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

Vi närmar oss slutet av säsongen. Tre 
hemmamatcher återstår och fyra borta 
matcher. Det är väldigt tight i toppen av 
seren där vi, Malmö och AIK har en helt 
lika tabellrad, tretton segrar, fem oavg-
jorda och fem förluster på de spelade 23 
omgångarna. Så klart är det lite olika mål-
skillnad, vilket kan vara avgörande nu när 
det är så jämnt. Precis bakom har Elfsborg 
kommit tillbaka efter segern mot oss se-
nast. Hade vi vunnit hade i det närmaste 
spelat bort Elfsborg från toppstriden men 
nu är det alltså i allrahögsta grad med. 
Norrköping hade också chansen men tap-
pade fart när de förlorade stort på Hisin-
gen. Kalmar ligger bara två poäng bakom 
Norrköping och kan stiga något i tabellen 
man kankse att sju poäng upp till Europa-
plats (och ledning) är för långt. Speciellt 
som det är sex lag före i tabellen.

Efter dagens match är det långt till nästa 
hemmamatch då vi har två bortamatcher 
som följer. Göteborg, som har det lite 
lugnare i botten efter den viktiga segern 
mot Örebro och sedan just Örebro som 
riskerar att åka ur serien. 

Insamlingen till Olle Erikssons minne 
fortsätter och även idag går överskottet till 
insamlingen. Vill du bidra med ett belopp 
direkt till insamlingen hittar du informa-
tionen på sidan 13.

Idag är det viktigt att vi gör vårt för att 
stötta laget till tre viktiga poäng i jakten på 
de viktiga topplaceringarna.

Full fart framåt! Håll tätt bakåt!

STEFAN ERLANDSSON
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Avtsäningar och sjukdom krävde förändrin-
gar senast. Haris fick lämna återbud sent  in-
för matchen mot Elfsborg och Schüller var 
avstängd efter det röda mot AIK. 

Avstängningen för Schüller blev två matcher 
och därmed även i dagens match. Även Elliot 
Käck är avstängd idag efter fick syna sitt tredje 
gula för säsongen mot Elfsborg. Nyholm är 
ftillbaka i träning otillgänglig, Haris kör sena 
tester och kan eventuellt vara aktuell för spel.  
Enda långtidsskadade spelaren är Tagesson 

Thomas Lagerlöf inför matchen:
– Vi ser fram emot lördagen. Det var ett fan-
tastiskt tryck på Tele2 Arena senast, även om 

resultatet blev en besvikelse för alla. Men hade 
vi lyckats kvittera till 1-1 så hade det blivit åka 
av, eller om vi hade fått in en reducering till 1-2 
som vi hade bud på flera gånger. Så det kom-
mer vi ha med oss; att det blir fantastiskt kul 
att spela med välfyllda läktare igen, berättar 
”Tolle” som analyserat och dragit lärdomar 
från matchen senast.
– Vi har utvärderat det som hände mot Elfs-
borg. Vi brister bland annat i de defensiva om-
ställningarna vid några tillfällen för mycket 
och vi har såklart pratat om att den biten måste 
vara på plats. Men i övrigt fanns det många 
positiva delar i spelet som vi vill ha med oss in 
i matchen mot Kalmar. Ser man sedan till trup-
pläget har vi Elliot Käck och Rasmus Schüller 
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avstängda men Joel Asoro började träna med 
oss under torsdagen, sedan ska vi utvärdera 
läget med Haris Radetinac. Men vi hade 20 
spelare ute på planen idag, så vi fick till en bra 
träning och kommer väl förberedda.

Thomas Lagerlöf om Kalmar
– De åkte ju på en förlust med 4-0 mot Mjällby 
men har haft en fantastisk form innan dess och 
plockat mycket poäng. Dessutom genom att 
spela en bra fotboll i långa stunder, så vi får se 
hur de ligger till på lördag. I övrigt ett jättebra 
fotbollslag som har en tydlig identitet i det de 
gör - och vi vet vad som väntar och vad som 
krävs för att hantera det. Vi måste få matchen 
på våra villkor så mycket som möjligt och de 
perioder när matchen blir på Kalmars villkor 

gäller det att ta konsekvenserna av det och förs-
vara sig ordentligt.
– Det lär bli en stor skillnad jämfört med Elfs-
borg som också kan spela det spelet men inte 
gör det särskilt ofta. Kalmar har ju väldigt my-
cket bollinnehav i de flesta matcherna och det 
får man acceptera, framför allt om de faller 
ut med mycket spelare. Det är ju det som är 
kruxet när man möter lag som har mycket boll 
att känna av när man kan vinna den och när 
man ska låta dem behålla bollen. Så länge det 
är ofarliga ytor är det inte hela världen men det 
gäller att erövra bollen så fort man får chansen 
att göra det.

STEFAN ERLANDSSON
(DIF.SE)
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0 3Djurgården - IF Elfsborg
Domare Mohammed Al-Hakim

Publik: 19 443
Olsson 19’

Frick 49’ 76’ 

Matchen i siffror
Bollinnehav 65 - 35
Avslut  21 - 13
...på mål 4 - 6
Skott innanför straffområdet
 14 - 9
Hörnor  8 - 2
Gula kort 3 - 4
Offside  1 - 2
Frisparkar 20 - 11

Förväntat mål sett till chanser
 2,56 - 3,21

Precisa passningar 468 - 220
Motståndarens planhalva
 276 - 108 
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Allsvenskan omg  23

Matchhändelser
  2’   Strand 
13’   0-1 S Olsson (Ass Frick) 
26’   Eriksson
37’   Ibsen Rømer 
45+1’   Frick
45+1’   Käck
  Halvtid
13’   0-2 R Alm (Ass Frick) 
63’   Ekdahl
64’    IN: Asoro UT: Holmberg
71’    IN: Ademi UT: Bärkroth
75’   IN: Bernhardsson 
  UT: Møldrup Okkels
77’   0-3 R Alm (Ass Bernhardsson) 
83’    IN: Hien UT: Chilufya
85’   IN: Ondrejka UT: R Alm
85’   IN: Gudjohnsen, Holmén
  UT: Frick, S Olsson
90+1’   Holmén
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Djurgården     1,40
 35  Jacob Widell Zetterström (MV) 2,09
 3   Hjalmar Ekdal  2,27
 4   Jacob Une Larsson  2,09
 5  Elliot Käck  1,55
 7  Magnus Eriksson (K)  2,36
 12  Emmanuel Banda   1,82
13  Hampus Finndell  2,18
 14  Edward Chilufya  83’ 2,09
 16  Jesper Löfgren  1,36
 17  Kalle Holmberg  64’ 1,55
 19 Nicklas Bärkroth  71’ 1,64

Ersättare 
 15  Alexandr Vasiutin (MV)
 10 Joel Asoro  64’ 1,64
 11  Albion Ademi  71’ 1,64
 18 Isak Hien  83’ 2,27
 20  Emir Kujovic
 22  Leo Cornic
 24 Curtis Edwards

Tränare
Tomas Lagerlöf/Kim Bergstrand 1,20

Elfsborg 3,90    
30  Hákon Valdimarsson (MV)
 5  Maudo Lamine Jarjué
 6  Andrè Ibsen Rømer 
 7  Frederik Holst
 10  Simon Olsson   88’
 15  Leo Väisänen
 17  Per Frick   88’
 19  Jeppe Møldrup Okkels  75’
 20  Simon Strand 
 21  Rasmus Alm   85’
 24  Johan Larsson (K)

Ersättare
 31  Ludvig Målberg (MV)
 4  Christopher Mc Vey
 8  Samuel Holmén  88’ 
 11  Sveinn Gudjohnsen  88’
 12  Alexander Bernhardsson  75’
 14  Jacob Ondrejka  85’
 29  Oliver Zandén

Tränare
Jimmy Thelin
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Namn Jonas Teng Tomasz Posar Fredrik Dahlheim Hamid Ershad Sarabi Andreas Widell
Ålder 46 39 40 36 50
Ort Södermalm Järfälla Gärdet Blåsut Blackeberg

Vad är era första 
reflektioner från 
måndagens 
förlustmatch mot 
Elfsborg?

Att vi gick rakt i Elfsborgs 
fälla. Att vi återigen har svårt 
att skapa det där kraftiga 
trycket som behövs för att 
vända en match. Att vi har 
betydande problem i 
anfallsspelet.

Nyckeln mot ett lag som Elfsborg tror jag är att 
få dit det första målet, så när inte det sker i 
perioden då vi har pressen och alla lägen, och vi 
fortsätter trumma på, så kommer dessa 
livsfarliga kontringar från riktigt, riktigt bra 
spelare. Minns inte senast vi blev så brutalt 
sönderkontrade. Tycker också att de har några 
bra pjäser i sin backlinje. Jag är besviken över 
resultatet men vi skapar trots allt en hel del.  
Reflektion 1: Vi har inte tagit 
ytterbacksproblematiken på allvar. Käck 
behöver utmanas av kvalitet och på 
högerbacken famlar vi efter försäljningen av 
Witry. Reflektion 2: Med en endaste het 
forward hade vi kunnat dra ifrån i tabellen. 

Skolboks exempel på hur man 
INTE ska spela mot 
kontringskickliga lag som Elfsborg.
Märkligt att vi inte ändrade taktik 
efter första halvlek vi kunde blivit 
rejält straffade redan före paus. 

Att vi nog sålde guldet när vi sålde 
Aslak och inte tog in någon 
ersättare.

Att Elfsborg gjort läxan och läst 
på/kollat upp vad Djurgår'ns 
svagheter är. Snabba 
omställningar/kontringar som 
gjorde att våra spelare såg ut som 
rundningskoner.

Schüller och Haris 
saknades, är det en 
del av förklaringen 
till varför vi hade 
svårt att ta 
kommando i 
matchen?

En del, men vi ska kunna 
prestera bättre ändå. Vi 
skapar ändå en del chanser, 
vi måste kunna göra mål 
åtminstone på någon av 
dessa. 

Hade vi verkligen svårt att ta kommandot? 
Håller inte med. Visst, inte lika övertygande 
som vi var många gånger i våras, men vi möter 
också ett mycket starkt lag. Men visst saknades 
Haris, hade behövts mot Simon Strand som 
gjorde en riktigt bra match

Även om jag gillar Harris så är 
Löfgren en fullgod ersättare, 
Schullers frånvaro var tydligare 
men det ska inte stå och falla på 
en enda spelare med den bredd vi 
har.

Haris iaf. Men honom borta och 
Asoro på bänken var vår 
högerkant bestående av Bärka 
och Löfgren totalt värdelös, både 
framåt och bakåt.

Båda två saknades enormt 
mycket. Rasmus S med sitt hårda 
jobb och spelförståelse och Haris 
med sin fart och rutin.

Elfsborg stötte högt 
hela matchen och 
lät oss inte få chans 
att bygga upp en 
press. Vad säger ni 
om Elfsborgs insats, 
är de möjligtvis de 
bästa vi mött i år?

Jag tycker det. De har en 
tydlig spelidé och de är 
väldigt bra i den. De för 
sällan matcherna, men är 
otroligt giftiga i 
omställningarna. Spelar man 
då som vi, med väldigt 
många tillslag och passningar 
innan varje avslut, är det hög 
risk att man tappar boll och 
de får en omställning istället. 

Jag tycker trots allt att aik är det svåraste laget 
som vi mött, på sättet de kan avgöra matcher 
med några nyckelinsatser och sedan döda 
samma kamp genom att stänga igen. Tycker 
matcherna mot Elfsborg är lite mer tombola. 1-
0 där under första 15 och vi hade kunnat vara 
lite mer trygga och sen gå på knock i kontringar. 

Elfsborg hade en bra matchplan 
som de lyckades utföra helt 
perfekt det kändes som det var 
närmare 0-5 än 1-3.

Det tycker jag inte. Vi gjorde det 
väldigt enkelt för dem. Harmlösa 
framåt och förvirrade bakåt.

Elfsborg är de bästa vi mött i år. 
Med det sagt är jag ändå orolig då 
även Mjällby, Degerfors osv. 
stundtals "dominerat" mot oss. 
Visst, de har en formtopp nu men 
det känns som DIF:s defensiv 
blivit sämre och instabilare än i 
början av säsongen.

Det fanns en del 
kritik mot 
laguttagningen mot 
Elfsborg, vad tyckte 
ni och hur skulle ni 
vilja se att vi 
formulerar laget 
idag?

Jag tycker det var en ganska 
väntad laguttagning ändå, 
det blir alltid lätt att kritisera 
när man förlorat. Visst kan 
man ifrågasätta nån enstaka 
position, men vi har inte 
jättemånga alternativ i 
nuläget. 

Avstängningar och skador så: Widell 
Zetterström. Haris - Une - Hjalmar - Cornic. 
Finndell - Banda - Mange. Ademi - Kalle - Chili 

Jag har fullt förtroende för 
tränarduon, förlusten mot 
Elfsborg var inte beroende på 
laguttagningen.
Schuller fortsatt avstängd och 
Asoro skadad så det finns inte 
utrymme för så många 
överraskningar i startelvan.

Bärka ut, Ademi in.
Holmberg ut (helst till ett annat 
lag), Asoro in.
Och jag ser hellre Cornic på 
högerkanten än någon annan. 

Jag skulle vilja se en trebackslinje 
då de tre bästa vi har bakåt 
samtliga gör sig bäst som 
innerbackar.
Märklig markering(?!) av 
träningparet att byta/ sätta in en 
"försvarsjunis" på topp i slutet av 
matchen då vi desperat jagar en 
reducering. Måste ju varit riktat 
mot Kujo, Bosse samt Henke!?

 blickar vi framåt, 
Kalmar är ett av de 
formstarkaste 
lagen i serien även 
om de förlorade 
stort mot ett annat 
formstarkt lag, 
Mjällby. Efter att vi 
vann 25 juli på 
Guldfågeln har de 
bara förlorat mot 
Elfsborg och nu 
Mjällby. Ska vi 
förbereda oss på en 
ny svår match idag? 
Hur går det och 
varför?

Det kommer bli en tuff 
match igen. Vi måste studsa 
tillbaka nu och vinna om vi 
ska ha med guldstriden att 
göra. Vi måste få igång nån 
av våra anfallare, vet inte 
hur det ska ske bara. Jag 
hoppas på seger men 
oavgjort känns mest 
sannolikt.

Ja, självklart ska vi förbereda oss på det. Kalmar 
kommer ha mycket boll, gäller att verkligen inte 
tappa bort deras gubbar i boxen. Ring kommer 
förstås vara stekhet (hoppas också han kan få 
något sorts ”tack” innan match från oss). Tror 
på 2-0 med ett tidigt mål och sedan fokuserat 
försvar, vi kontrar in tvåan. Publiken blir tungan 
på vågen här. Kör!

Kalmar har verkligen lyft under 
Henrik Rydström ledning och är 
inte längre seriens tråkigaste lag. 
Var det en reaktion vi såg i förra 
omgången, 4-0  mot Mjällby var 
kanske början på en svacka.
Tror vi kommer få se en jämn 
tillställning där DIF till sist drar 
längsta strået. 2-1! 

Jag tror att vi studsar tillbaka. 
Förhoppningsvis har tränarna lärt 
sig av förra matchen, både när 
det gäller taktik, laguttagning och 
byten.

Jag ser denna match som oerhört 
viktig för slutstriden i allsvenskan. 
Seger och det ger en oerhörd 
boost till laget, oavgjort/förlust 
och det blir mycket svårt att haka 
på i Guldstriden efter tre raka 
utan seger. Med det sagt tror jag 
laget är oerhört revanschsuget 
efter debaclet i söndags, jag 
tippar 2-0 till DIF.
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tappa bort deras gubbar i boxen. Ring kommer 
förstås vara stekhet (hoppas också han kan få 
något sorts ”tack” innan match från oss). Tror 
på 2-0 med ett tidigt mål och sedan fokuserat 
försvar, vi kontrar in tvåan. Publiken blir tungan 
på vågen här. Kör!

Kalmar har verkligen lyft under 
Henrik Rydström ledning och är 
inte längre seriens tråkigaste lag. 
Var det en reaktion vi såg i förra 
omgången, 4-0  mot Mjällby var 
kanske början på en svacka.
Tror vi kommer få se en jämn 
tillställning där DIF till sist drar 
längsta strået. 2-1! 

Jag tror att vi studsar tillbaka. 
Förhoppningsvis har tränarna lärt 
sig av förra matchen, både när 
det gäller taktik, laguttagning och 
byten.

Jag ser denna match som oerhört 
viktig för slutstriden i allsvenskan. 
Seger och det ger en oerhörd 
boost till laget, oavgjort/förlust 
och det blir mycket svårt att haka 
på i Guldstriden efter tre raka 
utan seger. Med det sagt tror jag 
laget är oerhört revanschsuget 
efter debaclet i söndags, jag 
tippar 2-0 till DIF.

DIF - PANELEN
Besvikelse efter Elfsborgsmatchen.. 
Elfsborg gjorde det svårt för oss med genom att de var ettriga i försvarsspelet 
och ett effektivt omställningsspel. Visserligen saknade vi Schüller på mitten 
och sent återbud från Haris skapade oreda. Men visst borde vi kunnat styra 
matchen mer. Eller var Elfsborg för bra i måndags?
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Namn Jonas Teng Tomasz Posar Fredrik Dahlheim Hamid Ershad Sarabi Andreas Widell
Ålder 46 39 40 36 50
Ort Södermalm Järfälla Gärdet Blåsut Blackeberg

Vad är era första 
reflektioner från 
måndagens 
förlustmatch mot 
Elfsborg?

Att vi gick rakt i Elfsborgs 
fälla. Att vi återigen har svårt 
att skapa det där kraftiga 
trycket som behövs för att 
vända en match. Att vi har 
betydande problem i 
anfallsspelet.

Nyckeln mot ett lag som Elfsborg tror jag är att 
få dit det första målet, så när inte det sker i 
perioden då vi har pressen och alla lägen, och vi 
fortsätter trumma på, så kommer dessa 
livsfarliga kontringar från riktigt, riktigt bra 
spelare. Minns inte senast vi blev så brutalt 
sönderkontrade. Tycker också att de har några 
bra pjäser i sin backlinje. Jag är besviken över 
resultatet men vi skapar trots allt en hel del.  
Reflektion 1: Vi har inte tagit 
ytterbacksproblematiken på allvar. Käck 
behöver utmanas av kvalitet och på 
högerbacken famlar vi efter försäljningen av 
Witry. Reflektion 2: Med en endaste het 
forward hade vi kunnat dra ifrån i tabellen. 

Skolboks exempel på hur man 
INTE ska spela mot 
kontringskickliga lag som Elfsborg.
Märkligt att vi inte ändrade taktik 
efter första halvlek vi kunde blivit 
rejält straffade redan före paus. 

Att vi nog sålde guldet när vi sålde 
Aslak och inte tog in någon 
ersättare.

Att Elfsborg gjort läxan och läst 
på/kollat upp vad Djurgår'ns 
svagheter är. Snabba 
omställningar/kontringar som 
gjorde att våra spelare såg ut som 
rundningskoner.

Schüller och Haris 
saknades, är det en 
del av förklaringen 
till varför vi hade 
svårt att ta 
kommando i 
matchen?

En del, men vi ska kunna 
prestera bättre ändå. Vi 
skapar ändå en del chanser, 
vi måste kunna göra mål 
åtminstone på någon av 
dessa. 

Hade vi verkligen svårt att ta kommandot? 
Håller inte med. Visst, inte lika övertygande 
som vi var många gånger i våras, men vi möter 
också ett mycket starkt lag. Men visst saknades 
Haris, hade behövts mot Simon Strand som 
gjorde en riktigt bra match

Även om jag gillar Harris så är 
Löfgren en fullgod ersättare, 
Schullers frånvaro var tydligare 
men det ska inte stå och falla på 
en enda spelare med den bredd vi 
har.

Haris iaf. Men honom borta och 
Asoro på bänken var vår 
högerkant bestående av Bärka 
och Löfgren totalt värdelös, både 
framåt och bakåt.

Båda två saknades enormt 
mycket. Rasmus S med sitt hårda 
jobb och spelförståelse och Haris 
med sin fart och rutin.

Elfsborg stötte högt 
hela matchen och 
lät oss inte få chans 
att bygga upp en 
press. Vad säger ni 
om Elfsborgs insats, 
är de möjligtvis de 
bästa vi mött i år?

Jag tycker det. De har en 
tydlig spelidé och de är 
väldigt bra i den. De för 
sällan matcherna, men är 
otroligt giftiga i 
omställningarna. Spelar man 
då som vi, med väldigt 
många tillslag och passningar 
innan varje avslut, är det hög 
risk att man tappar boll och 
de får en omställning istället. 

Jag tycker trots allt att aik är det svåraste laget 
som vi mött, på sättet de kan avgöra matcher 
med några nyckelinsatser och sedan döda 
samma kamp genom att stänga igen. Tycker 
matcherna mot Elfsborg är lite mer tombola. 1-
0 där under första 15 och vi hade kunnat vara 
lite mer trygga och sen gå på knock i kontringar. 

Elfsborg hade en bra matchplan 
som de lyckades utföra helt 
perfekt det kändes som det var 
närmare 0-5 än 1-3.

Det tycker jag inte. Vi gjorde det 
väldigt enkelt för dem. Harmlösa 
framåt och förvirrade bakåt.

Elfsborg är de bästa vi mött i år. 
Med det sagt är jag ändå orolig då 
även Mjällby, Degerfors osv. 
stundtals "dominerat" mot oss. 
Visst, de har en formtopp nu men 
det känns som DIF:s defensiv 
blivit sämre och instabilare än i 
början av säsongen.

Det fanns en del 
kritik mot 
laguttagningen mot 
Elfsborg, vad tyckte 
ni och hur skulle ni 
vilja se att vi 
formulerar laget 
idag?

Jag tycker det var en ganska 
väntad laguttagning ändå, 
det blir alltid lätt att kritisera 
när man förlorat. Visst kan 
man ifrågasätta nån enstaka 
position, men vi har inte 
jättemånga alternativ i 
nuläget. 

Avstängningar och skador så: Widell 
Zetterström. Haris - Une - Hjalmar - Cornic. 
Finndell - Banda - Mange. Ademi - Kalle - Chili 

Jag har fullt förtroende för 
tränarduon, förlusten mot 
Elfsborg var inte beroende på 
laguttagningen.
Schuller fortsatt avstängd och 
Asoro skadad så det finns inte 
utrymme för så många 
överraskningar i startelvan.

Bärka ut, Ademi in.
Holmberg ut (helst till ett annat 
lag), Asoro in.
Och jag ser hellre Cornic på 
högerkanten än någon annan. 

Jag skulle vilja se en trebackslinje 
då de tre bästa vi har bakåt 
samtliga gör sig bäst som 
innerbackar.
Märklig markering(?!) av 
träningparet att byta/ sätta in en 
"försvarsjunis" på topp i slutet av 
matchen då vi desperat jagar en 
reducering. Måste ju varit riktat 
mot Kujo, Bosse samt Henke!?

 blickar vi framåt, 
Kalmar är ett av de 
formstarkaste 
lagen i serien även 
om de förlorade 
stort mot ett annat 
formstarkt lag, 
Mjällby. Efter att vi 
vann 25 juli på 
Guldfågeln har de 
bara förlorat mot 
Elfsborg och nu 
Mjällby. Ska vi 
förbereda oss på en 
ny svår match idag? 
Hur går det och 
varför?

Det kommer bli en tuff 
match igen. Vi måste studsa 
tillbaka nu och vinna om vi 
ska ha med guldstriden att 
göra. Vi måste få igång nån 
av våra anfallare, vet inte 
hur det ska ske bara. Jag 
hoppas på seger men 
oavgjort känns mest 
sannolikt.

Ja, självklart ska vi förbereda oss på det. Kalmar 
kommer ha mycket boll, gäller att verkligen inte 
tappa bort deras gubbar i boxen. Ring kommer 
förstås vara stekhet (hoppas också han kan få 
något sorts ”tack” innan match från oss). Tror 
på 2-0 med ett tidigt mål och sedan fokuserat 
försvar, vi kontrar in tvåan. Publiken blir tungan 
på vågen här. Kör!

Kalmar har verkligen lyft under 
Henrik Rydström ledning och är 
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Var det en reaktion vi såg i förra 
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reducering. Måste ju varit riktat 
mot Kujo, Bosse samt Henke!?

 blickar vi framåt, 
Kalmar är ett av de 
formstarkaste 
lagen i serien även 
om de förlorade 
stort mot ett annat 
formstarkt lag, 
Mjällby. Efter att vi 
vann 25 juli på 
Guldfågeln har de 
bara förlorat mot 
Elfsborg och nu 
Mjällby. Ska vi 
förbereda oss på en 
ny svår match idag? 
Hur går det och 
varför?

Det kommer bli en tuff 
match igen. Vi måste studsa 
tillbaka nu och vinna om vi 
ska ha med guldstriden att 
göra. Vi måste få igång nån 
av våra anfallare, vet inte 
hur det ska ske bara. Jag 
hoppas på seger men 
oavgjort känns mest 
sannolikt.

Ja, självklart ska vi förbereda oss på det. Kalmar 
kommer ha mycket boll, gäller att verkligen inte 
tappa bort deras gubbar i boxen. Ring kommer 
förstås vara stekhet (hoppas också han kan få 
något sorts ”tack” innan match från oss). Tror 
på 2-0 med ett tidigt mål och sedan fokuserat 
försvar, vi kontrar in tvåan. Publiken blir tungan 
på vågen här. Kör!

Kalmar har verkligen lyft under 
Henrik Rydström ledning och är 
inte längre seriens tråkigaste lag. 
Var det en reaktion vi såg i förra 
omgången, 4-0  mot Mjällby var 
kanske början på en svacka.
Tror vi kommer få se en jämn 
tillställning där DIF till sist drar 
längsta strået. 2-1! 

Jag tror att vi studsar tillbaka. 
Förhoppningsvis har tränarna lärt 
sig av förra matchen, både när 
det gäller taktik, laguttagning och 
byten.

Jag ser denna match som oerhört 
viktig för slutstriden i allsvenskan. 
Seger och det ger en oerhörd 
boost till laget, oavgjort/förlust 
och det blir mycket svårt att haka 
på i Guldstriden efter tre raka 
utan seger. Med det sagt tror jag 
laget är oerhört revanschsuget 
efter debaclet i söndags, jag 
tippar 2-0 till DIF.

Namn Jonas Teng Tomasz Posar Fredrik Dahlheim Hamid Ershad Sarabi Andreas Widell
Ålder 46 39 40 36 50
Ort Södermalm Järfälla Gärdet Blåsut Blackeberg

Vad är era första 
reflektioner från 
måndagens 
förlustmatch mot 
Elfsborg?

Att vi gick rakt i Elfsborgs 
fälla. Att vi återigen har svårt 
att skapa det där kraftiga 
trycket som behövs för att 
vända en match. Att vi har 
betydande problem i 
anfallsspelet.

Nyckeln mot ett lag som Elfsborg tror jag är att 
få dit det första målet, så när inte det sker i 
perioden då vi har pressen och alla lägen, och vi 
fortsätter trumma på, så kommer dessa 
livsfarliga kontringar från riktigt, riktigt bra 
spelare. Minns inte senast vi blev så brutalt 
sönderkontrade. Tycker också att de har några 
bra pjäser i sin backlinje. Jag är besviken över 
resultatet men vi skapar trots allt en hel del.  
Reflektion 1: Vi har inte tagit 
ytterbacksproblematiken på allvar. Käck 
behöver utmanas av kvalitet och på 
högerbacken famlar vi efter försäljningen av 
Witry. Reflektion 2: Med en endaste het 
forward hade vi kunnat dra ifrån i tabellen. 

Skolboks exempel på hur man 
INTE ska spela mot 
kontringskickliga lag som Elfsborg.
Märkligt att vi inte ändrade taktik 
efter första halvlek vi kunde blivit 
rejält straffade redan före paus. 

Att vi nog sålde guldet när vi sålde 
Aslak och inte tog in någon 
ersättare.

Att Elfsborg gjort läxan och läst 
på/kollat upp vad Djurgår'ns 
svagheter är. Snabba 
omställningar/kontringar som 
gjorde att våra spelare såg ut som 
rundningskoner.

Schüller och Haris 
saknades, är det en 
del av förklaringen 
till varför vi hade 
svårt att ta 
kommando i 
matchen?

En del, men vi ska kunna 
prestera bättre ändå. Vi 
skapar ändå en del chanser, 
vi måste kunna göra mål 
åtminstone på någon av 
dessa. 

Hade vi verkligen svårt att ta kommandot? 
Håller inte med. Visst, inte lika övertygande 
som vi var många gånger i våras, men vi möter 
också ett mycket starkt lag. Men visst saknades 
Haris, hade behövts mot Simon Strand som 
gjorde en riktigt bra match

Även om jag gillar Harris så är 
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Schullers frånvaro var tydligare 
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en enda spelare med den bredd vi 
har.
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Båda två saknades enormt 
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Elfsborg stötte högt 
hela matchen och 
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om Elfsborgs insats, 
är de möjligtvis de 
bästa vi mött i år?

Jag tycker det. De har en 
tydlig spelidé och de är 
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sällan matcherna, men är 
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Det tycker jag inte. Vi gjorde det 
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 Djurgårdens startelva inför fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Djurgården och Elfsborg den 18 oktober 2021
 
 Bakre raden: Magnus Eriksson (K), Jacob Widell Zetterström, Hjalmar Ekdal, Kalle Holmberg, Emmanuel Banda. Jesper Löfgren
 Främre raden: Elliot Käck, Jacob Une Larsson, Edward Chilufya, Hampus Finndell, Nicklas Bärkroth
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Kalmar FF
Bildades 15 juni 1910
2021 spelar man sin 34:e säsong i högsta serien
2020: 14 kvalspelade mot IK Brage, 
Publiksnitt 2019: 5 307 (-256)  
Hemmaarena: Guldfågeln Arena (12 150)
Publikrekord: 15 093 mot Malmö FF 2 September 
1949 (Fredrikskans), 11 991 mot AIK 11 november 2018 
(Guldfågeln)
Tränare: Henrik Rydström (tillbaka 2021, lämnade 2018)
Svenska Mästare : 2008
Mästare Svenska cupen: 1981, 1987, 2007
Bästa målskyttar 2021: Oliver Berg 9 mål, Isak Jansson och Jonathan Ring 4 mål
Flest Assist 2021: Jonathan Ring 9, Oliver Berg 5, Piotr Johansson 4 

Truppförändningar 2021:
Spelare in: Oliver Berg (GIF Sundsvall), Rasmus Sjöstedt (Panetolikos), Noah Shamoun 
(Assyriska Turabdin), Lukas Rhöse (IF Karlstad Fotboll), Jonathan Ring (Djurgården), 
Lars Saetra (Tromsö IL)
Spelare ut: Ole Söderberg (IFK Göteborg), Olle Lindqvist (Oskarshamns AIK), Johan 
Arvidsson (Oskarshamns AIK, lån), Pontus Zvar (Mjällby AIF), Jajá (Madura United), 
Rafinha (Itumbiara Esporte Club), Viktor Elm (slutat), Rafael York, Alexander Ahl-Holm-
ström (AFC Eskilstuna), Adrian Edqvist (Jönköpings Södra), Maxwell (SC Recife), Fidan 
Aliti (FC Zürich), Geir André Herrem (Åsane Fotball), Gbenga Arokoyo (Umeå FC)
Gustaf Lagerbielke (Västerås SK), Sveinn Aron Gudjohnsen (Spezia Calcio), Emmanuel 
Boateng (Hapoel Tel Aviv FC), Oscar Aga (Grorud IL)
Sommarfönstret: Isak Magnusson (mf, Öster), Alex Mortensen (fw, Groningen, lån), 
David Majak Chan (fw, IFK Luleå, lån)

Senaste resultaten - målskyttar Kalmar inom parantes
Mjällby - KFF  4-0
KFF  - Sirius 3-1 (Jansson, Berg, J Ring)
Göteborg - KFF 0-2 (Romario, J Ring)
KFF - AIK 1-1 (Berg)
Halmstad - KFF 0-1 (Jansson)

Senaste laguppställning (3-4-3)
Allsvenskan omg 23 17 okt Mjällby - Kalmar 4-0 (3-0)

T Andersson
J Stenmark, D Bergqvist, S Ring (72) 

P Johansson, C Gustafsson (72), Romario, N Fröling
J Ring, O Berg, Jansson

Avbytare:
L Hägg Johansson (mv), N Shamoun (61), F Sachpekidis (61), 

L Rhöse (72), E Israelsson (72), R Sjöstedt, V Backman
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Henrik Rydström, Kalmars strösta profil 
den senaste tiden. Dels som spelare och 
lagkapten va rhan ofta frispråkig och pro-
filerade sig starkt. Efter spelarkarriären 
lades ner 2013 blev det tränarbänken, 
först med ungdomslagen och sedan as-
sisterande i a-laget 2016, under säsongen 
2018 fick han huvudansvaret men då blev 
det bara en sässong och tränarkarriären 
blommade istället ut i Sirius. Inför årets 
säsomg återvände Rydström till Kalmar 
och i år har det vänt uppåt för laget. Ef-
ter två år med kvalspel är man på väg att 
få lagets bästa säsong sedan 2016 då man 
slutade sexa. Just nu ligger laget på en 
sjunde plats men även sjätte platsen kan 
överträffas och i så fall blir det bästa sä-
songen sedan 2013.

Laget har visat sig vara svårslaget och se-
dan vi vann 25 juli på Guldfågeln har de 
bara förlorat mot Elfsborg och senast mot 
Mjällby. 

Jonathan Ring, som lämnade oss inför 
denna säsong har fått en nystart i Kalmar 
med 4 mål och åtta assist, tillsammans 
med Oliver Berg, även han ett nyförvärv, 
som gjort 9 mål och 5 assist, är det giftiga 
på planen och vi får jobba hårt får att hålla 
dem i schack. 

 
STEFAN ERLANDSSON

Rydströms gäng siktar högt

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

I den högsta serien  
Allsvenskan 61  30  8 23 81-72
Stadion 19 8 3 8 22-22  
Råsunda 4 3 0 1 7-4
Tele2Arena  7 4  1  2  12-6 

Kval till Allsvenskan 1983 2 1 0 1 2-3 
Stadion 1 1 0 0 1-0

Näst högsta serien 4 2 1 1 5-5 
Div 2 Östra 1934/35 2 1 1 0 3-2      
Superettan 2000 2 1 0 1 2-3
Stadion 2 2 0 0 3-1

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

BENGT EKSTEDT
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Malmö FF 23 13 5 5 48-25 23 44
Djurgården 23 13 5 5 37-21 16 44
AIK 23 13 5 5 32-19 13 44
IF Elfsborg 23 13 3 7 38-25 13 42
IFK Norrköping 23 12 3 8 37-28 9 39
Hammarby 23 10 7 6 37-30 7 37
Kalmar FF 23 10 7 6 27-26 1 37
BK Häcken 23 8 7 8 38-32 6 31
IK Sirius 23 8 6 9 26-37 -11 30
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 18 oktober

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
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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 -

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 -

NICKLAS TJELLANDER 

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

nicklas.tjellander@pipelinenordic.se
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  Sweden
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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 2 - 0

18 oktober BK Häcken - IFK Norrköping FK 5 - 0
Djurgården - IF Elfsborg 0 - 3

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 -

Omgång 28
20 november Malmö FF - BK Häcken -
21 november Degerfors IF - Hammarby -

Halmstad - IF Elfsborg -
IK Sirius FK - IFK Göteborg -
Varbergs BoIS FC - AIK -

22 november IFK Norrköping - Djurgården -
Örebro - Kalmar FF -
Östersund - Mjällby AIF -
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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, Käck 8 Faltsetas (BKH), A Hellborg (SIR)
2 Witry*, Finndell, Holmberg 7 S Ring (KFF), Zackrisson (VAR), Kricak (MAIF)
   Eriksson    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)
27 DIF 68 Varberg
 56 Häcken

55 Elfsborg
51 Hammarby
50 Örebro
49 Östersund
44 Malmö, Mjällby
41 Sirius
40 Kalmar
39 AIK
36 Göteborg
35 Norrköping
27 Halmstad

Avstängningar (lag)
5 DIF 20 Varberg

15 Elfsborg
 14 Malmö, 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%), Hammarby (67%)
2 Degerfors, Göteborg, Mjällby, Sirius, Varberg (100%)
  Halmstad, Malmö (50%)
1 Norrköping (0%)

Räddningsprocent
77,8% Vaiho 2 matcher 86,7% Eriksson (MAIF) 13 matcher
76,5% Vasyutin 6 matcher 80,0% Dovin (HIF) 4 matcher
73,2% Widell Zetterström 15 m 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
75 Eriksson 58 S Larsson (AIK)
29 Witry* 57 Jehaze (HIF)
27 Käck 56 O Berg (KFF)
En nyckelpassning är en passning som leder till ett avslut på mål.

Bollåtererövringar
162 Eriksson 194 Ekpolo (BKH)
154 Schüller 189 Fransson (NOR)
120 Finndell 188 Strand (IFE)

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)
Häcken - Norrköping 5-0 (omg 23)

Avstängda omg 24
Rasmus Schüller (DIF) Utvisad omg 22, två matchers avstängning
Elliot Käck (DIF) Gula Kort
Richard Magyar (HIF) Gula Kort
Edvin Kurtulus (HBK) Gula Kort
Per Frick (IFE) Gula Kort
Adam Ståhl (SIR) Gula Kort
Jesper Gustavsson (MAIF) Gula Kort
Godswill Ekpolo (BKH) Gula Kort

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, Käck 8 Faltsetas (BKH), A Hellborg (SIR)
2 Witry*, Finndell, Holmberg 7 S Ring (KFF), Zackrisson (VAR), Kricak (MAIF)
   Eriksson    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)
27 DIF 68 Varberg
 56 Häcken

55 Elfsborg
51 Hammarby
50 Örebro
49 Östersund
44 Malmö, Mjällby
41 Sirius
40 Kalmar
39 AIK
36 Göteborg
35 Norrköping
27 Halmstad

Avstängningar (lag)
5 DIF 20 Varberg

15 Elfsborg
 14 Malmö, 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%), Hammarby (67%)
2 Degerfors, Göteborg, Mjällby, Sirius, Varberg (100%)
  Halmstad, Malmö (50%)
1 Norrköping (0%)

Räddningsprocent
77,8% Vaiho 2 matcher 86,7% Eriksson (MAIF) 13 matcher
76,5% Vasyutin 6 matcher 80,0% Dovin (HIF) 4 matcher
73,2% Widell Zetterström 15 m 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
75 Eriksson 58 S Larsson (AIK)
29 Witry* 57 Jehaze (HIF)
27 Käck 56 O Berg (KFF)
En nyckelpassning är en passning som leder till ett avslut på mål.

Bollåtererövringar
162 Eriksson 194 Ekpolo (BKH)
154 Schüller 189 Fransson (NOR)
120 Finndell 188 Strand (IFE)

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)
Häcken - Norrköping 5-0 (omg 23)

Avstängda omg 24
Rasmus Schüller (DIF) Utvisad omg 22, två matchers avstängning
Elliot Käck (DIF) Gula Kort
Richard Magyar (HIF) Gula Kort
Edvin Kurtulus (HBK) Gula Kort
Per Frick (IFE) Gula Kort
Adam Ståhl (SIR) Gula Kort
Jesper Gustavsson (MAIF) Gula Kort
Godswill Ekpolo (BKH) 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 0-3 2 19 443 150 Mohammed Al-Hakim avs k 17 19 b b b 14 ! ! * * * *
23 okt Kalmar FF H 15:00 avs 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 15.00

 Statistik Allsvenskan Spelade minuter 191 1695 1758 1980 1664 2070 1325 766 77 474 1644 1716 566 941 1178 1243 125 162 266 0 0 154 1350 15 0 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 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 0-3 2 19 443 150 Mohammed Al-Hakim avs k 17 19 b b b 14 ! ! * * * *
23 okt Kalmar FF H 15:00 avs 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 15.00

 Statistik Allsvenskan Spelade minuter 191 1695 1758 1980 1664 2070 1325 766 77 474 1644 1716 566 941 1178 1243 125 162 266 0 0 154 1350 15 0 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 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   Tobias Andersson 
 32  Lucas Hägg-Johansson

 2  Henrik Löfkvist 
 3  Sebastian Ring 
 5  Douglas Bergqvist
 7  Piotr Johansson
 13  Emin Nouri
 19  Lukas Röhse
 23  Johan Stenmark 
 39  Lars Sætra

 4  Erik Israelsson
 6  Rasmus Sjöstedt  
 9  Isak Jansson
 10  Filip Sachpekidis 
 11  Jonathan Ring  
 14  Noah Shamoun
 17  Carl Gustafsson 
 18  Johan Arvidsson
 20  Oliver Berg 
 26  Victor Backman
 27  Isak Vidjeskog
 29  Romário Marques Rodrigues

 21 Edvin Crona 
 31  Nils Fröling
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Kommande matcher
28 oktober IFK Göteborg - Djurgården omg 25

31 oktober Örebro - Djurgården omg 26
6 november Djurgården - Halmstad omg 27
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Dagens domarteam: 
Huvuddomare Bojan Pandzic

Assisterande Domare: Mikael Hallin, Niclas Ivarsson Fjärdedomare: Pontus Olofsson   
 - 
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