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

Vi kliver in i höstrusket och därmed också 
upplösningen av Allsvenskan och de an-
dra fotbollsserierna. Precis som förra året 
spelas inte den sista matchen förrän första 
helgen i december, så nu blir det ett land-
slagsuppehåll efter denna omgång och vi 
har tre matcher mellan 22 nov – 4 dec. 
Som alla vet är det väldigt tätt i toppen av 
Allsvenskan och långt ifrån klart vilka som 
kommer att ta hem det hela, eller ens vilka 
som kommer hamna på de tre platserna 
som ger europaspel. Det här kommer att 
vara en nagelbitare in i det sista kan man 
ana. För alla topplagen har tappat poäng i 
de senaste omgångarna, men nu kommer 
poängtapp att bli kostsamma i slutspurten. 

Det är också klart att Östersund har sejour 
i Allsvenskan slutar efter denna säsong. 
Örebro lär göra dem sällskap men vilka 
som får kvala är en öppen historia. Klart 
också med att IFK Värnamo kommer upp 
nästa säsong. Det blir deras första Alls-
venska säsong. Dock inte den första för 
tränaren Jonas Thern, som förutom fem 
säsonger som spelare i Malmö, tränade 
Halmstad i Allsvenskan 2002-03. 

Nu när säsongen avslutas kommer vi ock-
så att sätta samman årsboken för 2021. Du 
kan göra din intresseanmälan och boka 
ditt exemplar. Du bekräftar sedan när 
priset (ca 200 kr) är satt och betalar efter 

leverans/uthämtning. Bokning kan du 
göra på vår webshop på bagspannaren.se

Eftersom ́ vi har spelat tre matcher sen sist, 
två bortamatcher efter Kalmar-matchen, 
är det trångt i programmet med tre match-
rapporter. Därför får Spelaruppslaget vila 
en match (i det tryckta programmet men 
det är med i det digitala som alla abon-
nenter får på mailen) men vi har istället 
lite annan statistik, bland annat alla lagens 
placeringar genom säsongen. Spelarupp-
slaget är så klart med i det sista program-
met för året igen. 

I dagens match mot Magnus Haglunds 
Halmstad kommer det bli en tät match 
mellan seriens minst varnade lag under 
säsongen. Både vi och Halmstad har få 
varningar och har varit bra på att hålla 
tätt bakåt. Därför kan det att vara viktigt 
med ett tidigt första mål för att öppna upp 
matchen. 

Vi på läktarna får göra vårt för att lyfta 
spelarna till nya framgångar!

Full Fart Framåt! Håll Tätt Bakåt!

STEFAN ERLANDSSON

ÅRSBOKEN 2021
Säsongen närmar sig slutet och vi kommer sammanstäl-
la säsongen i en ny årsbok direkt efter sista omgången

Du kan redan nu kan du boka ditt exemplar! 

Vi går igenom Allsvenskan och Svenska Cupen omgång 
för omgång, med matchrapporter och nyskriva texter om 

säsongen. Mängder av opublicerade bilder och även  
material som bara ingått i de digitala programmen un-
der våren (innan vi vi hade publik igen på matcherna)

Pris ca 250 kr 

Gör en intresseanmälan för ditt exemplar på  
Bågspännarens webshop 
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Alexandr Vasyutin tillbaka mellan stolparna 
senast och fick hålla nollan i matchen mot 
Örebro. Får han fortsätta idag? Dessutom 
fick Curtis Edwards spela en halvlek, det 
var första gången sedan vi mötte Mjällby 
på Tele2 22 augusti. Nu är alla på mittfältet 
åter tillgängliga efter avstängningar på Schül-
ler och Finndell i fyra raka matcher, Schüller 
spelade dessutom bara första tio mot AIK som 
du säkert minns. Avstängd idag är Hjalmar 
Ekdal som drog på sig sitt tredje gula senast. 
Mange Eriksson, Kalle Holmberg och Emma-
nuel Banda är de som riskerar avstängning vid 
ytterligare gult., men vi riskerar betydligt färre 
avstängningar nu i slutspurten. Åter i truppen 
är Hien och Schüller, 

 
Thomas Lagerlöf inför matchen:
Vi har gått utvärdera vad vi gjort bra i de se-
naste matcherna, och således ska fortsätta göra 
framöver. Sen har sett på vad vi kan göra bättre 
till nästa match. Sen har vi tränat ganska hårt 
med hög intensitet i mitten av veckan,  för att 
ha någon dag lite lugnare,. Inför matchen vrid-
er vi upp tempot lite mer igen.
– Det var tight matchande förra veckan så det 
är skönt med en sån här vecka när man hinner 
träna lite också. Det blev två träningar på Tele2 
inför match den här veckan jämfört med en i 
normalfall, eftersom vi hade lagfotografering 
inplanerad. 

Thomas Lagerlöf om Halmstad
–– Dom gjorde ju en jättebra match senast mot 
AIK och var klart värda att vinna den matchen. 
Den matchen ger oss en del svar på vad Halm-
stad är bra på om matchbilden blir så som dom 
vill ha den. Halmstad är välorganiserade och 
ett lag som är snåla – dom gör inte så mycket 
mål och dom släpper inte in så mycket mål hel-
ler. När vi mötte dom borta så spelade vi får 
långsam fotboll för att störa dom ordentligt, 
så på lördag måste vi vara mer varierade och 
växla tempo oftare än vi gjorde på bortaplan. 
Det är mycket bättre att i grunden spela i ett 
högt tempo och dra ner det när man vill växla 
tempot, än tvärtom.
– Vi ska fortsätta göra det vi gjorde bra mot 
Örebro. Då var det nolltolerans mot att släppa 
till enkla målchanser, och vi var noggranna i att 
hålla balansen i laget hela tiden och inte bjuda 
på omställningar. Det blir otroligt viktigt att 
fortsätta med det – det ska vara riktigt svårt att 
göra mål på Djurgården.

Nu spelar vi på hemmaplan och förhoppnings-
vis får vi hit väldigt många av vår härliga publik 
som skapar ett bra tryck. Det är klart vi vill ut-
nyttja publiken och få fart och tempo i spelet, 
vi tillsammans med publiken.

STEFAN ERLANDSSON
(+DIF.SE)
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Truppen som togs ut på fredagen:  
(ett namn kommer tas bort innan matchstart)
Vasyutin
Widell Zetterström

Nyholm
Une Larsson
Käck
Löfgren
Hien
Cornic

Schüller
Eriksson
Radetinac
Banda
Finndell
Chilufya
Bärkroth
Edwards

Asoro
Holmberg
Kujovic



23 OKTOBER, TELE2 ARENA, STOCKHOLMSARENAN
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3 2Djurgården - Kalmar FF

14’ Chilufya
23’ Ekdal
35’ Banda

Domare Bojan Pandzic
Publik: 18 930

RIng 49’
Jansson 60’

Matchen i siffror
Bollinnehav 37 - 63
Avslut  15 - 9
...på mål 4 - 3
Skott innanför straffområdet
 9 - 9
Hörnor  4 - 1
Gula kort 2 - 1
Offside  2 - 2
Frisparkar 17 - 15

Förväntat mål sett till chanser
 1,12 - 2,18

Precisa passningar 245 - 516
Motståndarens planhalva
 117 - 165 
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Allsvenskan omg  24

Matchhändelser
14’   1-0 Chilufya (Ass Bärkroth)
23’   2-0 Ekdal (Ass Eriksson) 
35’   3-0 Banda 
40’   S Ring 
  Halvtid
46’    IN: I Jansson UT: Stenmark
49’   3-1 J Ring (Ass I Jansson)
60’   3-2 I Jansson (Ass S Ring) 
65’    IN: Nyholm, Asoro 
  UT: Radetinac, Bärkroth
80’    IN: Cornic UT: Holmberg
82’   Finndell 
86’    IN: Israelsson UT: Saetra
90+4’   IN: Hien UT: Chilufya
90+5’   Banda 

M
at

ch
ra

pp
or

t

Djurgården     2,71
 35  Jacob Widell Zetterström (MV) 2,43
 3   Hjalmar Ekdal  3,00
 4   Jacob Une Larsson  2,57
 7  Magnus Eriksson (K)  3,14
 9  Haris Radetinac  65’ 1,43
12  Emmanuel Banda     3,00
13  Hampus Finndell  2,57
 14  Edward Chilufya   90+4’ 3,29
 16  Jesper Löfgren  1,71
 17  Kalle Holmberg  80’ 1,57
 19 Nicklas Bärkroth  65’ 2,14

Ersättare 
 15  Alexandr Vasiutin (MV)
 2 Jesper Nyholm  65’ 2,29
 10 Joel Asoro  65’ 2,29
 11  Albion Ademi  
 18 Isak Hien  90+4’ 2,00
 20  Emir Kujovic
 22  Leo Cornic  80’ 2,29

Tränare
Tomas Lagerlöf/Kim Bergstrand 2,14

Kalmar 3,14    
 32  Lucas Hägg Johansson (MV)
 3  Sebastian Ring (K)  
 5  Douglas Bergqvist
 7  Piotr Johansson
 11  Jonathan Ring 
 17  Carl Gustafsson
 20  Oliver Berg
 23  Johan Stenmark  46’
 29  Romario Pereira Sipiao
 31  Nils Fröling
 39  Lars Saetra    86’ 
 

Ersättare
 30  Tobias Andersson (MV)
 4  Erik Israelsson  86’
 9  Isak Jansson  46’ 
 10  Filip Sachpekidis
 13  Emin Nouri
 14  Noah Shamoun
 19   Lukas Rhöse 

Tränare
Henrik Rydström
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Bilder: TH: De tre målskyttarna, här firande Hjalmars 2-0
UTV: Chilufya tar ner bollen
UTH: Banda firar sitt mål
Nedan: Magnus Eriksson slår en hörna 



28 OKTOBER, GAMLA ULLEVI, GÖTEBORG
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3 0IFK Göteborg - Djurgården

20’ Erlningmark
50’ Berg
52’ Sana

Domare Kaspar Sjöberg
Publik: 12 251

Matchhändelser
13’   0-1 Erlingmark
43’   Schüller
Halvtid
50’   0-2 Berg (Ass Vilhelmsson)
52’   0-3 Sana (Ass Jallow)
54’    IN: Asoro 
  UT: Holmberg
69’    IN: Hien, Nyholm
  UT: Bärkroth, Chilufya
71’    IN: Yakob 
  UT: Vilhelmsson
79’    IN: Edwards 
  UT: Banda
84’    IN: Norlin 
  UT: Aiesh
90’    IN: Ambroz 
  UT: Thern

Matchen i siffror
Hemmalagets siffor först
Bollinnehav 38 - 62
Avslut  11 - 16
...på mål 5 - 5
Skott innanför straffområdet
 9 - 8
Hörnor  2 - 8
Gula kort 0 - 1 
Offside  3 - 3
Frisparkar 11 - 14

Förväntat mål sett till chanser
 1,69 - 1,29

Precisa passningar 239 - 470
Motståndarens planhalva
 100 - 277 
Lyckade passningar 69% - 83%

Allsvenskan omg 25
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Djurgården     1,13
 35  Jacob Widell Zetterström (MV) 1,63
 3   Hjalmar Ekdal  1,63
 4   Jacob Une Larsson  1,38
 5  Elliot Käck   1,25
 6 Rasmus Schüller  1,63
 7  Magnus Eriksson (K)  2,00
 9  Haris Radetinac  1,50
12  Emmanuel Banda   46’  1,63
 14  Edward Chilufya  69’ 1,63
 17  Kalle Holmberg  54’ 1,00
 19 Nicklas Bärkroth  69’ 1,25

 Ersättare
 15  Aleksandr Vasyutin (MV) 
 2 Jesper Nyholm  69’ 2,00 
 10 Joel Asoro  54’ 1,63
 11 Albion Ademi
 16 Jesper Löfgren
 18 Isak Hien  69’ 2,00
 24 Curtis Edwards  79’ 2,00

Tränare
Tomas Lagerlöf/Kim Bergstrand 1,13

IFK Göteborg 3,50
1. Ioannis Anestis (MV)
5. Alexander Jallow
8. Hosam Aiesh  84’
13. Gustav Svensson
17. Oscar Wendt
19. August Erlingmark 
20. Simon Thern  90’
22. Tobias Sana 
29. Oscar Vilhelmsson  71’
30. Mattias Bjärsmyr
33. Marcus Berg (K)  

Ersättare
 12  Ole Söderberg 
 3  Bernardo Vilar Estevão Jeronimo
 9  Robin Söder
 14  Gustaf Norlin  84’
 18  Isak Dahlqvist
 23   Kevin Yakob  71’
 24  Filip Ambroz  90’

Tränare
Mikael Stahre

Be
ty

ge
n 

är
 s

at
ta

 a
v 

Bå
gs

pä
nn

ar
en

s 
fö

lja
re

 p
å 

so
ci

al
a 

m
ed

ie
r. 

Vi
ll 

du
 v

ar
a 

m
ed

 o
ch

 g
e 

di
na

 b
et

yg
? 

Se
 lä

nk
 p

å 
Fa

ce
bo

ok
 o

ch
 T

w
itt

er
 e

fte
r n

äs
ta

 m
at

ch

35

5
3 4 9

7 12

19

6

14
17

19

1

8

5 30

29

22

33

20

17

13

UTV: Haris Radetinac
UTH: Hjalmar Ekdal
Nedan: Bäst i blårandigt var ändå de tillresta på läktaren. 



31 OKTOBER, BEHRN ARENA, ÖREBRO
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0 1Örebro SK - Djurgården
Domare Fredrik Klitte

Publik: 5 598
Banda 45+1’

Matchhändelser
15’   Ekdal 
20’   Bergmark
23’   Bergmark
45+1’   1-0 Banda (pass Asoro)
Halvtid
46’    IN: Edwards UT: Banda
48’   Une Larsson
59’   Chilufya
68’    IN: Mehmeti UT: Ali
71’    IN: Skovgaard Larsen, Seger
  UT: Hjertstrand, Larsson
73’    IN: Bärkroth UT: Chilufya
74’    IN: Löfgren UT: Nyholm
81’    IN: Milleskog UT: Mårtensson
84’    IN: Cornic UT: Radetinac

Matchen i siffror
Hemmalagets siffor först
Bollinnehav 53 - 47
Avslut  10 - 15
...på mål 2 - 3
...mot stolpe/ribba 0 - 2
Skott innanför straffområdet
 6 - 12
Hörnor  7 - 5
Gula kort 2 - 3 
Offside  4 - 0
Frisparkar 16 - 19

Förväntat mål sett till chanser
 0,44 - 1,19

Precisa passningar 385 - 335
Motståndarens planhalva
 153 - 154 
Lyckade passningar 84% -81%

Allsvenskan omg 26
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Djurgården     2,89
 15 Alexandr Vasyutin (MV)  3,12
 2 Jesper Nyholm  74’ 2,43
 3   Hjalmar Ekdal  2,80
 4   Jacob Une Larsson  3,03
 5  Elliot Käck  2,43
 7  Magnus Eriksson (K)  3,15
 9  Haris Radetinac  84’ 2,77
 10  Joel Asoro  2,43
 12  Emmanuel Banda   46’ 2,56 
 13  Hampus Finndell  2,87
 14  Edward Chilufya   73’  2,43

Ersättare
 35  Jacob Widell Zetterström (MV) 
 16  Jesper Löfgren  74’ 1,81
 17 Kalle Holmberg
 19  Nicklas Bärkroth  73’ 1,73
 20 Emir Kujovic  
 22  Leo Cornic  84’ 2,40
 24 Curtis Edwards  46’ 3,05

Tränare
Tomas Lagerlöf/Kim Bergstrand 2,35

Örebro SK 2,20
 1  Bobby Allain
 4  Nasiru Moro
 6  Benjamin Hjertstrand  71’
 11  Nahir Besara
 12  Jake Larsson  71’
 15  Niclas Bergmark 
 17  Johan Mårtensson (K)   81’
 18  Jiloan Mohamed Hamad
 20  Rickard Emeka Friday
 24  Hussein Ali  68’
 89   Kevin Walker 

Ersättare
 33  Gustav Leijon (MV)
 9  Agon Mehmeti  68’
 14  Michael Almebäck
 16  David Seger  71’
 27  Andreas Skovgaard Larsen  71’
 45  Anton Ingves
 48  Noel Milleskog  81’

Tränare
Marcus Lantz
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chBilder: TH: Haris täcker undan Kevin Walker i ÖSK-tröjan
UTV: Hampus FInndell jagar boll på mitten
UTH: Alexandr Vasyutin var tillbaka mellan stolparna och 
höl nollan
Nedan: Emmanuel Banda jublar för sitt sitt fjärde mål 
för säsongen och matchens enda mål i den halvlek han 
spelade

15

5
3 4 2

7 12

9

13

10
10

4

1

18

24 15

11 20

1217

6

89



D
IF

-P
an

el
en

Namn Tomasz Posar Fredrik Dahlheim Andreas Widell Jonas Teng
Ålder 39 40 50 46
Ort Järfälla Gärdet Blackeberg Södermalm

Kalmar hemma var en match 
med två helt olika halvlekar. 
Vad har ni att säga om 
matchen, vad var bra och vad 
var mindre bra?

Effektiviteten positiv när vi gör 
tre mål på i stort sett lika många 
chanser så långt. Men borde 
också gjort 4-0, 4-1 eller 4-2 och 
där är vi tvärt om för tama. 
Minst ett av dessa lägen MÅSTE 
vara mål. Nervöst slut men trots 
allt starkt allt hålla emot. 

Påminner till stora delar om 
Degerfors hemma vi lyckas inte 
stänga någon av de matcherna 
när vi gått upp i ledning med 
flera mål. Vi får verkligen kämpa 
och slita för att få med oss tre 
poäng, kändes onödigt efter 3-0 
i halvtid.

Det som var bra var att laget 
visade en enorm revanschlust 
och att de satte målchanserna (i 
första halvlek). Det dåliga var 
det virriga försvarsspelet som 
blev tydligt i främst andra 
halvlek. Coachning och byten 
lämnade en del att önska.

Vi tog ledningen med 3-0 utan 
att egentligen spela bländande 
fotboll, men var väldigt 
effektiva. Under första halvan av 
serien var vi väldigt stabila bakåt 
och svåra att göra mål på, så 
känns det inte nu, och matchen 
borde varit avgjord vid 3-0 men 
vi släpper in Kalmar i matchen 
och det blir onödigt spännande i 
slutet. En vinst utan att övertyga 
riktigt helt enkelt.

I Göteborg var vi aldrig nära ens 
en poäng, varför gick det så tror 
ni?

Verkligheten, i form av svag 
form och för tunt på ytterback 
och forwardspositioner, kom 
ikapp samtida som Göteborg 
gjorde det bra. Överraskande 
bra. Mittfältet blir avklätt och vi 
ger bort fina kontringslägen. Vi 
var aldrig nära.

Precis som mot Elfsborg hemma 
blir vi sönderlästa och tillåter 
motståndaren kontra ut oss helt. 
En genomgående usel Insats.

Främst för att gråvitt helt 
plötsligt blivit blåvitt igen. Form 
och självförtroende går verkligen 
hand i hand...det märktes även 
på DIF där det var rena 
hönsgården bakåt och impotent  
framåt.

Vi går återigen i fällan liknande 
som mot Elfsborg där vi släpper 
in ett mål och sedan försöker 
trycka på utan att lyckas och blir 
sårbara för kontringar. Göteborg 
har hittat formen och är just nu 
riktigt bra, och vi är inne i en 
formsvacka. Jag tror vi behöver 
satsa på försvar mer från start i 
matcherna, ligga lite lägre, vara 
svåra att göra mål på. När vi har 
bollen måste vi lite snabbare 
försöka hitta avslut snarare än 
att spela runt och riskera att 
tappa boll.

Vilka reflektioner har ni från 
Örebro?

Trevande, lite nervöst, lite trött. 
Men ändå stabilt. 

Vi vinner utan att övertyga, 
vilket Iofs kan ses som en stryka 
men samtidigt så ser spelet 
återigen oroväckande dåligt ut 
för framtiden. Peking borta 
vinner vi aldrig på likvärdig 
prestation. 

Äntligen en startelva som jag var 
nöjd med. Bra och nödvändiga 
förändringar som skickar en 
signal till hela laget att nu måste 
någonting hända/förändras. 
Insatsen i sig var kanske inte så 
bra men tre poäng är tre poäng 
och Ösk var aldrig nära poäng.

Ungefär som tidigare matcher, 
en oerhört viktig vinst men utan 
att imponera. Försvarsspelet såg 
dock betydligt bättre ut denna 
match, men vi mötte också ett 
av seriens sämsta lag. 

I Örebro var Vasyutin tillbaka 
och dessutom en bra halvlek för 
Curtis Edwards. Var det 
behövligt att få in lite fräscha 
huvuden efter några tunga 
matcher?

Kändes tryggt med 
målvaktsbytet trots att INGEN 
skugga ska falla på Jacob som 
gjort det fantastiskt. Så klart 
underbart om Curtis får en 
nytändning, vi behöver all 
konkurrens och kraft som vi kan 
få i sluttampen! 

Bra att de ändrar om lite i 
truppen det kan konkurrens 
situationen kan förhoppningsvis 
tända laget på nytt. 

Se svar ovan..
Men....Vasytin är mer 
rutinerad/säkrare i 
positionsspelet och Edwards är 
helt rätt spelare att byta in när vi 
LEDER (inte när vi ligger under 
och jagar kvittering) så ja, det 
var välbehövligt.

Jag tror det. Och eftersom det 
såg bra ut för bägge dessa tycker 
jag att de borde få mer 
förtroende.

I Allsvenskan är det klart att 
Östersund får lämna och 
Örebro lär följa dem ner i 
Superettan. Klara för 
allsvenskan är Värnamo, med 
Jonas Thern i ledarrollen, och 
där är Sundsvall och 
Helsingborg närmast att göra 
dem sällskap. Vad tänker ni om 
lagen som får lämna och 
nykomlingarna 2022, vilka vill ni 
helst ha upp?

Östersund var väl bara en 
tidsfråga och blir skönt att slippa 
dom nu, har problem med att 
inte fler supportrar till ÖFK 
protesterade.hade vi sett 
liknande fiffel och fusk i 
Djurgården skulle det blivit 
ramaskri. Örebro... ja, alltså, 
dom ska liksom alltid ligga 12:a 
varje år men klubben har inte 
lyckats med varken 
spelarförsäljningar, värvningar 
eller något större publikstöd så 
inte superöverraskad. Har känts 
trötta. Jag gillar lite nya lag i 
allsvenskan, Värnamo blir 
spännande att se. Helsingborg 
kan jag vara utan. 

Värnamo är en Åshöjden saga, 
de kommer troligtvis bara 
komma upp och vända, lika trist 
som att möta Falkenberg 
ungefär. 

Helsingborg & Sundsvall är båda 
klassiska lag men jag vill bara ha 
upp ett av dom inte att någon av 
dom kommer upp på bekostnad 
av HBK. 

Värnamo är klara, imponerande 
av Jonas Thern m fl. som fått 
fram många lokala förmågor och 
verkligen fått ihop ett LAG.
I övrigt hoppas jag på Gif 
Sundsvall, främst pga mina 
föräldrar är födda i Medelpad.

Östersund kommer jag inte 
sakna, däremot hoppas jag 
Örebro kommer klara stålbadet 
en nedflyttning och snart är 
tillbaka i Allsvenskan. Värnamo 
vet jag i princip inget om, men 
det är ju lite av charmen med 
vår Allsvenska att chansen finns 
för lite mindre klubbar att kunna 
ta sig upp. Sundsvall och 
Helsingborg vore kul om de 
bägge kom tillbaka. Dels för att 
ha något Norrlandslag i 
Allsvenskan, dels att Helsingborg 
är en klassisk klubb som jag 
gärna ser i Allsvenskan igen. Om 
man måste välja ser jag helst att 
Helsingborg går upp.

Men viktigast är väl ändå 
toppstriden. Malmö med en 
poäng mer än oss, Elfsborg 
två efter och AIK tre efter.  
Vad tror ni om lagens 
chanser, kan Malmö dubbla 
med Champions Leaguespelet 
eller lägger de krutet på 
serien nu när de ändå inte 
kan gå vidare? Kan Elfsborg 
och AIK båda hota oss (de 
möts ju i näst sista matchen)?

Kan aik och Elfsborg hota? 
Självklart. Djurgården måste 
snabbt hitta tillbaks till formen 
sista matcherna för vi har inte 
övertygat. Trots det, värt att 
minnas, har vi inte klappat ihop 
totalt. Dålig form men ändå 
vinster mot Kalmar och Örebro, 
icke att förglömma. Men upp i 
nivå måste vi. Malmö så klart 
favoriter mot Gbg trots allt.

Alla lagen blandar och ger, för 
MFF blir det verkligen upp till 
bevis nu, de borde ha truppen 
och rutinen att ta hem detta. 
Elfsborg slarvade mot Peking och 
blev direkt straffade de måste gå 
rent för att ha en chans på 
guldet, packet producerar 
alldeles för lite framåt och är 
inte tillräckligt bra i bortaspelet. 
DIF även om poängskörden varit 
godkänd på sistone så har spelet 
verkligen inte övertygat, känns 
inte i nuläget som vi går rent 
vilket jag tror kommer krävas för 
Guld, men hoppas givetvis jag 
har fel, så att man får tillbringa 
hela första veckan av December 
på Brillo och Sturehof.

Tror gör man i kyrkan! Gammal 
klyscha men i årets allsvenska 
kan verkligen allt hända. 
Charmigt-ja bra klass på 
allsvenskan-nja

Malmö har ett stort grepp om 
guldet just nu. Jag tror tyvärr att 
de kommer fokusera på serien 
nu. Men alla topplag har tappat 
många poäng denna höst, så jag 
tror inte någon kan räknas bort. 
Vi har förlorat tre av de senaste 
fem matcherna men har ändå 
guldchans, det säger väl allt. 
Både Elfsborg och AIK kan hota 
oss trots att de möts, och det 
kommer bli en extremt 
spännande avslutning på årets 
Allsvenska!

Dagens match mot Halmstad, 
som vann senast mot AIK och 
bara förlorat en match på de 
sju senaste, kommer att göra 
allt för att få med sig minst en 
poäng. Vad tror ni på för 
matchbild och vilka blir 
nyckelspelarna för att vi ska 
hitta tillbaka till vårt spel

Nyckeln är att göra ett relativt 
tidigt mål. Hbk är tillsammans 
med aik bäst att döda en match 
totalt och vi har varit rätt svaga 
mot den typen av fotboll. Nyckel 
blir att hitta andra vägar till mål 
än vis inlägg. Finndell hoppas jag 
hittar luckorna. 

Förväntar mig en matchbild likt 
den mot Mjällby hemma, DIF 
som spelförande lag och HBK 
med lågt stående försvar, de går 
sannolikt Inn för att spela 0-0 
tror dock vi drar det längsta 
strået seger med 1-0 ( Chilli) 

Tålamod är en dygd.. Hbk är 
oerhört svårslagna och svåra att 
göra mål på. Det gäller att få fart 
och tempo på bollen men 
samtidigt inte vara naiva och 
släppa till för mycket i 
defensiven. Nyckelspelare är 
Mange E samt Chili som behöver 
vara på topp i matcher som 
denna.
Kämpa DIF!

Jag tror vi kommer ha mycket 
boll och Halmstad försöka 
kontra. Det gäller för oss att 
hantera detta bättre än vi gjort 
senaste tiden. Nyckelspelare blir 
som vanligt Mange Eriksson, och 
kanske Haris Radetinac kan visa 
vägen i anfallsspelet, jag hoppas 
han får starta där och inte på en 
backplats.

Namn Tomasz Posar Fredrik Dahlheim Andreas Widell Jonas Teng
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Kalmar hemma var en match 
med två helt olika halvlekar. 
Vad har ni att säga om 
matchen, vad var bra och vad 
var mindre bra?

Effektiviteten positiv när vi gör 
tre mål på i stort sett lika många 
chanser så långt. Men borde 
också gjort 4-0, 4-1 eller 4-2 och 
där är vi tvärt om för tama. 
Minst ett av dessa lägen MÅSTE 
vara mål. Nervöst slut men trots 
allt starkt allt hålla emot. 

Påminner till stora delar om 
Degerfors hemma vi lyckas inte 
stänga någon av de matcherna 
när vi gått upp i ledning med 
flera mål. Vi får verkligen kämpa 
och slita för att få med oss tre 
poäng, kändes onödigt efter 3-0 
i halvtid.

Det som var bra var att laget 
visade en enorm revanschlust 
och att de satte målchanserna (i 
första halvlek). Det dåliga var 
det virriga försvarsspelet som 
blev tydligt i främst andra 
halvlek. Coachning och byten 
lämnade en del att önska.

Vi tog ledningen med 3-0 utan 
att egentligen spela bländande 
fotboll, men var väldigt 
effektiva. Under första halvan av 
serien var vi väldigt stabila bakåt 
och svåra att göra mål på, så 
känns det inte nu, och matchen 
borde varit avgjord vid 3-0 men 
vi släpper in Kalmar i matchen 
och det blir onödigt spännande i 
slutet. En vinst utan att övertyga 
riktigt helt enkelt.

I Göteborg var vi aldrig nära ens 
en poäng, varför gick det så tror 
ni?

Verkligheten, i form av svag 
form och för tunt på ytterback 
och forwardspositioner, kom 
ikapp samtida som Göteborg 
gjorde det bra. Överraskande 
bra. Mittfältet blir avklätt och vi 
ger bort fina kontringslägen. Vi 
var aldrig nära.

Precis som mot Elfsborg hemma 
blir vi sönderlästa och tillåter 
motståndaren kontra ut oss helt. 
En genomgående usel Insats.

Främst för att gråvitt helt 
plötsligt blivit blåvitt igen. Form 
och självförtroende går verkligen 
hand i hand...det märktes även 
på DIF där det var rena 
hönsgården bakåt och impotent  
framåt.

Vi går återigen i fällan liknande 
som mot Elfsborg där vi släpper 
in ett mål och sedan försöker 
trycka på utan att lyckas och blir 
sårbara för kontringar. Göteborg 
har hittat formen och är just nu 
riktigt bra, och vi är inne i en 
formsvacka. Jag tror vi behöver 
satsa på försvar mer från start i 
matcherna, ligga lite lägre, vara 
svåra att göra mål på. När vi har 
bollen måste vi lite snabbare 
försöka hitta avslut snarare än 
att spela runt och riskera att 
tappa boll.

Vilka reflektioner har ni från 
Örebro?

Trevande, lite nervöst, lite trött. 
Men ändå stabilt. 

Vi vinner utan att övertyga, 
vilket Iofs kan ses som en stryka 
men samtidigt så ser spelet 
återigen oroväckande dåligt ut 
för framtiden. Peking borta 
vinner vi aldrig på likvärdig 
prestation. 

Äntligen en startelva som jag var 
nöjd med. Bra och nödvändiga 
förändringar som skickar en 
signal till hela laget att nu måste 
någonting hända/förändras. 
Insatsen i sig var kanske inte så 
bra men tre poäng är tre poäng 
och Ösk var aldrig nära poäng.

Ungefär som tidigare matcher, 
en oerhört viktig vinst men utan 
att imponera. Försvarsspelet såg 
dock betydligt bättre ut denna 
match, men vi mötte också ett 
av seriens sämsta lag. 

I Örebro var Vasyutin tillbaka 
och dessutom en bra halvlek för 
Curtis Edwards. Var det 
behövligt att få in lite fräscha 
huvuden efter några tunga 
matcher?

Kändes tryggt med 
målvaktsbytet trots att INGEN 
skugga ska falla på Jacob som 
gjort det fantastiskt. Så klart 
underbart om Curtis får en 
nytändning, vi behöver all 
konkurrens och kraft som vi kan 
få i sluttampen! 

Bra att de ändrar om lite i 
truppen det kan konkurrens 
situationen kan förhoppningsvis 
tända laget på nytt. 

Se svar ovan..
Men....Vasytin är mer 
rutinerad/säkrare i 
positionsspelet och Edwards är 
helt rätt spelare att byta in när vi 
LEDER (inte när vi ligger under 
och jagar kvittering) så ja, det 
var välbehövligt.

Jag tror det. Och eftersom det 
såg bra ut för bägge dessa tycker 
jag att de borde få mer 
förtroende.

I Allsvenskan är det klart att 
Östersund får lämna och 
Örebro lär följa dem ner i 
Superettan. Klara för 
allsvenskan är Värnamo, med 
Jonas Thern i ledarrollen, och 
där är Sundsvall och 
Helsingborg närmast att göra 
dem sällskap. Vad tänker ni om 
lagen som får lämna och 
nykomlingarna 2022, vilka vill ni 
helst ha upp?

Östersund var väl bara en 
tidsfråga och blir skönt att slippa 
dom nu, har problem med att 
inte fler supportrar till ÖFK 
protesterade.hade vi sett 
liknande fiffel och fusk i 
Djurgården skulle det blivit 
ramaskri. Örebro... ja, alltså, 
dom ska liksom alltid ligga 12:a 
varje år men klubben har inte 
lyckats med varken 
spelarförsäljningar, värvningar 
eller något större publikstöd så 
inte superöverraskad. Har känts 
trötta. Jag gillar lite nya lag i 
allsvenskan, Värnamo blir 
spännande att se. Helsingborg 
kan jag vara utan. 

Värnamo är en Åshöjden saga, 
de kommer troligtvis bara 
komma upp och vända, lika trist 
som att möta Falkenberg 
ungefär. 

Helsingborg & Sundsvall är båda 
klassiska lag men jag vill bara ha 
upp ett av dom inte att någon av 
dom kommer upp på bekostnad 
av HBK. 

Värnamo är klara, imponerande 
av Jonas Thern m fl. som fått 
fram många lokala förmågor och 
verkligen fått ihop ett LAG.
I övrigt hoppas jag på Gif 
Sundsvall, främst pga mina 
föräldrar är födda i Medelpad.

Östersund kommer jag inte 
sakna, däremot hoppas jag 
Örebro kommer klara stålbadet 
en nedflyttning och snart är 
tillbaka i Allsvenskan. Värnamo 
vet jag i princip inget om, men 
det är ju lite av charmen med 
vår Allsvenska att chansen finns 
för lite mindre klubbar att kunna 
ta sig upp. Sundsvall och 
Helsingborg vore kul om de 
bägge kom tillbaka. Dels för att 
ha något Norrlandslag i 
Allsvenskan, dels att Helsingborg 
är en klassisk klubb som jag 
gärna ser i Allsvenskan igen. Om 
man måste välja ser jag helst att 
Helsingborg går upp.

Men viktigast är väl ändå 
toppstriden. Malmö med en 
poäng mer än oss, Elfsborg 
två efter och AIK tre efter.  
Vad tror ni om lagens 
chanser, kan Malmö dubbla 
med Champions Leaguespelet 
eller lägger de krutet på 
serien nu när de ändå inte 
kan gå vidare? Kan Elfsborg 
och AIK båda hota oss (de 
möts ju i näst sista matchen)?

Kan aik och Elfsborg hota? 
Självklart. Djurgården måste 
snabbt hitta tillbaks till formen 
sista matcherna för vi har inte 
övertygat. Trots det, värt att 
minnas, har vi inte klappat ihop 
totalt. Dålig form men ändå 
vinster mot Kalmar och Örebro, 
icke att förglömma. Men upp i 
nivå måste vi. Malmö så klart 
favoriter mot Gbg trots allt.

Alla lagen blandar och ger, för 
MFF blir det verkligen upp till 
bevis nu, de borde ha truppen 
och rutinen att ta hem detta. 
Elfsborg slarvade mot Peking och 
blev direkt straffade de måste gå 
rent för att ha en chans på 
guldet, packet producerar 
alldeles för lite framåt och är 
inte tillräckligt bra i bortaspelet. 
DIF även om poängskörden varit 
godkänd på sistone så har spelet 
verkligen inte övertygat, känns 
inte i nuläget som vi går rent 
vilket jag tror kommer krävas för 
Guld, men hoppas givetvis jag 
har fel, så att man får tillbringa 
hela första veckan av December 
på Brillo och Sturehof.

Tror gör man i kyrkan! Gammal 
klyscha men i årets allsvenska 
kan verkligen allt hända. 
Charmigt-ja bra klass på 
allsvenskan-nja

Malmö har ett stort grepp om 
guldet just nu. Jag tror tyvärr att 
de kommer fokusera på serien 
nu. Men alla topplag har tappat 
många poäng denna höst, så jag 
tror inte någon kan räknas bort. 
Vi har förlorat tre av de senaste 
fem matcherna men har ändå 
guldchans, det säger väl allt. 
Både Elfsborg och AIK kan hota 
oss trots att de möts, och det 
kommer bli en extremt 
spännande avslutning på årets 
Allsvenska!

Dagens match mot Halmstad, 
som vann senast mot AIK och 
bara förlorat en match på de 
sju senaste, kommer att göra 
allt för att få med sig minst en 
poäng. Vad tror ni på för 
matchbild och vilka blir 
nyckelspelarna för att vi ska 
hitta tillbaka till vårt spel

Nyckeln är att göra ett relativt 
tidigt mål. Hbk är tillsammans 
med aik bäst att döda en match 
totalt och vi har varit rätt svaga 
mot den typen av fotboll. Nyckel 
blir att hitta andra vägar till mål 
än vis inlägg. Finndell hoppas jag 
hittar luckorna. 

Förväntar mig en matchbild likt 
den mot Mjällby hemma, DIF 
som spelförande lag och HBK 
med lågt stående försvar, de går 
sannolikt Inn för att spela 0-0 
tror dock vi drar det längsta 
strået seger med 1-0 ( Chilli) 

Tålamod är en dygd.. Hbk är 
oerhört svårslagna och svåra att 
göra mål på. Det gäller att få fart 
och tempo på bollen men 
samtidigt inte vara naiva och 
släppa till för mycket i 
defensiven. Nyckelspelare är 
Mange E samt Chili som behöver 
vara på topp i matcher som 
denna.
Kämpa DIF!

Jag tror vi kommer ha mycket 
boll och Halmstad försöka 
kontra. Det gäller för oss att 
hantera detta bättre än vi gjort 
senaste tiden. Nyckelspelare blir 
som vanligt Mange Eriksson, och 
kanske Haris Radetinac kan visa 
vägen i anfallsspelet, jag hoppas 
han får starta där och inte på en 
backplats.

DIF -  
PANELEN

Efter en bra halvlek mot 
Kalmar hade vi en sämre 
andra halvlek och dessutom 
jobbigt mot Göteborg.
Mot Örebro var det en okej 
match, kan jag tycka, men 
utan att övertyga mot det 
nedflyttningshotade närk-
ingarna. 

Dags att se till vad vi tror om 
matcherna som vi spelat och 
slutkampen i allsvenskan.
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Kalmar hemma var en match 
med två helt olika halvlekar. 
Vad har ni att säga om 
matchen, vad var bra och vad 
var mindre bra?

Effektiviteten positiv när vi gör 
tre mål på i stort sett lika många 
chanser så långt. Men borde 
också gjort 4-0, 4-1 eller 4-2 och 
där är vi tvärt om för tama. 
Minst ett av dessa lägen MÅSTE 
vara mål. Nervöst slut men trots 
allt starkt allt hålla emot. 

Påminner till stora delar om 
Degerfors hemma vi lyckas inte 
stänga någon av de matcherna 
när vi gått upp i ledning med 
flera mål. Vi får verkligen kämpa 
och slita för att få med oss tre 
poäng, kändes onödigt efter 3-0 
i halvtid.

Det som var bra var att laget 
visade en enorm revanschlust 
och att de satte målchanserna (i 
första halvlek). Det dåliga var 
det virriga försvarsspelet som 
blev tydligt i främst andra 
halvlek. Coachning och byten 
lämnade en del att önska.

Vi tog ledningen med 3-0 utan 
att egentligen spela bländande 
fotboll, men var väldigt 
effektiva. Under första halvan av 
serien var vi väldigt stabila bakåt 
och svåra att göra mål på, så 
känns det inte nu, och matchen 
borde varit avgjord vid 3-0 men 
vi släpper in Kalmar i matchen 
och det blir onödigt spännande i 
slutet. En vinst utan att övertyga 
riktigt helt enkelt.

I Göteborg var vi aldrig nära ens 
en poäng, varför gick det så tror 
ni?

Verkligheten, i form av svag 
form och för tunt på ytterback 
och forwardspositioner, kom 
ikapp samtida som Göteborg 
gjorde det bra. Överraskande 
bra. Mittfältet blir avklätt och vi 
ger bort fina kontringslägen. Vi 
var aldrig nära.

Precis som mot Elfsborg hemma 
blir vi sönderlästa och tillåter 
motståndaren kontra ut oss helt. 
En genomgående usel Insats.

Främst för att gråvitt helt 
plötsligt blivit blåvitt igen. Form 
och självförtroende går verkligen 
hand i hand...det märktes även 
på DIF där det var rena 
hönsgården bakåt och impotent  
framåt.

Vi går återigen i fällan liknande 
som mot Elfsborg där vi släpper 
in ett mål och sedan försöker 
trycka på utan att lyckas och blir 
sårbara för kontringar. Göteborg 
har hittat formen och är just nu 
riktigt bra, och vi är inne i en 
formsvacka. Jag tror vi behöver 
satsa på försvar mer från start i 
matcherna, ligga lite lägre, vara 
svåra att göra mål på. När vi har 
bollen måste vi lite snabbare 
försöka hitta avslut snarare än 
att spela runt och riskera att 
tappa boll.

Vilka reflektioner har ni från 
Örebro?

Trevande, lite nervöst, lite trött. 
Men ändå stabilt. 

Vi vinner utan att övertyga, 
vilket Iofs kan ses som en stryka 
men samtidigt så ser spelet 
återigen oroväckande dåligt ut 
för framtiden. Peking borta 
vinner vi aldrig på likvärdig 
prestation. 

Äntligen en startelva som jag var 
nöjd med. Bra och nödvändiga 
förändringar som skickar en 
signal till hela laget att nu måste 
någonting hända/förändras. 
Insatsen i sig var kanske inte så 
bra men tre poäng är tre poäng 
och Ösk var aldrig nära poäng.

Ungefär som tidigare matcher, 
en oerhört viktig vinst men utan 
att imponera. Försvarsspelet såg 
dock betydligt bättre ut denna 
match, men vi mötte också ett 
av seriens sämsta lag. 

I Örebro var Vasyutin tillbaka 
och dessutom en bra halvlek för 
Curtis Edwards. Var det 
behövligt att få in lite fräscha 
huvuden efter några tunga 
matcher?

Kändes tryggt med 
målvaktsbytet trots att INGEN 
skugga ska falla på Jacob som 
gjort det fantastiskt. Så klart 
underbart om Curtis får en 
nytändning, vi behöver all 
konkurrens och kraft som vi kan 
få i sluttampen! 

Bra att de ändrar om lite i 
truppen det kan konkurrens 
situationen kan förhoppningsvis 
tända laget på nytt. 

Se svar ovan..
Men....Vasytin är mer 
rutinerad/säkrare i 
positionsspelet och Edwards är 
helt rätt spelare att byta in när vi 
LEDER (inte när vi ligger under 
och jagar kvittering) så ja, det 
var välbehövligt.

Jag tror det. Och eftersom det 
såg bra ut för bägge dessa tycker 
jag att de borde få mer 
förtroende.

I Allsvenskan är det klart att 
Östersund får lämna och 
Örebro lär följa dem ner i 
Superettan. Klara för 
allsvenskan är Värnamo, med 
Jonas Thern i ledarrollen, och 
där är Sundsvall och 
Helsingborg närmast att göra 
dem sällskap. Vad tänker ni om 
lagen som får lämna och 
nykomlingarna 2022, vilka vill ni 
helst ha upp?

Östersund var väl bara en 
tidsfråga och blir skönt att slippa 
dom nu, har problem med att 
inte fler supportrar till ÖFK 
protesterade.hade vi sett 
liknande fiffel och fusk i 
Djurgården skulle det blivit 
ramaskri. Örebro... ja, alltså, 
dom ska liksom alltid ligga 12:a 
varje år men klubben har inte 
lyckats med varken 
spelarförsäljningar, värvningar 
eller något större publikstöd så 
inte superöverraskad. Har känts 
trötta. Jag gillar lite nya lag i 
allsvenskan, Värnamo blir 
spännande att se. Helsingborg 
kan jag vara utan. 

Värnamo är en Åshöjden saga, 
de kommer troligtvis bara 
komma upp och vända, lika trist 
som att möta Falkenberg 
ungefär. 

Helsingborg & Sundsvall är båda 
klassiska lag men jag vill bara ha 
upp ett av dom inte att någon av 
dom kommer upp på bekostnad 
av HBK. 

Värnamo är klara, imponerande 
av Jonas Thern m fl. som fått 
fram många lokala förmågor och 
verkligen fått ihop ett LAG.
I övrigt hoppas jag på Gif 
Sundsvall, främst pga mina 
föräldrar är födda i Medelpad.

Östersund kommer jag inte 
sakna, däremot hoppas jag 
Örebro kommer klara stålbadet 
en nedflyttning och snart är 
tillbaka i Allsvenskan. Värnamo 
vet jag i princip inget om, men 
det är ju lite av charmen med 
vår Allsvenska att chansen finns 
för lite mindre klubbar att kunna 
ta sig upp. Sundsvall och 
Helsingborg vore kul om de 
bägge kom tillbaka. Dels för att 
ha något Norrlandslag i 
Allsvenskan, dels att Helsingborg 
är en klassisk klubb som jag 
gärna ser i Allsvenskan igen. Om 
man måste välja ser jag helst att 
Helsingborg går upp.

Men viktigast är väl ändå 
toppstriden. Malmö med en 
poäng mer än oss, Elfsborg 
två efter och AIK tre efter.  
Vad tror ni om lagens 
chanser, kan Malmö dubbla 
med Champions Leaguespelet 
eller lägger de krutet på 
serien nu när de ändå inte 
kan gå vidare? Kan Elfsborg 
och AIK båda hota oss (de 
möts ju i näst sista matchen)?

Kan aik och Elfsborg hota? 
Självklart. Djurgården måste 
snabbt hitta tillbaks till formen 
sista matcherna för vi har inte 
övertygat. Trots det, värt att 
minnas, har vi inte klappat ihop 
totalt. Dålig form men ändå 
vinster mot Kalmar och Örebro, 
icke att förglömma. Men upp i 
nivå måste vi. Malmö så klart 
favoriter mot Gbg trots allt.

Alla lagen blandar och ger, för 
MFF blir det verkligen upp till 
bevis nu, de borde ha truppen 
och rutinen att ta hem detta. 
Elfsborg slarvade mot Peking och 
blev direkt straffade de måste gå 
rent för att ha en chans på 
guldet, packet producerar 
alldeles för lite framåt och är 
inte tillräckligt bra i bortaspelet. 
DIF även om poängskörden varit 
godkänd på sistone så har spelet 
verkligen inte övertygat, känns 
inte i nuläget som vi går rent 
vilket jag tror kommer krävas för 
Guld, men hoppas givetvis jag 
har fel, så att man får tillbringa 
hela första veckan av December 
på Brillo och Sturehof.

Tror gör man i kyrkan! Gammal 
klyscha men i årets allsvenska 
kan verkligen allt hända. 
Charmigt-ja bra klass på 
allsvenskan-nja

Malmö har ett stort grepp om 
guldet just nu. Jag tror tyvärr att 
de kommer fokusera på serien 
nu. Men alla topplag har tappat 
många poäng denna höst, så jag 
tror inte någon kan räknas bort. 
Vi har förlorat tre av de senaste 
fem matcherna men har ändå 
guldchans, det säger väl allt. 
Både Elfsborg och AIK kan hota 
oss trots att de möts, och det 
kommer bli en extremt 
spännande avslutning på årets 
Allsvenska!

Dagens match mot Halmstad, 
som vann senast mot AIK och 
bara förlorat en match på de 
sju senaste, kommer att göra 
allt för att få med sig minst en 
poäng. Vad tror ni på för 
matchbild och vilka blir 
nyckelspelarna för att vi ska 
hitta tillbaka till vårt spel

Nyckeln är att göra ett relativt 
tidigt mål. Hbk är tillsammans 
med aik bäst att döda en match 
totalt och vi har varit rätt svaga 
mot den typen av fotboll. Nyckel 
blir att hitta andra vägar till mål 
än vis inlägg. Finndell hoppas jag 
hittar luckorna. 

Förväntar mig en matchbild likt 
den mot Mjällby hemma, DIF 
som spelförande lag och HBK 
med lågt stående försvar, de går 
sannolikt Inn för att spela 0-0 
tror dock vi drar det längsta 
strået seger med 1-0 ( Chilli) 

Tålamod är en dygd.. Hbk är 
oerhört svårslagna och svåra att 
göra mål på. Det gäller att få fart 
och tempo på bollen men 
samtidigt inte vara naiva och 
släppa till för mycket i 
defensiven. Nyckelspelare är 
Mange E samt Chili som behöver 
vara på topp i matcher som 
denna.
Kämpa DIF!

Jag tror vi kommer ha mycket 
boll och Halmstad försöka 
kontra. Det gäller för oss att 
hantera detta bättre än vi gjort 
senaste tiden. Nyckelspelare blir 
som vanligt Mange Eriksson, och 
kanske Haris Radetinac kan visa 
vägen i anfallsspelet, jag hoppas 
han får starta där och inte på en 
backplats.

Namn Tomasz Posar Fredrik Dahlheim Andreas Widell Jonas Teng
Ålder 39 40 50 46
Ort Järfälla Gärdet Blackeberg Södermalm

Kalmar hemma var en match 
med två helt olika halvlekar. 
Vad har ni att säga om 
matchen, vad var bra och vad 
var mindre bra?

Effektiviteten positiv när vi gör 
tre mål på i stort sett lika många 
chanser så långt. Men borde 
också gjort 4-0, 4-1 eller 4-2 och 
där är vi tvärt om för tama. 
Minst ett av dessa lägen MÅSTE 
vara mål. Nervöst slut men trots 
allt starkt allt hålla emot. 

Påminner till stora delar om 
Degerfors hemma vi lyckas inte 
stänga någon av de matcherna 
när vi gått upp i ledning med 
flera mål. Vi får verkligen kämpa 
och slita för att få med oss tre 
poäng, kändes onödigt efter 3-0 
i halvtid.

Det som var bra var att laget 
visade en enorm revanschlust 
och att de satte målchanserna (i 
första halvlek). Det dåliga var 
det virriga försvarsspelet som 
blev tydligt i främst andra 
halvlek. Coachning och byten 
lämnade en del att önska.

Vi tog ledningen med 3-0 utan 
att egentligen spela bländande 
fotboll, men var väldigt 
effektiva. Under första halvan av 
serien var vi väldigt stabila bakåt 
och svåra att göra mål på, så 
känns det inte nu, och matchen 
borde varit avgjord vid 3-0 men 
vi släpper in Kalmar i matchen 
och det blir onödigt spännande i 
slutet. En vinst utan att övertyga 
riktigt helt enkelt.

I Göteborg var vi aldrig nära ens 
en poäng, varför gick det så tror 
ni?

Verkligheten, i form av svag 
form och för tunt på ytterback 
och forwardspositioner, kom 
ikapp samtida som Göteborg 
gjorde det bra. Överraskande 
bra. Mittfältet blir avklätt och vi 
ger bort fina kontringslägen. Vi 
var aldrig nära.

Precis som mot Elfsborg hemma 
blir vi sönderlästa och tillåter 
motståndaren kontra ut oss helt. 
En genomgående usel Insats.

Främst för att gråvitt helt 
plötsligt blivit blåvitt igen. Form 
och självförtroende går verkligen 
hand i hand...det märktes även 
på DIF där det var rena 
hönsgården bakåt och impotent  
framåt.

Vi går återigen i fällan liknande 
som mot Elfsborg där vi släpper 
in ett mål och sedan försöker 
trycka på utan att lyckas och blir 
sårbara för kontringar. Göteborg 
har hittat formen och är just nu 
riktigt bra, och vi är inne i en 
formsvacka. Jag tror vi behöver 
satsa på försvar mer från start i 
matcherna, ligga lite lägre, vara 
svåra att göra mål på. När vi har 
bollen måste vi lite snabbare 
försöka hitta avslut snarare än 
att spela runt och riskera att 
tappa boll.

Vilka reflektioner har ni från 
Örebro?

Trevande, lite nervöst, lite trött. 
Men ändå stabilt. 

Vi vinner utan att övertyga, 
vilket Iofs kan ses som en stryka 
men samtidigt så ser spelet 
återigen oroväckande dåligt ut 
för framtiden. Peking borta 
vinner vi aldrig på likvärdig 
prestation. 

Äntligen en startelva som jag var 
nöjd med. Bra och nödvändiga 
förändringar som skickar en 
signal till hela laget att nu måste 
någonting hända/förändras. 
Insatsen i sig var kanske inte så 
bra men tre poäng är tre poäng 
och Ösk var aldrig nära poäng.

Ungefär som tidigare matcher, 
en oerhört viktig vinst men utan 
att imponera. Försvarsspelet såg 
dock betydligt bättre ut denna 
match, men vi mötte också ett 
av seriens sämsta lag. 

I Örebro var Vasyutin tillbaka 
och dessutom en bra halvlek för 
Curtis Edwards. Var det 
behövligt att få in lite fräscha 
huvuden efter några tunga 
matcher?

Kändes tryggt med 
målvaktsbytet trots att INGEN 
skugga ska falla på Jacob som 
gjort det fantastiskt. Så klart 
underbart om Curtis får en 
nytändning, vi behöver all 
konkurrens och kraft som vi kan 
få i sluttampen! 

Bra att de ändrar om lite i 
truppen det kan konkurrens 
situationen kan förhoppningsvis 
tända laget på nytt. 

Se svar ovan..
Men....Vasytin är mer 
rutinerad/säkrare i 
positionsspelet och Edwards är 
helt rätt spelare att byta in när vi 
LEDER (inte när vi ligger under 
och jagar kvittering) så ja, det 
var välbehövligt.

Jag tror det. Och eftersom det 
såg bra ut för bägge dessa tycker 
jag att de borde få mer 
förtroende.

I Allsvenskan är det klart att 
Östersund får lämna och 
Örebro lär följa dem ner i 
Superettan. Klara för 
allsvenskan är Värnamo, med 
Jonas Thern i ledarrollen, och 
där är Sundsvall och 
Helsingborg närmast att göra 
dem sällskap. Vad tänker ni om 
lagen som får lämna och 
nykomlingarna 2022, vilka vill ni 
helst ha upp?

Östersund var väl bara en 
tidsfråga och blir skönt att slippa 
dom nu, har problem med att 
inte fler supportrar till ÖFK 
protesterade.hade vi sett 
liknande fiffel och fusk i 
Djurgården skulle det blivit 
ramaskri. Örebro... ja, alltså, 
dom ska liksom alltid ligga 12:a 
varje år men klubben har inte 
lyckats med varken 
spelarförsäljningar, värvningar 
eller något större publikstöd så 
inte superöverraskad. Har känts 
trötta. Jag gillar lite nya lag i 
allsvenskan, Värnamo blir 
spännande att se. Helsingborg 
kan jag vara utan. 

Värnamo är en Åshöjden saga, 
de kommer troligtvis bara 
komma upp och vända, lika trist 
som att möta Falkenberg 
ungefär. 

Helsingborg & Sundsvall är båda 
klassiska lag men jag vill bara ha 
upp ett av dom inte att någon av 
dom kommer upp på bekostnad 
av HBK. 

Värnamo är klara, imponerande 
av Jonas Thern m fl. som fått 
fram många lokala förmågor och 
verkligen fått ihop ett LAG.
I övrigt hoppas jag på Gif 
Sundsvall, främst pga mina 
föräldrar är födda i Medelpad.

Östersund kommer jag inte 
sakna, däremot hoppas jag 
Örebro kommer klara stålbadet 
en nedflyttning och snart är 
tillbaka i Allsvenskan. Värnamo 
vet jag i princip inget om, men 
det är ju lite av charmen med 
vår Allsvenska att chansen finns 
för lite mindre klubbar att kunna 
ta sig upp. Sundsvall och 
Helsingborg vore kul om de 
bägge kom tillbaka. Dels för att 
ha något Norrlandslag i 
Allsvenskan, dels att Helsingborg 
är en klassisk klubb som jag 
gärna ser i Allsvenskan igen. Om 
man måste välja ser jag helst att 
Helsingborg går upp.

Men viktigast är väl ändå 
toppstriden. Malmö med en 
poäng mer än oss, Elfsborg 
två efter och AIK tre efter.  
Vad tror ni om lagens 
chanser, kan Malmö dubbla 
med Champions Leaguespelet 
eller lägger de krutet på 
serien nu när de ändå inte 
kan gå vidare? Kan Elfsborg 
och AIK båda hota oss (de 
möts ju i näst sista matchen)?

Kan aik och Elfsborg hota? 
Självklart. Djurgården måste 
snabbt hitta tillbaks till formen 
sista matcherna för vi har inte 
övertygat. Trots det, värt att 
minnas, har vi inte klappat ihop 
totalt. Dålig form men ändå 
vinster mot Kalmar och Örebro, 
icke att förglömma. Men upp i 
nivå måste vi. Malmö så klart 
favoriter mot Gbg trots allt.

Alla lagen blandar och ger, för 
MFF blir det verkligen upp till 
bevis nu, de borde ha truppen 
och rutinen att ta hem detta. 
Elfsborg slarvade mot Peking och 
blev direkt straffade de måste gå 
rent för att ha en chans på 
guldet, packet producerar 
alldeles för lite framåt och är 
inte tillräckligt bra i bortaspelet. 
DIF även om poängskörden varit 
godkänd på sistone så har spelet 
verkligen inte övertygat, känns 
inte i nuläget som vi går rent 
vilket jag tror kommer krävas för 
Guld, men hoppas givetvis jag 
har fel, så att man får tillbringa 
hela första veckan av December 
på Brillo och Sturehof.

Tror gör man i kyrkan! Gammal 
klyscha men i årets allsvenska 
kan verkligen allt hända. 
Charmigt-ja bra klass på 
allsvenskan-nja

Malmö har ett stort grepp om 
guldet just nu. Jag tror tyvärr att 
de kommer fokusera på serien 
nu. Men alla topplag har tappat 
många poäng denna höst, så jag 
tror inte någon kan räknas bort. 
Vi har förlorat tre av de senaste 
fem matcherna men har ändå 
guldchans, det säger väl allt. 
Både Elfsborg och AIK kan hota 
oss trots att de möts, och det 
kommer bli en extremt 
spännande avslutning på årets 
Allsvenska!

Dagens match mot Halmstad, 
som vann senast mot AIK och 
bara förlorat en match på de 
sju senaste, kommer att göra 
allt för att få med sig minst en 
poäng. Vad tror ni på för 
matchbild och vilka blir 
nyckelspelarna för att vi ska 
hitta tillbaka till vårt spel

Nyckeln är att göra ett relativt 
tidigt mål. Hbk är tillsammans 
med aik bäst att döda en match 
totalt och vi har varit rätt svaga 
mot den typen av fotboll. Nyckel 
blir att hitta andra vägar till mål 
än vis inlägg. Finndell hoppas jag 
hittar luckorna. 

Förväntar mig en matchbild likt 
den mot Mjällby hemma, DIF 
som spelförande lag och HBK 
med lågt stående försvar, de går 
sannolikt Inn för att spela 0-0 
tror dock vi drar det längsta 
strået seger med 1-0 ( Chilli) 

Tålamod är en dygd.. Hbk är 
oerhört svårslagna och svåra att 
göra mål på. Det gäller att få fart 
och tempo på bollen men 
samtidigt inte vara naiva och 
släppa till för mycket i 
defensiven. Nyckelspelare är 
Mange E samt Chili som behöver 
vara på topp i matcher som 
denna.
Kämpa DIF!

Jag tror vi kommer ha mycket 
boll och Halmstad försöka 
kontra. Det gäller för oss att 
hantera detta bättre än vi gjort 
senaste tiden. Nyckelspelare blir 
som vanligt Mange Eriksson, och 
kanske Haris Radetinac kan visa 
vägen i anfallsspelet, jag hoppas 
han får starta där och inte på en 
backplats.

Namn Tomasz Posar Fredrik Dahlheim Andreas Widell Jonas Teng
Ålder 39 40 50 46
Ort Järfälla Gärdet Blackeberg Södermalm

Kalmar hemma var en match 
med två helt olika halvlekar. 
Vad har ni att säga om 
matchen, vad var bra och vad 
var mindre bra?

Effektiviteten positiv när vi gör 
tre mål på i stort sett lika många 
chanser så långt. Men borde 
också gjort 4-0, 4-1 eller 4-2 och 
där är vi tvärt om för tama. 
Minst ett av dessa lägen MÅSTE 
vara mål. Nervöst slut men trots 
allt starkt allt hålla emot. 

Påminner till stora delar om 
Degerfors hemma vi lyckas inte 
stänga någon av de matcherna 
när vi gått upp i ledning med 
flera mål. Vi får verkligen kämpa 
och slita för att få med oss tre 
poäng, kändes onödigt efter 3-0 
i halvtid.

Det som var bra var att laget 
visade en enorm revanschlust 
och att de satte målchanserna (i 
första halvlek). Det dåliga var 
det virriga försvarsspelet som 
blev tydligt i främst andra 
halvlek. Coachning och byten 
lämnade en del att önska.

Vi tog ledningen med 3-0 utan 
att egentligen spela bländande 
fotboll, men var väldigt 
effektiva. Under första halvan av 
serien var vi väldigt stabila bakåt 
och svåra att göra mål på, så 
känns det inte nu, och matchen 
borde varit avgjord vid 3-0 men 
vi släpper in Kalmar i matchen 
och det blir onödigt spännande i 
slutet. En vinst utan att övertyga 
riktigt helt enkelt.

I Göteborg var vi aldrig nära ens 
en poäng, varför gick det så tror 
ni?

Verkligheten, i form av svag 
form och för tunt på ytterback 
och forwardspositioner, kom 
ikapp samtida som Göteborg 
gjorde det bra. Överraskande 
bra. Mittfältet blir avklätt och vi 
ger bort fina kontringslägen. Vi 
var aldrig nära.

Precis som mot Elfsborg hemma 
blir vi sönderlästa och tillåter 
motståndaren kontra ut oss helt. 
En genomgående usel Insats.

Främst för att gråvitt helt 
plötsligt blivit blåvitt igen. Form 
och självförtroende går verkligen 
hand i hand...det märktes även 
på DIF där det var rena 
hönsgården bakåt och impotent  
framåt.

Vi går återigen i fällan liknande 
som mot Elfsborg där vi släpper 
in ett mål och sedan försöker 
trycka på utan att lyckas och blir 
sårbara för kontringar. Göteborg 
har hittat formen och är just nu 
riktigt bra, och vi är inne i en 
formsvacka. Jag tror vi behöver 
satsa på försvar mer från start i 
matcherna, ligga lite lägre, vara 
svåra att göra mål på. När vi har 
bollen måste vi lite snabbare 
försöka hitta avslut snarare än 
att spela runt och riskera att 
tappa boll.

Vilka reflektioner har ni från 
Örebro?

Trevande, lite nervöst, lite trött. 
Men ändå stabilt. 

Vi vinner utan att övertyga, 
vilket Iofs kan ses som en stryka 
men samtidigt så ser spelet 
återigen oroväckande dåligt ut 
för framtiden. Peking borta 
vinner vi aldrig på likvärdig 
prestation. 

Äntligen en startelva som jag var 
nöjd med. Bra och nödvändiga 
förändringar som skickar en 
signal till hela laget att nu måste 
någonting hända/förändras. 
Insatsen i sig var kanske inte så 
bra men tre poäng är tre poäng 
och Ösk var aldrig nära poäng.

Ungefär som tidigare matcher, 
en oerhört viktig vinst men utan 
att imponera. Försvarsspelet såg 
dock betydligt bättre ut denna 
match, men vi mötte också ett 
av seriens sämsta lag. 

I Örebro var Vasyutin tillbaka 
och dessutom en bra halvlek för 
Curtis Edwards. Var det 
behövligt att få in lite fräscha 
huvuden efter några tunga 
matcher?

Kändes tryggt med 
målvaktsbytet trots att INGEN 
skugga ska falla på Jacob som 
gjort det fantastiskt. Så klart 
underbart om Curtis får en 
nytändning, vi behöver all 
konkurrens och kraft som vi kan 
få i sluttampen! 

Bra att de ändrar om lite i 
truppen det kan konkurrens 
situationen kan förhoppningsvis 
tända laget på nytt. 

Se svar ovan..
Men....Vasytin är mer 
rutinerad/säkrare i 
positionsspelet och Edwards är 
helt rätt spelare att byta in när vi 
LEDER (inte när vi ligger under 
och jagar kvittering) så ja, det 
var välbehövligt.

Jag tror det. Och eftersom det 
såg bra ut för bägge dessa tycker 
jag att de borde få mer 
förtroende.

I Allsvenskan är det klart att 
Östersund får lämna och 
Örebro lär följa dem ner i 
Superettan. Klara för 
allsvenskan är Värnamo, med 
Jonas Thern i ledarrollen, och 
där är Sundsvall och 
Helsingborg närmast att göra 
dem sällskap. Vad tänker ni om 
lagen som får lämna och 
nykomlingarna 2022, vilka vill ni 
helst ha upp?

Östersund var väl bara en 
tidsfråga och blir skönt att slippa 
dom nu, har problem med att 
inte fler supportrar till ÖFK 
protesterade.hade vi sett 
liknande fiffel och fusk i 
Djurgården skulle det blivit 
ramaskri. Örebro... ja, alltså, 
dom ska liksom alltid ligga 12:a 
varje år men klubben har inte 
lyckats med varken 
spelarförsäljningar, värvningar 
eller något större publikstöd så 
inte superöverraskad. Har känts 
trötta. Jag gillar lite nya lag i 
allsvenskan, Värnamo blir 
spännande att se. Helsingborg 
kan jag vara utan. 

Värnamo är en Åshöjden saga, 
de kommer troligtvis bara 
komma upp och vända, lika trist 
som att möta Falkenberg 
ungefär. 

Helsingborg & Sundsvall är båda 
klassiska lag men jag vill bara ha 
upp ett av dom inte att någon av 
dom kommer upp på bekostnad 
av HBK. 

Värnamo är klara, imponerande 
av Jonas Thern m fl. som fått 
fram många lokala förmågor och 
verkligen fått ihop ett LAG.
I övrigt hoppas jag på Gif 
Sundsvall, främst pga mina 
föräldrar är födda i Medelpad.

Östersund kommer jag inte 
sakna, däremot hoppas jag 
Örebro kommer klara stålbadet 
en nedflyttning och snart är 
tillbaka i Allsvenskan. Värnamo 
vet jag i princip inget om, men 
det är ju lite av charmen med 
vår Allsvenska att chansen finns 
för lite mindre klubbar att kunna 
ta sig upp. Sundsvall och 
Helsingborg vore kul om de 
bägge kom tillbaka. Dels för att 
ha något Norrlandslag i 
Allsvenskan, dels att Helsingborg 
är en klassisk klubb som jag 
gärna ser i Allsvenskan igen. Om 
man måste välja ser jag helst att 
Helsingborg går upp.

Men viktigast är väl ändå 
toppstriden. Malmö med en 
poäng mer än oss, Elfsborg 
två efter och AIK tre efter.  
Vad tror ni om lagens 
chanser, kan Malmö dubbla 
med Champions Leaguespelet 
eller lägger de krutet på 
serien nu när de ändå inte 
kan gå vidare? Kan Elfsborg 
och AIK båda hota oss (de 
möts ju i näst sista matchen)?

Kan aik och Elfsborg hota? 
Självklart. Djurgården måste 
snabbt hitta tillbaks till formen 
sista matcherna för vi har inte 
övertygat. Trots det, värt att 
minnas, har vi inte klappat ihop 
totalt. Dålig form men ändå 
vinster mot Kalmar och Örebro, 
icke att förglömma. Men upp i 
nivå måste vi. Malmö så klart 
favoriter mot Gbg trots allt.

Alla lagen blandar och ger, för 
MFF blir det verkligen upp till 
bevis nu, de borde ha truppen 
och rutinen att ta hem detta. 
Elfsborg slarvade mot Peking och 
blev direkt straffade de måste gå 
rent för att ha en chans på 
guldet, packet producerar 
alldeles för lite framåt och är 
inte tillräckligt bra i bortaspelet. 
DIF även om poängskörden varit 
godkänd på sistone så har spelet 
verkligen inte övertygat, känns 
inte i nuläget som vi går rent 
vilket jag tror kommer krävas för 
Guld, men hoppas givetvis jag 
har fel, så att man får tillbringa 
hela första veckan av December 
på Brillo och Sturehof.

Tror gör man i kyrkan! Gammal 
klyscha men i årets allsvenska 
kan verkligen allt hända. 
Charmigt-ja bra klass på 
allsvenskan-nja

Malmö har ett stort grepp om 
guldet just nu. Jag tror tyvärr att 
de kommer fokusera på serien 
nu. Men alla topplag har tappat 
många poäng denna höst, så jag 
tror inte någon kan räknas bort. 
Vi har förlorat tre av de senaste 
fem matcherna men har ändå 
guldchans, det säger väl allt. 
Både Elfsborg och AIK kan hota 
oss trots att de möts, och det 
kommer bli en extremt 
spännande avslutning på årets 
Allsvenska!

Dagens match mot Halmstad, 
som vann senast mot AIK och 
bara förlorat en match på de 
sju senaste, kommer att göra 
allt för att få med sig minst en 
poäng. Vad tror ni på för 
matchbild och vilka blir 
nyckelspelarna för att vi ska 
hitta tillbaka till vårt spel

Nyckeln är att göra ett relativt 
tidigt mål. Hbk är tillsammans 
med aik bäst att döda en match 
totalt och vi har varit rätt svaga 
mot den typen av fotboll. Nyckel 
blir att hitta andra vägar till mål 
än vis inlägg. Finndell hoppas jag 
hittar luckorna. 

Förväntar mig en matchbild likt 
den mot Mjällby hemma, DIF 
som spelförande lag och HBK 
med lågt stående försvar, de går 
sannolikt Inn för att spela 0-0 
tror dock vi drar det längsta 
strået seger med 1-0 ( Chilli) 

Tålamod är en dygd.. Hbk är 
oerhört svårslagna och svåra att 
göra mål på. Det gäller att få fart 
och tempo på bollen men 
samtidigt inte vara naiva och 
släppa till för mycket i 
defensiven. Nyckelspelare är 
Mange E samt Chili som behöver 
vara på topp i matcher som 
denna.
Kämpa DIF!

Jag tror vi kommer ha mycket 
boll och Halmstad försöka 
kontra. Det gäller för oss att 
hantera detta bättre än vi gjort 
senaste tiden. Nyckelspelare blir 
som vanligt Mange Eriksson, och 
kanske Haris Radetinac kan visa 
vägen i anfallsspelet, jag hoppas 
han får starta där och inte på en 
backplats.

Namn Tomasz Posar Fredrik Dahlheim Andreas Widell Jonas Teng
Ålder 39 40 50 46
Ort Järfälla Gärdet Blackeberg Södermalm

Kalmar hemma var en match 
med två helt olika halvlekar. 
Vad har ni att säga om 
matchen, vad var bra och vad 
var mindre bra?

Effektiviteten positiv när vi gör 
tre mål på i stort sett lika många 
chanser så långt. Men borde 
också gjort 4-0, 4-1 eller 4-2 och 
där är vi tvärt om för tama. 
Minst ett av dessa lägen MÅSTE 
vara mål. Nervöst slut men trots 
allt starkt allt hålla emot. 

Påminner till stora delar om 
Degerfors hemma vi lyckas inte 
stänga någon av de matcherna 
när vi gått upp i ledning med 
flera mål. Vi får verkligen kämpa 
och slita för att få med oss tre 
poäng, kändes onödigt efter 3-0 
i halvtid.

Det som var bra var att laget 
visade en enorm revanschlust 
och att de satte målchanserna (i 
första halvlek). Det dåliga var 
det virriga försvarsspelet som 
blev tydligt i främst andra 
halvlek. Coachning och byten 
lämnade en del att önska.

Vi tog ledningen med 3-0 utan 
att egentligen spela bländande 
fotboll, men var väldigt 
effektiva. Under första halvan av 
serien var vi väldigt stabila bakåt 
och svåra att göra mål på, så 
känns det inte nu, och matchen 
borde varit avgjord vid 3-0 men 
vi släpper in Kalmar i matchen 
och det blir onödigt spännande i 
slutet. En vinst utan att övertyga 
riktigt helt enkelt.

I Göteborg var vi aldrig nära ens 
en poäng, varför gick det så tror 
ni?

Verkligheten, i form av svag 
form och för tunt på ytterback 
och forwardspositioner, kom 
ikapp samtida som Göteborg 
gjorde det bra. Överraskande 
bra. Mittfältet blir avklätt och vi 
ger bort fina kontringslägen. Vi 
var aldrig nära.

Precis som mot Elfsborg hemma 
blir vi sönderlästa och tillåter 
motståndaren kontra ut oss helt. 
En genomgående usel Insats.

Främst för att gråvitt helt 
plötsligt blivit blåvitt igen. Form 
och självförtroende går verkligen 
hand i hand...det märktes även 
på DIF där det var rena 
hönsgården bakåt och impotent  
framåt.

Vi går återigen i fällan liknande 
som mot Elfsborg där vi släpper 
in ett mål och sedan försöker 
trycka på utan att lyckas och blir 
sårbara för kontringar. Göteborg 
har hittat formen och är just nu 
riktigt bra, och vi är inne i en 
formsvacka. Jag tror vi behöver 
satsa på försvar mer från start i 
matcherna, ligga lite lägre, vara 
svåra att göra mål på. När vi har 
bollen måste vi lite snabbare 
försöka hitta avslut snarare än 
att spela runt och riskera att 
tappa boll.

Vilka reflektioner har ni från 
Örebro?

Trevande, lite nervöst, lite trött. 
Men ändå stabilt. 

Vi vinner utan att övertyga, 
vilket Iofs kan ses som en stryka 
men samtidigt så ser spelet 
återigen oroväckande dåligt ut 
för framtiden. Peking borta 
vinner vi aldrig på likvärdig 
prestation. 

Äntligen en startelva som jag var 
nöjd med. Bra och nödvändiga 
förändringar som skickar en 
signal till hela laget att nu måste 
någonting hända/förändras. 
Insatsen i sig var kanske inte så 
bra men tre poäng är tre poäng 
och Ösk var aldrig nära poäng.

Ungefär som tidigare matcher, 
en oerhört viktig vinst men utan 
att imponera. Försvarsspelet såg 
dock betydligt bättre ut denna 
match, men vi mötte också ett 
av seriens sämsta lag. 

I Örebro var Vasyutin tillbaka 
och dessutom en bra halvlek för 
Curtis Edwards. Var det 
behövligt att få in lite fräscha 
huvuden efter några tunga 
matcher?

Kändes tryggt med 
målvaktsbytet trots att INGEN 
skugga ska falla på Jacob som 
gjort det fantastiskt. Så klart 
underbart om Curtis får en 
nytändning, vi behöver all 
konkurrens och kraft som vi kan 
få i sluttampen! 

Bra att de ändrar om lite i 
truppen det kan konkurrens 
situationen kan förhoppningsvis 
tända laget på nytt. 

Se svar ovan..
Men....Vasytin är mer 
rutinerad/säkrare i 
positionsspelet och Edwards är 
helt rätt spelare att byta in när vi 
LEDER (inte när vi ligger under 
och jagar kvittering) så ja, det 
var välbehövligt.

Jag tror det. Och eftersom det 
såg bra ut för bägge dessa tycker 
jag att de borde få mer 
förtroende.

I Allsvenskan är det klart att 
Östersund får lämna och 
Örebro lär följa dem ner i 
Superettan. Klara för 
allsvenskan är Värnamo, med 
Jonas Thern i ledarrollen, och 
där är Sundsvall och 
Helsingborg närmast att göra 
dem sällskap. Vad tänker ni om 
lagen som får lämna och 
nykomlingarna 2022, vilka vill ni 
helst ha upp?

Östersund var väl bara en 
tidsfråga och blir skönt att slippa 
dom nu, har problem med att 
inte fler supportrar till ÖFK 
protesterade.hade vi sett 
liknande fiffel och fusk i 
Djurgården skulle det blivit 
ramaskri. Örebro... ja, alltså, 
dom ska liksom alltid ligga 12:a 
varje år men klubben har inte 
lyckats med varken 
spelarförsäljningar, värvningar 
eller något större publikstöd så 
inte superöverraskad. Har känts 
trötta. Jag gillar lite nya lag i 
allsvenskan, Värnamo blir 
spännande att se. Helsingborg 
kan jag vara utan. 

Värnamo är en Åshöjden saga, 
de kommer troligtvis bara 
komma upp och vända, lika trist 
som att möta Falkenberg 
ungefär. 

Helsingborg & Sundsvall är båda 
klassiska lag men jag vill bara ha 
upp ett av dom inte att någon av 
dom kommer upp på bekostnad 
av HBK. 

Värnamo är klara, imponerande 
av Jonas Thern m fl. som fått 
fram många lokala förmågor och 
verkligen fått ihop ett LAG.
I övrigt hoppas jag på Gif 
Sundsvall, främst pga mina 
föräldrar är födda i Medelpad.

Östersund kommer jag inte 
sakna, däremot hoppas jag 
Örebro kommer klara stålbadet 
en nedflyttning och snart är 
tillbaka i Allsvenskan. Värnamo 
vet jag i princip inget om, men 
det är ju lite av charmen med 
vår Allsvenska att chansen finns 
för lite mindre klubbar att kunna 
ta sig upp. Sundsvall och 
Helsingborg vore kul om de 
bägge kom tillbaka. Dels för att 
ha något Norrlandslag i 
Allsvenskan, dels att Helsingborg 
är en klassisk klubb som jag 
gärna ser i Allsvenskan igen. Om 
man måste välja ser jag helst att 
Helsingborg går upp.

Men viktigast är väl ändå 
toppstriden. Malmö med en 
poäng mer än oss, Elfsborg 
två efter och AIK tre efter.  
Vad tror ni om lagens 
chanser, kan Malmö dubbla 
med Champions Leaguespelet 
eller lägger de krutet på 
serien nu när de ändå inte 
kan gå vidare? Kan Elfsborg 
och AIK båda hota oss (de 
möts ju i näst sista matchen)?

Kan aik och Elfsborg hota? 
Självklart. Djurgården måste 
snabbt hitta tillbaks till formen 
sista matcherna för vi har inte 
övertygat. Trots det, värt att 
minnas, har vi inte klappat ihop 
totalt. Dålig form men ändå 
vinster mot Kalmar och Örebro, 
icke att förglömma. Men upp i 
nivå måste vi. Malmö så klart 
favoriter mot Gbg trots allt.

Alla lagen blandar och ger, för 
MFF blir det verkligen upp till 
bevis nu, de borde ha truppen 
och rutinen att ta hem detta. 
Elfsborg slarvade mot Peking och 
blev direkt straffade de måste gå 
rent för att ha en chans på 
guldet, packet producerar 
alldeles för lite framåt och är 
inte tillräckligt bra i bortaspelet. 
DIF även om poängskörden varit 
godkänd på sistone så har spelet 
verkligen inte övertygat, känns 
inte i nuläget som vi går rent 
vilket jag tror kommer krävas för 
Guld, men hoppas givetvis jag 
har fel, så att man får tillbringa 
hela första veckan av December 
på Brillo och Sturehof.

Tror gör man i kyrkan! Gammal 
klyscha men i årets allsvenska 
kan verkligen allt hända. 
Charmigt-ja bra klass på 
allsvenskan-nja

Malmö har ett stort grepp om 
guldet just nu. Jag tror tyvärr att 
de kommer fokusera på serien 
nu. Men alla topplag har tappat 
många poäng denna höst, så jag 
tror inte någon kan räknas bort. 
Vi har förlorat tre av de senaste 
fem matcherna men har ändå 
guldchans, det säger väl allt. 
Både Elfsborg och AIK kan hota 
oss trots att de möts, och det 
kommer bli en extremt 
spännande avslutning på årets 
Allsvenska!

Dagens match mot Halmstad, 
som vann senast mot AIK och 
bara förlorat en match på de 
sju senaste, kommer att göra 
allt för att få med sig minst en 
poäng. Vad tror ni på för 
matchbild och vilka blir 
nyckelspelarna för att vi ska 
hitta tillbaka till vårt spel

Nyckeln är att göra ett relativt 
tidigt mål. Hbk är tillsammans 
med aik bäst att döda en match 
totalt och vi har varit rätt svaga 
mot den typen av fotboll. Nyckel 
blir att hitta andra vägar till mål 
än vis inlägg. Finndell hoppas jag 
hittar luckorna. 

Förväntar mig en matchbild likt 
den mot Mjällby hemma, DIF 
som spelförande lag och HBK 
med lågt stående försvar, de går 
sannolikt Inn för att spela 0-0 
tror dock vi drar det längsta 
strået seger med 1-0 ( Chilli) 

Tålamod är en dygd.. Hbk är 
oerhört svårslagna och svåra att 
göra mål på. Det gäller att få fart 
och tempo på bollen men 
samtidigt inte vara naiva och 
släppa till för mycket i 
defensiven. Nyckelspelare är 
Mange E samt Chili som behöver 
vara på topp i matcher som 
denna.
Kämpa DIF!

Jag tror vi kommer ha mycket 
boll och Halmstad försöka 
kontra. Det gäller för oss att 
hantera detta bättre än vi gjort 
senaste tiden. Nyckelspelare blir 
som vanligt Mange Eriksson, och 
kanske Haris Radetinac kan visa 
vägen i anfallsspelet, jag hoppas 
han får starta där och inte på en 
backplats.
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Halmstads BK
Bildades 7 februari 1914
2021 spelar man sin 55:e säsong i högsta serien
2020: Etta i Superettan
Hemmaarena: Örjans Vall (10 873)
Publikrekord: 119 753 mot Djurgårdens IF 10 juni 
1955, efter ombyggnad: 16 867 mot IFK Göteborg 30 
oktober 2004 
Tränare: Magnus Haglund (Tredje säsongen)
Svenska Mästare : 1976, 79, 97, 2000
Mästare Svenska cupen: 1995
Bästa målskyttar 2021: Marcus Antonsson 6 mål, Sadat Karim 5 mål
Flest Assist 2021: Kurtulus, Karim, Lundevall, Boyake alla med två assist

Truppförändningar 2021:
Spelare in: Amir Al-Ammari (Jönköpings Södra), Phil Ofuso-Ayeh (kontraktslös, senast 
utlånad från Wolverhampton - inga matcher under 2020), Marcus Antonsson (Malmö FF, 
lån)
Spelare ut: Oliver Hintsa (Falkenbergs FF), Gabriel Wallentin (Skövde AIK, lån), Andreas 
Hadenius, Isac Harrysson (ny klubb ej klar), Jacob Olsson (Ängelholms FF), Alhassan Ka-
mara (IFK Värnamo)
Sommarfönstret: Ingen spelare lämnade eller anslöt, men Andreas Johansson och 
Malte Påhlsson förlängde sina kontrakt under sommaren

Senaste resultaten - målskyttar Halmstad inom parantes
HBK - AIK 1-0 (A Johansson)
HBK - Örebro 1-1 (Kroon)
Häcken - HBK 2-3 (Antonsson str, Karim, Wikström)
Degerfors - HBK 2-1 (Al-Ammari)
HBK - Östersund 1-1 (Karim)

Senaste laguppställning (4-4-2)
Allsvenskan omg 26 1 nov Halmstad - AIK 1-0 (1-0)

M Nilsson
E Kurtulus, An Johansson, J Baffo, A Bengtsson

T Boakye, J Allansson, A Al-Ammari, S Kroon (90)
M Boman (79), S Karim (90)

Avbytare:
M Påhlsson (mv), Al Johansson, A Berntsson (90), E Wikström (90), 

S Lundevall, E Ahlstrand, D Djuric
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Halmstad är nykomlingar och har en 
tioårsperiod där man pendlat mellan All-
svenskan och Superettan. Men laget har 
en historik är ett av de klassiska allsvens-
ka fotbollslagen. Laget ligger på nioende 
plats i Maratontabellen. När laget åkte 
ur 2011 hade man spelat sedan 1993 en 
perod då man både vann svenska cupen 
(1995) och Allsvenskan 200. Efter 2011 
har laget bara gjort fyra allsvenska sä-
songer och som bäst slutat tia. När man 
åkte ur serien 2017 var man ett betydligt 
sämre lag än det lag vi ser idag. Sedan dess 
har låg de en bit bakom topplagen i Supe-
rettan och slutade femma resp sexa 2018 
och 19. 2019 började man dock bygga för 
det lag vi ser idag. I maj 2019 kom tidi-
gare Elfsborgs tränaren Magnus Haglund 
in som huvudtränare och hans första hela 
säsong resulterade i serieseger och avan-
cemang till Allsvenskan. 

I år har man visat sig vara svårslagna, men 
med 12 oavgjorda matcher (flest i serien) 

har man ändå bara två poäng till godo på 
Degerfors som just nu ligger på kvalplat-
sen. Men med 23 poäng ner till Örebro på 
direkt nedflyttning har man i alla fall säk-
rat att man inte åker ut direkt. 

Halmstad har just nu bara en förlust på de 
senaste sju matcherna (Degerfors borta 
just), och segrar både mot Häcken och 
AIK på de tre senaste. Dock ”bara” oav-
gjort hemma mot Örebro och Östersund 
kan gör att spänningen fortsatt lever. 

Laget släpper in lite mål – 24 så här långt, 
bara AIK har släppt in färre (21) men ock-
så få mål framåt. Med 21 mål är det bara 
Örebro som har en sämre målskörd.

Lita på att Magnus Haglunds grabbar 
kommer att kämpa för varje poäng och 
freda sitt mål Det gäller att ha koll på om-
ställningarna ikväll.

STEFAN ERLANDSSON

Hallänningar som kämpar för 
nytt kontrakt 

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

I den högsta serien  
Allsvenskan 78  36  22 20 117-94*
Tele2Arena  4 4  0  0  12-3 
* Hemmamatchen 1995 avbruten vid ställningen 0-2 som 
senare fastställdes till 0-3

Kvalsvenskan 1992 2 1 1 0 4-1 
Stadion 1 1 0 0 3-0

Svenska Cupen  
Tele2Arena 2014 1 1 0 0 4-1

Senaste årens möten
 Hemma Borta
2021   0-0
2017 2-1  1-0
2015 4-2  3-2
2014 3-0  1-2
2013 1-0  4-1
2011 2-0  3-1

BENGT EKSTEDT
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Malmö FF 26 15 6 5 53-28 25 51
Djurgården 26 15 5 6 41-26 15 50
IF Elfsborg 26 15 3 8 45-29 16 48
AIK 26 14 5 7 33-21 12 47
IFK Norrköping 26 13 4 9 42-33 9 43
Hammarby 26 12 7 7 42-35 7 43
Kalmar FF 26 11 8 7 35-32 3 41
IFK Göteborg 26 9 7 10 33-33 0 34
Varbergs BoIS 26 8 9 9 32-32 0 33
BK Häcken 26 8 8 10 42-40 2 32
Mjällby AIF 26 7 10 9 27-24 3 31
Halmstads BK 26 6 12 8 21-24 -3 30
IK Sirius 26 8 6 12 28-44 -16 30
Degerfors IF 26 8 4 14 28-44 -16 28
Örebro SK 26 4 5 17 18-50 -32 17
Östersunds FK 26 3 5 18 24-49 -25 14

Tabellen uppdaterad 1 november

Omgång 25
27 oktober IK Sirius FK - Hammarby 0 - 1

Kalmar FF - Varbergs BoIS FC 2 - 2
Malmö FF - AIK 1 - 0
Östersund - BK Häcken 1 - 1

28 oktober Degerfors IF - IF Elfsborg 1 - 2
Halmstad - Örebro 1 - 1
IFK Göteborg - Djurgården 3 - 0
IFK Norrköping FK - Mjällby AIF 2 - 2
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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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Omgång 26
30 oktober IK Sirius FK - Malmö FF 2 - 3

Varbergs BoIS FC - Östersund 3 - 0
BK Häcken - Kalmar FF 1 - 4

31 oktober IFK Norrköping FK - IF Elfsborg 3 - 2
Örebro - Djurgården 0 - 1

1 november Degerfors IF - IFK Göteborg 0 - 1
Halmstad - AIK 1 - 0
Mjällby AIF - Hammarby 2 - 0

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 -

Omgång 30
4 december AIK - IK Sirius FK -

BK Häcken - Djurgården -
Hammarby - Kalmar FF -
IFK Norrköping FK - IFK Göteborg -
Malmö FF - Halmstad -
Varbergs BoIS FC - Mjällby AIF -
Örebro - IF Elfsborg -
Östersund - Degerfors IF -

Omgång 29
28 november Degerfors IF - IFK Norrköping FK -

Djurgården - Varbergs BoIS -
IFK Göteborg - Östersund -
Halmstad - Hammarby -
Kalmar FF - Malmö FF -

29 november IF Elfsborg - AIK -
IK Sirius FK - BK Häcken -
Mjällby AIF - Örebro -

Det är ett rafflande slutskede vi står inför. 
Med fyra omgångar kvar är det fyra lag som 
alla kan vinna eller sluta på fjärde plats. I te-
orin kan även något lag bakom, Norrköping el-
ler Hammarby, slå sig in i topp fyra men då ska 
något lag tappa det helt i slutskedet, vilket jag 
inte ser som sannolikt. 

Malmö, som dessutom skall spela i Champions 
League, inleder med en svår bortamatch mot 
formstarka Göteborg på ett utsålt Gamla Ul-
levi. I nästa omgång möts Elfsborg och AIK 
i Borås, och då kanske ett lag spelas bort från 
guldet? Vi har också en svår bortamatch nästa 
omgång när vi möter Norrköping. 

I botten av tabellen är det helt klart att Öster-
sund degraderas och att Örebro med största 
sannolikhet gör dem sällskap. Däremot oklart 
om vilket lag som får kvala. Göteborg som har 
ryckt upp sig rejält nu på slutet och har fyra 
raka segrar, lär klara sig men är trots allt bara 
sex poäng över kvalstrecket. Rimligt att något 
av lagen Degerfors, Sirius, Halmstad eller 
Mjällby får kvala. Degerfors har ett svårt sche-
ma men kan har Östersund hemma i sista, kan 
det räcka? Mjällby - Sirius i denna omgång blir 
en viktig match om något av lagen kan vinna.  

STEFAN ERLANDSSON



St
a

ti
st

ik

Skytteliga
6 Chilufya 16 Adegbenro (NOR)
5 Witry* 13 Colak (MFF), Edvardsen (DEG)
4 Ekdal. Bärkroth, Eriksson, Banda 11 Kouakou (SIR)

Passningsliga
12 Eriksson 9 J Ring (KFF),Christiansen (MFF)
4 Holmberg, Bärkroth 7 Jeahze (HIF), Selmani (HIF), Berget (MFF)
3 Käck 6 Wahlqvist (NOR), De Bitro (VAR), Wålemark (BKH)

Poängliga
16 Eriksson 4+12 18 Adegbenro (NOR) 16+2
8 Chilufya 6+2,Bärkroth 4+4 17 Edvardsen (DEG) 13+4
6 Witry* 5+1 17 Colak (MFF) 13+4

Varningar
6 Schüller 11 S Larsson (AIK)
3 Une Larsson, Käck 8 A Hellborg (SIR) A Römer (IFE)
2 Witry*, Finndell, Holmberg 8 Faltsetas (BKH), S Ring (KFF)
   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)
33 DIF 74 Varberg
 62 Elfsborg

61 Häcken
59 Hammarby
58 Örebro
56 Malmö
53 Östersund
49 Degerfors
48 Sirius
47 Mjällby
45 Kalmar
44 AIK
38 Norrköping, Göteborg
30 Halmstad

Avstängningar (lag)
8 DIF 21 Varberg

19 Elfsborg
 18 Malmö

16 Häcken
14 Örebro, Östersund
11 Hammarby,  Mjällby
10 Degerfors
9 Sirius
8 AIK
7  Kalmar, Halmstad
6 Göteborg, Norrköping

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

4 Kalmar (100%), Elfsborg (75%), Hammarby (50%)
 3 Degerfors (100%)

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

Straffar, emot (Lag, % som gått i mål)
1 DIF (100%) 8 Häcken (88%)

6 Örebro (83%)
5 Varberg (100%), Östersund (80%)
4 Elfsborg (75%)
3 Sirius (100%), Hammarby, Mjällby (67%)
2 Degerfors, Göteborg (100%), Halmstad, Malmö (50%)
1 Norrköping (0%)

Räddningsprocent

77,8% Vaiho 2 matcher 81,7% Eriksson (MAIF) 16 matcher
78,9% Vasyutin 7 matcher 80,0% Dovin (HIF) 4 matcher
68,8% Widell Zetterström 17 m 77,8% Valdimarsson (IFE) 5 matcher

Hållit nollan
6 Widell Zetterström 10 Eriksson (MAIF)
4 Vasyutin 9 Anetis (GBG)
1 Vaiho 8 Rönning (IFE), Dahlin (MFF)

Nyckelpassningar
85 Eriksson 65 Jehaze (HIF)
30 Chilufya 62 O Berg (KFF)
29 Witry*      S Larsson (AIK)
En nyckelpassning är en passning som leder till ett avslut på mål.

Bollåtererövringar
180 Eriksson 194 Ekpolo (BKH)
158 Schüller 189 Fransson (NOR)
137 Finndell 188 Strand (IFE)

Målrikaste match
Hammarby Östersund 4-3 (omg 24)

Största seger
Östersund - Örebro 5-0 (omg 2)
Degerfors - Malmö 0-5 (omg 11)
Häcken - Norrköping 5-0 (omg 23)

Avstängda omg 27
Simon Strand (IFE) Utvisad senaste matchen
Fredrik Holst (IFE) Utvisad senaste matchen
Andrè Ibsen Rømer (IFE) Gula Kort
Johan Hammar (BKH) Utvisad senaste matchen
Gustav Berggren (BKH) Gula Kort
Hjalmar Ekdal (DIF) Gula Kort
Mohanad Jeahve (HIF) Gula Kort
Jacob Bergström (MAIF) Gula Kort
Adam Ståhl (SIR) Gula Kort
Antonio Mirko Colak (MFF) Gula Kort
Anel Ahmedhodzic (MFF) Gula Kort

Skytteliga
6 Chilufya 16 Adegbenro (NOR)
5 Witry* 13 Colak (MFF), Edvardsen (DEG)
4 Ekdal. Bärkroth, Eriksson, Banda 11 Kouakou (SIR)

Passningsliga
12 Eriksson 9 J Ring (KFF),Christiansen (MFF)
4 Holmberg, Bärkroth 7 Jeahze (HIF), Selmani (HIF), Berget (MFF)
3 Käck 6 Wahlqvist (NOR), De Bitro (VAR), Wålemark (BKH)

Poängliga
16 Eriksson 4+12 18 Adegbenro (NOR) 16+2
8 Chilufya 6+2,Bärkroth 4+4 17 Edvardsen (DEG) 13+4
6 Witry* 5+1 17 Colak (MFF) 13+4

Varningar
6 Schüller 11 S Larsson (AIK)
3 Une Larsson, Käck 8 A Hellborg (SIR) A Römer (IFE)
2 Witry*, Finndell, Holmberg 8 Faltsetas (BKH), S Ring (KFF)
   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)
33 DIF 74 Varberg
 62 Elfsborg

61 Häcken
59 Hammarby
58 Örebro
56 Malmö
53 Östersund
49 Degerfors
48 Sirius
47 Mjällby
45 Kalmar
44 AIK
38 Norrköping, Göteborg
30 Halmstad

Avstängningar (lag)
8 DIF 21 Varberg

19 Elfsborg
 18 Malmö

16 Häcken
14 Örebro, Östersund
11 Hammarby,  Mjällby
10 Degerfors
9 Sirius
8 AIK
7  Kalmar, Halmstad
6 Göteborg, Norrköping

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

4 Kalmar (100%), Elfsborg (75%), Hammarby (50%)
 3 Degerfors (100%)

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

Straffar, emot (Lag, % som gått i mål)
1 DIF (100%) 8 Häcken (88%)

6 Örebro (83%)
5 Varberg (100%), Östersund (80%)
4 Elfsborg (75%)
3 Sirius (100%), Hammarby, Mjällby (67%)
2 Degerfors, Göteborg (100%), Halmstad, Malmö (50%)
1 Norrköping (0%)

Räddningsprocent

77,8% Vaiho 2 matcher 81,7% Eriksson (MAIF) 16 matcher
78,9% Vasyutin 7 matcher 80,0% Dovin (HIF) 4 matcher
68,8% Widell Zetterström 17 m 77,8% Valdimarsson (IFE) 5 matcher

Hållit nollan
6 Widell Zetterström 10 Eriksson (MAIF)
4 Vasyutin 9 Anetis (GBG)
1 Vaiho 8 Rönning (IFE), Dahlin (MFF)

Nyckelpassningar
85 Eriksson 65 Jehaze (HIF)
30 Chilufya 62 O Berg (KFF)
29 Witry*      S Larsson (AIK)
En nyckelpassning är en passning som leder till ett avslut på mål.

Bollåtererövringar
180 Eriksson 194 Ekpolo (BKH)
158 Schüller 189 Fransson (NOR)
137 Finndell 188 Strand (IFE)

Målrikaste match
Hammarby Östersund 4-3 (omg 24)

Största seger
Östersund - Örebro 5-0 (omg 2)
Degerfors - Malmö 0-5 (omg 11)
Häcken - Norrköping 5-0 (omg 23)

Avstängda omg 27
Simon Strand (IFE) Utvisad senaste matchen
Fredrik Holst (IFE) Utvisad senaste matchen
Andrè Ibsen Rømer (IFE) Gula Kort
Johan Hammar (BKH) Utvisad senaste matchen
Gustav Berggren (BKH) Gula Kort
Hjalmar Ekdal (DIF) Gula Kort
Mohanad Jeahve (HIF) Gula Kort
Jacob Bergström (MAIF) Gula Kort
Adam Ståhl (SIR) Gula Kort
Antonio Mirko Colak (MFF) Gula Kort
Anel Ahmedhodzic (MFF) Gula Kort
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Hemma / Borta AIK BKH DEG DIF HBK HIF IFE GBG NOR IKS KFF MFF MAIF VAR ÖSK ÖFK

AIK 2–1 2–0 1–0 1–0 2–0 1–0 3–1 1–0 2–0 1–1 2–2 2–1 2–0

BK Häcken 2–1 2–3 1–1 1–1 3–2 5–0 1–2 1–4 1–2 0–0 3–1 2–3 5–0

Degerfors IF 2–1 3–0 2–0 2–1 1–2 0–1 1–2 0–1 0–5 0–2 1–1 3–0 3–1

Djurgårdens IF 1–4 2–1 3–2 4–1 0–3 0–0 1–0 5–1 3–2 3–1 0–0 3–0 2–0

Halmstads BK 1–0 1–0 0–0 0–0 1–1 2–1 1–1 0–1 0–0 1–1 1–1 1–1 1–1

Hammarby 1–0 1–1 5–1 2–2 1–1 0–2 3–0 2–1 3–2 2–1 2–0 1–0 4–3

IF Elfsborg 4–2 3–0 0–2 2–3 2–2 1–0 1–0 3–0 2–2 0–1 1–0 2–1 3–0

IFK Göteborg 2–0 1–1 2–3 3–0 2–0 0–0 0–1 1–2 2–2 0–2 3–2 1–2 2–0

IFK Norrköping 2–0 0–1 1–1 2–1 3–1 3–2 1–1 1–2 3–2 2–2 2–1 3–0 3–0

IK Sirius 0–1 2–0 1–0 1–0 0–1 0–2 2–4 1–1 2–3 2–1 2–1 1–2 1–0

Kalmar FF 1–1 2–3 4–1 0–1 1–1 2–1 0–3 0–0 3–1 1–0 2–2 1–0 0–0

Malmö FF 1–0 3–0 1–1 3–2 2–1 2–3 1–1 4–0 3–1 0–1 3–2 5–1 1–1

Mjällby AIF 0–0 1–1 1–0 0–1 0–0 2–0 4–0 1–3 0–1 4–0 0–2 0–0 1–0

Varbergs BoIS 1–1 0–0 1–3 1–0 1–3 1–3 2–0 2–1 0–0 1–1 1–1 1–0 3–0

Örebro SK 1–1 1–2 1–2 0–1 1–0 0–2 0–0 0–3 1–1 1–2 2–2 0–3 2–0

Östersunds FK 1–2 1–1 0–3 0–1 1–1 3–1 2–3 1–2 3–0 0–1 0–3 1–2 5–0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Malmö FF 3 2 2 6 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 4 4 3 2 3 1 3 1 1

Djurgårdens IF 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 2

IF Elfsborg 16 8 6 7 8 5 7 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 2 3

AIK 1 9 5 2 5 7 3 3 6 5 4 5 3 3 3 3 1 2 1 2 3 2 3 2 4 4

IFK Norrköping 6 11 9 5 2 2 4 6 4 4 6 6 6 6 6 7 6 5 5 5 4 4 5 6 6 5

Hammarby IF 13 7 10 10 7 4 5 8 8 6 5 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 6 5 5 6

Kalmar FF 8 6 4 4 4 6 8 5 7 8 9 11 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7

IFK Göteborg 7 4 8 9 10 10 11 10 12 9 7 8 9 9 9 11 12 11 11 11 12 13 12 11 9 8

Varbergs BoIS 10 12 14 13 14 15 13 14 15 15 14 13 13 13 12 9 8 8 8 8 8 9 10 10 10 9

BK Häcken 14 15 16 15 16 16 16 16 13 10 8 7 8 8 8 10 9 10 10 10 10 8 8 8 8 10

Mjällby AIF 9 13 13 12 9 9 10 9 11 13 13 14 15 15 15 15 14 14 14 13 13 11 11 13 12 11

Halmstads BK 4 10 11 11 13 14 12 11 10 12 11 9 10 10 11 8 10 12 12 12 11 12 14 14 14 12

IK Sirius 5 5 3 3 6 8 9 12 9 11 12 10 12 11 13 13 11 9 9 9 9 10 9 9 11 13

Degerfors IF 15 16 12 14 11 11 6 7 5 7 10 12 11 12 10 12 13 13 13 14 14 14 13 12 13 14

Örebro SK 11 14 15 16 15 12 14 15 16 16 16 16 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Östersunds FK 12 3 7 8 12 13 15 13 14 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Lag/Omgång
Lag  / Omgång 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

AIK v f v v f o v o f v v o v v v v v o v o f v f v f f

BK Häcken f f f o o f o v v v v o f v f f v f o o o v v f o f

Degerfors IF f f v f v o v o v f f f o f v f f f f f v o v v f f

Djurgårdens IF v v v v f v o o v o v v v f v o f v o v v f f v f v

Halmstads BK v f f o f o v o o o o v f o o v f f f o o o f v o v

Hammarby IF f v f o v v o f o v v v o o f o v f v v o f v v v f

IF Elfsborg f v v f o v f f v v v v o v v o v v f f f v v v v f

IFK Göteborg o v f o o o o o f v v f f o v f f v f f f f v v v v

IFK Norrköping o f v v v o f f v v f f v f v f v o v v v v f f o v

IK Sirius o v v o f f o f v f f v f o f o v v v f o f v f f f

Kalmar FF o v v o o o f v o f f f v v o v f v v o v v f f o v

Malmö FF v v o f v o v v f v v v v o f v f o o v v f v o v v

Mjällby AIF o f f v v o o o f f f f f o f o v o o o v v v f o v

Varbergs BoIS o f f v f f v f o f o v o o v v v v f o f o f o o v

Örebro SK o f f f v v f f f f f o v o f o f f f v f f f f o f

Östersunds FK o v o f f f f v f f f f o f f f f f v f f o f f o f

Längsta sviter
Vinster AIK 5
Utan förlust AIK 11
Oavgjorda Göteborg 5
Utan vinst Mjällby 11
Förluster Örebro, Mjällby, Östersund 5
Hålllit nollan Mjällby 8
Mållösa Örebro, Halmstad 4
Gjort mål Elfsborg 15
Släppt in mål Östersund* 18

* levande svit
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Malmö FF 2 4 4 1
Djurgården 1 1 1 1
IF Elfsborg 1 1 4 1
AIK 1 1 1 1
Norrköping 1 2 2 7
Hammarby   1 1 1 1
Kalmar FF 1 2 3 5
IFK Göteborg 4 4 2 4
Varberg 1 3 1 4
BK Häcken 3 1 7 3
Mjällby 1 2 1 6
Halmstad 1 3 1 6
Sirius 3 3 1 8
Degerfors 2 2 1 4
Örebro 6 1 1 6
Östersunds FK 7 1  1 18

Form Poäng
IF Elfsborg o v v v v f 13
Mjällby v o f v v v 13
Hammarby f v v v v f 12
IFK Göteborg v v v v f f 12
Kalmar FF v o f f v v 10
Norrköping v o f f v v 10
Djurgården v f v f f v 9
Halmstad v o v f o o 9
Malmö FF f v o o f v 8
BK Häcken f f v v o o 8
AIK f v f v f o 7
Degerfors f f v o v f 7
Varberg v o o f o f 6
Sirius f f f v f o 4
Östersunds FK f o f f o f 2
Örebro f o f f f f 1

Tecken i rött - cupmatch

Sex senaste
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AIK 5 11 1 2 2 2 2 12 6
BK Häcken 4 6 3 7 3 1 1 12 10
Degerfors IF 2 5 1 5 5 2 2 4 6
Djurgården 4 8 2 2 2 3 2 4 4
Halmstad 1 7 4 6 2 1 4 2 6
Hammarby 3 6 2 4 1 2 1 9 7
IF Elfsborg 4 10 1 3 3 3 2 15 4
IFK Göteborg 4 5 5 7 4 2 3 5 5
Kalmar FF 2 6 3 4 3 3 2 5 6
Malmö FF 3 5 1 2 1 4 1 13 10
Mjällby 2 8 3 11 5 8 3 6 9
Norrköping 4 6 1 3 2 2 1 9 7
Sirius 3 4 1 5 2 2 2 8 9
Varberg 4 8 1 7 3 2 1 12 10
Örebro 2 3 1 6 5 1 4 3 12
Östersunds FK 1 3 1 10 5 2 3 4 18

Placeringar under säsongen

Re
su

lta
te

n

Omgång för omgång

Förklaringar färgkoder 
 Serieledare
 Europaplats
 Kvalplats
	 Nedflyttningsplats 

1

2

314

15

16

Längsta sviter
Vinster AIK 5
Utan förlust AIK 11
Oavgjorda Göteborg 5
Utan vinst Mjällby 11
Förluster Örebro, Mjällby, Östersund 5
Hålllit nollan Mjällby 8
Mållösa Örebro, Halmstad 4
Gjort mål Elfsborg 15
Släppt in mål Östersund* 18

* levande svit



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

Je
sp

er
 N

yh
ol

m

H
ja

lm
ar

 E
kd

al

Ja
co

b 
U

ne
 L

ar
ss

on

El
lio

t K
äc

k

R
as

m
us

 S
ch

ül
le

r

M
ag

nu
s 

Er
ik

ss
on

H
ar

is
 R

ad
et

in
ac

Jo
el

 A
so

ro

Al
bi

on
 A

de
m

i

Em
m

an
ue

l B
an

da

H
am

pu
s 

Fi
nd

el
l

Ed
w

ar
d 

C
hi

lu
fy

a

Al
ek

sa
nd

r V
as

yu
tin

Je
sp

er
 L

öf
gr

en

K
al

le
 H

ol
m

be
rg

N
ic

kl
as

 B
är

kr
ot

h

Em
ir 

K
uj

ov
ic

Le
o 

Co
rn

ic

Cu
rt

is
 E

dw
ar

ds

Li
nu

s 
Ta

ge
ss

on

M
el

ke
r J

on
ss

on

To
m

m
i V

ai
ho

Ja
co

b 
W

id
el

l Z
et

te
rs

tr
öm

Is
ak

 H
ie

n

M
at

tia
s 

M
itk

u

K
of

i F
os

uh
en

e 
As

ar
e

Ax
el

 W
al

le
nb

or
g

D
av

id
 C

el
ik

El
ia

s 
An

de
rs

so
n

Pe
te

r M
cG

re
go

r

PK
 B

rå
tv

ei
t

Ad
am

 B
er

gm
ar

k 
W

ib
er

g

As
la

k 
W

itr
y

Er
ik

 B
er

g

Datum Motståndare H/B Res Plac Publik BortapublDomare 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22 24 26 27 30 35 18 25 28 31 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 3-2 1 18 930 250 Bojan Pandzic 9 1 avs avs k b 19 1 1         b b b 17 14

28 okt IFK Göteborg B 0-3 3 12 251 1 315 Kaspar Sjöberg 19 k 17 b avs b b b 12 14

31 okt Örebro SK B 1-0 2 5 598 2 778 Fredrik Klitte b avs k b 1         b b 2 14 9 12

06 nov Halmstad BK H 17:30 avs
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 310 1965 2028 2160 1754 2340 1560 918 77 686 1824 1942 656 1050 1309 1394 125 184 324 0 0 154 1530 40 0 0 0 0 70 0 0 0 1260 0

Mål 4 3 4 3 1 4 3 6 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 3-2 1 18 930 250 Bojan Pandzic 9 1 avs avs k b 19 1 1         b b b 17 14

28 okt IFK Göteborg B 0-3 3 12 251 1 315 Kaspar Sjöberg 19 k 17 b avs b b b 12 14

31 okt Örebro SK B 1-0 2 5 598 2 778 Fredrik Klitte b avs k b 1         b b 2 14 9 12

06 nov Halmstad BK H 17:30 avs
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 310 1965 2028 2160 1754 2340 1560 918 77 686 1824 1942 656 1050 1309 1394 125 184 324 0 0 154 1530 40 0 0 0 0 70 0 0 0 1260 0

Mål 4 3 4 3 1 4 3 6 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 

 1  Malkolm Nilsson Säfqvist
 12  Malte Påhlsson

 2  Thomas Boakye
 3  Alexander Berntsson
 4  Andreas Johansson
 14  Joseph Baffo
 17  Phil Ofosu-Ayeh
 20  Viktor Ljung
 21  Andreas Bengtsson
 22  Isac Larsson
 26  Edvin Kurtulus

 6  Joel Allansson
 7  Simon Lundevall
 8  Jonathan Svedberg
 11  Samuel Kroon
 18  Emil Tot Wikström
 23  Dusan Djuric
 24  Amir Al-Ammari
 27  Erik Ahlstrand

 9  Marcus Antonsson
 10  Sadat Karim
 14 Mikael Boman
 30  Alexander Johansson
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Kommande matcher
22 november IFK Norrköping - Djurgården omg 28
28 november Djurgården - Varbergs BoIS omg 29

4 december BK Häcken - Djurgården omg 30

HALMSTADS BKst
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Dagens domarteam: 
Huvuddomare Glenn Nyberg

Assisterande Domare: Daniel Wärnmark, Mahbod Beigi Fjärdedomare: Adam Ladebäck   
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