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

Välkomna till dagens derby. I vårt 
första hemmaderby i Allsvenskan 
2021 är det dags att ställas mot AIK.
Vi har en dyster historik mot AIK 
på Tele2. Sedan 2013 när Tele2 in-
vigdes har vi bara tagit tre poäng mot 
AIK på hemmaplan. Under de första 
tre matcherna (2013-15) lyckades vi 
göra två mål i alla matcherna men då 
AIK gjorde minst lika många blev det 
ändå bara två oavgjorda. Vad som är 
än värre är att AIK lyckats hålla tätt 
i försvaret sedan 2016. Senast vi tog 
poäng på hemmaplan mot AIK var 
2018 då den enda mållösa matchen 
mot AIK på Tele2 spelades. Vi vet 
dock att det går att vinna mot AIK, i 
fjol vann vi bortamatchen med 1-0 eft-
er Witrys underbara frispark och även 
i cupens semifinal 2018 när vi vann 
med 2-0, även det på Friends. 

Nu när vi närmar oss halvtid i årets 
Allsvenska, ser vårt försvarsspel väl-
digt stabilt ut. Med bara åtta insläppta 
mål är det bättre än när Marcus Dan-
ielson ledde backlinjen 2019. Då hade 
vi släppt in 10 mål på de första tret-
ton matcherna och vi var tvåa efter 
Malmö. Vi hade 27 poäng, mot dagens 
30. Vi översteg inte 30 p innan omgång 

16 2019 när vi gick upp på 32 p när 
Kalmar besegrades på bortaplan med 
1-0 efter mål av just Danielson. 
Efter dagens derby väntar sista match-
en innan vi mött alla en gång då vi 
möter Mjällby på bortaplan och sedan 
är det dags för Svenska Cupen. I cu-
pens andra omgång väntar Karlslund 
med Samuel Wowoah på tränar-
bänken. Allt annat än en seger vore så 
klart en besvikelse då vi så klart siktar 
på gruppspelet till försäsongen 2022 
samt vill ha chansen på ytterligare en 
titel.

Matchprogrammet går bra, och vi har 
legat ganska nära att få in våra tryck-
kostnader under de första matcherna, 
vi ser dock ut att få en extra skjuts när 
vi får in ett par annonser. Vi hoppas på 
att kunna ge er några extra sidor i pro-
grammet framöver, återstår att se om 
när och om det blir enstaka matcher 
eller mer permanent. Förhoppningsvis 
ger detta er mer behållning av pro-
grammet då det ska bli mer läsning att 
spara till efter matchen.

Tack för ert stöd!

STEFAN ERLANDSSON
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Under torsdagsförmiddagen bjöds media in 
till Kaknäs inför söndagens derby, och det 
bjöds på skinande sol, regn och högintensiv 
träning. En som visade upp flertalet fina ak-
tioner var Jesper Nyholm som även stannade 
kvar några minuter för att utbyta några ord 
inför kommande match.

Det är bara några få dagar kvar tills dess att 
årets tredje allsvenska Stockholmsderby spar-
kas igång. En match som Jesper Nyholm medg-
er blir en speciell sådan.

– För mig är det såklart speciellt, men det är ju 
fortfarande ett derby. Men det är lite extra – det 

är Stockholmslag mot Stockholmslag och man 
vill ju vara bäst i stan, just här och nu. Men jag 
tar det som vilken dag som helst och går in med 
full inställning till allt. Det är bara kul, berättar 
han vid sidolinjen på Kaknäs, direkt efter tors-
dagens genomförda träning. 

Med en tämligen omfattande skadehistorik de 
senaste åren har Jesper Nyholm återigen kom-
mit tillbaka i full träning – och genomförde 
denna med bravur. Förutom ett tryggt pass-
ningsspel och fina defensiva brytningar var 
Nyholm den som kommunicerade mest och 
högst, tillsammans med Jacob Widell Zetter-
ström och Magnus Eriksson. 
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När jag frågar honom hur kroppen mår är 
beskedet tämligen tydligt.

– Det känns bra. Nu har jag väl fått fem-sex 
veckor, och jag fick 90 minuter i U21 i månd-
ags. Så det kändes bra, och det är småsaker hela 
tiden som man känner att man börjar få till-
baka. Positionsspel, passningar, och allt kommer 
ju mer och mer nu känner man. Det är jävligt 
givande och det är en extra morot att det går åt 
rätt håll. Att det inte stannat av, att det inte finns 
en begränsning och att det fortsätter gå uppåt.

En vanligt förekommande fundering inom 
Djurgårdsled är den kring Nyholms kontrakt 
och huruvida hans framtid ser ut. Att tyda av 
svaret är han säker på vad han själv vill.

– Jag trivs jättebra. Det är lugnt här ute på 
Kaknäs, det är harmoniskt för huvudet, skrattar 
han och pekar på den gröna liksom vindstilla 
omgivningen.

– Vi har två fina planer att gå rakt ut till. Jag är 
jättenöjd. Jag har pratat med Kim och ”Tolle” om 
hur jag känner inför nästa år och hur Bosse vill 
lägga upp det, och det är positiva till det. 

Det går att lära sig extremt mycket på egen 
hand om hur AIK spelar, men kan man som ex-
spelare komma med mer ”hemlisar” som inte 
är allmänt kända kring deras spel?

Nyholm tar till synes en korts stunds fundering 
innan han svarar.

– Nu känns det som att de skiftat ganska mycket, 
typ tränare, skiftat spelare, allting. Men man 
har ju mött de flesta och så vet man ungefär de-
ras små tricks som man lär sig på träningar, så 
det finns ju några grejer där. Men sen kan man 
oftast sina motståndare och kollar på någon 
match hit och dit för att veta och scout för egen 
del, säger han och fortsätter:

– Det gör jag oavsett om det är Varberg, Mjällby, 
AIK eller Malmö. 

En matchbild som Jesper Nyholm både tror 
liksom hoppas på under söndagsmatchen är 
den där vi har mycket boll och är det styrande 
laget. Han berättar även att han förväntar sig att 
det kommer vara Nicolás Stefanelli och Henok 
Goitom som kommer spela på topp.

– Jag tror att det kommer bli mycket targetspel, 



lite skarv och kombination. Det har varit så lite 
hela tiden i AIK: servera forwards så ska de lösa 
det, liksom. Sen får vi se om Filip Rogic spelar 
det är en bra spelare på mitten som kommer 
bidra extremt mycket för dem också. Vi får se, 
de är farliga.

– Var ligger de? Trea? Det är inget lag man ska 
känna är ett som spelar dåligt eller går dåligt. 
Man ska inte underskatta någonting. 

Ja, jag håller helt med dig. Det känns som det 
första derbyt på länge där båda lagen går in 
med tämligen bra förutsättningar.

– Precis, det blir ju ettan mot trean så det är ju 
ett toppmöte. Jag tror att det kommer bli rolig 
fotboll att kolla på för alla supportrar.

Och apropå supportrar blir derbyt inte bara det 
första med en större publik sedan innan pan-
demin, det kommer dessutom att vara tomt på 
AIK-supportrar inne på arenan. Det är dock 
något som Nyholm själv inte lägger vidare 
fokus på.

– Nja, jag tänker inte på det. Nu är det torsd-
ag och långt kvar till match och fortfarande en 
träningsvecka att ha fullt fokus på och vi ska 
göra allting här först. På matchdag är det bara 
att gasa.

– Sen på matchdag är det bara att gasa. Vi kom-
mer höra att vi har 9000 supportrar i ryggen 
som ska hjälpa oss till en vinst.

VICTOR CHRISTOPHE 
DJURGARDSFAMILJEN.SE

Längd   183 cm
Tröjnummer  2
Position   Mittback
Kontraktslängd:  2021

Moderklubb  Funbo IF

Klubbar som spelare
2011-13 IK Sirius
  2013 Gamla Upsala SK (lån)

2014 Gamla Upsala SK
2015-16 Dalkurd FF
2017-19 AIK
2020- Djurgården

Jesper Gunnar Fernando Nyholm
Född 10 september 1993 i Uppsala (27 år)

http://djurgardsfamiljen.se
http://djurgardsfamiljen.se
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Dagens motståndare, AIK, har smugit sig upp på tredje plats, trots att man inte varit 
helt nöjda med spelet men alltså ändå klättrat i tabellen. Hur bra ska vi tro att de är 
egentligen?

Och hur står det till med derbymagen, hur laddar ni upp inför detta första hemmaderby 
Allsvenskan 2021.

Namn Jonas Teng Martin Johansson Fredrik Dahlheim Olle Eriksson Andreas Widell
Ålder 45 45 40 41 50
Ort Södermalm Trollhättan Gärdet Skarpnäck Blackeberg

1. Senaste matchen, mot Häcken, 
var en match i högt tempo,     
framför allt i första halvlek. Vilka 
intryck har ni med er från den     
matchen?

Att det var en väldigt viktig seger 
och en bra match av oss. Onödigt 
spännande på slutet då vi borde 
punkterat matchen tidigare.

Mycket bra tempo i matchen. Första 
målet är ALLTID viktigt när dem 
kvitterade blev man ju lite nervös 
men Une löste ju 2-1 vilket var 
viktigt. Sedan att vi har Jesper 
Nyholm på mållinjen i slutet gjorde 
ju inte så mycket heller. Stabilt men 
tyvärr blev det ju nervöst i slutet för 
att vi inte stänger matcherna 
tidigare men seger är seger och det 
är målen o poängen som räknas. En 
styrka att hålla hela vägen ut bra för 
lagmoralen. 

Att DIF klarar att vinna även när vi 
inte levererar på topp återigen kliver 
backar fram och gör mål när 
anfallarna inte gör det. DIF visar 
stryka ock bred på många plan ser 
bra ut för framtiden.

Bra match som vi dominerar. 
Häcken är ett fint lag men vi nöter 
ned dem. Vi har ett ruskigt tungt 
kollektiv. Ända lilla frågetecknet var 
effektiviteten i avsluten. Jacob 
Widell Zetterström känns trygg 
mellan stolparna.

Att Häcken är betydligt bättre än sin 
tabellpacering. Starkt start av DIF i 
båda halvlekarna men lite svårare i 
att orka pressa högt upp i planen ju 
längre matchen lider. I det stora 
hela en bra insats av DIF och tre 
mycket viktiga poäng.

2. Fyra spelare lånas ut nu, Axel 
Wallenborg, Isak Hien, Mattias 
Mitku, som som alla har 
dubbelklubb tillhörighet under 
utlåningen samt Peter McGregor. 
De har ju inte fått mycket, eller 
rättare sa...

Helt rätt, speltid behövs för att 
utvecklas vilket är vad vi önskar för 
dessa spelare. 

Helt rätt. Dem behöver matcher mot 
seniorer varje vecka för sin 
utveckling så helt rätt med dessa 
utlåningar är min åsikt. Blir kul att 
följa Hien i Vasalund, Mitku o 
Wallenborg i Haninge samt 
Mcgregor i Åtvidaberg. Bra av Bosse 
att låna ut spelarna så dem får 
speltid. 

Helt rätt att låna ut spelare som inte 
spelar så att de kan hålla i gång. 
Hien trodde jag på förhand skulle ta 
en startplats men den tidiga skadan 
förstörde de möjligheterna, han är 
den av ovan nämnda jag tror mest 
på för framtiden.

Det är fyra unga och lovande spelare 
som inte skulle fått någon plats i 
matchtruppen i höst. Jätteviktigt att 
de får speltid. Ska bli spännande att 
följa dem.

Bra att de får speltid i andra 
klubbar. Tror aldrig vi haft sådan 
bredd i truppen som vi har nu.

3. Vi har haft nästan oförändrade 
startelvor, skulle ni     vilja se mer 
rotation eller ska vi vara nöjda så 
länge poängen trillar in?

Det brukar löna sig att ha en relativt 
stabil startelva. Rotationen får ske 
genom byten och vid 
skador/avstängningar. 

Man ändrar ALDRIG ett vinnande lag 
är min åsikt. Avstängningar, skador 
osv drabbar ju alla men kontinuitet 
är otroligt viktigt. Så tycker Kim o 
Tolle har gjort det riktigt bra i år. 
Leder man serien efter 13 
omgångar så har man ju lyckats bra 
faktiskt. 

Ser inga problem med att vi roterar 
mindre och skapar kontinuitet. 
Bänken är så oroligt bra så när 
tillfälle ges kommer ersättarna att 
prestera oavsett.

Man roterar inte för sakens skull. I 
och med att vi inte spelar ute i 
Europa så finns det ingen risk att 
slita ut spelarna. Kim och Tolle har 
mitt fulla förtroende vad gäller att 
bedöma dagsformen. Enda osäkra 
positionen är väl nianrollen. Känns 
som att det bör stå mellan Asoro 
och Holmberg.

Svårt att klaga då vi leder serien. 
Skulle dock vilja se lite rotation på 
mittfältet. Tycker att framförallt 
Banda borde få starta istället för 
Schuller eller Findell någon match. 
Vore även bra att ge Elias Andersson 
lite speltid.

4. Vad tror ni om AIKs 
möjligheter att hänga 
på i toppen och slåss 
om Europaplatser, är 
de ett lag för topp tre?

De är en av kandidaterna helt klart. 
Djurgården, Malmö, Bajen är mina 
topp 3 lag så nej AIK är inget topp 3 
lag. 

aik är ”underdog” i toppracet, bör 
inte ha material för topp tre men 
smyger med tror tyvärr de slutar 
topp fem men kommer aldrig vara 
med och utmana på riktigt ju längre 
säsongen går.

De har ett tight försvar men har inte 
övertygat offensivt. Kommer till den 
här matchen med en bra trend så 
självförtroendet lär det inte vara fel 
på. Kan absolut blanda sig i kampen 
om en tredjeplats.

De är alltid mästare i att spela på 
resultatet. Gör de första målet är det 
nära på omöjligt (nåja) att vända 
matchen, särskilt på Friends...men 
apropå frågan. Ja, de är tillräckligt 
bra att komma topp tre men inte 
tillräckligt bra/"roliga" att slåss om 
guldet!

5. Derbyn är ofta förknippade med 
ångest och mycket känslor. Vad 
känner ni inför dagens derby? Är 
det lika ångestfyllt eller är det 
bättre läge i år?

Ångesten blir nog liknande. Rent 
sportsligt har vi bra chanser såklart. 
Men ett derby är alltid ett derby och 
AIK är ett bra lag. 

Derby är ju alltid lite kittlande tyvärr 
är ju vårt facit sedan vi började 
spela på tele 2 inte så jävla bra 
precis heller så det ökar ju på 
ångesten ännu mer känns som det 
står 0-3 på resultattavlan redan 
innan matchen faktiskt. Skulle ju 
vara skönt med en 3-0 seger som 
på Råsunda 2003 när Källström 
borrade in en frispark i krysset.  Är ju 
alltid speciellt att möta Gnaget från 
solna så är det ju. 

Känslan inför derby är alltid ångest 
oavsett aktuella förutsättningar, 
serieledning, hemmaplan, ingen 
bortapublik och toppform precis allt 
talar för oss… 

Jag tar mig an matchen som Jokern i 
Batman- halvpsykotiskt och stissigt. 
Kan tyvärr inte ljuga och säga annat. 
Med det sagt BORDE vi vinna då vi 
är allsvenskans bästa lag.

Derby är alltid fyllt med ångest. Med 
ålderns rätt är jag inte lika nervös 
som förr, tyvärr verkar dock DIF 
drabbats av ångest/nerver senaste 
åtta-nio åren då resultaten i derbyn 
varit katastrofalt dåliga.

6. Dagens match, vi behöver inte 
tippa utgången men gissa     första 
gula, dagens kämpar-insats och 
kanske vem skulle ni vilja se som 
dagens     viktigaste spelare?

Första gula får Haris som jag tror 
(och hoppas) får chansen får start. 
Haris gör även dagens kämpainsats. 
Jag skulle vilja se Mange Eriksson 
bli dagens viktigaste spelare som 
också gärna får avgöra matchen.

2-0 Djurgården. Schuller  tar första 
gula på sebastian Larsson i första 
minuten markera vilka som 
bestämmer direkt, Kämpar är alla 
som startar såklart, Viktigaste är ju 
laget från Jakob/Vaiho i målet till 
Anfallaren längst fram låter säkert 
tråkigt men det svaret lämnar jag. 

Harris om han startat så kommer 
han sätta tonen direkt i Inställning 
för laget, tvekar inte att gå Inn i 
närkamper och bidrar på många 
sätt till moralen dessutom ett 
offensivt hot.

Första ostskivan borde givetvis 
Sebastian Larsson ha, men i vanlig 
ordning vågar inte domaren… 
dagens kämpainsats hopps jag att 
hela trion på mittfältet står för. 
Kommer de upp i nivå är Djurgården 
oerhört svårslagna. Viktigaste 
spelaren är vår kapten som leder 
laget föredömligt med attityd, 
uppoffrande spel och en fin 
spelintelligens.

Första gula: assisterande domaren= 
Seb Larsson (vem ska döma Solna 
Aik:s matcher när han lägger av?!). 
Dagens kämpainsats/viktigaste 
spelare: Mange Eriksson samt JUL. 
Dessa spelare har spelat många 
derbyn med minst sagt tveksamt 
resultat. Det är dags att visa vilka 
som är ledare och "bestämmer" ute 
på plan. Både Mange och Une är i 
toppform och...det är dags för Er nu!

DIF - PANELEN
Äntligen komplett tabell nu när alla lag spelat tretton omgångar och vi är seriel-
edare igen – vilket vi då varit hela tiden 
om man räknar Malmös match till omgång 13 som den hör hemma, men spelades 
ju 20 maj när vi ”tappade” serieledningen.
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Namn Jonas Teng Martin Johansson Fredrik Dahlheim Olle Eriksson Andreas Widell
Ålder 45 45 40 41 50
Ort Södermalm Trollhättan Gärdet Skarpnäck Blackeberg

1. Senaste matchen, mot Häcken, 
var en match i högt tempo,     
framför allt i första halvlek. Vilka 
intryck har ni med er från den     
matchen?

Att det var en väldigt viktig seger 
och en bra match av oss. Onödigt 
spännande på slutet då vi borde 
punkterat matchen tidigare.

Mycket bra tempo i matchen. Första 
målet är ALLTID viktigt när dem 
kvitterade blev man ju lite nervös 
men Une löste ju 2-1 vilket var 
viktigt. Sedan att vi har Jesper 
Nyholm på mållinjen i slutet gjorde 
ju inte så mycket heller. Stabilt men 
tyvärr blev det ju nervöst i slutet för 
att vi inte stänger matcherna 
tidigare men seger är seger och det 
är målen o poängen som räknas. En 
styrka att hålla hela vägen ut bra för 
lagmoralen. 

Att DIF klarar att vinna även när vi 
inte levererar på topp återigen kliver 
backar fram och gör mål när 
anfallarna inte gör det. DIF visar 
stryka ock bred på många plan ser 
bra ut för framtiden.

Bra match som vi dominerar. 
Häcken är ett fint lag men vi nöter 
ned dem. Vi har ett ruskigt tungt 
kollektiv. Ända lilla frågetecknet var 
effektiviteten i avsluten. Jacob 
Widell Zetterström känns trygg 
mellan stolparna.

Att Häcken är betydligt bättre än sin 
tabellpacering. Starkt start av DIF i 
båda halvlekarna men lite svårare i 
att orka pressa högt upp i planen ju 
längre matchen lider. I det stora 
hela en bra insats av DIF och tre 
mycket viktiga poäng.

2. Fyra spelare lånas ut nu, Axel 
Wallenborg, Isak Hien, Mattias 
Mitku, som som alla har 
dubbelklubb tillhörighet under 
utlåningen samt Peter McGregor. 
De har ju inte fått mycket, eller 
rättare sa...

Helt rätt, speltid behövs för att 
utvecklas vilket är vad vi önskar för 
dessa spelare. 

Helt rätt. Dem behöver matcher mot 
seniorer varje vecka för sin 
utveckling så helt rätt med dessa 
utlåningar är min åsikt. Blir kul att 
följa Hien i Vasalund, Mitku o 
Wallenborg i Haninge samt 
Mcgregor i Åtvidaberg. Bra av Bosse 
att låna ut spelarna så dem får 
speltid. 

Helt rätt att låna ut spelare som inte 
spelar så att de kan hålla i gång. 
Hien trodde jag på förhand skulle ta 
en startplats men den tidiga skadan 
förstörde de möjligheterna, han är 
den av ovan nämnda jag tror mest 
på för framtiden.

Det är fyra unga och lovande spelare 
som inte skulle fått någon plats i 
matchtruppen i höst. Jätteviktigt att 
de får speltid. Ska bli spännande att 
följa dem.

Bra att de får speltid i andra 
klubbar. Tror aldrig vi haft sådan 
bredd i truppen som vi har nu.

3. Vi har haft nästan oförändrade 
startelvor, skulle ni     vilja se mer 
rotation eller ska vi vara nöjda så 
länge poängen trillar in?

Det brukar löna sig att ha en relativt 
stabil startelva. Rotationen får ske 
genom byten och vid 
skador/avstängningar. 

Man ändrar ALDRIG ett vinnande lag 
är min åsikt. Avstängningar, skador 
osv drabbar ju alla men kontinuitet 
är otroligt viktigt. Så tycker Kim o 
Tolle har gjort det riktigt bra i år. 
Leder man serien efter 13 
omgångar så har man ju lyckats bra 
faktiskt. 

Ser inga problem med att vi roterar 
mindre och skapar kontinuitet. 
Bänken är så oroligt bra så när 
tillfälle ges kommer ersättarna att 
prestera oavsett.

Man roterar inte för sakens skull. I 
och med att vi inte spelar ute i 
Europa så finns det ingen risk att 
slita ut spelarna. Kim och Tolle har 
mitt fulla förtroende vad gäller att 
bedöma dagsformen. Enda osäkra 
positionen är väl nianrollen. Känns 
som att det bör stå mellan Asoro 
och Holmberg.

Svårt att klaga då vi leder serien. 
Skulle dock vilja se lite rotation på 
mittfältet. Tycker att framförallt 
Banda borde få starta istället för 
Schuller eller Findell någon match. 
Vore även bra att ge Elias Andersson 
lite speltid.

4. Vad tror ni om AIKs 
möjligheter att hänga 
på i toppen och slåss 
om Europaplatser, är 
de ett lag för topp tre?

De är en av kandidaterna helt klart. 
Djurgården, Malmö, Bajen är mina 
topp 3 lag så nej AIK är inget topp 3 
lag. 

aik är ”underdog” i toppracet, bör 
inte ha material för topp tre men 
smyger med tror tyvärr de slutar 
topp fem men kommer aldrig vara 
med och utmana på riktigt ju längre 
säsongen går.

De har ett tight försvar men har inte 
övertygat offensivt. Kommer till den 
här matchen med en bra trend så 
självförtroendet lär det inte vara fel 
på. Kan absolut blanda sig i kampen 
om en tredjeplats.

De är alltid mästare i att spela på 
resultatet. Gör de första målet är det 
nära på omöjligt (nåja) att vända 
matchen, särskilt på Friends...men 
apropå frågan. Ja, de är tillräckligt 
bra att komma topp tre men inte 
tillräckligt bra/"roliga" att slåss om 
guldet!

5. Derbyn är ofta förknippade med 
ångest och mycket känslor. Vad 
känner ni inför dagens derby? Är 
det lika ångestfyllt eller är det 
bättre läge i år?

Ångesten blir nog liknande. Rent 
sportsligt har vi bra chanser såklart. 
Men ett derby är alltid ett derby och 
AIK är ett bra lag. 

Derby är ju alltid lite kittlande tyvärr 
är ju vårt facit sedan vi började 
spela på tele 2 inte så jävla bra 
precis heller så det ökar ju på 
ångesten ännu mer känns som det 
står 0-3 på resultattavlan redan 
innan matchen faktiskt. Skulle ju 
vara skönt med en 3-0 seger som 
på Råsunda 2003 när Källström 
borrade in en frispark i krysset.  Är ju 
alltid speciellt att möta Gnaget från 
solna så är det ju. 

Känslan inför derby är alltid ångest 
oavsett aktuella förutsättningar, 
serieledning, hemmaplan, ingen 
bortapublik och toppform precis allt 
talar för oss… 

Jag tar mig an matchen som Jokern i 
Batman- halvpsykotiskt och stissigt. 
Kan tyvärr inte ljuga och säga annat. 
Med det sagt BORDE vi vinna då vi 
är allsvenskans bästa lag.

Derby är alltid fyllt med ångest. Med 
ålderns rätt är jag inte lika nervös 
som förr, tyvärr verkar dock DIF 
drabbats av ångest/nerver senaste 
åtta-nio åren då resultaten i derbyn 
varit katastrofalt dåliga.

6. Dagens match, vi behöver inte 
tippa utgången men gissa     första 
gula, dagens kämpar-insats och 
kanske vem skulle ni vilja se som 
dagens     viktigaste spelare?

Första gula får Haris som jag tror 
(och hoppas) får chansen får start. 
Haris gör även dagens kämpainsats. 
Jag skulle vilja se Mange Eriksson 
bli dagens viktigaste spelare som 
också gärna får avgöra matchen.

2-0 Djurgården. Schuller  tar första 
gula på sebastian Larsson i första 
minuten markera vilka som 
bestämmer direkt, Kämpar är alla 
som startar såklart, Viktigaste är ju 
laget från Jakob/Vaiho i målet till 
Anfallaren längst fram låter säkert 
tråkigt men det svaret lämnar jag. 

Harris om han startat så kommer 
han sätta tonen direkt i Inställning 
för laget, tvekar inte att gå Inn i 
närkamper och bidrar på många 
sätt till moralen dessutom ett 
offensivt hot.

Första ostskivan borde givetvis 
Sebastian Larsson ha, men i vanlig 
ordning vågar inte domaren… 
dagens kämpainsats hopps jag att 
hela trion på mittfältet står för. 
Kommer de upp i nivå är Djurgården 
oerhört svårslagna. Viktigaste 
spelaren är vår kapten som leder 
laget föredömligt med attityd, 
uppoffrande spel och en fin 
spelintelligens.

Första gula: assisterande domaren= 
Seb Larsson (vem ska döma Solna 
Aik:s matcher när han lägger av?!). 
Dagens kämpainsats/viktigaste 
spelare: Mange Eriksson samt JUL. 
Dessa spelare har spelat många 
derbyn med minst sagt tveksamt 
resultat. Det är dags att visa vilka 
som är ledare och "bestämmer" ute 
på plan. Både Mange och Une är i 
toppform och...det är dags för Er nu!



Namn Jonas Teng Martin Johansson Fredrik Dahlheim Olle Eriksson Andreas Widell
Ålder 45 45 40 41 50
Ort Södermalm Trollhättan Gärdet Skarpnäck Blackeberg

1. Senaste matchen, mot Häcken, 
var en match i högt tempo,     
framför allt i första halvlek. Vilka 
intryck har ni med er från den     
matchen?

Att det var en väldigt viktig seger 
och en bra match av oss. Onödigt 
spännande på slutet då vi borde 
punkterat matchen tidigare.

Mycket bra tempo i matchen. Första 
målet är ALLTID viktigt när dem 
kvitterade blev man ju lite nervös 
men Une löste ju 2-1 vilket var 
viktigt. Sedan att vi har Jesper 
Nyholm på mållinjen i slutet gjorde 
ju inte så mycket heller. Stabilt men 
tyvärr blev det ju nervöst i slutet för 
att vi inte stänger matcherna 
tidigare men seger är seger och det 
är målen o poängen som räknas. En 
styrka att hålla hela vägen ut bra för 
lagmoralen. 

Att DIF klarar att vinna även när vi 
inte levererar på topp återigen kliver 
backar fram och gör mål när 
anfallarna inte gör det. DIF visar 
stryka ock bred på många plan ser 
bra ut för framtiden.

Bra match som vi dominerar. 
Häcken är ett fint lag men vi nöter 
ned dem. Vi har ett ruskigt tungt 
kollektiv. Ända lilla frågetecknet var 
effektiviteten i avsluten. Jacob 
Widell Zetterström känns trygg 
mellan stolparna.

Att Häcken är betydligt bättre än sin 
tabellpacering. Starkt start av DIF i 
båda halvlekarna men lite svårare i 
att orka pressa högt upp i planen ju 
längre matchen lider. I det stora 
hela en bra insats av DIF och tre 
mycket viktiga poäng.

2. Fyra spelare lånas ut nu, Axel 
Wallenborg, Isak Hien, Mattias 
Mitku, som som alla har 
dubbelklubb tillhörighet under 
utlåningen samt Peter McGregor. 
De har ju inte fått mycket, eller 
rättare sa...

Helt rätt, speltid behövs för att 
utvecklas vilket är vad vi önskar för 
dessa spelare. 

Helt rätt. Dem behöver matcher mot 
seniorer varje vecka för sin 
utveckling så helt rätt med dessa 
utlåningar är min åsikt. Blir kul att 
följa Hien i Vasalund, Mitku o 
Wallenborg i Haninge samt 
Mcgregor i Åtvidaberg. Bra av Bosse 
att låna ut spelarna så dem får 
speltid. 

Helt rätt att låna ut spelare som inte 
spelar så att de kan hålla i gång. 
Hien trodde jag på förhand skulle ta 
en startplats men den tidiga skadan 
förstörde de möjligheterna, han är 
den av ovan nämnda jag tror mest 
på för framtiden.

Det är fyra unga och lovande spelare 
som inte skulle fått någon plats i 
matchtruppen i höst. Jätteviktigt att 
de får speltid. Ska bli spännande att 
följa dem.

Bra att de får speltid i andra 
klubbar. Tror aldrig vi haft sådan 
bredd i truppen som vi har nu.

3. Vi har haft nästan oförändrade 
startelvor, skulle ni     vilja se mer 
rotation eller ska vi vara nöjda så 
länge poängen trillar in?

Det brukar löna sig att ha en relativt 
stabil startelva. Rotationen får ske 
genom byten och vid 
skador/avstängningar. 

Man ändrar ALDRIG ett vinnande lag 
är min åsikt. Avstängningar, skador 
osv drabbar ju alla men kontinuitet 
är otroligt viktigt. Så tycker Kim o 
Tolle har gjort det riktigt bra i år. 
Leder man serien efter 13 
omgångar så har man ju lyckats bra 
faktiskt. 

Ser inga problem med att vi roterar 
mindre och skapar kontinuitet. 
Bänken är så oroligt bra så när 
tillfälle ges kommer ersättarna att 
prestera oavsett.

Man roterar inte för sakens skull. I 
och med att vi inte spelar ute i 
Europa så finns det ingen risk att 
slita ut spelarna. Kim och Tolle har 
mitt fulla förtroende vad gäller att 
bedöma dagsformen. Enda osäkra 
positionen är väl nianrollen. Känns 
som att det bör stå mellan Asoro 
och Holmberg.

Svårt att klaga då vi leder serien. 
Skulle dock vilja se lite rotation på 
mittfältet. Tycker att framförallt 
Banda borde få starta istället för 
Schuller eller Findell någon match. 
Vore även bra att ge Elias Andersson 
lite speltid.

4. Vad tror ni om AIKs 
möjligheter att hänga 
på i toppen och slåss 
om Europaplatser, är 
de ett lag för topp tre?

De är en av kandidaterna helt klart. 
Djurgården, Malmö, Bajen är mina 
topp 3 lag så nej AIK är inget topp 3 
lag. 

aik är ”underdog” i toppracet, bör 
inte ha material för topp tre men 
smyger med tror tyvärr de slutar 
topp fem men kommer aldrig vara 
med och utmana på riktigt ju längre 
säsongen går.

De har ett tight försvar men har inte 
övertygat offensivt. Kommer till den 
här matchen med en bra trend så 
självförtroendet lär det inte vara fel 
på. Kan absolut blanda sig i kampen 
om en tredjeplats.

De är alltid mästare i att spela på 
resultatet. Gör de första målet är det 
nära på omöjligt (nåja) att vända 
matchen, särskilt på Friends...men 
apropå frågan. Ja, de är tillräckligt 
bra att komma topp tre men inte 
tillräckligt bra/"roliga" att slåss om 
guldet!

5. Derbyn är ofta förknippade med 
ångest och mycket känslor. Vad 
känner ni inför dagens derby? Är 
det lika ångestfyllt eller är det 
bättre läge i år?

Ångesten blir nog liknande. Rent 
sportsligt har vi bra chanser såklart. 
Men ett derby är alltid ett derby och 
AIK är ett bra lag. 

Derby är ju alltid lite kittlande tyvärr 
är ju vårt facit sedan vi började 
spela på tele 2 inte så jävla bra 
precis heller så det ökar ju på 
ångesten ännu mer känns som det 
står 0-3 på resultattavlan redan 
innan matchen faktiskt. Skulle ju 
vara skönt med en 3-0 seger som 
på Råsunda 2003 när Källström 
borrade in en frispark i krysset.  Är ju 
alltid speciellt att möta Gnaget från 
solna så är det ju. 

Känslan inför derby är alltid ångest 
oavsett aktuella förutsättningar, 
serieledning, hemmaplan, ingen 
bortapublik och toppform precis allt 
talar för oss… 

Jag tar mig an matchen som Jokern i 
Batman- halvpsykotiskt och stissigt. 
Kan tyvärr inte ljuga och säga annat. 
Med det sagt BORDE vi vinna då vi 
är allsvenskans bästa lag.

Derby är alltid fyllt med ångest. Med 
ålderns rätt är jag inte lika nervös 
som förr, tyvärr verkar dock DIF 
drabbats av ångest/nerver senaste 
åtta-nio åren då resultaten i derbyn 
varit katastrofalt dåliga.

6. Dagens match, vi behöver inte 
tippa utgången men gissa     första 
gula, dagens kämpar-insats och 
kanske vem skulle ni vilja se som 
dagens     viktigaste spelare?

Första gula får Haris som jag tror 
(och hoppas) får chansen får start. 
Haris gör även dagens kämpainsats. 
Jag skulle vilja se Mange Eriksson 
bli dagens viktigaste spelare som 
också gärna får avgöra matchen.

2-0 Djurgården. Schuller  tar första 
gula på sebastian Larsson i första 
minuten markera vilka som 
bestämmer direkt, Kämpar är alla 
som startar såklart, Viktigaste är ju 
laget från Jakob/Vaiho i målet till 
Anfallaren längst fram låter säkert 
tråkigt men det svaret lämnar jag. 

Harris om han startat så kommer 
han sätta tonen direkt i Inställning 
för laget, tvekar inte att gå Inn i 
närkamper och bidrar på många 
sätt till moralen dessutom ett 
offensivt hot.

Första ostskivan borde givetvis 
Sebastian Larsson ha, men i vanlig 
ordning vågar inte domaren… 
dagens kämpainsats hopps jag att 
hela trion på mittfältet står för. 
Kommer de upp i nivå är Djurgården 
oerhört svårslagna. Viktigaste 
spelaren är vår kapten som leder 
laget föredömligt med attityd, 
uppoffrande spel och en fin 
spelintelligens.

Första gula: assisterande domaren= 
Seb Larsson (vem ska döma Solna 
Aik:s matcher när han lägger av?!). 
Dagens kämpainsats/viktigaste 
spelare: Mange Eriksson samt JUL. 
Dessa spelare har spelat många 
derbyn med minst sagt tveksamt 
resultat. Det är dags att visa vilka 
som är ledare och "bestämmer" ute 
på plan. Både Mange och Une är i 
toppform och...det är dags för Er nu!
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men Une löste ju 2-1 vilket var 
viktigt. Sedan att vi har Jesper 
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ju inte så mycket heller. Stabilt men 
tyvärr blev det ju nervöst i slutet för 
att vi inte stänger matcherna 
tidigare men seger är seger och det 
är målen o poängen som räknas. En 
styrka att hålla hela vägen ut bra för 
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anfallarna inte gör det. DIF visar 
stryka ock bred på många plan ser 
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kollektiv. Ända lilla frågetecknet var 
effektiviteten i avsluten. Jacob 
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mellan stolparna.
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De har ju inte fått mycket, eller 
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Man roterar inte för sakens skull. I 
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resultatet. Gör de första målet är det 
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apropå frågan. Ja, de är tillräckligt 
bra att komma topp tre men inte 
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sätt till moralen dessutom ett 
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ordning vågar inte domaren… 
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Dagens kämpainsats/viktigaste 
spelare: Mange Eriksson samt JUL. 
Dessa spelare har spelat många 
derbyn med minst sagt tveksamt 
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Annonspriser 2021:
 Helsida  2.500 kr/match
 Halvsida  1.500 kr/match
 ¼-sida  1.000 kr/match

Vid bokning av minst sex matcher ges en rabatt på 
15% oavsett kombinationer av annonsstorlek. 
Minst fyra matcher 10 % rabatt

Deadline för bokning av plats tre vardagardagar inn-
an match. Material till annons skall normalt levereras 
två dagar innan match.

Skicka ett mail till 
annons@bagspannaren.se 

för förfrågan eller mer informtion
Reklamskatt och moms tillkommer. 

STÖTTA BÅGSPÄNNAREN
Annonsera i matchprogram
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framför allt i första halvlek. Vilka 
intryck har ni med er från den     
matchen?

Att det var en väldigt viktig seger 
och en bra match av oss. Onödigt 
spännande på slutet då vi borde 
punkterat matchen tidigare.

Mycket bra tempo i matchen. Första 
målet är ALLTID viktigt när dem 
kvitterade blev man ju lite nervös 
men Une löste ju 2-1 vilket var 
viktigt. Sedan att vi har Jesper 
Nyholm på mållinjen i slutet gjorde 
ju inte så mycket heller. Stabilt men 
tyvärr blev det ju nervöst i slutet för 
att vi inte stänger matcherna 
tidigare men seger är seger och det 
är målen o poängen som räknas. En 
styrka att hålla hela vägen ut bra för 
lagmoralen. 

Att DIF klarar att vinna även när vi 
inte levererar på topp återigen kliver 
backar fram och gör mål när 
anfallarna inte gör det. DIF visar 
stryka ock bred på många plan ser 
bra ut för framtiden.

Bra match som vi dominerar. 
Häcken är ett fint lag men vi nöter 
ned dem. Vi har ett ruskigt tungt 
kollektiv. Ända lilla frågetecknet var 
effektiviteten i avsluten. Jacob 
Widell Zetterström känns trygg 
mellan stolparna.

Att Häcken är betydligt bättre än sin 
tabellpacering. Starkt start av DIF i 
båda halvlekarna men lite svårare i 
att orka pressa högt upp i planen ju 
längre matchen lider. I det stora 
hela en bra insats av DIF och tre 
mycket viktiga poäng.

2. Fyra spelare lånas ut nu, Axel 
Wallenborg, Isak Hien, Mattias 
Mitku, som som alla har 
dubbelklubb tillhörighet under 
utlåningen samt Peter McGregor. 
De har ju inte fått mycket, eller 
rättare sa...

Helt rätt, speltid behövs för att 
utvecklas vilket är vad vi önskar för 
dessa spelare. 

Helt rätt. Dem behöver matcher mot 
seniorer varje vecka för sin 
utveckling så helt rätt med dessa 
utlåningar är min åsikt. Blir kul att 
följa Hien i Vasalund, Mitku o 
Wallenborg i Haninge samt 
Mcgregor i Åtvidaberg. Bra av Bosse 
att låna ut spelarna så dem får 
speltid. 

Helt rätt att låna ut spelare som inte 
spelar så att de kan hålla i gång. 
Hien trodde jag på förhand skulle ta 
en startplats men den tidiga skadan 
förstörde de möjligheterna, han är 
den av ovan nämnda jag tror mest 
på för framtiden.

Det är fyra unga och lovande spelare 
som inte skulle fått någon plats i 
matchtruppen i höst. Jätteviktigt att 
de får speltid. Ska bli spännande att 
följa dem.

Bra att de får speltid i andra 
klubbar. Tror aldrig vi haft sådan 
bredd i truppen som vi har nu.

3. Vi har haft nästan oförändrade 
startelvor, skulle ni     vilja se mer 
rotation eller ska vi vara nöjda så 
länge poängen trillar in?

Det brukar löna sig att ha en relativt 
stabil startelva. Rotationen får ske 
genom byten och vid 
skador/avstängningar. 

Man ändrar ALDRIG ett vinnande lag 
är min åsikt. Avstängningar, skador 
osv drabbar ju alla men kontinuitet 
är otroligt viktigt. Så tycker Kim o 
Tolle har gjort det riktigt bra i år. 
Leder man serien efter 13 
omgångar så har man ju lyckats bra 
faktiskt. 

Ser inga problem med att vi roterar 
mindre och skapar kontinuitet. 
Bänken är så oroligt bra så när 
tillfälle ges kommer ersättarna att 
prestera oavsett.

Man roterar inte för sakens skull. I 
och med att vi inte spelar ute i 
Europa så finns det ingen risk att 
slita ut spelarna. Kim och Tolle har 
mitt fulla förtroende vad gäller att 
bedöma dagsformen. Enda osäkra 
positionen är väl nianrollen. Känns 
som att det bör stå mellan Asoro 
och Holmberg.

Svårt att klaga då vi leder serien. 
Skulle dock vilja se lite rotation på 
mittfältet. Tycker att framförallt 
Banda borde få starta istället för 
Schuller eller Findell någon match. 
Vore även bra att ge Elias Andersson 
lite speltid.

4. Vad tror ni om AIKs 
möjligheter att hänga 
på i toppen och slåss 
om Europaplatser, är 
de ett lag för topp tre?

De är en av kandidaterna helt klart. 
Djurgården, Malmö, Bajen är mina 
topp 3 lag så nej AIK är inget topp 3 
lag. 

aik är ”underdog” i toppracet, bör 
inte ha material för topp tre men 
smyger med tror tyvärr de slutar 
topp fem men kommer aldrig vara 
med och utmana på riktigt ju längre 
säsongen går.

De har ett tight försvar men har inte 
övertygat offensivt. Kommer till den 
här matchen med en bra trend så 
självförtroendet lär det inte vara fel 
på. Kan absolut blanda sig i kampen 
om en tredjeplats.

De är alltid mästare i att spela på 
resultatet. Gör de första målet är det 
nära på omöjligt (nåja) att vända 
matchen, särskilt på Friends...men 
apropå frågan. Ja, de är tillräckligt 
bra att komma topp tre men inte 
tillräckligt bra/"roliga" att slåss om 
guldet!

5. Derbyn är ofta förknippade med 
ångest och mycket känslor. Vad 
känner ni inför dagens derby? Är 
det lika ångestfyllt eller är det 
bättre läge i år?

Ångesten blir nog liknande. Rent 
sportsligt har vi bra chanser såklart. 
Men ett derby är alltid ett derby och 
AIK är ett bra lag. 

Derby är ju alltid lite kittlande tyvärr 
är ju vårt facit sedan vi började 
spela på tele 2 inte så jävla bra 
precis heller så det ökar ju på 
ångesten ännu mer känns som det 
står 0-3 på resultattavlan redan 
innan matchen faktiskt. Skulle ju 
vara skönt med en 3-0 seger som 
på Råsunda 2003 när Källström 
borrade in en frispark i krysset.  Är ju 
alltid speciellt att möta Gnaget från 
solna så är det ju. 

Känslan inför derby är alltid ångest 
oavsett aktuella förutsättningar, 
serieledning, hemmaplan, ingen 
bortapublik och toppform precis allt 
talar för oss… 

Jag tar mig an matchen som Jokern i 
Batman- halvpsykotiskt och stissigt. 
Kan tyvärr inte ljuga och säga annat. 
Med det sagt BORDE vi vinna då vi 
är allsvenskans bästa lag.

Derby är alltid fyllt med ångest. Med 
ålderns rätt är jag inte lika nervös 
som förr, tyvärr verkar dock DIF 
drabbats av ångest/nerver senaste 
åtta-nio åren då resultaten i derbyn 
varit katastrofalt dåliga.

6. Dagens match, vi behöver inte 
tippa utgången men gissa     första 
gula, dagens kämpar-insats och 
kanske vem skulle ni vilja se som 
dagens     viktigaste spelare?

Första gula får Haris som jag tror 
(och hoppas) får chansen får start. 
Haris gör även dagens kämpainsats. 
Jag skulle vilja se Mange Eriksson 
bli dagens viktigaste spelare som 
också gärna får avgöra matchen.

2-0 Djurgården. Schuller  tar första 
gula på sebastian Larsson i första 
minuten markera vilka som 
bestämmer direkt, Kämpar är alla 
som startar såklart, Viktigaste är ju 
laget från Jakob/Vaiho i målet till 
Anfallaren längst fram låter säkert 
tråkigt men det svaret lämnar jag. 

Harris om han startat så kommer 
han sätta tonen direkt i Inställning 
för laget, tvekar inte att gå Inn i 
närkamper och bidrar på många 
sätt till moralen dessutom ett 
offensivt hot.

Första ostskivan borde givetvis 
Sebastian Larsson ha, men i vanlig 
ordning vågar inte domaren… 
dagens kämpainsats hopps jag att 
hela trion på mittfältet står för. 
Kommer de upp i nivå är Djurgården 
oerhört svårslagna. Viktigaste 
spelaren är vår kapten som leder 
laget föredömligt med attityd, 
uppoffrande spel och en fin 
spelintelligens.

Första gula: assisterande domaren= 
Seb Larsson (vem ska döma Solna 
Aik:s matcher när han lägger av?!). 
Dagens kämpainsats/viktigaste 
spelare: Mange Eriksson samt JUL. 
Dessa spelare har spelat många 
derbyn med minst sagt tveksamt 
resultat. Det är dags att visa vilka 
som är ledare och "bestämmer" ute 
på plan. Både Mange och Une är i 
toppform och...det är dags för Er nu!

Namn Jonas Teng Martin Johansson Fredrik Dahlheim Olle Eriksson Andreas Widell
Ålder 45 45 40 41 50
Ort Södermalm Trollhättan Gärdet Skarpnäck Blackeberg
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framför allt i första halvlek. Vilka 
intryck har ni med er från den     
matchen?

Att det var en väldigt viktig seger 
och en bra match av oss. Onödigt 
spännande på slutet då vi borde 
punkterat matchen tidigare.

Mycket bra tempo i matchen. Första 
målet är ALLTID viktigt när dem 
kvitterade blev man ju lite nervös 
men Une löste ju 2-1 vilket var 
viktigt. Sedan att vi har Jesper 
Nyholm på mållinjen i slutet gjorde 
ju inte så mycket heller. Stabilt men 
tyvärr blev det ju nervöst i slutet för 
att vi inte stänger matcherna 
tidigare men seger är seger och det 
är målen o poängen som räknas. En 
styrka att hålla hela vägen ut bra för 
lagmoralen. 

Att DIF klarar att vinna även när vi 
inte levererar på topp återigen kliver 
backar fram och gör mål när 
anfallarna inte gör det. DIF visar 
stryka ock bred på många plan ser 
bra ut för framtiden.

Bra match som vi dominerar. 
Häcken är ett fint lag men vi nöter 
ned dem. Vi har ett ruskigt tungt 
kollektiv. Ända lilla frågetecknet var 
effektiviteten i avsluten. Jacob 
Widell Zetterström känns trygg 
mellan stolparna.

Att Häcken är betydligt bättre än sin 
tabellpacering. Starkt start av DIF i 
båda halvlekarna men lite svårare i 
att orka pressa högt upp i planen ju 
längre matchen lider. I det stora 
hela en bra insats av DIF och tre 
mycket viktiga poäng.

2. Fyra spelare lånas ut nu, Axel 
Wallenborg, Isak Hien, Mattias 
Mitku, som som alla har 
dubbelklubb tillhörighet under 
utlåningen samt Peter McGregor. 
De har ju inte fått mycket, eller 
rättare sa...

Helt rätt, speltid behövs för att 
utvecklas vilket är vad vi önskar för 
dessa spelare. 

Helt rätt. Dem behöver matcher mot 
seniorer varje vecka för sin 
utveckling så helt rätt med dessa 
utlåningar är min åsikt. Blir kul att 
följa Hien i Vasalund, Mitku o 
Wallenborg i Haninge samt 
Mcgregor i Åtvidaberg. Bra av Bosse 
att låna ut spelarna så dem får 
speltid. 

Helt rätt att låna ut spelare som inte 
spelar så att de kan hålla i gång. 
Hien trodde jag på förhand skulle ta 
en startplats men den tidiga skadan 
förstörde de möjligheterna, han är 
den av ovan nämnda jag tror mest 
på för framtiden.

Det är fyra unga och lovande spelare 
som inte skulle fått någon plats i 
matchtruppen i höst. Jätteviktigt att 
de får speltid. Ska bli spännande att 
följa dem.

Bra att de får speltid i andra 
klubbar. Tror aldrig vi haft sådan 
bredd i truppen som vi har nu.

3. Vi har haft nästan oförändrade 
startelvor, skulle ni     vilja se mer 
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länge poängen trillar in?

Det brukar löna sig att ha en relativt 
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genom byten och vid 
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osv drabbar ju alla men kontinuitet 
är otroligt viktigt. Så tycker Kim o 
Tolle har gjort det riktigt bra i år. 
Leder man serien efter 13 
omgångar så har man ju lyckats bra 
faktiskt. 

Ser inga problem med att vi roterar 
mindre och skapar kontinuitet. 
Bänken är så oroligt bra så när 
tillfälle ges kommer ersättarna att 
prestera oavsett.

Man roterar inte för sakens skull. I 
och med att vi inte spelar ute i 
Europa så finns det ingen risk att 
slita ut spelarna. Kim och Tolle har 
mitt fulla förtroende vad gäller att 
bedöma dagsformen. Enda osäkra 
positionen är väl nianrollen. Känns 
som att det bör stå mellan Asoro 
och Holmberg.

Svårt att klaga då vi leder serien. 
Skulle dock vilja se lite rotation på 
mittfältet. Tycker att framförallt 
Banda borde få starta istället för 
Schuller eller Findell någon match. 
Vore även bra att ge Elias Andersson 
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på i toppen och slåss 
om Europaplatser, är 
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lag. 
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med och utmana på riktigt ju längre 
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övertygat offensivt. Kommer till den 
här matchen med en bra trend så 
självförtroendet lär det inte vara fel 
på. Kan absolut blanda sig i kampen 
om en tredjeplats.

De är alltid mästare i att spela på 
resultatet. Gör de första målet är det 
nära på omöjligt (nåja) att vända 
matchen, särskilt på Friends...men 
apropå frågan. Ja, de är tillräckligt 
bra att komma topp tre men inte 
tillräckligt bra/"roliga" att slåss om 
guldet!

5. Derbyn är ofta förknippade med 
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det lika ångestfyllt eller är det 
bättre läge i år?

Ångesten blir nog liknande. Rent 
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Men ett derby är alltid ett derby och 
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som startar såklart, Viktigaste är ju 
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tråkigt men det svaret lämnar jag. 

Harris om han startat så kommer 
han sätta tonen direkt i Inställning 
för laget, tvekar inte att gå Inn i 
närkamper och bidrar på många 
sätt till moralen dessutom ett 
offensivt hot.

Första ostskivan borde givetvis 
Sebastian Larsson ha, men i vanlig 
ordning vågar inte domaren… 
dagens kämpainsats hopps jag att 
hela trion på mittfältet står för. 
Kommer de upp i nivå är Djurgården 
oerhört svårslagna. Viktigaste 
spelaren är vår kapten som leder 
laget föredömligt med attityd, 
uppoffrande spel och en fin 
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intryck har ni med er från den     
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och en bra match av oss. Onödigt 
spännande på slutet då vi borde 
punkterat matchen tidigare.
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kvitterade blev man ju lite nervös 
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stryka ock bred på många plan ser 
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kollektiv. Ända lilla frågetecknet var 
effektiviteten i avsluten. Jacob 
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båda halvlekarna men lite svårare i 
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Bra att de får speltid i andra 
klubbar. Tror aldrig vi haft sådan 
bredd i truppen som vi har nu.
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Svårt att klaga då vi leder serien. 
Skulle dock vilja se lite rotation på 
mittfältet. Tycker att framförallt 
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på i toppen och slåss 
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Djurgården, Malmö, Bajen är mina 
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5. Derbyn är ofta förknippade med 
ångest och mycket känslor. Vad 
känner ni inför dagens derby? Är 
det lika ångestfyllt eller är det 
bättre läge i år?

Ångesten blir nog liknande. Rent 
sportsligt har vi bra chanser såklart. 
Men ett derby är alltid ett derby och 
AIK är ett bra lag. 

Derby är ju alltid lite kittlande tyvärr 
är ju vårt facit sedan vi började 
spela på tele 2 inte så jävla bra 
precis heller så det ökar ju på 
ångesten ännu mer känns som det 
står 0-3 på resultattavlan redan 
innan matchen faktiskt. Skulle ju 
vara skönt med en 3-0 seger som 
på Råsunda 2003 när Källström 
borrade in en frispark i krysset.  Är ju 
alltid speciellt att möta Gnaget från 
solna så är det ju. 

Känslan inför derby är alltid ångest 
oavsett aktuella förutsättningar, 
serieledning, hemmaplan, ingen 
bortapublik och toppform precis allt 
talar för oss… 

Jag tar mig an matchen som Jokern i 
Batman- halvpsykotiskt och stissigt. 
Kan tyvärr inte ljuga och säga annat. 
Med det sagt BORDE vi vinna då vi 
är allsvenskans bästa lag.

Derby är alltid fyllt med ångest. Med 
ålderns rätt är jag inte lika nervös 
som förr, tyvärr verkar dock DIF 
drabbats av ångest/nerver senaste 
åtta-nio åren då resultaten i derbyn 
varit katastrofalt dåliga.

6. Dagens match, vi behöver inte 
tippa utgången men gissa     första 
gula, dagens kämpar-insats och 
kanske vem skulle ni vilja se som 
dagens     viktigaste spelare?

Första gula får Haris som jag tror 
(och hoppas) får chansen får start. 
Haris gör även dagens kämpainsats. 
Jag skulle vilja se Mange Eriksson 
bli dagens viktigaste spelare som 
också gärna får avgöra matchen.

2-0 Djurgården. Schuller  tar första 
gula på sebastian Larsson i första 
minuten markera vilka som 
bestämmer direkt, Kämpar är alla 
som startar såklart, Viktigaste är ju 
laget från Jakob/Vaiho i målet till 
Anfallaren längst fram låter säkert 
tråkigt men det svaret lämnar jag. 

Harris om han startat så kommer 
han sätta tonen direkt i Inställning 
för laget, tvekar inte att gå Inn i 
närkamper och bidrar på många 
sätt till moralen dessutom ett 
offensivt hot.

Första ostskivan borde givetvis 
Sebastian Larsson ha, men i vanlig 
ordning vågar inte domaren… 
dagens kämpainsats hopps jag att 
hela trion på mittfältet står för. 
Kommer de upp i nivå är Djurgården 
oerhört svårslagna. Viktigaste 
spelaren är vår kapten som leder 
laget föredömligt med attityd, 
uppoffrande spel och en fin 
spelintelligens.

Första gula: assisterande domaren= 
Seb Larsson (vem ska döma Solna 
Aik:s matcher när han lägger av?!). 
Dagens kämpainsats/viktigaste 
spelare: Mange Eriksson samt JUL. 
Dessa spelare har spelat många 
derbyn med minst sagt tveksamt 
resultat. Det är dags att visa vilka 
som är ledare och "bestämmer" ute 
på plan. Både Mange och Une är i 
toppform och...det är dags för Er nu!

Namn Jonas Teng Martin Johansson Fredrik Dahlheim Olle Eriksson Andreas Widell
Ålder 45 45 40 41 50
Ort Södermalm Trollhättan Gärdet Skarpnäck Blackeberg

1. Senaste matchen, mot Häcken, 
var en match i högt tempo,     
framför allt i första halvlek. Vilka 
intryck har ni med er från den     
matchen?

Att det var en väldigt viktig seger 
och en bra match av oss. Onödigt 
spännande på slutet då vi borde 
punkterat matchen tidigare.

Mycket bra tempo i matchen. Första 
målet är ALLTID viktigt när dem 
kvitterade blev man ju lite nervös 
men Une löste ju 2-1 vilket var 
viktigt. Sedan att vi har Jesper 
Nyholm på mållinjen i slutet gjorde 
ju inte så mycket heller. Stabilt men 
tyvärr blev det ju nervöst i slutet för 
att vi inte stänger matcherna 
tidigare men seger är seger och det 
är målen o poängen som räknas. En 
styrka att hålla hela vägen ut bra för 
lagmoralen. 

Att DIF klarar att vinna även när vi 
inte levererar på topp återigen kliver 
backar fram och gör mål när 
anfallarna inte gör det. DIF visar 
stryka ock bred på många plan ser 
bra ut för framtiden.

Bra match som vi dominerar. 
Häcken är ett fint lag men vi nöter 
ned dem. Vi har ett ruskigt tungt 
kollektiv. Ända lilla frågetecknet var 
effektiviteten i avsluten. Jacob 
Widell Zetterström känns trygg 
mellan stolparna.

Att Häcken är betydligt bättre än sin 
tabellpacering. Starkt start av DIF i 
båda halvlekarna men lite svårare i 
att orka pressa högt upp i planen ju 
längre matchen lider. I det stora 
hela en bra insats av DIF och tre 
mycket viktiga poäng.

2. Fyra spelare lånas ut nu, Axel 
Wallenborg, Isak Hien, Mattias 
Mitku, som som alla har 
dubbelklubb tillhörighet under 
utlåningen samt Peter McGregor. 
De har ju inte fått mycket, eller 
rättare sa...

Helt rätt, speltid behövs för att 
utvecklas vilket är vad vi önskar för 
dessa spelare. 

Helt rätt. Dem behöver matcher mot 
seniorer varje vecka för sin 
utveckling så helt rätt med dessa 
utlåningar är min åsikt. Blir kul att 
följa Hien i Vasalund, Mitku o 
Wallenborg i Haninge samt 
Mcgregor i Åtvidaberg. Bra av Bosse 
att låna ut spelarna så dem får 
speltid. 

Helt rätt att låna ut spelare som inte 
spelar så att de kan hålla i gång. 
Hien trodde jag på förhand skulle ta 
en startplats men den tidiga skadan 
förstörde de möjligheterna, han är 
den av ovan nämnda jag tror mest 
på för framtiden.

Det är fyra unga och lovande spelare 
som inte skulle fått någon plats i 
matchtruppen i höst. Jätteviktigt att 
de får speltid. Ska bli spännande att 
följa dem.

Bra att de får speltid i andra 
klubbar. Tror aldrig vi haft sådan 
bredd i truppen som vi har nu.

3. Vi har haft nästan oförändrade 
startelvor, skulle ni     vilja se mer 
rotation eller ska vi vara nöjda så 
länge poängen trillar in?

Det brukar löna sig att ha en relativt 
stabil startelva. Rotationen får ske 
genom byten och vid 
skador/avstängningar. 

Man ändrar ALDRIG ett vinnande lag 
är min åsikt. Avstängningar, skador 
osv drabbar ju alla men kontinuitet 
är otroligt viktigt. Så tycker Kim o 
Tolle har gjort det riktigt bra i år. 
Leder man serien efter 13 
omgångar så har man ju lyckats bra 
faktiskt. 

Ser inga problem med att vi roterar 
mindre och skapar kontinuitet. 
Bänken är så oroligt bra så när 
tillfälle ges kommer ersättarna att 
prestera oavsett.

Man roterar inte för sakens skull. I 
och med att vi inte spelar ute i 
Europa så finns det ingen risk att 
slita ut spelarna. Kim och Tolle har 
mitt fulla förtroende vad gäller att 
bedöma dagsformen. Enda osäkra 
positionen är väl nianrollen. Känns 
som att det bör stå mellan Asoro 
och Holmberg.

Svårt att klaga då vi leder serien. 
Skulle dock vilja se lite rotation på 
mittfältet. Tycker att framförallt 
Banda borde få starta istället för 
Schuller eller Findell någon match. 
Vore även bra att ge Elias Andersson 
lite speltid.

4. Vad tror ni om AIKs 
möjligheter att hänga 
på i toppen och slåss 
om Europaplatser, är 
de ett lag för topp tre?

De är en av kandidaterna helt klart. 
Djurgården, Malmö, Bajen är mina 
topp 3 lag så nej AIK är inget topp 3 
lag. 

aik är ”underdog” i toppracet, bör 
inte ha material för topp tre men 
smyger med tror tyvärr de slutar 
topp fem men kommer aldrig vara 
med och utmana på riktigt ju längre 
säsongen går.

De har ett tight försvar men har inte 
övertygat offensivt. Kommer till den 
här matchen med en bra trend så 
självförtroendet lär det inte vara fel 
på. Kan absolut blanda sig i kampen 
om en tredjeplats.

De är alltid mästare i att spela på 
resultatet. Gör de första målet är det 
nära på omöjligt (nåja) att vända 
matchen, särskilt på Friends...men 
apropå frågan. Ja, de är tillräckligt 
bra att komma topp tre men inte 
tillräckligt bra/"roliga" att slåss om 
guldet!

5. Derbyn är ofta förknippade med 
ångest och mycket känslor. Vad 
känner ni inför dagens derby? Är 
det lika ångestfyllt eller är det 
bättre läge i år?

Ångesten blir nog liknande. Rent 
sportsligt har vi bra chanser såklart. 
Men ett derby är alltid ett derby och 
AIK är ett bra lag. 

Derby är ju alltid lite kittlande tyvärr 
är ju vårt facit sedan vi började 
spela på tele 2 inte så jävla bra 
precis heller så det ökar ju på 
ångesten ännu mer känns som det 
står 0-3 på resultattavlan redan 
innan matchen faktiskt. Skulle ju 
vara skönt med en 3-0 seger som 
på Råsunda 2003 när Källström 
borrade in en frispark i krysset.  Är ju 
alltid speciellt att möta Gnaget från 
solna så är det ju. 

Känslan inför derby är alltid ångest 
oavsett aktuella förutsättningar, 
serieledning, hemmaplan, ingen 
bortapublik och toppform precis allt 
talar för oss… 

Jag tar mig an matchen som Jokern i 
Batman- halvpsykotiskt och stissigt. 
Kan tyvärr inte ljuga och säga annat. 
Med det sagt BORDE vi vinna då vi 
är allsvenskans bästa lag.

Derby är alltid fyllt med ångest. Med 
ålderns rätt är jag inte lika nervös 
som förr, tyvärr verkar dock DIF 
drabbats av ångest/nerver senaste 
åtta-nio åren då resultaten i derbyn 
varit katastrofalt dåliga.

6. Dagens match, vi behöver inte 
tippa utgången men gissa     första 
gula, dagens kämpar-insats och 
kanske vem skulle ni vilja se som 
dagens     viktigaste spelare?

Första gula får Haris som jag tror 
(och hoppas) får chansen får start. 
Haris gör även dagens kämpainsats. 
Jag skulle vilja se Mange Eriksson 
bli dagens viktigaste spelare som 
också gärna får avgöra matchen.

2-0 Djurgården. Schuller  tar första 
gula på sebastian Larsson i första 
minuten markera vilka som 
bestämmer direkt, Kämpar är alla 
som startar såklart, Viktigaste är ju 
laget från Jakob/Vaiho i målet till 
Anfallaren längst fram låter säkert 
tråkigt men det svaret lämnar jag. 

Harris om han startat så kommer 
han sätta tonen direkt i Inställning 
för laget, tvekar inte att gå Inn i 
närkamper och bidrar på många 
sätt till moralen dessutom ett 
offensivt hot.

Första ostskivan borde givetvis 
Sebastian Larsson ha, men i vanlig 
ordning vågar inte domaren… 
dagens kämpainsats hopps jag att 
hela trion på mittfältet står för. 
Kommer de upp i nivå är Djurgården 
oerhört svårslagna. Viktigaste 
spelaren är vår kapten som leder 
laget föredömligt med attityd, 
uppoffrande spel och en fin 
spelintelligens.

Första gula: assisterande domaren= 
Seb Larsson (vem ska döma Solna 
Aik:s matcher när han lägger av?!). 
Dagens kämpainsats/viktigaste 
spelare: Mange Eriksson samt JUL. 
Dessa spelare har spelat många 
derbyn med minst sagt tveksamt 
resultat. Det är dags att visa vilka 
som är ledare och "bestämmer" ute 
på plan. Både Mange och Une är i 
toppform och...det är dags för Er nu!
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Djurgården     3,89
 35 Jacob Widell Zetterström (MV) 3,78
 4  Jacob Une Larsson   4,22
 5  Elliot Käck  3,44
 6  Rasmus Schüller  4,33*
 7  Magnus Eriksson (K)  4,11
 9  Haris Radetinac  85’ 3,56
 10 Joel Asoro  66’ 2,78
 13  Hampus Finndell  3,67
 14  Edward Chilufya  85’ 3,22
 16  Jesper Löfgren  4,11
 23  Aslak Fonn Witry (OG) 3,89

Ersättare 
 30  Tommi Vaiho (MV)
 2  Jesper Nyholm  85’ 2,89
 8 Elias Andersson
 12  Emmanuel Banda 
 17 Kalle Holmberg  66’ 2,56
 19  Nicklas Bärkroth  85’ 2,44
 20  Emir Kujovic  

Tränare
Tomas Lagerlöf/Kim Bergstrand 4,11

BK Häcken 3,33
 26  Peter Abrahamsson (MV) (K)
 3  Johan Hammar 
 5  Godswill Ekpolo
 7  Leo Bengtsson
 9  Alexander Jeremejeff   86’
 11  Tobias Heintz  56’
 15  Martin Olsson  76’
 17  Gustav Berggren
 22  Tobias Carlsson (OG)
 23  Patrik Wålemark
 25  Samuel Gustafson   46’

Ersättare
 29  Jonathan Ursin Rasheed (MV)
 4  Joona Toivio
 12  Valgeir Fridriksson  86’
 14  Oskar Sverrisson  76’
 16  Bénie Adama Traore  86’
 19  Daleho Irandust  46’  
 32  Nasiru Mohammed  56’  86’

Tränare
Per Mathias Högmo
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chBilder: 
Till vänster, Witry firar 1-0 efter att hans skott styrts in av 
försvarare i Häcken 
UTV: Witry slår en frispark
UTH: Rasmus Schüller 
Nedan: Jacob Une Larsson firar seger efter matchen
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2 1Djurgården - BK Häcken

XX’ Självmål (
21’ Une Larsson

Domare Glenn Nyberg
Publik: 8 681

Självmål (Witry) 72’

Matchen i siffror
Bollinnehav 53 - 47
Avslut  25 - 11
...på mål 8 - 3
Hörnor  6 - 7
Gula kort 1 - 3
Offside  3 - 5
Frisparkar 14 - 12

Precisa passningar 482 - 324 
 83% - 79%
 
Förväntat mål sett till chanser
 2,58 - 1,02

Långbollar 63 - 59
Passningar på motståndarens planhalva
 266 - 77
Vunna dueller 54 - 47
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Allsvenskan omg  13

Matchhändelser
  Halvtid
46’    IN: Irandust
  UT: Gustafson
48’   1-0 Självmål (T Karlsson)
46’    IN: Mohammed
  UT: Heintz
57’   1-1 Självmål (Witry)
69’     Finndell
48’   2-1 Jacob Une Larsson
66’    IN: Holmberg
  UT: Asoro
69’     Hammar
76’    IN: Sverrisson
  UT: M Olsson
79’     Jeremejeff
85’    IN: Nyholm, Bärkroth
  UT: Radetinac, Chilufya
86’    IN: Traoré, Fridriksson
  UT: Jeremejeff, Mohammed
89’     Irandust
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Efter en jobbig inledning 2020 blev det 
tränarbyte under säsongen och den tidig-
are assisterande tränaren Bartosz Grzelak 
blev ny huvudtränare.  

Även om 2020 avslutades bättre än det in-
leddes räckte det bara till en nionde plats 
i serien. Den sämsta placeringen sedan 
2010 (då slutade man elva). Faktum är att 
laget under 2011-2019 varit topp fyra varje 
år, ett guld och fyra stora silver. Även i år 
har man chansen att sluta i toppskikt trots 
att man från supporterhåll (och ledning?) 
inte varit helt nöjd med spelet. Trots detta 
ligger laget just nu på en tredje plats i när-
mast kamp med Elfsborg och Hammarby 
som båda också spelar Europacupspel. 
Lagets bästa målskytt under året är åter-

vändande Stefanelli, med fyra fullträffar, 
följt av Bahuli med tre mål. 
Finlänske Sami Ylätopa, som inte spelade 
sist mot Halmstad har noterats för flest as-
sist, fyra stycken, med även ett mål är han 
poängbäst i laget tillsammans med lagkap-
tenen Sebastian Larsson som har noterats 
för två mål (varav en straff) och tre assist.

Larsson som nyligen meddelade att han 
avslutar sin landslagskarriär är ofta en spe-
lare som märks på planen, dels för att han 
ofta spelar tufft men även gärna diskuterar 
både med motståndare och domare. 

STEFAN ERLANDSSON

Har AIK hittat rätt?

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

I den högsta serien  
Allsvenskan 123 29  45 49 133-167
  Stadion - Hemma  6   0  2  4  6-18
  Råsunda  - Hemma           48 17  16  15     49-55
  Tele2Arena  7 0  3  5  6-14            

Mästerskapsserien 1991 2 1 0 1 4-4
  Allsvenskt kval 1982 2 0 1 1 3-4

I den högsta serien1911/12-1923/24
Svenska serien  18 8   4    6 33-33
  Hemma    9   5   0    4  18-20
  Borta  9   3   4    2      15-13

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

BENGT EKSTEDT
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AIK
Bildades 1891,  
2021 spelar man sin 92:e säsong i högsta serien
2020: Nia
Hemmaarena: Friends Arena (50 000)
Publikrekord: 50 128 mot GIF Sundsvall 4 november 
2018
Tränare: Bartosz Grzelak (Sedan 31 juli 2020, Assisterade 
tränare i AIK juni 2017-18)
Svenska mästare: 1900, 1901, 1911, 1914, 1916, 1923, 
1932, 1937, 1992, 1998, 2009, 2018
Svenska cupen: 1949, 1950, 1976, 1985, 1996, 1997, 
1999, 2009
Största allsvenska seger: 9-0 mot Hammarby 1930
Största förlust: 0-6  fyra ggr (Norrköping 1961, 66, GAIS 1926, Öster 1974)
Flest Allsvenska mål: 124 av Pär Kaufeldt, 1924-34
Flest Allsvenska matcher: 321 av Gustav Sjöberg, 1932-50

Truppförändningar 2021:
Spelare in: Jetmir Haliti (Jönköpings Södra), Lucas Forsberg (Sollentuna FK), Nicolás 
Stefanelli (Unión La Calera), Alexander Milosevic (Vejle BK)
Sommarfönstret: Felix Michel (b, Sarpsborg, återvänder efter lån), Zachary Elbouzedi 
(mf, Lincoln City)
Spelare ut: Daniel Granli (Ålborg), Samuel Brolin (Mjällby AIF, lån), Enoch Kofi Adu 
(Mjällby AIF), Kolbeinn Sigthorsson (IFK Göteborg), Daniel Mushitu, Rasmus Lindkvist 
(HamKam, NO), Paulos Abraham (FC Groningen), Adam Ben Lamin (Jönköpings Södra), 
Heradi Rashidi (Ararat-Armenia), Panajotis Dimitriadis (Akropolis IF), Robert Lund-
ström (GIF Sundsvall), Robin Tihi (AFC Eskilstuna, lån)
Sommarfönstret: Eric Kahl (b, Århus), Paulos Abraham (fw, Groningen)

Senaste resultaten - målskyttar AIK inom parantes
AIK - Halmstad  1-0 (Stefanelli)
Örebro - AIK  1-1 (Bahoui)
AIK - Kalmar  2-0 (Milosevic, Larsson)
AIK - Varberg  2-1 (Radulovic, Rogic)
Häcken - AIK  2-1 (Radulovic)

Senaste laguppställning (3-5-2)
Allsvenskan omg 13 2 augusti AIK - Halmstad 1-0 (1-0)

B Janosevic
M Lustig, A Milosevic, S Papagiannopoulos, E Otieno

Z Elbouzedi (87), S Larsson (K), B Hussein, N Bahoui (41)
N Stefanelli (87), H Goitom (78)

Avbytare:
K Stamatopoulos (MV), F Rogic (41), B Radulovic (78), P Karlsson (87)

T Strannegård (87), Y Ayari, S Ylätupa
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Omgång 14
7 augusti Halmstad - Malmö FF 0 - 0

Örebro - Mjällby AIF 2 - 2
8 augusti BK Häcken - Östersund -

Djurgården - AIK -
IF Elfsborg - Degerfors IF -
IFK Göteborg - Hammarby -

9 augusti 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

Omgång 16
21 augusti Malmö FF - Degerfors IF
22 augusti Halmstad - IFK Norrköping FK

IF Elfsborg - Hammarby
AIK - BK Häcken
Örebro - IK Sirius FK

23 augusti Djurgården - Mjällby AIF
IFK Göteborg - Varbergs BoIS FC
Östersund - Kalmar FF

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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Djurgårdens IF 13 9 3 1 24-8 16 30
Malmö FF 14 9 3 2 31-16 15 30
AIK 13 7 3 3 17-12 5 24
IF Elfsborg 13 7 2 4 19-13 6 23
Hammarby IF 13 6 4 3 25-17 8 22
IFK Norrköping 13 6 2 5 17-13 4 20
Kalmar FF 13 4 5 4 12-14 -2 17
BK Häcken 13 4 4 5 18-18 0 16
Halmstads BK 14 3 7 4 10-11 -1 16
IFK Göteborg 13 3 6 4 15-16 -1 15
Degerfors IF 13 4 3 6 14-21 -7 15
IK Sirius 13 4 3 6 15-25 -10 15
Varbergs BoIS 13 3 4 6 16-22 -6 13
Örebro SK 14 3 3 8 11-27 -16 12
Mjällby AIF 14 2 5 7 11-18 -7 11
Östersunds FK 13 2 3 8 15-19 -4 9

Tabellen uppdaterad 7 aug

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 13
20 maj Malmö FF - IF Elfsborg 2 - 1
31 juli Degerfors IF - Varbergs BoIS FC 1 - 1

1 augusti Djurgården - BK Häcken 2 - 1
Kalmar FF - Mjällby AIF 1 ' 0
Östersund - Hammarby 1 - 1

2 augusti AIK - Halmstad 1 - 0
IFK Göteborg - IFK Norrköping FK 1 - 2
IK Sirius FK - Örebro 1 - 2



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

   
Passningsliga
8 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 7 Hellborg (SIR)
   Schüller 5 S Larsson (AIK), I Kričak (MAIF), Le Roux**(VAR)
1 Eriksson, Ekdal, Holmberg    Skogvaard Larsen (ÖSK)
   Kujovic, Finndell 4 Nio spelare har fått fyra gula kort
** 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)
11 DIF 37 Häcken
 33 Varberg

32 Elfsborg
29 Örebro
28 Hammarby
27 Malmö
26 Sirius, Östersund
25 AIK
24 Degerfors
22 Norrköping, Mjällby
19 Göteborg, Kalmar
13 Halmstad

Avstängningar (lag)
0 DIF 9 Varberg

8 Häcken
 6 Sirius, Östersund

5 Elfsborg
4 Örebro, Degerfors, Norrköping, Mjällby
3 Halmstad, Hammarby; Malmö
2 AIK, Göteborg 
1 Kalmar

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
83,3% Widell Zetterström 80,0% Dovin (HIF)
76,5% Vasyutin 78,6% Dahlin (MFF)
50% Vaiho 75,9% Jansson (NOR)

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

4  Anetis (GBG), Nilsson Säfqvist (HBK)

Nyckelpassningar
38 Eriksson 33 S Larsson (AIK)
27 Witry 31 Bojanic (HIF)
16 Chilufya 30 Jehaze (HIF), O Berg (KFF)
En nyckelpassning är en passning som leder till ett avslut på mål.

Bollåtererövringar
104 Witry 119 Strand (IFE)
101 Schüller 115 Gravius (DEG)
100 Eriksson 110 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 14
Rasmus Alm (IFE) Gula Kort
Christos Gravius (DEG) Gula Kort
Viktor Agardius (NOR) Gula Kort
Emin Nouri (KFF) Gula Kort
Johan Hammar (BKH) Gula Kort
Noah Sonko Sundberg (ÖFK) Gula Kort
Sebastian Eriksson (GBG) Gula Kort
Jesper Gustavsson (MAIF) Gula Kort
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Skytteliga
5 Witry 7 Colak (MFF), Adegbenro (NOR), Edvardsen (DEG)
3 Bärkroth, Finndell 6 Kouakou (SIR), Jeremejeff (BKH),
   Chilufya    Ludwigsson (HIF), Birmančević (MFF)

   
Passningsliga
8 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 7 Hellborg (SIR)
   Schüller 5 S Larsson (AIK), I Kričak (MAIF), Le Roux**(VAR)
1 Eriksson, Ekdal, Holmberg    Skogvaard Larsen (ÖSK)
   Kujovic, Finndell 4 Nio spelare har fått fyra gula kort
** 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)
11 DIF 37 Häcken
 33 Varberg

32 Elfsborg
29 Örebro
28 Hammarby
27 Malmö
26 Sirius, Östersund
25 AIK
24 Degerfors
22 Norrköping, Mjällby
19 Göteborg, Kalmar
13 Halmstad

Avstängningar (lag)
0 DIF 9 Varberg

8 Häcken
 6 Sirius, Östersund

5 Elfsborg
4 Örebro, Degerfors, Norrköping, Mjällby
3 Halmstad, Hammarby; Malmö
2 AIK, Göteborg 
1 Kalmar

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
83,3% Widell Zetterström 80,0% Dovin (HIF)
76,5% Vasyutin 78,6% Dahlin (MFF)
50% Vaiho 75,9% Jansson (NOR)

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

4  Anetis (GBG), Nilsson Säfqvist (HBK)

Nyckelpassningar
38 Eriksson 33 S Larsson (AIK)
27 Witry 31 Bojanic (HIF)
16 Chilufya 30 Jehaze (HIF), O Berg (KFF)
En nyckelpassning är en passning som leder till ett avslut på mål.

Bollåtererövringar
104 Witry 119 Strand (IFE)
101 Schüller 115 Gravius (DEG)
100 Eriksson 110 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 14
Rasmus Alm (IFE) Gula Kort
Christos Gravius (DEG) Gula Kort
Viktor Agardius (NOR) Gula Kort
Emin Nouri (KFF) Gula Kort
Johan Hammar (BKH) Gula Kort
Noah Sonko Sundberg (ÖFK) Gula Kort
Sebastian Eriksson (GBG) Gula Kort
Jesper Gustavsson (MAIF) Gula Kort

Statistiken på detta uppslag är efter 13 spelade omgångar, dvs lördagens matcher är inte medräknade i statistiken 
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Vinster Djurgården, Häcken 4
Utan förlust Djurgården* 8
Oavgjorda Göteborg 5
Utan vinst Mjällby* 9
Förluster Örebro, Mjällby* 5
Hålllit nollan Malmö* 4
Mållösa Örebro 4
Gjort mål Malmö 24
Släppt in mål Malmö 11

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

Form Poäng
IF Elfsborg o v o v v v 14
Malmö FF o v o v v v 14
Djurgården v v v o v o 14
Hammarby f o v v v v 13
AIK v o v v f o 11
BK Häcken f v o f v v 10
Norrköping v f f v v f 9
Halmstad o f v o o o 7
IFK Göteborg f f v v f o 7
Kalmar FF v f f f o v 7
Sirius f v f f v f 6
Varberg o v o f o f 6
Degerfors o f f f v o 5
Örebro o v o f f f 5
Östersunds FK o f f f f v 4
Mjällby o f f f f f 1

Tecken i rött - cupmatch

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

uppdaterad 7 aug

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. 

I den senaste matchen bröts Malmös sviter som inleddes 2020., gjorda mål. efter 24 matcher.
Andra långa, brutna sviter är Mjällby som bröt som förlustsvit efter fem raka förluster, varav 
tre senaste mållösa.
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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 19 20 22 23 24 26 27 30 35 18 25 31 29  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 22 8

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 b 17 19 b 9 * *
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 2-1 1 8 681 50 Glenn Nyberg 14 1 k b b b 10 9 ! ! ! * * *
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 40 876 978 1080 1063 1170 70 546 275 2 137 844 996 566 543 824 752 83 25 1170 221 0 0 64 540 5 0 0 0 0

Mål 2 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 5 366 234 56 76 360 307 29 135 90 0 0 13 0 0 0

Mål 1  6 3 1 2 1

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 19 20 22 23 24 26 27 30 35 18 25 31 29  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 22 8

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 b 17 19 b 9 * *
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 2-1 1 8 681 50 Glenn Nyberg 14 1 k b b b 10 9 ! ! ! * * *
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 40 876 978 1080 1063 1170 70 546 275 2 137 844 996 566 543 824 752 83 25 1170 221 0 0 64 540 5 0 0 0 0

Mål 2 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 5 366 234 56 76 360 307 29 135 90 0 0 13 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 

 13 Kyriakos Stamatopoulos
 23  Budimir Janosevic
 31  Jakob Haugaard

 3  Per Karlsson
 4  Sotirios Papagiannopoulos
 5  Alexander Milosevic
 6  Jetmir Haliti
 14  Lucas Forsberg
 25  Erick Otieno
 33  Mikael Lustig

 7  Sebastian Larsson
 8  Bilal Hussein
 10  Nabil Bahoui
 17  Ebenezer Ofori
 19  Saku Ylätupa
 20  Zachary Elbouzedi
 22  Filip Rogic
 32  Tom Strannegård

 9  Nicolas Stefanelli
 11  Stefan Silva
 21  Bojan Radulovic Samoukovic
 34  Erik Ring
 36  Henok Goitom
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Kommande matcher
15 augusti Mjällby AIF - Djurgården omg 15

18 augusti Karlslunds IF - Djurgården Svenska Cupen omg 2
23 augusti Djurgården - Mjällby AIF omg 16
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Dagens domarteam: 
Huvuddomare Mohammed Al-Hakim

Assisterande Domare: Fredrik Klyver, Robin Wilde, Fjärdedomare: Patrik Eriksson - t
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