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

Dags för returmötet mot Mjällby. Se-
rien vänder för oss nu när vi spelat 
halva serien men som den uppmärk-
samme sett är det inte hela omgån-
gen som speglas utan bara vår match 
och Elfsborg - Hammarby är dub-
belmöten.

När vi summerar den första halvan av 
allsvenskan är vi i topp. Vi kan kon-
statera att vi aldrig har haft så mån-
ga poäng som i år efter halva serien. 
Dessutom 10 segrar på 15 första har vi 
inte haft sedan 2003. Mycket mer om 
statistiken från första halvan hittar ni 
idetta utökade matychprogram. 

Vi har ytterkigare 8 sidor mot nor-
malt. Detta kan vi gära utan att höja 
priset tack vare alla abonneter och ni 
som köper programmet på matcherna. 
Dessutom har vi (tillfälligt) upplåtit 
annonsutrymmme. Och som utlo-
vat tidigare. Får vi in annonser kan vi 
istället öka antalet sidor.

Hoppas på att ni uppskattar de extra 
sidorna och att vi kommer mer fler 
sidor även senare under hösten.

Tack för ert stöd!

STEFAN ERLANDSSON
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Ny match mot Mjällby och vi passar på att 
ringa upp Thomas Lagerlöf och stämma av 
läget inför drabbningen på måndag. 

Hej Thomas, ni har studsat tillbaka med två 
vinster efter derbyförlusten mot AIK, hur 
skulle du sammanfatta tiden efter derbyt?
Man försöker att ta lärdomar av alla motgångar, 
jobba med att inte repetera dem igen, men det 
är så klart frustrerande att vi inte gör en bättre 
match. Vi har pratat igenom vad vi tyckte gick 
fel och vissa delar hamnar på oss tränare också. 
Efter det har vi fokuserat att ta nästa match 
och se till att vinna den, att fortsätta att nöta 
på. Mot Mjällby var det kanske inte sprudlande 

fotboll men vi gjorde jobbet och var koncentre-
rande, speciellt i första halvlek. I andra blev det 
lite för mycket spel på Mjällbys styrkor, men vi 
redde ut det också och fick med oss det vikti-
gaste; tre poäng. 

Vad kan du säga om 4-0-vinsten mot 
Karlslund i Svenska Cupen?
Vi valde medvetet att rotera mycket i startel-
van vilket ändå fungerade väl. Ibland kan för 
många nya startspelare ändra spelet, men jag 
tycker vi gick att känna igen. Sedan blir det inte 
samma tempo som i en allsvensk match vilket 
hämmar det sätt vi vill spela på, men på det sto-
ra hela är vi nöjda att vi kunde stänga matchen 
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tämligen tidigt och att vi kunde matcha många 
spelare som knapert med speltid innan. Nu 
är vi vidare till gruppspelet nästa år, vilket är 
otroligt viktigt för vår försäsong. 

Kofi Asare som har haft lekstuga i U19/U21-
matcherna fick spela i andra halvlek, varför 
fick han chansen nu och vad är era intryck av 
honom?
Det är en spännande spelare där organisa-
tionen har ansett att han är redo att testas på 
A-lagsnivå. Man ser vilken vilja och intensitet 
det finns i honom. Han kanske inte fick så my-
cket uträttat som han hade hoppats på men det 
någon som vi har en aktiv dialog med.   

Det är många som imponeras av alla duktiga 
mittbackar, har ni funderat på att gå över till 
en trebackslinje?
Det är det är något vi pratat om, men det 
gäller att hålla ihop helheten. Att inte ändra, 
i onödan, ett system som är inkört och som 
spelarna är vana vid och gillar. Vi testade lite 
mot Kalmar i somras men vi tyckte inte det satt 
så bra där och då. Spelsystem är inget vi stänger 
in oss i så vi får se, men trebackslinje är något vi 
ofta nyttjar för att försvara en ledning. 
Med Witry såld, har ni spelat Radetinac i 

Allsvenskan och Cornic i Svenska Cupen, är 
det de två vi kommer se framöver på den po-
sitionen?
Ja, det är väl troligt. Sedan får vi se vem som 
spelar var, det kan också bero på motstånd. 
Haris fungerar i regel bra överallt och han har 
rutinen. Men det är två bra alternativ. 

Nu väntar Mjällby igen, vad kan vi förvänta 
oss jämfört med senast?
För det första så är Rasmus avstängd så där 
behöver vi ersätta med någon. Det kan mycket 
väl bli så att vi spelar Hampus Finndell där, han 
har testats förr på den positionen. Sedan måste 
någon annan in på mittfältet och där kommer 
närmsta träningar visa vem det blir. På back-
sidan är Une Larsson tillbaka så där får vi ett 
positivt dilemma. Annars kommer vi försöka 
få upp tempot betydligt från förra matchen. 
Inte bara med boll, utan också se till att vi har 
ett flytande spel, med så få långa avbrott som 
möjligt och där vi får fart i passningsspelet. 
Första pressen behöver också sitta lite bättre. 
Lyckas vi med detta kommer vi troligtvis få fler 
bra målchanser, och får vi det bör vi ha goda 
förutsättningar att vinna även denna match. 

TONY LYDÉN



Sedan derbyt har det hänt en hel del. 
Ioch med att Witry lämnat för AZ Alk-
mar och vi har haft tätt med matcher 
med cupspel och södagsmatcher har det 
blivit lite rotation i truppen.

Truppstatus
–Mot Mjällby var ju Une Larsson avstängd 
men åter idag, medan Rasmus Schüller 
ådrog sig sin tredje varning mot Mjällby 
och är således avstängd idag. I cupmatch-
en vilades flera spelare och både Banda 
och Ademi fick starta, den senare firade 
med två mål medan Banda stod för en av 
assisterna till målen.

Isak Hien som är utlånad kallades in för 
cupspelet och fick spela i andra halvlek 
lika som Melker Jonsson.

Chilufya som varit förkyld skall vara till-
baka i spelbartskick och är med i truppen 
igen. 

Dagens matchtrupp:
Tommi Vaiho
Jacob Widell Zetterström

Jesper Nyholm
Hjalmar Ekdal
Jacob Une Larsson
Elliot Käck
Jesper Löfgren
Leo Cornic

Magnus Eriksson
Haris Radetinac
Albion Ademi
Emmanuel Banda
Hampus Finndell
Edward Chilufya
Nicklas Bärkroth
Curtis Edwards

Joel Asoro
Kalle Holmberg
Emir Kujovic

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

mailto:annons%40bagspannaren.se?subject=Annons%202021
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1 4Djurgården - AIK

29’ Radetinac
Domare Mohammed Al-Hakim

Publik: 8 712
Goitom 8’ 

Larsson 50’  
Stefanelli 69’  
Milosevic 80’ 

Matchen i siffror
Bollinnehav 64 - 36
Avslut  24 - 13
...på mål 6 - 7
Skott innanför straffområdet
 17 - 7
Hörnor  6 - 3
Gula kort 2 - 1
Offside  2 - 2
Frisparkar 14 - 10

Precisa passningar 434 - 224 
 82% - 72%
 
Förväntat mål sett till chanser
 1,81 - 1,53

Bollkontakt 723 - 494
Passningar på motståndarens planhalva
 240 - 90
Vunna dueller 54 - 47
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Allsvenskan omg  14

Matchhändelser
  8’   0-1 Goitom (Pass Stefanelli)
29’   1-1 Radetinac 
  Halvtid
50’   1-2 Larsson (Frisparksmål)
65’     Otieno
65’    IN: Bahui UT: Elbouzedi
69’   1-3 Stefanelli
72’    IN: Banda, Kujovic
  UT: Finndell, Asoro
75’    IN: Bärkroth UT: Radetinac
79’    IN: Karlsson UT: Stefanelli
80’  	 1-4	Milošević	(Pass	Larsson)
84’    IN: Radulovic, Ayari
  UT: Goitom, Lustig
84’    IN: Ekdal UT: Schüller
89’     Löfgren
90+1’    Une Larsson
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Djurgården     1,00
 35 Jacob Widell Zetterström (MV)  1,08 
 4  Jacob Une Larsson  1,31
 5  Elliot Käck  1,31
 6  Rasmus Schüller  84’ 1,64
 7  Magnus Eriksson (K)  1,54
 9  Haris Radetinac   75’ 2,38
 10 Joel Asoro  72’ 1,23
 13  Hampus Finndell  72’ 1,15
 14  Edward Chilufya  1,54
 16  Jesper Löfgren  1,31
 23  Aslak Fonn Witry  1,23

Ersättare 
 30  Tommi Vaiho (MV)
 2  Jesper Nyholm 
 3 Hjalmar Ekdal  84’ 1,31
 12  Emmanuel Banda  72’ 1,15
 17 Kalle Holmberg  
 19  Nicklas Bärkroth  75’ 1,00
 20  Emir Kujovic  72’ 1,08

Tränare
Tomas Lagerlöf/Kim Bergstrand 1,15

AIK 2,85
23. Budimir Janosevic (MV)
4. Sotirios Papagiannopoulos
5. Alexander Milošević 
7. Sebastian Larsson 
8. Bilal Hussein
9. Nicolas Stefanelli   79’
20. Zachary Elbouzedi  68’
22. Filip Rogic
25. Erick Ouma Otieno 
33. Mikael Lustig  84’
36. Henok Goitom (K)   84’

Ersättare
 13 Kyriakos Stamatopoulos (MV)
 3  Per Karlsson  79’
 10  Nabil Bahoui  68’
 21  Bojan Radulovic   84’
 26  Yasin Ayari  84’
 32  Tom Strannegård
 34  Erik Ring  

Tränare
Bartosz Grzelak
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chBilder: 
Till vänster, Chilufya är besviken efter en missad chans 
UTV: Firande efter kvitteringen
UTH: Haris utmanat 
Nedan: Derbyt blev Witrys sista match i DIF-tröjan. För 
denna gång...
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0 1Mjällby AIF - Djurgården
Domare Kaspar Sjöberg

Publik: 1 478 
Bärkroth 45’

Truppändringar
WItry lämnat laget för AZ Alkmaar 
Une Larsson avstängd (tre gula)

Matchhändelser
38’     Löfgren
45’   1-0 Bärkroth (Pass M Eriksson)
Halvtid
65’    IN: Banda 
  UT: Asoro
71’    IN: J Gustavsson, Moro, E Andersson
  UT: Löfquist, Sarr, V Gustafsson
73’    IN: Nyholm
  UT: Holmberg
82’    IN: H Johansson
  UT: Blomqvist
90+5’      J Gustafsson 

Matchen i siffror
Hemmalagets siffor först
Bollinnehav 53 - 47
Avslut  13 - 7
...på mål 0 - 2
Skott innanför straffområdet
 11 - 4
Hörnor  4 - 1
Gula kort 1 - 1 
Offside  4 - 1
Frisparkar 16 - 11

Förväntat mål sett till chanser
 0,90 - 0,77

Precisa passningar 334 - 298
Motståndarens planhalva
 116 - 174 
Lyckade passningar 75% - 75%

Allsvenskan omg 15
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Djurgården     2,54
 35  Jacob Widell Zetterström (MV) 2,45
 3  Hjalmar Ekdal  3,36
 5  Elliot Käck  2,73
 6  Rasmus Schüller  2,73
 7   Magnus Eriksson (K)  3,18
 9 Haris Radetinac  3,27
 10 Joel Asoro  65’ 2,55
 13 Hampus Finndell  2,55
 16 Jesper Löfgren  3,55
 17 Kalle Holmberg  73’ 1,64
 19 Nicklas Bärkroth  2,91 

 Ersättare   
 30  Tommi Vaiho (MV)
 2 Jesper Nyholm  73’ 2,45
 11 Albion Ademi
 12  Emmanuel Banda   65’ 2,09
 20  Emir Kujovic
22  Leo Cornic
24  Curtis Edwards

Tränare
Tomas Lagerlöf/Kim Bergstrand 2,73

Mjällby AIF 3,27 
 13  Carljohan Eriksson (MV)
 4  Max Watson
 5  Kadir Hodzic
 7  Viktor Gustafson  72’
 9  Joel Nilsson
 11  Amin Sarr  72’
 12  David Löfquist (K)  71’
 15  Ivan Kričak
 16  Jacob Bergström
 17  Carlos Moros Gracia
 23  Andreas Blomqvist  82’

Ersättare
 35  Samuel Brolin (MV)
 6  Magnus Wørts
 10  Mamudu Moro  72’
 14  Herman Johansson  82’
 22  Jesper Gustavsson  71’  
 26  Noah Persson
 96  Elias Andersson    72’

Tränare
Anders Torstensson
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chBilder: TH: Bärka nickar in 1-0
UTV:	Jubel	och	firande	med	puliken	efter	1-0
UTH: Schuller når högst i offensiv nickduell
Nedan: Mange Eriksson, återigen en av de bästa på planen
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18 AUGUSTI, KARLSLUND ARENA, ÖREBRO
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0 1Kalmar FF - Djurgården
Domare Kaspar Sjöberg

Publik: 4 163 
WItry 51’

Matchhändelser
17’   1-0 Ademi (Pass M Eriksson)
22’   2-0 Ekdal (Pass M Eriksson)
39’   3-0 Ekdal (Pass Radetinac)

Halvtid
46’   IN: Ibrahimbegovic
  UT: Jaiteh
46’    IN: Jonsson, Asare
  UT: Eriksson, Radetinac
58’   4-0 Ademi (Pass Banda)
59’    IN: Asoro
  UT: Ademi
61’   IN: Dicksen, Mokéke
  UT: Lipovac, H Andersson
64’   Ibrahimbegovic 
70’   IN: Lamu, Julher
  UT: K Gustafsson, Masic
75’    IN: Holmberg, Hien
  UT: Ekdal, Löfgren

Allsvenskan omg 12
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Djurgården     3,56
30  Tommi Vaiho  3,56
 2  Jesper Nyholm  3,00
 3  Hjalmar Ekdal   75’ 4,33
 7  Magnus Eriksson (K)  46’ 4,00
 9 Haris Radetinac   46’ 2,78
 11  Albion Ademi    59’ 3,44
 12  Emmanuel Banda   2,44
16  Jesper Löfgren  75’ 3,22
 20  Emir Kujovic  1,78
 22  Leo Cornic  2,88
 24  Curtis Edwards  2,33

 Ersättare   
 35  Jacob Widell Zetterström (MV)  
 10 Joel Asoro   59’ 2,22
 17 Kalle Holmberg  75’ 2,11
 18 Isak Kien  75’ 2,33
 27 Melker Jonsson   46’ 2,44
 28 Kofi Asare  46’ 2,33

Tränare
Tomas Lagerlöf/Kim Bergstrand 4,11

Karlslund 3,33 
 35  Oscar Franck (MV)
 6  Dennis Koss
 8  Konrad Gustafsson  70’
 10  Christer Lipovac (K)   61’
 13  Jonathan Lundberg
 16  Tarik Resic 
 17  Christopher Alp
 19  Ebrima Jaiteh  46’
 21  Pontus Hatula
 22  Almin Masic  70’
 23  Helmer Andersson  61’

Ersättare
 92  Rasmus Forsell (MV)
 3  Hugo Dicksen  61’
 7  Oliver Kåhed
 9  Benjamin Ibrahimbegovic  46’ 
 11  Linus Lamu  70’
 18  Lukas Julher  70’
 20  Malïk Mokédé  61’

Tränare
Samuel Wowoah

Be
ty

ge
n 

är
 s

at
ta

 a
v 

Bå
gs

pä
nn

ar
en

s 
fö

lja
re

 p
å 

so
ci

al
a 

m
ed

ie
r. 

Vi
ll 

du
 v

ar
a 

m
ed

 o
ch

 g
e 

di
na

 b
et

yg
? 

Se
 lä

nk
 p

å 
Fa

ce
bo

ok
 o

ch
 T

w
itt

er
 e

fte
r n

äs
ta

 m
at

chBilder: 
UTV: Ademi var på spelhumör och krönte kvällen med två 
mål
UTH: Magnus Eriksson stod för två målpass under den 
halvlek han spelade
Nedan: Leo Cornic ersatte Wirty och gjorde en okej insats
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DIF - PANELEN
Vi har spelat halva allsvenskan, gått vidare i cupen till gruppspelet planenligt. 

Vi är fortfarande i serieledning, även om Malmö är tillfälligt (?) förbi när de spelat 
sin match tidigare än oss. Derbyt mot AIK var ett bottennapp och det blev tungt 
återigen… Det har blivit dags att kolla med panelen hur de ser på de senaste 
matcherna och sia om dagens möte

D
IF

-P
an

el
en

Namn Martin Johansson Fredrik Dahlheim Jonas Teng Andreas Widell Tomasz Pozar
Ålder 45 40 45 50 39
Ort Trollhättan Gärdet Södermalm Blackeberg Järfälla

1. Vi rycker av plåstret och 
avhandlar derbyt direkt. Vad är er 
analys, varför kan vi inte att vinna 
derbyn? 
Siffrorna från matchen, allt annat 
än målen, är ju ändå ganska 
 jämnt.

Stavas mentalt ser ingen annan 
förklaring varför det ALLTID blir 
derbyförluster faktiskt. Vi har ju inte 
vunnit ett derby på tele 3 mot AIK så 
något är det ju som brister mot just 
det laget 0-3-6 på 9 försök kan man 
inte skoja bort heller. Känns som 
det är mer än spöke som måste bort 
för vi får ju om nya spelare varje 
säsong som inte spelat dem 
derbyna så mitt svar är att det är 
Mentala saker. Tyvärr har man ju 
svårare för vissa lag och vårt spöke 
stavas Solna AIK. 

Till skillnad från råttorna sså saknar 
verkar vi sakna de  riktiga 
vinnarskallar som gör precis ALLT 
för att ta poäng i derbyn.
Vi levererar som sämst när det 
gäller som mest. 
Witry gör en av sina sämsta matcher  
i DIF vilket inte är så konstigt då 
hans tankar var på annat håll  vilket 
inte är så konstigt med tanke på att 
han skulle bli proffs dagen efter 
men ska man då ens spela honom? 

Om jag det visste… Det måste ju 
handla om psykologi. Just matchen 
mot AIK var det ju fasta situationer 
som avgjorde, bra av AIK och slarvigt 
försvar av oss i de situationerna.

Tyvärr tror jag mycket är mentalt. 
Inte bara från vårt håll utan Aik samt 
Bajen vet att de oavsett form just nu 
har ett stort mentalt övertag på DIF. 
Vi har en bred och spelskicklig trupp 
men det saknas fysik och jävlar-
anamma...en järnkamin ( eller flera) 
helt enkelt.

Jag kan inte finna något annat än 
att vi saknar och har saknat spelare 
med ”derbykaraktär”, och jag tycker 
inte klubben på ett godkänt sätt 
förmått spelare och tränare att 
verkligen, verkligen förstå vidden av 
derbyna. Det är inte ”vilken match 
som helst” eller ”3 poäng är 3 
poäng mot Kalmar liksom mot aik”. 
Den inställningen tror jag smittar av 
sig. Våra antagonister höjer sig 
nästan varje gång, vi gör tvärtom. 
Derbyna äter upp så mycket av det 
fina klubben byggt upp. Det äter upp 
oss supportar. 

2. I  matchen mot Mjällby vinner vi 
även om det blev gastkramande på 
slutet. Vad är era kommentarer till 
1-0 segern på Strandvallen?

Det viktigaste var att få med sig 3 
poäng hem från strandvallen sedan 
att det inte såg vackert ut struntar 
jag i. Andra halvlek är ju ett stort 
skämt och vi hade turen på vår sida 
denna matchen så bara att tacka för 
dem 3 poängen med hem till 
Stockholm. Man får ju inga stilpoäng 
i allsvenskan som tur är. 

Förväntade mig inget skönspel eller 
någon målglad tillställlning men det 
vi fick se var mycket sämre än 
väntat lyckligtvis fick vi med oss det 
viktigaste alla tre poängen. Bara att 
blicka framåt.

Efersom det blir vinst så är man ju 
nöjd, men spelet såg inte alls bra ut. 
Det märktes sannerligen inte att 
tvåan mötte de som låg näst sist. 
Jag känner tillförsikt i att vi kan 
studsa tillbaka direkt efter derbyt 
och vinna en match där vi inte 
spelar bra, men oro för att spelet 
såg så dåligt ut.

Såg inte matchen då jag var 
upptagen på annat håll.

Jag blev lite oroad när vi så tidigt i 
andra satte in ”bevaka ledning”-
artilleriet. Men enligt tränarna så 
såg de tidigt att spelet inte stämde 
och då känns det ju trots allt bra. 
Men alltså, grismatcher som den här 
sker och är ju också rätt sköna. Jag 
är nöjd att vi kan vinna på lite olika 
sätt och nu har vi brunkar-
matcherna på bortaplan bakom oss! 

3. I cupen var kanske det mest 
intressanta att vi luftade många 
spelare. Ademi fick spela från start 
och gjorde två mål. Vem eller vilka 
spelare gjorde intryck på dig?

Tycker väl alla skötte sig bra 
motståndet var ju ett div 2 lag så 
kan inte lyfta fram någon mer än 
någon annan. Kul att Melker o Asare 
fick 45 minuter var. 

Såg inte matchen i sin helhet och av 
det jag såg är det svårt att värdera 
då vi möte ett div 2 motstånd fr 
Närke men kul att se att Hjalmar har 
offensiva kvaliter.

Jag kunde tyvärr inte se matchen, 
men två mål från Ademi och Hjaldini 
känns ju väldigt bra.

Samma svar som ovan.

Cornic såg fin ut. Kul att Hjalmar tar 
för sig. Nu när Witry dragit måste ju 
någon back ta över målgörandet så... 
överlag såg det bekvämt ut. 

4. Malmö har dominerat de flesta 
matcher som de spelat i år, sett till 
statistiken har de skapat 
flestchanser i alla matcher utom 
mot oss och hemma mot Degerfors 
(där de ändå vann med 2-0). Nu 
har de...

Så länge man inte gör något olagligt 
så får dem väl göra som dem vill? Är 
ju värre om man inte betalat för 
spelarna? Att Malmö har ekonomi 
att värva andra allsvenska spelare 
är ju inte olagligt vad jag vet. 
Djurgården valde ju att sälja Witry i 
detta fönster så ser inget fel i att 
Malmö värvat och vi sålde så 
fungerar ju transferfönster. 

Det finns inget att tycka till om det 
är bara så verkligheten ser ut att 
Malmö är högst upp i den svenska 
fotbollens näringskedja i och med 
sin ekonomi. MFF ska dessutom 
spela Europaspel under hösten 
samtidigt som de vill vinna guldet, 
så självklart passar de på att 
förstärka sina positioner när tillfälle 
ges. En mer intressant fråga är 
varför DIF valt att inte göra några 
transfers inför hösten?

Ja, vad ska man säga. Money rules. 
Men blir tufft när de förstärker och 
vi har försvagats iom förlusten av 
Witry.

Så ser näringskedjan ut för tillfället. 
Jag som var med redan på 80-talet 
minns hur blåvitt var överlägsna då 
och kunde köpa de bästa från de 
andra allsvenska lagen och därmed 
förstärkte sin överlägsenhet.

Att det inte är förvånande, att det 
kommer ske oftare och att det blir 
den utveckligen när ett lag har lika 
mycket cash som alla de andra ihop. 

5. Halva Allsvenskan spelad, vad 
tror ni om topplag för hösten, vilket 
eller vilka lag blir höstens lag?

Djurgården Malmö AIK Elfsborg och 
Bajen blir topp 5 2021. 

DIF, MFF och Elfsborg tätt skuggade 
av råttorna.

Elfsborg såg vassa ut i dubbelmötet 
med Hammarby och smyger precis 
bakom toppen. AIK kommer säkert 
vara starka i höst också tyvärr.

Mycket oroväckande att Aik gör som 
de brukar när de vinner guld 
nämligen spelar tråkig fotboll men 
vinner med uddamålet. Med det 
sagt ser jag mff som favorit, före DIF 
o Solna.

Har ju tidigare skrivit att jag trodde 
på göteborg men det verkar lite 
trögt. Så ska vi chansa på Elfsborg 
då? De imponerar. 

6. I botten har några lag det 
kämpigt, Örebro, Mjällby och 
Östersund har halkat efter. Är det 
dessa tre som
kommer att vara i botten under 
hösten eller tror ni att någon kan 
resa sig och är det något...

Örebro och Östersund får lämna. 
Kvalet står mellan Sirius och Mjällby 
blir mitt tips 

Östersund tippade jag inför 
säsongen att de skulle degraderas 
så är inte alls förvånad att de ligger 
där de gör de har ingen ekonomi, 
fick inte värva och kommer åka ur.
 Örebro är jag lite mer förvånad att 
de inte gjort det bättre givet 
materialet och traditionen, de har 
kapacitet att ta sig ur träsket. Lag 
som gör få mål som Varberg, 
Halmstad, Degerfors och Sirius 
riskerar alla att dras in om de får en 
dålig period under hösten men tror 
och hoppas vi får säga adjö till 
Mjällby och Östersund. Mjällby sjukt 
tråkiga att möta och har ingen 
publik. Östersund behöver knappast 
förtydligas.

Degerfors och sirius får nog se upp 
tror jag.

Östersund åker ut. Jag har svårt att 
se att de ens vinner någon mer 
match i allsvenskan 2021. Det 
andra laget som åker blir någon av 
Mjällby, Ösk, Varberg, Sirius eller 
Degen.

Örebro borde klara sig med de 
spelare man lagt till. Tänker också 
att Mjällby trots allt kan göra en liten 
spurt med alla nya spelare. Sirius 
kanske kan få det tufft? 

7. Nu när vi möter Mjällby i ett 
dubbelmöte, hur tror ni att dagens 
match kommer att skilja sin från 
första 
mötet?

Hoppas ju vi höjer oss rejält vilket vi 
kommer göra också är ju enorm 
skillnad att spela på naturgräs o 
konstgräs faktiskt. Hoppas på tidigt 
ledningsmål också för Mjällby lär ju 
parkera bussen på tele 2. 

Vi spelar hemma med allt vad det 
innebär, inga kastvindar, snabbare 
spel på konstgräs det är som natt 
och dag jämfört med förra mötet.

Jag hoppas och tror att det kommer 
vara en helt annan matchbild där vi 
dominerar från start till mål och 
vinner komfortabelt.

Såg ju inte förra mötet men 
förvänter mig ett agressivt och 
offensivt DIF som tar tag i 
taktpinnen direkt.

Allt annat än att vi sätter full fart 
från start med högt bolltempo skulle 
göra mig förvånad. Är lite orolig över 
Mjällby-kontringar dock. Sarr ser 
stark ut. Spelar Sam? Då gör han väl 
mål va? 

8.Dags att tippa hur det går i 
dagens match: Hur går det och 
vem kommer att vara matchens 
stora spelare?

2-0 hoppas Kalle Holmberg får göra 
mål det behövs att våra anfallare 
börjar göra mål räcker ju inte med 
att backarna räddar oss hela tiden. 
Anfallarna behöver leverera mer 
mål. 

2-0. Asoro får äntligen göra mål!
3-0. Mange Eriksson gör ett mål 
utöver sin vanliga assist och blir 
matchens lirare.

Tror det blir 4-1och att Banda gör 
succe som ersättare till avstängda 
Rasmus S.

2-1. Chili och Ekdal målar. Bäst 
Mange förstås med två ass. 
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Namn Martin Johansson Fredrik Dahlheim Jonas Teng Andreas Widell Tomasz Pozar
Ålder 45 40 45 50 39
Ort Trollhättan Gärdet Södermalm Blackeberg Järfälla

1. Vi rycker av plåstret och 
avhandlar derbyt direkt. Vad är er 
analys, varför kan vi inte att vinna 
derbyn? 
Siffrorna från matchen, allt annat 
än målen, är ju ändå ganska 
 jämnt.

Stavas mentalt ser ingen annan 
förklaring varför det ALLTID blir 
derbyförluster faktiskt. Vi har ju inte 
vunnit ett derby på tele 3 mot AIK så 
något är det ju som brister mot just 
det laget 0-3-6 på 9 försök kan man 
inte skoja bort heller. Känns som 
det är mer än spöke som måste bort 
för vi får ju om nya spelare varje 
säsong som inte spelat dem 
derbyna så mitt svar är att det är 
Mentala saker. Tyvärr har man ju 
svårare för vissa lag och vårt spöke 
stavas Solna AIK. 

Till skillnad från råttorna sså saknar 
verkar vi sakna de  riktiga 
vinnarskallar som gör precis ALLT 
för att ta poäng i derbyn.
Vi levererar som sämst när det 
gäller som mest. 
Witry gör en av sina sämsta matcher  
i DIF vilket inte är så konstigt då 
hans tankar var på annat håll  vilket 
inte är så konstigt med tanke på att 
han skulle bli proffs dagen efter 
men ska man då ens spela honom? 

Om jag det visste… Det måste ju 
handla om psykologi. Just matchen 
mot AIK var det ju fasta situationer 
som avgjorde, bra av AIK och slarvigt 
försvar av oss i de situationerna.

Tyvärr tror jag mycket är mentalt. 
Inte bara från vårt håll utan Aik samt 
Bajen vet att de oavsett form just nu 
har ett stort mentalt övertag på DIF. 
Vi har en bred och spelskicklig trupp 
men det saknas fysik och jävlar-
anamma...en järnkamin ( eller flera) 
helt enkelt.

Jag kan inte finna något annat än 
att vi saknar och har saknat spelare 
med ”derbykaraktär”, och jag tycker 
inte klubben på ett godkänt sätt 
förmått spelare och tränare att 
verkligen, verkligen förstå vidden av 
derbyna. Det är inte ”vilken match 
som helst” eller ”3 poäng är 3 
poäng mot Kalmar liksom mot aik”. 
Den inställningen tror jag smittar av 
sig. Våra antagonister höjer sig 
nästan varje gång, vi gör tvärtom. 
Derbyna äter upp så mycket av det 
fina klubben byggt upp. Det äter upp 
oss supportar. 

2. I  matchen mot Mjällby vinner vi 
även om det blev gastkramande på 
slutet. Vad är era kommentarer till 
1-0 segern på Strandvallen?

Det viktigaste var att få med sig 3 
poäng hem från strandvallen sedan 
att det inte såg vackert ut struntar 
jag i. Andra halvlek är ju ett stort 
skämt och vi hade turen på vår sida 
denna matchen så bara att tacka för 
dem 3 poängen med hem till 
Stockholm. Man får ju inga stilpoäng 
i allsvenskan som tur är. 

Förväntade mig inget skönspel eller 
någon målglad tillställlning men det 
vi fick se var mycket sämre än 
väntat lyckligtvis fick vi med oss det 
viktigaste alla tre poängen. Bara att 
blicka framåt.

Efersom det blir vinst så är man ju 
nöjd, men spelet såg inte alls bra ut. 
Det märktes sannerligen inte att 
tvåan mötte de som låg näst sist. 
Jag känner tillförsikt i att vi kan 
studsa tillbaka direkt efter derbyt 
och vinna en match där vi inte 
spelar bra, men oro för att spelet 
såg så dåligt ut.

Såg inte matchen då jag var 
upptagen på annat håll.

Jag blev lite oroad när vi så tidigt i 
andra satte in ”bevaka ledning”-
artilleriet. Men enligt tränarna så 
såg de tidigt att spelet inte stämde 
och då känns det ju trots allt bra. 
Men alltså, grismatcher som den här 
sker och är ju också rätt sköna. Jag 
är nöjd att vi kan vinna på lite olika 
sätt och nu har vi brunkar-
matcherna på bortaplan bakom oss! 

3. I cupen var kanske det mest 
intressanta att vi luftade många 
spelare. Ademi fick spela från start 
och gjorde två mål. Vem eller vilka 
spelare gjorde intryck på dig?

Tycker väl alla skötte sig bra 
motståndet var ju ett div 2 lag så 
kan inte lyfta fram någon mer än 
någon annan. Kul att Melker o Asare 
fick 45 minuter var. 

Såg inte matchen i sin helhet och av 
det jag såg är det svårt att värdera 
då vi möte ett div 2 motstånd fr 
Närke men kul att se att Hjalmar har 
offensiva kvaliter.

Jag kunde tyvärr inte se matchen, 
men två mål från Ademi och Hjaldini 
känns ju väldigt bra.

Samma svar som ovan.

Cornic såg fin ut. Kul att Hjalmar tar 
för sig. Nu när Witry dragit måste ju 
någon back ta över målgörandet så... 
överlag såg det bekvämt ut. 

4. Malmö har dominerat de flesta 
matcher som de spelat i år, sett till 
statistiken har de skapat 
flestchanser i alla matcher utom 
mot oss och hemma mot Degerfors 
(där de ändå vann med 2-0). Nu 
har de...

Så länge man inte gör något olagligt 
så får dem väl göra som dem vill? Är 
ju värre om man inte betalat för 
spelarna? Att Malmö har ekonomi 
att värva andra allsvenska spelare 
är ju inte olagligt vad jag vet. 
Djurgården valde ju att sälja Witry i 
detta fönster så ser inget fel i att 
Malmö värvat och vi sålde så 
fungerar ju transferfönster. 

Det finns inget att tycka till om det 
är bara så verkligheten ser ut att 
Malmö är högst upp i den svenska 
fotbollens näringskedja i och med 
sin ekonomi. MFF ska dessutom 
spela Europaspel under hösten 
samtidigt som de vill vinna guldet, 
så självklart passar de på att 
förstärka sina positioner när tillfälle 
ges. En mer intressant fråga är 
varför DIF valt att inte göra några 
transfers inför hösten?

Ja, vad ska man säga. Money rules. 
Men blir tufft när de förstärker och 
vi har försvagats iom förlusten av 
Witry.

Så ser näringskedjan ut för tillfället. 
Jag som var med redan på 80-talet 
minns hur blåvitt var överlägsna då 
och kunde köpa de bästa från de 
andra allsvenska lagen och därmed 
förstärkte sin överlägsenhet.

Att det inte är förvånande, att det 
kommer ske oftare och att det blir 
den utveckligen när ett lag har lika 
mycket cash som alla de andra ihop. 

5. Halva Allsvenskan spelad, vad 
tror ni om topplag för hösten, vilket 
eller vilka lag blir höstens lag?

Djurgården Malmö AIK Elfsborg och 
Bajen blir topp 5 2021. 

DIF, MFF och Elfsborg tätt skuggade 
av råttorna.

Elfsborg såg vassa ut i dubbelmötet 
med Hammarby och smyger precis 
bakom toppen. AIK kommer säkert 
vara starka i höst också tyvärr.

Mycket oroväckande att Aik gör som 
de brukar när de vinner guld 
nämligen spelar tråkig fotboll men 
vinner med uddamålet. Med det 
sagt ser jag mff som favorit, före DIF 
o Solna.

Har ju tidigare skrivit att jag trodde 
på göteborg men det verkar lite 
trögt. Så ska vi chansa på Elfsborg 
då? De imponerar. 

6. I botten har några lag det 
kämpigt, Örebro, Mjällby och 
Östersund har halkat efter. Är det 
dessa tre som
kommer att vara i botten under 
hösten eller tror ni att någon kan 
resa sig och är det något...

Örebro och Östersund får lämna. 
Kvalet står mellan Sirius och Mjällby 
blir mitt tips 

Östersund tippade jag inför 
säsongen att de skulle degraderas 
så är inte alls förvånad att de ligger 
där de gör de har ingen ekonomi, 
fick inte värva och kommer åka ur.
 Örebro är jag lite mer förvånad att 
de inte gjort det bättre givet 
materialet och traditionen, de har 
kapacitet att ta sig ur träsket. Lag 
som gör få mål som Varberg, 
Halmstad, Degerfors och Sirius 
riskerar alla att dras in om de får en 
dålig period under hösten men tror 
och hoppas vi får säga adjö till 
Mjällby och Östersund. Mjällby sjukt 
tråkiga att möta och har ingen 
publik. Östersund behöver knappast 
förtydligas.

Degerfors och sirius får nog se upp 
tror jag.

Östersund åker ut. Jag har svårt att 
se att de ens vinner någon mer 
match i allsvenskan 2021. Det 
andra laget som åker blir någon av 
Mjällby, Ösk, Varberg, Sirius eller 
Degen.

Örebro borde klara sig med de 
spelare man lagt till. Tänker också 
att Mjällby trots allt kan göra en liten 
spurt med alla nya spelare. Sirius 
kanske kan få det tufft? 

7. Nu när vi möter Mjällby i ett 
dubbelmöte, hur tror ni att dagens 
match kommer att skilja sin från 
första 
mötet?

Hoppas ju vi höjer oss rejält vilket vi 
kommer göra också är ju enorm 
skillnad att spela på naturgräs o 
konstgräs faktiskt. Hoppas på tidigt 
ledningsmål också för Mjällby lär ju 
parkera bussen på tele 2. 

Vi spelar hemma med allt vad det 
innebär, inga kastvindar, snabbare 
spel på konstgräs det är som natt 
och dag jämfört med förra mötet.

Jag hoppas och tror att det kommer 
vara en helt annan matchbild där vi 
dominerar från start till mål och 
vinner komfortabelt.

Såg ju inte förra mötet men 
förvänter mig ett agressivt och 
offensivt DIF som tar tag i 
taktpinnen direkt.

Allt annat än att vi sätter full fart 
från start med högt bolltempo skulle 
göra mig förvånad. Är lite orolig över 
Mjällby-kontringar dock. Sarr ser 
stark ut. Spelar Sam? Då gör han väl 
mål va? 

8.Dags att tippa hur det går i 
dagens match: Hur går det och 
vem kommer att vara matchens 
stora spelare?

2-0 hoppas Kalle Holmberg får göra 
mål det behövs att våra anfallare 
börjar göra mål räcker ju inte med 
att backarna räddar oss hela tiden. 
Anfallarna behöver leverera mer 
mål. 

2-0. Asoro får äntligen göra mål!
3-0. Mange Eriksson gör ett mål 
utöver sin vanliga assist och blir 
matchens lirare.

Tror det blir 4-1och att Banda gör 
succe som ersättare till avstängda 
Rasmus S.

2-1. Chili och Ekdal målar. Bäst 
Mange förstås med två ass. 
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Namn Martin Johansson Fredrik Dahlheim Jonas Teng Andreas Widell Tomasz Pozar
Ålder 45 40 45 50 39
Ort Trollhättan Gärdet Södermalm Blackeberg Järfälla

1. Vi rycker av plåstret och 
avhandlar derbyt direkt. Vad är er 
analys, varför kan vi inte att vinna 
derbyn? 
Siffrorna från matchen, allt annat 
än målen, är ju ändå ganska 
 jämnt.

Stavas mentalt ser ingen annan 
förklaring varför det ALLTID blir 
derbyförluster faktiskt. Vi har ju inte 
vunnit ett derby på tele 3 mot AIK så 
något är det ju som brister mot just 
det laget 0-3-6 på 9 försök kan man 
inte skoja bort heller. Känns som 
det är mer än spöke som måste bort 
för vi får ju om nya spelare varje 
säsong som inte spelat dem 
derbyna så mitt svar är att det är 
Mentala saker. Tyvärr har man ju 
svårare för vissa lag och vårt spöke 
stavas Solna AIK. 

Till skillnad från råttorna sså saknar 
verkar vi sakna de  riktiga 
vinnarskallar som gör precis ALLT 
för att ta poäng i derbyn.
Vi levererar som sämst när det 
gäller som mest. 
Witry gör en av sina sämsta matcher  
i DIF vilket inte är så konstigt då 
hans tankar var på annat håll  vilket 
inte är så konstigt med tanke på att 
han skulle bli proffs dagen efter 
men ska man då ens spela honom? 

Om jag det visste… Det måste ju 
handla om psykologi. Just matchen 
mot AIK var det ju fasta situationer 
som avgjorde, bra av AIK och slarvigt 
försvar av oss i de situationerna.

Tyvärr tror jag mycket är mentalt. 
Inte bara från vårt håll utan Aik samt 
Bajen vet att de oavsett form just nu 
har ett stort mentalt övertag på DIF. 
Vi har en bred och spelskicklig trupp 
men det saknas fysik och jävlar-
anamma...en järnkamin ( eller flera) 
helt enkelt.

Jag kan inte finna något annat än 
att vi saknar och har saknat spelare 
med ”derbykaraktär”, och jag tycker 
inte klubben på ett godkänt sätt 
förmått spelare och tränare att 
verkligen, verkligen förstå vidden av 
derbyna. Det är inte ”vilken match 
som helst” eller ”3 poäng är 3 
poäng mot Kalmar liksom mot aik”. 
Den inställningen tror jag smittar av 
sig. Våra antagonister höjer sig 
nästan varje gång, vi gör tvärtom. 
Derbyna äter upp så mycket av det 
fina klubben byggt upp. Det äter upp 
oss supportar. 

2. I  matchen mot Mjällby vinner vi 
även om det blev gastkramande på 
slutet. Vad är era kommentarer till 
1-0 segern på Strandvallen?

Det viktigaste var att få med sig 3 
poäng hem från strandvallen sedan 
att det inte såg vackert ut struntar 
jag i. Andra halvlek är ju ett stort 
skämt och vi hade turen på vår sida 
denna matchen så bara att tacka för 
dem 3 poängen med hem till 
Stockholm. Man får ju inga stilpoäng 
i allsvenskan som tur är. 

Förväntade mig inget skönspel eller 
någon målglad tillställlning men det 
vi fick se var mycket sämre än 
väntat lyckligtvis fick vi med oss det 
viktigaste alla tre poängen. Bara att 
blicka framåt.

Efersom det blir vinst så är man ju 
nöjd, men spelet såg inte alls bra ut. 
Det märktes sannerligen inte att 
tvåan mötte de som låg näst sist. 
Jag känner tillförsikt i att vi kan 
studsa tillbaka direkt efter derbyt 
och vinna en match där vi inte 
spelar bra, men oro för att spelet 
såg så dåligt ut.

Såg inte matchen då jag var 
upptagen på annat håll.

Jag blev lite oroad när vi så tidigt i 
andra satte in ”bevaka ledning”-
artilleriet. Men enligt tränarna så 
såg de tidigt att spelet inte stämde 
och då känns det ju trots allt bra. 
Men alltså, grismatcher som den här 
sker och är ju också rätt sköna. Jag 
är nöjd att vi kan vinna på lite olika 
sätt och nu har vi brunkar-
matcherna på bortaplan bakom oss! 

3. I cupen var kanske det mest 
intressanta att vi luftade många 
spelare. Ademi fick spela från start 
och gjorde två mål. Vem eller vilka 
spelare gjorde intryck på dig?

Tycker väl alla skötte sig bra 
motståndet var ju ett div 2 lag så 
kan inte lyfta fram någon mer än 
någon annan. Kul att Melker o Asare 
fick 45 minuter var. 

Såg inte matchen i sin helhet och av 
det jag såg är det svårt att värdera 
då vi möte ett div 2 motstånd fr 
Närke men kul att se att Hjalmar har 
offensiva kvaliter.

Jag kunde tyvärr inte se matchen, 
men två mål från Ademi och Hjaldini 
känns ju väldigt bra.

Samma svar som ovan.

Cornic såg fin ut. Kul att Hjalmar tar 
för sig. Nu när Witry dragit måste ju 
någon back ta över målgörandet så... 
överlag såg det bekvämt ut. 

4. Malmö har dominerat de flesta 
matcher som de spelat i år, sett till 
statistiken har de skapat 
flestchanser i alla matcher utom 
mot oss och hemma mot Degerfors 
(där de ändå vann med 2-0). Nu 
har de...

Så länge man inte gör något olagligt 
så får dem väl göra som dem vill? Är 
ju värre om man inte betalat för 
spelarna? Att Malmö har ekonomi 
att värva andra allsvenska spelare 
är ju inte olagligt vad jag vet. 
Djurgården valde ju att sälja Witry i 
detta fönster så ser inget fel i att 
Malmö värvat och vi sålde så 
fungerar ju transferfönster. 

Det finns inget att tycka till om det 
är bara så verkligheten ser ut att 
Malmö är högst upp i den svenska 
fotbollens näringskedja i och med 
sin ekonomi. MFF ska dessutom 
spela Europaspel under hösten 
samtidigt som de vill vinna guldet, 
så självklart passar de på att 
förstärka sina positioner när tillfälle 
ges. En mer intressant fråga är 
varför DIF valt att inte göra några 
transfers inför hösten?

Ja, vad ska man säga. Money rules. 
Men blir tufft när de förstärker och 
vi har försvagats iom förlusten av 
Witry.

Så ser näringskedjan ut för tillfället. 
Jag som var med redan på 80-talet 
minns hur blåvitt var överlägsna då 
och kunde köpa de bästa från de 
andra allsvenska lagen och därmed 
förstärkte sin överlägsenhet.

Att det inte är förvånande, att det 
kommer ske oftare och att det blir 
den utveckligen när ett lag har lika 
mycket cash som alla de andra ihop. 

5. Halva Allsvenskan spelad, vad 
tror ni om topplag för hösten, vilket 
eller vilka lag blir höstens lag?

Djurgården Malmö AIK Elfsborg och 
Bajen blir topp 5 2021. 

DIF, MFF och Elfsborg tätt skuggade 
av råttorna.

Elfsborg såg vassa ut i dubbelmötet 
med Hammarby och smyger precis 
bakom toppen. AIK kommer säkert 
vara starka i höst också tyvärr.

Mycket oroväckande att Aik gör som 
de brukar när de vinner guld 
nämligen spelar tråkig fotboll men 
vinner med uddamålet. Med det 
sagt ser jag mff som favorit, före DIF 
o Solna.

Har ju tidigare skrivit att jag trodde 
på göteborg men det verkar lite 
trögt. Så ska vi chansa på Elfsborg 
då? De imponerar. 

6. I botten har några lag det 
kämpigt, Örebro, Mjällby och 
Östersund har halkat efter. Är det 
dessa tre som
kommer att vara i botten under 
hösten eller tror ni att någon kan 
resa sig och är det något...

Örebro och Östersund får lämna. 
Kvalet står mellan Sirius och Mjällby 
blir mitt tips 

Östersund tippade jag inför 
säsongen att de skulle degraderas 
så är inte alls förvånad att de ligger 
där de gör de har ingen ekonomi, 
fick inte värva och kommer åka ur.
 Örebro är jag lite mer förvånad att 
de inte gjort det bättre givet 
materialet och traditionen, de har 
kapacitet att ta sig ur träsket. Lag 
som gör få mål som Varberg, 
Halmstad, Degerfors och Sirius 
riskerar alla att dras in om de får en 
dålig period under hösten men tror 
och hoppas vi får säga adjö till 
Mjällby och Östersund. Mjällby sjukt 
tråkiga att möta och har ingen 
publik. Östersund behöver knappast 
förtydligas.

Degerfors och sirius får nog se upp 
tror jag.

Östersund åker ut. Jag har svårt att 
se att de ens vinner någon mer 
match i allsvenskan 2021. Det 
andra laget som åker blir någon av 
Mjällby, Ösk, Varberg, Sirius eller 
Degen.

Örebro borde klara sig med de 
spelare man lagt till. Tänker också 
att Mjällby trots allt kan göra en liten 
spurt med alla nya spelare. Sirius 
kanske kan få det tufft? 

7. Nu när vi möter Mjällby i ett 
dubbelmöte, hur tror ni att dagens 
match kommer att skilja sin från 
första 
mötet?

Hoppas ju vi höjer oss rejält vilket vi 
kommer göra också är ju enorm 
skillnad att spela på naturgräs o 
konstgräs faktiskt. Hoppas på tidigt 
ledningsmål också för Mjällby lär ju 
parkera bussen på tele 2. 

Vi spelar hemma med allt vad det 
innebär, inga kastvindar, snabbare 
spel på konstgräs det är som natt 
och dag jämfört med förra mötet.

Jag hoppas och tror att det kommer 
vara en helt annan matchbild där vi 
dominerar från start till mål och 
vinner komfortabelt.

Såg ju inte förra mötet men 
förvänter mig ett agressivt och 
offensivt DIF som tar tag i 
taktpinnen direkt.

Allt annat än att vi sätter full fart 
från start med högt bolltempo skulle 
göra mig förvånad. Är lite orolig över 
Mjällby-kontringar dock. Sarr ser 
stark ut. Spelar Sam? Då gör han väl 
mål va? 

8.Dags att tippa hur det går i 
dagens match: Hur går det och 
vem kommer att vara matchens 
stora spelare?

2-0 hoppas Kalle Holmberg får göra 
mål det behövs att våra anfallare 
börjar göra mål räcker ju inte med 
att backarna räddar oss hela tiden. 
Anfallarna behöver leverera mer 
mål. 

2-0. Asoro får äntligen göra mål!
3-0. Mange Eriksson gör ett mål 
utöver sin vanliga assist och blir 
matchens lirare.

Tror det blir 4-1och att Banda gör 
succe som ersättare till avstängda 
Rasmus S.

2-1. Chili och Ekdal målar. Bäst 
Mange förstås med två ass. 

Namn Martin Johansson Fredrik Dahlheim Jonas Teng Andreas Widell Tomasz Pozar
Ålder 45 40 45 50 39
Ort Trollhättan Gärdet Södermalm Blackeberg Järfälla

1. Vi rycker av plåstret och 
avhandlar derbyt direkt. Vad är er 
analys, varför kan vi inte att vinna 
derbyn? 
Siffrorna från matchen, allt annat 
än målen, är ju ändå ganska 
 jämnt.

Stavas mentalt ser ingen annan 
förklaring varför det ALLTID blir 
derbyförluster faktiskt. Vi har ju inte 
vunnit ett derby på tele 3 mot AIK så 
något är det ju som brister mot just 
det laget 0-3-6 på 9 försök kan man 
inte skoja bort heller. Känns som 
det är mer än spöke som måste bort 
för vi får ju om nya spelare varje 
säsong som inte spelat dem 
derbyna så mitt svar är att det är 
Mentala saker. Tyvärr har man ju 
svårare för vissa lag och vårt spöke 
stavas Solna AIK. 

Till skillnad från råttorna sså saknar 
verkar vi sakna de  riktiga 
vinnarskallar som gör precis ALLT 
för att ta poäng i derbyn.
Vi levererar som sämst när det 
gäller som mest. 
Witry gör en av sina sämsta matcher  
i DIF vilket inte är så konstigt då 
hans tankar var på annat håll  vilket 
inte är så konstigt med tanke på att 
han skulle bli proffs dagen efter 
men ska man då ens spela honom? 

Om jag det visste… Det måste ju 
handla om psykologi. Just matchen 
mot AIK var det ju fasta situationer 
som avgjorde, bra av AIK och slarvigt 
försvar av oss i de situationerna.

Tyvärr tror jag mycket är mentalt. 
Inte bara från vårt håll utan Aik samt 
Bajen vet att de oavsett form just nu 
har ett stort mentalt övertag på DIF. 
Vi har en bred och spelskicklig trupp 
men det saknas fysik och jävlar-
anamma...en järnkamin ( eller flera) 
helt enkelt.

Jag kan inte finna något annat än 
att vi saknar och har saknat spelare 
med ”derbykaraktär”, och jag tycker 
inte klubben på ett godkänt sätt 
förmått spelare och tränare att 
verkligen, verkligen förstå vidden av 
derbyna. Det är inte ”vilken match 
som helst” eller ”3 poäng är 3 
poäng mot Kalmar liksom mot aik”. 
Den inställningen tror jag smittar av 
sig. Våra antagonister höjer sig 
nästan varje gång, vi gör tvärtom. 
Derbyna äter upp så mycket av det 
fina klubben byggt upp. Det äter upp 
oss supportar. 

2. I  matchen mot Mjällby vinner vi 
även om det blev gastkramande på 
slutet. Vad är era kommentarer till 
1-0 segern på Strandvallen?

Det viktigaste var att få med sig 3 
poäng hem från strandvallen sedan 
att det inte såg vackert ut struntar 
jag i. Andra halvlek är ju ett stort 
skämt och vi hade turen på vår sida 
denna matchen så bara att tacka för 
dem 3 poängen med hem till 
Stockholm. Man får ju inga stilpoäng 
i allsvenskan som tur är. 

Förväntade mig inget skönspel eller 
någon målglad tillställlning men det 
vi fick se var mycket sämre än 
väntat lyckligtvis fick vi med oss det 
viktigaste alla tre poängen. Bara att 
blicka framåt.

Efersom det blir vinst så är man ju 
nöjd, men spelet såg inte alls bra ut. 
Det märktes sannerligen inte att 
tvåan mötte de som låg näst sist. 
Jag känner tillförsikt i att vi kan 
studsa tillbaka direkt efter derbyt 
och vinna en match där vi inte 
spelar bra, men oro för att spelet 
såg så dåligt ut.

Såg inte matchen då jag var 
upptagen på annat håll.

Jag blev lite oroad när vi så tidigt i 
andra satte in ”bevaka ledning”-
artilleriet. Men enligt tränarna så 
såg de tidigt att spelet inte stämde 
och då känns det ju trots allt bra. 
Men alltså, grismatcher som den här 
sker och är ju också rätt sköna. Jag 
är nöjd att vi kan vinna på lite olika 
sätt och nu har vi brunkar-
matcherna på bortaplan bakom oss! 

3. I cupen var kanske det mest 
intressanta att vi luftade många 
spelare. Ademi fick spela från start 
och gjorde två mål. Vem eller vilka 
spelare gjorde intryck på dig?

Tycker väl alla skötte sig bra 
motståndet var ju ett div 2 lag så 
kan inte lyfta fram någon mer än 
någon annan. Kul att Melker o Asare 
fick 45 minuter var. 

Såg inte matchen i sin helhet och av 
det jag såg är det svårt att värdera 
då vi möte ett div 2 motstånd fr 
Närke men kul att se att Hjalmar har 
offensiva kvaliter.

Jag kunde tyvärr inte se matchen, 
men två mål från Ademi och Hjaldini 
känns ju väldigt bra.

Samma svar som ovan.

Cornic såg fin ut. Kul att Hjalmar tar 
för sig. Nu när Witry dragit måste ju 
någon back ta över målgörandet så... 
överlag såg det bekvämt ut. 

4. Malmö har dominerat de flesta 
matcher som de spelat i år, sett till 
statistiken har de skapat 
flestchanser i alla matcher utom 
mot oss och hemma mot Degerfors 
(där de ändå vann med 2-0). Nu 
har de...

Så länge man inte gör något olagligt 
så får dem väl göra som dem vill? Är 
ju värre om man inte betalat för 
spelarna? Att Malmö har ekonomi 
att värva andra allsvenska spelare 
är ju inte olagligt vad jag vet. 
Djurgården valde ju att sälja Witry i 
detta fönster så ser inget fel i att 
Malmö värvat och vi sålde så 
fungerar ju transferfönster. 

Det finns inget att tycka till om det 
är bara så verkligheten ser ut att 
Malmö är högst upp i den svenska 
fotbollens näringskedja i och med 
sin ekonomi. MFF ska dessutom 
spela Europaspel under hösten 
samtidigt som de vill vinna guldet, 
så självklart passar de på att 
förstärka sina positioner när tillfälle 
ges. En mer intressant fråga är 
varför DIF valt att inte göra några 
transfers inför hösten?

Ja, vad ska man säga. Money rules. 
Men blir tufft när de förstärker och 
vi har försvagats iom förlusten av 
Witry.

Så ser näringskedjan ut för tillfället. 
Jag som var med redan på 80-talet 
minns hur blåvitt var överlägsna då 
och kunde köpa de bästa från de 
andra allsvenska lagen och därmed 
förstärkte sin överlägsenhet.

Att det inte är förvånande, att det 
kommer ske oftare och att det blir 
den utveckligen när ett lag har lika 
mycket cash som alla de andra ihop. 

5. Halva Allsvenskan spelad, vad 
tror ni om topplag för hösten, vilket 
eller vilka lag blir höstens lag?

Djurgården Malmö AIK Elfsborg och 
Bajen blir topp 5 2021. 

DIF, MFF och Elfsborg tätt skuggade 
av råttorna.

Elfsborg såg vassa ut i dubbelmötet 
med Hammarby och smyger precis 
bakom toppen. AIK kommer säkert 
vara starka i höst också tyvärr.

Mycket oroväckande att Aik gör som 
de brukar när de vinner guld 
nämligen spelar tråkig fotboll men 
vinner med uddamålet. Med det 
sagt ser jag mff som favorit, före DIF 
o Solna.

Har ju tidigare skrivit att jag trodde 
på göteborg men det verkar lite 
trögt. Så ska vi chansa på Elfsborg 
då? De imponerar. 

6. I botten har några lag det 
kämpigt, Örebro, Mjällby och 
Östersund har halkat efter. Är det 
dessa tre som
kommer att vara i botten under 
hösten eller tror ni att någon kan 
resa sig och är det något...

Örebro och Östersund får lämna. 
Kvalet står mellan Sirius och Mjällby 
blir mitt tips 

Östersund tippade jag inför 
säsongen att de skulle degraderas 
så är inte alls förvånad att de ligger 
där de gör de har ingen ekonomi, 
fick inte värva och kommer åka ur.
 Örebro är jag lite mer förvånad att 
de inte gjort det bättre givet 
materialet och traditionen, de har 
kapacitet att ta sig ur träsket. Lag 
som gör få mål som Varberg, 
Halmstad, Degerfors och Sirius 
riskerar alla att dras in om de får en 
dålig period under hösten men tror 
och hoppas vi får säga adjö till 
Mjällby och Östersund. Mjällby sjukt 
tråkiga att möta och har ingen 
publik. Östersund behöver knappast 
förtydligas.

Degerfors och sirius får nog se upp 
tror jag.

Östersund åker ut. Jag har svårt att 
se att de ens vinner någon mer 
match i allsvenskan 2021. Det 
andra laget som åker blir någon av 
Mjällby, Ösk, Varberg, Sirius eller 
Degen.

Örebro borde klara sig med de 
spelare man lagt till. Tänker också 
att Mjällby trots allt kan göra en liten 
spurt med alla nya spelare. Sirius 
kanske kan få det tufft? 

7. Nu när vi möter Mjällby i ett 
dubbelmöte, hur tror ni att dagens 
match kommer att skilja sin från 
första 
mötet?

Hoppas ju vi höjer oss rejält vilket vi 
kommer göra också är ju enorm 
skillnad att spela på naturgräs o 
konstgräs faktiskt. Hoppas på tidigt 
ledningsmål också för Mjällby lär ju 
parkera bussen på tele 2. 

Vi spelar hemma med allt vad det 
innebär, inga kastvindar, snabbare 
spel på konstgräs det är som natt 
och dag jämfört med förra mötet.

Jag hoppas och tror att det kommer 
vara en helt annan matchbild där vi 
dominerar från start till mål och 
vinner komfortabelt.

Såg ju inte förra mötet men 
förvänter mig ett agressivt och 
offensivt DIF som tar tag i 
taktpinnen direkt.

Allt annat än att vi sätter full fart 
från start med högt bolltempo skulle 
göra mig förvånad. Är lite orolig över 
Mjällby-kontringar dock. Sarr ser 
stark ut. Spelar Sam? Då gör han väl 
mål va? 

8.Dags att tippa hur det går i 
dagens match: Hur går det och 
vem kommer att vara matchens 
stora spelare?

2-0 hoppas Kalle Holmberg får göra 
mål det behövs att våra anfallare 
börjar göra mål räcker ju inte med 
att backarna räddar oss hela tiden. 
Anfallarna behöver leverera mer 
mål. 

2-0. Asoro får äntligen göra mål!
3-0. Mange Eriksson gör ett mål 
utöver sin vanliga assist och blir 
matchens lirare.

Tror det blir 4-1och att Banda gör 
succe som ersättare till avstängda 
Rasmus S.

2-1. Chili och Ekdal målar. Bäst 
Mange förstås med två ass. 

Namn Martin Johansson Fredrik Dahlheim Jonas Teng Andreas Widell Tomasz Pozar
Ålder 45 40 45 50 39
Ort Trollhättan Gärdet Södermalm Blackeberg Järfälla

1. Vi rycker av plåstret och 
avhandlar derbyt direkt. Vad är er 
analys, varför kan vi inte att vinna 
derbyn? 
Siffrorna från matchen, allt annat 
än målen, är ju ändå ganska 
 jämnt.

Stavas mentalt ser ingen annan 
förklaring varför det ALLTID blir 
derbyförluster faktiskt. Vi har ju inte 
vunnit ett derby på tele 3 mot AIK så 
något är det ju som brister mot just 
det laget 0-3-6 på 9 försök kan man 
inte skoja bort heller. Känns som 
det är mer än spöke som måste bort 
för vi får ju om nya spelare varje 
säsong som inte spelat dem 
derbyna så mitt svar är att det är 
Mentala saker. Tyvärr har man ju 
svårare för vissa lag och vårt spöke 
stavas Solna AIK. 

Till skillnad från råttorna sså saknar 
verkar vi sakna de  riktiga 
vinnarskallar som gör precis ALLT 
för att ta poäng i derbyn.
Vi levererar som sämst när det 
gäller som mest. 
Witry gör en av sina sämsta matcher  
i DIF vilket inte är så konstigt då 
hans tankar var på annat håll  vilket 
inte är så konstigt med tanke på att 
han skulle bli proffs dagen efter 
men ska man då ens spela honom? 

Om jag det visste… Det måste ju 
handla om psykologi. Just matchen 
mot AIK var det ju fasta situationer 
som avgjorde, bra av AIK och slarvigt 
försvar av oss i de situationerna.

Tyvärr tror jag mycket är mentalt. 
Inte bara från vårt håll utan Aik samt 
Bajen vet att de oavsett form just nu 
har ett stort mentalt övertag på DIF. 
Vi har en bred och spelskicklig trupp 
men det saknas fysik och jävlar-
anamma...en järnkamin ( eller flera) 
helt enkelt.

Jag kan inte finna något annat än 
att vi saknar och har saknat spelare 
med ”derbykaraktär”, och jag tycker 
inte klubben på ett godkänt sätt 
förmått spelare och tränare att 
verkligen, verkligen förstå vidden av 
derbyna. Det är inte ”vilken match 
som helst” eller ”3 poäng är 3 
poäng mot Kalmar liksom mot aik”. 
Den inställningen tror jag smittar av 
sig. Våra antagonister höjer sig 
nästan varje gång, vi gör tvärtom. 
Derbyna äter upp så mycket av det 
fina klubben byggt upp. Det äter upp 
oss supportar. 

2. I  matchen mot Mjällby vinner vi 
även om det blev gastkramande på 
slutet. Vad är era kommentarer till 
1-0 segern på Strandvallen?

Det viktigaste var att få med sig 3 
poäng hem från strandvallen sedan 
att det inte såg vackert ut struntar 
jag i. Andra halvlek är ju ett stort 
skämt och vi hade turen på vår sida 
denna matchen så bara att tacka för 
dem 3 poängen med hem till 
Stockholm. Man får ju inga stilpoäng 
i allsvenskan som tur är. 

Förväntade mig inget skönspel eller 
någon målglad tillställlning men det 
vi fick se var mycket sämre än 
väntat lyckligtvis fick vi med oss det 
viktigaste alla tre poängen. Bara att 
blicka framåt.

Efersom det blir vinst så är man ju 
nöjd, men spelet såg inte alls bra ut. 
Det märktes sannerligen inte att 
tvåan mötte de som låg näst sist. 
Jag känner tillförsikt i att vi kan 
studsa tillbaka direkt efter derbyt 
och vinna en match där vi inte 
spelar bra, men oro för att spelet 
såg så dåligt ut.

Såg inte matchen då jag var 
upptagen på annat håll.

Jag blev lite oroad när vi så tidigt i 
andra satte in ”bevaka ledning”-
artilleriet. Men enligt tränarna så 
såg de tidigt att spelet inte stämde 
och då känns det ju trots allt bra. 
Men alltså, grismatcher som den här 
sker och är ju också rätt sköna. Jag 
är nöjd att vi kan vinna på lite olika 
sätt och nu har vi brunkar-
matcherna på bortaplan bakom oss! 

3. I cupen var kanske det mest 
intressanta att vi luftade många 
spelare. Ademi fick spela från start 
och gjorde två mål. Vem eller vilka 
spelare gjorde intryck på dig?

Tycker väl alla skötte sig bra 
motståndet var ju ett div 2 lag så 
kan inte lyfta fram någon mer än 
någon annan. Kul att Melker o Asare 
fick 45 minuter var. 

Såg inte matchen i sin helhet och av 
det jag såg är det svårt att värdera 
då vi möte ett div 2 motstånd fr 
Närke men kul att se att Hjalmar har 
offensiva kvaliter.

Jag kunde tyvärr inte se matchen, 
men två mål från Ademi och Hjaldini 
känns ju väldigt bra.

Samma svar som ovan.

Cornic såg fin ut. Kul att Hjalmar tar 
för sig. Nu när Witry dragit måste ju 
någon back ta över målgörandet så... 
överlag såg det bekvämt ut. 

4. Malmö har dominerat de flesta 
matcher som de spelat i år, sett till 
statistiken har de skapat 
flestchanser i alla matcher utom 
mot oss och hemma mot Degerfors 
(där de ändå vann med 2-0). Nu 
har de...

Så länge man inte gör något olagligt 
så får dem väl göra som dem vill? Är 
ju värre om man inte betalat för 
spelarna? Att Malmö har ekonomi 
att värva andra allsvenska spelare 
är ju inte olagligt vad jag vet. 
Djurgården valde ju att sälja Witry i 
detta fönster så ser inget fel i att 
Malmö värvat och vi sålde så 
fungerar ju transferfönster. 

Det finns inget att tycka till om det 
är bara så verkligheten ser ut att 
Malmö är högst upp i den svenska 
fotbollens näringskedja i och med 
sin ekonomi. MFF ska dessutom 
spela Europaspel under hösten 
samtidigt som de vill vinna guldet, 
så självklart passar de på att 
förstärka sina positioner när tillfälle 
ges. En mer intressant fråga är 
varför DIF valt att inte göra några 
transfers inför hösten?

Ja, vad ska man säga. Money rules. 
Men blir tufft när de förstärker och 
vi har försvagats iom förlusten av 
Witry.

Så ser näringskedjan ut för tillfället. 
Jag som var med redan på 80-talet 
minns hur blåvitt var överlägsna då 
och kunde köpa de bästa från de 
andra allsvenska lagen och därmed 
förstärkte sin överlägsenhet.

Att det inte är förvånande, att det 
kommer ske oftare och att det blir 
den utveckligen när ett lag har lika 
mycket cash som alla de andra ihop. 

5. Halva Allsvenskan spelad, vad 
tror ni om topplag för hösten, vilket 
eller vilka lag blir höstens lag?

Djurgården Malmö AIK Elfsborg och 
Bajen blir topp 5 2021. 

DIF, MFF och Elfsborg tätt skuggade 
av råttorna.

Elfsborg såg vassa ut i dubbelmötet 
med Hammarby och smyger precis 
bakom toppen. AIK kommer säkert 
vara starka i höst också tyvärr.

Mycket oroväckande att Aik gör som 
de brukar när de vinner guld 
nämligen spelar tråkig fotboll men 
vinner med uddamålet. Med det 
sagt ser jag mff som favorit, före DIF 
o Solna.

Har ju tidigare skrivit att jag trodde 
på göteborg men det verkar lite 
trögt. Så ska vi chansa på Elfsborg 
då? De imponerar. 

6. I botten har några lag det 
kämpigt, Örebro, Mjällby och 
Östersund har halkat efter. Är det 
dessa tre som
kommer att vara i botten under 
hösten eller tror ni att någon kan 
resa sig och är det något...

Örebro och Östersund får lämna. 
Kvalet står mellan Sirius och Mjällby 
blir mitt tips 

Östersund tippade jag inför 
säsongen att de skulle degraderas 
så är inte alls förvånad att de ligger 
där de gör de har ingen ekonomi, 
fick inte värva och kommer åka ur.
 Örebro är jag lite mer förvånad att 
de inte gjort det bättre givet 
materialet och traditionen, de har 
kapacitet att ta sig ur träsket. Lag 
som gör få mål som Varberg, 
Halmstad, Degerfors och Sirius 
riskerar alla att dras in om de får en 
dålig period under hösten men tror 
och hoppas vi får säga adjö till 
Mjällby och Östersund. Mjällby sjukt 
tråkiga att möta och har ingen 
publik. Östersund behöver knappast 
förtydligas.

Degerfors och sirius får nog se upp 
tror jag.

Östersund åker ut. Jag har svårt att 
se att de ens vinner någon mer 
match i allsvenskan 2021. Det 
andra laget som åker blir någon av 
Mjällby, Ösk, Varberg, Sirius eller 
Degen.

Örebro borde klara sig med de 
spelare man lagt till. Tänker också 
att Mjällby trots allt kan göra en liten 
spurt med alla nya spelare. Sirius 
kanske kan få det tufft? 

7. Nu när vi möter Mjällby i ett 
dubbelmöte, hur tror ni att dagens 
match kommer att skilja sin från 
första 
mötet?

Hoppas ju vi höjer oss rejält vilket vi 
kommer göra också är ju enorm 
skillnad att spela på naturgräs o 
konstgräs faktiskt. Hoppas på tidigt 
ledningsmål också för Mjällby lär ju 
parkera bussen på tele 2. 

Vi spelar hemma med allt vad det 
innebär, inga kastvindar, snabbare 
spel på konstgräs det är som natt 
och dag jämfört med förra mötet.

Jag hoppas och tror att det kommer 
vara en helt annan matchbild där vi 
dominerar från start till mål och 
vinner komfortabelt.

Såg ju inte förra mötet men 
förvänter mig ett agressivt och 
offensivt DIF som tar tag i 
taktpinnen direkt.

Allt annat än att vi sätter full fart 
från start med högt bolltempo skulle 
göra mig förvånad. Är lite orolig över 
Mjällby-kontringar dock. Sarr ser 
stark ut. Spelar Sam? Då gör han väl 
mål va? 

8.Dags att tippa hur det går i 
dagens match: Hur går det och 
vem kommer att vara matchens 
stora spelare?

2-0 hoppas Kalle Holmberg får göra 
mål det behövs att våra anfallare 
börjar göra mål räcker ju inte med 
att backarna räddar oss hela tiden. 
Anfallarna behöver leverera mer 
mål. 

2-0. Asoro får äntligen göra mål!
3-0. Mange Eriksson gör ett mål 
utöver sin vanliga assist och blir 
matchens lirare.

Tror det blir 4-1och att Banda gör 
succe som ersättare till avstängda 
Rasmus S.

2-1. Chili och Ekdal målar. Bäst 
Mange förstås med två ass. 

Namn Martin Johansson Fredrik Dahlheim Jonas Teng Andreas Widell Tomasz Pozar
Ålder 45 40 45 50 39
Ort Trollhättan Gärdet Södermalm Blackeberg Järfälla

1. Vi rycker av plåstret och 
avhandlar derbyt direkt. Vad är er 
analys, varför kan vi inte att vinna 
derbyn? 
Siffrorna från matchen, allt annat 
än målen, är ju ändå ganska 
 jämnt.

Stavas mentalt ser ingen annan 
förklaring varför det ALLTID blir 
derbyförluster faktiskt. Vi har ju inte 
vunnit ett derby på tele 3 mot AIK så 
något är det ju som brister mot just 
det laget 0-3-6 på 9 försök kan man 
inte skoja bort heller. Känns som 
det är mer än spöke som måste bort 
för vi får ju om nya spelare varje 
säsong som inte spelat dem 
derbyna så mitt svar är att det är 
Mentala saker. Tyvärr har man ju 
svårare för vissa lag och vårt spöke 
stavas Solna AIK. 

Till skillnad från råttorna sså saknar 
verkar vi sakna de  riktiga 
vinnarskallar som gör precis ALLT 
för att ta poäng i derbyn.
Vi levererar som sämst när det 
gäller som mest. 
Witry gör en av sina sämsta matcher  
i DIF vilket inte är så konstigt då 
hans tankar var på annat håll  vilket 
inte är så konstigt med tanke på att 
han skulle bli proffs dagen efter 
men ska man då ens spela honom? 

Om jag det visste… Det måste ju 
handla om psykologi. Just matchen 
mot AIK var det ju fasta situationer 
som avgjorde, bra av AIK och slarvigt 
försvar av oss i de situationerna.

Tyvärr tror jag mycket är mentalt. 
Inte bara från vårt håll utan Aik samt 
Bajen vet att de oavsett form just nu 
har ett stort mentalt övertag på DIF. 
Vi har en bred och spelskicklig trupp 
men det saknas fysik och jävlar-
anamma...en järnkamin ( eller flera) 
helt enkelt.

Jag kan inte finna något annat än 
att vi saknar och har saknat spelare 
med ”derbykaraktär”, och jag tycker 
inte klubben på ett godkänt sätt 
förmått spelare och tränare att 
verkligen, verkligen förstå vidden av 
derbyna. Det är inte ”vilken match 
som helst” eller ”3 poäng är 3 
poäng mot Kalmar liksom mot aik”. 
Den inställningen tror jag smittar av 
sig. Våra antagonister höjer sig 
nästan varje gång, vi gör tvärtom. 
Derbyna äter upp så mycket av det 
fina klubben byggt upp. Det äter upp 
oss supportar. 

2. I  matchen mot Mjällby vinner vi 
även om det blev gastkramande på 
slutet. Vad är era kommentarer till 
1-0 segern på Strandvallen?

Det viktigaste var att få med sig 3 
poäng hem från strandvallen sedan 
att det inte såg vackert ut struntar 
jag i. Andra halvlek är ju ett stort 
skämt och vi hade turen på vår sida 
denna matchen så bara att tacka för 
dem 3 poängen med hem till 
Stockholm. Man får ju inga stilpoäng 
i allsvenskan som tur är. 

Förväntade mig inget skönspel eller 
någon målglad tillställlning men det 
vi fick se var mycket sämre än 
väntat lyckligtvis fick vi med oss det 
viktigaste alla tre poängen. Bara att 
blicka framåt.

Efersom det blir vinst så är man ju 
nöjd, men spelet såg inte alls bra ut. 
Det märktes sannerligen inte att 
tvåan mötte de som låg näst sist. 
Jag känner tillförsikt i att vi kan 
studsa tillbaka direkt efter derbyt 
och vinna en match där vi inte 
spelar bra, men oro för att spelet 
såg så dåligt ut.

Såg inte matchen då jag var 
upptagen på annat håll.

Jag blev lite oroad när vi så tidigt i 
andra satte in ”bevaka ledning”-
artilleriet. Men enligt tränarna så 
såg de tidigt att spelet inte stämde 
och då känns det ju trots allt bra. 
Men alltså, grismatcher som den här 
sker och är ju också rätt sköna. Jag 
är nöjd att vi kan vinna på lite olika 
sätt och nu har vi brunkar-
matcherna på bortaplan bakom oss! 

3. I cupen var kanske det mest 
intressanta att vi luftade många 
spelare. Ademi fick spela från start 
och gjorde två mål. Vem eller vilka 
spelare gjorde intryck på dig?

Tycker väl alla skötte sig bra 
motståndet var ju ett div 2 lag så 
kan inte lyfta fram någon mer än 
någon annan. Kul att Melker o Asare 
fick 45 minuter var. 

Såg inte matchen i sin helhet och av 
det jag såg är det svårt att värdera 
då vi möte ett div 2 motstånd fr 
Närke men kul att se att Hjalmar har 
offensiva kvaliter.

Jag kunde tyvärr inte se matchen, 
men två mål från Ademi och Hjaldini 
känns ju väldigt bra.

Samma svar som ovan.

Cornic såg fin ut. Kul att Hjalmar tar 
för sig. Nu när Witry dragit måste ju 
någon back ta över målgörandet så... 
överlag såg det bekvämt ut. 

4. Malmö har dominerat de flesta 
matcher som de spelat i år, sett till 
statistiken har de skapat 
flestchanser i alla matcher utom 
mot oss och hemma mot Degerfors 
(där de ändå vann med 2-0). Nu 
har de...

Så länge man inte gör något olagligt 
så får dem väl göra som dem vill? Är 
ju värre om man inte betalat för 
spelarna? Att Malmö har ekonomi 
att värva andra allsvenska spelare 
är ju inte olagligt vad jag vet. 
Djurgården valde ju att sälja Witry i 
detta fönster så ser inget fel i att 
Malmö värvat och vi sålde så 
fungerar ju transferfönster. 

Det finns inget att tycka till om det 
är bara så verkligheten ser ut att 
Malmö är högst upp i den svenska 
fotbollens näringskedja i och med 
sin ekonomi. MFF ska dessutom 
spela Europaspel under hösten 
samtidigt som de vill vinna guldet, 
så självklart passar de på att 
förstärka sina positioner när tillfälle 
ges. En mer intressant fråga är 
varför DIF valt att inte göra några 
transfers inför hösten?

Ja, vad ska man säga. Money rules. 
Men blir tufft när de förstärker och 
vi har försvagats iom förlusten av 
Witry.

Så ser näringskedjan ut för tillfället. 
Jag som var med redan på 80-talet 
minns hur blåvitt var överlägsna då 
och kunde köpa de bästa från de 
andra allsvenska lagen och därmed 
förstärkte sin överlägsenhet.

Att det inte är förvånande, att det 
kommer ske oftare och att det blir 
den utveckligen när ett lag har lika 
mycket cash som alla de andra ihop. 

5. Halva Allsvenskan spelad, vad 
tror ni om topplag för hösten, vilket 
eller vilka lag blir höstens lag?

Djurgården Malmö AIK Elfsborg och 
Bajen blir topp 5 2021. 

DIF, MFF och Elfsborg tätt skuggade 
av råttorna.

Elfsborg såg vassa ut i dubbelmötet 
med Hammarby och smyger precis 
bakom toppen. AIK kommer säkert 
vara starka i höst också tyvärr.

Mycket oroväckande att Aik gör som 
de brukar när de vinner guld 
nämligen spelar tråkig fotboll men 
vinner med uddamålet. Med det 
sagt ser jag mff som favorit, före DIF 
o Solna.

Har ju tidigare skrivit att jag trodde 
på göteborg men det verkar lite 
trögt. Så ska vi chansa på Elfsborg 
då? De imponerar. 

6. I botten har några lag det 
kämpigt, Örebro, Mjällby och 
Östersund har halkat efter. Är det 
dessa tre som
kommer att vara i botten under 
hösten eller tror ni att någon kan 
resa sig och är det något...

Örebro och Östersund får lämna. 
Kvalet står mellan Sirius och Mjällby 
blir mitt tips 

Östersund tippade jag inför 
säsongen att de skulle degraderas 
så är inte alls förvånad att de ligger 
där de gör de har ingen ekonomi, 
fick inte värva och kommer åka ur.
 Örebro är jag lite mer förvånad att 
de inte gjort det bättre givet 
materialet och traditionen, de har 
kapacitet att ta sig ur träsket. Lag 
som gör få mål som Varberg, 
Halmstad, Degerfors och Sirius 
riskerar alla att dras in om de får en 
dålig period under hösten men tror 
och hoppas vi får säga adjö till 
Mjällby och Östersund. Mjällby sjukt 
tråkiga att möta och har ingen 
publik. Östersund behöver knappast 
förtydligas.

Degerfors och sirius får nog se upp 
tror jag.

Östersund åker ut. Jag har svårt att 
se att de ens vinner någon mer 
match i allsvenskan 2021. Det 
andra laget som åker blir någon av 
Mjällby, Ösk, Varberg, Sirius eller 
Degen.

Örebro borde klara sig med de 
spelare man lagt till. Tänker också 
att Mjällby trots allt kan göra en liten 
spurt med alla nya spelare. Sirius 
kanske kan få det tufft? 

7. Nu när vi möter Mjällby i ett 
dubbelmöte, hur tror ni att dagens 
match kommer att skilja sin från 
första 
mötet?

Hoppas ju vi höjer oss rejält vilket vi 
kommer göra också är ju enorm 
skillnad att spela på naturgräs o 
konstgräs faktiskt. Hoppas på tidigt 
ledningsmål också för Mjällby lär ju 
parkera bussen på tele 2. 

Vi spelar hemma med allt vad det 
innebär, inga kastvindar, snabbare 
spel på konstgräs det är som natt 
och dag jämfört med förra mötet.

Jag hoppas och tror att det kommer 
vara en helt annan matchbild där vi 
dominerar från start till mål och 
vinner komfortabelt.

Såg ju inte förra mötet men 
förvänter mig ett agressivt och 
offensivt DIF som tar tag i 
taktpinnen direkt.

Allt annat än att vi sätter full fart 
från start med högt bolltempo skulle 
göra mig förvånad. Är lite orolig över 
Mjällby-kontringar dock. Sarr ser 
stark ut. Spelar Sam? Då gör han väl 
mål va? 

8.Dags att tippa hur det går i 
dagens match: Hur går det och 
vem kommer att vara matchens 
stora spelare?

2-0 hoppas Kalle Holmberg får göra 
mål det behövs att våra anfallare 
börjar göra mål räcker ju inte med 
att backarna räddar oss hela tiden. 
Anfallarna behöver leverera mer 
mål. 

2-0. Asoro får äntligen göra mål!
3-0. Mange Eriksson gör ett mål 
utöver sin vanliga assist och blir 
matchens lirare.

Tror det blir 4-1och att Banda gör 
succe som ersättare till avstängda 
Rasmus S.

2-1. Chili och Ekdal målar. Bäst 
Mange förstås med två ass. 



D
a

g
en

s 
M

o
ts

tå
n

d
a

r
e

Mjällby AIF
Bildades 1939
2021 spelar man sin 10:e säsong i högsta serien
Första allsvenska säsongen 1980
2020: Femma 
Hemmaarena: Standvallen (7 000) 
Publikrekord:  8 438 mot Kalmar FF 13 april 1980 
(Tele2), 
Tränare  Anders Torstensson sedan 4 augusti
Bästa resultat i Allsvenskan Fjolårets femteplats

Truppförändningar 2021:
Spelare in: Andreas Blomqvist (IFK Norrköping), Pontus Zvar (Kalmar FF), Ludvig Car-
lius (Helsingborgs IF), Herman Johansson (Sandvikens IF), Samuel Brolin (AIK, lån), 
Enoch Kofi Adu (AIK), Daan Klinkenberg (Ålseunds FK), Neftali Manzambi (Sporting Gi-
jón, lån), Josip Filipovic (Rudar Velenje), Mark Tokich (kontraktslös), Ivan Kricak (Radnik 
Surdulika)
Sommarfönstret: Amin Sarr (Malmö FF, lån), Magnus Wörts (Köge), Carlos Garcia 
(LKS Lodz), Sam Johnson (Sabah FC), Elias Andersson (Djurgården, lån), Otto Rosengren 
och Noah Persson (U19)

Spelare ut: Erik Pärsson (Landskrona BoIS), David Batanero (Ibiza), Noel Törnqvist 
(AFC Eskilstuna, lån), Amer Eriksson Ibragic (Assyriska IK), Martin Spelmann (Hvidovre 
IF, DK), Adi Terzic (Hässleholms IF), Besard Sabovic (Kayserispor), Victor Agardius (IFK 
Norrköping), Jonathan Tamimi (Degerfors IF), Bubacarr Jobe (Norrby IF), Moses Ogbu 
(Wuhan Three Towns)
Sommarfönstret: Eric Björkander (b, Aktayspor), Neftali Manzambi (fw, Sporting Gi-
jon, lån avslutat)

Senaste resultaten - målskyttar Mjällby inom parantes
Qviding - MAIF (Sv Cup) 0-1 (Moro)
MAIF - Djurgården 0-1 
Örebro - MAIF  2-2 (J Nilsson, Moro)
Kalmar - MAIF   1-0
MAIF - Malmö  0-2

Senaste laguppställning (4-4-2)
Sv Cupen omg 2 2 augusti Qviding . Mjällby 0-1 (0-0)

S Brolin 
I  Kričak (46), M Wørts, C Gracia, J Nilsson

J Gustavsson (K), Elias Andersson (84), V Gustafson, N Persson (70)
M Moro (64), S Johnson (64)

Avbytare:
CJ Eriksson (MV), M Watson (46), A Sarr (64), J Bergström (64),  

K Hodzic (70), M Tokich (84), H Johansson
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I fjol, som nykomling, överraskade man 
nog många i fotbollssverige. Med en stark 
avslutning av säsongen tog man sig upp till 
en femte plats. Många nykomlingar börjar sä-
songerna bra för att tappa ju längre säsongen 
lider, men Mjällby 2020 imponerade med 
sin jämnhet och tog sju segrar på de sista 10 
matcherna och kunde säkra lagets bästa pla-
cering i Allsvenskan sedan man debuterade i 
högsta serien 1980. En starkt bidragande del i 
denna framgång hade anfallaren Moses Ogbu 
med sina 14 mål (varav fem på straff) var tredje 
bästa målskytt förra året. Ogbu som lämnade 
laget i vintras för spel i kinesiska Wuhan Three 
Towns

Det som sticker ut är dock att klubben sedan 
säsongen 2019, när man vann Superettan,  har 
haft inte mindre än fyra olika huvudtränare. 
2019 ansvarade Milos Milojevic som valde att 
lämna för ett uppdrag som assisterande trä-
nare i Röda Stjärnan (Belgrad, Serbien). Sedan 
i somras är han tillbaka i Sverige och tränar 
Hammarby. Under 2020 var Marcus Lantz hu-
vudtränare men klubben meddelade att man 

inte skulle förlänga med Lantz. I samband med 
uppbrottet meddelade klubben ”När vi däre-
mot ser framåt och formar den organisation 
som vi tror är rätt för att vi som klubb ska ta 
nästa steg, har vi kommit fram till att Marcus 
Lantz arbetssätt inte passar optimalt.”. 

Inför årets säsong kontrakterades Christian 
Järdler som tränare. Efter en inledning som 
inte motsvarade förväntningarna från led-
ningen blev det inte ens en halv allsvenska för 
Järdler denna gång. För att vända den negativa 
trenden kontrakterades Anders Torstensson 
som kom från Division ett-laget Karlskrona 
först som en temporär lösning men nu har man 
sagt att Torstensson skall leda laget permanent 
– hur länge det nu blir.

Det är klart att det blir stökigt med så många 
olika lösningar på kort tid, så frågan är om 
Mjällby kan rädda kontraktet eller om man får 
sikta in sig på att ladda om i Superettan 2022?

STEFAN ERLANDSSON

Tränarkarusell i listerlandet

Statistik från tidigare möten mellan Djurgårdens IF och Mjällby AIF
Djurgårdens siffror först både hemma och borta

I den högsta serien  
Allsvenskan  1)              12  4 1 7 14-21
Hemma 6 3 0  3 7-7
Borta 6 1 1 4 7-14  
 
Stadion 5 2 0 3 3-7  
Tele2Arena  1 1  0  0  4-0 

I den näst högsta serien
Superettan     2   1  0  1     2-1  
Hemma Stadion 1 1 0 0 2-0
Borta 1 0 0 1 0-1

2020 Svenska.cupen 
Hemma 1  0 0 1 1-2

Senaste årens möten
 Hemma  Borta
2021    1-0
2020 2-1   1-2
2014 4-0   2-0
2013 0-3 1)  2-0
2012 0-1   3-4
2011 1-0   0-3
2010 1-0   0-3

1) Hemma 2013 Matcchen avbröts vid ställningen 0-1 
pga publikoroligheter, Inkastat päron som träffade en 
mjällbyspelare. Matchen återupptogs inte och efter 
Besvärsnämdens beslut stod Mjällby som segrare 
med 3-0

BENGT EKSTEDT
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Malmö FF 16 10 3 3 36-19 17 33
Djurgårdens IF 15 10 3 226-12 14 33
AIK 16 10 3 3 24-14 10 33
IF Elfsborg 16 9 3 4 26-15 11 30
Hammarby IF 16 6 6 4 27-21 6 24
IFK Norrköping 16 7 2 7 21-18 3 23
Kalmar FF 15 5 6 4 15-16 -1 21
Halmstads BK 16 4 8 4 13-13 0 20
BK Häcken 16 5 4 7 24-23 1 19
IFK Göteborg 15 4 7 4 18-18 0 19
Degerfors IF 16 5 3 8 17-27 -10 18
Varbergs BoIS 15 4 5 6 17-22 -5 17
IK Sirius 16 4 5 7 16-27 -11 17
Örebro SK 16 3 4 9 12-29 -17 13
Mjällby AIF 15 2 5 8 11-19 -8 11
Östersunds FK 15 2 3 10 16-26 -10 9

Tabellen uppdaterad 22 aug

Omgång 14
7 augusti Halmstad - Malmö FF 0 - 0

Örebro - Mjällby AIF 2 - 2
8 augusti BK Häcken - Östersund 5 - 0

Djurgården - AIK 1 - 4
IF Elfsborg - Degerfors IF 3 - 0
IFK Göteborg - Hammarby 0 - 0

9 augusti IFK Norrköping FK - Kalmar FF 1 - 2
Varbergs BoIS FC - IK Sirius FK 0 - 0

Omgång 15
14 augusti Malmö FF - IFK Göteborg 2 - 3

Kalmar FF - Halmstad 1 - 1
15 augusti Degerfors IF - BK Häcken 3 - 0

Mjällby AIF - Djurgården 0 - 1
Hammarby - IF Elfsborg 0 - 2
Östersund - IFK Norrköping FK 1 - 2

16 augusti IK Sirius FK - AIK 0 - 1
Varbergs BoIS FC - Örebro 1 - 0
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Omgång 16
21 augusti Malmö FF - Degerfors IF 3 - 0
22 augusti Halmstad - IFK Norrköping FK 2 - 1

IF Elfsborg - Hammarby 2 - 2
AIK - BK Häcken 2 - 1
Örebro - IK Sirius FK 1 - 1

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

Omgång 17
28 augusti AIK - Örebro

Degerfors IF - Mjällby AIF
Varbergs BoIS FC - Halmstad

29 augusti BK Häcken - IFK Göteborg
IFK Norrköping FK - Östersund
IK Sirius FK - Djurgården
Hammarby - Malmö FF
Kalmar FF - IF Elfsborg

Omgång 18
11 september IK Sirius FK - Östersund
12 september Djurgården - Hammarby

Kalmar FF - Degerfors IF
IFK Göteborg - Halmstad
Malmö FF - IFK Norrköping FK

13 september IF Elfsborg - BK Häcken
Mjällby AIF - AIK
Örebro - Varbergs BoIS FC
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Skytteliga
5 Witry* 8 Colak (MFF), Adegbenro (NOR), Edvardsen (DEG)
4 Bärkroth 7 Jeremejeff (BKH), Birmančević (MFF)
3 Chilufya, Finndell 6 Kouakou (SIR), Ludwigsson (HIF)

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

Bergmann Johannesson, Haksabanovic* (NOR)

Poängliga
11 Eriksson 2+8 11 Edvardsen (DEG) 9+3
6 Witry* 5+1 10 Colak (MFF) 8+2
   Bärkroth 4+2 9 Adegbenro (NOR), Christiansen (MFF), Jeremejeff (BKH)

Varningar
3 Une Larsson, Schüller 7 Hellborg (SIR)
2 Witry*, 6 S Larsson (AIK)
1 Eriksson, Ekdal, Holmberg 5 I Kričak (MAIF), Le Roux**(VAR), winbo (VAR), 
   Kujovic, Finndell, Löfgren   Sher, Andersen (HIF), Skogvaard Larsen (ÖSK)
** 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
   Mjällby AIF, Malmö

Varningar (lag)
11 DIF 43 Häcken
 41 Varberg

33 Elfsborg, Hammarby
32 Örebro
31 Östersund
29 Malmö, AIK
28 Sirius
27 Mjällby
25 Degerfors, Kalmar
24 Norrköping, Göteborg
18 Halmstad

Avstängningar (lag)
0 DIF 10 Varberg

8 Häcken
 6 Sirius, Östersund

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

Straffar, för (Lag, % som gått i mål)
2 DIF (100%) 4 Häcken (100%)

3 Elfsborg (67%)
 2 Varberg, Degerfors (båda 100%)

1 MFF, Mjällby, AIK, HBK, KFF ÖFK

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

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

Räddningsprocent
76,5% Vasyutin 80,0% Dovin (HIF)
66,7% Widell Zetterström 79,2% Lukic (VAR) 
50% Vaiho 75,9% Rönning (IFE)

Hållit nollan
5 Widell Zetterström 7 Rönning (IFE)
3 Vasyutin 6 Janošević (AIK)    

5 Hägg Johansson (KFF),  Anetis (GBG), 
  Nilsson Säfqvist (HBK)

Nyckelpassningar
46 Eriksson 39 Jehaze (HIF)
29 Witry* 37 S Larsson (AIK)
18 Chilufya 35 Bojanic (HIF)
En nyckelpassning är en passning som leder till ett avslut på mål.

Bollåtererövringar
120 Schüller 133 Strand (IFE)
117 Eriksson 125 Romario (KFF)
110 Witry* 123 Gravius (DEG)

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 15
Jonathan Ring KFF Gula Kort
Peter Gwargis, MFF Rött kort senaste matchen
Rasmus Schüller DIF Gula Kort
Peter Abrahamsson, BKH Gula Kort
Sebastian Larsson AIK Gula Kort
Enock Kofi Adu, MAIF Rött kort avst 2 matcher
Gideon Mensah VAR Gula Kort

Statistiken på detta uppslag är efter 15 spelade omgångar, halva seriens matcher spelade
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Andreas Ekberg 9 17 12 3,22 0 0 0 140 127 29,7 1 0 1
Bojan Pandzic 10 27 18 4,50 0 0 0 126 148 27,4 0 0 0
Glenn Nyberg 13 21 24 3,46 1 0 1 176 180 27,4 0 1 1
Kaspar Sjöberg 11 21 26 4,27 1 1 2 159 138 27,0 2 1 3
Mohammed Al-Hakim 14 23 24 3,36 0 2 2 154 173 23,4 5 2 7
Victor Wolf 12 18 21 3,25 0 0 0 140 157 24,8 0 0 0
Adam Lagebäck 13 34 25 4,54 0 0 0 172 218 30,0 0 0 0
Kristoffer Karlsson 13 21 35 4,31 0 1 1 154 150 23,4 2 0 2
Granit Maqedonci 12 18 19 3,08 0 0 0 124 129 21,1 3 0 3
Joakim Östling 1 0 1 1,00 0 0 0 11 10 21,0 0 0 0
Fredrik Klitte 12 19 28 3,92 0 0 0 162 197 29,9 3 1 4

120 219 233 3,77 2 4 6 1518 1627 26,21 16 5 21
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årets allsvenska hittar du här ovan. Tidigt i 
serien var det få straffar utdömda och Mo-
hammed Al-Hakim stod nästan för alla… 
Nu har det jämnat ut sig lite men Al-Hakim 
är fortfarande den domare som blåst straff 
flest gånger, 5 st har det blivit så här långt. 

Det är dock mer anmärkningsvärt att 16 av 
21 straffar har gått till hemmalaget. Bland 
övriga domslut är det inte samma vikt för 
”hemmadomare”. Varningarna är något 
fler på bortalagen men bortalagen får fler 
frisparkar.
Gissningsvis beror detta på att försvarande 
lag (och ett antagande att fler lag spelar mer 
defensivt på bortaplan) får fler frisparkar. 

När det gäller hur pass effektiva lagen är 
så har jag tittat på förväntat antal mål (xG) 
i matcherna och sett om laget därmed 
“bär” ha vunnit matchen, Skapat fler än 
motståndarna och därmed givit dem en 

förväntad poängskörd (xP).’

Vi kan se att Malmö dominerat samtliga 
matcher utom en (Bortamatchen mot oss) 
och har en förväntad poängskörd som är 
nära maximat: 42 av 45 poäng... Nu är det 
så klart svårt att vara så effektiv även för ett 
lag med än så bra trupp som Malmö och 
man har hela 12 poäng minde än “förvän-
tat”.

Vi har något fler poäng än vi förtjänat 
sett till xG, men värst är ändå Degerfors. 
Förväntade 4 poäng är hela 17 inspelade. 
Annars hade laget varit klart sist i tabellen 
och får ses som ett tecken på att laget spelar 
efter sina resurser och utnyttjar kontringar 
bra. 

Nu är inte omg 16 med i statistiken men 
faktiskt har Degerfors som andra lag bru-
tit Malmös dominans, De förtjänade 1-1 i 
senaste matchen men då vann MFF ändå 

Lag

xG 
xG 
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AIK 1,70 0,78 1,48 1,21 1,59 1,13 34 30
BK Häcken 2,34 1,05 0,91 1,61 1,62 0,98 23 19
Degerfors IF 1,41 2,07 0,79 2,19 1,10 1,43 4 17
Djurgården 2,00 0,80 1,09 1,19 1,54 0,95 27 33
Halmstad 0,93 1,23 1,02 1,18 0,98 1,13 21 21
Hammarby 2,03 1,35 1,53 1,47 1,78 1,44 28 23
IF Elfsborg 1,82 0,73 1,34 1,65 1,58 1,03 24 29
IFK Göteborg 1,53 1,20 1,07 0,93 1,30 1,13 28 19
Kalmar FF 1,15 0,88 1,07 1,27 1,11 0,97 20 21
Malmö FF 2,26 0,86 1,83 0,89 2,04 1,34 42 30
Mjällby 1,45 1,07 1,26 1,42 1,36 1,17 20 11
Norrköping 1,22 0,95 1,44 1,49 1,33 1,20 21 23
Sirius 0,98 1,27 0,98 2,01 0,98 1,13 8 16
Varberg 1,48 1,19 1,06 1,83 1,27 1,13 18 16
Örebro 0,97 1,72 0,96 2,06 0,96 1,34 9 12
Östersunds FK 1,09 1,47 0,68 1,94 0,88 1,07 12 9

1,52 1,16 1,16 1,52 1,34 1,16

Hemmaplan TotaltBortaplan
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AIK 15 29 1,9 1,9 2 0 205 183
BK Häcken 15 42 2,8 2,4 3 0 201 212
Degerfors IF 15 24 1,6 1,7 2 0 151 191
Djurgården 15 14 0,9 0,8 1 0 201 162
Halmstad 15 18 1,2 1,4 1 1 196 153
Hammarby 15 33 2,2 1,9 3 0 189 198
IF Elfsborg 15 33 2,2 1,6 3 0 189 267
IFK Göteborg 15 24 1,6 2,1 1 1 176 204
Kalmar FF 15 25 1,7 1,5 2 0 237 160
Malmö FF 15 29 1,9 1,4 2 1 212 196
Mjällby 15 26 1,7 1,9 2 0 194 231
Norrköping 15 24 1,6 2,3 1 0 195 184
Sirius 15 28 1,9 1,6 2 0 221 194
Varberg 15 41 2,7 3,0 2 1 202 236
Örebro 15 32 2,1 1,7 3 0 220 188
Östersunds FK 15 30 2,0 2,0 2 0 156 186
Snitt 28 1,9 1,8 1,9 4,0 196,6 196,6
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AIK 15 1 0 94 62 21 27
BK Häcken 15 4 4 71 81 39 20
Degerfors IF 15 2 1 66 87 29 48
Djurgården 15 2 0 89 53 29 57
Halmstad 15 1 1 85 84 41 33
Hammarby 15 0 1 91 78 37 23
IF Elfsborg 15 3 2 87 91 35 19
IFK Göteborg 15 3 0 69 67 31 42
Kalmar FF 15 1 0 75 62 27 34
Malmö FF 15 1 1 91 67 43 42
Mjällby 15 1 2 92 80 17 34
Norrköping 15 0 1 70 70 33 32
Sirius 15 0 1 57 81 31 20
Varberg 15 1 2 71 82 32 15
Örebro 15 0 4 65 79 40 39
Östersunds FK 15 1 1 75 124 30 30
Snitt 78,0 78,0 32,2 32,2

med 2-0. Domarnas statistik efter första 
halvan av årets allsvenska hittar du här 
ovan. Tidigt i serien var det få straffar ut-
dömda och Mohammed Al-Hakim stod 
nästan för alla… Nu har det jämnat ut 
sig lite men Al-Hakim är fortfarande den 
domare som blåst straff flest gånger, 5 st 
har det blivit så här långt. 

Det är dock mer anmärkningsvärt att 16 
av 21 straffar har gått till hemmalaget. 
Bland övriga domslut är det inte samma 
vikt för ”hemmadomare”. Varningarna är 
något fler på bortalagen men bortalagen 
får fler frisparkar.
Gissningsvis beror detta på att försvarande 
lag (och ett antagande att fler lag spelar 
mer defensivt på bortaplan) får fler fris-
parkar. 

STEFAN ERLANDSSON

Forts från sidan 24



Form Poäng
AIK v v v v v o 16
Djurgården v v f v v v 15
Malmö FF v v f v o v 13
Varberg v v o o v o 12
IF Elfsborg o f v v v o 11
Halmstad v v o o f v 11
IFK Göteborg v v o f f v 10
Kalmar FF v o v v f f 10
BK Häcken f v f v f v 9
Sirius o v f o f v 8
Degerfors f v v f o f 7
Norrköping f v f f v f 6
Örebro o f o v o f 6
Hammarby o f f v o f 5
Mjällby v f o f f f 4
Östersunds FK f f f o f f 1

Tecken i rött - cupmatch

Sex senaste
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Djurgården 1 1 1 4
Malmö FF 1 1 1 2
AIK 4 7  11 1
IF Elfsborg 8 1 1  11 1
Hammarby 1 1 4 1 2
Norrköping  1 1  5 6
Kalmar FF 3 1 1 3 2
BK Häcken 2 2 1 2
IFK Göteborg 1 2 1 1
Degerfors 1 1 1 1
Halmstad 1 3 2 2
Varberg 1 5 2 1
Sirius 1 1 4 1 2
Örebro 1 1 3  1 11
Mjällby  10 1  1 9
Östersunds FK 7 2  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. 
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ikLängsta sviter
Vinster Djurgården, Häcken, AIK* 4
Utan förlust Djurgården, Elfsborg* 8
Oavgjorda Göteborg 5
Utan vinst Mjällby* 10
Förluster Örebro, Mjällby 5
Hålllit nollan Malmö 4
Mållösa Örebro 4
Gjort mål Malmö 13
Släppt in mål Malmö 11

* levande svit
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AIK 4 7 1 1 1 2 1 11 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 6 1 3 1 1 1 9 7 4 13
IF Elfsborg 4 8 1 2 2 2 1 11 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 10 5 2 3 6 9 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 5 1 4 3 1 1 12 10 10 15
Örebro 2 3 1 6 5 1 4 3 10 11 16
Östersunds FK 1 3 1 7 4 2 2 4 8 3 16

Längsta sviter i årets serie. 
Malmös målsvit inleddes redan 2020, och bröts efter totalt 24 matcher.



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
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Datum Motståndare H/B Res Plac Publik BortapublDomare 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22 24 26 27 30 35 18 25 28 31 8 29  23 21
21 feb IK Brage H 1-0 sc 0 Adam Lagebäck 14 b b b 22 17 b 13 1

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

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

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 b 1

18 apr IFK Norrköping H 1-0 1 8 Mohammed Al-Hakim b k 19 14 b 17 b b 6 * *
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 13 * * 1

09 maj Degerfors IF B 0-2 1 8 Mohammed Al-Hakim X k b b b 17 19 b 9 24 * *
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 1-4 2 8 712 Mohammed Al-Hakim 6 b k 1         b b 13 b 9 10 ! ! ! * * *
15 aug Mjällby AIF B 1-0 1 1 478 150 Adam Lagebäck 17 avs k b 10 b 1 ! ! ! * * * * **
18 aug Karlslunds IF B 4-0 SC 600 Jovan Krsmanovic 2        b k        b b 11 2        b b 16 7 3 ! 9 ! * * * *
23 aug Mjällby AIF H 19:00 avs
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 59 975 1068 1260 1234 1350 708 409 2 183 1004 1086 566 723 895 860 103 25 221 0 0 64 720 5 0 0 0 70 0 0 0 1260 0

Mål 2 2 1 2 3 3 1 1 4  5

 Statistik Svenska Cupen Spelade minuter 90 477 270 310 270 405 180 60 282 108 371 427 360 77 384 234 146 166 397 29 180 180 0 18 13 45 0 101 0 0 0 360 0

Mål 2 1  2 6 3 1 1 2
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Datum Motståndare H/B Res Plac Publik BortapublDomare 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22 24 26 27 30 35 18 25 28 31 8 29  23 21
21 feb IK Brage H 1-0 sc 0 Adam Lagebäck 14 b b b 22 17 b 13 1

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

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

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 b 1

18 apr IFK Norrköping H 1-0 1 8 Mohammed Al-Hakim b k 19 14 b 17 b b 6 * *
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 13 * * 1

09 maj Degerfors IF B 0-2 1 8 Mohammed Al-Hakim X k b b b 17 19 b 9 24 * *
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 1-4 2 8 712 Mohammed Al-Hakim 6 b k 1         b b 13 b 9 10 ! ! ! * * *
15 aug Mjällby AIF B 1-0 1 1 478 150 Adam Lagebäck 17 avs k b 10 b 1 ! ! ! * * * * **
18 aug Karlslunds IF B 4-0 SC 600 Jovan Krsmanovic 2        b k        b b 11 2        b b 16 7 3 ! 9 ! * * * *
23 aug Mjällby AIF H 19:00 avs
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 59 975 1068 1260 1234 1350 708 409 2 183 1004 1086 566 723 895 860 103 25 221 0 0 64 720 5 0 0 0 70 0 0 0 1260 0
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 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 Hien   
 22  Leo Cornic   
 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  Carljohan Eriksson
 27  Pontus Zvar
 35  Samuel Brolin

 2  Josip Filipovic 
 4  Max Watson
 5  Kadir Hodzic
 6  Magnus Wörtz
 9  Joel Nilsson
 15  Ivan Kricak
 17  Carlos Gracia
 18  Marc Tokich
  Jasen Khayat

 7  Viktor Gustafson
 8  Enock Kofi Adu 
 12  David Löfquist
 14  Herman Johansson
 19  Ludvig Carlius
 20  Hampus Holgersson
 21  Adam Petersson
 22  Jesper Gustavsson
 23  Andreas Blomqvist
 96  Elias Andersson

 10  Mamudu Moro
 11  Amin Sarr
 16  Jacob Bergström
 24  Taylor Silverholt
 50  Sam Johnson
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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 Victor Wolf

Assisterande Domare: Daniel Wärnmark, Robin Wilde, Fjärdedomare: Erik Mattsson   
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