
Allsvenskan 2021
Omgång 20

MATCHPROGRAM

Djurgården -  IF Elfsborg
18 oktober 2021 19:00 Tele2 Arena

Pris 30 kr



Chefredaktör, ansvarig utgivare och layout:
Stefan Erlandsson 
Medarbetrare i detta program, Bengt Ekstedt 
Foto: Bildbyrån, Nobbes DJurgårdsbilder

Omslag: Laget tackar publiken efter segern borta mot 
Östersund

Momsreg:  SE 700903009401 

Texter och foton skickas till text@bagspannaren.se

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

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

Olle Eriksson 1979-2021

Olle har lämnat oss med stor saknad och sorg. 
Efter en kort tids sjukdom gick Olle bort i för-
ra veckan.

Olle, som även skrev för Djurgårdsfamiljen, 
har varit en del av Bågspännaren under de två 
senaste åren. 

Olle var en engagerad och fin människa 
som jag fick äran att känna under drygt två 
år. Borde varit mycket längre. Som en del av 
Panelen i programmet bidrog Olle mycket till 
att höja kvaliteten på matchprogrammet men 
även med texter och intervjuer. Dessutom 
kom han in som ett bollplank för mig och han 
hjälpte att höja nivån på programmet. Chock-
en var stor när beskedet kom men saknaden 
nu ännu större. 

Olle, du är saknad av oss alla i DIF-panelen 
som diskuterat med dig. 

Vill du skänka en slant till minne av Olle Eriksson kan du göra det via insamlingen 
som Djurgårdsfamiljen dragit igång och Bågspännaren stöttar. Swisha till 0734625010 
(Magnus Appelgren). Dessutom kommer vi att skänka allt överskott som kommer från 
försäljningen av matchprogrammet denna vecka, mot Elfsborg och Kalmar. Insamlat 
belopp skänks oavkortat till Olles familj att bestämma vad de vill göra med pengar-
na. 

Tack för allt, Olle. Vila i frid 

Stefan Erlandsson 
Ansvarig för Bågspännaren
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Efter derbyt är det bara att komma igen. Eft-
er uppehållet som följde 0-1-förlusten mot 
AIK så har vi en nästan helt kurrant trupp. 
Vasyutin är tillbaka i matchtruppen, lika så 
Hien som är utlånad men kan spela för oss 
också. 

Nyholm är fortsatt otillgänglig och Tagesson 
är som tidigre meddelats borta resten av sä-
songen. Schüller som fick syna det röda kortet 
mot AIK är avstängd idag och i matchen mot 
Kalmar.  

Thomas Lagerlöf inför matchen:
– Det ska bli roligt med mycket folk på plats 
som troligtvis får se en match i högt tempo, 
både vi och Elfsborg gillar att dra upp tem-
pot och gå ganska snabbt framåt. I övrigt har 
förberedelserna rullat på som det är när det 
är landslagsuppehåll med några spelare iväg 
som får olika mycket speltid och belastning där 
de befinner sig. Bland de som är kvar blir det 

mer av att jobba fysiskt första veckan och i takt 
med att spelarna är tillbaka så smyger vi igång 
mer kring spelsätt och de taktiska bitar som 
vi tror blir viktiga. Dels på måndag men även 
framöver, säger ”Tolle” som nu måste bygga 
om på mittfältet i och med Rasmus Schüllers 
avstängning.
– Så blir det och det är inget att hymla med att 
Rasmus är en viktig spelare för oss, framför allt 
på det sätt som han gör sina medspelare bättre. 
Det är väl det som är det svåraste att ersätta. 
Att sätta in en spelare på samma position kan 
vi hantera men det sätt som han gör omgivnin-
gen bättre på kommer ingen att klara av ensam. 
Där måste flera spelare hjälpas åt för att fylla 
det tomrummet genom att prata och styra på 
planen.

Thomas Lagerlöf om Elfsborg
– Ett väldigt bra lag sett till helheten. De hade ju 
en resultatmässig svacka för ett tag sedan även 
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om det egentligen inte gällde det spelmässiga, 
där det bara var en match som var lite svagare. 
Men som sagt ett väldigt duktigt fotbollslag 
som jobbar hårt, springer väldigt mycket i hög 
fart och är bra i många delar av spelet. De är 
snabba i djupled och skickliga i sitt presspel när 
de sätter hög press, men har även bra tålamod 
de gånger då de behöver vara lägre i sitt förs-
varsspel. Så vi behöver vara nära vårt allra bästa 
på måndag och det räknar jag med att vi ska 
kunna vara.

STEFAN ERLANDSSON
(DIF.SE)

Matchtruppen:
Alexandr Vasyutin 
Jacob Widell Zetterström

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

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



22 SEPTEMBER, TELE2 ARENA, STOCKHOLMSARENAN
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3 2Djurgården - Degerfors IF

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

Domare Granit Maqedonci
Publik: 9 050

Ludwigson 19’

Matchen i siffror
Bollinnehav 46 - 54
Avslut  14 - 15
...på mål 3 - 6
Skott innanför straffområdet
 8 - 11
Hörnor  3 - 6
Gula kort 1 - 2
Offside  0 - 1
Frisparkar 17 - 15

Precisa passningar 417 - 500
 
Förväntat mål sett till chanser
 1,30 - 1,16
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Allsvenskan omg  20

Matchhändelser
13’   1-0 Ekdal (Ass Käck) 
19’   Lindahl
35’   Schüller
38’   2-0 Ekdal (Ass Käck)
  Halvtid
53’   2-1 Djuric
66’    IN: Asoro: UT Bärkroth
66’   IN: Bertilsson, Tamimi
  UT: Saidi, Lindahl
71’   2-1 Djuric (Ass Bertilsson)
74’    3-2 Radetnac (Ass Asoro)
77’    IN: Löfgren T CHilufya
82’   Carlén
89’    IN: Banda: UT Radetinac
90+1’    Carlén
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Djurgården     2,18
 35  Jacob Widell Zetterström (MV) 3,82
 3   Hjalmar Ekdal  3,81
 4   Jacob Une Larsson  2,69
 5  Elliot Käck  2,63
 6  Rasmus Schüller  2,56
 7  Magnus Eriksson (K)  2,75
 9  Haris Radetinac   89’ 3,92
 13  Hampus Finndell  3,00
 14  Edward Chilufya   77’ 2,00
 19 Nicklas Bärkroth  66’
 22  Leo Cornic  3,31

Ersättare 
 30  Tommi Vaiho (MV)
 10 Joel Asoro  66’ 3,00
 11  Albion Ademi  
 12  Emmanuel Banda  89’ 2,38 
 16  Jesper Löfgren  77’ 2,38 
 17  Kalle Holmberg
 20  Emir Kujovic

Tränare
Tomas Lagerlöf/Kim Bergstrand 2,38

Degerfors 3,82 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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26 SEPTEMBER, JÄMTKRAFT ARENA, ÖSTERSUND
M

at
ch

ra
pp

or
t

0 3Östersund FK - Djurgården
Domare Kaspar Sjöberg

Publik: 2 478
Une Larsson 13’ 

Chilufya 32’ 
Asoro 40’

Matchhändelser
13’   1-0 Une Larsson (pass Radetinac)
32’   2-0 Chilufya (pass Holmberg)
40’   3-0 Asoro (pass Holmberg)

Halvtid
46’    IN: Bärkroth UT: Chilufya
61’    IN: Banda Löfgren
  UT: Schüller, Une Larsson
61’    IN: Ahrin, Colkett, Sellars
  UT: Dosis, Fritzson, Hörberg
70’    IN: Weymans UT: Kpozo
72’    IN: Cornic  UT: Asoro
73’   Haugan
78’    IN: Karlsson Grach UT: Stolt
81’    IN: Kujovic UT: Finndell

Matchen i siffror
Hemmalagets siffor först
Bollinnehav 38 - 62
Avslut  8 - 17
...på mål 6 - 8
Skott innanför straffområdet
 4 - 11
Hörnor  4 - 8
Gula kort 1 - 0 
Offside  0 - 1
Frisparkar 4 - 14

Förväntat mål sett till chanser
 0,88 - 1,29

Precisa passningar 329 - 563
Motståndarens planhalva
 76 - 324 
Lyckade passningar 80% - 86%

Allsvenskan omg 21
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Djurgården     3,40
 30 Tommi Vaiho (MV)  2,40
 3   Hjalmar Ekdal  3,40
 4   Jacob Une Larsson   61’ 3,60
 5  Elliot Käck  3,00
 6  Rasmus Schüller  61’ 2,80
 7  Magnus Eriksson (K)  3,00
 9  Haris Radetinac  3,20
 10  Joel Asoro   72’ 2,80
 13  Hampus Finndell  81’ 3,00
 14  Edward Chilufya   46’ 3,60
 17 Kalle Holmberg  2,80

 Ersättare
 40 David Celic (MV)
 11  Albion Ademi  
 12  Emmanuel Banda  61’ 2,20 
 16  Jesper Löfgren  60’ 2,80
 19  Nicklas Bärkroth  46’ 2,40
 20 Emir Kujuvic  81’ 2,20
 22  Leo Cornic  72’ 2,40

Tränare
Tomas Lagerlöf/Kim Bergstrand 3,40

Östersund FK 1,00
 1   Aly Keita (K)
 2   Patrick Kpozo  70’
 6   Nikolaos Dosis  61’
 7   Blair Sebastian Turgott
 8   Isak Ssali Ssewankambo
 13    Ludvig Fritzson  61’
 17   Malcolm Stolt  78’
 19   Eirik Haugan 
 20   Felix Hörberg  61’
 23   Samuel Laryea Mensiro
 77   Noah Sonko Sundberg

Ersättare
 16   Sixten Mohlin 
 9   Francis Jno-Baptiste
 22   Charlie Colkett  61’
 28   Marco Weymans  70’
 29   Sebastian Karlsson Grach  78’
 40    Frank Arhin  61’
 88   Jerell Anthony Sellars  61’

Tränare
Per Joar Hansen
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chBilder: TH: Jubel med publiken vid 1-0
UTV: Edward Chilufya slet en halvlek för att komma till lägen
UTH: Jakob Une Larson fick åter igen fira ett mål. 
Nedan: Haris täcker uppbakåt men även viktig i offensiven
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3 OKTOBER, FRIENDS ARENA, SOLNA
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1 0AIK - Djurgården

16’ Colak (str)
Domare Glenn Nyberg

Publik: 42 539
Ekdal 80’

Matchhändelser
11’    Schüller
17’    Holmberg
28’     Stefanelli
37’    IN: Löfgren
  UT: Holmberg
41’    Asoro
45+2’    0-1 Stefanelli
45+2’      Stefanelli

Halvtid
61’     S Larsson
62’    IN: Ademi
  UT: Asoro
64’    IN: Rogic 
  UT: Goitom
77’     Nordfeldt
84’    IN: Rogic 
  UT: Goitom
88’    IN: Rogic 
  UT: Goitom

Matchen i siffror
Hemmalagets siffor först
Bollinnehav 47 - 53
Avslut  18 - 14
...på mål 7 - 1
Skott innanför straffområdet
 14 - 8
Hörnor  8 - 2
Gula kort 3 - 2 
Röda kort 1 - 1
Offside  5 - 2
Frisparkar 11-22

Förväntat mål sett till chanser
 1,59 - 0,69

Precisa passningar 323 - 370
Motståndarens planhalva
 145 - 229 

Allsvenskan omg 22
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Djurgården     1,67
 35  Jacob Widell Zetterström   3,17
 3   Hjalmar Ekdal  2,67
 4   Jacob Une Larsson  2,67
 5  Elliot Käck  2,00
 6  Rasmus Schüller  1,00
 7  Magnus Eriksson (K)  2,33
 9  Haris Radetinac  84’ 2,17
 10  Joel Asoro  61’ 1,83
 13  Hampus Finndell  64’ 2,50
 14  Edward Chilufya  2,00
 17 Kalle Holmberg  37’ 1,50

 Ersättare
 30  Tommi Vaiho (MV)
 11  Albion Ademi  61’ 1,80 
 12  Emmanuel Banda 
 16  Jesper Löfgren  37’ 2,17
 19  Nicklas Bärkroth 
 22  Leo Cornic 
 24 Curtis Edwards

Tränare
Tomas Lagerlöf/Kim Bergstrand 1,80

AIK 2,20 
 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: Öppet för publik på läktarna, därmed bjöds vi på 
vackert TIFO 
UTV: Schüller får syna det röda kortet, något som präglade 
hela maytchen
UTH: Hjalmar Ekdal
Nedan: Mange Eriksson i kamp om bollen
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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...

D
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Namn Fredrik Dahlheim Jonas Teng Hamid Ershad Sarabi
Ålder 40 46 36
Ort Gärdet Södermalm Blåsut

I den senaste hemmamatchen mot Degerfors, 
när vi är på väg att tappa matchen kommer vi 
tillbaka, Vad är era reflektioner från den 
matchen?

Degerforsmatchen var en väckarklocka för hela 
laget, den visade att om vi inte håller fokus hela 
vägen riskerar vi att bli straffade, som andra 
halvlek såg ut hade Degerfors varit den 
moraliska vinnaren. Det visar dock riktigt stryka 
att vi lyckas ta tre poäng även när vi har en 
mindre bra dag.

Att en ledning med 2-0 på hemmaplan inte ska 
tappas så enkelt. Det ska vara klart då. Starkt 
och extremt viktigt att få in 3-2 men det kändes 
inte bra försvarsmässigt.

Det positiva man kan ta med sig från den 
matchen är att vi inte vek oss även om vi 
tappade en 2-0 ledning på hemmaplan. Det är 
lätt att låta frustrationen ta över och tappa 
fokus. Dessutom när man har ärkegrisen Đurđić 
i motståndarlaget.

Matchen i Östersund, som var en behaglig 
resa, Är det något ni vill lyfta från den matchen 
mot laget som troligtvis åker ur serien

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

Stabil seger, mot ett lag som vi bara ska slå om 
vi är en guldkandidat. Vi gjorde det föväntade, 
men svårt att dra några större slutsatser av 
matchen. Bra att både Asoro och Chili fick göra 
mål.

Det var verkligen en behaglig resa. Till skillnad 
från Degerfors som har ett eget spel, visade ÖFK 
inga tendenser på att att kunna hota den 3-0 
ledning som vi hade. Och det kändes som att vi 
kunde vila lite spelare i andra, vilket vi gjorde. 
Hade dock varit bra för de inbytta om de hade 
gjort något/några mål i andra, men det kändes 
som att vi bara spelade av matchen.

Derbyt mot AIK, var annorlunda i och med 
utvisningen så tidigt. Men vad kan man ändå ta 
med sig från 
den drabbningen?

RHV* har väldigt många spelare med rutin av att 
stänga en ner en match helt, dra ner tempot och 
bara spela av den. 
Känslan är att vi skulle kunna spelat 90minuter 
till och ändå inte fått hål på dom. Bara borsta av 
sig och gå vidare.

Utvisningarna gjorde det till en väldigt konstig 
fotbollsmatch. Vi står upp bra med tio man fram 
till målet i slutminuten på första halvlek. När vi 
sedan spelar tio mot tio har vi extremt svårt att 
skapa målchanser. Och med tanke på den låga 
effektivitet vi har offensivt behöver vi skapa ett 
flertal chanser varje match för att göra mål. AIK 
är förvisso bäst i Allsvenskan på att vid 1-0 
försvara och förstöra en match, men vi måste 
klara att skapa ett högre tempo och tryck än så. 
Jacob Widell Zetterström gör ytterligare en bra 
match mellan stolparna.

Svårt att säga hur det hade slutat utan 
utvisningarna, vår match sabbades ju rejält av 
den tidiga utvisningen, och de hade redan gjort 
ett mål när de fick sin utvisningen och även om 
det blev 10 mot 10 så blir det svårspelat med 
spelare i fel positioner och ett motståndarlag 
som parkerar bussen. Riktigt tråkigt, hade varit 
skönt med två derbyvinster på en säsong. 

Utvisningarna i matchen, vad har ni för 
reflektioner? Var det korrekt, i ett derby och 
toppmatch att ta det röda på Schüller?

Det är ett orange kort.
Givet gult och efter att ha sett reprisen kan jag 
förstå det röda även om jag samtidigt anser en 
domare borde ta med i beaktning att det har 
gått 12min av ett derby och bollen är på 
mittplan. 
Tror det är precis 50/50 men vi åkte på det.

Enligt regelboken var det korrekt, men jag tror 
inte det hade varit alltför stora protester om 
domaren istället valt ett gult i det läget. Det såg 
oavsiktligt ut, Schüller var sen in och träffade 
med sulan.

Tycker det var lite billigt. Känns som att nivån 
ska vara en aning högre på en sånhär match. 
Sen är det ju otroligt dum satsning av Rasmus. 

AIKs utvisning måste vi också ta upp, är det 
rimligt att man får gult för att dra av sig tröjan? 
Även om det är svårt att förstå varför det är en 
grej att fira ett mål genom att dra av sig 
tröjan,...

Regeln finns där dels för att försvåra statement 
och politiska aktioner delsför att det fördröjer 
spelet, alla vet om det. Hade blivit vansinnig på 
spelaren om det var vi som åkte på det.

Regeln är ju sådan, men det är ju lite svårt att 
förstå varför detta ses så allvarligt på när till 
exempel väldigt mycket filmningar och 
maskningar som är spelförstörande går helt 
ostraffat.

Jag tycker det hade varit värt att ta ett sånt kort 
om man har ett otroligt viktigt budskap under, 
men när man inte ens har något att framföra... 
otroligt korkat. Regeln i sig har jag ingen åsikt 
om. Det är samma för alla. Och de som tycker 
det är värt det får väl ta den risken. 

Sedan senaste panelen har Elfsborg tappat i 
toppstriden, kan de komma tillbaka?

Elfsborg hade en riktig fin svit på tio matcher 
Innan de förlorade mot MFF, det går aldrig att 
räkna ut dom helt men truppen känns lite för 
tunn för guld speciellt eftersom man valt att i 
princip inte roterat lägg till att man även 
spelade ett par matcher i Europa.

De har den möjligheten. De har både oss och 
AIK kvar, och vinner de dessa är de definitivt 
med i guldstriden igen. Matchen idag är en 
måste-match för dem, och de kommer ge allt 
för tre poäng.

Det tror jag inte. De har inte riktigt den truppen 
för att kunna hålla de där topparna hela vägen. 
När det väl dalar så dalar det ordentligt. 

Toppskiktet är nu vi, AIK och Malmö. Kommer 
Norrköping och kanske Kalmar att kunna slå sig 
in och hota om Europaplatserna?

Norrköping kan definitivt blanda sig i 
Europaplaceringarna eftersom de ska möte 
både oss och RHV*. 
Kalmar kan vi skriva av efter chockförlusten mot 
Mjällby.

Ja, det är många poäng kvar att spela om, och 
något av lagen strax under topp tre kommer 
säkerligen gå väldigt bra, samtidigt som alla i 
topptrion inte kommer göra det. 

Norrköping absolut. Även bajen blandade in sig 
iom vinsten i derbyt mot aik. 

Vad tror ni om kvällens match, är det en match 
som är viktig att inte förlora så viss försiktighet 
smyger in?

Nu är det åtta omgångar kvar och vi har 
avgörandet i egna händer, det är inte läge att 
vara försiktig.

Jag hoppas verkligen inte det. Ett kryss är ingen 
katastrof, men tre poäng vore oerhört viktigt 
idag. Jag hoppas vi går ut med ett högt tempo 
och tar taktpinnen och visar att vi går för vinst. 
Jag tror matchbilden kommer vara lite sådan, vi 
har mest boll och initiativ, och ett Elfsborg som 
satsar på giftiga omställningar vilket de är 
väldigt bra på. Jag tror vi ska satsa på att relativt 
snabbt komma till anfall och avslut, ju mer 
bolltrillande och possessionspel vi ägnar oss åt 
desto fler chanser får Elfsborg till bollerövring 
och kontring.

Med tanke på att det är så sent in i säsongen 
och att det är så tätt där uppe, så tror jag att vi 
måste förlita oss på vårt eget spel och gå in för 
vinst i varje match. Klart man inte ska gå in med 
huvudet före mot bra motstånd, men vi ska 
absolut gå in för vinst, inte för att inte förlora. 
Annars har vi inget där uppe att göra. 

Namn Fredrik Dahlheim Jonas Teng Hamid Ershad Sarabi
Ålder 40 46 36
Ort Gärdet Södermalm Blåsut

I den senaste hemmamatchen mot Degerfors, 
när vi är på väg att tappa matchen kommer vi 
tillbaka, Vad är era reflektioner från den 
matchen?

Degerforsmatchen var en väckarklocka för hela 
laget, den visade att om vi inte håller fokus hela 
vägen riskerar vi att bli straffade, som andra 
halvlek såg ut hade Degerfors varit den 
moraliska vinnaren. Det visar dock riktigt stryka 
att vi lyckas ta tre poäng även när vi har en 
mindre bra dag.

Att en ledning med 2-0 på hemmaplan inte ska 
tappas så enkelt. Det ska vara klart då. Starkt 
och extremt viktigt att få in 3-2 men det kändes 
inte bra försvarsmässigt.

Det positiva man kan ta med sig från den 
matchen är att vi inte vek oss även om vi 
tappade en 2-0 ledning på hemmaplan. Det är 
lätt att låta frustrationen ta över och tappa 
fokus. Dessutom när man har ärkegrisen Đurđić 
i motståndarlaget.

Matchen i Östersund, som var en behaglig 
resa, Är det något ni vill lyfta från den matchen 
mot laget som troligtvis åker ur serien

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

Stabil seger, mot ett lag som vi bara ska slå om 
vi är en guldkandidat. Vi gjorde det föväntade, 
men svårt att dra några större slutsatser av 
matchen. Bra att både Asoro och Chili fick göra 
mål.

Det var verkligen en behaglig resa. Till skillnad 
från Degerfors som har ett eget spel, visade ÖFK 
inga tendenser på att att kunna hota den 3-0 
ledning som vi hade. Och det kändes som att vi 
kunde vila lite spelare i andra, vilket vi gjorde. 
Hade dock varit bra för de inbytta om de hade 
gjort något/några mål i andra, men det kändes 
som att vi bara spelade av matchen.

Derbyt mot AIK, var annorlunda i och med 
utvisningen så tidigt. Men vad kan man ändå ta 
med sig från 
den drabbningen?

RHV* har väldigt många spelare med rutin av att 
stänga en ner en match helt, dra ner tempot och 
bara spela av den. 
Känslan är att vi skulle kunna spelat 90minuter 
till och ändå inte fått hål på dom. Bara borsta av 
sig och gå vidare.

Utvisningarna gjorde det till en väldigt konstig 
fotbollsmatch. Vi står upp bra med tio man fram 
till målet i slutminuten på första halvlek. När vi 
sedan spelar tio mot tio har vi extremt svårt att 
skapa målchanser. Och med tanke på den låga 
effektivitet vi har offensivt behöver vi skapa ett 
flertal chanser varje match för att göra mål. AIK 
är förvisso bäst i Allsvenskan på att vid 1-0 
försvara och förstöra en match, men vi måste 
klara att skapa ett högre tempo och tryck än så. 
Jacob Widell Zetterström gör ytterligare en bra 
match mellan stolparna.

Svårt att säga hur det hade slutat utan 
utvisningarna, vår match sabbades ju rejält av 
den tidiga utvisningen, och de hade redan gjort 
ett mål när de fick sin utvisningen och även om 
det blev 10 mot 10 så blir det svårspelat med 
spelare i fel positioner och ett motståndarlag 
som parkerar bussen. Riktigt tråkigt, hade varit 
skönt med två derbyvinster på en säsong. 

Utvisningarna i matchen, vad har ni för 
reflektioner? Var det korrekt, i ett derby och 
toppmatch att ta det röda på Schüller?

Det är ett orange kort.
Givet gult och efter att ha sett reprisen kan jag 
förstå det röda även om jag samtidigt anser en 
domare borde ta med i beaktning att det har 
gått 12min av ett derby och bollen är på 
mittplan. 
Tror det är precis 50/50 men vi åkte på det.

Enligt regelboken var det korrekt, men jag tror 
inte det hade varit alltför stora protester om 
domaren istället valt ett gult i det läget. Det såg 
oavsiktligt ut, Schüller var sen in och träffade 
med sulan.

Tycker det var lite billigt. Känns som att nivån 
ska vara en aning högre på en sånhär match. 
Sen är det ju otroligt dum satsning av Rasmus. 

AIKs utvisning måste vi också ta upp, är det 
rimligt att man får gult för att dra av sig tröjan? 
Även om det är svårt att förstå varför det är en 
grej att fira ett mål genom att dra av sig 
tröjan,...

Regeln finns där dels för att försvåra statement 
och politiska aktioner delsför att det fördröjer 
spelet, alla vet om det. Hade blivit vansinnig på 
spelaren om det var vi som åkte på det.

Regeln är ju sådan, men det är ju lite svårt att 
förstå varför detta ses så allvarligt på när till 
exempel väldigt mycket filmningar och 
maskningar som är spelförstörande går helt 
ostraffat.

Jag tycker det hade varit värt att ta ett sånt kort 
om man har ett otroligt viktigt budskap under, 
men när man inte ens har något att framföra... 
otroligt korkat. Regeln i sig har jag ingen åsikt 
om. Det är samma för alla. Och de som tycker 
det är värt det får väl ta den risken. 

Sedan senaste panelen har Elfsborg tappat i 
toppstriden, kan de komma tillbaka?

Elfsborg hade en riktig fin svit på tio matcher 
Innan de förlorade mot MFF, det går aldrig att 
räkna ut dom helt men truppen känns lite för 
tunn för guld speciellt eftersom man valt att i 
princip inte roterat lägg till att man även 
spelade ett par matcher i Europa.

De har den möjligheten. De har både oss och 
AIK kvar, och vinner de dessa är de definitivt 
med i guldstriden igen. Matchen idag är en 
måste-match för dem, och de kommer ge allt 
för tre poäng.

Det tror jag inte. De har inte riktigt den truppen 
för att kunna hålla de där topparna hela vägen. 
När det väl dalar så dalar det ordentligt. 

Toppskiktet är nu vi, AIK och Malmö. Kommer 
Norrköping och kanske Kalmar att kunna slå sig 
in och hota om Europaplatserna?

Norrköping kan definitivt blanda sig i 
Europaplaceringarna eftersom de ska möte 
både oss och RHV*. 
Kalmar kan vi skriva av efter chockförlusten mot 
Mjällby.

Ja, det är många poäng kvar att spela om, och 
något av lagen strax under topp tre kommer 
säkerligen gå väldigt bra, samtidigt som alla i 
topptrion inte kommer göra det. 

Norrköping absolut. Även bajen blandade in sig 
iom vinsten i derbyt mot aik. 

Vad tror ni om kvällens match, är det en match 
som är viktig att inte förlora så viss försiktighet 
smyger in?

Nu är det åtta omgångar kvar och vi har 
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Jag tror matchbilden kommer vara lite sådan, vi 
har mest boll och initiativ, och ett Elfsborg som 
satsar på giftiga omställningar vilket de är 
väldigt bra på. Jag tror vi ska satsa på att relativt 
snabbt komma till anfall och avslut, ju mer 
bolltrillande och possessionspel vi ägnar oss åt 
desto fler chanser får Elfsborg till bollerövring 
och kontring.

Med tanke på att det är så sent in i säsongen 
och att det är så tätt där uppe, så tror jag att vi 
måste förlita oss på vårt eget spel och gå in för 
vinst i varje match. Klart man inte ska gå in med 
huvudet före mot bra motstånd, men vi ska 
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Nu är det åtta omgångar kvar och vi har 
avgörandet i egna händer, det är inte läge att 
vara försiktig.

Jag hoppas verkligen inte det. Ett kryss är ingen 
katastrof, men tre poäng vore oerhört viktigt 
idag. Jag hoppas vi går ut med ett högt tempo 
och tar taktpinnen och visar att vi går för vinst. 
Jag tror matchbilden kommer vara lite sådan, vi 
har mest boll och initiativ, och ett Elfsborg som 
satsar på giftiga omställningar vilket de är 
väldigt bra på. Jag tror vi ska satsa på att relativt 
snabbt komma till anfall och avslut, ju mer 
bolltrillande och possessionspel vi ägnar oss åt 
desto fler chanser får Elfsborg till bollerövring 
och kontring.

Med tanke på att det är så sent in i säsongen 
och att det är så tätt där uppe, så tror jag att vi 
måste förlita oss på vårt eget spel och gå in för 
vinst i varje match. Klart man inte ska gå in med 
huvudet före mot bra motstånd, men vi ska 
absolut gå in för vinst, inte för att inte förlora. 
Annars har vi inget där uppe att göra. 

Namn Fredrik Dahlheim Jonas Teng Hamid Ershad Sarabi
Ålder 40 46 36
Ort Gärdet Södermalm Blåsut

I den senaste hemmamatchen mot Degerfors, 
när vi är på väg att tappa matchen kommer vi 
tillbaka, Vad är era reflektioner från den 
matchen?

Degerforsmatchen var en väckarklocka för hela 
laget, den visade att om vi inte håller fokus hela 
vägen riskerar vi att bli straffade, som andra 
halvlek såg ut hade Degerfors varit den 
moraliska vinnaren. Det visar dock riktigt stryka 
att vi lyckas ta tre poäng även när vi har en 
mindre bra dag.

Att en ledning med 2-0 på hemmaplan inte ska 
tappas så enkelt. Det ska vara klart då. Starkt 
och extremt viktigt att få in 3-2 men det kändes 
inte bra försvarsmässigt.

Det positiva man kan ta med sig från den 
matchen är att vi inte vek oss även om vi 
tappade en 2-0 ledning på hemmaplan. Det är 
lätt att låta frustrationen ta över och tappa 
fokus. Dessutom när man har ärkegrisen Đurđić 
i motståndarlaget.

Matchen i Östersund, som var en behaglig 
resa, Är det något ni vill lyfta från den matchen 
mot laget som troligtvis åker ur serien

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

Stabil seger, mot ett lag som vi bara ska slå om 
vi är en guldkandidat. Vi gjorde det föväntade, 
men svårt att dra några större slutsatser av 
matchen. Bra att både Asoro och Chili fick göra 
mål.

Det var verkligen en behaglig resa. Till skillnad 
från Degerfors som har ett eget spel, visade ÖFK 
inga tendenser på att att kunna hota den 3-0 
ledning som vi hade. Och det kändes som att vi 
kunde vila lite spelare i andra, vilket vi gjorde. 
Hade dock varit bra för de inbytta om de hade 
gjort något/några mål i andra, men det kändes 
som att vi bara spelade av matchen.

Derbyt mot AIK, var annorlunda i och med 
utvisningen så tidigt. Men vad kan man ändå ta 
med sig från 
den drabbningen?

RHV* har väldigt många spelare med rutin av att 
stänga en ner en match helt, dra ner tempot och 
bara spela av den. 
Känslan är att vi skulle kunna spelat 90minuter 
till och ändå inte fått hål på dom. Bara borsta av 
sig och gå vidare.

Utvisningarna gjorde det till en väldigt konstig 
fotbollsmatch. Vi står upp bra med tio man fram 
till målet i slutminuten på första halvlek. När vi 
sedan spelar tio mot tio har vi extremt svårt att 
skapa målchanser. Och med tanke på den låga 
effektivitet vi har offensivt behöver vi skapa ett 
flertal chanser varje match för att göra mål. AIK 
är förvisso bäst i Allsvenskan på att vid 1-0 
försvara och förstöra en match, men vi måste 
klara att skapa ett högre tempo och tryck än så. 
Jacob Widell Zetterström gör ytterligare en bra 
match mellan stolparna.

Svårt att säga hur det hade slutat utan 
utvisningarna, vår match sabbades ju rejält av 
den tidiga utvisningen, och de hade redan gjort 
ett mål när de fick sin utvisningen och även om 
det blev 10 mot 10 så blir det svårspelat med 
spelare i fel positioner och ett motståndarlag 
som parkerar bussen. Riktigt tråkigt, hade varit 
skönt med två derbyvinster på en säsong. 

Utvisningarna i matchen, vad har ni för 
reflektioner? Var det korrekt, i ett derby och 
toppmatch att ta det röda på Schüller?

Det är ett orange kort.
Givet gult och efter att ha sett reprisen kan jag 
förstå det röda även om jag samtidigt anser en 
domare borde ta med i beaktning att det har 
gått 12min av ett derby och bollen är på 
mittplan. 
Tror det är precis 50/50 men vi åkte på det.

Enligt regelboken var det korrekt, men jag tror 
inte det hade varit alltför stora protester om 
domaren istället valt ett gult i det läget. Det såg 
oavsiktligt ut, Schüller var sen in och träffade 
med sulan.

Tycker det var lite billigt. Känns som att nivån 
ska vara en aning högre på en sånhär match. 
Sen är det ju otroligt dum satsning av Rasmus. 

AIKs utvisning måste vi också ta upp, är det 
rimligt att man får gult för att dra av sig tröjan? 
Även om det är svårt att förstå varför det är en 
grej att fira ett mål genom att dra av sig 
tröjan,...

Regeln finns där dels för att försvåra statement 
och politiska aktioner delsför att det fördröjer 
spelet, alla vet om det. Hade blivit vansinnig på 
spelaren om det var vi som åkte på det.

Regeln är ju sådan, men det är ju lite svårt att 
förstå varför detta ses så allvarligt på när till 
exempel väldigt mycket filmningar och 
maskningar som är spelförstörande går helt 
ostraffat.

Jag tycker det hade varit värt att ta ett sånt kort 
om man har ett otroligt viktigt budskap under, 
men när man inte ens har något att framföra... 
otroligt korkat. Regeln i sig har jag ingen åsikt 
om. Det är samma för alla. Och de som tycker 
det är värt det får väl ta den risken. 

Sedan senaste panelen har Elfsborg tappat i 
toppstriden, kan de komma tillbaka?

Elfsborg hade en riktig fin svit på tio matcher 
Innan de förlorade mot MFF, det går aldrig att 
räkna ut dom helt men truppen känns lite för 
tunn för guld speciellt eftersom man valt att i 
princip inte roterat lägg till att man även 
spelade ett par matcher i Europa.

De har den möjligheten. De har både oss och 
AIK kvar, och vinner de dessa är de definitivt 
med i guldstriden igen. Matchen idag är en 
måste-match för dem, och de kommer ge allt 
för tre poäng.

Det tror jag inte. De har inte riktigt den truppen 
för att kunna hålla de där topparna hela vägen. 
När det väl dalar så dalar det ordentligt. 

Toppskiktet är nu vi, AIK och Malmö. Kommer 
Norrköping och kanske Kalmar att kunna slå sig 
in och hota om Europaplatserna?

Norrköping kan definitivt blanda sig i 
Europaplaceringarna eftersom de ska möte 
både oss och RHV*. 
Kalmar kan vi skriva av efter chockförlusten mot 
Mjällby.

Ja, det är många poäng kvar att spela om, och 
något av lagen strax under topp tre kommer 
säkerligen gå väldigt bra, samtidigt som alla i 
topptrion inte kommer göra det. 

Norrköping absolut. Även bajen blandade in sig 
iom vinsten i derbyt mot aik. 

Vad tror ni om kvällens match, är det en match 
som är viktig att inte förlora så viss försiktighet 
smyger in?

Nu är det åtta omgångar kvar och vi har 
avgörandet i egna händer, det är inte läge att 
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idag. Jag hoppas vi går ut med ett högt tempo 
och tar taktpinnen och visar att vi går för vinst. 
Jag tror matchbilden kommer vara lite sådan, vi 
har mest boll och initiativ, och ett Elfsborg som 
satsar på giftiga omställningar vilket de är 
väldigt bra på. Jag tror vi ska satsa på att relativt 
snabbt komma till anfall och avslut, ju mer 
bolltrillande och possessionspel vi ägnar oss åt 
desto fler chanser får Elfsborg till bollerövring 
och kontring.

Med tanke på att det är så sent in i säsongen 
och att det är så tätt där uppe, så tror jag att vi 
måste förlita oss på vårt eget spel och gå in för 
vinst i varje match. Klart man inte ska gå in med 
huvudet före mot bra motstånd, men vi ska 
absolut gå in för vinst, inte för att inte förlora. 
Annars har vi inget där uppe att göra. 
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IF Elfsborg
Bildades 1904
2021 spelar man sin 78:e säsong i högsta serien
2020: tvåa
Hemmaarena: Borås Arena (16 899)
Publikrekord: 22 654 mot Norrköping 3 aug 1961 
(Ryavallen), 
17 083 mot Kalmar FF 4 juli 2005 (Borås Arena).
Tränare: Jimmy Thelin, fjärde säsongen
Svenska mästare: 1936, 39, 40, 61, 2006, 12
Svenska cupen: 2001, 03, 14
Största allsvenska seger: 12-2 IFK Eskilstuna (b) 1936 - största bortasegern i 
Allsvenskans historia
Största förlust: 0-7  två ggr (GAIS (b) 1926, Hälsingborgs IF (h)), 
1-8 Djurgården (b) 2005

Truppförändningar 2021:
Spelare IN: Ahmed Qasem (Motala AIF), André Römer (Randers FC), Maudo Jarjué 
(Austria Wien), Simon Andersson (Brentford)
Sommarfönstret: Gustaf Lagerbielke (Västerås SK), Sveinn Aron Gudjohnsen (Spezia 
Calcio), Emmanuel Boateng (Hapoel Tel Aviv FC), Oscar Aga (Grorud IL)
Spelare UT: Rami Kaib (SC Heerenveen), Rasmus Rosenqvist (Hestrafors IF), Arian Ka-
bashi (Dalkurd FF), Gustav Henriksson (Wolfsberger AC), Sivert Heltne Nilsen (Waasland 
Beveren), David Olsson (Lindome GIF, lån), Deniz Hümmet (Örebro SK, lån)
Sommarfönstret: Joseph Okumu (KAA Gent), Simon Andersson (Sollentuna FK), Mag-
nus Dyngeland (Vålerenga, lån),  Robert Gojani (Silkeborg IF), Deniz Hümmet (Återfrån 
lån, övergång till Caykur Rizespor),  Prince Isaac Kouame (GAIS, lån), Jack Cooper Love 
(Örgryte, lån)

Senaste resultaten - målskyttar Elfsborg inom parantes
Stockholm Internatiozionale - IFE (SV cupen) 0-3 (Ondrejka 2, Frick)
IFE - Göteborg     1-0 (Okkels)
Mjällby - IFE      4-0
IFE - Malmö     0-1
Östersund - IFE     3-1 (Holmén)

Senaste laguppställning (4-3-3)
Allsvenskan omg 22 1 okt Elfsborg - Göteborg 1-0 (1-0)

H Valdimarsson
J Larsson, L Väisenen, M Jarjué, S Strand 

F Holst, A Römer, S Olsson (90)
R Alm (76), P Frick, J Okkels

Avbytare:
L Målberg (MV), J Ondrejka (76), S Holmén (90), G Lagerbielke,

A Qaserm, S Gudjohnsen, M Ndione
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Elfsborg är ett av de lag som spelat flest sä-
songer i högsta serien och ligger på en en femte 
plats i Allsvenskans maratontabell. Av de lag 
som spelar i årets allsvenska är man, näst IFK 
Göteborg, det lag som spelat längst tid i serien 
utan att åka ut. Sedan återkomsten 1997 har 
alla andra lag varit ur högsta serien minst en 
gång. Så Boråsarna kanske hoppas lite extra 
på att västkustkonkurrenterna ska degraderas 
så att Elfsborg får vara herre på tronen tills de 
själva degraderas någon gång i framtiden. 

I fjol var man länge med och slogs om slutse-
gern men slutade tvåa efter Malmö, dock nio 
poäng efter till slut. Trots det har laget ändå 
inte haft något favorittryck och laget har kun-
nat spela med i toppen men ändå vara lite av en 
outsider. Faktiskt var det först när lagets fram-
gångar började lyftas upp i media och fler, bl 
a SVTs expertpanel, började prata om Elfsborg 
som potentiell guldkandidat som laget började 
tappa. Det började med bortamatchen mot 
Östersund där man oväntat förlorade med 3-1.  
Sedan dess har man ställts mot Mjällby som 
just nu verkar oslagbara (de har ju vunnit även 
mot Malmö och formstarka Kalmar i denna 

omgång). Elfsborg vann senaste allsvenska 
matchen mot krisande Göteborg. Laget har 
även spelat sin cupmatch (omg 2) där man be-
segrade Stockholm Internatiozionale (div 2) 
och är därmed klart för gruppspelet till våren. 

Årets lag har mycket präglats av Per Frick, spe-
laren som varit Elfsborg trogen sedan han an-
slöt som sjuttonåring 2009. Sedan 2012 har han 
tillhört a-lagstruppen och endast varit utlånad 
under 2013 då till Falkenberg, men annars hela 
karriären i Elfsborg. Så här långt. I år har han 
stått för sex egna mål och spelat fram till två. I 
dagens match saknas en av seriens bästa mål-
vakter då Tim  Rönning är avstängd efter både 
fått ett tredje gult kort i matchen mot Mjällby 
men även ett rött direkt och därmed avstängd 
både mot Göteborg och idag. Ersättaren, unge 
islänningen, höll visserligen nollan men sattes 
inte på så hårda prov mot Göteborg den gång-
en.   Räkna med en jämn kamp, som det ofta är 
när vi möter Elfsborg även i dag.

 
STEFAN ERLANDSSON

Topplag utan favorittryck

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

I den högsta serien  
Allsvenskan 103  32 29  42 152-152
Stadion 33 13 7 13 58-42  
Råsunda 10 4 3 3 22-16
Tele2Arena  8 2  4  2  13-10

Sv. Cupen 3 2 0 1 5-4
Stadion 1980 + 2005 2 1 0 1 2-2
Tele2 Arena 2019 1 1 0 0 3-2

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

BENGT EKSTEDT
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Malmö FF 23 13 5 5 48-25 23 44
Djurgården 22 13 5 4 37-18 19 44
AIK 23 13 5 5 32-19 13 44
IFK Norrköping 22 12 3 7 37-23 14 39
IF Elfsborg 22 12 3 7 35-25 10 39
Hammarby 23 10 7 6 37-30 7 37
Kalmar FF 23 10 7 6 27-26 1 37
IK Sirius 23 8 6 9 26-37 -11 30
BK Häcken 22 7 7 8 33-32 1 28
Varbergs BoIS 23 7 7 9 26-29 -3 28
Mjällby AIF 23 6 9 8 22-19 3 27
IFK Göteborg 23 6 7 10 26-32 -6 25
Degerfors IF 23 7 4 12 25-40 -15 25
Halmstads BK 23 4 11 8 16-21 -5 23
Örebro SK 23 4 4 15 16-46 -30 16
Östersunds FK 23 3 4 16 20-41 -21 13

Tabellen uppdaterad 17 oktober

Omgång 21
25 september Malmö FF - Örebro 5 - 1
26 september Mjällby AIF - IF Elfsborg 4 - 0

Östersund - Djurgården 0 - 3
BK Häcken - Hammarby 1 - 1
IFK Norrköping FK - Varbergs BoIS FC 2 - 1

27 september Degerfors IF - AIK 2 - 1
Halmstad - IK Sirius FK 1 - 1
IFK Göteborg - Kalmar FF 0 - 2
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Omgång 23
16 oktober Degerfors IF - Halmstad 2 - 1

Östersund - Malmö FF 0 - 3
IK Sirius FK - Varbergs BoIS FC 2 - 1

17 oktober Hammarby - AIK 1 - 0
Mjällby AIF - Kalmar FF 4 - 0
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 -

Omgång 25
27 oktober IK Sirius FK - Hammarby -

Kalmar FF - Varbergs BoIS FC -
Malmö FF - AIK -
Östersund - BK Häcken -

28 oktober Degerfors IF - IF Elfsborg -
Halmstad - Örebro -
IFK Göteborg - Djurgården -
IFK Norrköping FK - Mjällby AIF -
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Omgång 22
1 oktober IF Elfsborg - IFK Göteborg 1 - 0
2 oktober Varbergs BoIS FC - Degerfors IF 0 - 0

Halmstad - Östersund 1 - 1
3 oktober AIK - Djurgården 1 - 0

Kalmar FF - IK Sirius FK 3 - 1
Örebro - BK Häcken 1 - 2
IFK Norrköping FK - Hammarby 3 - 1
Malmö FF - Mjällby AIF 0 - 1

Omgång 26
30 oktober IK Sirius FK - Malmö FF -

Varbergs BoIS FC - Östersund -
BK Häcken - Kalmar FF -

31 oktober IFK Norrköping FK - IF Elfsborg -
Örebro - Djurgården -

1 november Degerfors IF - IFK Göteborg -
Halmstad - AIK -
Mjällby AIF - Hammarby -

Omgång 27
6 november IF Elfsborg - Varbergs BoIS FC -

Djurgården - Halmstad -
Mjällby AIF - IK Sirius FK -

7 november AIK - Östersund -
BK Häcken - Degerfors IF -
Hammarby - Örebro -
IFK Göteborg - Malmö FF -
Kalmar FF - IFK Norrköping FK -
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Skytteliga
5 Witry*, Chilufya 14 Adegbenro (NOR)
4 Bärkroth, Eriksson 11 Colak (MFF), Edvardsen (DEG), Kouakou (SIR)
3 Finndell, Ekdal, Une Larsson, 10 Jeremejeff (BKH)
   Radetinac

Passningsliga
11 Eriksson 9 J Ring (KFF)
4 Holmberg 7 Christiansen (MFF), Jeahze (HIF), Selmani (HIF)
3 Käck, Bärkroth, Chilufya 6 Berget (MFF), Wahlqvist (NOR)

Poängliga
15 Eriksson 4+11 16 Adegbenro (NOR) 14+2
7 Chilufya 5+2,Bärkroth 4+3 15 Edvardsen (DEG) 11+4
6 Witry* 5+1 15 Colak (MFF) 11+4

Varningar
5 Schüller 10 S Larsson (AIK)
3 Une Larsson 8 Faltsetas (BKH), A Hellborg (SIR)
2 Witry*, Finndell, Käck, Holmb. 7 S Ring (KFF), Zackrisson (VAR), Kricak (MAIF)

   Skovgaard Larsen** (ÖSK)
** Spelare som fått två gula under samma match (räknas inte in i avstängning efter 3 gula)

Utvisningar (Lag)
1 DIF 2 Varberg BoIS, Örebro, Östersund, Elfsborg

  Degerfors
1 AIK, Halmstad, Häcken, Malmö, Mjällby

Varningar (lag)
22 DIF 65 Varberg
 53 Häcken

48 Hammarby
47 Östersund
46 Elfsborg, Örebro
42 Degerfors, Mjällby
40 Malmö
39 Kalmar, Sirius
35 Göteborg
33 Norrköping
25 Halmstad

Avstängningar (lag)
4 DIF 20 Varberg

14 Malmö, Elfsborg
 13 Häcken

12 Östersund
10 Degerfors, Mjällby, Örebro
9 Hammarby
8 Sirius
7 AIK, Kalmar, Halmstad
6 Norrköping
5 Göteborg

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

4 Malmö (100%), Elfsborg (75%)
 3 Degerfors, Kalmar (100%)

2 Varberg (100%), Mjällby, Norrköping (50%)
1 AIK, Halmstad, Hammarby, Sirius, Örebro (100%)
   Östersund (0%)

Straffar, emot (Lag, % som gått i mål)
1 DIF (100%) 7 Häcken (86%)

6 Örebro (83%)
4 Elfsborg (75%)
3 Östersund (100%)
2 Degerfors, Göteborg, Mjällby, Sirius, Varberg (100%)
  Halmstad, Malmö (50%)
1 Norrköping (0%)

Räddningsprocent
76,5% Vasyutin 6 matcher 86,7% Eriksson (MAIF) 13 matcher
76,0% Widell Zetterström 14 m 80,0% Dovin (HIF) 4 matcher
77,8% Vaiho 2 matcher 76,9% Nordfeldt (AIK) 8 matcher

Hållit nollan

6 Widell Zetterström 9 Eriksson (MAIF)
3 Vasyutin 8 Rönning (IFE)
1 Vaiho 7 Anetis (GBG), Janošević (AIK), Dahlin (MFF)

Nyckelpassningar
71 Eriksson 58 S Larsson (AIK)
29 Witry* 57 Jehaze (HIF)
25 Käck 56 O Berg (KFF)
En nyckelpassning är en passning som leder till ett avslut på mål.

Bollåtererövringar
154 Schüller 189 Ekpolo (BKH)
152 Eriksson 179 Otieno (AIK)
114 Finndell 178 Romario (KFF)

Målrikaste match
Hammarby Degerfors 5-1 (omg10)
Djurgården-Sirius 5-1 (omg 11)
Elfsborg - Häcken 4-2 (omg 18)
IK Sirius FK - IFK Norrköping 2-4 (omg 20)
Malmö FF - Örebro 5-1 (omg 21)

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

Avstängda omg 23
Tobias Carlsson (BKH) Gula Kort
Tim Rönning (IFE) Gula Kort
Rasmus Schüller (DIF) Utvisad senaste matchen (avst även omg 24)
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5 Witry*, Chilufya 14 Adegbenro (NOR)
4 Bärkroth, Eriksson 11 Colak (MFF), Edvardsen (DEG), Kouakou (SIR)
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3 DIF (67%) 5 Häcken (100%), Göteborg (60%)

4 Malmö (100%), Elfsborg (75%)
 3 Degerfors, Kalmar (100%)

2 Varberg (100%), Mjällby, Norrköping (50%)
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   Östersund (0%)

Straffar, emot (Lag, % som gått i mål)
1 DIF (100%) 7 Häcken (86%)

6 Örebro (83%)
4 Elfsborg (75%)
3 Östersund (100%)
2 Degerfors, Göteborg, Mjällby, Sirius, Varberg (100%)
  Halmstad, Malmö (50%)
1 Norrköping (0%)

Räddningsprocent
76,5% Vasyutin 6 matcher 86,7% Eriksson (MAIF) 13 matcher
76,0% Widell Zetterström 14 m 80,0% Dovin (HIF) 4 matcher
77,8% Vaiho 2 matcher 76,9% Nordfeldt (AIK) 8 matcher

Hållit nollan

6 Widell Zetterström 9 Eriksson (MAIF)
3 Vasyutin 8 Rönning (IFE)
1 Vaiho 7 Anetis (GBG), Janošević (AIK), Dahlin (MFF)

Nyckelpassningar
71 Eriksson 58 S Larsson (AIK)
29 Witry* 57 Jehaze (HIF)
25 Käck 56 O Berg (KFF)
En nyckelpassning är en passning som leder till ett avslut på mål.

Bollåtererövringar
154 Schüller 189 Ekpolo (BKH)
152 Eriksson 179 Otieno (AIK)
114 Finndell 178 Romario (KFF)

Målrikaste match
Hammarby Degerfors 5-1 (omg10)
Djurgården-Sirius 5-1 (omg 11)
Elfsborg - Häcken 4-2 (omg 18)
IK Sirius FK - IFK Norrköping 2-4 (omg 20)
Malmö FF - Örebro 5-1 (omg 21)

Största seger
Östersund - Örebro 5-0 (omg 2)
Degerfors - Malmö 0-5 (omg 11)
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Tim Rönning (IFE) Gula Kort
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Ej tillgänglig 
Flagga anger 
landlagsuppdrag

        Skadad/sjuk

avs  Avstängd
X   Inte tillgänglig

Startspelare

Avbytare

SC = Svenska   Cupen

b = Utbytt 
k = Lagkapten
Siffra anger antal mål

siffra anger vem bytet gjordes mot

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

§    Ny spelare
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Datum Motståndare H/B Res Plac Publik BortapublDomare 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22 24 26 27 30 35 18 25 28 31 40 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 3-2 1 9 050 200 Granit Maqedonci 1 k  1 1         b 19 9 b 14 b ! ! ! * * * *
26 sep Östersunds FK B 3-0 1 2 478 312 Kaspar Sjöberg 1         b b k b 6 b 1         b 4 1 14 13 10 ! ! ! * * * *
03 okt AIK B 0-1 1 42 539 8 000 Glenn Nyberg k b 14 17 b ! ! ! * * * *
16 okt IF Elfsborg H 15:00 avs
23 okt Kalmar FF H 15:00 avs
28 okt IFK Göteborg B 19:00
31 okt Örebro SK B 17:30
06 nov Halmstad BK H 17:30
22 nov IFK Norrköping B 19:00
28 nov Varbergs BoIS H 15:00
04 dec BK Häcken B

 Statistik Allsvenskan Spelade minuter 191 1605 1668 1890 1664 1980 1325 739 56 384 1554 1636 566 851 1115 1174 125 162 266 0 0 154 1260 5 0 0 0 70 0 0 0 1260 0

Mål 3 3 4 3 1 2 3 5 1 2 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 40 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 3-2 1 9 050 200 Granit Maqedonci 1 k  1 1         b 19 9 b 14 b ! ! ! * * * *
26 sep Östersunds FK B 3-0 1 2 478 312 Kaspar Sjöberg 1         b b k b 6 b 1         b 4 1 14 13 10 ! ! ! * * * *
03 okt AIK B 0-1 1 42 539 8 000 Glenn Nyberg k b 14 17 b ! ! ! * * * *
16 okt IF Elfsborg H 15:00 avs
23 okt Kalmar FF H 15:00 avs
28 okt IFK Göteborg B 19:00
31 okt Örebro SK B 17:30
06 nov Halmstad BK H 17:30
22 nov IFK Norrköping B 19:00
28 nov Varbergs BoIS H 15:00
04 dec BK Häcken B

 Statistik Allsvenskan Spelade minuter 191 1605 1668 1890 1664 1980 1325 739 56 384 1554 1636 566 851 1115 1174 125 162 266 0 0 154 1260 5 0 0 0 70 0 0 0 1260 0

Mål 3 3 4 3 1 2 3 5 1 2 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 

 30  Hakon Valdimarsson
 31  Tim Rönning
 33  Ludvig Målberg

 4  Christopher McVey
 5  Maudo Jarjué
 15  Leo Väisänen
 20  Simon Strand
 24  Johan Larsson
 29  Oliver Zandén
 32  Gustav Broman

 6  André Römer
 7  Frederik Holst
 8  Samuel Holmén
 10  Simon Olsson
 12  Alexander Bernhardsson 
 14  Jacob Ondrejka
 16  Emmanuell Boateng
 18  Ahmed Qasem
 21 Rasmus Alm
 22  Kevin Holmén
 28  Noah Söderberg

 11  Sveinn Aron Gudjohnsen
 17  Per Frick
 19  Jeppe Okkels
 26  Marokhy Ndione
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Kommande matcher
23 oktober Djurgården - Kalmar omg 24

28 oktober IFK Göteborg - Djurgården omg 25
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Dagens domarteam: 
Huvuddomare Mohammed Al-Hakim

Assisterande Domare: Fredrik Klyver, Robin Wilde Fjärdedomare: Fredrik Hansson   
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