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Vi går in i sista tredjedelen av Allsven-
skan 2021 efter dagens match mot De-
gerfors. 
Fyra lag i topp som har ett glapp ner i ta-
bellen borgar för en het höst för alla lagen. 
Återstår att se vilka lag som klarar utman-
ingarna bäst. Förhandsfavoriten Malmö 
har även Champions League-spel och även 
en match i Svenska Cupen att spela. Redan 
nu har de fått känna av det tuffare spels-
chemat och det är kanske det som gjort att 
de bara har en seger på sex senaste i Alls-
venskan. Idag möts Elfsborg och Malmö 
så det är kanske en första indikation om 
vilka av dem som har bäst förutsättningar. 
Malmö ska dessutom möta AIK på hem-
maplan, men i övrigt kanske Malmö har 
det lättaste spelschemat av alla fyra top-
plagen. 
AIK, som leder just nu, har varit otroligt 
starka på hemmaplan där de är obeseg-
rade. Därför intressant att de har bara fyra 
hemmamatcher kvar mot sju bortamatch-
er. På bortaplan är de betydligt beskedli-
gare, med tre förluster. Dessutom ska de 
möta alla tre topplagen, så de matcherna 
blir viktiga. Även Elfsborg ska möta alla 
topplagen, och har väl kanske överraskat 
mest av alla i toppen med sin jämnhet – 
därför så förvånande med plumpen i se-
naste omgången när man förlorade mot 
Östersund. Kan vara viktigt för dem att 
studsa tillbaka snabbt. 

Dagens match mot Degerfors är viktig för 
oss. Dels för att bevara den fina formen 
och känslan från de två senaste matcherna, 
derbyt mot Hammarby och bortamatchen 
mot Malmö som gav fyra poäng. Samt för 
att vi förlorade på bortaplan i början av 
sommaren. Vi behöver alla poäng idag och 
för att ha bra slagläge inför kommande 
matcher, då vi möter AIK och Elfsborg 
efter dessa två matcher.

Så allt upplagt för en spännande höst i 
kampen om guldet och Europaplatser för 
de tre första lagen

Från och med omg 22 (när vi möter AIK) 
är restriktionerna borta, vilket innebär 
mer publik. Dock inte allt klart ännu om 
det kan öppnas upp helt fritt. Oavsett ska 
vi stötta laget från läktarna på det sätt vi 
kan bäst! Och stötta matchprogrammet 
genom att fortsätta köpa i det format du 
gillar bäst

Tack för ert stöd!

STEFAN ERLANDSSON
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Efter fyra poäng mot Hammarby och Malmö 
borta får man anse att den negativa känsla 
som fanns efter en skral period vara borta 
från näthinnan. 

Nu är det ny match och för motståndet står De-
gerfors, ett av tre lag som besegrat oss så här 
långt på säsongen. 

Sedan senaste matcherna där startelvan varit 
identisk, har Jesper Nyholm strukits ur truppen 
pga den smäll han fick mot Malmö. Nyholm 
har startat på högerbacken dessa matcher, men 
ersattes senast av Leo Cornic som gjorde en 
bra insats då. Kanske första matchen från start 
finns ini räckhåll?. Sedan tidigare är Aleksandr 
Vasyutin, Linus Tagesso på skadelstan. 

Thomas Lagerlöf inför matchen:
– Vi kommer från en tuff bortamatch mot 
Malmö där vi tar med oss både en bra presta-
tion och en poäng. Nu blir det skönt att få kom-

ma ut på hemmaplan igen inför vår publik och 
ta oss an Degerfors, där vi vet vad som kom-
mer att krävas. Vi spelade en anständig match 
mot dem i våras och kom därifrån med noll 
poäng på grund av bra prestationer från deras 
sida, men också på grund av att vi själva gjorde 
”bara en bra match”. Vi måste göra det sista 
som krävs för att skapa målchanser, inte bara 
ha kontroll på matchen. Vi måste spela med 
den intensitet som vi har gjort i de två senaste 
matcherna mot Hammarby och Malmö, det 
var det som saknandes när vi mötte Degerfors 
senast. Vi ska upp i hög intensitet på onsdag så 
det känns bra att vi är tillbaka på hemmaplan 
inför vår hemmapublik, berättar ”Tolle” som 
fick se bra fart på tisdagsträningen trots tight 
matchschema.
– Det är tätt på given men det är kul. I och med 
att Malmö-matchen flyttades till lördagen så 
har vi dessutom fått lika mycket vila som De-
gerfors så det ska inte fälla något avgörande. 
Men som sagt roligt att det är match igen och 
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även om Jesper Nyholm åkte på en smäll mot 
Malmö så hoppas vi att övriga ska kunna delta 
i matchen.

Thomas Lagerlöf om Degerfors
– Degerfors har en bra offensiv och ett skick-
ligt omställningsspel. De har fått in en extra 
resurs i Nikola Djurdjic men har även Johan 
Bertilsson och Victor Edvardsen som också 
har fina offensiva kvaliteter. Vi ska ha respekt 
för det och i övrigt är det ett bollskickligt lag 
som påminner lite om Sirius och Kalmar i det 
att de vill ha bollen mycket. För vår del gäller 
det att se till att det inte blir så, utan se till att 
höja tempot och intensiteten i matchen så att 
de inte får vara bekväma i vare sig anfalls- eller 
försvarsspel.

STEFAN ERLANDSSOB
(DIF.SE)

Matchtruppen:
Tommi Vaiho
Jacob Widell Zetterström

Hjalmar Ekdal
Jacob Une Larsson
Elliot Käck
Jesper Löfgren
Leo Cornic
Melker Jonsson

Rasmus Schüller
Magnus Eriksson
Haris Radetinac
Albion Ademi
Emmanuel Banda
Hampus Finndell
Edward Chilufya
Nicklas Bärkroth
 
Joel Asoro
Kalle Holmberg
Emir Kujovic



12 SEPTEMBER, TELE2 ARENA, STOCKHOLMSARENAN
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4 1Djurgården - Hammarby IF

30’ Eriksson
39’ Ekdal
42’ Asoro
74’ Chilufya

Domare Andreas Ekberg
Publik: 8 536

Ludwigson 19’

Matchen i siffror
Bollinnehav 36 - 64
Avslut  17 - 13
...på mål 9 - 3
Skott innanför straffområdet
 10 - 10
Hörnor  4 - 5
Gula kort 1 - 3
Offside  1 - 7
Frisparkar 17 - 15

Precisa passningar 187 - 393 
 70% - 82%
 
Förväntat mål sett till chanser
 1,74 - 1,70

Bollkontakt 434 - 652
Passningar på motståndarens planhalva
 108 - 149
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Allsvenskan omg  18

Matchhändelser
19’   0-1 Ludwigson (pass Jeahze) 
30’    Straffmiss Eriksson
30’   1-1 Eriksson 
35’   M Fenger
39’   2-1 Ekdal (pass Eriksson)
42’   3-1 Asoro (pass Eriksson)  

  Halvtid
46’    IN: Mohammed, UT: Andersen
48’   Mohammed
46’    IN: Paulinho, Swedberg
   UT: Khalili, Matko
71’    IN: Löfgren, Bärkroth  

 UT: Nyholm, Asoro
74’   3-1 Chilufya (pass Widell Zetterström)
77’    IN: Banda  UT: Finndell
81’    IN: Erabi UT: Fjoluson
83’   Käck
88’    IN: Ademi  UT: Chilufya
88’   Jeahaze
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Djurgården     4,56
 35  Jacob Widell Zetterström (MV) 3,88
 2  Jesper Nyholm  71’ 3,27
 3   Hjalmar Ekdal  4,15
 4   Jacob Une Larsson  3,80
 5  Elliot Käck  3,73
 6  Rasmus Schüller  3,73
 7  Magnus Eriksson (K)  4,81
 9  Haris Radetinac  3,92
 10  Joel Asoro   71’ 3,88
 13  Hampus Finndell  77’ 3,42
 14  Edward Chilufya   88’ 4,15

Ersättare 
 30  Tommi Vaiho (MV)
 11  Albion Ademi  88’ 3,19
 12  Emmanuel Banda  77’ 3,19
 16  Jesper Löfgren  77’ 3,31 
 19  Nicklas Bärkroth  71’ 3,31
 20  Emir Kujovic
 22  Leo Cornic

Tränare
Tomas Lagerlöf/Kim Bergstrand 4,31

Hammarby 2,35 13  
 1  David Ousted
 5  Mohanad Jeahze 
 6  Darijan Bojanic 
 7  Aljosa Matko  62’
 8  Jeppe Andersen (K)   46’ 
 11  Vladimir Rodic
 13  Mads Fenger Nielsen 
 16  Gustav Ludwigson 
 17  Abdul Rahman Khalili  62’
 23  Jón Gudni Fjóluson  81’
 42  Björn Paulsen

Ersättare
 25  Davor Blazevic (MV)
 2  Simon Sandberg
 4  Richard Magyar
 9  Paulo José De Oliveira  62’
 19  Jusef Erabi  81’
 32  Mohammed Aziz Ouattara   46’ 
 44  Williot Swedberg  62’ 

Tränare
Milos Milojevic
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chBilder: 
Till vänster,Magnus Eriksson vräker sig fram på straffre-
turen till 1-1 
UTV: Haris Radetinac
UTH: Jacob skriker ut sin glädje vid 1-1
Nedan: Rasmus Schüller
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1 1Malmö FF - Djurgården

16’ Colak (str)
Domare Mohammed Al-Hakim

Publik: 5 532
Ekdal 80’

Matchhändelser
16’     0-1 Colak (straff)
21’    Christiansen
Halvtid
46’    Colak
56’    IN: Bärkroth
  UT: Asoro
64’    IN: Cornic, Banda
  UT: Nyholm (skada), Finndell
76’    IN: Innocent
  UT: Nalic
80’   1-1 Ekdal (pass Käck)
84’    IN: Löfgren
  UT: Radetinac
  Efter bytet spelade vi 5-3-2
88’    Widell Zetterström

Matchen i siffror
Hemmalagets siffor först
Bollinnehav 59 - 41
Avslut  20 - 11
...på mål 8 - 4
Skott innanför straffområdet
 12 - 9
Hörnor  6 - 4
Gula kort 2 - 1 
Offside  6 - 4
Frisparkar 10 - 18

Förväntat mål sett till chanser
 2,84 - 1,11

Precisa passningar 366 - 223
Motståndarens planhalva
 163 - 117 
Lyckade passningar 77% - 67%

Allsvenskan omg 19
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Djurgården     3,82
 35  Jacob Widell Zetterström   4,85
 2  Jesper Nyholm  64’ 2,28
 3   Hjalmar Ekdal  4,15
 4   Jacob Une Larsson  3,44
 5  Elliot Käck  2,97
 6  Rasmus Schüller  3,28
 7  Magnus Eriksson (K)  3,38
 9  Haris Radetinac  84’ 4,15
 10  Joel Asoro  56’ 2,64
 13  Hampus Finndell  64’ 2,74
 14  Edward Chilufya  3,41

 Ersättare
 30  Tommi Vaiho (MV)
 11  Albion Ademi  
 12  Emmanuel Banda  64’ 2,85 
 16  Jesper Löfgren  84’ 2,84
 17 Kalle Holmberg
 19  Nicklas Bärkroth  56’ 2,77
 22  Leo Cornic  64’ 2,74

Tränare
Tomas Lagerlöf/Kim Bergstrand 3,74

Malmö FF 3,37 
 27  Johan Dahlin (MV)
 7  Erdal Rakip
 9  Antonio Mirko Colak   
 10  Anders Christiansen (K) 
 13  Martin Olsson
 14  Felix Beijmo
 15  Anel Ahmedhodzic
	19		Veljko	Birmančević
 22  Adi Nalic  76’
 31  Franz Brorsson
 32  Jo Inge Berget  

Ersättare
 30  Ismael Diawara (MV)
 2  Eric Larsson
 17  Malik Abubakari
 20  Bonke Innocent  76’ 
 21  Peter Gwargis
 24  Lasse Ladegaard Nielsen
 37  Sebastian Nanasi 

Tränare
Jon Dahl Tomasson
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chBilder: TH: Mange Eriksson 
UTV: Edward Chilufya
UTH: Radetinac var bra och ettrig, vilket irriterade 
Malmöspelarna
Nedan: Hjalmar Ekdal stöter in kvitteringen i matchens 
slutskede
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DIF - PANELEN
Efter två matcher mot svåra motstånd, Derby mot Hammarby och, kanske den 
svåraste matchen för året, borta mot Malmö har vi fyra nya poäng på kontot. 
Bra insatser av laget där kanske Jacob Widell Zetterström och Hjalmar Ekdal 
sticker ut mest med viktiga räddningar resp två mål i dessa matcher.
Idag går vi in i sista tredjedelen av allsvenskan och det har skiktat sig rejält i 
serien, men det kan gå fort om något lag går rent samtidigt som andra tappar 
– för det kommer någon att göra på elva matcher...
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Namn Fredrik Dahlheim Jonas Teng Martin Johansson Tony Lyden Andreas Widell
Ålder 40 46 45 53 50
Ort Gärdet Södermalm Trollhättan Kungsholmen Blackeberg

Först derbyt mot Hammarby, 
vad har ni att säga, vad eller 
vem vill ny hylla, andra 
reflektioner?

Precis som undertecknat 
förutspådde var nyckeln till 
seger att Mange skulle behöva 
dominera på mittfältet, och 
som han gjorde det! Han var 
inblandad i princip allt utom 
Chillis mål. Gedigen laginsats 
alla gav allt i 90 minuter. 
Stryka att komma igen efter 
det dråpliga baklängesmålet.

Det finns knappt ord. Hela 
laget och ledarstaben måste 
hyllas, men i synnerhet vår 
kapten Magnus Eriksson som 
utöver att vara magnifik på 
planen och inblandad i nästan 
allt framåt, verkligen såg ut 
att axla kaptensrollen och 
sporra lagkamraterna. Hatten 
av för Mange!

ÄNTLIGEN får man väl säga. 
Skönt att slå grönvit på tele2 
arena. Mange var ju gigant 
och drog med sig hela laget 
också. Toppklass rakt igenom 

Jag vill hylla precis alla. ALLA. Efter år av 
naivitet och förluster har DIF till slut 
vuxit upp och spelade sin egen fotboll 
när det behövdes och var cyniska när det 
passade bättre. Dessutom på tårna från 
minut 1, men när Hammarby gör 0-1 
hann jag ändå tänka massa dåliga saker. 
Den här vinsten räddade så mycket mer 
än tre poäng. Kan katapultade oss in i 
guldstriden medans den sänkte hela 
Hammarbys säsong. För en gångs skull 
var det vi som fick näring och energi från 
ett derby istället för att vara våra 
antagonisters räddningsplanka. Att vara 
med i guldracet när man öppnar upp för 
publik är så klart också en stor fördel. DIF 
behöver varje extra krona de kan få efter 
1,5 år av pandemin. 

Det kändes som nu eller aldrig 
(och efter 0-1 aldrig). Starkt av 
laget att vända ett underläge i 
ett derby till seger. Mange 
Eriksson var överlägsen på 
plan och fick äntligen vinna 
ett derby mot bajen. 

Malmömatchen, slutade med 
delad pott, var det rättvist 
eller skulle det slutat 
annorlunda?

Vi ska vara nöjda, det var 
fördel Malmö i klara chaner, 
vi får tacka JWZ för poängen!. 

Jag tycker det var rättvist, 
kanske låg Malmö något 
närmare segern.

Rättvist och en målvakt som 
var grymt bra också

Rättvist, men det hade kunnat sluta med 
både förlust och seger sett till alla 
chanserna som radades upp. Drömmen 
hade så klart varit att Chili hade satt det 
där skott som går i klykan i slutet av 
matchen. 

Jag tycker inte det var 
orättvist. Visst, mff hade sina 
chanser och Widell-
Zetterström gör några 
fantastiska räddningar. Tycker 
att DIF kom alltmer in i 
matchen och med några bra 
och hyfsat tidiga byten 
(äntligen!) tog "vi" över mer 
och mer.

I dessa två matcher har vi 
hittat tillbaka till en 
inställning som saknades i 
matcherna innan, kan vi 
fortsätta så här eller blir det 
svårt att hålla i?

Vi har haft vår svacka nu. Det 
kommer bli en strid hela 
vägen Inn i slutet, det känns 
som vi är rustade för det.

Jag tror och hoppas det kan 
fortsätta. Men vi kommer 
troligen inte vinna alla 
matcher under hösten, och 
troligen ha någon sämre 
period igen i höst.

Viktigast är att ta en match i 
taget världens tråkigaste 
uttryck men är otroligt viktigt 
att bara tänka på nästa match 
först ut Degerfors idag där vi 
har revansch att ta efter 0-2 
på Stora valla. 

Jag hade själv svårt att fokusera på 
Malmömatchen eftersom jag fortfarande 
svävade på små blåblåa moln efter 
derbyvinsten. Det var först strax före 
avspark som jag kom in i game mode. 
Som tur är har vi K&T och de tillåter inte 
att någon faller ur ramen. Det kommer 
bli tuffa matcher framöver men jag har 
ingen oro av att fokuset på matcherna 
eller att spelarna inte gör sitt jobb. 

Jag tror att dessa två matcher 
visar vägen inför hösten. Det 
visar på en mental styrka att 
efter två 0-1 underlägen mot 
på förhand svåra motståndare 
ändå knipa 4 poäng. Nu gäller 
det att ha samma inställning 
mot på förhand "lättare" 
motstånd, jobbet måste göras 
DIF!

Så här långt har vi några 
utropstecken, framför allt i 
de senaste matcherna. Är det 
någon speciell av 
våra spelare som imponerat 
på er hittills i år, och varför?

Hjalmar går fr klarhet till 
klarhet inte bara för målen på 
sistone, utan han börjar bli en 
stabil ordinarie spelare i 
försvarslinjen att räkna med. 

Widell Zetterström har visat 
hur bra han kan vara i 
matchen mot Malmö, och 
även resten av säsongen. Han 
kan gå riktigt långt. Samma 
sak med Hjalmar Ekdal som 
liksom JWZ känns ämnad för 
större ligor vad det lider. 
Magnus Eriksson har varit vår 
bästa och viktigaste spelare 
hittills, och är perfekt som 
lagkapten. Haris Radetinac 
som alltid räknas bort, sen 
spelar utan gnäll där tränarna 
vill ha honom för att sedan 
bevisa att han är bäst på sin 
position och tar plats i 
startelvan. Han är otrolig!

Måste ju säga Jakob som tagit 
för sig efter Vasyutins skada. 
Ekdal blir bättre o bättre. 
Rasmus var så bra som man 
trodde. Chili har lyft en nivå 
till tycker jag. 

Svårt att inte nämna Mange; kapten, 
spelfördelare, poängledare, och 
matchavgörare. Allsvenskans enskilt 
viktigaste spelare för ett lag och kanske 
även den bästa. Förutom Mange så 
imponeras jag av Ekdal och Finndell. Två 
spelare som jag inte ens trodde skulle 
spela en minut under den här säsongen. 
Finndell trodde jag dessutom man skulle 
låna ut/sälja i vintras. Ekdal har blivit vår 
mittbacksgeneral, lite som Danielson 
men på ett annat sätt. Detta har 
dessutom lett till att JUL blivit bättre då 
han trivs bättre med den typen av 
spelare bredvid sig snarare än att han är 
den spelaren. Finndell har kanske 
Allsvenskan bästa touch och gör i stort 
sett inga misstag. Han rör sig elegant och 
är en perfekt väggspelare för alla andra 
spelare. Kompletterar mittfältet perfekt. 

J W-Z, lika bra på 
frilägen/reflex-räddningar 
som han är dålig på utsparkar.
Mange Eriksson, enligt mig 
allsvenskans bästa spelare 
(definitivt den jämnaste)
Hjaldini, är så bra att man 
förstår att han "släpptes" av 
bajen. 

Fyra lag i toppen, förutom 
oss: AIK, Elfsborg och Malmö. 
Kommer alla kunna hänga 
med hela loppet ut eller 
släpper någon?

Tror det står mellan oss och 
råtthelvetet, MFF gör för får 
få mål och ska varva 
Allsvenskan med spel i 
Champions League. Elfsborg 
gick på en mina mot 
Östersund, men ska inte 
räknas bort. Hoppas de hakar 
på vi behöver en 
räddningsplanka mot 
råttguldet om vi själva inte 
skulle räcka hela vägen. 

Oerhört svårt att säga. Malmö 
tappar poäng men vi vet alla 
deras kapacitet. Elfsborg som 
går som en klocka och sen 
förlorar mot tabelljumbon. 
Och vi som blandat och gett 
sista tiden men där man ser 
en uppgång. AIK är väl tyvärr 
de jag ser som minst sannolikt 
att de kommer hakas av.

Tror dem fyra lagen är med 
hela vägen faktiskt. Inbördes 
möte bland dem fyra blir ju 
väldigt viktiga. 

Nej, jag tror Elfsborg kommer tappa nu 
när de har fått medias uppmärksamhet. 
Nu kommer kraven och kritiken. Det är 
ett otroligt bra lag, men de är också det 
klart yngsta laget i toppen. Att det åkte 
på en smäll efter tio raka matcher utan 
förlust i Östersund är sånt som händer, 
de spelade dock bra där uppe. Nu möter 
de Malmö, stortorsk där så tror jag vi kan 
glömma dem, annars lever hoppet. De 
övriga tre tror jag alla hänger med till 
omgång 30. 

Jag tror att alla lag hänger 
med hela upploppet, med 
brasklappen att Elfsborg 
kanske galopperar på 
upploppet av ren trötthet.

Kan något annat lag att 
kunna komma ikapp i 
toppen, det är ju tre lag 
(Norrköping, Hammarby och 
Kalmar) som ligger fem 
poäng bakom Malmö

Nej försprånget är för stort i 
paritet till antal matcher som 
är kvar det skulle innebära att 
något lag faller igenom helt på 
slutet vilket verkar osannolikt.

Nej, de kan utmana om 
Europaplatser dvs komma 
ifatt några av topplagen som 
går sämst, men inte utmana 
om guldet.

Tror attt de får tufft att haka 
på topp fyra lagen faktiskt 

Nej, jag tror det är kört för dem. Peking 
har sett bra ut men vi ju hur de 
fluktuerar i sin prestationer så det 
kommer inte få ihop sitt. Hammarby är 
nere i en svacka även om de vann 
turligt/regelvidrigt mot Varberg nu 
senast. Men de och Peking kan säkert 
sno lite pinnar av topplagen under 
hösten.  

Nej!

Degerfors har vi revansch att 
utkräva mot, de inledde bra 
men har haft det svårt på 
slutet, vad blir utmaningen 
för oss idag?

Att hålla tålamodet och 
fortsätta med vårt spel även 
om klockan skulle börja ticka 
på utan att vi inte får Inn 
bollen. 

Underskattning och att ställa 
om från toppmatcher.

Ja, de parkerar säkert bussen 
på tele 2 så hög fart och tidigt 
mål är min förhoppning. 

Starta med en frenesi, ha tålamod om 
bollen inte går in och stoppa Edvardsen. 

Utmaningen blir att ha fullt 
fokus på just denna match. 
Tålamod är en dygd och det 
gäller att laget inte blir 
stressat om målen uteblir.

Hur går det i matchen, och 
vilka gör mål?

Det blir en stabil 3-0 seger 
(Asoro, Mange och Chilli) 

2-0, Asoro och Ekdal gissar jag 
på.

Tror på 2-0 målen Asoro och 
Magnus Eriksson 

3-0, Haris + Asoro + Chili. Tror att DIF (Djurgår'n alltså) 
vinner med 3-1. Vilka som gör 
mål i Djurgår'n vet jag inte 
men Djuric gör mål för 
"Degen".

Namn Fredrik Dahlheim Jonas Teng Martin Johansson Tony Lyden Andreas Widell
Ålder 40 46 45 53 50
Ort Gärdet Södermalm Trollhättan Kungsholmen Blackeberg

Först derbyt mot Hammarby, 
vad har ni att säga, vad eller 
vem vill ny hylla, andra 
reflektioner?

Precis som undertecknat 
förutspådde var nyckeln till 
seger att Mange skulle behöva 
dominera på mittfältet, och 
som han gjorde det! Han var 
inblandad i princip allt utom 
Chillis mål. Gedigen laginsats 
alla gav allt i 90 minuter. 
Stryka att komma igen efter 
det dråpliga baklängesmålet.

Det finns knappt ord. Hela 
laget och ledarstaben måste 
hyllas, men i synnerhet vår 
kapten Magnus Eriksson som 
utöver att vara magnifik på 
planen och inblandad i nästan 
allt framåt, verkligen såg ut 
att axla kaptensrollen och 
sporra lagkamraterna. Hatten 
av för Mange!

ÄNTLIGEN får man väl säga. 
Skönt att slå grönvit på tele2 
arena. Mange var ju gigant 
och drog med sig hela laget 
också. Toppklass rakt igenom 

Jag vill hylla precis alla. ALLA. Efter år av 
naivitet och förluster har DIF till slut 
vuxit upp och spelade sin egen fotboll 
när det behövdes och var cyniska när det 
passade bättre. Dessutom på tårna från 
minut 1, men när Hammarby gör 0-1 
hann jag ändå tänka massa dåliga saker. 
Den här vinsten räddade så mycket mer 
än tre poäng. Kan katapultade oss in i 
guldstriden medans den sänkte hela 
Hammarbys säsong. För en gångs skull 
var det vi som fick näring och energi från 
ett derby istället för att vara våra 
antagonisters räddningsplanka. Att vara 
med i guldracet när man öppnar upp för 
publik är så klart också en stor fördel. DIF 
behöver varje extra krona de kan få efter 
1,5 år av pandemin. 

Det kändes som nu eller aldrig 
(och efter 0-1 aldrig). Starkt av 
laget att vända ett underläge i 
ett derby till seger. Mange 
Eriksson var överlägsen på 
plan och fick äntligen vinna 
ett derby mot bajen. 

Malmömatchen, slutade med 
delad pott, var det rättvist 
eller skulle det slutat 
annorlunda?

Vi ska vara nöjda, det var 
fördel Malmö i klara chaner, 
vi får tacka JWZ för poängen!. 

Jag tycker det var rättvist, 
kanske låg Malmö något 
närmare segern.

Rättvist och en målvakt som 
var grymt bra också

Rättvist, men det hade kunnat sluta med 
både förlust och seger sett till alla 
chanserna som radades upp. Drömmen 
hade så klart varit att Chili hade satt det 
där skott som går i klykan i slutet av 
matchen. 

Jag tycker inte det var 
orättvist. Visst, mff hade sina 
chanser och Widell-
Zetterström gör några 
fantastiska räddningar. Tycker 
att DIF kom alltmer in i 
matchen och med några bra 
och hyfsat tidiga byten 
(äntligen!) tog "vi" över mer 
och mer.

I dessa två matcher har vi 
hittat tillbaka till en 
inställning som saknades i 
matcherna innan, kan vi 
fortsätta så här eller blir det 
svårt att hålla i?

Vi har haft vår svacka nu. Det 
kommer bli en strid hela 
vägen Inn i slutet, det känns 
som vi är rustade för det.

Jag tror och hoppas det kan 
fortsätta. Men vi kommer 
troligen inte vinna alla 
matcher under hösten, och 
troligen ha någon sämre 
period igen i höst.

Viktigast är att ta en match i 
taget världens tråkigaste 
uttryck men är otroligt viktigt 
att bara tänka på nästa match 
först ut Degerfors idag där vi 
har revansch att ta efter 0-2 
på Stora valla. 

Jag hade själv svårt att fokusera på 
Malmömatchen eftersom jag fortfarande 
svävade på små blåblåa moln efter 
derbyvinsten. Det var först strax före 
avspark som jag kom in i game mode. 
Som tur är har vi K&T och de tillåter inte 
att någon faller ur ramen. Det kommer 
bli tuffa matcher framöver men jag har 
ingen oro av att fokuset på matcherna 
eller att spelarna inte gör sitt jobb. 

Jag tror att dessa två matcher 
visar vägen inför hösten. Det 
visar på en mental styrka att 
efter två 0-1 underlägen mot 
på förhand svåra motståndare 
ändå knipa 4 poäng. Nu gäller 
det att ha samma inställning 
mot på förhand "lättare" 
motstånd, jobbet måste göras 
DIF!

Så här långt har vi några 
utropstecken, framför allt i 
de senaste matcherna. Är det 
någon speciell av 
våra spelare som imponerat 
på er hittills i år, och varför?

Hjalmar går fr klarhet till 
klarhet inte bara för målen på 
sistone, utan han börjar bli en 
stabil ordinarie spelare i 
försvarslinjen att räkna med. 

Widell Zetterström har visat 
hur bra han kan vara i 
matchen mot Malmö, och 
även resten av säsongen. Han 
kan gå riktigt långt. Samma 
sak med Hjalmar Ekdal som 
liksom JWZ känns ämnad för 
större ligor vad det lider. 
Magnus Eriksson har varit vår 
bästa och viktigaste spelare 
hittills, och är perfekt som 
lagkapten. Haris Radetinac 
som alltid räknas bort, sen 
spelar utan gnäll där tränarna 
vill ha honom för att sedan 
bevisa att han är bäst på sin 
position och tar plats i 
startelvan. Han är otrolig!

Måste ju säga Jakob som tagit 
för sig efter Vasyutins skada. 
Ekdal blir bättre o bättre. 
Rasmus var så bra som man 
trodde. Chili har lyft en nivå 
till tycker jag. 

Svårt att inte nämna Mange; kapten, 
spelfördelare, poängledare, och 
matchavgörare. Allsvenskans enskilt 
viktigaste spelare för ett lag och kanske 
även den bästa. Förutom Mange så 
imponeras jag av Ekdal och Finndell. Två 
spelare som jag inte ens trodde skulle 
spela en minut under den här säsongen. 
Finndell trodde jag dessutom man skulle 
låna ut/sälja i vintras. Ekdal har blivit vår 
mittbacksgeneral, lite som Danielson 
men på ett annat sätt. Detta har 
dessutom lett till att JUL blivit bättre då 
han trivs bättre med den typen av 
spelare bredvid sig snarare än att han är 
den spelaren. Finndell har kanske 
Allsvenskan bästa touch och gör i stort 
sett inga misstag. Han rör sig elegant och 
är en perfekt väggspelare för alla andra 
spelare. Kompletterar mittfältet perfekt. 

J W-Z, lika bra på 
frilägen/reflex-räddningar 
som han är dålig på utsparkar.
Mange Eriksson, enligt mig 
allsvenskans bästa spelare 
(definitivt den jämnaste)
Hjaldini, är så bra att man 
förstår att han "släpptes" av 
bajen. 

Fyra lag i toppen, förutom 
oss: AIK, Elfsborg och Malmö. 
Kommer alla kunna hänga 
med hela loppet ut eller 
släpper någon?

Tror det står mellan oss och 
råtthelvetet, MFF gör för får 
få mål och ska varva 
Allsvenskan med spel i 
Champions League. Elfsborg 
gick på en mina mot 
Östersund, men ska inte 
räknas bort. Hoppas de hakar 
på vi behöver en 
räddningsplanka mot 
råttguldet om vi själva inte 
skulle räcka hela vägen. 

Oerhört svårt att säga. Malmö 
tappar poäng men vi vet alla 
deras kapacitet. Elfsborg som 
går som en klocka och sen 
förlorar mot tabelljumbon. 
Och vi som blandat och gett 
sista tiden men där man ser 
en uppgång. AIK är väl tyvärr 
de jag ser som minst sannolikt 
att de kommer hakas av.

Tror dem fyra lagen är med 
hela vägen faktiskt. Inbördes 
möte bland dem fyra blir ju 
väldigt viktiga. 

Nej, jag tror Elfsborg kommer tappa nu 
när de har fått medias uppmärksamhet. 
Nu kommer kraven och kritiken. Det är 
ett otroligt bra lag, men de är också det 
klart yngsta laget i toppen. Att det åkte 
på en smäll efter tio raka matcher utan 
förlust i Östersund är sånt som händer, 
de spelade dock bra där uppe. Nu möter 
de Malmö, stortorsk där så tror jag vi kan 
glömma dem, annars lever hoppet. De 
övriga tre tror jag alla hänger med till 
omgång 30. 

Jag tror att alla lag hänger 
med hela upploppet, med 
brasklappen att Elfsborg 
kanske galopperar på 
upploppet av ren trötthet.

Kan något annat lag att 
kunna komma ikapp i 
toppen, det är ju tre lag 
(Norrköping, Hammarby och 
Kalmar) som ligger fem 
poäng bakom Malmö

Nej försprånget är för stort i 
paritet till antal matcher som 
är kvar det skulle innebära att 
något lag faller igenom helt på 
slutet vilket verkar osannolikt.

Nej, de kan utmana om 
Europaplatser dvs komma 
ifatt några av topplagen som 
går sämst, men inte utmana 
om guldet.

Tror attt de får tufft att haka 
på topp fyra lagen faktiskt 

Nej, jag tror det är kört för dem. Peking 
har sett bra ut men vi ju hur de 
fluktuerar i sin prestationer så det 
kommer inte få ihop sitt. Hammarby är 
nere i en svacka även om de vann 
turligt/regelvidrigt mot Varberg nu 
senast. Men de och Peking kan säkert 
sno lite pinnar av topplagen under 
hösten.  

Nej!

Degerfors har vi revansch att 
utkräva mot, de inledde bra 
men har haft det svårt på 
slutet, vad blir utmaningen 
för oss idag?

Att hålla tålamodet och 
fortsätta med vårt spel även 
om klockan skulle börja ticka 
på utan att vi inte får Inn 
bollen. 

Underskattning och att ställa 
om från toppmatcher.

Ja, de parkerar säkert bussen 
på tele 2 så hög fart och tidigt 
mål är min förhoppning. 

Starta med en frenesi, ha tålamod om 
bollen inte går in och stoppa Edvardsen. 

Utmaningen blir att ha fullt 
fokus på just denna match. 
Tålamod är en dygd och det 
gäller att laget inte blir 
stressat om målen uteblir.

Hur går det i matchen, och 
vilka gör mål?

Det blir en stabil 3-0 seger 
(Asoro, Mange och Chilli) 

2-0, Asoro och Ekdal gissar jag 
på.

Tror på 2-0 målen Asoro och 
Magnus Eriksson 

3-0, Haris + Asoro + Chili. Tror att DIF (Djurgår'n alltså) 
vinner med 3-1. Vilka som gör 
mål i Djurgår'n vet jag inte 
men Djuric gör mål för 
"Degen".
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Namn Fredrik Dahlheim Jonas Teng Martin Johansson Tony Lyden Andreas Widell
Ålder 40 46 45 53 50
Ort Gärdet Södermalm Trollhättan Kungsholmen Blackeberg

Först derbyt mot Hammarby, 
vad har ni att säga, vad eller 
vem vill ny hylla, andra 
reflektioner?

Precis som undertecknat 
förutspådde var nyckeln till 
seger att Mange skulle behöva 
dominera på mittfältet, och 
som han gjorde det! Han var 
inblandad i princip allt utom 
Chillis mål. Gedigen laginsats 
alla gav allt i 90 minuter. 
Stryka att komma igen efter 
det dråpliga baklängesmålet.

Det finns knappt ord. Hela 
laget och ledarstaben måste 
hyllas, men i synnerhet vår 
kapten Magnus Eriksson som 
utöver att vara magnifik på 
planen och inblandad i nästan 
allt framåt, verkligen såg ut 
att axla kaptensrollen och 
sporra lagkamraterna. Hatten 
av för Mange!

ÄNTLIGEN får man väl säga. 
Skönt att slå grönvit på tele2 
arena. Mange var ju gigant 
och drog med sig hela laget 
också. Toppklass rakt igenom 

Jag vill hylla precis alla. ALLA. Efter år av 
naivitet och förluster har DIF till slut 
vuxit upp och spelade sin egen fotboll 
när det behövdes och var cyniska när det 
passade bättre. Dessutom på tårna från 
minut 1, men när Hammarby gör 0-1 
hann jag ändå tänka massa dåliga saker. 
Den här vinsten räddade så mycket mer 
än tre poäng. Kan katapultade oss in i 
guldstriden medans den sänkte hela 
Hammarbys säsong. För en gångs skull 
var det vi som fick näring och energi från 
ett derby istället för att vara våra 
antagonisters räddningsplanka. Att vara 
med i guldracet när man öppnar upp för 
publik är så klart också en stor fördel. DIF 
behöver varje extra krona de kan få efter 
1,5 år av pandemin. 

Det kändes som nu eller aldrig 
(och efter 0-1 aldrig). Starkt av 
laget att vända ett underläge i 
ett derby till seger. Mange 
Eriksson var överlägsen på 
plan och fick äntligen vinna 
ett derby mot bajen. 

Malmömatchen, slutade med 
delad pott, var det rättvist 
eller skulle det slutat 
annorlunda?

Vi ska vara nöjda, det var 
fördel Malmö i klara chaner, 
vi får tacka JWZ för poängen!. 

Jag tycker det var rättvist, 
kanske låg Malmö något 
närmare segern.

Rättvist och en målvakt som 
var grymt bra också

Rättvist, men det hade kunnat sluta med 
både förlust och seger sett till alla 
chanserna som radades upp. Drömmen 
hade så klart varit att Chili hade satt det 
där skott som går i klykan i slutet av 
matchen. 

Jag tycker inte det var 
orättvist. Visst, mff hade sina 
chanser och Widell-
Zetterström gör några 
fantastiska räddningar. Tycker 
att DIF kom alltmer in i 
matchen och med några bra 
och hyfsat tidiga byten 
(äntligen!) tog "vi" över mer 
och mer.

I dessa två matcher har vi 
hittat tillbaka till en 
inställning som saknades i 
matcherna innan, kan vi 
fortsätta så här eller blir det 
svårt att hålla i?

Vi har haft vår svacka nu. Det 
kommer bli en strid hela 
vägen Inn i slutet, det känns 
som vi är rustade för det.

Jag tror och hoppas det kan 
fortsätta. Men vi kommer 
troligen inte vinna alla 
matcher under hösten, och 
troligen ha någon sämre 
period igen i höst.

Viktigast är att ta en match i 
taget världens tråkigaste 
uttryck men är otroligt viktigt 
att bara tänka på nästa match 
först ut Degerfors idag där vi 
har revansch att ta efter 0-2 
på Stora valla. 

Jag hade själv svårt att fokusera på 
Malmömatchen eftersom jag fortfarande 
svävade på små blåblåa moln efter 
derbyvinsten. Det var först strax före 
avspark som jag kom in i game mode. 
Som tur är har vi K&T och de tillåter inte 
att någon faller ur ramen. Det kommer 
bli tuffa matcher framöver men jag har 
ingen oro av att fokuset på matcherna 
eller att spelarna inte gör sitt jobb. 

Jag tror att dessa två matcher 
visar vägen inför hösten. Det 
visar på en mental styrka att 
efter två 0-1 underlägen mot 
på förhand svåra motståndare 
ändå knipa 4 poäng. Nu gäller 
det att ha samma inställning 
mot på förhand "lättare" 
motstånd, jobbet måste göras 
DIF!

Så här långt har vi några 
utropstecken, framför allt i 
de senaste matcherna. Är det 
någon speciell av 
våra spelare som imponerat 
på er hittills i år, och varför?

Hjalmar går fr klarhet till 
klarhet inte bara för målen på 
sistone, utan han börjar bli en 
stabil ordinarie spelare i 
försvarslinjen att räkna med. 

Widell Zetterström har visat 
hur bra han kan vara i 
matchen mot Malmö, och 
även resten av säsongen. Han 
kan gå riktigt långt. Samma 
sak med Hjalmar Ekdal som 
liksom JWZ känns ämnad för 
större ligor vad det lider. 
Magnus Eriksson har varit vår 
bästa och viktigaste spelare 
hittills, och är perfekt som 
lagkapten. Haris Radetinac 
som alltid räknas bort, sen 
spelar utan gnäll där tränarna 
vill ha honom för att sedan 
bevisa att han är bäst på sin 
position och tar plats i 
startelvan. Han är otrolig!

Måste ju säga Jakob som tagit 
för sig efter Vasyutins skada. 
Ekdal blir bättre o bättre. 
Rasmus var så bra som man 
trodde. Chili har lyft en nivå 
till tycker jag. 

Svårt att inte nämna Mange; kapten, 
spelfördelare, poängledare, och 
matchavgörare. Allsvenskans enskilt 
viktigaste spelare för ett lag och kanske 
även den bästa. Förutom Mange så 
imponeras jag av Ekdal och Finndell. Två 
spelare som jag inte ens trodde skulle 
spela en minut under den här säsongen. 
Finndell trodde jag dessutom man skulle 
låna ut/sälja i vintras. Ekdal har blivit vår 
mittbacksgeneral, lite som Danielson 
men på ett annat sätt. Detta har 
dessutom lett till att JUL blivit bättre då 
han trivs bättre med den typen av 
spelare bredvid sig snarare än att han är 
den spelaren. Finndell har kanske 
Allsvenskan bästa touch och gör i stort 
sett inga misstag. Han rör sig elegant och 
är en perfekt väggspelare för alla andra 
spelare. Kompletterar mittfältet perfekt. 

J W-Z, lika bra på 
frilägen/reflex-räddningar 
som han är dålig på utsparkar.
Mange Eriksson, enligt mig 
allsvenskans bästa spelare 
(definitivt den jämnaste)
Hjaldini, är så bra att man 
förstår att han "släpptes" av 
bajen. 

Fyra lag i toppen, förutom 
oss: AIK, Elfsborg och Malmö. 
Kommer alla kunna hänga 
med hela loppet ut eller 
släpper någon?

Tror det står mellan oss och 
råtthelvetet, MFF gör för får 
få mål och ska varva 
Allsvenskan med spel i 
Champions League. Elfsborg 
gick på en mina mot 
Östersund, men ska inte 
räknas bort. Hoppas de hakar 
på vi behöver en 
räddningsplanka mot 
råttguldet om vi själva inte 
skulle räcka hela vägen. 

Oerhört svårt att säga. Malmö 
tappar poäng men vi vet alla 
deras kapacitet. Elfsborg som 
går som en klocka och sen 
förlorar mot tabelljumbon. 
Och vi som blandat och gett 
sista tiden men där man ser 
en uppgång. AIK är väl tyvärr 
de jag ser som minst sannolikt 
att de kommer hakas av.

Tror dem fyra lagen är med 
hela vägen faktiskt. Inbördes 
möte bland dem fyra blir ju 
väldigt viktiga. 

Nej, jag tror Elfsborg kommer tappa nu 
när de har fått medias uppmärksamhet. 
Nu kommer kraven och kritiken. Det är 
ett otroligt bra lag, men de är också det 
klart yngsta laget i toppen. Att det åkte 
på en smäll efter tio raka matcher utan 
förlust i Östersund är sånt som händer, 
de spelade dock bra där uppe. Nu möter 
de Malmö, stortorsk där så tror jag vi kan 
glömma dem, annars lever hoppet. De 
övriga tre tror jag alla hänger med till 
omgång 30. 

Jag tror att alla lag hänger 
med hela upploppet, med 
brasklappen att Elfsborg 
kanske galopperar på 
upploppet av ren trötthet.

Kan något annat lag att 
kunna komma ikapp i 
toppen, det är ju tre lag 
(Norrköping, Hammarby och 
Kalmar) som ligger fem 
poäng bakom Malmö

Nej försprånget är för stort i 
paritet till antal matcher som 
är kvar det skulle innebära att 
något lag faller igenom helt på 
slutet vilket verkar osannolikt.

Nej, de kan utmana om 
Europaplatser dvs komma 
ifatt några av topplagen som 
går sämst, men inte utmana 
om guldet.

Tror attt de får tufft att haka 
på topp fyra lagen faktiskt 

Nej, jag tror det är kört för dem. Peking 
har sett bra ut men vi ju hur de 
fluktuerar i sin prestationer så det 
kommer inte få ihop sitt. Hammarby är 
nere i en svacka även om de vann 
turligt/regelvidrigt mot Varberg nu 
senast. Men de och Peking kan säkert 
sno lite pinnar av topplagen under 
hösten.  

Nej!

Degerfors har vi revansch att 
utkräva mot, de inledde bra 
men har haft det svårt på 
slutet, vad blir utmaningen 
för oss idag?

Att hålla tålamodet och 
fortsätta med vårt spel även 
om klockan skulle börja ticka 
på utan att vi inte får Inn 
bollen. 

Underskattning och att ställa 
om från toppmatcher.

Ja, de parkerar säkert bussen 
på tele 2 så hög fart och tidigt 
mål är min förhoppning. 

Starta med en frenesi, ha tålamod om 
bollen inte går in och stoppa Edvardsen. 

Utmaningen blir att ha fullt 
fokus på just denna match. 
Tålamod är en dygd och det 
gäller att laget inte blir 
stressat om målen uteblir.

Hur går det i matchen, och 
vilka gör mål?

Det blir en stabil 3-0 seger 
(Asoro, Mange och Chilli) 

2-0, Asoro och Ekdal gissar jag 
på.

Tror på 2-0 målen Asoro och 
Magnus Eriksson 

3-0, Haris + Asoro + Chili. Tror att DIF (Djurgår'n alltså) 
vinner med 3-1. Vilka som gör 
mål i Djurgår'n vet jag inte 
men Djuric gör mål för 
"Degen".

Namn Fredrik Dahlheim Jonas Teng Martin Johansson Tony Lyden Andreas Widell
Ålder 40 46 45 53 50
Ort Gärdet Södermalm Trollhättan Kungsholmen Blackeberg

Först derbyt mot Hammarby, 
vad har ni att säga, vad eller 
vem vill ny hylla, andra 
reflektioner?

Precis som undertecknat 
förutspådde var nyckeln till 
seger att Mange skulle behöva 
dominera på mittfältet, och 
som han gjorde det! Han var 
inblandad i princip allt utom 
Chillis mål. Gedigen laginsats 
alla gav allt i 90 minuter. 
Stryka att komma igen efter 
det dråpliga baklängesmålet.

Det finns knappt ord. Hela 
laget och ledarstaben måste 
hyllas, men i synnerhet vår 
kapten Magnus Eriksson som 
utöver att vara magnifik på 
planen och inblandad i nästan 
allt framåt, verkligen såg ut 
att axla kaptensrollen och 
sporra lagkamraterna. Hatten 
av för Mange!

ÄNTLIGEN får man väl säga. 
Skönt att slå grönvit på tele2 
arena. Mange var ju gigant 
och drog med sig hela laget 
också. Toppklass rakt igenom 

Jag vill hylla precis alla. ALLA. Efter år av 
naivitet och förluster har DIF till slut 
vuxit upp och spelade sin egen fotboll 
när det behövdes och var cyniska när det 
passade bättre. Dessutom på tårna från 
minut 1, men när Hammarby gör 0-1 
hann jag ändå tänka massa dåliga saker. 
Den här vinsten räddade så mycket mer 
än tre poäng. Kan katapultade oss in i 
guldstriden medans den sänkte hela 
Hammarbys säsong. För en gångs skull 
var det vi som fick näring och energi från 
ett derby istället för att vara våra 
antagonisters räddningsplanka. Att vara 
med i guldracet när man öppnar upp för 
publik är så klart också en stor fördel. DIF 
behöver varje extra krona de kan få efter 
1,5 år av pandemin. 

Det kändes som nu eller aldrig 
(och efter 0-1 aldrig). Starkt av 
laget att vända ett underläge i 
ett derby till seger. Mange 
Eriksson var överlägsen på 
plan och fick äntligen vinna 
ett derby mot bajen. 

Malmömatchen, slutade med 
delad pott, var det rättvist 
eller skulle det slutat 
annorlunda?

Vi ska vara nöjda, det var 
fördel Malmö i klara chaner, 
vi får tacka JWZ för poängen!. 

Jag tycker det var rättvist, 
kanske låg Malmö något 
närmare segern.

Rättvist och en målvakt som 
var grymt bra också

Rättvist, men det hade kunnat sluta med 
både förlust och seger sett till alla 
chanserna som radades upp. Drömmen 
hade så klart varit att Chili hade satt det 
där skott som går i klykan i slutet av 
matchen. 

Jag tycker inte det var 
orättvist. Visst, mff hade sina 
chanser och Widell-
Zetterström gör några 
fantastiska räddningar. Tycker 
att DIF kom alltmer in i 
matchen och med några bra 
och hyfsat tidiga byten 
(äntligen!) tog "vi" över mer 
och mer.

I dessa två matcher har vi 
hittat tillbaka till en 
inställning som saknades i 
matcherna innan, kan vi 
fortsätta så här eller blir det 
svårt att hålla i?

Vi har haft vår svacka nu. Det 
kommer bli en strid hela 
vägen Inn i slutet, det känns 
som vi är rustade för det.

Jag tror och hoppas det kan 
fortsätta. Men vi kommer 
troligen inte vinna alla 
matcher under hösten, och 
troligen ha någon sämre 
period igen i höst.

Viktigast är att ta en match i 
taget världens tråkigaste 
uttryck men är otroligt viktigt 
att bara tänka på nästa match 
först ut Degerfors idag där vi 
har revansch att ta efter 0-2 
på Stora valla. 

Jag hade själv svårt att fokusera på 
Malmömatchen eftersom jag fortfarande 
svävade på små blåblåa moln efter 
derbyvinsten. Det var först strax före 
avspark som jag kom in i game mode. 
Som tur är har vi K&T och de tillåter inte 
att någon faller ur ramen. Det kommer 
bli tuffa matcher framöver men jag har 
ingen oro av att fokuset på matcherna 
eller att spelarna inte gör sitt jobb. 

Jag tror att dessa två matcher 
visar vägen inför hösten. Det 
visar på en mental styrka att 
efter två 0-1 underlägen mot 
på förhand svåra motståndare 
ändå knipa 4 poäng. Nu gäller 
det att ha samma inställning 
mot på förhand "lättare" 
motstånd, jobbet måste göras 
DIF!

Så här långt har vi några 
utropstecken, framför allt i 
de senaste matcherna. Är det 
någon speciell av 
våra spelare som imponerat 
på er hittills i år, och varför?

Hjalmar går fr klarhet till 
klarhet inte bara för målen på 
sistone, utan han börjar bli en 
stabil ordinarie spelare i 
försvarslinjen att räkna med. 

Widell Zetterström har visat 
hur bra han kan vara i 
matchen mot Malmö, och 
även resten av säsongen. Han 
kan gå riktigt långt. Samma 
sak med Hjalmar Ekdal som 
liksom JWZ känns ämnad för 
större ligor vad det lider. 
Magnus Eriksson har varit vår 
bästa och viktigaste spelare 
hittills, och är perfekt som 
lagkapten. Haris Radetinac 
som alltid räknas bort, sen 
spelar utan gnäll där tränarna 
vill ha honom för att sedan 
bevisa att han är bäst på sin 
position och tar plats i 
startelvan. Han är otrolig!

Måste ju säga Jakob som tagit 
för sig efter Vasyutins skada. 
Ekdal blir bättre o bättre. 
Rasmus var så bra som man 
trodde. Chili har lyft en nivå 
till tycker jag. 

Svårt att inte nämna Mange; kapten, 
spelfördelare, poängledare, och 
matchavgörare. Allsvenskans enskilt 
viktigaste spelare för ett lag och kanske 
även den bästa. Förutom Mange så 
imponeras jag av Ekdal och Finndell. Två 
spelare som jag inte ens trodde skulle 
spela en minut under den här säsongen. 
Finndell trodde jag dessutom man skulle 
låna ut/sälja i vintras. Ekdal har blivit vår 
mittbacksgeneral, lite som Danielson 
men på ett annat sätt. Detta har 
dessutom lett till att JUL blivit bättre då 
han trivs bättre med den typen av 
spelare bredvid sig snarare än att han är 
den spelaren. Finndell har kanske 
Allsvenskan bästa touch och gör i stort 
sett inga misstag. Han rör sig elegant och 
är en perfekt väggspelare för alla andra 
spelare. Kompletterar mittfältet perfekt. 

J W-Z, lika bra på 
frilägen/reflex-räddningar 
som han är dålig på utsparkar.
Mange Eriksson, enligt mig 
allsvenskans bästa spelare 
(definitivt den jämnaste)
Hjaldini, är så bra att man 
förstår att han "släpptes" av 
bajen. 

Fyra lag i toppen, förutom 
oss: AIK, Elfsborg och Malmö. 
Kommer alla kunna hänga 
med hela loppet ut eller 
släpper någon?

Tror det står mellan oss och 
råtthelvetet, MFF gör för får 
få mål och ska varva 
Allsvenskan med spel i 
Champions League. Elfsborg 
gick på en mina mot 
Östersund, men ska inte 
räknas bort. Hoppas de hakar 
på vi behöver en 
räddningsplanka mot 
råttguldet om vi själva inte 
skulle räcka hela vägen. 

Oerhört svårt att säga. Malmö 
tappar poäng men vi vet alla 
deras kapacitet. Elfsborg som 
går som en klocka och sen 
förlorar mot tabelljumbon. 
Och vi som blandat och gett 
sista tiden men där man ser 
en uppgång. AIK är väl tyvärr 
de jag ser som minst sannolikt 
att de kommer hakas av.

Tror dem fyra lagen är med 
hela vägen faktiskt. Inbördes 
möte bland dem fyra blir ju 
väldigt viktiga. 

Nej, jag tror Elfsborg kommer tappa nu 
när de har fått medias uppmärksamhet. 
Nu kommer kraven och kritiken. Det är 
ett otroligt bra lag, men de är också det 
klart yngsta laget i toppen. Att det åkte 
på en smäll efter tio raka matcher utan 
förlust i Östersund är sånt som händer, 
de spelade dock bra där uppe. Nu möter 
de Malmö, stortorsk där så tror jag vi kan 
glömma dem, annars lever hoppet. De 
övriga tre tror jag alla hänger med till 
omgång 30. 

Jag tror att alla lag hänger 
med hela upploppet, med 
brasklappen att Elfsborg 
kanske galopperar på 
upploppet av ren trötthet.

Kan något annat lag att 
kunna komma ikapp i 
toppen, det är ju tre lag 
(Norrköping, Hammarby och 
Kalmar) som ligger fem 
poäng bakom Malmö

Nej försprånget är för stort i 
paritet till antal matcher som 
är kvar det skulle innebära att 
något lag faller igenom helt på 
slutet vilket verkar osannolikt.

Nej, de kan utmana om 
Europaplatser dvs komma 
ifatt några av topplagen som 
går sämst, men inte utmana 
om guldet.

Tror attt de får tufft att haka 
på topp fyra lagen faktiskt 

Nej, jag tror det är kört för dem. Peking 
har sett bra ut men vi ju hur de 
fluktuerar i sin prestationer så det 
kommer inte få ihop sitt. Hammarby är 
nere i en svacka även om de vann 
turligt/regelvidrigt mot Varberg nu 
senast. Men de och Peking kan säkert 
sno lite pinnar av topplagen under 
hösten.  

Nej!

Degerfors har vi revansch att 
utkräva mot, de inledde bra 
men har haft det svårt på 
slutet, vad blir utmaningen 
för oss idag?

Att hålla tålamodet och 
fortsätta med vårt spel även 
om klockan skulle börja ticka 
på utan att vi inte får Inn 
bollen. 

Underskattning och att ställa 
om från toppmatcher.

Ja, de parkerar säkert bussen 
på tele 2 så hög fart och tidigt 
mål är min förhoppning. 

Starta med en frenesi, ha tålamod om 
bollen inte går in och stoppa Edvardsen. 

Utmaningen blir att ha fullt 
fokus på just denna match. 
Tålamod är en dygd och det 
gäller att laget inte blir 
stressat om målen uteblir.

Hur går det i matchen, och 
vilka gör mål?

Det blir en stabil 3-0 seger 
(Asoro, Mange och Chilli) 

2-0, Asoro och Ekdal gissar jag 
på.

Tror på 2-0 målen Asoro och 
Magnus Eriksson 

3-0, Haris + Asoro + Chili. Tror att DIF (Djurgår'n alltså) 
vinner med 3-1. Vilka som gör 
mål i Djurgår'n vet jag inte 
men Djuric gör mål för 
"Degen".

Namn Fredrik Dahlheim Jonas Teng Martin Johansson Tony Lyden Andreas Widell
Ålder 40 46 45 53 50
Ort Gärdet Södermalm Trollhättan Kungsholmen Blackeberg

Först derbyt mot Hammarby, 
vad har ni att säga, vad eller 
vem vill ny hylla, andra 
reflektioner?

Precis som undertecknat 
förutspådde var nyckeln till 
seger att Mange skulle behöva 
dominera på mittfältet, och 
som han gjorde det! Han var 
inblandad i princip allt utom 
Chillis mål. Gedigen laginsats 
alla gav allt i 90 minuter. 
Stryka att komma igen efter 
det dråpliga baklängesmålet.

Det finns knappt ord. Hela 
laget och ledarstaben måste 
hyllas, men i synnerhet vår 
kapten Magnus Eriksson som 
utöver att vara magnifik på 
planen och inblandad i nästan 
allt framåt, verkligen såg ut 
att axla kaptensrollen och 
sporra lagkamraterna. Hatten 
av för Mange!

ÄNTLIGEN får man väl säga. 
Skönt att slå grönvit på tele2 
arena. Mange var ju gigant 
och drog med sig hela laget 
också. Toppklass rakt igenom 

Jag vill hylla precis alla. ALLA. Efter år av 
naivitet och förluster har DIF till slut 
vuxit upp och spelade sin egen fotboll 
när det behövdes och var cyniska när det 
passade bättre. Dessutom på tårna från 
minut 1, men när Hammarby gör 0-1 
hann jag ändå tänka massa dåliga saker. 
Den här vinsten räddade så mycket mer 
än tre poäng. Kan katapultade oss in i 
guldstriden medans den sänkte hela 
Hammarbys säsong. För en gångs skull 
var det vi som fick näring och energi från 
ett derby istället för att vara våra 
antagonisters räddningsplanka. Att vara 
med i guldracet när man öppnar upp för 
publik är så klart också en stor fördel. DIF 
behöver varje extra krona de kan få efter 
1,5 år av pandemin. 

Det kändes som nu eller aldrig 
(och efter 0-1 aldrig). Starkt av 
laget att vända ett underläge i 
ett derby till seger. Mange 
Eriksson var överlägsen på 
plan och fick äntligen vinna 
ett derby mot bajen. 

Malmömatchen, slutade med 
delad pott, var det rättvist 
eller skulle det slutat 
annorlunda?

Vi ska vara nöjda, det var 
fördel Malmö i klara chaner, 
vi får tacka JWZ för poängen!. 

Jag tycker det var rättvist, 
kanske låg Malmö något 
närmare segern.

Rättvist och en målvakt som 
var grymt bra också

Rättvist, men det hade kunnat sluta med 
både förlust och seger sett till alla 
chanserna som radades upp. Drömmen 
hade så klart varit att Chili hade satt det 
där skott som går i klykan i slutet av 
matchen. 

Jag tycker inte det var 
orättvist. Visst, mff hade sina 
chanser och Widell-
Zetterström gör några 
fantastiska räddningar. Tycker 
att DIF kom alltmer in i 
matchen och med några bra 
och hyfsat tidiga byten 
(äntligen!) tog "vi" över mer 
och mer.

I dessa två matcher har vi 
hittat tillbaka till en 
inställning som saknades i 
matcherna innan, kan vi 
fortsätta så här eller blir det 
svårt att hålla i?

Vi har haft vår svacka nu. Det 
kommer bli en strid hela 
vägen Inn i slutet, det känns 
som vi är rustade för det.

Jag tror och hoppas det kan 
fortsätta. Men vi kommer 
troligen inte vinna alla 
matcher under hösten, och 
troligen ha någon sämre 
period igen i höst.

Viktigast är att ta en match i 
taget världens tråkigaste 
uttryck men är otroligt viktigt 
att bara tänka på nästa match 
först ut Degerfors idag där vi 
har revansch att ta efter 0-2 
på Stora valla. 

Jag hade själv svårt att fokusera på 
Malmömatchen eftersom jag fortfarande 
svävade på små blåblåa moln efter 
derbyvinsten. Det var först strax före 
avspark som jag kom in i game mode. 
Som tur är har vi K&T och de tillåter inte 
att någon faller ur ramen. Det kommer 
bli tuffa matcher framöver men jag har 
ingen oro av att fokuset på matcherna 
eller att spelarna inte gör sitt jobb. 

Jag tror att dessa två matcher 
visar vägen inför hösten. Det 
visar på en mental styrka att 
efter två 0-1 underlägen mot 
på förhand svåra motståndare 
ändå knipa 4 poäng. Nu gäller 
det att ha samma inställning 
mot på förhand "lättare" 
motstånd, jobbet måste göras 
DIF!

Så här långt har vi några 
utropstecken, framför allt i 
de senaste matcherna. Är det 
någon speciell av 
våra spelare som imponerat 
på er hittills i år, och varför?

Hjalmar går fr klarhet till 
klarhet inte bara för målen på 
sistone, utan han börjar bli en 
stabil ordinarie spelare i 
försvarslinjen att räkna med. 

Widell Zetterström har visat 
hur bra han kan vara i 
matchen mot Malmö, och 
även resten av säsongen. Han 
kan gå riktigt långt. Samma 
sak med Hjalmar Ekdal som 
liksom JWZ känns ämnad för 
större ligor vad det lider. 
Magnus Eriksson har varit vår 
bästa och viktigaste spelare 
hittills, och är perfekt som 
lagkapten. Haris Radetinac 
som alltid räknas bort, sen 
spelar utan gnäll där tränarna 
vill ha honom för att sedan 
bevisa att han är bäst på sin 
position och tar plats i 
startelvan. Han är otrolig!

Måste ju säga Jakob som tagit 
för sig efter Vasyutins skada. 
Ekdal blir bättre o bättre. 
Rasmus var så bra som man 
trodde. Chili har lyft en nivå 
till tycker jag. 

Svårt att inte nämna Mange; kapten, 
spelfördelare, poängledare, och 
matchavgörare. Allsvenskans enskilt 
viktigaste spelare för ett lag och kanske 
även den bästa. Förutom Mange så 
imponeras jag av Ekdal och Finndell. Två 
spelare som jag inte ens trodde skulle 
spela en minut under den här säsongen. 
Finndell trodde jag dessutom man skulle 
låna ut/sälja i vintras. Ekdal har blivit vår 
mittbacksgeneral, lite som Danielson 
men på ett annat sätt. Detta har 
dessutom lett till att JUL blivit bättre då 
han trivs bättre med den typen av 
spelare bredvid sig snarare än att han är 
den spelaren. Finndell har kanske 
Allsvenskan bästa touch och gör i stort 
sett inga misstag. Han rör sig elegant och 
är en perfekt väggspelare för alla andra 
spelare. Kompletterar mittfältet perfekt. 

J W-Z, lika bra på 
frilägen/reflex-räddningar 
som han är dålig på utsparkar.
Mange Eriksson, enligt mig 
allsvenskans bästa spelare 
(definitivt den jämnaste)
Hjaldini, är så bra att man 
förstår att han "släpptes" av 
bajen. 

Fyra lag i toppen, förutom 
oss: AIK, Elfsborg och Malmö. 
Kommer alla kunna hänga 
med hela loppet ut eller 
släpper någon?

Tror det står mellan oss och 
råtthelvetet, MFF gör för får 
få mål och ska varva 
Allsvenskan med spel i 
Champions League. Elfsborg 
gick på en mina mot 
Östersund, men ska inte 
räknas bort. Hoppas de hakar 
på vi behöver en 
räddningsplanka mot 
råttguldet om vi själva inte 
skulle räcka hela vägen. 

Oerhört svårt att säga. Malmö 
tappar poäng men vi vet alla 
deras kapacitet. Elfsborg som 
går som en klocka och sen 
förlorar mot tabelljumbon. 
Och vi som blandat och gett 
sista tiden men där man ser 
en uppgång. AIK är väl tyvärr 
de jag ser som minst sannolikt 
att de kommer hakas av.

Tror dem fyra lagen är med 
hela vägen faktiskt. Inbördes 
möte bland dem fyra blir ju 
väldigt viktiga. 

Nej, jag tror Elfsborg kommer tappa nu 
när de har fått medias uppmärksamhet. 
Nu kommer kraven och kritiken. Det är 
ett otroligt bra lag, men de är också det 
klart yngsta laget i toppen. Att det åkte 
på en smäll efter tio raka matcher utan 
förlust i Östersund är sånt som händer, 
de spelade dock bra där uppe. Nu möter 
de Malmö, stortorsk där så tror jag vi kan 
glömma dem, annars lever hoppet. De 
övriga tre tror jag alla hänger med till 
omgång 30. 

Jag tror att alla lag hänger 
med hela upploppet, med 
brasklappen att Elfsborg 
kanske galopperar på 
upploppet av ren trötthet.

Kan något annat lag att 
kunna komma ikapp i 
toppen, det är ju tre lag 
(Norrköping, Hammarby och 
Kalmar) som ligger fem 
poäng bakom Malmö

Nej försprånget är för stort i 
paritet till antal matcher som 
är kvar det skulle innebära att 
något lag faller igenom helt på 
slutet vilket verkar osannolikt.

Nej, de kan utmana om 
Europaplatser dvs komma 
ifatt några av topplagen som 
går sämst, men inte utmana 
om guldet.

Tror attt de får tufft att haka 
på topp fyra lagen faktiskt 

Nej, jag tror det är kört för dem. Peking 
har sett bra ut men vi ju hur de 
fluktuerar i sin prestationer så det 
kommer inte få ihop sitt. Hammarby är 
nere i en svacka även om de vann 
turligt/regelvidrigt mot Varberg nu 
senast. Men de och Peking kan säkert 
sno lite pinnar av topplagen under 
hösten.  

Nej!

Degerfors har vi revansch att 
utkräva mot, de inledde bra 
men har haft det svårt på 
slutet, vad blir utmaningen 
för oss idag?

Att hålla tålamodet och 
fortsätta med vårt spel även 
om klockan skulle börja ticka 
på utan att vi inte får Inn 
bollen. 

Underskattning och att ställa 
om från toppmatcher.

Ja, de parkerar säkert bussen 
på tele 2 så hög fart och tidigt 
mål är min förhoppning. 

Starta med en frenesi, ha tålamod om 
bollen inte går in och stoppa Edvardsen. 

Utmaningen blir att ha fullt 
fokus på just denna match. 
Tålamod är en dygd och det 
gäller att laget inte blir 
stressat om målen uteblir.

Hur går det i matchen, och 
vilka gör mål?

Det blir en stabil 3-0 seger 
(Asoro, Mange och Chilli) 

2-0, Asoro och Ekdal gissar jag 
på.

Tror på 2-0 målen Asoro och 
Magnus Eriksson 

3-0, Haris + Asoro + Chili. Tror att DIF (Djurgår'n alltså) 
vinner med 3-1. Vilka som gör 
mål i Djurgår'n vet jag inte 
men Djuric gör mål för 
"Degen".

Namn Fredrik Dahlheim Jonas Teng Martin Johansson Tony Lyden Andreas Widell
Ålder 40 46 45 53 50
Ort Gärdet Södermalm Trollhättan Kungsholmen Blackeberg

Först derbyt mot Hammarby, 
vad har ni att säga, vad eller 
vem vill ny hylla, andra 
reflektioner?

Precis som undertecknat 
förutspådde var nyckeln till 
seger att Mange skulle behöva 
dominera på mittfältet, och 
som han gjorde det! Han var 
inblandad i princip allt utom 
Chillis mål. Gedigen laginsats 
alla gav allt i 90 minuter. 
Stryka att komma igen efter 
det dråpliga baklängesmålet.

Det finns knappt ord. Hela 
laget och ledarstaben måste 
hyllas, men i synnerhet vår 
kapten Magnus Eriksson som 
utöver att vara magnifik på 
planen och inblandad i nästan 
allt framåt, verkligen såg ut 
att axla kaptensrollen och 
sporra lagkamraterna. Hatten 
av för Mange!

ÄNTLIGEN får man väl säga. 
Skönt att slå grönvit på tele2 
arena. Mange var ju gigant 
och drog med sig hela laget 
också. Toppklass rakt igenom 

Jag vill hylla precis alla. ALLA. Efter år av 
naivitet och förluster har DIF till slut 
vuxit upp och spelade sin egen fotboll 
när det behövdes och var cyniska när det 
passade bättre. Dessutom på tårna från 
minut 1, men när Hammarby gör 0-1 
hann jag ändå tänka massa dåliga saker. 
Den här vinsten räddade så mycket mer 
än tre poäng. Kan katapultade oss in i 
guldstriden medans den sänkte hela 
Hammarbys säsong. För en gångs skull 
var det vi som fick näring och energi från 
ett derby istället för att vara våra 
antagonisters räddningsplanka. Att vara 
med i guldracet när man öppnar upp för 
publik är så klart också en stor fördel. DIF 
behöver varje extra krona de kan få efter 
1,5 år av pandemin. 

Det kändes som nu eller aldrig 
(och efter 0-1 aldrig). Starkt av 
laget att vända ett underläge i 
ett derby till seger. Mange 
Eriksson var överlägsen på 
plan och fick äntligen vinna 
ett derby mot bajen. 

Malmömatchen, slutade med 
delad pott, var det rättvist 
eller skulle det slutat 
annorlunda?

Vi ska vara nöjda, det var 
fördel Malmö i klara chaner, 
vi får tacka JWZ för poängen!. 

Jag tycker det var rättvist, 
kanske låg Malmö något 
närmare segern.

Rättvist och en målvakt som 
var grymt bra också

Rättvist, men det hade kunnat sluta med 
både förlust och seger sett till alla 
chanserna som radades upp. Drömmen 
hade så klart varit att Chili hade satt det 
där skott som går i klykan i slutet av 
matchen. 

Jag tycker inte det var 
orättvist. Visst, mff hade sina 
chanser och Widell-
Zetterström gör några 
fantastiska räddningar. Tycker 
att DIF kom alltmer in i 
matchen och med några bra 
och hyfsat tidiga byten 
(äntligen!) tog "vi" över mer 
och mer.

I dessa två matcher har vi 
hittat tillbaka till en 
inställning som saknades i 
matcherna innan, kan vi 
fortsätta så här eller blir det 
svårt att hålla i?

Vi har haft vår svacka nu. Det 
kommer bli en strid hela 
vägen Inn i slutet, det känns 
som vi är rustade för det.

Jag tror och hoppas det kan 
fortsätta. Men vi kommer 
troligen inte vinna alla 
matcher under hösten, och 
troligen ha någon sämre 
period igen i höst.

Viktigast är att ta en match i 
taget världens tråkigaste 
uttryck men är otroligt viktigt 
att bara tänka på nästa match 
först ut Degerfors idag där vi 
har revansch att ta efter 0-2 
på Stora valla. 

Jag hade själv svårt att fokusera på 
Malmömatchen eftersom jag fortfarande 
svävade på små blåblåa moln efter 
derbyvinsten. Det var först strax före 
avspark som jag kom in i game mode. 
Som tur är har vi K&T och de tillåter inte 
att någon faller ur ramen. Det kommer 
bli tuffa matcher framöver men jag har 
ingen oro av att fokuset på matcherna 
eller att spelarna inte gör sitt jobb. 

Jag tror att dessa två matcher 
visar vägen inför hösten. Det 
visar på en mental styrka att 
efter två 0-1 underlägen mot 
på förhand svåra motståndare 
ändå knipa 4 poäng. Nu gäller 
det att ha samma inställning 
mot på förhand "lättare" 
motstånd, jobbet måste göras 
DIF!

Så här långt har vi några 
utropstecken, framför allt i 
de senaste matcherna. Är det 
någon speciell av 
våra spelare som imponerat 
på er hittills i år, och varför?

Hjalmar går fr klarhet till 
klarhet inte bara för målen på 
sistone, utan han börjar bli en 
stabil ordinarie spelare i 
försvarslinjen att räkna med. 

Widell Zetterström har visat 
hur bra han kan vara i 
matchen mot Malmö, och 
även resten av säsongen. Han 
kan gå riktigt långt. Samma 
sak med Hjalmar Ekdal som 
liksom JWZ känns ämnad för 
större ligor vad det lider. 
Magnus Eriksson har varit vår 
bästa och viktigaste spelare 
hittills, och är perfekt som 
lagkapten. Haris Radetinac 
som alltid räknas bort, sen 
spelar utan gnäll där tränarna 
vill ha honom för att sedan 
bevisa att han är bäst på sin 
position och tar plats i 
startelvan. Han är otrolig!

Måste ju säga Jakob som tagit 
för sig efter Vasyutins skada. 
Ekdal blir bättre o bättre. 
Rasmus var så bra som man 
trodde. Chili har lyft en nivå 
till tycker jag. 

Svårt att inte nämna Mange; kapten, 
spelfördelare, poängledare, och 
matchavgörare. Allsvenskans enskilt 
viktigaste spelare för ett lag och kanske 
även den bästa. Förutom Mange så 
imponeras jag av Ekdal och Finndell. Två 
spelare som jag inte ens trodde skulle 
spela en minut under den här säsongen. 
Finndell trodde jag dessutom man skulle 
låna ut/sälja i vintras. Ekdal har blivit vår 
mittbacksgeneral, lite som Danielson 
men på ett annat sätt. Detta har 
dessutom lett till att JUL blivit bättre då 
han trivs bättre med den typen av 
spelare bredvid sig snarare än att han är 
den spelaren. Finndell har kanske 
Allsvenskan bästa touch och gör i stort 
sett inga misstag. Han rör sig elegant och 
är en perfekt väggspelare för alla andra 
spelare. Kompletterar mittfältet perfekt. 

J W-Z, lika bra på 
frilägen/reflex-räddningar 
som han är dålig på utsparkar.
Mange Eriksson, enligt mig 
allsvenskans bästa spelare 
(definitivt den jämnaste)
Hjaldini, är så bra att man 
förstår att han "släpptes" av 
bajen. 

Fyra lag i toppen, förutom 
oss: AIK, Elfsborg och Malmö. 
Kommer alla kunna hänga 
med hela loppet ut eller 
släpper någon?

Tror det står mellan oss och 
råtthelvetet, MFF gör för får 
få mål och ska varva 
Allsvenskan med spel i 
Champions League. Elfsborg 
gick på en mina mot 
Östersund, men ska inte 
räknas bort. Hoppas de hakar 
på vi behöver en 
räddningsplanka mot 
råttguldet om vi själva inte 
skulle räcka hela vägen. 

Oerhört svårt att säga. Malmö 
tappar poäng men vi vet alla 
deras kapacitet. Elfsborg som 
går som en klocka och sen 
förlorar mot tabelljumbon. 
Och vi som blandat och gett 
sista tiden men där man ser 
en uppgång. AIK är väl tyvärr 
de jag ser som minst sannolikt 
att de kommer hakas av.

Tror dem fyra lagen är med 
hela vägen faktiskt. Inbördes 
möte bland dem fyra blir ju 
väldigt viktiga. 

Nej, jag tror Elfsborg kommer tappa nu 
när de har fått medias uppmärksamhet. 
Nu kommer kraven och kritiken. Det är 
ett otroligt bra lag, men de är också det 
klart yngsta laget i toppen. Att det åkte 
på en smäll efter tio raka matcher utan 
förlust i Östersund är sånt som händer, 
de spelade dock bra där uppe. Nu möter 
de Malmö, stortorsk där så tror jag vi kan 
glömma dem, annars lever hoppet. De 
övriga tre tror jag alla hänger med till 
omgång 30. 

Jag tror att alla lag hänger 
med hela upploppet, med 
brasklappen att Elfsborg 
kanske galopperar på 
upploppet av ren trötthet.

Kan något annat lag att 
kunna komma ikapp i 
toppen, det är ju tre lag 
(Norrköping, Hammarby och 
Kalmar) som ligger fem 
poäng bakom Malmö

Nej försprånget är för stort i 
paritet till antal matcher som 
är kvar det skulle innebära att 
något lag faller igenom helt på 
slutet vilket verkar osannolikt.

Nej, de kan utmana om 
Europaplatser dvs komma 
ifatt några av topplagen som 
går sämst, men inte utmana 
om guldet.

Tror attt de får tufft att haka 
på topp fyra lagen faktiskt 

Nej, jag tror det är kört för dem. Peking 
har sett bra ut men vi ju hur de 
fluktuerar i sin prestationer så det 
kommer inte få ihop sitt. Hammarby är 
nere i en svacka även om de vann 
turligt/regelvidrigt mot Varberg nu 
senast. Men de och Peking kan säkert 
sno lite pinnar av topplagen under 
hösten.  

Nej!

Degerfors har vi revansch att 
utkräva mot, de inledde bra 
men har haft det svårt på 
slutet, vad blir utmaningen 
för oss idag?

Att hålla tålamodet och 
fortsätta med vårt spel även 
om klockan skulle börja ticka 
på utan att vi inte får Inn 
bollen. 

Underskattning och att ställa 
om från toppmatcher.

Ja, de parkerar säkert bussen 
på tele 2 så hög fart och tidigt 
mål är min förhoppning. 

Starta med en frenesi, ha tålamod om 
bollen inte går in och stoppa Edvardsen. 

Utmaningen blir att ha fullt 
fokus på just denna match. 
Tålamod är en dygd och det 
gäller att laget inte blir 
stressat om målen uteblir.

Hur går det i matchen, och 
vilka gör mål?

Det blir en stabil 3-0 seger 
(Asoro, Mange och Chilli) 

2-0, Asoro och Ekdal gissar jag 
på.

Tror på 2-0 målen Asoro och 
Magnus Eriksson 

3-0, Haris + Asoro + Chili. Tror att DIF (Djurgår'n alltså) 
vinner med 3-1. Vilka som gör 
mål i Djurgår'n vet jag inte 
men Djuric gör mål för 
"Degen".



Namn Fredrik Dahlheim Jonas Teng Martin Johansson Tony Lyden Andreas Widell
Ålder 40 46 45 53 50
Ort Gärdet Södermalm Trollhättan Kungsholmen Blackeberg

Först derbyt mot Hammarby, 
vad har ni att säga, vad eller 
vem vill ny hylla, andra 
reflektioner?

Precis som undertecknat 
förutspådde var nyckeln till 
seger att Mange skulle behöva 
dominera på mittfältet, och 
som han gjorde det! Han var 
inblandad i princip allt utom 
Chillis mål. Gedigen laginsats 
alla gav allt i 90 minuter. 
Stryka att komma igen efter 
det dråpliga baklängesmålet.

Det finns knappt ord. Hela 
laget och ledarstaben måste 
hyllas, men i synnerhet vår 
kapten Magnus Eriksson som 
utöver att vara magnifik på 
planen och inblandad i nästan 
allt framåt, verkligen såg ut 
att axla kaptensrollen och 
sporra lagkamraterna. Hatten 
av för Mange!

ÄNTLIGEN får man väl säga. 
Skönt att slå grönvit på tele2 
arena. Mange var ju gigant 
och drog med sig hela laget 
också. Toppklass rakt igenom 

Jag vill hylla precis alla. ALLA. Efter år av 
naivitet och förluster har DIF till slut 
vuxit upp och spelade sin egen fotboll 
när det behövdes och var cyniska när det 
passade bättre. Dessutom på tårna från 
minut 1, men när Hammarby gör 0-1 
hann jag ändå tänka massa dåliga saker. 
Den här vinsten räddade så mycket mer 
än tre poäng. Kan katapultade oss in i 
guldstriden medans den sänkte hela 
Hammarbys säsong. För en gångs skull 
var det vi som fick näring och energi från 
ett derby istället för att vara våra 
antagonisters räddningsplanka. Att vara 
med i guldracet när man öppnar upp för 
publik är så klart också en stor fördel. DIF 
behöver varje extra krona de kan få efter 
1,5 år av pandemin. 

Det kändes som nu eller aldrig 
(och efter 0-1 aldrig). Starkt av 
laget att vända ett underläge i 
ett derby till seger. Mange 
Eriksson var överlägsen på 
plan och fick äntligen vinna 
ett derby mot bajen. 

Malmömatchen, slutade med 
delad pott, var det rättvist 
eller skulle det slutat 
annorlunda?

Vi ska vara nöjda, det var 
fördel Malmö i klara chaner, 
vi får tacka JWZ för poängen!. 

Jag tycker det var rättvist, 
kanske låg Malmö något 
närmare segern.

Rättvist och en målvakt som 
var grymt bra också

Rättvist, men det hade kunnat sluta med 
både förlust och seger sett till alla 
chanserna som radades upp. Drömmen 
hade så klart varit att Chili hade satt det 
där skott som går i klykan i slutet av 
matchen. 

Jag tycker inte det var 
orättvist. Visst, mff hade sina 
chanser och Widell-
Zetterström gör några 
fantastiska räddningar. Tycker 
att DIF kom alltmer in i 
matchen och med några bra 
och hyfsat tidiga byten 
(äntligen!) tog "vi" över mer 
och mer.

I dessa två matcher har vi 
hittat tillbaka till en 
inställning som saknades i 
matcherna innan, kan vi 
fortsätta så här eller blir det 
svårt att hålla i?

Vi har haft vår svacka nu. Det 
kommer bli en strid hela 
vägen Inn i slutet, det känns 
som vi är rustade för det.

Jag tror och hoppas det kan 
fortsätta. Men vi kommer 
troligen inte vinna alla 
matcher under hösten, och 
troligen ha någon sämre 
period igen i höst.

Viktigast är att ta en match i 
taget världens tråkigaste 
uttryck men är otroligt viktigt 
att bara tänka på nästa match 
först ut Degerfors idag där vi 
har revansch att ta efter 0-2 
på Stora valla. 

Jag hade själv svårt att fokusera på 
Malmömatchen eftersom jag fortfarande 
svävade på små blåblåa moln efter 
derbyvinsten. Det var först strax före 
avspark som jag kom in i game mode. 
Som tur är har vi K&T och de tillåter inte 
att någon faller ur ramen. Det kommer 
bli tuffa matcher framöver men jag har 
ingen oro av att fokuset på matcherna 
eller att spelarna inte gör sitt jobb. 

Jag tror att dessa två matcher 
visar vägen inför hösten. Det 
visar på en mental styrka att 
efter två 0-1 underlägen mot 
på förhand svåra motståndare 
ändå knipa 4 poäng. Nu gäller 
det att ha samma inställning 
mot på förhand "lättare" 
motstånd, jobbet måste göras 
DIF!

Så här långt har vi några 
utropstecken, framför allt i 
de senaste matcherna. Är det 
någon speciell av 
våra spelare som imponerat 
på er hittills i år, och varför?

Hjalmar går fr klarhet till 
klarhet inte bara för målen på 
sistone, utan han börjar bli en 
stabil ordinarie spelare i 
försvarslinjen att räkna med. 

Widell Zetterström har visat 
hur bra han kan vara i 
matchen mot Malmö, och 
även resten av säsongen. Han 
kan gå riktigt långt. Samma 
sak med Hjalmar Ekdal som 
liksom JWZ känns ämnad för 
större ligor vad det lider. 
Magnus Eriksson har varit vår 
bästa och viktigaste spelare 
hittills, och är perfekt som 
lagkapten. Haris Radetinac 
som alltid räknas bort, sen 
spelar utan gnäll där tränarna 
vill ha honom för att sedan 
bevisa att han är bäst på sin 
position och tar plats i 
startelvan. Han är otrolig!

Måste ju säga Jakob som tagit 
för sig efter Vasyutins skada. 
Ekdal blir bättre o bättre. 
Rasmus var så bra som man 
trodde. Chili har lyft en nivå 
till tycker jag. 

Svårt att inte nämna Mange; kapten, 
spelfördelare, poängledare, och 
matchavgörare. Allsvenskans enskilt 
viktigaste spelare för ett lag och kanske 
även den bästa. Förutom Mange så 
imponeras jag av Ekdal och Finndell. Två 
spelare som jag inte ens trodde skulle 
spela en minut under den här säsongen. 
Finndell trodde jag dessutom man skulle 
låna ut/sälja i vintras. Ekdal har blivit vår 
mittbacksgeneral, lite som Danielson 
men på ett annat sätt. Detta har 
dessutom lett till att JUL blivit bättre då 
han trivs bättre med den typen av 
spelare bredvid sig snarare än att han är 
den spelaren. Finndell har kanske 
Allsvenskan bästa touch och gör i stort 
sett inga misstag. Han rör sig elegant och 
är en perfekt väggspelare för alla andra 
spelare. Kompletterar mittfältet perfekt. 

J W-Z, lika bra på 
frilägen/reflex-räddningar 
som han är dålig på utsparkar.
Mange Eriksson, enligt mig 
allsvenskans bästa spelare 
(definitivt den jämnaste)
Hjaldini, är så bra att man 
förstår att han "släpptes" av 
bajen. 

Fyra lag i toppen, förutom 
oss: AIK, Elfsborg och Malmö. 
Kommer alla kunna hänga 
med hela loppet ut eller 
släpper någon?

Tror det står mellan oss och 
råtthelvetet, MFF gör för får 
få mål och ska varva 
Allsvenskan med spel i 
Champions League. Elfsborg 
gick på en mina mot 
Östersund, men ska inte 
räknas bort. Hoppas de hakar 
på vi behöver en 
räddningsplanka mot 
råttguldet om vi själva inte 
skulle räcka hela vägen. 

Oerhört svårt att säga. Malmö 
tappar poäng men vi vet alla 
deras kapacitet. Elfsborg som 
går som en klocka och sen 
förlorar mot tabelljumbon. 
Och vi som blandat och gett 
sista tiden men där man ser 
en uppgång. AIK är väl tyvärr 
de jag ser som minst sannolikt 
att de kommer hakas av.

Tror dem fyra lagen är med 
hela vägen faktiskt. Inbördes 
möte bland dem fyra blir ju 
väldigt viktiga. 

Nej, jag tror Elfsborg kommer tappa nu 
när de har fått medias uppmärksamhet. 
Nu kommer kraven och kritiken. Det är 
ett otroligt bra lag, men de är också det 
klart yngsta laget i toppen. Att det åkte 
på en smäll efter tio raka matcher utan 
förlust i Östersund är sånt som händer, 
de spelade dock bra där uppe. Nu möter 
de Malmö, stortorsk där så tror jag vi kan 
glömma dem, annars lever hoppet. De 
övriga tre tror jag alla hänger med till 
omgång 30. 

Jag tror att alla lag hänger 
med hela upploppet, med 
brasklappen att Elfsborg 
kanske galopperar på 
upploppet av ren trötthet.

Kan något annat lag att 
kunna komma ikapp i 
toppen, det är ju tre lag 
(Norrköping, Hammarby och 
Kalmar) som ligger fem 
poäng bakom Malmö

Nej försprånget är för stort i 
paritet till antal matcher som 
är kvar det skulle innebära att 
något lag faller igenom helt på 
slutet vilket verkar osannolikt.

Nej, de kan utmana om 
Europaplatser dvs komma 
ifatt några av topplagen som 
går sämst, men inte utmana 
om guldet.

Tror attt de får tufft att haka 
på topp fyra lagen faktiskt 

Nej, jag tror det är kört för dem. Peking 
har sett bra ut men vi ju hur de 
fluktuerar i sin prestationer så det 
kommer inte få ihop sitt. Hammarby är 
nere i en svacka även om de vann 
turligt/regelvidrigt mot Varberg nu 
senast. Men de och Peking kan säkert 
sno lite pinnar av topplagen under 
hösten.  

Nej!

Degerfors har vi revansch att 
utkräva mot, de inledde bra 
men har haft det svårt på 
slutet, vad blir utmaningen 
för oss idag?

Att hålla tålamodet och 
fortsätta med vårt spel även 
om klockan skulle börja ticka 
på utan att vi inte får Inn 
bollen. 

Underskattning och att ställa 
om från toppmatcher.

Ja, de parkerar säkert bussen 
på tele 2 så hög fart och tidigt 
mål är min förhoppning. 

Starta med en frenesi, ha tålamod om 
bollen inte går in och stoppa Edvardsen. 

Utmaningen blir att ha fullt 
fokus på just denna match. 
Tålamod är en dygd och det 
gäller att laget inte blir 
stressat om målen uteblir.

Hur går det i matchen, och 
vilka gör mål?

Det blir en stabil 3-0 seger 
(Asoro, Mange och Chilli) 

2-0, Asoro och Ekdal gissar jag 
på.

Tror på 2-0 målen Asoro och 
Magnus Eriksson 

3-0, Haris + Asoro + Chili. Tror att DIF (Djurgår'n alltså) 
vinner med 3-1. Vilka som gör 
mål i Djurgår'n vet jag inte 
men Djuric gör mål för 
"Degen".

Namn Fredrik Dahlheim Jonas Teng Martin Johansson Tony Lyden Andreas Widell
Ålder 40 46 45 53 50
Ort Gärdet Södermalm Trollhättan Kungsholmen Blackeberg

Först derbyt mot Hammarby, 
vad har ni att säga, vad eller 
vem vill ny hylla, andra 
reflektioner?

Precis som undertecknat 
förutspådde var nyckeln till 
seger att Mange skulle behöva 
dominera på mittfältet, och 
som han gjorde det! Han var 
inblandad i princip allt utom 
Chillis mål. Gedigen laginsats 
alla gav allt i 90 minuter. 
Stryka att komma igen efter 
det dråpliga baklängesmålet.

Det finns knappt ord. Hela 
laget och ledarstaben måste 
hyllas, men i synnerhet vår 
kapten Magnus Eriksson som 
utöver att vara magnifik på 
planen och inblandad i nästan 
allt framåt, verkligen såg ut 
att axla kaptensrollen och 
sporra lagkamraterna. Hatten 
av för Mange!

ÄNTLIGEN får man väl säga. 
Skönt att slå grönvit på tele2 
arena. Mange var ju gigant 
och drog med sig hela laget 
också. Toppklass rakt igenom 

Jag vill hylla precis alla. ALLA. Efter år av 
naivitet och förluster har DIF till slut 
vuxit upp och spelade sin egen fotboll 
när det behövdes och var cyniska när det 
passade bättre. Dessutom på tårna från 
minut 1, men när Hammarby gör 0-1 
hann jag ändå tänka massa dåliga saker. 
Den här vinsten räddade så mycket mer 
än tre poäng. Kan katapultade oss in i 
guldstriden medans den sänkte hela 
Hammarbys säsong. För en gångs skull 
var det vi som fick näring och energi från 
ett derby istället för att vara våra 
antagonisters räddningsplanka. Att vara 
med i guldracet när man öppnar upp för 
publik är så klart också en stor fördel. DIF 
behöver varje extra krona de kan få efter 
1,5 år av pandemin. 

Det kändes som nu eller aldrig 
(och efter 0-1 aldrig). Starkt av 
laget att vända ett underläge i 
ett derby till seger. Mange 
Eriksson var överlägsen på 
plan och fick äntligen vinna 
ett derby mot bajen. 

Malmömatchen, slutade med 
delad pott, var det rättvist 
eller skulle det slutat 
annorlunda?

Vi ska vara nöjda, det var 
fördel Malmö i klara chaner, 
vi får tacka JWZ för poängen!. 

Jag tycker det var rättvist, 
kanske låg Malmö något 
närmare segern.

Rättvist och en målvakt som 
var grymt bra också

Rättvist, men det hade kunnat sluta med 
både förlust och seger sett till alla 
chanserna som radades upp. Drömmen 
hade så klart varit att Chili hade satt det 
där skott som går i klykan i slutet av 
matchen. 

Jag tycker inte det var 
orättvist. Visst, mff hade sina 
chanser och Widell-
Zetterström gör några 
fantastiska räddningar. Tycker 
att DIF kom alltmer in i 
matchen och med några bra 
och hyfsat tidiga byten 
(äntligen!) tog "vi" över mer 
och mer.

I dessa två matcher har vi 
hittat tillbaka till en 
inställning som saknades i 
matcherna innan, kan vi 
fortsätta så här eller blir det 
svårt att hålla i?

Vi har haft vår svacka nu. Det 
kommer bli en strid hela 
vägen Inn i slutet, det känns 
som vi är rustade för det.

Jag tror och hoppas det kan 
fortsätta. Men vi kommer 
troligen inte vinna alla 
matcher under hösten, och 
troligen ha någon sämre 
period igen i höst.

Viktigast är att ta en match i 
taget världens tråkigaste 
uttryck men är otroligt viktigt 
att bara tänka på nästa match 
först ut Degerfors idag där vi 
har revansch att ta efter 0-2 
på Stora valla. 

Jag hade själv svårt att fokusera på 
Malmömatchen eftersom jag fortfarande 
svävade på små blåblåa moln efter 
derbyvinsten. Det var först strax före 
avspark som jag kom in i game mode. 
Som tur är har vi K&T och de tillåter inte 
att någon faller ur ramen. Det kommer 
bli tuffa matcher framöver men jag har 
ingen oro av att fokuset på matcherna 
eller att spelarna inte gör sitt jobb. 

Jag tror att dessa två matcher 
visar vägen inför hösten. Det 
visar på en mental styrka att 
efter två 0-1 underlägen mot 
på förhand svåra motståndare 
ändå knipa 4 poäng. Nu gäller 
det att ha samma inställning 
mot på förhand "lättare" 
motstånd, jobbet måste göras 
DIF!

Så här långt har vi några 
utropstecken, framför allt i 
de senaste matcherna. Är det 
någon speciell av 
våra spelare som imponerat 
på er hittills i år, och varför?

Hjalmar går fr klarhet till 
klarhet inte bara för målen på 
sistone, utan han börjar bli en 
stabil ordinarie spelare i 
försvarslinjen att räkna med. 

Widell Zetterström har visat 
hur bra han kan vara i 
matchen mot Malmö, och 
även resten av säsongen. Han 
kan gå riktigt långt. Samma 
sak med Hjalmar Ekdal som 
liksom JWZ känns ämnad för 
större ligor vad det lider. 
Magnus Eriksson har varit vår 
bästa och viktigaste spelare 
hittills, och är perfekt som 
lagkapten. Haris Radetinac 
som alltid räknas bort, sen 
spelar utan gnäll där tränarna 
vill ha honom för att sedan 
bevisa att han är bäst på sin 
position och tar plats i 
startelvan. Han är otrolig!

Måste ju säga Jakob som tagit 
för sig efter Vasyutins skada. 
Ekdal blir bättre o bättre. 
Rasmus var så bra som man 
trodde. Chili har lyft en nivå 
till tycker jag. 

Svårt att inte nämna Mange; kapten, 
spelfördelare, poängledare, och 
matchavgörare. Allsvenskans enskilt 
viktigaste spelare för ett lag och kanske 
även den bästa. Förutom Mange så 
imponeras jag av Ekdal och Finndell. Två 
spelare som jag inte ens trodde skulle 
spela en minut under den här säsongen. 
Finndell trodde jag dessutom man skulle 
låna ut/sälja i vintras. Ekdal har blivit vår 
mittbacksgeneral, lite som Danielson 
men på ett annat sätt. Detta har 
dessutom lett till att JUL blivit bättre då 
han trivs bättre med den typen av 
spelare bredvid sig snarare än att han är 
den spelaren. Finndell har kanske 
Allsvenskan bästa touch och gör i stort 
sett inga misstag. Han rör sig elegant och 
är en perfekt väggspelare för alla andra 
spelare. Kompletterar mittfältet perfekt. 

J W-Z, lika bra på 
frilägen/reflex-räddningar 
som han är dålig på utsparkar.
Mange Eriksson, enligt mig 
allsvenskans bästa spelare 
(definitivt den jämnaste)
Hjaldini, är så bra att man 
förstår att han "släpptes" av 
bajen. 

Fyra lag i toppen, förutom 
oss: AIK, Elfsborg och Malmö. 
Kommer alla kunna hänga 
med hela loppet ut eller 
släpper någon?

Tror det står mellan oss och 
råtthelvetet, MFF gör för får 
få mål och ska varva 
Allsvenskan med spel i 
Champions League. Elfsborg 
gick på en mina mot 
Östersund, men ska inte 
räknas bort. Hoppas de hakar 
på vi behöver en 
räddningsplanka mot 
råttguldet om vi själva inte 
skulle räcka hela vägen. 

Oerhört svårt att säga. Malmö 
tappar poäng men vi vet alla 
deras kapacitet. Elfsborg som 
går som en klocka och sen 
förlorar mot tabelljumbon. 
Och vi som blandat och gett 
sista tiden men där man ser 
en uppgång. AIK är väl tyvärr 
de jag ser som minst sannolikt 
att de kommer hakas av.

Tror dem fyra lagen är med 
hela vägen faktiskt. Inbördes 
möte bland dem fyra blir ju 
väldigt viktiga. 

Nej, jag tror Elfsborg kommer tappa nu 
när de har fått medias uppmärksamhet. 
Nu kommer kraven och kritiken. Det är 
ett otroligt bra lag, men de är också det 
klart yngsta laget i toppen. Att det åkte 
på en smäll efter tio raka matcher utan 
förlust i Östersund är sånt som händer, 
de spelade dock bra där uppe. Nu möter 
de Malmö, stortorsk där så tror jag vi kan 
glömma dem, annars lever hoppet. De 
övriga tre tror jag alla hänger med till 
omgång 30. 

Jag tror att alla lag hänger 
med hela upploppet, med 
brasklappen att Elfsborg 
kanske galopperar på 
upploppet av ren trötthet.

Kan något annat lag att 
kunna komma ikapp i 
toppen, det är ju tre lag 
(Norrköping, Hammarby och 
Kalmar) som ligger fem 
poäng bakom Malmö

Nej försprånget är för stort i 
paritet till antal matcher som 
är kvar det skulle innebära att 
något lag faller igenom helt på 
slutet vilket verkar osannolikt.

Nej, de kan utmana om 
Europaplatser dvs komma 
ifatt några av topplagen som 
går sämst, men inte utmana 
om guldet.

Tror attt de får tufft att haka 
på topp fyra lagen faktiskt 

Nej, jag tror det är kört för dem. Peking 
har sett bra ut men vi ju hur de 
fluktuerar i sin prestationer så det 
kommer inte få ihop sitt. Hammarby är 
nere i en svacka även om de vann 
turligt/regelvidrigt mot Varberg nu 
senast. Men de och Peking kan säkert 
sno lite pinnar av topplagen under 
hösten.  

Nej!

Degerfors har vi revansch att 
utkräva mot, de inledde bra 
men har haft det svårt på 
slutet, vad blir utmaningen 
för oss idag?

Att hålla tålamodet och 
fortsätta med vårt spel även 
om klockan skulle börja ticka 
på utan att vi inte får Inn 
bollen. 

Underskattning och att ställa 
om från toppmatcher.

Ja, de parkerar säkert bussen 
på tele 2 så hög fart och tidigt 
mål är min förhoppning. 

Starta med en frenesi, ha tålamod om 
bollen inte går in och stoppa Edvardsen. 

Utmaningen blir att ha fullt 
fokus på just denna match. 
Tålamod är en dygd och det 
gäller att laget inte blir 
stressat om målen uteblir.

Hur går det i matchen, och 
vilka gör mål?

Det blir en stabil 3-0 seger 
(Asoro, Mange och Chilli) 

2-0, Asoro och Ekdal gissar jag 
på.

Tror på 2-0 målen Asoro och 
Magnus Eriksson 

3-0, Haris + Asoro + Chili. Tror att DIF (Djurgår'n alltså) 
vinner med 3-1. Vilka som gör 
mål i Djurgår'n vet jag inte 
men Djuric gör mål för 
"Degen".

Namn Fredrik Dahlheim Jonas Teng Martin Johansson Tony Lyden Andreas Widell
Ålder 40 46 45 53 50
Ort Gärdet Södermalm Trollhättan Kungsholmen Blackeberg

Först derbyt mot Hammarby, 
vad har ni att säga, vad eller 
vem vill ny hylla, andra 
reflektioner?

Precis som undertecknat 
förutspådde var nyckeln till 
seger att Mange skulle behöva 
dominera på mittfältet, och 
som han gjorde det! Han var 
inblandad i princip allt utom 
Chillis mål. Gedigen laginsats 
alla gav allt i 90 minuter. 
Stryka att komma igen efter 
det dråpliga baklängesmålet.

Det finns knappt ord. Hela 
laget och ledarstaben måste 
hyllas, men i synnerhet vår 
kapten Magnus Eriksson som 
utöver att vara magnifik på 
planen och inblandad i nästan 
allt framåt, verkligen såg ut 
att axla kaptensrollen och 
sporra lagkamraterna. Hatten 
av för Mange!

ÄNTLIGEN får man väl säga. 
Skönt att slå grönvit på tele2 
arena. Mange var ju gigant 
och drog med sig hela laget 
också. Toppklass rakt igenom 

Jag vill hylla precis alla. ALLA. Efter år av 
naivitet och förluster har DIF till slut 
vuxit upp och spelade sin egen fotboll 
när det behövdes och var cyniska när det 
passade bättre. Dessutom på tårna från 
minut 1, men när Hammarby gör 0-1 
hann jag ändå tänka massa dåliga saker. 
Den här vinsten räddade så mycket mer 
än tre poäng. Kan katapultade oss in i 
guldstriden medans den sänkte hela 
Hammarbys säsong. För en gångs skull 
var det vi som fick näring och energi från 
ett derby istället för att vara våra 
antagonisters räddningsplanka. Att vara 
med i guldracet när man öppnar upp för 
publik är så klart också en stor fördel. DIF 
behöver varje extra krona de kan få efter 
1,5 år av pandemin. 

Det kändes som nu eller aldrig 
(och efter 0-1 aldrig). Starkt av 
laget att vända ett underläge i 
ett derby till seger. Mange 
Eriksson var överlägsen på 
plan och fick äntligen vinna 
ett derby mot bajen. 

Malmömatchen, slutade med 
delad pott, var det rättvist 
eller skulle det slutat 
annorlunda?

Vi ska vara nöjda, det var 
fördel Malmö i klara chaner, 
vi får tacka JWZ för poängen!. 

Jag tycker det var rättvist, 
kanske låg Malmö något 
närmare segern.

Rättvist och en målvakt som 
var grymt bra också

Rättvist, men det hade kunnat sluta med 
både förlust och seger sett till alla 
chanserna som radades upp. Drömmen 
hade så klart varit att Chili hade satt det 
där skott som går i klykan i slutet av 
matchen. 

Jag tycker inte det var 
orättvist. Visst, mff hade sina 
chanser och Widell-
Zetterström gör några 
fantastiska räddningar. Tycker 
att DIF kom alltmer in i 
matchen och med några bra 
och hyfsat tidiga byten 
(äntligen!) tog "vi" över mer 
och mer.

I dessa två matcher har vi 
hittat tillbaka till en 
inställning som saknades i 
matcherna innan, kan vi 
fortsätta så här eller blir det 
svårt att hålla i?

Vi har haft vår svacka nu. Det 
kommer bli en strid hela 
vägen Inn i slutet, det känns 
som vi är rustade för det.

Jag tror och hoppas det kan 
fortsätta. Men vi kommer 
troligen inte vinna alla 
matcher under hösten, och 
troligen ha någon sämre 
period igen i höst.

Viktigast är att ta en match i 
taget världens tråkigaste 
uttryck men är otroligt viktigt 
att bara tänka på nästa match 
först ut Degerfors idag där vi 
har revansch att ta efter 0-2 
på Stora valla. 

Jag hade själv svårt att fokusera på 
Malmömatchen eftersom jag fortfarande 
svävade på små blåblåa moln efter 
derbyvinsten. Det var först strax före 
avspark som jag kom in i game mode. 
Som tur är har vi K&T och de tillåter inte 
att någon faller ur ramen. Det kommer 
bli tuffa matcher framöver men jag har 
ingen oro av att fokuset på matcherna 
eller att spelarna inte gör sitt jobb. 

Jag tror att dessa två matcher 
visar vägen inför hösten. Det 
visar på en mental styrka att 
efter två 0-1 underlägen mot 
på förhand svåra motståndare 
ändå knipa 4 poäng. Nu gäller 
det att ha samma inställning 
mot på förhand "lättare" 
motstånd, jobbet måste göras 
DIF!

Så här långt har vi några 
utropstecken, framför allt i 
de senaste matcherna. Är det 
någon speciell av 
våra spelare som imponerat 
på er hittills i år, och varför?

Hjalmar går fr klarhet till 
klarhet inte bara för målen på 
sistone, utan han börjar bli en 
stabil ordinarie spelare i 
försvarslinjen att räkna med. 

Widell Zetterström har visat 
hur bra han kan vara i 
matchen mot Malmö, och 
även resten av säsongen. Han 
kan gå riktigt långt. Samma 
sak med Hjalmar Ekdal som 
liksom JWZ känns ämnad för 
större ligor vad det lider. 
Magnus Eriksson har varit vår 
bästa och viktigaste spelare 
hittills, och är perfekt som 
lagkapten. Haris Radetinac 
som alltid räknas bort, sen 
spelar utan gnäll där tränarna 
vill ha honom för att sedan 
bevisa att han är bäst på sin 
position och tar plats i 
startelvan. Han är otrolig!

Måste ju säga Jakob som tagit 
för sig efter Vasyutins skada. 
Ekdal blir bättre o bättre. 
Rasmus var så bra som man 
trodde. Chili har lyft en nivå 
till tycker jag. 

Svårt att inte nämna Mange; kapten, 
spelfördelare, poängledare, och 
matchavgörare. Allsvenskans enskilt 
viktigaste spelare för ett lag och kanske 
även den bästa. Förutom Mange så 
imponeras jag av Ekdal och Finndell. Två 
spelare som jag inte ens trodde skulle 
spela en minut under den här säsongen. 
Finndell trodde jag dessutom man skulle 
låna ut/sälja i vintras. Ekdal har blivit vår 
mittbacksgeneral, lite som Danielson 
men på ett annat sätt. Detta har 
dessutom lett till att JUL blivit bättre då 
han trivs bättre med den typen av 
spelare bredvid sig snarare än att han är 
den spelaren. Finndell har kanske 
Allsvenskan bästa touch och gör i stort 
sett inga misstag. Han rör sig elegant och 
är en perfekt väggspelare för alla andra 
spelare. Kompletterar mittfältet perfekt. 

J W-Z, lika bra på 
frilägen/reflex-räddningar 
som han är dålig på utsparkar.
Mange Eriksson, enligt mig 
allsvenskans bästa spelare 
(definitivt den jämnaste)
Hjaldini, är så bra att man 
förstår att han "släpptes" av 
bajen. 

Fyra lag i toppen, förutom 
oss: AIK, Elfsborg och Malmö. 
Kommer alla kunna hänga 
med hela loppet ut eller 
släpper någon?

Tror det står mellan oss och 
råtthelvetet, MFF gör för får 
få mål och ska varva 
Allsvenskan med spel i 
Champions League. Elfsborg 
gick på en mina mot 
Östersund, men ska inte 
räknas bort. Hoppas de hakar 
på vi behöver en 
räddningsplanka mot 
råttguldet om vi själva inte 
skulle räcka hela vägen. 

Oerhört svårt att säga. Malmö 
tappar poäng men vi vet alla 
deras kapacitet. Elfsborg som 
går som en klocka och sen 
förlorar mot tabelljumbon. 
Och vi som blandat och gett 
sista tiden men där man ser 
en uppgång. AIK är väl tyvärr 
de jag ser som minst sannolikt 
att de kommer hakas av.

Tror dem fyra lagen är med 
hela vägen faktiskt. Inbördes 
möte bland dem fyra blir ju 
väldigt viktiga. 

Nej, jag tror Elfsborg kommer tappa nu 
när de har fått medias uppmärksamhet. 
Nu kommer kraven och kritiken. Det är 
ett otroligt bra lag, men de är också det 
klart yngsta laget i toppen. Att det åkte 
på en smäll efter tio raka matcher utan 
förlust i Östersund är sånt som händer, 
de spelade dock bra där uppe. Nu möter 
de Malmö, stortorsk där så tror jag vi kan 
glömma dem, annars lever hoppet. De 
övriga tre tror jag alla hänger med till 
omgång 30. 

Jag tror att alla lag hänger 
med hela upploppet, med 
brasklappen att Elfsborg 
kanske galopperar på 
upploppet av ren trötthet.

Kan något annat lag att 
kunna komma ikapp i 
toppen, det är ju tre lag 
(Norrköping, Hammarby och 
Kalmar) som ligger fem 
poäng bakom Malmö

Nej försprånget är för stort i 
paritet till antal matcher som 
är kvar det skulle innebära att 
något lag faller igenom helt på 
slutet vilket verkar osannolikt.

Nej, de kan utmana om 
Europaplatser dvs komma 
ifatt några av topplagen som 
går sämst, men inte utmana 
om guldet.

Tror attt de får tufft att haka 
på topp fyra lagen faktiskt 

Nej, jag tror det är kört för dem. Peking 
har sett bra ut men vi ju hur de 
fluktuerar i sin prestationer så det 
kommer inte få ihop sitt. Hammarby är 
nere i en svacka även om de vann 
turligt/regelvidrigt mot Varberg nu 
senast. Men de och Peking kan säkert 
sno lite pinnar av topplagen under 
hösten.  

Nej!

Degerfors har vi revansch att 
utkräva mot, de inledde bra 
men har haft det svårt på 
slutet, vad blir utmaningen 
för oss idag?

Att hålla tålamodet och 
fortsätta med vårt spel även 
om klockan skulle börja ticka 
på utan att vi inte får Inn 
bollen. 

Underskattning och att ställa 
om från toppmatcher.

Ja, de parkerar säkert bussen 
på tele 2 så hög fart och tidigt 
mål är min förhoppning. 

Starta med en frenesi, ha tålamod om 
bollen inte går in och stoppa Edvardsen. 

Utmaningen blir att ha fullt 
fokus på just denna match. 
Tålamod är en dygd och det 
gäller att laget inte blir 
stressat om målen uteblir.

Hur går det i matchen, och 
vilka gör mål?

Det blir en stabil 3-0 seger 
(Asoro, Mange och Chilli) 

2-0, Asoro och Ekdal gissar jag 
på.

Tror på 2-0 målen Asoro och 
Magnus Eriksson 

3-0, Haris + Asoro + Chili. Tror att DIF (Djurgår'n alltså) 
vinner med 3-1. Vilka som gör 
mål i Djurgår'n vet jag inte 
men Djuric gör mål för 
"Degen".

Namn Fredrik Dahlheim Jonas Teng Martin Johansson Tony Lyden Andreas Widell
Ålder 40 46 45 53 50
Ort Gärdet Södermalm Trollhättan Kungsholmen Blackeberg

Först derbyt mot Hammarby, 
vad har ni att säga, vad eller 
vem vill ny hylla, andra 
reflektioner?

Precis som undertecknat 
förutspådde var nyckeln till 
seger att Mange skulle behöva 
dominera på mittfältet, och 
som han gjorde det! Han var 
inblandad i princip allt utom 
Chillis mål. Gedigen laginsats 
alla gav allt i 90 minuter. 
Stryka att komma igen efter 
det dråpliga baklängesmålet.

Det finns knappt ord. Hela 
laget och ledarstaben måste 
hyllas, men i synnerhet vår 
kapten Magnus Eriksson som 
utöver att vara magnifik på 
planen och inblandad i nästan 
allt framåt, verkligen såg ut 
att axla kaptensrollen och 
sporra lagkamraterna. Hatten 
av för Mange!

ÄNTLIGEN får man väl säga. 
Skönt att slå grönvit på tele2 
arena. Mange var ju gigant 
och drog med sig hela laget 
också. Toppklass rakt igenom 

Jag vill hylla precis alla. ALLA. Efter år av 
naivitet och förluster har DIF till slut 
vuxit upp och spelade sin egen fotboll 
när det behövdes och var cyniska när det 
passade bättre. Dessutom på tårna från 
minut 1, men när Hammarby gör 0-1 
hann jag ändå tänka massa dåliga saker. 
Den här vinsten räddade så mycket mer 
än tre poäng. Kan katapultade oss in i 
guldstriden medans den sänkte hela 
Hammarbys säsong. För en gångs skull 
var det vi som fick näring och energi från 
ett derby istället för att vara våra 
antagonisters räddningsplanka. Att vara 
med i guldracet när man öppnar upp för 
publik är så klart också en stor fördel. DIF 
behöver varje extra krona de kan få efter 
1,5 år av pandemin. 

Det kändes som nu eller aldrig 
(och efter 0-1 aldrig). Starkt av 
laget att vända ett underläge i 
ett derby till seger. Mange 
Eriksson var överlägsen på 
plan och fick äntligen vinna 
ett derby mot bajen. 

Malmömatchen, slutade med 
delad pott, var det rättvist 
eller skulle det slutat 
annorlunda?

Vi ska vara nöjda, det var 
fördel Malmö i klara chaner, 
vi får tacka JWZ för poängen!. 

Jag tycker det var rättvist, 
kanske låg Malmö något 
närmare segern.

Rättvist och en målvakt som 
var grymt bra också

Rättvist, men det hade kunnat sluta med 
både förlust och seger sett till alla 
chanserna som radades upp. Drömmen 
hade så klart varit att Chili hade satt det 
där skott som går i klykan i slutet av 
matchen. 

Jag tycker inte det var 
orättvist. Visst, mff hade sina 
chanser och Widell-
Zetterström gör några 
fantastiska räddningar. Tycker 
att DIF kom alltmer in i 
matchen och med några bra 
och hyfsat tidiga byten 
(äntligen!) tog "vi" över mer 
och mer.

I dessa två matcher har vi 
hittat tillbaka till en 
inställning som saknades i 
matcherna innan, kan vi 
fortsätta så här eller blir det 
svårt att hålla i?

Vi har haft vår svacka nu. Det 
kommer bli en strid hela 
vägen Inn i slutet, det känns 
som vi är rustade för det.

Jag tror och hoppas det kan 
fortsätta. Men vi kommer 
troligen inte vinna alla 
matcher under hösten, och 
troligen ha någon sämre 
period igen i höst.

Viktigast är att ta en match i 
taget världens tråkigaste 
uttryck men är otroligt viktigt 
att bara tänka på nästa match 
först ut Degerfors idag där vi 
har revansch att ta efter 0-2 
på Stora valla. 

Jag hade själv svårt att fokusera på 
Malmömatchen eftersom jag fortfarande 
svävade på små blåblåa moln efter 
derbyvinsten. Det var först strax före 
avspark som jag kom in i game mode. 
Som tur är har vi K&T och de tillåter inte 
att någon faller ur ramen. Det kommer 
bli tuffa matcher framöver men jag har 
ingen oro av att fokuset på matcherna 
eller att spelarna inte gör sitt jobb. 

Jag tror att dessa två matcher 
visar vägen inför hösten. Det 
visar på en mental styrka att 
efter två 0-1 underlägen mot 
på förhand svåra motståndare 
ändå knipa 4 poäng. Nu gäller 
det att ha samma inställning 
mot på förhand "lättare" 
motstånd, jobbet måste göras 
DIF!

Så här långt har vi några 
utropstecken, framför allt i 
de senaste matcherna. Är det 
någon speciell av 
våra spelare som imponerat 
på er hittills i år, och varför?

Hjalmar går fr klarhet till 
klarhet inte bara för målen på 
sistone, utan han börjar bli en 
stabil ordinarie spelare i 
försvarslinjen att räkna med. 

Widell Zetterström har visat 
hur bra han kan vara i 
matchen mot Malmö, och 
även resten av säsongen. Han 
kan gå riktigt långt. Samma 
sak med Hjalmar Ekdal som 
liksom JWZ känns ämnad för 
större ligor vad det lider. 
Magnus Eriksson har varit vår 
bästa och viktigaste spelare 
hittills, och är perfekt som 
lagkapten. Haris Radetinac 
som alltid räknas bort, sen 
spelar utan gnäll där tränarna 
vill ha honom för att sedan 
bevisa att han är bäst på sin 
position och tar plats i 
startelvan. Han är otrolig!

Måste ju säga Jakob som tagit 
för sig efter Vasyutins skada. 
Ekdal blir bättre o bättre. 
Rasmus var så bra som man 
trodde. Chili har lyft en nivå 
till tycker jag. 

Svårt att inte nämna Mange; kapten, 
spelfördelare, poängledare, och 
matchavgörare. Allsvenskans enskilt 
viktigaste spelare för ett lag och kanske 
även den bästa. Förutom Mange så 
imponeras jag av Ekdal och Finndell. Två 
spelare som jag inte ens trodde skulle 
spela en minut under den här säsongen. 
Finndell trodde jag dessutom man skulle 
låna ut/sälja i vintras. Ekdal har blivit vår 
mittbacksgeneral, lite som Danielson 
men på ett annat sätt. Detta har 
dessutom lett till att JUL blivit bättre då 
han trivs bättre med den typen av 
spelare bredvid sig snarare än att han är 
den spelaren. Finndell har kanske 
Allsvenskan bästa touch och gör i stort 
sett inga misstag. Han rör sig elegant och 
är en perfekt väggspelare för alla andra 
spelare. Kompletterar mittfältet perfekt. 

J W-Z, lika bra på 
frilägen/reflex-räddningar 
som han är dålig på utsparkar.
Mange Eriksson, enligt mig 
allsvenskans bästa spelare 
(definitivt den jämnaste)
Hjaldini, är så bra att man 
förstår att han "släpptes" av 
bajen. 

Fyra lag i toppen, förutom 
oss: AIK, Elfsborg och Malmö. 
Kommer alla kunna hänga 
med hela loppet ut eller 
släpper någon?

Tror det står mellan oss och 
råtthelvetet, MFF gör för får 
få mål och ska varva 
Allsvenskan med spel i 
Champions League. Elfsborg 
gick på en mina mot 
Östersund, men ska inte 
räknas bort. Hoppas de hakar 
på vi behöver en 
räddningsplanka mot 
råttguldet om vi själva inte 
skulle räcka hela vägen. 

Oerhört svårt att säga. Malmö 
tappar poäng men vi vet alla 
deras kapacitet. Elfsborg som 
går som en klocka och sen 
förlorar mot tabelljumbon. 
Och vi som blandat och gett 
sista tiden men där man ser 
en uppgång. AIK är väl tyvärr 
de jag ser som minst sannolikt 
att de kommer hakas av.

Tror dem fyra lagen är med 
hela vägen faktiskt. Inbördes 
möte bland dem fyra blir ju 
väldigt viktiga. 

Nej, jag tror Elfsborg kommer tappa nu 
när de har fått medias uppmärksamhet. 
Nu kommer kraven och kritiken. Det är 
ett otroligt bra lag, men de är också det 
klart yngsta laget i toppen. Att det åkte 
på en smäll efter tio raka matcher utan 
förlust i Östersund är sånt som händer, 
de spelade dock bra där uppe. Nu möter 
de Malmö, stortorsk där så tror jag vi kan 
glömma dem, annars lever hoppet. De 
övriga tre tror jag alla hänger med till 
omgång 30. 

Jag tror att alla lag hänger 
med hela upploppet, med 
brasklappen att Elfsborg 
kanske galopperar på 
upploppet av ren trötthet.

Kan något annat lag att 
kunna komma ikapp i 
toppen, det är ju tre lag 
(Norrköping, Hammarby och 
Kalmar) som ligger fem 
poäng bakom Malmö

Nej försprånget är för stort i 
paritet till antal matcher som 
är kvar det skulle innebära att 
något lag faller igenom helt på 
slutet vilket verkar osannolikt.

Nej, de kan utmana om 
Europaplatser dvs komma 
ifatt några av topplagen som 
går sämst, men inte utmana 
om guldet.

Tror attt de får tufft att haka 
på topp fyra lagen faktiskt 

Nej, jag tror det är kört för dem. Peking 
har sett bra ut men vi ju hur de 
fluktuerar i sin prestationer så det 
kommer inte få ihop sitt. Hammarby är 
nere i en svacka även om de vann 
turligt/regelvidrigt mot Varberg nu 
senast. Men de och Peking kan säkert 
sno lite pinnar av topplagen under 
hösten.  

Nej!

Degerfors har vi revansch att 
utkräva mot, de inledde bra 
men har haft det svårt på 
slutet, vad blir utmaningen 
för oss idag?

Att hålla tålamodet och 
fortsätta med vårt spel även 
om klockan skulle börja ticka 
på utan att vi inte får Inn 
bollen. 

Underskattning och att ställa 
om från toppmatcher.

Ja, de parkerar säkert bussen 
på tele 2 så hög fart och tidigt 
mål är min förhoppning. 

Starta med en frenesi, ha tålamod om 
bollen inte går in och stoppa Edvardsen. 

Utmaningen blir att ha fullt 
fokus på just denna match. 
Tålamod är en dygd och det 
gäller att laget inte blir 
stressat om målen uteblir.

Hur går det i matchen, och 
vilka gör mål?

Det blir en stabil 3-0 seger 
(Asoro, Mange och Chilli) 

2-0, Asoro och Ekdal gissar jag 
på.

Tror på 2-0 målen Asoro och 
Magnus Eriksson 

3-0, Haris + Asoro + Chili. Tror att DIF (Djurgår'n alltså) 
vinner med 3-1. Vilka som gör 
mål i Djurgår'n vet jag inte 
men Djuric gör mål för 
"Degen".
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Degerfors
Bildades 1907
2021 spelar man sin 30:e säsong i högsta serien
2020: tvåa i Superettan
Hemmaarena: Stora Valla (7 500) 
Publikrekord:  21 065 mot IFK Norrköping den 1 
september 1963
Tränare Tobias Solberg och Andreas Holmberg (sedan 
2020)
Bästa placering Allsvenskan Stora silvret 1941, 1963
Svenska cupen 1993

Truppförändningar 2021:
Spelare IN: Adhavan Rajamohan, Nicklas Maripuu (Akropolis IF), Sargon Abraham (IFK 
Göteborg), Anton Kralj (Sandefjord), Abdelrahman Saidi (Norrby IF), Jonathan Tamimi 
(Mjällby AIF), Sean Sabetkar (Västerås SK)
Sommarfönstret: Justin Salmon (Västerås SK), Nikola Djurdjic (Kontraktslös, senast 
Chengdu Better City, CN), Axel Lindahl (FK Bodö/Glimt, NO, lån), Alfie Whiteman (Tot-
tenham, lån), Jakob Andersson (U19)

Spelare UT: Jacob Ortmark (IK Sirius), Emil Portén (ny klubb ej klar), Axel Lindahl 
(Bodö/Glimt)*, Marcus Astvald (Östers IF), Erik Grandelius, José Segura Bonilla (Åtvida-
bergs FF, lån), Linus Olsson (Åtvidabergs FF)
Sommarfönstret: Hugo Claesson (FC Gute, lån), Ismael Diawara (Malmö FF),  D a n i e l 
Janevski (Mjölndalen)

Senaste resultaten - målskyttar Degerfors inom parantes
DEG-Sirius  1-2 (Bertilsson)
Kalmar-DEG  4-1 (Edvardsen)
DEG-Mjällby  0-2
Malmö-DEG  3-0
Sleipner-DEG Sv.cup 1-8 (Abraham 4, Dahlström 4)

Senaste laguppställning (3-4-3)
Allsvenskan omg 19 18 sept Degerfors - Sirius 1-2 (0-1)

A Whiteman
S Sabetkar, O Ekroth, S Olsson

E Lindell (66), A Carlén, C Gravius, A Lindahl (76)
S Saidi (84), V Edvardsen, N Djurdjic (76)

Avbytare:
J Gal (MV), J Bertilsson (66), J Tamimi (76), V Dahlström (76), 

V Abraham (84), J Andersson (U), A Rajamohan
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Degerfors som är nykomlingar i årets All-
svenska har inte spelat i högsta serien se-
dan 1997, men var under 1940-50-talet ett 
av det viktigaste lagen i serien. 
Ser man på maratontabellen är laget på 
sextonde plats med sina 29 säsonger i hög-
sta serien. 

i årets serie inledde man starkt och var 
med på övrehalvan av tabellen under en 
tid. Segrar hemma mot oss och borta mot 
Göteborg imponerade. Men ser man till 
statistiken på matcherna är man skapar 
man ofta inte så många målchanser utan 
det är upptill anfallarna att utnyttja chan-
serna när de dyker upp. Och Edvardsen 
har gjort det bra och är precis efter Mag-
nus Eriksson i poängligan med nio mål 
och fyra assist så här långt. 

Att man tappade målvakten Diawara som 
var en av lagets viktigaste spelare under 
första halvan till Malmö ger förstås ett av-
bräck. Ersättaren kommer från Tottenham 
på lån, Alfie Whiteman men än så länge 
har han inte haft det så lätt. 

Degerfors har ett bra läge för att klara sig 
kvar i serien men poängen måste börja 
komma in annars kanske Mjällby kommer 
att närma sig än mer...

 
STEFAN ERLANDSSON

Nykomlingar men klassiskt lag

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

                                      

I den högsta serien  
                
Allsvenskan  37 18 10 9 69-48
Råsunda 5  3 1    1     13-4           
Stadion 13 8 5 0 27-14  
Tele2Arena  6 0  2  4  7-12 

Kval till Allsvenskan 2 1 0 1 3-3
Stadion 1992 1 1 0 0 2-0

Näst högsta Serien 6 5 1 0 16-5
Stadion 3 3 0 0 10-1

Senaste årens möten
 Hemma  Borta
2021    0-2
2018 (cup) 6-0
2017 (cup) 1-2

Svenska Cupen                 3  2  0  1  9-3    
Stadion 1951 1  1  0  0  2-1
Tele2 Arena  2  1  0  1  7-2 

BENGT EKSTEDT
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AIK 19 12 4 3 29-15 14 40
Djurgårdens IF 19 11 5 331-15 16 38
IF Elfsborg 19 11 3 5 34-20 14 36
Malmö FF 19 10 5 4 39-23 16 35
IFK Norrköping 19 9 3 7 28-19 9 30
Hammarby IF 19 8 6 5 31-26 5 30
Kalmar FF 19 8 6 5 21-20 1 30
Varbergs BoIS 19 7 5 7 23-24 -1 26
IK Sirius 19 7 5 7 20-28 -8 26
BK Häcken 19 6 5 8 29-29 0 23
IFK Göteborg 19 5 7 7 24-26 -2 22
Halmstads BK 19 4 8 7 13-17 -4 20
Degerfors IF 19 5 3 11 19-35 -16 18
Mjällby AIF 19 3 8 8 13-19 -6 17
Örebro SK 19 3 4 12 12-37 -25 13
Östersunds FK 19 3 3 13 19-32 -13 12

Tabellen uppdaterad 20 sept

Omgång 18
11 september IK Sirius FK - Östersund 1 - 0

Malmö FF - IFK Norrköping FK 1 - 1
12 september Djurgården - Hammarby 4 - 1

Kalmar FF - Degerfors IF 4 - 1
IFK Göteborg - Halmstad 2 - 0

13 september IF Elfsborg - BK Häcken 4 - 2
Mjällby AIF - AIK 0 - 0
Örebro - Varbergs BoIS FC 0 - 3
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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 -

Omgång 21
25 september Malmö FF - Örebro
26 september Mjällby AIF - IF Elfsborg

Östersund - Djurgården
BK Häcken - Hammarby
IFK Norrköping FK - Varbergs BoIS FC

27 september Degerfors IF - AIK
Halmstad - IK Sirius FK
IFK Göteborg - Kalmar FF

Omgång 22
1 oktober IF Elfsborg - IFK Göteborg
2 oktober Varbergs BoIS FC - Degerfors IF

Halmstad - Östersund
3 oktober AIK - Djurgården

Kalmar FF - IK Sirius FK
Örebro - BK Häcken
IFK Norrköping FK - Hammarby
Malmö FF - Mjällby AIF NICKLAS TJELLANDER 

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

nicklas.tjellander@pipelinenordic.se

Karlavägen 104, 105 51 Stockholm   
  Sweden
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Omgång 19
18 september Degerfors IF - IK Sirius FK 1 - 2

BK Häcken - Mjällby AIF 1 - 1
Malmö FF - Djurgården 0 - 0

19 september IFK Norrköping FK - Örebro 3 - 0
Östersund - IF Elfsborg 3 - 1
Halmstad - Kalmar FF 0 - 1

20 september AIK - IFK Göteborg 3 - 1
Hammarby - Varbergs BoIS FC 1 - 0

Omgång 23
16 oktober Degerfors IF - Halmstad

Östersund - Malmö FF
IK Sirius FK - Varbergs BoIS FC

17 oktober Hammarby - AIK
Mjällby AIF - Kalmar FF
IFK Göteborg - Örebro

18 oktober BK Häcken - IFK Norrköping FK
Djurgården - IF Elfsborg

Omgång 24
23 oktober Djurgården - Kalmar FF

BK Häcken - Halmstad
24 oktober Hammarby - Östersund

IF Elfsborg - IK Sirius FK
Mjällby AIF - IFK Göteborg
AIK - IFK Norrköping FK
Varbergs BoIS FC - Malmö FF

25 oktober Örebro - Degerfors IF
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Skytteliga
5 Witry* 11 Adegbenro (NOR)
4 Bärkroth, Chilufya 9 Colak (MFF), Edvardsen (DEG), Jeremejeff (BKH)
3 Finndell, Eriksson     Kouakou (SIR)

Passningsliga
11 Eriksson 8 Christiansen (MFF), J Ring
2 Chilufya, Käck 7 Jeahze (HIF), Wålemark (BKH)
   Bärkroth, Holmberg, Witry* 6 Selmani (HIF)

Poängliga
14 Eriksson 3+11 13 Edvardsen (DEG) 9+4
6 Witry* 5+1, Chilufya 4+2 13 Adegbenro (NOR) 11+2
   Bärkroth 4+2 12 Berg (KFF) 7+5

Varningar
4 Schüller 8 Hellborg (SIR), S Larsson (AIK)
3 Une Larsson 7 Skovgaard Larsen** (ÖSK), Zackrisson (VAR)
2 Witry*, Finndell, Käck 6 Kričak (MAIF), Faltsetas (BKH)
** 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), Örebro

1 Halmstads BK, Östersunds FK; BK Häcken
   Mjällby AIF, Malmö, Elfsborg

Varningar (lag)
21 DIF 54 Varberg
 48 Häcken

42 Örebro, Östersund
41 Hammarby
40 Elfsborg
38 Mjällby
35 Malmö, Degerfors
34 Sirius
32 AIK, Kalmar
29 Göteborg, Norrköping
22 Halmstad

Avstängningar (lag)
2 DIF 14 Varberg, Malmö

11 Häcken
 10 Örebro

9 Örebro, Mjällby

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

Straffar, för (Lag, % som gått i mål)
3 DIF (67%) 5 Häcken (100%), Göteborg (60%)

4 Elfsborg (75%)
 2 Varberg, Degerfors, Malmö, Kalmar (alla 100%)

1 AIK, Halmstad, Sirius, Hammarby (100%) 
   Mjällby, Norrköping, Östersund (0%)

Straffar, emot (Lag, % som gått i mål)
1 DIF (100%) 6 Häcken (83%)

5 Örebro (80%)
3 Elfsborg (67%)
2 Degerfors, Varberg, Mjällby, Göteborg, 
   Östersund (100%) Malmö, Hammarby (50%)
1 IKS (100%), HBK, NOR (0%)

Räddningsprocent
76,5% Vasyutin 6 matcher 86,7% Nordfeldt (AIK) 4 matcher
75,7% Widell Zetterström 12 m 80,6% Eriksson (MAIF) 9 matcher
50% Vaiho 1 match 80,0% Dovin (HIF) 4 matcher

Hållit nollan
6 Widell Zetterström 8 Rönning (IFE)
3 Vasyutin 7 Hägg Johansson (KFF)

6 Anetis (GBG), Janošević (AIK)

Nyckelpassningar
60 Eriksson 51 Jehaze (HIF)
29 Witry* 48 O Berg (KFF)
20 Chilufya 47 S Larsson (AIK)
En nyckelpassning är en passning som leder till ett avslut på mål.

Bollåtererövringar
145 Schüller 156 Ekpolo (BKH)
135 Eriksson 152 Strand (IFE)
110 Witry* 148 Romario (KFF)

Målrikaste match
Hammarby Degerfors 5-1 (omg10)
Djurgården-Sirius 5-1 (omg 11)
Elfsborg - Häcken 4 -2 (omg 18)

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

Avstängda omg 20
Ola Toivonen MFF (Skadad!) Avstängd t 23/9 olämpligt uppförande isb med match
Anders Bleg Christiansen, MFF Gula Kort
Lucas Hägg Johansson KFF Gula Kort
Kadir Hodzic MAIF Gula Kort
Victor Gustafson MAIF Gula Kort
Svein Aron Gudjohnsen IFE Utvisad omg 19
Isak Ssali Ssewankambo ÖFK Gula Kort
Nasro Moro Utvisad omg 18, avst omg 19-21

Skytteliga
5 Witry* 11 Adegbenro (NOR)
4 Bärkroth, Chilufya 9 Colak (MFF), Edvardsen (DEG), Jeremejeff (BKH)
3 Finndell, Eriksson     Kouakou (SIR)

Passningsliga
11 Eriksson 8 Christiansen (MFF), J Ring
2 Chilufya, Käck 7 Jeahze (HIF), Wålemark (BKH)
   Bärkroth, Holmberg, Witry* 6 Selmani (HIF)

Poängliga
14 Eriksson 3+11 13 Edvardsen (DEG) 9+4
6 Witry* 5+1, Chilufya 4+2 13 Adegbenro (NOR) 11+2
   Bärkroth 4+2 12 Berg (KFF) 7+5

Varningar
4 Schüller 8 Hellborg (SIR), S Larsson (AIK)
3 Une Larsson 7 Skovgaard Larsen** (ÖSK), Zackrisson (VAR)
2 Witry*, Finndell, Käck 6 Kričak (MAIF), Faltsetas (BKH)
** 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), Örebro

1 Halmstads BK, Östersunds FK; BK Häcken
   Mjällby AIF, Malmö, Elfsborg

Varningar (lag)
21 DIF 54 Varberg
 48 Häcken

42 Örebro, Östersund
41 Hammarby
40 Elfsborg
38 Mjällby
35 Malmö, Degerfors
34 Sirius
32 AIK, Kalmar
29 Göteborg, Norrköping
22 Halmstad

Avstängningar (lag)
2 DIF 14 Varberg, Malmö

11 Häcken
 10 Örebro

9 Örebro, Mjällby

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

Straffar, för (Lag, % som gått i mål)
3 DIF (67%) 5 Häcken (100%), Göteborg (60%)

4 Elfsborg (75%)
 2 Varberg, Degerfors, Malmö, Kalmar (alla 100%)

1 AIK, Halmstad, Sirius, Hammarby (100%) 
   Mjällby, Norrköping, Östersund (0%)

Straffar, emot (Lag, % som gått i mål)
1 DIF (100%) 6 Häcken (83%)

5 Örebro (80%)
3 Elfsborg (67%)
2 Degerfors, Varberg, Mjällby, Göteborg, 
   Östersund (100%) Malmö, Hammarby (50%)
1 IKS (100%), HBK, NOR (0%)

Räddningsprocent
76,5% Vasyutin 6 matcher 86,7% Nordfeldt (AIK) 4 matcher
75,7% Widell Zetterström 12 m 80,6% Eriksson (MAIF) 9 matcher
50% Vaiho 1 match 80,0% Dovin (HIF) 4 matcher

Hållit nollan
6 Widell Zetterström 8 Rönning (IFE)
3 Vasyutin 7 Hägg Johansson (KFF)

6 Anetis (GBG), Janošević (AIK)

Nyckelpassningar
60 Eriksson 51 Jehaze (HIF)
29 Witry* 48 O Berg (KFF)
20 Chilufya 47 S Larsson (AIK)
En nyckelpassning är en passning som leder till ett avslut på mål.

Bollåtererövringar
145 Schüller 156 Ekpolo (BKH)
135 Eriksson 152 Strand (IFE)
110 Witry* 148 Romario (KFF)

Målrikaste match
Hammarby Degerfors 5-1 (omg10)
Djurgården-Sirius 5-1 (omg 11)
Elfsborg - Häcken 4 -2 (omg 18)

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

Avstängda omg 20
Ola Toivonen MFF (Skadad!) Avstängd t 23/9 olämpligt uppförande isb med match
Anders Bleg Christiansen, MFF Gula Kort
Lucas Hägg Johansson KFF Gula Kort
Kadir Hodzic MAIF Gula Kort
Victor Gustafson MAIF Gula Kort
Svein Aron Gudjohnsen IFE Utvisad omg 19
Isak Ssali Ssewankambo ÖFK Gula Kort
Nasro Moro Utvisad omg 18, avst omg 19-21
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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 19 14 b b b b ! ! ! * * * *
12 sep Hammarby IF H 4-1 1 9 120 Andreas Ekberg b 1 k  1 1         b 14 13 b 1         b 2 10 ! ! ! * * * *
18 sep Malmö FF B 1-1 2 5 532 Mohammed Al-Hakim b 1 k b 13 b b 9 10 2 ! ! ! * * * *
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 191 1335 1428 1620 1504 1710 1059 583 27 350 1296 1426 566 753 988 1064 113 52 266 0 0 64 1080 5 0 0 0 70 0 0 0 1260 0

Mål 2 2 3 2 1 2 3 4 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 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 19 14 b b b b ! ! ! * * * *
12 sep Hammarby IF H 4-1 1 9 120 Andreas Ekberg b 1 k  1 1         b 14 13 b 1         b 2 10 ! ! ! * * * *
18 sep Malmö FF B 1-1 2 5 532 Mohammed Al-Hakim b 1 k b 13 b b 9 10 2 ! ! ! * * * *
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 191 1335 1428 1620 1504 1710 1059 583 27 350 1296 1426 566 753 988 1064 113 52 266 0 0 64 1080 5 0 0 0 70 0 0 0 1260 0

Mål 2 2 3 2 1 2 3 4 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  Alfie Whiteman
 25  Jeffrey Gal
 26 Hugo Claessson

 2  Gustav Granath
 3  Jonathan Tamimi-Syberg
 5  Oliver Ekroth
 7  Sebastian Olsson
 12  Erik Lindell
 15  Axel Lindahl
 15  Sean Sabetkar
 17  Anton Kralj
 20  Christoffer Wiktorsson
 22 Tufve Östlund

 6  Nicklas Maripuu
 8  Ferhad Ayaz
 9  Johan Bertilsson
 11  Christos Gravius
 15  Jakob Andersson
 19  Abdelrahman Saidi
 21  Adam Carlén
 22  Justin Salmon
 23  Adhavan Rajamohan

 10  Sargon Abraham
 14  Villiam Dahlström
 16  Victor Edvardsen
 40  Nikola Djurdjic
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Kommande matcher
26 september Östersund FK - Djurgården omg 21

3 oktober AIK - Djurgården omg 22
18 oktober Djurgården - Elfsborg omg 23
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Dagens domarteam: 
Huvuddomare Granit Maqedonci

Assisterande Domare: Per Rehnlund, Andreas Svensson,Fjärdedomare: Jasmin Svraka   
 - 
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