
Bollinnehav 62 - 38
Avslut  3 - 11
...på mål 1 - 4
Skott innanför straffområdet
 2 - 7
Hörnor  1 - 5
Gula kort 2 - 0 
Offside  1 - 1
Frisparkar 16 - 9

Precisa passningar 552 - 314
Motståndarens planhalva
 192 - 195 
Lyckade passningar 83% - 78%
Luftdueller 16 - 19

Förväntat mål sett till chanser
 0,35 - 2,08

Allsvenskan omg 12

Kä
llo

r: 
 S

ve
ns

kf
ot

bo
ll.

se
, f

oo
ty

st
at

s.
or

g,
 , 

Fo
tM

ob
 

M
at

ch
ra

pp
or

t

Djurgården     3,37
 35  Jacob Widell Zetterström (MV) 4,30*
 4 Jacob Une Larsson  3,00
 5 Elliot Käck  3,10
 6  Rasmus Schüller   1,80
 7  Magnus Eriksson (K)  3,70
 9 Haris Radetinac   90+1’ 3,10
 13 Hampus Finndell  69’ 2,67
 14 Edward Chilufya  2,40
 16 Jesper Löfgren  3,10
 17 Kalle Holmberg  76’ 2,71
 23  Aslak Fonn Witry   3,70

 Ersättare 
 30  Tommi Vaiho 
 2 Jesper Nyholm  90+1’ 2,34
 8  Elias Andersson 
 10 Joel Asoro  76’ 2,20
 12 Emmanuel Banda  69’ 2,67 
 19  Nicklas Bärkroth  69’ 2,36
 20  Emir Kujovic

 Tränare
Tomas Lagerlöf/Kim Bergstrand 3,72

Kalmar 3,33 
 32  Lucas Hägg Johansson (MV)
 3  Sebastian Ring
 6  Rasmus Sjöstedt   65’ 
 7  Piotr Johansson  65’
 9  Isak Jansson
 11  Jonathan Ring (K)
 17  Carl Gustafsson
 20   Oliver Berg  83’
 23  Johan Stenmark  83’ 
 29  Romario Pereira Sipiao
 39  Lars Saetra  

Ersättare
 30   Tobias Andersson (MV)
 10  Filip Sachpekidis  65’
 14  Noah Shamoun  83’
 19  Lukas Rhöse  83’
 26  Victor Backman
 27  Viktor Krüger
 31  Nils Fröling  65’

Tränare
Henrik Rydström
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chBilder: TH: Måljubel för tilleesta Djurgårdare 
UTV: Bortaläktaren var väbesökt med ca 800 djurgårdare 
på plats
UTH: Hampus Finndell
Nedan: Wirty målskytt och bra defensiv idag
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BK Häcken
Bildades 1907,  
2021 spelar man sin 21:a säsong i högsta serien
Första Allsvenska säsongen: 1983
2020: Trea
Hemmaarena: Bravida Arena (6 500)
Publikrekord: 6 380 mot Göteborg 19 sept 2016. 8 379 mot 
IFK Göteborg på Rambergsvallen, 19 205 mot Elfsborg 18/10 
1981 på Nya Ullevi
Intern skytteliga 2020: Jeremejeff 6  mål, Yuseff, Traore, 
Wålemark alla 2 mål 
Tränare Per Mathias Høgmo, sedan juni 2021
Bästa placering i Allsvenskan, Stora Silvret (2:a) 2012
Svenska cupen: Mästare 2016, 2019

Truppförändningar 2021:
Spelare in: Alexander Jeremejeff (Dynamo Dresden), Valgeir Fridriksson (Valur), Benie 
Traore (ASEC Mimosas), Yannick Adjoumani (ASEC Mimosas, lån), Martin Olsson 
(Helsingborgs IF), Tobias Heintz (Kasimpasa), Jack Lahne (Amiens FC, lån)
Sommarfönstret: Johan Brattberg (mv, Falkenberg, åter från lån), Samuel Gustafson (mf, 
Cremonese), Nasiru Mohammed (mf, klubblös)
Spelare ut: Ahmed Yasin (Denizlispor), Gustaf Nilsson (Wehen Wiesbaden), Adam 
Andersson (Rosenborg), Nikola Gulan (ny klubb ej klar), Viktor Lundberg (Helsingborgs 
IF), Jakob Hedenquist (Utsiktens BK), Kevin Yakob (IFK Göteborg), Alexander Söder-
lund (Caykur Rizespor), Aiham Ousou (GAIS, lån)
Sommarfönstret: Jack Lahne (fw, Amiens, lån avslutat), Pontus Dahlberg (mv, Watford, 
lån avslutat), Aiham Ousou (Slavia Prag efter återkomst från lånet till GAIS)

Senaste resultaten - målskyttar Häcken inom parantes
Häcken - Aberdeen (UCL) 2-0 (M Olsson, Bergtsson)
Häcken - Elfsborg  1-1 (Jeremejeff)
Aberdeen - Häcken 5-1 (Jeremejeff)
Norrköping - Häcken 0-1 (Irandust)
Kalmar - Häcken  2-3 (M Olsson, Youseff, Wålemark)

Senaste laguppställning (3-5-2)
Europa Conference League kval 29 juli Häcken - Aberdeen FC 2-0 (0-0)

P. Abrahamsson
G. Ekpolo, T. Carlsson, J. Hammar, M. Olsson (76)
G Berggren (80) , A. Faltsetas (k), T. Heintz (80), 

B Traore (46) , A Jeremejeff (40), L. Bengtsson
Avbytare:

N. Mohammed (40), P Wålemark (46, utv efter gult 70+71), 
O. Sverrisson (76) , S. Maarouf (80)  , W. Milovanovic (80)

Brattberg (MV), Rasheed (MV),Fridriksson, Adjoumani, Shahin
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Häckens inledning av årets Allsvenska 
var under alla förväntningar. Trots gan-
ska bra spel lyckades man inte vinna 
matcher och laget låg länge sist och tap-
pade mark. 

Trots att laget gick till cupfinal (med 
förvisso en ganska lätt väg) fick Andreas 
Alm lämna tränarposten, vilket gjordes 
klart redan innan EM-uppehållet. In kom 
istället vår gamle hjälpe Per Mathias Høg-
mo som under vår säsong 2013 fick smek-
namner Per Messias Høgmo för sin insats. 
Høgmo visade att han kunde få laget att 
tro på sig själva igen och visar alltid starkt 
engagemang.
Häcken har spelat kval till nya Europa 
Conference League där man mötte Abe-

deen. Första mötet i Skottland blev det 
dock ett stort nederlag, 1-5. Därmed hjälp-
te det inte att man vann med 2-0 hemma 
på Hissingen. I matchen lyckades dessut-
om Wålemark med bedriften att hoppa in 
i andra halvlek och få två gula kort inom 
två minuter (70+71). Nu spelade det ingen 
roll för resultatet men snöpligt slut.

I Allsvenskan har man nu på senare tid 
vunnit borta mot Norrköping  och hämtat 
upp 0-1 mot Elfsborg. Det största testet så 
här lång kommer idag. Vi får se upp med 
Jeremejeff som gjort sex mål. Vi är var-
nade!

STEFAN ERLANDSSON

Ska Høgmo frälsa Getingarna?

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

I den högsta serien  
Allsvenskan 30  14  5 11 34-40
Stadion 7 5 0 2 8-9  
Tele2Arena  8 5  2  1  13-7 

Kvalsvenskan 1992 2 1 1  0 5-3
Stadion 1 0 1 0 2-2

Svenska Cupen 3 2 0 1 6-3
Råsunda (Final 1990) 1 1 0 0 3-0
Tele2Arena (2018, 19*) 2 1  0 1 3-3
* efter förlängning

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

BENGT EKSTEDT
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Malmö FF 13 9 2 2 31-16 15 29
Djurgårdens IF 12 8 3 1 22-7 15 27
IF Elfsborg 13 7 2 4 19-13 6 23
Hammarby IF 12 6 3 3 24-16 8 21
AIK 12 6 3 3 16-12 4 21
IFK Norrköping 12 5 2 5 15-12 3 17
BK Häcken 12 4 4 4 17-16 1 16
IFK Göteborg 12 3 6 3 14-14 0 15
Halmstads BK 12 3 6 3 10-10 0 15
Degerfors IF 13 4 3 6 14-21 -7 15
IK Sirius 12 4 3 5 14-23 -9 15
Kalmar FF 12 3 5 4 11-14 -3 14
Varbergs BoIS 13 3 4 6 15-21 -6 13
Mjällby AIF 12 2 4 6 9-15 -6 10
Östersunds FK 12 2 2 8 14-18 -4 8
Örebro SK 12 2 2 8 7-24 -17 8

Tabellen uppdaterad 31 Juli

Omgång 11
17 juli Degerfors IF - Malmö FF 0 - 5

IF Elfsborg - Östersund 3 - 0
18 juli IFK Norrköping FK - BK Häcken 0 - 1

Örebro - Hammarby 0 - 2
AIK - Kalmar FF 2 - 0
IFK Göteborg - Mjällby AIF 3 - 2

19 juli Djurgården - IK Sirius FK 5 - 1
Halmstad - Varbergs BoIS FC 1 - 1
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Omgång 13
20 maj Malmö FF - IF Elfsborg 2 - 1
31 juli Degerfors IF - Varbergs BoIS FC 1 - 1

1 augusti Djurgården - BK Häcken -
Kalmar FF - Mjällby AIF -
Östersund - Hammarby -

2 augusti AIK - Halmstad -
IFK Göteborg - IFK Norrköping FK -
IK Sirius FK - Örebro -

Omgång 12
24 juli Mjällby AIF - Malmö FF 0 - 2

IK Sirius FK - Degerfors IF 2 - 0
25 juli Kalmar FF - Djurgården 0 - 1

BK Häcken - IF Elfsborg 1 - 1
Hammarby - IFK Norrköping FK 2 - 1

26 juli Varbergs BoIS FC - IFK Göteborg 2 - 0
Örebro - AIK 1 - 1
Östersund - Halmstad 0 - 1

Omgång 14
7 augusti Halmstad - Malmö FF

Örebro - Mjällby AIF
8 augusti BK Häcken - Östersund

Djurgården - AIK
IF Elfsborg - Degerfors IF

9 augusti IFK Göteborg - Hammarby
IFK Norrköping FK - Kalmar FF
Varbergs BoIS FC - IK Sirius FK

Omgång 15
14 augusti Malmö FF - IFK Göteborg

Kalmar FF - Halmstad
15 augusti Degerfors IF - BK Häcken

Mjällby AIF - Djurgården
Hammarby - IF Elfsborg
Östersund - IFK Norrköping FK

16 augusti IK Sirius FK - AIK
Varbergs BoIS FC - Örebro

NICKLAS TJELLANDER 

Mobile +46707 68 81 08 office+46500 44 89 83

nicklas.tjellander@pipelinenordic.se

Karlavägen 104, 105 51 Stockholm   
  Sweden
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Skytteliga
5 Witry 7 Colak (MFF), Adegbenro (NOR)
3 Bärkroth, Finndell 6 Edvardsen (DEG), Kouakou (SIR), 
   Chilufya Jeremejeff (BKH), Ludwigsson (HIF), Birmančević (MFF)

   
Passningsliga
7 Eriksson 6 Christiansen (MFF)
2 Bärkroth, Chilufya, Holmberg 5 Berget (MFF), Selmani (HIF)
1 Witry, Schüller, Käck, Haris 4 Ring (KFF), E Larsson (MFF)

Bergmann Johannesson (NOR), Jeahze (HIF)
Ylätupa (AIK), Haksabanovic* (NOR)

Poängliga
10 Eriksson 2+8 9 Edvardsen (DEG) 6+3
5 Bärkroth, Chilufya 3+2 9 Colak (MFF) 7+2
5 Witry 4+1 9 Christiansen (MFF) 3+6

Varningar
2 Witry, Une Larsson 6 Hellborg (SIR)
   Schüller 5 S Larsson (AIK), I Kričak (MAIF), Le Roux**(VAR)
1 Eriksson, Ekdal, Holmberg 4 Berggren (BKH), Sher (HIF), Tranberg (VAR)
   Kujovic    Lund Nielsen (NOR), Ahrin** (ÖFK)
** Spelare som fått två gula under samma match (räknas inte in i avstängning efter 3 gula)

Utvisningar (Lag)
0 DIF 2 Varberg BoIS (Luke Le Roux båda)

1 Halmstads BK, Östersunds FK
   BK Häcken

Varningar (lag)
10 DIF 34 Häcken
 33 Varberg

32 Elfsborg
27 Malmö
25 Hammarby, Sirius, Örebro
24 Degerfors
23 AIK, Östersund
21 Norrköping, Mjällby
18 Kalmar
17 Göteborg
13 Halmstads BK

Avstängningar (lag)
0 DIF 9 Varberg

7 Häcken
 6 Sirius

5 Elfsborg, Östersund
4 Örebro, Degerfors
3 Halmstad, Hammarby, Norrköping, Mjällby
2 AIK
1 Göteborg

Straffar, för (Lag, % som gått i mål)
2 DIF (100%) 3 Häcken (100%), Elfsborg (67%)

2 Göteborg (100%), Varberg (100%)
1 Malmö (100%), AIK (100%), Halmstad (100%), 
    Kalmar (100%), Mjällby (0%)

Straffar, emot (Lag, % som gått i mål)
0 DIF 4 Örebro (75%)

2 Elfsborg (50%), Häcken (100%), Varberg (100%)
   Mjällby (100%)
1 Halmstad (0%), Sirius (100%), Hammarby (100%)
   Degerfors (100%), Göteborg (100%)

Räddningsprocent
88,9% Widell Zetterström 82,4% Dovin (HIF)
76,5% Vasyutin 78,6% Dahlin (MFF)
50% Vaiho 75,5% Jansson (NOR)

Hållit nollan
4 Widell Zetterström 5 Rönning (IFE)
3 Vasyutin 4 Hägg Johansson (KFF), Anetis (GBG), 

   Janošević (AIK), Nilsson Säfqvist (HBK)

Nyckelpassningar
33 Eriksson 30 S Larsson (AIK)
26 Witry 28 O Berg (KFF)
14 Chilufya     Löfqvist (MAIF)
En nyckelpassning är en passning som leder till ett avslut på mål.

Bollåtererövringar
97 Witry 119 Strand (IFE)
93 Schüller 106 Gravius (DEG)
     Eriksson 102 Romario (KFF)

Målrikaste match
Hammarby Degerfors 5-1 (omg10)
Djurgården-Sirius 5-1 (omg 11)

Största seger
Östersund - Örebro 5-0 (omg 2)
Degerfors - Malmö 0-5 (omg 11)

Avstängda omg 13
Johan Mårtensson (ÖSK) Gula Kort
Bobby Allain (ÖSK) Gula Kort
Alexander Faltsetas (BKH) Gula Kort
Thomas Boakye (HBK) Utvisad omg 11 (två matcher)
Jacob Ortmark (SIR) Gula Kort

Avstängda omg 14
Rasmus Alm (IFE) Gula Kort
Christos Gravius (DEG) Gula Kort

Skytteliga
5 Witry 7 Colak (MFF), Adegbenro (NOR)
3 Bärkroth, Finndell 6 Edvardsen (DEG), Kouakou (SIR), 
   Chilufya Jeremejeff (BKH), Ludwigsson (HIF), Birmančević (MFF)

   
Passningsliga
7 Eriksson 6 Christiansen (MFF)
2 Bärkroth, Chilufya, Holmberg 5 Berget (MFF), Selmani (HIF)
1 Witry, Schüller, Käck, Haris 4 Ring (KFF), E Larsson (MFF)

Bergmann Johannesson (NOR), Jeahze (HIF)
Ylätupa (AIK), Haksabanovic* (NOR)

Poängliga
10 Eriksson 2+8 9 Edvardsen (DEG) 6+3
5 Bärkroth, Chilufya 3+2 9 Colak (MFF) 7+2
5 Witry 4+1 9 Christiansen (MFF) 3+6

Varningar
2 Witry, Une Larsson 6 Hellborg (SIR)
   Schüller 5 S Larsson (AIK), I Kričak (MAIF), Le Roux**(VAR)
1 Eriksson, Ekdal, Holmberg 4 Berggren (BKH), Sher (HIF), Tranberg (VAR)
   Kujovic    Lund Nielsen (NOR), Ahrin** (ÖFK)
** Spelare som fått två gula under samma match (räknas inte in i avstängning efter 3 gula)

Utvisningar (Lag)
0 DIF 2 Varberg BoIS (Luke Le Roux båda)

1 Halmstads BK, Östersunds FK
   BK Häcken

Varningar (lag)
10 DIF 34 Häcken
 33 Varberg

32 Elfsborg
27 Malmö
25 Hammarby, Sirius, Örebro
24 Degerfors
23 AIK, Östersund
21 Norrköping, Mjällby
18 Kalmar
17 Göteborg
13 Halmstads BK

Avstängningar (lag)
0 DIF 9 Varberg

7 Häcken
 6 Sirius

5 Elfsborg, Östersund
4 Örebro, Degerfors
3 Halmstad, Hammarby, Norrköping, Mjällby
2 AIK
1 Göteborg

Straffar, för (Lag, % som gått i mål)
2 DIF (100%) 3 Häcken (100%), Elfsborg (67%)

2 Göteborg (100%), Varberg (100%)
1 Malmö (100%), AIK (100%), Halmstad (100%), 
    Kalmar (100%), Mjällby (0%)

Straffar, emot (Lag, % som gått i mål)
0 DIF 4 Örebro (75%)

2 Elfsborg (50%), Häcken (100%), Varberg (100%)
   Mjällby (100%)
1 Halmstad (0%), Sirius (100%), Hammarby (100%)
   Degerfors (100%), Göteborg (100%)

Räddningsprocent
88,9% Widell Zetterström 82,4% Dovin (HIF)
76,5% Vasyutin 78,6% Dahlin (MFF)
50% Vaiho 75,5% Jansson (NOR)

Hållit nollan
4 Widell Zetterström 5 Rönning (IFE)
3 Vasyutin 4 Hägg Johansson (KFF), Anetis (GBG), 

   Janošević (AIK), Nilsson Säfqvist (HBK)

Nyckelpassningar
33 Eriksson 30 S Larsson (AIK)
26 Witry 28 O Berg (KFF)
14 Chilufya     Löfqvist (MAIF)
En nyckelpassning är en passning som leder till ett avslut på mål.

Bollåtererövringar
97 Witry 119 Strand (IFE)
93 Schüller 106 Gravius (DEG)
     Eriksson 102 Romario (KFF)

Målrikaste match
Hammarby Degerfors 5-1 (omg10)
Djurgården-Sirius 5-1 (omg 11)

Största seger
Östersund - Örebro 5-0 (omg 2)
Degerfors - Malmö 0-5 (omg 11)

Avstängda omg 13
Johan Mårtensson (ÖSK) Gula Kort
Bobby Allain (ÖSK) Gula Kort
Alexander Faltsetas (BKH) Gula Kort
Thomas Boakye (HBK) Utvisad omg 11 (två matcher)
Jacob Ortmark (SIR) Gula Kort

Avstängda omg 14
Rasmus Alm (IFE) Gula Kort
Christos Gravius (DEG) Gula Kort
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Form Poäng
IF Elfsborg v o v v v v 16
Hammarby v v v v v o 16
Malmö FF o v v v o v 14
BK Häcken v o f v v v 13
Djurgården v v o v o o 12
AIK o v v f o v 11
Halmstad v o o o o v 10
IFK Göteborg f v v f o o 8
Sirius v f f v f o 7
Varberg o v o f o f 6
Norrköping f f v v f f 6
Degerfors o f f f v o 5
Kalmar FF f f f o v f 4
Mjällby f f f o o o 3
Östersunds FK f f f f v f 3
Örebro o f f f f f 1

Tecken i rött - cupmatch

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

Malmö FF 3 3  3  24
Djurgården 2 7  1 2
IF Elfsborg 5 1 1  9 1
Hammarby 3 4    8 1
AIK 3 1 1  7 1
Norrköping  2 2  1 2
BK Häcken 6 1 1   11 1
IFK Göteborg  1 1  1 4
Halmstad 1 7  1 2
Sirius 1 1   1 2
Kalmar FF   4 3  2  6
Degerfors  1 1 4 1 5
Varberg 3 1 1 12 1
Mjällby    6 3  2  6
Östersunds FK 4 4  2  4
Örebro  1 1 6  1 7

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 Malmö en levande sviter som 
inleddes 2020., gjorda mål.
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ikLängsta sviter
Vinster Djurgården, Häcken 4
Utan förlust Djurgården* 7
Oavgjorda Göteborg 5
Utan vinst Häcken, Göteborg 7
Förluster Örebro 5
Hålllit nollan Kalmar, Djurgården, Malmö* 3
Mållösa Örebro 4
Gjort mål Malmö* 24
Släppt in mål Malmö 11

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



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 22 23 24 25 26 27 29 30 31 35 21
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 3-1 1 8 Bojan Pandzic k 19 14 b b 14 b 2       b 1 13

09 maj Degerfors IF B 0-2 1 8 Mohammed Al-Hakim X k 24 b b 9 b 17 19 b

12 maj Östersunds FK H 2-0 1 8 Viktor Wolf b k 14 17 24 1         b 1      4 b b

16 maj Hammarby IF B 2-2 1 8 Kristoffer Karlsson b k 19 14 1 b b 4 1 b 13 15

23 maj IFK Göteborg H 0-0 2 8 Glenn Nyberg b k 14 17 6 b b b 19

05 jul Örebro SK H 3-0 1 7 133 Granit Maqedonci k  1 10 1     13 14 17 1 **
12 jul Halmstad BK B 0-0 2 1 322 Andreas Ekberg b k 10 b 13 b 3 19 b

19 jul IK Sirius H 5-1 2 7 256 150 Fredrik Klitte 4 1         b b k  1 b 14 1        6 1 1         b b 9 17

25 jul Kalmar FF B 1-0 2 4 163 800 Kaspar Sjöberg 9 k b 17 13 b b b 14 1

01 aug BK Häcken H 15:00
08 aug AIK H 15:00
15 aug Mjällby AIF B 15:00
18 aug Karlslunds IF B 18:30 SC
23 aug Mjällby AIF H 19:00
29 aug IK Sirius B 15:00
12 sep Hammarby IF H 15:00
19 sep Malmö FF B 17:30
22 sep Degerfors IF H 19:00
26 sep Östersunds FK B 15:00
03 okt AIK B 15:00
16 okt IF Elfsborg H 15:00
23 okt Kalmar FF H 15:00
28 okt IFK Göteborg B 19:00
31 okt Örebro SK B 17:30
06 nov Halmstad BK H 15:00
21 nov IFK Norrköping B
28 nov Varbergs BoIS H
05 dec BK Häcken B

 Statistik Allsvenskan Spelade minuter 32 876 888 990 973 1080 70 464 211 2 137 754 914 566 453 798 5 744 83 25 1080 221 0 0 0 0 64 0 450 0

Mål 1 2 1 2 3 3 1 1 3 5

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

Mål 1  6 3 1 2 1
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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 22 23 24 25 26 27 29 30 31 35 21
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 3-1 1 8 Bojan Pandzic k 19 14 b b 14 b 2       b 1 13

09 maj Degerfors IF B 0-2 1 8 Mohammed Al-Hakim X k 24 b b 9 b 17 19 b

12 maj Östersunds FK H 2-0 1 8 Viktor Wolf b k 14 17 24 1         b 1      4 b b

16 maj Hammarby IF B 2-2 1 8 Kristoffer Karlsson b k 19 14 1 b b 4 1 b 13 15

23 maj IFK Göteborg H 0-0 2 8 Glenn Nyberg b k 14 17 6 b b b 19

05 jul Örebro SK H 3-0 1 7 133 Granit Maqedonci k  1 10 1     13 14 17 1 **
12 jul Halmstad BK B 0-0 2 1 322 Andreas Ekberg b k 10 b 13 b 3 19 b

19 jul IK Sirius H 5-1 2 7 256 150 Fredrik Klitte 4 1         b b k  1 b 14 1        6 1 1         b b 9 17

25 jul Kalmar FF B 1-0 2 4 163 800 Kaspar Sjöberg 9 k b 17 13 b b b 14 1

01 aug BK Häcken H 15:00
08 aug AIK H 15:00
15 aug Mjällby AIF B 15:00
18 aug Karlslunds IF B 18:30 SC
23 aug Mjällby AIF H 19:00
29 aug IK Sirius B 15:00
12 sep Hammarby IF H 15:00
19 sep Malmö FF B 17:30
22 sep Degerfors IF H 19:00
26 sep Östersunds FK B 15:00
03 okt AIK B 15:00
16 okt IF Elfsborg H 15:00
23 okt Kalmar FF H 15:00
28 okt IFK Göteborg B 19:00
31 okt Örebro SK B 17:30
06 nov Halmstad BK H 15:00
21 nov IFK Norrköping B
28 nov Varbergs BoIS H
05 dec BK Häcken B

 Statistik Allsvenskan Spelade minuter 32 876 888 990 973 1080 70 464 211 2 137 754 914 566 453 798 5 744 83 25 1080 221 0 0 0 0 64 0 450 0

Mål 1 2 1 2 3 3 1 1 3 5

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

26 Peter Abrahamsson
29 Jonathan Rasheed
30 Johan Brattberg

3 Johan Hammar
4 Joona Toivio
5 Elohor Godswill Ekpolo
12 Valgeir Lunddal Fridriksson
13 Yannick Adjoumani
14 Óskar Sverrisson
15 Martin Olsson
21 Rasmus Lindgren
22 Tobias Carlsson

6 Alexander Faltsetas
7 Leo Bengtsson
8 Erik Friberg
11 Tobias Heintz
16 Bénie Traore
17 Gustav Berggren
18 Ture Widestrand
19 Daleho Irandust
20 Ali Youssef
23 Patrik Wålemark
24 William Milovanovic
25 Samuel Gustafson
28 Samir Maarouf

9 Alexander Jeremejeff
10 Jasse Tuominen
27  Leonardo Farah Shahin
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Kommande matcher
8 augusti Djurgården - AIK omg 14

15 augusti Mjällby AIF - Djurgården omg 15
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Dagens domarteam: Huvuddomare Glenn Nyberg
Assisterande Domare: Mahbod Beigi, Andreas Söderkvist, Fjärdedomare: Fredrik Hansson


