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2) Skriv in beloppet  
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Uppgradedering av digitalt abonnemang  
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Nu när vi spelar med publik igen kommer vi att trycka program 
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Du kan uppgradera ditt digitala abonnemang eller köpa lösnumer 
till reducerat pris (18 kr), om du abonnerar på det digitala. 

Ditt stöd är viktigt för att vi ska kunna producera ett matchpro-
gram i toppklass. 

Gå in på bagspannaren.se och klicka på shop eller använd Swish

Tusen tack för att du väljer att stötta matchprogrammet!

Chefredaktör, ansvarig utgivare och layout:
Stefan Erlandsson 
Medarbetrare i detta program
Olle Eriksson, Bengt Ekstedt 
Foto: Bildbyrån Djurgården Fotboll

Omslag: Nicklas Bärkroth i bortamatchen mot Sirius

Momsreg:  SE 700903009401 

Texter och foton skickas till text@bagspannaren.se

Kontakt:  info@bagspannaren.se
 www.bagspannaren.se
Plusgiro:  730 959-4 

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

Vi börjar närma oss sista tredjede-
len av serien men vad som är det 
bästa, efter den 29 september slopas 
de flesta restriktionerna i samhället 
relaterade till Covid-19, vilket in-
nebär att vi kommer att kunna se ett 
arrangemang som är så nära normalt 
vi kan komma. Detaljer kommer att 
kommuniceras ut när Djurgården fått 
all information och hunnit sätta all 
planering. 
Vi får inte glömma att det fortfarande 
finns de som är utan antikroppar så 
det gäller även fortsättningsvis att vara 
försiktig, dvs att inte utsätta andra för 
smittorisk och stanna hemma om man 
har symptom… Antagligen kan vi 
återgå till helt öppen arena och vi kan 
ha våra vanliga säsongskortplatser. 
Det öppnar också upp för de som valt 
att inte teckna säsongskort att köpa 
biljetter och så klart bortasupportrar. 
Nu kan vi resa på bortamatcher i full 
skala och dessutom få (fler) gäster på 
våra matcher. 
En av våra första matcher efter att re-
striktionerna tas bort är bortaderbyt 
mot AIK. Det bäddar för en publikfest 
på Friends. Det kan fortfarande vara 
svårt att överträffa våra tre etage 2019, 

vilket var det senaste derbyt med pub-
lik på Friends för oss. Men visst ska vi 
kunna ha ett rejält följe på den match-
en också.
Första hemmamatchen blir den 16 
oktober mot Elfsborg följt av Kalmar 
den 23 oktober. I november har vi två 
hemmamatcher Halmstad och i näst 
sista omgången Varberg. 

Nu önskar vi oss så klart att vi bryter 
flera trender innan dess. Dels der-
bytrenden, vi har vunnit allt för få der-
byn på Tele2. Målskyttet måste kom-
ma igång igen. Nu har vi fem mållösa 
halvlekar, trots att vi skapat en hel del 
chanser så har målen uteblivit. Samt, 
som hänger ihop med målskyttet, vi 
måste börja vinna igen. Oavgjort och 
förluster gör att man tappar snabbt i 
jakten på serieseger och platserna för 
europaspel. 

Stötta laget från läktarna, stötta match-
programmet genom att fortsätta köpa i 
det format du gillar bäst

Tack för ert stöd!

STEFAN ERLANDSSON
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Under onsdagen missade Haris Radetinac 
träningen för ett sjukhus besök. Tester togs 
och resultaten var att han planerar att vara 
åter i träning under fredagen. Återstår att 
se om det påverkar hans medverkan i derbyt. 
Leo Cornic har samtidgt fått speltid när Norge 
spelade U19 under landslagsdagarna. I ett dub-
belmöte med Frankrike blev det en seger och 
en oavgjord för norrmännen. 

Annars är den stora nyheten i truppen att 
Alexandr Vasyutin har anslutit till laget efter 
rehabträning med hans hemmaklubb Zenit 
Sankt Petersburg. Det var i bortaderbyt mot 
Hammarby som han olyckligt drog på sig en 
skada som först kanske inte såg så allvarlig ut. 
Det blev dock operation i juni. Inget har kom-
municerats ut vad det är för typ av skada men 
att rehab kan uppgå till ca sex månader var det 
besked som gavs i somras. Nu verkar han dock 
redan vara på väg tillbaka men det återstår 
fortfarande att se när han kan vara aktuell för 
matchspel. Lånekontraktet för Vasyutin gäller 
åter ut. Kan det bli en förlängning eller perma-
nent flytt kanske?

Även Rasmus Schüller och Edward Chilufya 
har spelat för sina respektive landslag när Alls-
venskan haft uppehåll. 

I Finlands 1-0 seger mot Kazakstan startade 
Schüller och spelade nästan hela matchen. 
Under övertidsminuterna byttes han ut. I den 
andra matchen, mot Frankrike startade han 
återigen och spelade ca 60 min i  mötet som 
fransmännen gick segrande ut med 2-0.

 Chilufya startade för Zambia när de mötte 
Mauretanien i det afrikanska kvalspelet, och 
spelade 58 min. Matchen slutade med seger för 
Zambia med 2-1. I den andra matchen, mot 
Tunisien blev det också en knapp timmes spel 
för Chili, men tyvärr förlust med 2-0.

STEFAN ERLANDSSON
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Inför dagens match har Thomas Lagerlöf 
och Kim Bergstrand jobbar en del med att  
förändra detaljer. I en kommentar till Fot-
bolldirekt antyder Lagerlöf att det är indivi-
duella detaljer som skruvas på utan att han 
vill avslöja för mycket på förhand. Förhopp-
ningarna finns att vi har lärt oss något av de 
senaste smällarna och framför allt derbyför-
lusten mot AIK. Om allt går som planerat ska 
vi inte känna igen laget från just den matchen. 
När det gäller prestationerna och resultaten så 
visar statistiken att vi egentligen varit bra med 
i matcherna men det är effektiviteten framåt 
som saknats. Något som Tolle kommenterar 
med:
– Med tanke på resultaten på slutet så är det 
ingen hemlighet att vi är i en resultatmässigt 
sämre trend. Sedan om vi haft en sämre presta-
tionstrend? I vissa matcher ja, i vissa matcher 
inte. Egentligen är det bara Mjällby hemma som 
är riktigt svag från vår sida. Siriusmatchen se-
nast är faktiskt ganska bra men sedan förvaltar 
vi inte lägena som dyker upp
Så egentligen gäller det att vara mer effektiv 
och inte förivra oss. Det gäller att fortsätta tro 
på det vi gör. Vi vet ju att vi kan, det har vi visat 
tidigare under säsongen 

– Kan vi göra samma prestation som mot Sirius 
och hålla huvudet kallt när det är derby, för det 
är lite det som allt handlar om, så kan det bli 
bra. Det går inte att komma ifrån att det betyder 
mer än en vanlig match både för spelare och folk 
runt om.
Lagerlöfs bild om Hammarby: 
– Formationsmässigt skiljer det väl en del i och 
med tränarbytet och så är det några nya spelare 
nu efter sommaren. 
– De var bra på omställningar innan men känns 
ännu mer direkta nu. Det kan bli en svängig 
tillställning som vi måste kunna hantera. 
Hammarby har Astrit Selmani är avstängd, 
någon kommentar om det?
– Ja, det är en duktig spelare. Det påverkar 
alltid. Sedan beror det ju på vem de spelar där 
i stället. De har ersättare som är ganska lika 
honom. 
Kommer dagens derby att skilja sig mot se-
nast derbyt mot AIK? 
- Eftersom vi har utvärderat så har vi ändrat 
lite i matchupplägget. Matchinledningen som 
vi såg mot AIK ska vi definitivt köra oss av. Vi 
ska se till att den inte sker igen, för den var väl-
digt knasig. Vi ska ha en helt annan match idag.  

STEFAN ERLANDSSON
(FOTBOLLDIREKT)



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 innan 
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

Leo Cornic har varit borta de senaste 
dagarna med det norska U19- landslaget. 
Man vann en match och spelade oavgjort 
en i dubbelmötet med Frankrike.

Hur har det gått?
Det kändes bra, skönt att få spela två 90 
minutare med bra resultat också.

Du har själv bott i Frankrike och spelat 
fotboll där som liten grabb. Hur är det 
att möta dem nu med landslaget?

Självklart är speciellt för mig att få möta 
Frankrike, det är en dröm jag haft sedan 
jag började i landslaget som 16-åring. 
Min far är fransman och jag känner mig 
lika mycket fransk som norsk.

Hur går tankarna inför hösten och spel 
med Djurgården?
Jag ser fram emot det och hoppas och 
tror att vi ska få bra resultat och ta flest 
möjliga poäng. Jag ska fortsätta att jobba 
hårt och kriga på när jag får chansen.

OLLE DIF ERIKSSON
DJURGÅRDFAMILJEN.SE

Djurgården, fotboll och Stadion
Perfekt kombo, eller hur?

Med Damlaget som spelar på Stadion har vi en intressant avslutning framför oss. Kanske inte så 

mycket för tabellpositionen. En viktig seger senast mot jumbon Växjö som huserar på den enda 

nedflyttningsplatsen gör att  vi inte riskerar att degraderas. Det är också en bit upp till topplacer-

ingarna. 

Den 25 september har vi ett derby mot Hammarby och efter restriktionerna tas bort återstår för 

damlaget två hemmamatcher: Kristianstad (16 oktober 15:00) och FC Rosengård (6 november 

14:00).

mailto:annons%40bagspannaren.se?subject=Annons%202021
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0 0Djurgården - Mjällby AIF
Domare Victor Wolf

Publik: 8 536

Matchen i siffror
Bollinnehav 59 - 41
Avslut  16 - 12
...på mål 5 - 4
Skott innanför straffområdet
 12 - 6
Hörnor  12 - 3
Gula kort 1 - 3
Offside  1 - 5
Frisparkar 12 - 17

Precisa passningar 427 - 269 
 81% - 71%
 
Förväntat mål sett till chanser
 1,61 - 1,01

Bollkontakt 751 - 595
Passningar på motståndarens planhalva
 204 - 110
Vunna dueller 58 - 68
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Allsvenskan omg  16

Matchhändelser
18’    Radetinac 
27’   J Gustavsson

  Halvtid
46’    IN: Banda,   
 UT: Edwards
60’   Kricak
67’   IN: Bergström
  UT: Moro
70’    IN: Asoro
  UT: Holmberg
72’   IN: Löfquist, Blomqvist
  UT: E Andersson, J Nilsson
85’   Löfquist
87’   IN: N Persson
  UT: Sarr
88’    IN: Ademi
  UT: Bärkroth
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Djurgården     1,25
 35 Jacob Widell Zetterström (MV)  3,24 
 3 Hjalmar Ekdal  3,21
 4  Jacob Une Larsson  2,57
 5  Elliot Käck  2,38
 7  Magnus Eriksson (K)  2,54
 9  Haris Radetinac  2,36
 13  Hampus Finndell  2,88
 14  Edward Chilufya  3,08
 17 Kalle Holmberg  70’ 1,81
19  Nicklas Bärkroth  88’ 2,30
 24 Curtis Edwards  46’ 1,45

Ersättare 
 30  Tommi Vaiho (MV)
 2  Jesper Nyholm 
 10 Joel Asoro  70’ 2,01
 11 Albion Ademi  88’ 2,00
 12  Emmanuel Banda  46’ 2,50
 16 Jesper Löfgren   
22  Leo Cornic

Tränare
Tomas Lagerlöf/Kim Bergstrand 1,75

Mjällby AIF 3,25
 13  Carljohan Eriksson (MV)
 4  Max Watson
 5  Kadir Hodzic
 7  Viktor Gustafson
 9  Joel Nilsson  72’
 10  Mamudu Moro  67’
 11  Amin Sarr  87’
	15		Ivan	Kričak	
 17  Carlos Moros Gracia
 22  Jesper Gustavsson (K) 
 96  Elias Andersson   72’

Ersättare
3 5  Samuel Brolin (MV)
 6  Magnus Wørts
 12  David Löfquist 72’ 
 16  Jacob Bergström 67’
 23  Andreas Blomqvist 72’
 26   Noah Persson 87’
 50  Marc Ante Tokich  

Tränare
Anders Torstensson
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Till vänster, Jakub Widell Zetterström med en rätteräddning  
UTV: Även gästernas målvakt fick jobba hårt, flera
UTH: Haris utmanar på kanten
Nedan: Trots många bra chanser blev det mållöst denna 
kväll.
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1 0IK Sirius - Djurgården
Domare Kaspar Sjöberg

Publik: 3 135
Bärkroth 45’

Matchhändelser
27’     Ortmark
39’    Schüller 
41’    Finndell
43’     Widgren
Halvtid
65’    IN: Holmberg, Asoro 
  UT: Bärkroth, Finndell
70’   0-1 Zeidan (pass Mathisen)
74’    IN: Ståhl
  UT: Sugita
78’    IN: Ademi
  UT: Chilufya
82’    Käck
82’    Banda
83’    IN: Kujovic
  UT: Banda
86’    IN: Colley, J Karlsson, Sylisyfay
  UT: Shabani, Kouakou, Zeidan
89’    IN: K Larson
  UT: Widgren

Matchen i siffror
Hemmalagets siffor först
Bollinnehav 52 - 48
Avslut  14 - 23
...på mål 4 - 3
Skott innanför straffområdet
 8 - 17
Hörnor  5 - 13
Gula kort 2 - 4 
Offside  1 - 3
Frisparkar 16 - 14

Förväntat mål sett till chanser
 1,39 - 1,30

Precisa passningar 425 - 366
Motståndarens planhalva
 126 - 233 
Lyckade passningar 87% - 85%

Allsvenskan omg 17
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Djurgården     1,27
 35  Jacob Widell Zetterström (MV) 2,73
 3  Hjalmar Ekdal  2,55 
 4  Jacob Une Larsson  1,91
 5  Elliot Käck  1,45
 6  Rasmus Schüller  2,27
 7  Magnus Eriksson (K)  2,18
 9  Haris Radetinac  1,82
 12  Emmanuel Banda   83’ 1,55
 13  Hampus Finndell   65’ 1,18
 14  Edward Chilufya  78’ 1,18 
 19 Nicklas Bärkroth  65’ 1,64  

 Ersättare   
 30  Tommi Vaiho (MV)
 10  Joel Asoro  65’ 1,36
 11  Albion Ademi  78’ 2,75
 16  Jesper Löfgren
 17  Kalle Holmberg  65’ 1,27
 20  Emir Kujovic  83’ 1,40
 22  Leo Cornic

Tränare
Tomas Lagerlöf/Kim Bergstrand 1,27

IK Sirius 3,00 
 1  David Mitov Nilsson (MV)
 6  Marcus Klingenberg Mathisen
 8  Tim Björkström (K)
 9  Christian Kouakou  86’
 10  Yukiya Sugita  74’
 11  Nahom Girmai Netabay
 12  Jacob Ortmark 
 18  Laorent Shabani  86’
 21  Dennis Widgren   89’
 22  Patrick Nwadike
 23  Moustafa Zeidan   86’

Ersättare
 35  Hannes Sveijer (MV)
 3  Karl Larson  89’
 4  Joseph Colley  86’
 16  Herman Sjögrell
 17  Adam Ståhl  74’
 27  Johan Karlsson  86’
 29  Edi Sylisufaj  86’ 

Tränare
Daniel Bäckström
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chBilder: TH: Piubliken skapade bra stämning men det räckte 
tyvärr inte denna dag
UTV: Chili stopas när han ska ta sig fram mot mål
UTH: Banda hade chanser men Mitov Nilsson räddade
Nedan: Hjalmar Ekdal får som ofta bland de bästa betygen 
från vår betygspanel
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DIF - PANELEN
Innan uppehållet hade vi två matcher där vi bara bärgar en poäng – mot förväntad 
full pott. 
Dessutom har vi just nu spelat fem halvlekar utan att göra mål. Visst, målchanser 
har funnits och snarare räddats än att vi inte skapar något men faktum är att vi 
endast gjort ett mål på de tre senaste matcherna i serien, fyra om man tar med 
derbyt mot AIK. Positivt dock att vi bara släppt in ett mål på de tre senaste så gör 
vi bara mål så..

D
IF

-P
an

el
en

D
IF

-P
an

el
en

Namn Olle DIF Eriksson Fredrik Dahlheim Martin Johansson Andreas Widell Jonas Teng
Ålder 41 40 45 50 46
Ort Skarpnäck Gärdet Trollhättan Blackeberg Södermalm
Vi börjar med att titta på 
senaste hemmamatchen, 
Mjällby. Hur minns ni 
matchen och vad är era 
kommentarer till det mållösa 
mötet?

Svagt ytterkantspel även om 
Bärka hade några bra aktioner 
i början av första halvlek. 
Schuller saknades på mitten.

Trist tillställning där vår 
oförmåga att skapa riktigt 
farliga målchanser lyste 
igenom klart.
Oavgjort helt rättvist speciellt 
med tanke på att Mjällby 
borde fått en straff på slutet. 

Ja, man har redan glömt den 
matchen. Var väl en tveksam 
straff till Mjällby man minns 
typ 0-0 är ju ingen match man 
lägger på minnet heller 
faktiskt.

Att Mjällby gjorde det väldigt 
bra, med hög press och tight 
defensiv. Tyvärr har DIF en 
formdipp och det gäller även 
Mange Eriksson som det 
verkar som alla spelupplägg 
ska gå genom. Spelet blir 
väldigt statiskt och 
spelarbytena sker alltför sent.

Som i bortamötet märktes det 
inte att det var toppen mot 
botten som möttes. Vi är inne 
i en formsvacka som jag 
hoppas vi snabbt tar oss ur. Vi 
har svårt att föra matchen, 
svårt att skapa chanser och 
när vi får chanser så är 
skärpan för dålig.

Senaste matchen, Sirius 
borta, förlust med 0-1, vad 
tyckte ni om spelarnas insats, 
var det trött i laget eller 
varför tappar vi matchen?

Kände inte igen mitt lag. 
Lagmaskinen som tar ett 
kraftigt grepp om matchen 
och nöter ned motståndet har 
inte synts till senaste 
omgångarna. Istället såg det 
stressat och hafsigt ut 
enmellanåt. JWZ räddade oss 
med riktigt vassa räddningar i 
första halvlek. Vi skapade ett 
visst tryck sista 15-20 i andra 
men, nej, den här matchen 
lägger vi bakom oss fort som 
fan.

Vi började piggt och hade ett 
par klara lägen men där 
skotten tyvärr gick långt över 
mål, Sirius äter sig sedan InnI i 
matchen och skapar bla: två 
frilägen i slutet på första. Vi 
har inte ett skott på mål under 
90 minuter!? det säger allt, 
rakt igenom en usel insats. 

Ja, var väl baksmälla efter 
Mjällby hemma såg trött o 
segt ut o den träffen 
målgöraren får gör han inte 
många gånger till heller. 

Se svaren ovan....men det var 
mycket märkligt att starta med 
Banda som target. Ett sätt för 
tränarparet att markera för 
Bosse m fl. att vi behöver 
värva en ny striker?! 
Märkligt att "alltid" starta med 
samma tre mittfältare match 
efter match då det är ganska 
tydligt att de är slitna/ur form.
Rotera mera så gör vi 
flera!(mål)

Sirius är inget dåligt lag, men 
det såg lika formsvagt ut som i 
Mjällbymatcherna och vi har 
uppenbara problem i vårt spel, 
och många verkar sakna 
självförtroende just nu.   

Ser vi framåt har vi Vasyutin 
på väg tillbaka i träning och 
kanske snart på planen. Är 
det givet att Alexandr tar 
tillbaka platsen mellan 
stolparna och vad tror ni att 
det gör för vårt spel?

Nej absolut inte. JWZ har hållt 
sex nollor och känslan är att 
han gjort fler kvalificerade 
räddningar än Vasyutin. Det 
kommer bli en hård fight 
mellan grabbarna. Men Jacob 
sitter i förarsätet än så länge.

Svårt att bedöma hans 
dagsform men blir han 
uttagen till spel känns det som 
att vi får ett helt annat lugn i 
försvaret och en målvakt som 
är helt dominant och orädd i 
luftrummet vilket hjälper 
väldigt mycket vid förvar av 
Inlägg och hörnor. 

Bästa målvakten för dagen 
står sedan om det är Vaiho, 
Jacke eller Vasyutin lämnar jag 
över till tränarna att 
bestämma. Tycker ju Jacke 
varit riktigt bra så delikat 
uppgift för ledarna att välja på 
dem tre målvakterna.

Nej det är inte givet. Tycker att 
Widell-Zetterström senaste 
matcherna spelat upp sig efter 
att ha varit lite darrig och 
osäker samt gjort en del 
felbedömningar tidigare.

Det är inte självklart, för Jacob 
har gjort det väldigt bra. Han 
behöver jobba på 
positionsspelet men allt annat 
finns där för att han ska kunna 
utvecklas till en väldigt bra 
målvakt. När tränarna tycker 
Vasyutin är i matchform tror 
jag han kommer ta tillbaka 
platsen då han en en mer 
färdig målvakt med större 
erfarenhet. 

Dagens motståndare är inte 
bara laget vi möter utan även 
just det faktum att det är ett 
derby. Så klart kommer 
segrarna tillslut men vad 
tycker ni att vi ska göra för att 
vända trenden?

Det finns ett spöke, det är vi 
nog alla överens om. Jag tror 
det är viktigt att vi på läktaren 
inte projicerar vår ångest på 
spelarna i form av suckar och 
negativa kommentarer. 
Stöttning till hundra procent 
med positiv energi är vad 
spelarna behöver. KoT är 
kravställare så den biten 
behöver ingen Djurgårdare 
oroa sig över. Framåt!

Det finns ingen mirakelkur, 
bara fortsätta tro på det man 
gör och inte vika ner sig om vi 
skulle släppa Inn ett mål,  ge 
allt i varenda närkamp!

Ja bra fråga. Göra fler mål än 
motståndarna är en bra 
början. Är ju 90 minuter plus 
tillägg så hårt jobb och gör fler 
mål än motståndarna är en 
bra grej.

En mental coach (ja, jag är helt 
seriös)! Vore även kul om våra 
tränare förstod att för det 
stora flertalet DIF-supportrar 
är det tungt/frustrerande att 
förlora derby efter derby.

Den som det visste, jag har 
inget bra svar på det tyvärr.

Hammarby har haft lite trögt i 
serien ett tag nu men slog 
Malmö senast och klarade sig 
långt i Europamatcherna. Hur 
ser vi på lagets kvalitet, är de 
ett bättre lag i år eller vad 
tror ni?

Är imponerad av deras 
Europaspel, framförallt på 
Tele2. Det går undan när de 
anfaller och Ludvigsson är en 
spelare att hålla ett extra öga 
på.

Känns tyvärr som att 
Hammarby har presterat 
bättre efter tränar bytet och 
att de har något på gång men 
det kommer lyckligtvis inte 
räcka till topp tre i år. 

Ja Hammarby är luriga att 
möta. Lägger inte så mycket 
hokus på motståndarna utan 
vad Djurgården presterar. 

Hammarby har alltid varit ett 
höstlag (nåja, det kan vara en 
myt som mycket annat 
gällande den klubben). De är 
livsfarliga framåt men 
försvaret är inget vidare.

Jag tror de kommer ha en 
stark höst, det finns mycket 
kvalitet i truppen.

Vi kan hoppa över att tippa 
resultatet men gissa gärna 
vilken eller vilka spelare som 
kommer att göra bästa 
intrycket i matchen och 
varför?

Det är viktigt att Schuller och 
Mange når hög nivå.

Jag tror och hoppas Mange 
kommer vara dominant och 
regera på mittfältet vilket är 
avgörande för vår framgång. 

Nu kommer vändningen 2-1 
blir matchen. Hoppas 
verkligen homberg, asoro eller 
kujovic får göra mål så vi får 
igång målskyttet också. 
Rasmys Schukker o mange blir 
riktigt viktiga mot jeppe 
andersen på mittfältet. 

Någon spelare som kan "tala 
med bönder på bönders vis" 
(även fast det inte är några 
"bönder" på läktaren). Förra 
hemma-derbyt mot Solna sa 
jag att det är dags för Mange 
samt Une att kliva fram. Det 
vet vi tyvärr hur det gick så de 
får en ny chans av mig- upp till 
bevis DIF!

Haris återigen. Han har den 
inställning som behövs som 
kan sporra andra. Mange 
Eriksson är en annan 
nyckelspelare i denna typ av 
match, även Hjalmar Ekdal 
tror jag kan kliva fram i denna 
typ av match.

Namn Olle DIF Eriksson Fredrik Dahlheim Martin Johansson Andreas Widell Jonas Teng
Ålder 41 40 45 50 46
Ort Skarpnäck Gärdet Trollhättan Blackeberg Södermalm
Vi börjar med att titta på 
senaste hemmamatchen, 
Mjällby. Hur minns ni 
matchen och vad är era 
kommentarer till det mållösa 
mötet?

Svagt ytterkantspel även om 
Bärka hade några bra aktioner 
i början av första halvlek. 
Schuller saknades på mitten.

Trist tillställning där vår 
oförmåga att skapa riktigt 
farliga målchanser lyste 
igenom klart.
Oavgjort helt rättvist speciellt 
med tanke på att Mjällby 
borde fått en straff på slutet. 

Ja, man har redan glömt den 
matchen. Var väl en tveksam 
straff till Mjällby man minns 
typ 0-0 är ju ingen match man 
lägger på minnet heller 
faktiskt.

Att Mjällby gjorde det väldigt 
bra, med hög press och tight 
defensiv. Tyvärr har DIF en 
formdipp och det gäller även 
Mange Eriksson som det 
verkar som alla spelupplägg 
ska gå genom. Spelet blir 
väldigt statiskt och 
spelarbytena sker alltför sent.

Som i bortamötet märktes det 
inte att det var toppen mot 
botten som möttes. Vi är inne 
i en formsvacka som jag 
hoppas vi snabbt tar oss ur. Vi 
har svårt att föra matchen, 
svårt att skapa chanser och 
när vi får chanser så är 
skärpan för dålig.

Senaste matchen, Sirius 
borta, förlust med 0-1, vad 
tyckte ni om spelarnas insats, 
var det trött i laget eller 
varför tappar vi matchen?

Kände inte igen mitt lag. 
Lagmaskinen som tar ett 
kraftigt grepp om matchen 
och nöter ned motståndet har 
inte synts till senaste 
omgångarna. Istället såg det 
stressat och hafsigt ut 
enmellanåt. JWZ räddade oss 
med riktigt vassa räddningar i 
första halvlek. Vi skapade ett 
visst tryck sista 15-20 i andra 
men, nej, den här matchen 
lägger vi bakom oss fort som 
fan.

Vi började piggt och hade ett 
par klara lägen men där 
skotten tyvärr gick långt över 
mål, Sirius äter sig sedan InnI i 
matchen och skapar bla: två 
frilägen i slutet på första. Vi 
har inte ett skott på mål under 
90 minuter!? det säger allt, 
rakt igenom en usel insats. 

Ja, var väl baksmälla efter 
Mjällby hemma såg trött o 
segt ut o den träffen 
målgöraren får gör han inte 
många gånger till heller. 

Se svaren ovan....men det var 
mycket märkligt att starta med 
Banda som target. Ett sätt för 
tränarparet att markera för 
Bosse m fl. att vi behöver 
värva en ny striker?! 
Märkligt att "alltid" starta med 
samma tre mittfältare match 
efter match då det är ganska 
tydligt att de är slitna/ur form.
Rotera mera så gör vi 
flera!(mål)

Sirius är inget dåligt lag, men 
det såg lika formsvagt ut som i 
Mjällbymatcherna och vi har 
uppenbara problem i vårt spel, 
och många verkar sakna 
självförtroende just nu.   

Ser vi framåt har vi Vasyutin 
på väg tillbaka i träning och 
kanske snart på planen. Är 
det givet att Alexandr tar 
tillbaka platsen mellan 
stolparna och vad tror ni att 
det gör för vårt spel?

Nej absolut inte. JWZ har hållt 
sex nollor och känslan är att 
han gjort fler kvalificerade 
räddningar än Vasyutin. Det 
kommer bli en hård fight 
mellan grabbarna. Men Jacob 
sitter i förarsätet än så länge.

Svårt att bedöma hans 
dagsform men blir han 
uttagen till spel känns det som 
att vi får ett helt annat lugn i 
försvaret och en målvakt som 
är helt dominant och orädd i 
luftrummet vilket hjälper 
väldigt mycket vid förvar av 
Inlägg och hörnor. 

Bästa målvakten för dagen 
står sedan om det är Vaiho, 
Jacke eller Vasyutin lämnar jag 
över till tränarna att 
bestämma. Tycker ju Jacke 
varit riktigt bra så delikat 
uppgift för ledarna att välja på 
dem tre målvakterna.

Nej det är inte givet. Tycker att 
Widell-Zetterström senaste 
matcherna spelat upp sig efter 
att ha varit lite darrig och 
osäker samt gjort en del 
felbedömningar tidigare.

Det är inte självklart, för Jacob 
har gjort det väldigt bra. Han 
behöver jobba på 
positionsspelet men allt annat 
finns där för att han ska kunna 
utvecklas till en väldigt bra 
målvakt. När tränarna tycker 
Vasyutin är i matchform tror 
jag han kommer ta tillbaka 
platsen då han en en mer 
färdig målvakt med större 
erfarenhet. 

Dagens motståndare är inte 
bara laget vi möter utan även 
just det faktum att det är ett 
derby. Så klart kommer 
segrarna tillslut men vad 
tycker ni att vi ska göra för att 
vända trenden?

Det finns ett spöke, det är vi 
nog alla överens om. Jag tror 
det är viktigt att vi på läktaren 
inte projicerar vår ångest på 
spelarna i form av suckar och 
negativa kommentarer. 
Stöttning till hundra procent 
med positiv energi är vad 
spelarna behöver. KoT är 
kravställare så den biten 
behöver ingen Djurgårdare 
oroa sig över. Framåt!

Det finns ingen mirakelkur, 
bara fortsätta tro på det man 
gör och inte vika ner sig om vi 
skulle släppa Inn ett mål,  ge 
allt i varenda närkamp!

Ja bra fråga. Göra fler mål än 
motståndarna är en bra 
början. Är ju 90 minuter plus 
tillägg så hårt jobb och gör fler 
mål än motståndarna är en 
bra grej.

En mental coach (ja, jag är helt 
seriös)! Vore även kul om våra 
tränare förstod att för det 
stora flertalet DIF-supportrar 
är det tungt/frustrerande att 
förlora derby efter derby.

Den som det visste, jag har 
inget bra svar på det tyvärr.

Hammarby har haft lite trögt i 
serien ett tag nu men slog 
Malmö senast och klarade sig 
långt i Europamatcherna. Hur 
ser vi på lagets kvalitet, är de 
ett bättre lag i år eller vad 
tror ni?

Är imponerad av deras 
Europaspel, framförallt på 
Tele2. Det går undan när de 
anfaller och Ludvigsson är en 
spelare att hålla ett extra öga 
på.

Känns tyvärr som att 
Hammarby har presterat 
bättre efter tränar bytet och 
att de har något på gång men 
det kommer lyckligtvis inte 
räcka till topp tre i år. 

Ja Hammarby är luriga att 
möta. Lägger inte så mycket 
hokus på motståndarna utan 
vad Djurgården presterar. 

Hammarby har alltid varit ett 
höstlag (nåja, det kan vara en 
myt som mycket annat 
gällande den klubben). De är 
livsfarliga framåt men 
försvaret är inget vidare.

Jag tror de kommer ha en 
stark höst, det finns mycket 
kvalitet i truppen.

Vi kan hoppa över att tippa 
resultatet men gissa gärna 
vilken eller vilka spelare som 
kommer att göra bästa 
intrycket i matchen och 
varför?

Det är viktigt att Schuller och 
Mange når hög nivå.

Jag tror och hoppas Mange 
kommer vara dominant och 
regera på mittfältet vilket är 
avgörande för vår framgång. 

Nu kommer vändningen 2-1 
blir matchen. Hoppas 
verkligen homberg, asoro eller 
kujovic får göra mål så vi får 
igång målskyttet också. 
Rasmys Schukker o mange blir 
riktigt viktiga mot jeppe 
andersen på mittfältet. 

Någon spelare som kan "tala 
med bönder på bönders vis" 
(även fast det inte är några 
"bönder" på läktaren). Förra 
hemma-derbyt mot Solna sa 
jag att det är dags för Mange 
samt Une att kliva fram. Det 
vet vi tyvärr hur det gick så de 
får en ny chans av mig- upp till 
bevis DIF!

Haris återigen. Han har den 
inställning som behövs som 
kan sporra andra. Mange 
Eriksson är en annan 
nyckelspelare i denna typ av 
match, även Hjalmar Ekdal 
tror jag kan kliva fram i denna 
typ av match.
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Namn Olle DIF Eriksson Fredrik Dahlheim Martin Johansson Andreas Widell Jonas Teng
Ålder 41 40 45 50 46
Ort Skarpnäck Gärdet Trollhättan Blackeberg Södermalm
Vi börjar med att titta på 
senaste hemmamatchen, 
Mjällby. Hur minns ni 
matchen och vad är era 
kommentarer till det mållösa 
mötet?

Svagt ytterkantspel även om 
Bärka hade några bra aktioner 
i början av första halvlek. 
Schuller saknades på mitten.

Trist tillställning där vår 
oförmåga att skapa riktigt 
farliga målchanser lyste 
igenom klart.
Oavgjort helt rättvist speciellt 
med tanke på att Mjällby 
borde fått en straff på slutet. 

Ja, man har redan glömt den 
matchen. Var väl en tveksam 
straff till Mjällby man minns 
typ 0-0 är ju ingen match man 
lägger på minnet heller 
faktiskt.

Att Mjällby gjorde det väldigt 
bra, med hög press och tight 
defensiv. Tyvärr har DIF en 
formdipp och det gäller även 
Mange Eriksson som det 
verkar som alla spelupplägg 
ska gå genom. Spelet blir 
väldigt statiskt och 
spelarbytena sker alltför sent.

Som i bortamötet märktes det 
inte att det var toppen mot 
botten som möttes. Vi är inne 
i en formsvacka som jag 
hoppas vi snabbt tar oss ur. Vi 
har svårt att föra matchen, 
svårt att skapa chanser och 
när vi får chanser så är 
skärpan för dålig.

Senaste matchen, Sirius 
borta, förlust med 0-1, vad 
tyckte ni om spelarnas insats, 
var det trött i laget eller 
varför tappar vi matchen?

Kände inte igen mitt lag. 
Lagmaskinen som tar ett 
kraftigt grepp om matchen 
och nöter ned motståndet har 
inte synts till senaste 
omgångarna. Istället såg det 
stressat och hafsigt ut 
enmellanåt. JWZ räddade oss 
med riktigt vassa räddningar i 
första halvlek. Vi skapade ett 
visst tryck sista 15-20 i andra 
men, nej, den här matchen 
lägger vi bakom oss fort som 
fan.

Vi började piggt och hade ett 
par klara lägen men där 
skotten tyvärr gick långt över 
mål, Sirius äter sig sedan InnI i 
matchen och skapar bla: två 
frilägen i slutet på första. Vi 
har inte ett skott på mål under 
90 minuter!? det säger allt, 
rakt igenom en usel insats. 

Ja, var väl baksmälla efter 
Mjällby hemma såg trött o 
segt ut o den träffen 
målgöraren får gör han inte 
många gånger till heller. 

Se svaren ovan....men det var 
mycket märkligt att starta med 
Banda som target. Ett sätt för 
tränarparet att markera för 
Bosse m fl. att vi behöver 
värva en ny striker?! 
Märkligt att "alltid" starta med 
samma tre mittfältare match 
efter match då det är ganska 
tydligt att de är slitna/ur form.
Rotera mera så gör vi 
flera!(mål)

Sirius är inget dåligt lag, men 
det såg lika formsvagt ut som i 
Mjällbymatcherna och vi har 
uppenbara problem i vårt spel, 
och många verkar sakna 
självförtroende just nu.   

Ser vi framåt har vi Vasyutin 
på väg tillbaka i träning och 
kanske snart på planen. Är 
det givet att Alexandr tar 
tillbaka platsen mellan 
stolparna och vad tror ni att 
det gör för vårt spel?

Nej absolut inte. JWZ har hållt 
sex nollor och känslan är att 
han gjort fler kvalificerade 
räddningar än Vasyutin. Det 
kommer bli en hård fight 
mellan grabbarna. Men Jacob 
sitter i förarsätet än så länge.

Svårt att bedöma hans 
dagsform men blir han 
uttagen till spel känns det som 
att vi får ett helt annat lugn i 
försvaret och en målvakt som 
är helt dominant och orädd i 
luftrummet vilket hjälper 
väldigt mycket vid förvar av 
Inlägg och hörnor. 

Bästa målvakten för dagen 
står sedan om det är Vaiho, 
Jacke eller Vasyutin lämnar jag 
över till tränarna att 
bestämma. Tycker ju Jacke 
varit riktigt bra så delikat 
uppgift för ledarna att välja på 
dem tre målvakterna.

Nej det är inte givet. Tycker att 
Widell-Zetterström senaste 
matcherna spelat upp sig efter 
att ha varit lite darrig och 
osäker samt gjort en del 
felbedömningar tidigare.

Det är inte självklart, för Jacob 
har gjort det väldigt bra. Han 
behöver jobba på 
positionsspelet men allt annat 
finns där för att han ska kunna 
utvecklas till en väldigt bra 
målvakt. När tränarna tycker 
Vasyutin är i matchform tror 
jag han kommer ta tillbaka 
platsen då han en en mer 
färdig målvakt med större 
erfarenhet. 

Dagens motståndare är inte 
bara laget vi möter utan även 
just det faktum att det är ett 
derby. Så klart kommer 
segrarna tillslut men vad 
tycker ni att vi ska göra för att 
vända trenden?

Det finns ett spöke, det är vi 
nog alla överens om. Jag tror 
det är viktigt att vi på läktaren 
inte projicerar vår ångest på 
spelarna i form av suckar och 
negativa kommentarer. 
Stöttning till hundra procent 
med positiv energi är vad 
spelarna behöver. KoT är 
kravställare så den biten 
behöver ingen Djurgårdare 
oroa sig över. Framåt!

Det finns ingen mirakelkur, 
bara fortsätta tro på det man 
gör och inte vika ner sig om vi 
skulle släppa Inn ett mål,  ge 
allt i varenda närkamp!

Ja bra fråga. Göra fler mål än 
motståndarna är en bra 
början. Är ju 90 minuter plus 
tillägg så hårt jobb och gör fler 
mål än motståndarna är en 
bra grej.

En mental coach (ja, jag är helt 
seriös)! Vore även kul om våra 
tränare förstod att för det 
stora flertalet DIF-supportrar 
är det tungt/frustrerande att 
förlora derby efter derby.

Den som det visste, jag har 
inget bra svar på det tyvärr.

Hammarby har haft lite trögt i 
serien ett tag nu men slog 
Malmö senast och klarade sig 
långt i Europamatcherna. Hur 
ser vi på lagets kvalitet, är de 
ett bättre lag i år eller vad 
tror ni?

Är imponerad av deras 
Europaspel, framförallt på 
Tele2. Det går undan när de 
anfaller och Ludvigsson är en 
spelare att hålla ett extra öga 
på.

Känns tyvärr som att 
Hammarby har presterat 
bättre efter tränar bytet och 
att de har något på gång men 
det kommer lyckligtvis inte 
räcka till topp tre i år. 

Ja Hammarby är luriga att 
möta. Lägger inte så mycket 
hokus på motståndarna utan 
vad Djurgården presterar. 

Hammarby har alltid varit ett 
höstlag (nåja, det kan vara en 
myt som mycket annat 
gällande den klubben). De är 
livsfarliga framåt men 
försvaret är inget vidare.

Jag tror de kommer ha en 
stark höst, det finns mycket 
kvalitet i truppen.

Vi kan hoppa över att tippa 
resultatet men gissa gärna 
vilken eller vilka spelare som 
kommer att göra bästa 
intrycket i matchen och 
varför?

Det är viktigt att Schuller och 
Mange når hög nivå.

Jag tror och hoppas Mange 
kommer vara dominant och 
regera på mittfältet vilket är 
avgörande för vår framgång. 

Nu kommer vändningen 2-1 
blir matchen. Hoppas 
verkligen homberg, asoro eller 
kujovic får göra mål så vi får 
igång målskyttet också. 
Rasmys Schukker o mange blir 
riktigt viktiga mot jeppe 
andersen på mittfältet. 

Någon spelare som kan "tala 
med bönder på bönders vis" 
(även fast det inte är några 
"bönder" på läktaren). Förra 
hemma-derbyt mot Solna sa 
jag att det är dags för Mange 
samt Une att kliva fram. Det 
vet vi tyvärr hur det gick så de 
får en ny chans av mig- upp till 
bevis DIF!

Haris återigen. Han har den 
inställning som behövs som 
kan sporra andra. Mange 
Eriksson är en annan 
nyckelspelare i denna typ av 
match, även Hjalmar Ekdal 
tror jag kan kliva fram i denna 
typ av match.

Namn Olle DIF Eriksson Fredrik Dahlheim Martin Johansson Andreas Widell Jonas Teng
Ålder 41 40 45 50 46
Ort Skarpnäck Gärdet Trollhättan Blackeberg Södermalm
Vi börjar med att titta på 
senaste hemmamatchen, 
Mjällby. Hur minns ni 
matchen och vad är era 
kommentarer till det mållösa 
mötet?

Svagt ytterkantspel även om 
Bärka hade några bra aktioner 
i början av första halvlek. 
Schuller saknades på mitten.

Trist tillställning där vår 
oförmåga att skapa riktigt 
farliga målchanser lyste 
igenom klart.
Oavgjort helt rättvist speciellt 
med tanke på att Mjällby 
borde fått en straff på slutet. 

Ja, man har redan glömt den 
matchen. Var väl en tveksam 
straff till Mjällby man minns 
typ 0-0 är ju ingen match man 
lägger på minnet heller 
faktiskt.

Att Mjällby gjorde det väldigt 
bra, med hög press och tight 
defensiv. Tyvärr har DIF en 
formdipp och det gäller även 
Mange Eriksson som det 
verkar som alla spelupplägg 
ska gå genom. Spelet blir 
väldigt statiskt och 
spelarbytena sker alltför sent.

Som i bortamötet märktes det 
inte att det var toppen mot 
botten som möttes. Vi är inne 
i en formsvacka som jag 
hoppas vi snabbt tar oss ur. Vi 
har svårt att föra matchen, 
svårt att skapa chanser och 
när vi får chanser så är 
skärpan för dålig.

Senaste matchen, Sirius 
borta, förlust med 0-1, vad 
tyckte ni om spelarnas insats, 
var det trött i laget eller 
varför tappar vi matchen?

Kände inte igen mitt lag. 
Lagmaskinen som tar ett 
kraftigt grepp om matchen 
och nöter ned motståndet har 
inte synts till senaste 
omgångarna. Istället såg det 
stressat och hafsigt ut 
enmellanåt. JWZ räddade oss 
med riktigt vassa räddningar i 
första halvlek. Vi skapade ett 
visst tryck sista 15-20 i andra 
men, nej, den här matchen 
lägger vi bakom oss fort som 
fan.

Vi började piggt och hade ett 
par klara lägen men där 
skotten tyvärr gick långt över 
mål, Sirius äter sig sedan InnI i 
matchen och skapar bla: två 
frilägen i slutet på första. Vi 
har inte ett skott på mål under 
90 minuter!? det säger allt, 
rakt igenom en usel insats. 

Ja, var väl baksmälla efter 
Mjällby hemma såg trött o 
segt ut o den träffen 
målgöraren får gör han inte 
många gånger till heller. 

Se svaren ovan....men det var 
mycket märkligt att starta med 
Banda som target. Ett sätt för 
tränarparet att markera för 
Bosse m fl. att vi behöver 
värva en ny striker?! 
Märkligt att "alltid" starta med 
samma tre mittfältare match 
efter match då det är ganska 
tydligt att de är slitna/ur form.
Rotera mera så gör vi 
flera!(mål)

Sirius är inget dåligt lag, men 
det såg lika formsvagt ut som i 
Mjällbymatcherna och vi har 
uppenbara problem i vårt spel, 
och många verkar sakna 
självförtroende just nu.   

Ser vi framåt har vi Vasyutin 
på väg tillbaka i träning och 
kanske snart på planen. Är 
det givet att Alexandr tar 
tillbaka platsen mellan 
stolparna och vad tror ni att 
det gör för vårt spel?

Nej absolut inte. JWZ har hållt 
sex nollor och känslan är att 
han gjort fler kvalificerade 
räddningar än Vasyutin. Det 
kommer bli en hård fight 
mellan grabbarna. Men Jacob 
sitter i förarsätet än så länge.

Svårt att bedöma hans 
dagsform men blir han 
uttagen till spel känns det som 
att vi får ett helt annat lugn i 
försvaret och en målvakt som 
är helt dominant och orädd i 
luftrummet vilket hjälper 
väldigt mycket vid förvar av 
Inlägg och hörnor. 

Bästa målvakten för dagen 
står sedan om det är Vaiho, 
Jacke eller Vasyutin lämnar jag 
över till tränarna att 
bestämma. Tycker ju Jacke 
varit riktigt bra så delikat 
uppgift för ledarna att välja på 
dem tre målvakterna.

Nej det är inte givet. Tycker att 
Widell-Zetterström senaste 
matcherna spelat upp sig efter 
att ha varit lite darrig och 
osäker samt gjort en del 
felbedömningar tidigare.

Det är inte självklart, för Jacob 
har gjort det väldigt bra. Han 
behöver jobba på 
positionsspelet men allt annat 
finns där för att han ska kunna 
utvecklas till en väldigt bra 
målvakt. När tränarna tycker 
Vasyutin är i matchform tror 
jag han kommer ta tillbaka 
platsen då han en en mer 
färdig målvakt med större 
erfarenhet. 

Dagens motståndare är inte 
bara laget vi möter utan även 
just det faktum att det är ett 
derby. Så klart kommer 
segrarna tillslut men vad 
tycker ni att vi ska göra för att 
vända trenden?

Det finns ett spöke, det är vi 
nog alla överens om. Jag tror 
det är viktigt att vi på läktaren 
inte projicerar vår ångest på 
spelarna i form av suckar och 
negativa kommentarer. 
Stöttning till hundra procent 
med positiv energi är vad 
spelarna behöver. KoT är 
kravställare så den biten 
behöver ingen Djurgårdare 
oroa sig över. Framåt!

Det finns ingen mirakelkur, 
bara fortsätta tro på det man 
gör och inte vika ner sig om vi 
skulle släppa Inn ett mål,  ge 
allt i varenda närkamp!

Ja bra fråga. Göra fler mål än 
motståndarna är en bra 
början. Är ju 90 minuter plus 
tillägg så hårt jobb och gör fler 
mål än motståndarna är en 
bra grej.

En mental coach (ja, jag är helt 
seriös)! Vore även kul om våra 
tränare förstod att för det 
stora flertalet DIF-supportrar 
är det tungt/frustrerande att 
förlora derby efter derby.

Den som det visste, jag har 
inget bra svar på det tyvärr.

Hammarby har haft lite trögt i 
serien ett tag nu men slog 
Malmö senast och klarade sig 
långt i Europamatcherna. Hur 
ser vi på lagets kvalitet, är de 
ett bättre lag i år eller vad 
tror ni?

Är imponerad av deras 
Europaspel, framförallt på 
Tele2. Det går undan när de 
anfaller och Ludvigsson är en 
spelare att hålla ett extra öga 
på.

Känns tyvärr som att 
Hammarby har presterat 
bättre efter tränar bytet och 
att de har något på gång men 
det kommer lyckligtvis inte 
räcka till topp tre i år. 

Ja Hammarby är luriga att 
möta. Lägger inte så mycket 
hokus på motståndarna utan 
vad Djurgården presterar. 

Hammarby har alltid varit ett 
höstlag (nåja, det kan vara en 
myt som mycket annat 
gällande den klubben). De är 
livsfarliga framåt men 
försvaret är inget vidare.

Jag tror de kommer ha en 
stark höst, det finns mycket 
kvalitet i truppen.

Vi kan hoppa över att tippa 
resultatet men gissa gärna 
vilken eller vilka spelare som 
kommer att göra bästa 
intrycket i matchen och 
varför?

Det är viktigt att Schuller och 
Mange når hög nivå.

Jag tror och hoppas Mange 
kommer vara dominant och 
regera på mittfältet vilket är 
avgörande för vår framgång. 

Nu kommer vändningen 2-1 
blir matchen. Hoppas 
verkligen homberg, asoro eller 
kujovic får göra mål så vi får 
igång målskyttet också. 
Rasmys Schukker o mange blir 
riktigt viktiga mot jeppe 
andersen på mittfältet. 

Någon spelare som kan "tala 
med bönder på bönders vis" 
(även fast det inte är några 
"bönder" på läktaren). Förra 
hemma-derbyt mot Solna sa 
jag att det är dags för Mange 
samt Une att kliva fram. Det 
vet vi tyvärr hur det gick så de 
får en ny chans av mig- upp till 
bevis DIF!

Haris återigen. Han har den 
inställning som behövs som 
kan sporra andra. Mange 
Eriksson är en annan 
nyckelspelare i denna typ av 
match, även Hjalmar Ekdal 
tror jag kan kliva fram i denna 
typ av match.

Namn Olle DIF Eriksson Fredrik Dahlheim Martin Johansson Andreas Widell Jonas Teng
Ålder 41 40 45 50 46
Ort Skarpnäck Gärdet Trollhättan Blackeberg Södermalm
Vi börjar med att titta på 
senaste hemmamatchen, 
Mjällby. Hur minns ni 
matchen och vad är era 
kommentarer till det mållösa 
mötet?

Svagt ytterkantspel även om 
Bärka hade några bra aktioner 
i början av första halvlek. 
Schuller saknades på mitten.

Trist tillställning där vår 
oförmåga att skapa riktigt 
farliga målchanser lyste 
igenom klart.
Oavgjort helt rättvist speciellt 
med tanke på att Mjällby 
borde fått en straff på slutet. 

Ja, man har redan glömt den 
matchen. Var väl en tveksam 
straff till Mjällby man minns 
typ 0-0 är ju ingen match man 
lägger på minnet heller 
faktiskt.

Att Mjällby gjorde det väldigt 
bra, med hög press och tight 
defensiv. Tyvärr har DIF en 
formdipp och det gäller även 
Mange Eriksson som det 
verkar som alla spelupplägg 
ska gå genom. Spelet blir 
väldigt statiskt och 
spelarbytena sker alltför sent.

Som i bortamötet märktes det 
inte att det var toppen mot 
botten som möttes. Vi är inne 
i en formsvacka som jag 
hoppas vi snabbt tar oss ur. Vi 
har svårt att föra matchen, 
svårt att skapa chanser och 
när vi får chanser så är 
skärpan för dålig.

Senaste matchen, Sirius 
borta, förlust med 0-1, vad 
tyckte ni om spelarnas insats, 
var det trött i laget eller 
varför tappar vi matchen?

Kände inte igen mitt lag. 
Lagmaskinen som tar ett 
kraftigt grepp om matchen 
och nöter ned motståndet har 
inte synts till senaste 
omgångarna. Istället såg det 
stressat och hafsigt ut 
enmellanåt. JWZ räddade oss 
med riktigt vassa räddningar i 
första halvlek. Vi skapade ett 
visst tryck sista 15-20 i andra 
men, nej, den här matchen 
lägger vi bakom oss fort som 
fan.

Vi började piggt och hade ett 
par klara lägen men där 
skotten tyvärr gick långt över 
mål, Sirius äter sig sedan InnI i 
matchen och skapar bla: två 
frilägen i slutet på första. Vi 
har inte ett skott på mål under 
90 minuter!? det säger allt, 
rakt igenom en usel insats. 

Ja, var väl baksmälla efter 
Mjällby hemma såg trött o 
segt ut o den träffen 
målgöraren får gör han inte 
många gånger till heller. 

Se svaren ovan....men det var 
mycket märkligt att starta med 
Banda som target. Ett sätt för 
tränarparet att markera för 
Bosse m fl. att vi behöver 
värva en ny striker?! 
Märkligt att "alltid" starta med 
samma tre mittfältare match 
efter match då det är ganska 
tydligt att de är slitna/ur form.
Rotera mera så gör vi 
flera!(mål)

Sirius är inget dåligt lag, men 
det såg lika formsvagt ut som i 
Mjällbymatcherna och vi har 
uppenbara problem i vårt spel, 
och många verkar sakna 
självförtroende just nu.   

Ser vi framåt har vi Vasyutin 
på väg tillbaka i träning och 
kanske snart på planen. Är 
det givet att Alexandr tar 
tillbaka platsen mellan 
stolparna och vad tror ni att 
det gör för vårt spel?

Nej absolut inte. JWZ har hållt 
sex nollor och känslan är att 
han gjort fler kvalificerade 
räddningar än Vasyutin. Det 
kommer bli en hård fight 
mellan grabbarna. Men Jacob 
sitter i förarsätet än så länge.

Svårt att bedöma hans 
dagsform men blir han 
uttagen till spel känns det som 
att vi får ett helt annat lugn i 
försvaret och en målvakt som 
är helt dominant och orädd i 
luftrummet vilket hjälper 
väldigt mycket vid förvar av 
Inlägg och hörnor. 

Bästa målvakten för dagen 
står sedan om det är Vaiho, 
Jacke eller Vasyutin lämnar jag 
över till tränarna att 
bestämma. Tycker ju Jacke 
varit riktigt bra så delikat 
uppgift för ledarna att välja på 
dem tre målvakterna.

Nej det är inte givet. Tycker att 
Widell-Zetterström senaste 
matcherna spelat upp sig efter 
att ha varit lite darrig och 
osäker samt gjort en del 
felbedömningar tidigare.

Det är inte självklart, för Jacob 
har gjort det väldigt bra. Han 
behöver jobba på 
positionsspelet men allt annat 
finns där för att han ska kunna 
utvecklas till en väldigt bra 
målvakt. När tränarna tycker 
Vasyutin är i matchform tror 
jag han kommer ta tillbaka 
platsen då han en en mer 
färdig målvakt med större 
erfarenhet. 

Dagens motståndare är inte 
bara laget vi möter utan även 
just det faktum att det är ett 
derby. Så klart kommer 
segrarna tillslut men vad 
tycker ni att vi ska göra för att 
vända trenden?

Det finns ett spöke, det är vi 
nog alla överens om. Jag tror 
det är viktigt att vi på läktaren 
inte projicerar vår ångest på 
spelarna i form av suckar och 
negativa kommentarer. 
Stöttning till hundra procent 
med positiv energi är vad 
spelarna behöver. KoT är 
kravställare så den biten 
behöver ingen Djurgårdare 
oroa sig över. Framåt!

Det finns ingen mirakelkur, 
bara fortsätta tro på det man 
gör och inte vika ner sig om vi 
skulle släppa Inn ett mål,  ge 
allt i varenda närkamp!

Ja bra fråga. Göra fler mål än 
motståndarna är en bra 
början. Är ju 90 minuter plus 
tillägg så hårt jobb och gör fler 
mål än motståndarna är en 
bra grej.

En mental coach (ja, jag är helt 
seriös)! Vore även kul om våra 
tränare förstod att för det 
stora flertalet DIF-supportrar 
är det tungt/frustrerande att 
förlora derby efter derby.

Den som det visste, jag har 
inget bra svar på det tyvärr.

Hammarby har haft lite trögt i 
serien ett tag nu men slog 
Malmö senast och klarade sig 
långt i Europamatcherna. Hur 
ser vi på lagets kvalitet, är de 
ett bättre lag i år eller vad 
tror ni?

Är imponerad av deras 
Europaspel, framförallt på 
Tele2. Det går undan när de 
anfaller och Ludvigsson är en 
spelare att hålla ett extra öga 
på.

Känns tyvärr som att 
Hammarby har presterat 
bättre efter tränar bytet och 
att de har något på gång men 
det kommer lyckligtvis inte 
räcka till topp tre i år. 

Ja Hammarby är luriga att 
möta. Lägger inte så mycket 
hokus på motståndarna utan 
vad Djurgården presterar. 

Hammarby har alltid varit ett 
höstlag (nåja, det kan vara en 
myt som mycket annat 
gällande den klubben). De är 
livsfarliga framåt men 
försvaret är inget vidare.

Jag tror de kommer ha en 
stark höst, det finns mycket 
kvalitet i truppen.

Vi kan hoppa över att tippa 
resultatet men gissa gärna 
vilken eller vilka spelare som 
kommer att göra bästa 
intrycket i matchen och 
varför?

Det är viktigt att Schuller och 
Mange når hög nivå.

Jag tror och hoppas Mange 
kommer vara dominant och 
regera på mittfältet vilket är 
avgörande för vår framgång. 

Nu kommer vändningen 2-1 
blir matchen. Hoppas 
verkligen homberg, asoro eller 
kujovic får göra mål så vi får 
igång målskyttet också. 
Rasmys Schukker o mange blir 
riktigt viktiga mot jeppe 
andersen på mittfältet. 

Någon spelare som kan "tala 
med bönder på bönders vis" 
(även fast det inte är några 
"bönder" på läktaren). Förra 
hemma-derbyt mot Solna sa 
jag att det är dags för Mange 
samt Une att kliva fram. Det 
vet vi tyvärr hur det gick så de 
får en ny chans av mig- upp till 
bevis DIF!

Haris återigen. Han har den 
inställning som behövs som 
kan sporra andra. Mange 
Eriksson är en annan 
nyckelspelare i denna typ av 
match, även Hjalmar Ekdal 
tror jag kan kliva fram i denna 
typ av match.

Namn Olle DIF Eriksson Fredrik Dahlheim Martin Johansson Andreas Widell Jonas Teng
Ålder 41 40 45 50 46
Ort Skarpnäck Gärdet Trollhättan Blackeberg Södermalm
Vi börjar med att titta på 
senaste hemmamatchen, 
Mjällby. Hur minns ni 
matchen och vad är era 
kommentarer till det mållösa 
mötet?

Svagt ytterkantspel även om 
Bärka hade några bra aktioner 
i början av första halvlek. 
Schuller saknades på mitten.

Trist tillställning där vår 
oförmåga att skapa riktigt 
farliga målchanser lyste 
igenom klart.
Oavgjort helt rättvist speciellt 
med tanke på att Mjällby 
borde fått en straff på slutet. 

Ja, man har redan glömt den 
matchen. Var väl en tveksam 
straff till Mjällby man minns 
typ 0-0 är ju ingen match man 
lägger på minnet heller 
faktiskt.

Att Mjällby gjorde det väldigt 
bra, med hög press och tight 
defensiv. Tyvärr har DIF en 
formdipp och det gäller även 
Mange Eriksson som det 
verkar som alla spelupplägg 
ska gå genom. Spelet blir 
väldigt statiskt och 
spelarbytena sker alltför sent.

Som i bortamötet märktes det 
inte att det var toppen mot 
botten som möttes. Vi är inne 
i en formsvacka som jag 
hoppas vi snabbt tar oss ur. Vi 
har svårt att föra matchen, 
svårt att skapa chanser och 
när vi får chanser så är 
skärpan för dålig.

Senaste matchen, Sirius 
borta, förlust med 0-1, vad 
tyckte ni om spelarnas insats, 
var det trött i laget eller 
varför tappar vi matchen?

Kände inte igen mitt lag. 
Lagmaskinen som tar ett 
kraftigt grepp om matchen 
och nöter ned motståndet har 
inte synts till senaste 
omgångarna. Istället såg det 
stressat och hafsigt ut 
enmellanåt. JWZ räddade oss 
med riktigt vassa räddningar i 
första halvlek. Vi skapade ett 
visst tryck sista 15-20 i andra 
men, nej, den här matchen 
lägger vi bakom oss fort som 
fan.

Vi började piggt och hade ett 
par klara lägen men där 
skotten tyvärr gick långt över 
mål, Sirius äter sig sedan InnI i 
matchen och skapar bla: två 
frilägen i slutet på första. Vi 
har inte ett skott på mål under 
90 minuter!? det säger allt, 
rakt igenom en usel insats. 

Ja, var väl baksmälla efter 
Mjällby hemma såg trött o 
segt ut o den träffen 
målgöraren får gör han inte 
många gånger till heller. 

Se svaren ovan....men det var 
mycket märkligt att starta med 
Banda som target. Ett sätt för 
tränarparet att markera för 
Bosse m fl. att vi behöver 
värva en ny striker?! 
Märkligt att "alltid" starta med 
samma tre mittfältare match 
efter match då det är ganska 
tydligt att de är slitna/ur form.
Rotera mera så gör vi 
flera!(mål)

Sirius är inget dåligt lag, men 
det såg lika formsvagt ut som i 
Mjällbymatcherna och vi har 
uppenbara problem i vårt spel, 
och många verkar sakna 
självförtroende just nu.   

Ser vi framåt har vi Vasyutin 
på väg tillbaka i träning och 
kanske snart på planen. Är 
det givet att Alexandr tar 
tillbaka platsen mellan 
stolparna och vad tror ni att 
det gör för vårt spel?

Nej absolut inte. JWZ har hållt 
sex nollor och känslan är att 
han gjort fler kvalificerade 
räddningar än Vasyutin. Det 
kommer bli en hård fight 
mellan grabbarna. Men Jacob 
sitter i förarsätet än så länge.

Svårt att bedöma hans 
dagsform men blir han 
uttagen till spel känns det som 
att vi får ett helt annat lugn i 
försvaret och en målvakt som 
är helt dominant och orädd i 
luftrummet vilket hjälper 
väldigt mycket vid förvar av 
Inlägg och hörnor. 

Bästa målvakten för dagen 
står sedan om det är Vaiho, 
Jacke eller Vasyutin lämnar jag 
över till tränarna att 
bestämma. Tycker ju Jacke 
varit riktigt bra så delikat 
uppgift för ledarna att välja på 
dem tre målvakterna.

Nej det är inte givet. Tycker att 
Widell-Zetterström senaste 
matcherna spelat upp sig efter 
att ha varit lite darrig och 
osäker samt gjort en del 
felbedömningar tidigare.

Det är inte självklart, för Jacob 
har gjort det väldigt bra. Han 
behöver jobba på 
positionsspelet men allt annat 
finns där för att han ska kunna 
utvecklas till en väldigt bra 
målvakt. När tränarna tycker 
Vasyutin är i matchform tror 
jag han kommer ta tillbaka 
platsen då han en en mer 
färdig målvakt med större 
erfarenhet. 

Dagens motståndare är inte 
bara laget vi möter utan även 
just det faktum att det är ett 
derby. Så klart kommer 
segrarna tillslut men vad 
tycker ni att vi ska göra för att 
vända trenden?

Det finns ett spöke, det är vi 
nog alla överens om. Jag tror 
det är viktigt att vi på läktaren 
inte projicerar vår ångest på 
spelarna i form av suckar och 
negativa kommentarer. 
Stöttning till hundra procent 
med positiv energi är vad 
spelarna behöver. KoT är 
kravställare så den biten 
behöver ingen Djurgårdare 
oroa sig över. Framåt!

Det finns ingen mirakelkur, 
bara fortsätta tro på det man 
gör och inte vika ner sig om vi 
skulle släppa Inn ett mål,  ge 
allt i varenda närkamp!

Ja bra fråga. Göra fler mål än 
motståndarna är en bra 
början. Är ju 90 minuter plus 
tillägg så hårt jobb och gör fler 
mål än motståndarna är en 
bra grej.

En mental coach (ja, jag är helt 
seriös)! Vore även kul om våra 
tränare förstod att för det 
stora flertalet DIF-supportrar 
är det tungt/frustrerande att 
förlora derby efter derby.

Den som det visste, jag har 
inget bra svar på det tyvärr.

Hammarby har haft lite trögt i 
serien ett tag nu men slog 
Malmö senast och klarade sig 
långt i Europamatcherna. Hur 
ser vi på lagets kvalitet, är de 
ett bättre lag i år eller vad 
tror ni?

Är imponerad av deras 
Europaspel, framförallt på 
Tele2. Det går undan när de 
anfaller och Ludvigsson är en 
spelare att hålla ett extra öga 
på.

Känns tyvärr som att 
Hammarby har presterat 
bättre efter tränar bytet och 
att de har något på gång men 
det kommer lyckligtvis inte 
räcka till topp tre i år. 

Ja Hammarby är luriga att 
möta. Lägger inte så mycket 
hokus på motståndarna utan 
vad Djurgården presterar. 

Hammarby har alltid varit ett 
höstlag (nåja, det kan vara en 
myt som mycket annat 
gällande den klubben). De är 
livsfarliga framåt men 
försvaret är inget vidare.

Jag tror de kommer ha en 
stark höst, det finns mycket 
kvalitet i truppen.

Vi kan hoppa över att tippa 
resultatet men gissa gärna 
vilken eller vilka spelare som 
kommer att göra bästa 
intrycket i matchen och 
varför?

Det är viktigt att Schuller och 
Mange når hög nivå.

Jag tror och hoppas Mange 
kommer vara dominant och 
regera på mittfältet vilket är 
avgörande för vår framgång. 

Nu kommer vändningen 2-1 
blir matchen. Hoppas 
verkligen homberg, asoro eller 
kujovic får göra mål så vi får 
igång målskyttet också. 
Rasmys Schukker o mange blir 
riktigt viktiga mot jeppe 
andersen på mittfältet. 

Någon spelare som kan "tala 
med bönder på bönders vis" 
(även fast det inte är några 
"bönder" på läktaren). Förra 
hemma-derbyt mot Solna sa 
jag att det är dags för Mange 
samt Une att kliva fram. Det 
vet vi tyvärr hur det gick så de 
får en ny chans av mig- upp till 
bevis DIF!

Haris återigen. Han har den 
inställning som behövs som 
kan sporra andra. Mange 
Eriksson är en annan 
nyckelspelare i denna typ av 
match, även Hjalmar Ekdal 
tror jag kan kliva fram i denna 
typ av match.
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Hammarby
Bildades 1897
2021 spelar man sin 53:e säsong i högsta serien
2020: trea
Hemmaarena: Tele2Arena (30 000) 
Publikrekord:  31 810 mot Häcken 20 juli 2013 (Tele2), 
15 626 mot Malmö FF 6 april 2004 (Söderstadion), 35 929 
mot IFK Lidingö 14 september 1941 (Råsunda)
Tränare Milos Milojevic (f 1982) sedan juni 
Svenska mästare 2001
Svenska cupen 2021

Truppförändningar 2021:
Spelare IN: Vladimir Rodic (mf, Odds BK, åter efter lån), Abdul Halik Hudu (mf, Gif 
Sundsvall, åter efter lån), Astrit Selmani (fw, Varbergs Bois), Jean Carlos de Brito (b, TPS, 
åter efter lån), Mayckel Lahdo (mf, uppflyttad till A-laget), Jón Gudni Fjóluson (b, Brann), 
David Accam (fw, lån, Nashville)
Sommarfönstret: Davor Blazevic (mv, Sundsvall, lån avslutat), Björn Paulsen (b, In-
golstadt), Joe Mendes (b, HTFF), Edvin Kurtulus (b, Halmstads BK, ansluter inför 2022), 
Aljosa Matko (mf, Maribor)

Spelare UT: Hjalmar Ekdal (b, Djurgården (utlånad under 2020), Oscar Krusnell (b, 
Brommapojkarna), Serge-Junior Martinsson Ngouali (mf, HNK Gorica), Aron Johanns-
son (fw, Lech Poznan), Kalle Björklund (b, Falkenberg, lån), Tim Söderström (b/mf, Mar-
itimo), Alexander Kacaniklic (mf, Hajduk Split), David Fällman (b, Ålesunds FK), Jean 
Carlos de Brito (b, Varberg), 
Sommarfönstret: Abdul-Halik Hudu (mf, Lyngby), Dennis Widgren (Sirius, lån), Kalle 
Björklund (b, Västerås, lån), Axel Sjöberg (b, IK Brage, lån)

Senaste resultaten - målskyttar Hammarby inom parantes
HIF-Malmö 2-1 (
Elfsborg-HIF 2-2 (
HIF-Elfsborg 0-2 
Göteborg-HIF 0-0

Senaste laguppställning (4-4-2)
Allsvenskan omg 17 28 aug Hammarby - Malmö 2-1 (1-1)

D Ousted
M Fenger, B Paulsen, J Fjóluson

V Rodić, W Swedberg (56), A Ouattara (80), A Khalili , M Jeahze
A Matko (67), G Ludwigson (56)

Avbytare:
D Blažević (MV), S Sandberg (80), R Magyar, Paulinho (67), F Mawana

A Selmani (56), A Amoo (56)

D
a

g
en

s 
M

o
ts

tå
n

d
a

r
e

Hammarby, som, tippats vara ett av lagen som 
slåss om slutsegern har haft det ganska tufft 
under säsomngen. Inför sommaren fick Stefan 
Billborn beskedet att han ersätts på potitionen. 
In kom istället Milos Milojevic som tidigare 
tränat Mjällby men senaste tiden varit i Röda 
Stjärnan som assisterande tränare., där han 
även splat ungdomsfotboll. 
Hammarby som vann semifinalen mot oss i 
svenska cupen trots att manvar tillbaka pres-
sade större delen av matchen vann som bekant 

(?) även finalen sen, på straffar mot Häcken.

I Allsvenskan har man inte riktigt nått upp till 
förväntningarna, kanske pga att man spelat ett 
tight schema med europaspel varvat. Men se-
nast vann man hemma mot Malmö. 
Selmani avstängd idag men vi får se upp med 
Jeahvne på mitten som stått för sex framspel-
ningar i år samt Ludwigsson som gjort sju mål 
så här långt. 

STEFAN ERLANDSSON

Tufft spelschema för cupmästarna

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

Svenska Mästerskapet 1916  1  1  0  0     7-1                  
Svenska Mästerskapet 1919  2  1  1  0     3-2 
Omspel 0-0 förlängning 2-1                                          

I den högsta serien  
Svenska serien 1920/21 2  0  1  1     1-7  
Östra gr 1922/23-1923/24 4  1  1  2     5-5                    
                  
Allsvenskan  1) 2)            83  37 12 3 32 140-120
Hemma 41 20 10  11 67-46
Borta 42 17 4 21 71-74  
 
Råsunda 32  18    8    6     55-31           
Stadion 3 2 0 1 5-3  
Tele2Arena  6 0  2  4  7-12 

I den näst högsta serien
    Division 2 Östsvensk     4   2  1  1     5-4                    
    Division 2 Östra  3)  8  3  2  3    11-10                          
Division 2 Norra  14  5  3  6    22-24                     
Division 1 Norra 4  0  1  3      3-9                  

1) Bortamatchen 2006 avbröts i 55:e minuten 
vid ställningen 3-0 vilket beslutades bli slutre-
sultatet
2) 1980 spelades hemma en halvlek 0-2 varpå 
matchen bröts och omspelet blev seger med 2-1

Senaste årens möten
 Hemma  Borta
2021    2-2
2020 1-2   1-1
2019 2-0   1-0
2018 2-1   0-5
2017 1-1   0-0
2016 1-0   1-3
2015 2-1   1-1
2014 1-2   1-2
2013 1-1   0-4

Svenska Cupen                 4  1  0  3  9-11    
Stadion 1977 4)                      1  0  0  1  4-5 
e.f.
Tele2 Arena  3  1  0  2  5-6  
    2016, 2019 5)  

3) DIF vann hemmamatchen 1934/35 med 1-0 
med en icke spelklar spelare varför resultatet 
ändrades till seger för Hammarby med 0-0
4) 4-4 efter full till, avgjordes i förlängning
5) 2019 full tid och förlängning 0-0 avgjordes på 
straffar 4-2

BENGT EKSTEDT
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AIK 17 11 3 3 26-14 12 36
Malmö FF 18 10 4 4 38-22 16 34
Djurgårdens IF 17 10 4 326-13 13 34
IF Elfsborg 17 10 3 4 29-15 14 33
Hammarby IF 17 7 6 4 29-22 7 27
IFK Norrköping 18 8 3 7 25-19 6 27
Kalmar FF 17 6 6 5 16-19 -3 24
Varbergs BoIS 17 6 5 6 20-23 -3 23
IK Sirius 18 6 5 7 18-27 -9 23
BK Häcken 17 6 4 7 27-25 2 22
Halmstads BK 17 4 8 5 13-14 -1 20
IFK Göteborg 17 4 7 6 21-23 -2 19
Degerfors IF 17 5 3 9 17-29 -12 18
Mjällby AIF 17 3 6 8 13-19 -6 15
Örebro SK 17 3 4 10 12-31 -19 13
Östersunds FK 18 2 3 13 16-31 -15 9

Tabellen uppdaterad 11 sept

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 0 - 0
IFK Göteborg - Varbergs BoIS FC 1 - 2
Östersund - Kalmar FF 0 - 1

Omgång 17
28 augusti AIK - Örebro 2 - 0

Degerfors IF - Mjällby AIF 0 - 2
Varbergs BoIS FC - Halmstad 1 - 0

29 augusti BK Häcken - IFK Göteborg 3 - 2
IFK Norrköping FK - Östersund 3 - 0
IK Sirius FK - Djurgården 1 - 0
Hammarby - Malmö FF 2 - 1
Kalmar FF - IF Elfsborg 0 - 3
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Omgång 18
11 september IK Sirius FK - Östersund 1 - 0

Malmö FF - IFK Norrköping FK 1 - 1
12 september Djurgården - Hammarby -

Kalmar FF - Degerfors IF -
IFK Göteborg - Halmstad -

13 september IF Elfsborg - BK Häcken -
Mjällby AIF - AIK -
Örebro - Varbergs BoIS FC -

Omgång 19
18 september Degerfors IF - IK Sirius FK

BK Häcken - Mjällby AIF
Malmö FF - Djurgården

19 september IFK Norrköping FK - Örebro
Östersund - IF Elfsborg
Halmstad - Kalmar FF

20 september AIK - IFK Göteborg
Hammarby - Varbergs BoIS FC

Omgång 20
22 september Djurgården - Degerfors IF

IF Elfsborg - Malmö FF
IK Sirius FK - IFK Norrköping FK
Örebro - Östersund

23 september Hammarby - IFK Göteborg
Kalmar FF - AIK
Mjällby AIF - Halmstad
Varbergs BoIS FC - BK Häcken

NICKLAS TJELLANDER 

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

nicklas.tjellander@pipelinenordic.se

Karlavägen 104, 105 51 Stockholm   
  Sweden

w w w . p i p e l i n e n o r d i c . s e
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Skytteliga
5 Witry* 9 Adegbenro (NOR)
4 Bärkroth 8 Colak (MFF), Edvardsen (DEG), Jeremejeff (BKH)
3 Chilufya, Finndell 7 Birmančević (MFF), Kouakou (SIR), Ludwigsson (HIF)

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

   S Larsson (AIK)

Poängliga
11 Eriksson 2+9 11 Edvardsen (DEG) 9+3
6 Witry* 5+1 11 Chritisansen (MFF) 4+7
   Bärkroth 4+2 10 Adegbenro (NOR), Colak (MFF)

Varningar
4 Schüller 7 Hellborg (SIR), Skovgaard Larsen** (ÖSK)
3 Une Larsson    S Larsson (AIK)
2 Witry*, Finndell 6 Zackrisson (VAR), Kričak (MAIF)
** 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)
19 DIF 45 Varberg
 44 Häcken

38 Östersund
37 Örebro
36 Elfsborg, Hammarby, Östersund§

34 Malmö§

33 Mjällby, Sirius§

30 AIK
29 Degerfors
28 Kalmar, Norrköping§ 

27 Göteborg
20 Halmstad
§ Spelat 18 matcher

Avstängningar (lag)
2 DIF 13 Varberg

11 Malmö
 9 Häcken, Östersund

7 Degerfors, Mjällby, Örebro
6 Elfsborg, Sirius
5 Halmstad, Hammarby, Norrköping
4 AIK, Kalmar
3 Göteborg

Straffar, för (Lag, % som gått i mål)
2 DIF (100%) 5 Häcken (100%), Göteborg (60%)

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

1 MFF, AIK, HBK, KFF, IKS, HIF (100%) 
   MAIF, NOR, ÖFK (0%)

Straffar, emot (Lag, % som gått i mål)
0 DIF 6 Häcken (83%)

5 Örebro (80%)
3 Elfsborg (67%)
2 Varberg, Mjällby, Göteborg (100%), MFF (50%)
1 DEG, IKS, HIF, ÖFK (100%)
   HBK, NOR (0%)

Räddningsprocent
76,5% Vasyutin 6 matcher 80,0% Dovin (HIF) 4 matcher
73,1% Widell Zetterström 10 m 78,6% Lukic (VAR) 9 matcher
50% Vaiho 1 match 76,9% Eriksson (MAIF) 7 matcher

Hållit nollan
6 Widell Zetterström 8 Rönning (IFE)
3 Vasyutin 6 Janošević (AIK),Hägg Johansson (KFF)

5 Anetis (GBG), Nilsson Säfqvist (HBK), Dahlin (MFF)

Nyckelpassningar
55 Eriksson 49 Jehaze (HIF)
29 Witry* 41 S Larsson (AIK)
20 Chilufya 39 Christiansen (MFF)
En nyckelpassning är en passning som leder till ett avslut på mål.

Bollåtererövringar
127 Schüller 146 Strand (IFE)
125 Eriksson 142 Ekpolo (BKH)
110 Witry* 132 Romario (KFF)

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

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

Avstängda omg 17
Ola Toivonen MFF (Skadad!) Avstängd t 23/9 olämpligt uppförande isb med match
Anders Bleg Christiansen, MFF Avstängd efter olämpligt uppförande isb med match
Jo Inge Berget MFF Gula Kort
Sean Sabetkar, DEG Gula Kort
Abdelrahman Saidi, DEG Gula Kort
Hampus Zackrisson, VAR Gula Kort
Ryan Moon, VAR Gula Kort
Astrit Selmani, HIF Gula Kort
Hussein Ali, ÖSK Gula Kort
Kevin Walker ÖSK Gula Kort

Skytteliga
5 Witry* 9 Adegbenro (NOR)
4 Bärkroth 8 Colak (MFF), Edvardsen (DEG), Jeremejeff (BKH)
3 Chilufya, Finndell 7 Birmančević (MFF), Kouakou (SIR), Ludwigsson (HIF)

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

   S Larsson (AIK)

Poängliga
11 Eriksson 2+9 11 Edvardsen (DEG) 9+3
6 Witry* 5+1 11 Chritisansen (MFF) 4+7
   Bärkroth 4+2 10 Adegbenro (NOR), Colak (MFF)

Varningar
4 Schüller 7 Hellborg (SIR), Skovgaard Larsen** (ÖSK)
3 Une Larsson    S Larsson (AIK)
2 Witry*, Finndell 6 Zackrisson (VAR), Kričak (MAIF)
** 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)
19 DIF 45 Varberg
 44 Häcken

38 Östersund
37 Örebro
36 Elfsborg, Hammarby, Östersund§

34 Malmö§

33 Mjällby, Sirius§

30 AIK
29 Degerfors
28 Kalmar, Norrköping§ 

27 Göteborg
20 Halmstad
§ Spelat 18 matcher

Avstängningar (lag)
2 DIF 13 Varberg

11 Malmö
 9 Häcken, Östersund

7 Degerfors, Mjällby, Örebro
6 Elfsborg, Sirius
5 Halmstad, Hammarby, Norrköping
4 AIK, Kalmar
3 Göteborg

Straffar, för (Lag, % som gått i mål)
2 DIF (100%) 5 Häcken (100%), Göteborg (60%)

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

1 MFF, AIK, HBK, KFF, IKS, HIF (100%) 
   MAIF, NOR, ÖFK (0%)

Straffar, emot (Lag, % som gått i mål)
0 DIF 6 Häcken (83%)

5 Örebro (80%)
3 Elfsborg (67%)
2 Varberg, Mjällby, Göteborg (100%), MFF (50%)
1 DEG, IKS, HIF, ÖFK (100%)
   HBK, NOR (0%)

Räddningsprocent
76,5% Vasyutin 6 matcher 80,0% Dovin (HIF) 4 matcher
73,1% Widell Zetterström 10 m 78,6% Lukic (VAR) 9 matcher
50% Vaiho 1 match 76,9% Eriksson (MAIF) 7 matcher

Hållit nollan
6 Widell Zetterström 8 Rönning (IFE)
3 Vasyutin 6 Janošević (AIK),Hägg Johansson (KFF)

5 Anetis (GBG), Nilsson Säfqvist (HBK), Dahlin (MFF)

Nyckelpassningar
55 Eriksson 49 Jehaze (HIF)
29 Witry* 41 S Larsson (AIK)
20 Chilufya 39 Christiansen (MFF)
En nyckelpassning är en passning som leder till ett avslut på mål.

Bollåtererövringar
127 Schüller 146 Strand (IFE)
125 Eriksson 142 Ekpolo (BKH)
110 Witry* 132 Romario (KFF)

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

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

Avstängda omg 17
Ola Toivonen MFF (Skadad!) Avstängd t 23/9 olämpligt uppförande isb med match
Anders Bleg Christiansen, MFF Avstängd efter olämpligt uppförande isb med match
Jo Inge Berget MFF Gula Kort
Sean Sabetkar, DEG Gula Kort
Abdelrahman Saidi, DEG Gula Kort
Hampus Zackrisson, VAR Gula Kort
Ryan Moon, VAR Gula Kort
Astrit Selmani, HIF Gula Kort
Hussein Ali, ÖSK Gula Kort
Kevin Walker ÖSK Gula Kort
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Ej tillgänglig 
Flagga anger 
landlagsuppdrag

        Skadad/sjuk

avs  Avstängd
X   Inte tillgänglig

Startspelare

Avbytare

SC = Svenska   Cupen

b = Utbytt 
k = Lagkapten
Siffra anger antal mål

siffra anger vem bytet gjordes mot

!     Utlånad men tillgänglig för spel 
*    Utlånad
**  Lämnat klubben

§    Ny spelare
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Datum Motståndare H/B Res Plac Publik BortapublDomare 2 3 4 5 6 7 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 0-0 1 8 536 50 Viktor Wolf avs k 17 19 24 b ! ! ! * * * *
29 aug IK Sirius B 0-1 2 3 135 1 100 Kaspar Sjöberg k 12 ! ! ! * * * *
12 sep Hammarby IF H 15:00
18 sep Malmö FF B 15:00
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 1155 1248 1440 1324 1530 888 458 22 308 1158 1251 566 723 988 1009 113 25 266 0 0 64 900 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

Je
sp

er
 N

yh
ol

m

H
ja

lm
ar

 E
kd

al

Ja
co

b 
U

ne
 L

ar
ss

on

El
lio

t K
äc

k

R
as

m
us

 S
ch

ül
le

r

M
ag

nu
s 

Er
ik

ss
on

H
ar

is
 R

ad
et

in
ac

Jo
el

 A
so

ro

Al
bi

on
 A

de
m

i

Em
m

an
ue

l B
an

da

H
am

pu
s 

Fi
nd

el
l

Ed
w

ar
d 

Ch
ilu

fy
a

Al
ek

sa
nd

r V
as

yu
tin

Je
sp

er
 L

öf
gr

en

Ka
lle

 H
ol

m
be

rg

N
ic

kl
as

 B
är

kr
ot

h

Em
ir 

Ku
jo

vi
c

Le
o 

Co
rn

ic

Cu
rt

is
 E

dw
ar

ds

Li
nu

s 
Ta

ge
ss

on

M
el

ke
r J

on
ss

on

To
m

m
i V

ai
ho

Ja
co

b 
W

id
el

l Z
et

te
rs

tr
öm

Is
ak

 H
ie

n

M
at

tia
s 

M
itk

u

Ko
fi 

Fo
su

he
ne

 A
sa

re

Ax
el

 W
al

le
nb

or
g

El
ia

s 
An

de
rs

so
n

Pe
te

r M
cG

re
go

r

PK
 B

rå
tv

ei
t

Ad
am

 B
er

gm
ar

k 
W

ib
er

g

As
la

k 
W

itr
y

Er
ik

 B
er

g

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 0-0 1 8 536 50 Viktor Wolf avs k 17 19 24 b ! ! ! * * * *
29 aug IK Sirius B 0-1 2 3 135 1 100 Kaspar Sjöberg k 12 ! ! ! * * * *
12 sep Hammarby IF H 15:00
18 sep Malmö FF B 15:00
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 1155 1248 1440 1324 1530 888 458 22 308 1158 1251 566 723 988 1009 113 25 266 0 0 64 900 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



 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 

 1  David Ousted
 24  Oliver Dovin
 25 Davor Blažević

 2  Simon Sandberg
 4  Richard Magyar
 5  Mohanad Jeahze
 13  Mads Fenger
 23  Jón Gudni Fjóluson
 27  Josafat Mendes
 32  Aziz Ouattara Mohammed
 42  Bjørn Paulsen

 6  Darijan Bojanic
 7  Aljosa Matko
 8  Jeppe Andersen  
 15  Mayckel Lahdo
 17  Abdulrahman Khalili
 33  Akinkunmi Amoo
 44 Williot Swedberg

 9  Paulo de Oliveira
 11  Vladimir Rodic
 16  Gustav Ludwigson
 18  Filston Mawana
 20  David Accam
 21  Astrit Selmani
 29  Loue Bayere Junior
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Kommande matcher
18 september Malmö FF - Djurgården omg 19

22 september Djurgården - Degerfors IF omg 20
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Dagens domarteam: 
Huvuddomare Andreas Ekberg

Assisterande Domare: Mehmet Culum, Stefan Hallberg,Fjärdedomare: Mohammed Al-Hakim   
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