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

Adventfotboll. Nej det är inte en un-
gdomsturnéring utan Allsvenskans 
sista omgångar som skall avgöra vilka 
som blir mästare och vilka lag som får 
spela i Europacuperna nästa år. Dessu-
tom är ju placeringarna en indelning 
i svenska cupens gruppspel till våren. 
Lag 1-8 utgör det seedade lagen i 
Grupp 1-8 medan 9-15 hamnar i 8-2 
(omvänd ordning). Östersund åkte 
ur redan i andra, så i Grupp 1 blir det 
bara ett Allsvenskt lag nästa år.

Idag kommer vi att värmas upp av 
en guldjakt och het stämning på läk-
tarna. Vi såg i vårmötet med Varberg 
att de kommer att kunna ställa till det 
framför allt på fasta situationer. Så 
det gäller att vi är med från start och 
fortsätter med det fina spel vi såg mot 
Norrköping. En seger idag och vi kan 
boka in Europaspel till sensommaren. 

I den sista omgången möter vi, som 
du säkert vet, Häcken men det lutar 
åt att vi inte spelar på Hisingen då 
deras damlag spelar en Champions 
League match några dagar efter sista 
omgången i Allsvenskan. Då man inte 
vill riskera att en planinvasion förstör 
underlaget planeras spel på Ullevi 
(stora). Det lär betyda stora mängder 
blåränder på läktarna som kan bära 
fram laget i avslutningen.
Hoppas vi ses där!
Du kan redan nu boka ditt exemplar 
av årsboken, säsongen 2021,  och även 
abonnemanget för matchprogram 
2022. Se webshopen på vår hemsida 
bagspannaren.se eller på sociala me-
dier  @bagspannaren 

Tack för i år! Ses 2022

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 250 kr 

Boka ditt exemplar på  
Bågspännarens webshop 



Inför årets sista hemmamatch är alla spelare 
uttagbara förutom Alexandr Vasyutin. Mål-
vakten som nyss tillfrisknat efter knäskadan  
behöver vila mer på grund av det långa up-
pehållet. 

Det finns fortfarande chans att han kan vara 
tillbaka i spel till Häcken matchen men det får 
tester visa under inledningen av nästa vecka
Fortfarande är det några spelare som riskerar 
avstängning vid varning idag: Magnus Eriks-
son, Emmanuel Banda och Kalle Holmberg är 
det som alla står på två varningar.

Matchen kommer att spelas under tak då is-
bildning på taket är en säkerhetsrisk. Man kan 
ana att ävem skaderisken för spelarna miskar 
om vi spelar med ca 15 plusgrader isället för 
runt nollan. 

Matchtruppen hittar du uppe till höger.,  Vaiho 
är tillbaka, likaså Asoro som inte var med i 
truppen mot Norrköping. Som vanligt ska ett 
namn bort innan matchstart.

Thomas Lagerlöf om Varberg
– Varberg är väldigt flexibla får man lov att 
säga. De ändrar lite från match till match, byter 
ganska mycket spelare med olika spelartyper 
som kan förändra matchbilden helt. De kan gå 
från att vara ett starkt och fysiskt brunkargäng 
till att plötsligt ha merparten kvickare och min-
dre spelare på planen. De förändringarna kan 
ske mitt under matcher vilket ändrar mönstret 
och det måste vi ta hänsyn till. Den här flexibi-
liteten gör dem svårslagna och även om de inte 
vunnit så många matcher har de inte heller för-
lorat så många, utan har istället samlat på sig 
väldigt många kryss. De hade det tyngre i våras 
men just nu är de väldigt svårslagna.

STEFAN ERLANDSSON
(DIF.SE)
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Vi passar på att stämma av läget med Thomas 
Lagerlöf inför sista hemmamatchen för sä-
songen.

Bra prestation mot Norrköping men bara en 
poäng, vad är din syn på matchen?

Tycker det är vår bästa match sedan i våras. Nu 
såg det ut exakt som vi vill att det ska se ut. Vi 
jobbar bra i alla delar. Pressar när vi ska och är 
fokuserade matchen igenom. Vi är tålmodiga 
och hugger så fort chansen ger vilket ledde till 
många återerövringar högt upp i banan. En 
mycket fin kollektiv insats där vi verkligen job-
bar ihop som ett lag. Vi skapar tillräckligt för 
att vinna matchen men så här är det ibland i 
fotboll. Vi är dock mycket nöjda med själva pr-
estationen. 

Nu väntar Varberg i sista hemmamatchen för 
guldjagande Djurgården, vad kan vi förvänta 
oss av dem?
Långa inkast. Sedan vet vi inte riktigt hur Jocke 
Persson kommer mönstra laget. Han brukar 
prioritera stora spelare på hemmaplan och på 
gräs men en del andra spelare på konstgräs. Så 
det är lite svårscoutat för oss, men vi vet hur 
de spelar oavsett vilken formation se mönstrar. 

Vad tror du om matchbilden?
Vi tror att de kommer försöka vara med så länge 
som möjligt i matchen vilket troligen leder till 
att de kommer försöka täcka ytor och falla lågt. 
Kan vi bara fortsätta jobba som vi gjorde mot 
Norrköping har vi goda förutsättningar att vin-
na den här matchen. Får vi dessutom ett utsålt 
Tele2 i ryggen med oss från start kommer det 
bli svårt för Varberg att stå emot oss. Men det 
är viktigt att vi är fokuserade och gör jobbet. 
De har en del större spelare offensivt och där 
måste vi vara lugna och inte stressa upp om när 
det kommer inlägg utan tro på vår egen förmå-
ga att kunna rensa. 

Vad har ni pratat om inför den här matchen?
Mest det bra vi gjorde mot Norrköping och att 
vi är där vi ville vara när säsongen startade. Det 
är exakt det här man kämpar på träningarna 
för att vara med om. Ett guldrace som troligen 
kommer lever in i sista omgången. Vinst mot 
Varberg och det blir Europaspel nästa år, det är 
otroligt inspirerande. Men fullt fokus på denna 
match just nu. 

TONY LYDÉN
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6 NOVEMBER, TELE2 ARENA, STOCKHOLMSARENAN
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1 0Djurgården - Halmstads BK

73’ Chilufya
Domare Glenn Nyberg

Publik: 17 876

Matchen i siffror
Bollinnehav 61 - 39
Avslut  15 - 8
...på mål 9 - 3
Skott innanför straffområdet
 8 - 2
Hörnor  5 - 4
Gula kort 1 - 0
Offside  2 - 4
Frisparkar 15 - 13

Förväntat mål sett till chanser
 1,75 - 0,47

Precisa passningar 512- 289
Motståndarens planhalva
 356 -  95
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Allsvenskan omg  24

Matchhändelser
Inga mål, kort eller byten i första halvlek
  Halvtid
61’    IN:Cornic, Kujovic
  UT: Nyholm, Asoro
64’    IN: A Johansson
  UT: Boman
73’   1-0 Chilufya (Ass Eriksson)
80’    IN: Ahlstrand, Wikström
  UT: Boakye, Kroon
80’    IN: Berntsson, Lundevall
  UT: Bengtsson, Kurtulus
89’   Finndell 
89’   IN: Hien, Bärkroth
  UT: Radetinac, Chilufya
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Djurgården     3,14
15  Alexandr Vasiutin (MV)  3,12
 2 Jesper Nyholm  61’ 2,43
 4   Jacob Une Larsson  3,43
 5 Elliot Käck  3,13
 6 Rasmus Schüller  3,86
 7  Magnus Eriksson (K)  3,71
 9  Haris Radetinac  89’ 2,86
 10 Joel Asoro  61’ 2,43
 13  Hampus Finndell  3,71
 14  Edward Chilufya   89’ 3,14
 16  Jesper Löfgren  3,29

 Ersättare 
 35  Jacob Widell Zetterström (MV)
 12  Emmanuel Banda  
 18 Isak Hien  89’ 2,29
 19 Nicklas Bärkroth  89’ 2,29
 20  Emir Kujovic  61’ 2,43
 22  Leo Cornic  61’ 2,89
 24 Curtis Edwards 

Tränare
Tomas Lagerlöf/Kim Bergstrand 2,86

Halmstad 3,14    
1. Malkolm Nilsson Säfqvist (MV)
2. Thomas Boakye  80’
4. Andreas Johansson (K)
5. Joseph Baffoe
6. Joel Allansson
10. Sadat Karim
11. Samuel Kroon  80’
14. Mikael Boman  64’
21. Andreas Bengtsson  87’
24. Amir Al-Ammari
26. Edvin Kurtulus  87’ 

Ersättare
12. Malte Påhlsson (MV)
3. Alexander Berntsson  87’
7. Simon Lundevall  87’
16. Erik Ahlstrand  80’
18. Emil Tot Wikström  80’
23. Dusan Djuric
30. Alexander Johansson  64’
 

Tränare
Magnus Haglund
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Bilder: TH: Chili jublar efter sitt mål
UTV: Målfirande
UTH: Radetinac med megafonen efter matchen
Nedan: Hampus FInndell



22 NOVEMBER, PLATINUM CARS ARENA, NORRKÖPING
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1 1IFK Norrköping - Djurgården

45’ Agegbenro
Domare Mohammed Al-Hakim

Publik: 9 758
Holmberg 19’

Matchhändelser
19’   1-0 Holmberg (Ass Radetinac)
45’   1-1 Agdenbenro (Ass Levi)
Halvtid
46’    IN: Rask
  UT: Agardius
54’    IN: Bärkroth
  UT: Radetinac
80’    IN: Kujovic
  UT: Holmberg
80’    IN: Ademi
  UT: Chilufya
89’    IN: Rask
  UT: Agardius
90+4’   Ademi 

Matchen i siffror
Hemmalagets siffor först
Bollinnehav 50 - 50
Avslut  8 - 16
...på mål 1 - 4
Skott innanför straffområdet
 4 - 7
Hörnor  4 - 6
Gula kort 0 - 1 
Offside  2 - 0
Frisparkar 13 - 16

Förväntat mål sett till chanser
 0,83 - 1,40

Precisa passningar 399 - 370
Motståndarens planhalva
 100 - 229 
Lyckade passningar 82% - 82%

Allsvenskan omg 28
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Djurgården     3,80
 15 Aleksandr Vasiutin (MV) 2,50
 3 Hjalmar Ekdal  3,75
 4 Jacob Une Larsson  3,42
 5 Elliot Käck  2,78
 6 Rasmus Schüller  3,85
 7 Magnus Eriksson (K)  3,70
 9 Haris Radetinac  54’ 2,85
 13 Hampus Finndell  3,50
 14 Edward Chilufya  87’ 2,23
 16 Jesper Löfgren  2,35
 17 Kalle Holmberg    80’ 3,40

 Ersättare
 35 Jacob Widell Zetterström (MV)
 11 Albion Ademi  87’  2,50
 12 Emmanuel Banda  
 18 Isak Hien
 19 Nicklas Bärkroth  54’ 2,65
 20 Emir Kujovic  80’ 2,35
 22 Leo Cornic  2,00

Tränare
Tomas Lagerlöf/Kim Bergstrand 3,35

IFK Norrköping 2,50
1. Oscar Jansson (MV)
2. Henrik Castegren
4. Marco Lund Nielsen
5. Christoffer Nyman (K)
7. Alexander Fransson
8. Abdulrazaq Ishaq
9. Samuel Adeniyi Adegbenro
10. Jonathan Levi
15. Carl Björk
16. Viktor Agardius  46’
23. Maic Sema  89’

Ersättare
29. Julius Lindgren (MV)
3. Yahav Gurfinkel
11. Christopher Rasmus Nilsson Telo
17. Theodore Rask  46’
21. Dino Salihovic  89’
25. Emanuel Chabo
27. Johannes Bjarnason 

Tränare
Rikard Norling
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Namn Fredrik Dahlheim Jonas Teng Tony Lydén Andreas Widell
Ålder 40 46 54 50
Ort Gärdet Södermalm Kungsholmen Blackeberg

I den senaste hemmamatchen 
mot Halmstad blev det en 
knapp seger, 1-0 efter ett sent 
mål av Chilufya. Vad är era 
minnen från den matchen?

Ställningskrig där vi inte får ut så mycket av vi äger 
bollinnehavet, en stark Individuell prestation av Mange 
och Chilli fällde tack och lov avgörandet till vår favör.

En seger som satt långt inne. 
Man får välja om man ser glaset 
som halvfullt eller halvtomt. 
Antingen ser man det som starkt 
att vinna trots pressen och att 
spelet inte fungerade fullt ut, 
eller oroande att vi inte 
dominerar och vinner enkelt.

En match som hade kunnat sluta 
på vilket sätt som helst. HBK har 
nog det bästa försvaret jag sett. 
Sjukt bra på att stänga ytor. Vi 
hade svårt med dem i somras 
också. Vi saknade primärt tempo 
i vårt passningsspel och vi spelar 
för ofta till närmsta gubben

Att DIF var sönderlästa samt att 
Hbk har ett av allsvenskans bästa 
försvar lett av evigt unga 
Andreas Johansson. 

Måndagens match i Norrköping 
gav en poäng, vilket kanske på 
förhand var okej, men vad 
tycker ni om utfallet sett till hur 
matchen artade sig? (Gjorde vi 
en bra insats/vad var sämre)

Äntligen hade vi en gedigen insats! Full fart framåt från 
start och ett varierat anfallsspel i klass. 
Tyvärr kunde vi inte förvalta alla målchanser och fick bara 
med oss ett kryss, kan inte låta bli att tänk på om vi spelat 
så här senaste åtta matcherna då hade guldet redan varit 
klart. 

Det känns som en förlust med 
det stora övertaget och att vi 
hade fler klara målchanser i 
andra halvlek. Vi behöver vara 
bättre i avsluten och sätta minst 
ett mål till. Baklängesmålet var 
en plump i en annars mycket bra 
defensiv, där vi agerade passivt 
och lät Norrköping komma till 
avslut. Vasyutin kändes osäker 
vid målet också.

Bästa matchen sedan Hammarby 
hemma. Vi skapar tillräckligt för 
att vinna så klart, men vi är som 
så ofta uddlösa i de avgörande 
lägena. Vi gör egentligen allt rätt 
förutom att vi är ett mål kort. 
Hade hellre tagit en sämre 
prestation och tre poäng, men 
ändå viktigt att vi får med oss 
pinnen. 

Satt på rad 8, mellan mittlinjen 
och straffområdet på 
allsvenskans bästa arena!? och 
hade god överblick över spelet. 
Det jag främst la märke till är 
vilket fantastisk mittfält vi har. 
Schuller och Findell är fantastiska 
bollvinnare och jobbar grymt 
hårt hela matchen. Mange vet vi 
ju redan hur bra han är...Tyvärr 
är ytterbacksspelet inte på 
samma nivå. 
Löfqvist är bra som mittback 
men inte som ytterback. Är 
hyfsat nöjd med oavgjort då jag 
ser Peking borta som årets 
svåraste match. Med det sagt 
gjorde DIF en mycket bra match 
men saknar det lilla extra framåt.

Efter den senaste omgången, 
och liksom de senaste åren, har 
det höjts röster om orimligheten 
med avstängningar för tre gula 
kort under hela säsongen. Två 
gula kort i maj kan ju avgöra om 
en spelar...

Det finns kanske en anledning att det krävs 4-5 kort i 
andra europeiska ligor för att kunna bli avstängd, 
samtidigt så spelar de ligorna fler matcher över en säsong 
men oavsett systemet måste göras om det är inte rimligt 
att man ska riskera bli avstängd i omgång 30 för att man 
även åkte på ett par kort i omgång 1-10.

Jag tycker ett gult kort borde 
”tvättas bort” efter ett visst antal 
omgångar då en spelare som fått 
sitt tredje gula kort på en hel 
säsong inte spelar fult och borde 
bestraffas. Man har då blivit 
varnad i ungefär var tionde 
match. Se över detta tack!

Det finns en mängd bra 
alternativ som alla är bättre än 
dagens upplägg. En ganska enkel 
variant är att ha de gula korten 
levande i tio matcher. 

Behåll det nuvarande systemet= 
att inte göra om så gör man rätt!

Vad tror ni om uppgörelsen i 
serien, vilka tar hem det hela? 
Vilka missar Europaplats? Vilka 
matcher blir avgörande?

Med tre matcher kvar trodde jag den som gick rent skulle 
bli vinnaren, eftersom ingen kommer göra det lutar det 
helt klart åt Malmö de har dels redan en poäng upp, 
dessutom har de en rejäl målskillnads fördel samtidigt som 
de inte längre har en chans att gå vidare i Europaspelet 
och kan lägga allt krut på de två sista matcherna.

Nyckelmatch för Malmö är Kalmar borta vinner de den tar 
de guld. Vi måste vinna båda våra matcher för att kunna 
ha en chans.
Elfsborg - AIK avgörande för hur Europa platserna ska 
fördelas. 

Tror på  MFF - DIF - Elfsborg
Hoppas på DIF - Elfsborg - MFF

Pessimisten i mig har just nu 
övertaget och jag tror MFF tar 
hem det. Spelet såg dock väldigt 
bra ut mot Norrköping och jag 
tror vi kan gå rent nu, men 
frågan är om det räcker…

Malmö har det ju i egna händer, 
men Kalmar är heta just nu. 
Svårt att tro så mycket då 
topplagen överträffar varandra i 
att inte ta chanserna som dyker 
upp. Elfsborg-AIK är så klart en 
nyckelmatch på många sätt. 
Kryss i den matchen och de är 
båda ute ur guldracet. Vi borde 
ta Varberg ivf och ha möjlighet in 
i sista omgången oavsett hur det 
går för Malmö. 

Jag passar på frågan vilket lag 
som tar guld. Kan dock 
konstatera att OM vi vinner 
dagens match är vi minst trea= 
klart med Europaspel nästa 
säsong.

Dagens match mot Varberg, 
som är klara för fortsatt 
allsvenskt spel även nästa 
säsong. Är det bra att spela mot 
ett lag som spelar utan press 
och morot.

Om vi inte kan vinna över ett lag fr nedre regionen Inför 
ett näst intill fullsatt Tele2 i en guldstrid så spelar det 
ingen roll vilken motivation motståndaren har.  

Ja, det tror jag. Även om alla 
professionella fotbollsspelare vill 
vinna så spelar det såklart roll 
om matchen betyder något eller 
inte.

Ja, det tror jag. Det finns alltid de 
som menar att lag som inte har 
något att spela för kan spela 
avslappnat och därmed svårare 
men trumfar knappast 
drivkraften i att kämpa för något. 

Det kan vara det. Joakim Persson 
är dock mästare på att få ut det 
bästa från varje spelare samt att 
få spelarna att sätta laget före 
jaget. Tycker dock att man såg 
mot Solna Aik att säsongen är 
lång och Varberg har ju inte 
samma bredd på truppen som t 
ex topplagen har. Med det sagt 
ska vi bara vinna denna match.

Vår match mot Häcken kommer 
troligtvis att flyttas till Ullevi, 
vad ser ni för fördelar/nackdelar 
med det?

Jag är av sportsliga skäl principiellt emot att man flyttar ett 
lags hemmaplan till en neutral arena men detta är ett 
extremt undantagsfall, givetvis kommer det Inte gå att 
genomföra matchen som planerat på ett säkert sätt ute på 
hissingen, det säger sig självt att man inte kan ha 4-5000 
Djurgårdare utan biljett utanför.  

Jag så länge vi legat i toppen Inte ens tänkt tanken att den 
skulle kunna komma att spelas på Bravida Arena om det 
skulle gälla något för oss.

Fördelen är såklart är att alla som vill se matchen på plats 
kommer att kunna göra det, det blir ingen hetsig jakt på 
att få tag i biljetter.

Dags att slå rekordet i bortafölje i Borås 2002 - Alla till 
Göteborg!

Jag ser bara fördelar. Mer publik 
(=djurgårdare) samt att arenan 
inte är häckens hemmaplan. 

Bara fördelar för oss. Det 
kommer bli som en 
hemmamatch och med det 
stödet i ryggen öka vår 
sannolikhet att vinna. Jag ser 
faktiskt inga nackdelar. Häcken 
är ju också ett konstgräslag så 
det bli på lika villkor. 

Fördel= att alla Djurgårdare som 
vill/kan får se matchen på plats. 
Nackdel= att matchen går på 
naturgräs. Vi har mycket bra facit 
på konstgräs denna säsong. Kan 
även vara en nackdel med 
"storpublik" då jag tycker DIF allt 
som oftast viker ner sig vid sådan 
matcher...med det sagt... Kämpa 
Djurgården!

Vilken eller vilka spelare ser ni 
som nyckelspelare i vår 
slutspurt?

Mange, Schuller och Sputniks prestationer är helt 
avgörande för våra medaljchanser.

Mange Eriksson som varit vår 
nyckelspelare hela säsongen 
kommer fortsätta vara det även 
de två sista.

Känns som det är dags för en 
rejäl islossning för Chili nu. Han 
kommer till lägena men det vill 
sig inte i de avgörande 
momenten. Sedan är det så klart 
vårt mittfält som är perfekt 
balanserat. De vinner varje 
match. 

Magnus Eriksson

Namn Fredrik Dahlheim Jonas Teng Tony Lydén Andreas Widell
Ålder 40 46 54 50
Ort Gärdet Södermalm Kungsholmen Blackeberg

I den senaste hemmamatchen 
mot Halmstad blev det en 
knapp seger, 1-0 efter ett sent 
mål av Chilufya. Vad är era 
minnen från den matchen?

Ställningskrig där vi inte får ut så mycket av vi äger 
bollinnehavet, en stark Individuell prestation av Mange 
och Chilli fällde tack och lov avgörandet till vår favör.

En seger som satt långt inne. 
Man får välja om man ser glaset 
som halvfullt eller halvtomt. 
Antingen ser man det som starkt 
att vinna trots pressen och att 
spelet inte fungerade fullt ut, 
eller oroande att vi inte 
dominerar och vinner enkelt.

En match som hade kunnat sluta 
på vilket sätt som helst. HBK har 
nog det bästa försvaret jag sett. 
Sjukt bra på att stänga ytor. Vi 
hade svårt med dem i somras 
också. Vi saknade primärt tempo 
i vårt passningsspel och vi spelar 
för ofta till närmsta gubben

Att DIF var sönderlästa samt att 
Hbk har ett av allsvenskans bästa 
försvar lett av evigt unga 
Andreas Johansson. 

Måndagens match i Norrköping 
gav en poäng, vilket kanske på 
förhand var okej, men vad 
tycker ni om utfallet sett till hur 
matchen artade sig? (Gjorde vi 
en bra insats/vad var sämre)

Äntligen hade vi en gedigen insats! Full fart framåt från 
start och ett varierat anfallsspel i klass. 
Tyvärr kunde vi inte förvalta alla målchanser och fick bara 
med oss ett kryss, kan inte låta bli att tänk på om vi spelat 
så här senaste åtta matcherna då hade guldet redan varit 
klart. 

Det känns som en förlust med 
det stora övertaget och att vi 
hade fler klara målchanser i 
andra halvlek. Vi behöver vara 
bättre i avsluten och sätta minst 
ett mål till. Baklängesmålet var 
en plump i en annars mycket bra 
defensiv, där vi agerade passivt 
och lät Norrköping komma till 
avslut. Vasyutin kändes osäker 
vid målet också.

Bästa matchen sedan Hammarby 
hemma. Vi skapar tillräckligt för 
att vinna så klart, men vi är som 
så ofta uddlösa i de avgörande 
lägena. Vi gör egentligen allt rätt 
förutom att vi är ett mål kort. 
Hade hellre tagit en sämre 
prestation och tre poäng, men 
ändå viktigt att vi får med oss 
pinnen. 

Satt på rad 8, mellan mittlinjen 
och straffområdet på 
allsvenskans bästa arena!? och 
hade god överblick över spelet. 
Det jag främst la märke till är 
vilket fantastisk mittfält vi har. 
Schuller och Findell är fantastiska 
bollvinnare och jobbar grymt 
hårt hela matchen. Mange vet vi 
ju redan hur bra han är...Tyvärr 
är ytterbacksspelet inte på 
samma nivå. 
Löfqvist är bra som mittback 
men inte som ytterback. Är 
hyfsat nöjd med oavgjort då jag 
ser Peking borta som årets 
svåraste match. Med det sagt 
gjorde DIF en mycket bra match 
men saknar det lilla extra framåt.

Efter den senaste omgången, 
och liksom de senaste åren, har 
det höjts röster om orimligheten 
med avstängningar för tre gula 
kort under hela säsongen. Två 
gula kort i maj kan ju avgöra om 
en spelar...

Det finns kanske en anledning att det krävs 4-5 kort i 
andra europeiska ligor för att kunna bli avstängd, 
samtidigt så spelar de ligorna fler matcher över en säsong 
men oavsett systemet måste göras om det är inte rimligt 
att man ska riskera bli avstängd i omgång 30 för att man 
även åkte på ett par kort i omgång 1-10.

Jag tycker ett gult kort borde 
”tvättas bort” efter ett visst antal 
omgångar då en spelare som fått 
sitt tredje gula kort på en hel 
säsong inte spelar fult och borde 
bestraffas. Man har då blivit 
varnad i ungefär var tionde 
match. Se över detta tack!

Det finns en mängd bra 
alternativ som alla är bättre än 
dagens upplägg. En ganska enkel 
variant är att ha de gula korten 
levande i tio matcher. 

Behåll det nuvarande systemet= 
att inte göra om så gör man rätt!

Vad tror ni om uppgörelsen i 
serien, vilka tar hem det hela? 
Vilka missar Europaplats? Vilka 
matcher blir avgörande?

Med tre matcher kvar trodde jag den som gick rent skulle 
bli vinnaren, eftersom ingen kommer göra det lutar det 
helt klart åt Malmö de har dels redan en poäng upp, 
dessutom har de en rejäl målskillnads fördel samtidigt som 
de inte längre har en chans att gå vidare i Europaspelet 
och kan lägga allt krut på de två sista matcherna.

Nyckelmatch för Malmö är Kalmar borta vinner de den tar 
de guld. Vi måste vinna båda våra matcher för att kunna 
ha en chans.
Elfsborg - AIK avgörande för hur Europa platserna ska 
fördelas. 

Tror på  MFF - DIF - Elfsborg
Hoppas på DIF - Elfsborg - MFF

Pessimisten i mig har just nu 
övertaget och jag tror MFF tar 
hem det. Spelet såg dock väldigt 
bra ut mot Norrköping och jag 
tror vi kan gå rent nu, men 
frågan är om det räcker…

Malmö har det ju i egna händer, 
men Kalmar är heta just nu. 
Svårt att tro så mycket då 
topplagen överträffar varandra i 
att inte ta chanserna som dyker 
upp. Elfsborg-AIK är så klart en 
nyckelmatch på många sätt. 
Kryss i den matchen och de är 
båda ute ur guldracet. Vi borde 
ta Varberg ivf och ha möjlighet in 
i sista omgången oavsett hur det 
går för Malmö. 

Jag passar på frågan vilket lag 
som tar guld. Kan dock 
konstatera att OM vi vinner 
dagens match är vi minst trea= 
klart med Europaspel nästa 
säsong.

Dagens match mot Varberg, 
som är klara för fortsatt 
allsvenskt spel även nästa 
säsong. Är det bra att spela mot 
ett lag som spelar utan press 
och morot.

Om vi inte kan vinna över ett lag fr nedre regionen Inför 
ett näst intill fullsatt Tele2 i en guldstrid så spelar det 
ingen roll vilken motivation motståndaren har.  

Ja, det tror jag. Även om alla 
professionella fotbollsspelare vill 
vinna så spelar det såklart roll 
om matchen betyder något eller 
inte.

Ja, det tror jag. Det finns alltid de 
som menar att lag som inte har 
något att spela för kan spela 
avslappnat och därmed svårare 
men trumfar knappast 
drivkraften i att kämpa för något. 

Det kan vara det. Joakim Persson 
är dock mästare på att få ut det 
bästa från varje spelare samt att 
få spelarna att sätta laget före 
jaget. Tycker dock att man såg 
mot Solna Aik att säsongen är 
lång och Varberg har ju inte 
samma bredd på truppen som t 
ex topplagen har. Med det sagt 
ska vi bara vinna denna match.

Vår match mot Häcken kommer 
troligtvis att flyttas till Ullevi, 
vad ser ni för fördelar/nackdelar 
med det?

Jag är av sportsliga skäl principiellt emot att man flyttar ett 
lags hemmaplan till en neutral arena men detta är ett 
extremt undantagsfall, givetvis kommer det Inte gå att 
genomföra matchen som planerat på ett säkert sätt ute på 
hissingen, det säger sig självt att man inte kan ha 4-5000 
Djurgårdare utan biljett utanför.  

Jag så länge vi legat i toppen Inte ens tänkt tanken att den 
skulle kunna komma att spelas på Bravida Arena om det 
skulle gälla något för oss.

Fördelen är såklart är att alla som vill se matchen på plats 
kommer att kunna göra det, det blir ingen hetsig jakt på 
att få tag i biljetter.

Dags att slå rekordet i bortafölje i Borås 2002 - Alla till 
Göteborg!

Jag ser bara fördelar. Mer publik 
(=djurgårdare) samt att arenan 
inte är häckens hemmaplan. 

Bara fördelar för oss. Det 
kommer bli som en 
hemmamatch och med det 
stödet i ryggen öka vår 
sannolikhet att vinna. Jag ser 
faktiskt inga nackdelar. Häcken 
är ju också ett konstgräslag så 
det bli på lika villkor. 

Fördel= att alla Djurgårdare som 
vill/kan får se matchen på plats. 
Nackdel= att matchen går på 
naturgräs. Vi har mycket bra facit 
på konstgräs denna säsong. Kan 
även vara en nackdel med 
"storpublik" då jag tycker DIF allt 
som oftast viker ner sig vid sådan 
matcher...med det sagt... Kämpa 
Djurgården!

Vilken eller vilka spelare ser ni 
som nyckelspelare i vår 
slutspurt?

Mange, Schuller och Sputniks prestationer är helt 
avgörande för våra medaljchanser.

Mange Eriksson som varit vår 
nyckelspelare hela säsongen 
kommer fortsätta vara det även 
de två sista.

Känns som det är dags för en 
rejäl islossning för Chili nu. Han 
kommer till lägena men det vill 
sig inte i de avgörande 
momenten. Sedan är det så klart 
vårt mittfält som är perfekt 
balanserat. De vinner varje 
match. 

Magnus Eriksson

DIF -  
PANELEN

Årets sista hemmamatch och med två omgån-
gar återstående har vi en rafflande slutstrid om 
både guldet och de tre Europaplatserna. I och 
med att det är fyra lag som gör upp om de tre 
platserna blir varje match extremt viktig. 

Kvarvarande matcher 
Malmö: Kalmar (B) Halmstad (H)
DIF Varberg (H) Häcken (B)
AIK: Elfsborg (B), Sirius (H)
Elfsborg: AIK (H), Örebro (B)
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Namn Fredrik Dahlheim Jonas Teng Tony Lydén Andreas Widell
Ålder 40 46 54 50
Ort Gärdet Södermalm Kungsholmen Blackeberg

I den senaste hemmamatchen 
mot Halmstad blev det en 
knapp seger, 1-0 efter ett sent 
mål av Chilufya. Vad är era 
minnen från den matchen?

Ställningskrig där vi inte får ut så mycket av vi äger 
bollinnehavet, en stark Individuell prestation av Mange 
och Chilli fällde tack och lov avgörandet till vår favör.

En seger som satt långt inne. 
Man får välja om man ser glaset 
som halvfullt eller halvtomt. 
Antingen ser man det som starkt 
att vinna trots pressen och att 
spelet inte fungerade fullt ut, 
eller oroande att vi inte 
dominerar och vinner enkelt.

En match som hade kunnat sluta 
på vilket sätt som helst. HBK har 
nog det bästa försvaret jag sett. 
Sjukt bra på att stänga ytor. Vi 
hade svårt med dem i somras 
också. Vi saknade primärt tempo 
i vårt passningsspel och vi spelar 
för ofta till närmsta gubben

Att DIF var sönderlästa samt att 
Hbk har ett av allsvenskans bästa 
försvar lett av evigt unga 
Andreas Johansson. 

Måndagens match i Norrköping 
gav en poäng, vilket kanske på 
förhand var okej, men vad 
tycker ni om utfallet sett till hur 
matchen artade sig? (Gjorde vi 
en bra insats/vad var sämre)

Äntligen hade vi en gedigen insats! Full fart framåt från 
start och ett varierat anfallsspel i klass. 
Tyvärr kunde vi inte förvalta alla målchanser och fick bara 
med oss ett kryss, kan inte låta bli att tänk på om vi spelat 
så här senaste åtta matcherna då hade guldet redan varit 
klart. 

Det känns som en förlust med 
det stora övertaget och att vi 
hade fler klara målchanser i 
andra halvlek. Vi behöver vara 
bättre i avsluten och sätta minst 
ett mål till. Baklängesmålet var 
en plump i en annars mycket bra 
defensiv, där vi agerade passivt 
och lät Norrköping komma till 
avslut. Vasyutin kändes osäker 
vid målet också.

Bästa matchen sedan Hammarby 
hemma. Vi skapar tillräckligt för 
att vinna så klart, men vi är som 
så ofta uddlösa i de avgörande 
lägena. Vi gör egentligen allt rätt 
förutom att vi är ett mål kort. 
Hade hellre tagit en sämre 
prestation och tre poäng, men 
ändå viktigt att vi får med oss 
pinnen. 

Satt på rad 8, mellan mittlinjen 
och straffområdet på 
allsvenskans bästa arena!? och 
hade god överblick över spelet. 
Det jag främst la märke till är 
vilket fantastisk mittfält vi har. 
Schuller och Findell är fantastiska 
bollvinnare och jobbar grymt 
hårt hela matchen. Mange vet vi 
ju redan hur bra han är...Tyvärr 
är ytterbacksspelet inte på 
samma nivå. 
Löfqvist är bra som mittback 
men inte som ytterback. Är 
hyfsat nöjd med oavgjort då jag 
ser Peking borta som årets 
svåraste match. Med det sagt 
gjorde DIF en mycket bra match 
men saknar det lilla extra framåt.

Efter den senaste omgången, 
och liksom de senaste åren, har 
det höjts röster om orimligheten 
med avstängningar för tre gula 
kort under hela säsongen. Två 
gula kort i maj kan ju avgöra om 
en spelar...

Det finns kanske en anledning att det krävs 4-5 kort i 
andra europeiska ligor för att kunna bli avstängd, 
samtidigt så spelar de ligorna fler matcher över en säsong 
men oavsett systemet måste göras om det är inte rimligt 
att man ska riskera bli avstängd i omgång 30 för att man 
även åkte på ett par kort i omgång 1-10.

Jag tycker ett gult kort borde 
”tvättas bort” efter ett visst antal 
omgångar då en spelare som fått 
sitt tredje gula kort på en hel 
säsong inte spelar fult och borde 
bestraffas. Man har då blivit 
varnad i ungefär var tionde 
match. Se över detta tack!

Det finns en mängd bra 
alternativ som alla är bättre än 
dagens upplägg. En ganska enkel 
variant är att ha de gula korten 
levande i tio matcher. 

Behåll det nuvarande systemet= 
att inte göra om så gör man rätt!

Vad tror ni om uppgörelsen i 
serien, vilka tar hem det hela? 
Vilka missar Europaplats? Vilka 
matcher blir avgörande?

Med tre matcher kvar trodde jag den som gick rent skulle 
bli vinnaren, eftersom ingen kommer göra det lutar det 
helt klart åt Malmö de har dels redan en poäng upp, 
dessutom har de en rejäl målskillnads fördel samtidigt som 
de inte längre har en chans att gå vidare i Europaspelet 
och kan lägga allt krut på de två sista matcherna.

Nyckelmatch för Malmö är Kalmar borta vinner de den tar 
de guld. Vi måste vinna båda våra matcher för att kunna 
ha en chans.
Elfsborg - AIK avgörande för hur Europa platserna ska 
fördelas. 

Tror på  MFF - DIF - Elfsborg
Hoppas på DIF - Elfsborg - MFF

Pessimisten i mig har just nu 
övertaget och jag tror MFF tar 
hem det. Spelet såg dock väldigt 
bra ut mot Norrköping och jag 
tror vi kan gå rent nu, men 
frågan är om det räcker…

Malmö har det ju i egna händer, 
men Kalmar är heta just nu. 
Svårt att tro så mycket då 
topplagen överträffar varandra i 
att inte ta chanserna som dyker 
upp. Elfsborg-AIK är så klart en 
nyckelmatch på många sätt. 
Kryss i den matchen och de är 
båda ute ur guldracet. Vi borde 
ta Varberg ivf och ha möjlighet in 
i sista omgången oavsett hur det 
går för Malmö. 

Jag passar på frågan vilket lag 
som tar guld. Kan dock 
konstatera att OM vi vinner 
dagens match är vi minst trea= 
klart med Europaspel nästa 
säsong.

Dagens match mot Varberg, 
som är klara för fortsatt 
allsvenskt spel även nästa 
säsong. Är det bra att spela mot 
ett lag som spelar utan press 
och morot.

Om vi inte kan vinna över ett lag fr nedre regionen Inför 
ett näst intill fullsatt Tele2 i en guldstrid så spelar det 
ingen roll vilken motivation motståndaren har.  

Ja, det tror jag. Även om alla 
professionella fotbollsspelare vill 
vinna så spelar det såklart roll 
om matchen betyder något eller 
inte.

Ja, det tror jag. Det finns alltid de 
som menar att lag som inte har 
något att spela för kan spela 
avslappnat och därmed svårare 
men trumfar knappast 
drivkraften i att kämpa för något. 

Det kan vara det. Joakim Persson 
är dock mästare på att få ut det 
bästa från varje spelare samt att 
få spelarna att sätta laget före 
jaget. Tycker dock att man såg 
mot Solna Aik att säsongen är 
lång och Varberg har ju inte 
samma bredd på truppen som t 
ex topplagen har. Med det sagt 
ska vi bara vinna denna match.

Vår match mot Häcken kommer 
troligtvis att flyttas till Ullevi, 
vad ser ni för fördelar/nackdelar 
med det?

Jag är av sportsliga skäl principiellt emot att man flyttar ett 
lags hemmaplan till en neutral arena men detta är ett 
extremt undantagsfall, givetvis kommer det Inte gå att 
genomföra matchen som planerat på ett säkert sätt ute på 
hissingen, det säger sig självt att man inte kan ha 4-5000 
Djurgårdare utan biljett utanför.  

Jag så länge vi legat i toppen Inte ens tänkt tanken att den 
skulle kunna komma att spelas på Bravida Arena om det 
skulle gälla något för oss.

Fördelen är såklart är att alla som vill se matchen på plats 
kommer att kunna göra det, det blir ingen hetsig jakt på 
att få tag i biljetter.

Dags att slå rekordet i bortafölje i Borås 2002 - Alla till 
Göteborg!

Jag ser bara fördelar. Mer publik 
(=djurgårdare) samt att arenan 
inte är häckens hemmaplan. 

Bara fördelar för oss. Det 
kommer bli som en 
hemmamatch och med det 
stödet i ryggen öka vår 
sannolikhet att vinna. Jag ser 
faktiskt inga nackdelar. Häcken 
är ju också ett konstgräslag så 
det bli på lika villkor. 

Fördel= att alla Djurgårdare som 
vill/kan får se matchen på plats. 
Nackdel= att matchen går på 
naturgräs. Vi har mycket bra facit 
på konstgräs denna säsong. Kan 
även vara en nackdel med 
"storpublik" då jag tycker DIF allt 
som oftast viker ner sig vid sådan 
matcher...med det sagt... Kämpa 
Djurgården!

Vilken eller vilka spelare ser ni 
som nyckelspelare i vår 
slutspurt?

Mange, Schuller och Sputniks prestationer är helt 
avgörande för våra medaljchanser.

Mange Eriksson som varit vår 
nyckelspelare hela säsongen 
kommer fortsätta vara det även 
de två sista.

Känns som det är dags för en 
rejäl islossning för Chili nu. Han 
kommer till lägena men det vill 
sig inte i de avgörande 
momenten. Sedan är det så klart 
vårt mittfält som är perfekt 
balanserat. De vinner varje 
match. 

Magnus Eriksson

Namn Fredrik Dahlheim Jonas Teng Tony Lydén Andreas Widell
Ålder 40 46 54 50
Ort Gärdet Södermalm Kungsholmen Blackeberg

I den senaste hemmamatchen 
mot Halmstad blev det en 
knapp seger, 1-0 efter ett sent 
mål av Chilufya. Vad är era 
minnen från den matchen?

Ställningskrig där vi inte får ut så mycket av vi äger 
bollinnehavet, en stark Individuell prestation av Mange 
och Chilli fällde tack och lov avgörandet till vår favör.

En seger som satt långt inne. 
Man får välja om man ser glaset 
som halvfullt eller halvtomt. 
Antingen ser man det som starkt 
att vinna trots pressen och att 
spelet inte fungerade fullt ut, 
eller oroande att vi inte 
dominerar och vinner enkelt.

En match som hade kunnat sluta 
på vilket sätt som helst. HBK har 
nog det bästa försvaret jag sett. 
Sjukt bra på att stänga ytor. Vi 
hade svårt med dem i somras 
också. Vi saknade primärt tempo 
i vårt passningsspel och vi spelar 
för ofta till närmsta gubben

Att DIF var sönderlästa samt att 
Hbk har ett av allsvenskans bästa 
försvar lett av evigt unga 
Andreas Johansson. 

Måndagens match i Norrköping 
gav en poäng, vilket kanske på 
förhand var okej, men vad 
tycker ni om utfallet sett till hur 
matchen artade sig? (Gjorde vi 
en bra insats/vad var sämre)

Äntligen hade vi en gedigen insats! Full fart framåt från 
start och ett varierat anfallsspel i klass. 
Tyvärr kunde vi inte förvalta alla målchanser och fick bara 
med oss ett kryss, kan inte låta bli att tänk på om vi spelat 
så här senaste åtta matcherna då hade guldet redan varit 
klart. 

Det känns som en förlust med 
det stora övertaget och att vi 
hade fler klara målchanser i 
andra halvlek. Vi behöver vara 
bättre i avsluten och sätta minst 
ett mål till. Baklängesmålet var 
en plump i en annars mycket bra 
defensiv, där vi agerade passivt 
och lät Norrköping komma till 
avslut. Vasyutin kändes osäker 
vid målet också.

Bästa matchen sedan Hammarby 
hemma. Vi skapar tillräckligt för 
att vinna så klart, men vi är som 
så ofta uddlösa i de avgörande 
lägena. Vi gör egentligen allt rätt 
förutom att vi är ett mål kort. 
Hade hellre tagit en sämre 
prestation och tre poäng, men 
ändå viktigt att vi får med oss 
pinnen. 

Satt på rad 8, mellan mittlinjen 
och straffområdet på 
allsvenskans bästa arena!? och 
hade god överblick över spelet. 
Det jag främst la märke till är 
vilket fantastisk mittfält vi har. 
Schuller och Findell är fantastiska 
bollvinnare och jobbar grymt 
hårt hela matchen. Mange vet vi 
ju redan hur bra han är...Tyvärr 
är ytterbacksspelet inte på 
samma nivå. 
Löfqvist är bra som mittback 
men inte som ytterback. Är 
hyfsat nöjd med oavgjort då jag 
ser Peking borta som årets 
svåraste match. Med det sagt 
gjorde DIF en mycket bra match 
men saknar det lilla extra framåt.

Efter den senaste omgången, 
och liksom de senaste åren, har 
det höjts röster om orimligheten 
med avstängningar för tre gula 
kort under hela säsongen. Två 
gula kort i maj kan ju avgöra om 
en spelar...

Det finns kanske en anledning att det krävs 4-5 kort i 
andra europeiska ligor för att kunna bli avstängd, 
samtidigt så spelar de ligorna fler matcher över en säsong 
men oavsett systemet måste göras om det är inte rimligt 
att man ska riskera bli avstängd i omgång 30 för att man 
även åkte på ett par kort i omgång 1-10.

Jag tycker ett gult kort borde 
”tvättas bort” efter ett visst antal 
omgångar då en spelare som fått 
sitt tredje gula kort på en hel 
säsong inte spelar fult och borde 
bestraffas. Man har då blivit 
varnad i ungefär var tionde 
match. Se över detta tack!

Det finns en mängd bra 
alternativ som alla är bättre än 
dagens upplägg. En ganska enkel 
variant är att ha de gula korten 
levande i tio matcher. 

Behåll det nuvarande systemet= 
att inte göra om så gör man rätt!

Vad tror ni om uppgörelsen i 
serien, vilka tar hem det hela? 
Vilka missar Europaplats? Vilka 
matcher blir avgörande?

Med tre matcher kvar trodde jag den som gick rent skulle 
bli vinnaren, eftersom ingen kommer göra det lutar det 
helt klart åt Malmö de har dels redan en poäng upp, 
dessutom har de en rejäl målskillnads fördel samtidigt som 
de inte längre har en chans att gå vidare i Europaspelet 
och kan lägga allt krut på de två sista matcherna.

Nyckelmatch för Malmö är Kalmar borta vinner de den tar 
de guld. Vi måste vinna båda våra matcher för att kunna 
ha en chans.
Elfsborg - AIK avgörande för hur Europa platserna ska 
fördelas. 

Tror på  MFF - DIF - Elfsborg
Hoppas på DIF - Elfsborg - MFF

Pessimisten i mig har just nu 
övertaget och jag tror MFF tar 
hem det. Spelet såg dock väldigt 
bra ut mot Norrköping och jag 
tror vi kan gå rent nu, men 
frågan är om det räcker…

Malmö har det ju i egna händer, 
men Kalmar är heta just nu. 
Svårt att tro så mycket då 
topplagen överträffar varandra i 
att inte ta chanserna som dyker 
upp. Elfsborg-AIK är så klart en 
nyckelmatch på många sätt. 
Kryss i den matchen och de är 
båda ute ur guldracet. Vi borde 
ta Varberg ivf och ha möjlighet in 
i sista omgången oavsett hur det 
går för Malmö. 

Jag passar på frågan vilket lag 
som tar guld. Kan dock 
konstatera att OM vi vinner 
dagens match är vi minst trea= 
klart med Europaspel nästa 
säsong.

Dagens match mot Varberg, 
som är klara för fortsatt 
allsvenskt spel även nästa 
säsong. Är det bra att spela mot 
ett lag som spelar utan press 
och morot.

Om vi inte kan vinna över ett lag fr nedre regionen Inför 
ett näst intill fullsatt Tele2 i en guldstrid så spelar det 
ingen roll vilken motivation motståndaren har.  

Ja, det tror jag. Även om alla 
professionella fotbollsspelare vill 
vinna så spelar det såklart roll 
om matchen betyder något eller 
inte.

Ja, det tror jag. Det finns alltid de 
som menar att lag som inte har 
något att spela för kan spela 
avslappnat och därmed svårare 
men trumfar knappast 
drivkraften i att kämpa för något. 

Det kan vara det. Joakim Persson 
är dock mästare på att få ut det 
bästa från varje spelare samt att 
få spelarna att sätta laget före 
jaget. Tycker dock att man såg 
mot Solna Aik att säsongen är 
lång och Varberg har ju inte 
samma bredd på truppen som t 
ex topplagen har. Med det sagt 
ska vi bara vinna denna match.

Vår match mot Häcken kommer 
troligtvis att flyttas till Ullevi, 
vad ser ni för fördelar/nackdelar 
med det?

Jag är av sportsliga skäl principiellt emot att man flyttar ett 
lags hemmaplan till en neutral arena men detta är ett 
extremt undantagsfall, givetvis kommer det Inte gå att 
genomföra matchen som planerat på ett säkert sätt ute på 
hissingen, det säger sig självt att man inte kan ha 4-5000 
Djurgårdare utan biljett utanför.  

Jag så länge vi legat i toppen Inte ens tänkt tanken att den 
skulle kunna komma att spelas på Bravida Arena om det 
skulle gälla något för oss.

Fördelen är såklart är att alla som vill se matchen på plats 
kommer att kunna göra det, det blir ingen hetsig jakt på 
att få tag i biljetter.

Dags att slå rekordet i bortafölje i Borås 2002 - Alla till 
Göteborg!

Jag ser bara fördelar. Mer publik 
(=djurgårdare) samt att arenan 
inte är häckens hemmaplan. 

Bara fördelar för oss. Det 
kommer bli som en 
hemmamatch och med det 
stödet i ryggen öka vår 
sannolikhet att vinna. Jag ser 
faktiskt inga nackdelar. Häcken 
är ju också ett konstgräslag så 
det bli på lika villkor. 

Fördel= att alla Djurgårdare som 
vill/kan får se matchen på plats. 
Nackdel= att matchen går på 
naturgräs. Vi har mycket bra facit 
på konstgräs denna säsong. Kan 
även vara en nackdel med 
"storpublik" då jag tycker DIF allt 
som oftast viker ner sig vid sådan 
matcher...med det sagt... Kämpa 
Djurgården!

Vilken eller vilka spelare ser ni 
som nyckelspelare i vår 
slutspurt?

Mange, Schuller och Sputniks prestationer är helt 
avgörande för våra medaljchanser.

Mange Eriksson som varit vår 
nyckelspelare hela säsongen 
kommer fortsätta vara det även 
de två sista.

Känns som det är dags för en 
rejäl islossning för Chili nu. Han 
kommer till lägena men det vill 
sig inte i de avgörande 
momenten. Sedan är det så klart 
vårt mittfält som är perfekt 
balanserat. De vinner varje 
match. 

Magnus Eriksson

Namn Fredrik Dahlheim Jonas Teng Tony Lydén Andreas Widell
Ålder 40 46 54 50
Ort Gärdet Södermalm Kungsholmen Blackeberg

I den senaste hemmamatchen 
mot Halmstad blev det en 
knapp seger, 1-0 efter ett sent 
mål av Chilufya. Vad är era 
minnen från den matchen?

Ställningskrig där vi inte får ut så mycket av vi äger 
bollinnehavet, en stark Individuell prestation av Mange 
och Chilli fällde tack och lov avgörandet till vår favör.

En seger som satt långt inne. 
Man får välja om man ser glaset 
som halvfullt eller halvtomt. 
Antingen ser man det som starkt 
att vinna trots pressen och att 
spelet inte fungerade fullt ut, 
eller oroande att vi inte 
dominerar och vinner enkelt.

En match som hade kunnat sluta 
på vilket sätt som helst. HBK har 
nog det bästa försvaret jag sett. 
Sjukt bra på att stänga ytor. Vi 
hade svårt med dem i somras 
också. Vi saknade primärt tempo 
i vårt passningsspel och vi spelar 
för ofta till närmsta gubben

Att DIF var sönderlästa samt att 
Hbk har ett av allsvenskans bästa 
försvar lett av evigt unga 
Andreas Johansson. 

Måndagens match i Norrköping 
gav en poäng, vilket kanske på 
förhand var okej, men vad 
tycker ni om utfallet sett till hur 
matchen artade sig? (Gjorde vi 
en bra insats/vad var sämre)

Äntligen hade vi en gedigen insats! Full fart framåt från 
start och ett varierat anfallsspel i klass. 
Tyvärr kunde vi inte förvalta alla målchanser och fick bara 
med oss ett kryss, kan inte låta bli att tänk på om vi spelat 
så här senaste åtta matcherna då hade guldet redan varit 
klart. 

Det känns som en förlust med 
det stora övertaget och att vi 
hade fler klara målchanser i 
andra halvlek. Vi behöver vara 
bättre i avsluten och sätta minst 
ett mål till. Baklängesmålet var 
en plump i en annars mycket bra 
defensiv, där vi agerade passivt 
och lät Norrköping komma till 
avslut. Vasyutin kändes osäker 
vid målet också.

Bästa matchen sedan Hammarby 
hemma. Vi skapar tillräckligt för 
att vinna så klart, men vi är som 
så ofta uddlösa i de avgörande 
lägena. Vi gör egentligen allt rätt 
förutom att vi är ett mål kort. 
Hade hellre tagit en sämre 
prestation och tre poäng, men 
ändå viktigt att vi får med oss 
pinnen. 

Satt på rad 8, mellan mittlinjen 
och straffområdet på 
allsvenskans bästa arena!? och 
hade god överblick över spelet. 
Det jag främst la märke till är 
vilket fantastisk mittfält vi har. 
Schuller och Findell är fantastiska 
bollvinnare och jobbar grymt 
hårt hela matchen. Mange vet vi 
ju redan hur bra han är...Tyvärr 
är ytterbacksspelet inte på 
samma nivå. 
Löfqvist är bra som mittback 
men inte som ytterback. Är 
hyfsat nöjd med oavgjort då jag 
ser Peking borta som årets 
svåraste match. Med det sagt 
gjorde DIF en mycket bra match 
men saknar det lilla extra framåt.

Efter den senaste omgången, 
och liksom de senaste åren, har 
det höjts röster om orimligheten 
med avstängningar för tre gula 
kort under hela säsongen. Två 
gula kort i maj kan ju avgöra om 
en spelar...

Det finns kanske en anledning att det krävs 4-5 kort i 
andra europeiska ligor för att kunna bli avstängd, 
samtidigt så spelar de ligorna fler matcher över en säsong 
men oavsett systemet måste göras om det är inte rimligt 
att man ska riskera bli avstängd i omgång 30 för att man 
även åkte på ett par kort i omgång 1-10.

Jag tycker ett gult kort borde 
”tvättas bort” efter ett visst antal 
omgångar då en spelare som fått 
sitt tredje gula kort på en hel 
säsong inte spelar fult och borde 
bestraffas. Man har då blivit 
varnad i ungefär var tionde 
match. Se över detta tack!

Det finns en mängd bra 
alternativ som alla är bättre än 
dagens upplägg. En ganska enkel 
variant är att ha de gula korten 
levande i tio matcher. 

Behåll det nuvarande systemet= 
att inte göra om så gör man rätt!

Vad tror ni om uppgörelsen i 
serien, vilka tar hem det hela? 
Vilka missar Europaplats? Vilka 
matcher blir avgörande?

Med tre matcher kvar trodde jag den som gick rent skulle 
bli vinnaren, eftersom ingen kommer göra det lutar det 
helt klart åt Malmö de har dels redan en poäng upp, 
dessutom har de en rejäl målskillnads fördel samtidigt som 
de inte längre har en chans att gå vidare i Europaspelet 
och kan lägga allt krut på de två sista matcherna.

Nyckelmatch för Malmö är Kalmar borta vinner de den tar 
de guld. Vi måste vinna båda våra matcher för att kunna 
ha en chans.
Elfsborg - AIK avgörande för hur Europa platserna ska 
fördelas. 

Tror på  MFF - DIF - Elfsborg
Hoppas på DIF - Elfsborg - MFF

Pessimisten i mig har just nu 
övertaget och jag tror MFF tar 
hem det. Spelet såg dock väldigt 
bra ut mot Norrköping och jag 
tror vi kan gå rent nu, men 
frågan är om det räcker…

Malmö har det ju i egna händer, 
men Kalmar är heta just nu. 
Svårt att tro så mycket då 
topplagen överträffar varandra i 
att inte ta chanserna som dyker 
upp. Elfsborg-AIK är så klart en 
nyckelmatch på många sätt. 
Kryss i den matchen och de är 
båda ute ur guldracet. Vi borde 
ta Varberg ivf och ha möjlighet in 
i sista omgången oavsett hur det 
går för Malmö. 

Jag passar på frågan vilket lag 
som tar guld. Kan dock 
konstatera att OM vi vinner 
dagens match är vi minst trea= 
klart med Europaspel nästa 
säsong.

Dagens match mot Varberg, 
som är klara för fortsatt 
allsvenskt spel även nästa 
säsong. Är det bra att spela mot 
ett lag som spelar utan press 
och morot.

Om vi inte kan vinna över ett lag fr nedre regionen Inför 
ett näst intill fullsatt Tele2 i en guldstrid så spelar det 
ingen roll vilken motivation motståndaren har.  

Ja, det tror jag. Även om alla 
professionella fotbollsspelare vill 
vinna så spelar det såklart roll 
om matchen betyder något eller 
inte.

Ja, det tror jag. Det finns alltid de 
som menar att lag som inte har 
något att spela för kan spela 
avslappnat och därmed svårare 
men trumfar knappast 
drivkraften i att kämpa för något. 

Det kan vara det. Joakim Persson 
är dock mästare på att få ut det 
bästa från varje spelare samt att 
få spelarna att sätta laget före 
jaget. Tycker dock att man såg 
mot Solna Aik att säsongen är 
lång och Varberg har ju inte 
samma bredd på truppen som t 
ex topplagen har. Med det sagt 
ska vi bara vinna denna match.

Vår match mot Häcken kommer 
troligtvis att flyttas till Ullevi, 
vad ser ni för fördelar/nackdelar 
med det?

Jag är av sportsliga skäl principiellt emot att man flyttar ett 
lags hemmaplan till en neutral arena men detta är ett 
extremt undantagsfall, givetvis kommer det Inte gå att 
genomföra matchen som planerat på ett säkert sätt ute på 
hissingen, det säger sig självt att man inte kan ha 4-5000 
Djurgårdare utan biljett utanför.  

Jag så länge vi legat i toppen Inte ens tänkt tanken att den 
skulle kunna komma att spelas på Bravida Arena om det 
skulle gälla något för oss.

Fördelen är såklart är att alla som vill se matchen på plats 
kommer att kunna göra det, det blir ingen hetsig jakt på 
att få tag i biljetter.

Dags att slå rekordet i bortafölje i Borås 2002 - Alla till 
Göteborg!

Jag ser bara fördelar. Mer publik 
(=djurgårdare) samt att arenan 
inte är häckens hemmaplan. 

Bara fördelar för oss. Det 
kommer bli som en 
hemmamatch och med det 
stödet i ryggen öka vår 
sannolikhet att vinna. Jag ser 
faktiskt inga nackdelar. Häcken 
är ju också ett konstgräslag så 
det bli på lika villkor. 

Fördel= att alla Djurgårdare som 
vill/kan får se matchen på plats. 
Nackdel= att matchen går på 
naturgräs. Vi har mycket bra facit 
på konstgräs denna säsong. Kan 
även vara en nackdel med 
"storpublik" då jag tycker DIF allt 
som oftast viker ner sig vid sådan 
matcher...med det sagt... Kämpa 
Djurgården!

Vilken eller vilka spelare ser ni 
som nyckelspelare i vår 
slutspurt?

Mange, Schuller och Sputniks prestationer är helt 
avgörande för våra medaljchanser.

Mange Eriksson som varit vår 
nyckelspelare hela säsongen 
kommer fortsätta vara det även 
de två sista.

Känns som det är dags för en 
rejäl islossning för Chili nu. Han 
kommer till lägena men det vill 
sig inte i de avgörande 
momenten. Sedan är det så klart 
vårt mittfält som är perfekt 
balanserat. De vinner varje 
match. 

Magnus Eriksson

Namn Fredrik Dahlheim Jonas Teng Tony Lydén Andreas Widell
Ålder 40 46 54 50
Ort Gärdet Södermalm Kungsholmen Blackeberg

I den senaste hemmamatchen 
mot Halmstad blev det en 
knapp seger, 1-0 efter ett sent 
mål av Chilufya. Vad är era 
minnen från den matchen?

Ställningskrig där vi inte får ut så mycket av vi äger 
bollinnehavet, en stark Individuell prestation av Mange 
och Chilli fällde tack och lov avgörandet till vår favör.

En seger som satt långt inne. 
Man får välja om man ser glaset 
som halvfullt eller halvtomt. 
Antingen ser man det som starkt 
att vinna trots pressen och att 
spelet inte fungerade fullt ut, 
eller oroande att vi inte 
dominerar och vinner enkelt.

En match som hade kunnat sluta 
på vilket sätt som helst. HBK har 
nog det bästa försvaret jag sett. 
Sjukt bra på att stänga ytor. Vi 
hade svårt med dem i somras 
också. Vi saknade primärt tempo 
i vårt passningsspel och vi spelar 
för ofta till närmsta gubben

Att DIF var sönderlästa samt att 
Hbk har ett av allsvenskans bästa 
försvar lett av evigt unga 
Andreas Johansson. 

Måndagens match i Norrköping 
gav en poäng, vilket kanske på 
förhand var okej, men vad 
tycker ni om utfallet sett till hur 
matchen artade sig? (Gjorde vi 
en bra insats/vad var sämre)

Äntligen hade vi en gedigen insats! Full fart framåt från 
start och ett varierat anfallsspel i klass. 
Tyvärr kunde vi inte förvalta alla målchanser och fick bara 
med oss ett kryss, kan inte låta bli att tänk på om vi spelat 
så här senaste åtta matcherna då hade guldet redan varit 
klart. 

Det känns som en förlust med 
det stora övertaget och att vi 
hade fler klara målchanser i 
andra halvlek. Vi behöver vara 
bättre i avsluten och sätta minst 
ett mål till. Baklängesmålet var 
en plump i en annars mycket bra 
defensiv, där vi agerade passivt 
och lät Norrköping komma till 
avslut. Vasyutin kändes osäker 
vid målet också.

Bästa matchen sedan Hammarby 
hemma. Vi skapar tillräckligt för 
att vinna så klart, men vi är som 
så ofta uddlösa i de avgörande 
lägena. Vi gör egentligen allt rätt 
förutom att vi är ett mål kort. 
Hade hellre tagit en sämre 
prestation och tre poäng, men 
ändå viktigt att vi får med oss 
pinnen. 

Satt på rad 8, mellan mittlinjen 
och straffområdet på 
allsvenskans bästa arena!? och 
hade god överblick över spelet. 
Det jag främst la märke till är 
vilket fantastisk mittfält vi har. 
Schuller och Findell är fantastiska 
bollvinnare och jobbar grymt 
hårt hela matchen. Mange vet vi 
ju redan hur bra han är...Tyvärr 
är ytterbacksspelet inte på 
samma nivå. 
Löfqvist är bra som mittback 
men inte som ytterback. Är 
hyfsat nöjd med oavgjort då jag 
ser Peking borta som årets 
svåraste match. Med det sagt 
gjorde DIF en mycket bra match 
men saknar det lilla extra framåt.

Efter den senaste omgången, 
och liksom de senaste åren, har 
det höjts röster om orimligheten 
med avstängningar för tre gula 
kort under hela säsongen. Två 
gula kort i maj kan ju avgöra om 
en spelar...

Det finns kanske en anledning att det krävs 4-5 kort i 
andra europeiska ligor för att kunna bli avstängd, 
samtidigt så spelar de ligorna fler matcher över en säsong 
men oavsett systemet måste göras om det är inte rimligt 
att man ska riskera bli avstängd i omgång 30 för att man 
även åkte på ett par kort i omgång 1-10.

Jag tycker ett gult kort borde 
”tvättas bort” efter ett visst antal 
omgångar då en spelare som fått 
sitt tredje gula kort på en hel 
säsong inte spelar fult och borde 
bestraffas. Man har då blivit 
varnad i ungefär var tionde 
match. Se över detta tack!

Det finns en mängd bra 
alternativ som alla är bättre än 
dagens upplägg. En ganska enkel 
variant är att ha de gula korten 
levande i tio matcher. 

Behåll det nuvarande systemet= 
att inte göra om så gör man rätt!

Vad tror ni om uppgörelsen i 
serien, vilka tar hem det hela? 
Vilka missar Europaplats? Vilka 
matcher blir avgörande?

Med tre matcher kvar trodde jag den som gick rent skulle 
bli vinnaren, eftersom ingen kommer göra det lutar det 
helt klart åt Malmö de har dels redan en poäng upp, 
dessutom har de en rejäl målskillnads fördel samtidigt som 
de inte längre har en chans att gå vidare i Europaspelet 
och kan lägga allt krut på de två sista matcherna.

Nyckelmatch för Malmö är Kalmar borta vinner de den tar 
de guld. Vi måste vinna båda våra matcher för att kunna 
ha en chans.
Elfsborg - AIK avgörande för hur Europa platserna ska 
fördelas. 

Tror på  MFF - DIF - Elfsborg
Hoppas på DIF - Elfsborg - MFF

Pessimisten i mig har just nu 
övertaget och jag tror MFF tar 
hem det. Spelet såg dock väldigt 
bra ut mot Norrköping och jag 
tror vi kan gå rent nu, men 
frågan är om det räcker…

Malmö har det ju i egna händer, 
men Kalmar är heta just nu. 
Svårt att tro så mycket då 
topplagen överträffar varandra i 
att inte ta chanserna som dyker 
upp. Elfsborg-AIK är så klart en 
nyckelmatch på många sätt. 
Kryss i den matchen och de är 
båda ute ur guldracet. Vi borde 
ta Varberg ivf och ha möjlighet in 
i sista omgången oavsett hur det 
går för Malmö. 

Jag passar på frågan vilket lag 
som tar guld. Kan dock 
konstatera att OM vi vinner 
dagens match är vi minst trea= 
klart med Europaspel nästa 
säsong.

Dagens match mot Varberg, 
som är klara för fortsatt 
allsvenskt spel även nästa 
säsong. Är det bra att spela mot 
ett lag som spelar utan press 
och morot.

Om vi inte kan vinna över ett lag fr nedre regionen Inför 
ett näst intill fullsatt Tele2 i en guldstrid så spelar det 
ingen roll vilken motivation motståndaren har.  

Ja, det tror jag. Även om alla 
professionella fotbollsspelare vill 
vinna så spelar det såklart roll 
om matchen betyder något eller 
inte.

Ja, det tror jag. Det finns alltid de 
som menar att lag som inte har 
något att spela för kan spela 
avslappnat och därmed svårare 
men trumfar knappast 
drivkraften i att kämpa för något. 

Det kan vara det. Joakim Persson 
är dock mästare på att få ut det 
bästa från varje spelare samt att 
få spelarna att sätta laget före 
jaget. Tycker dock att man såg 
mot Solna Aik att säsongen är 
lång och Varberg har ju inte 
samma bredd på truppen som t 
ex topplagen har. Med det sagt 
ska vi bara vinna denna match.

Vår match mot Häcken kommer 
troligtvis att flyttas till Ullevi, 
vad ser ni för fördelar/nackdelar 
med det?

Jag är av sportsliga skäl principiellt emot att man flyttar ett 
lags hemmaplan till en neutral arena men detta är ett 
extremt undantagsfall, givetvis kommer det Inte gå att 
genomföra matchen som planerat på ett säkert sätt ute på 
hissingen, det säger sig självt att man inte kan ha 4-5000 
Djurgårdare utan biljett utanför.  

Jag så länge vi legat i toppen Inte ens tänkt tanken att den 
skulle kunna komma att spelas på Bravida Arena om det 
skulle gälla något för oss.

Fördelen är såklart är att alla som vill se matchen på plats 
kommer att kunna göra det, det blir ingen hetsig jakt på 
att få tag i biljetter.

Dags att slå rekordet i bortafölje i Borås 2002 - Alla till 
Göteborg!

Jag ser bara fördelar. Mer publik 
(=djurgårdare) samt att arenan 
inte är häckens hemmaplan. 

Bara fördelar för oss. Det 
kommer bli som en 
hemmamatch och med det 
stödet i ryggen öka vår 
sannolikhet att vinna. Jag ser 
faktiskt inga nackdelar. Häcken 
är ju också ett konstgräslag så 
det bli på lika villkor. 

Fördel= att alla Djurgårdare som 
vill/kan får se matchen på plats. 
Nackdel= att matchen går på 
naturgräs. Vi har mycket bra facit 
på konstgräs denna säsong. Kan 
även vara en nackdel med 
"storpublik" då jag tycker DIF allt 
som oftast viker ner sig vid sådan 
matcher...med det sagt... Kämpa 
Djurgården!

Vilken eller vilka spelare ser ni 
som nyckelspelare i vår 
slutspurt?

Mange, Schuller och Sputniks prestationer är helt 
avgörande för våra medaljchanser.

Mange Eriksson som varit vår 
nyckelspelare hela säsongen 
kommer fortsätta vara det även 
de två sista.

Känns som det är dags för en 
rejäl islossning för Chili nu. Han 
kommer till lägena men det vill 
sig inte i de avgörande 
momenten. Sedan är det så klart 
vårt mittfält som är perfekt 
balanserat. De vinner varje 
match. 

Magnus Eriksson
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Varbergs BoIS
Bildades 1925
2021 spelar man sin andra säsong i högsta serien
2020: Elva
Hemmaarena: Varberg Energi Arena (4 500), tidigare 
Påskbergsvallen
Publikrekord: 5 187 mot IFK Göteborg Säsongen 
1937/38
Tränare: Joakim Persson (sedan 2018)
Största allsvenska seger: 4-0 borta mot Östersund 
(2020) 
Största förlust: 0-2 (två ggr 2020) och 1-3 (tre ggr, 2020, fyra gånger 2021) 

Truppförändningar 2021:
Spelare in: Victor Karlsson (Onsala BK), Simon Karlsson Adjei (Assyriska Turabdin), 
Montader Madjed (Östers IF), Jakob Lindahl (IF Sylvia), Albin Mörfelt (Hammarby Ta-
langfotbollsförening), Philip Mårtensson (Trelleborgs FF), Gustav Nordh (Team Thoren-
Gruppen), Oliver Stanisic (Örgryte IS), Robin Simovic (Odds BK), Jean Carlos de Brito 
(Hammarby), Dean Solomons (Ajax), Ryan Moon (Stellenbosch FC)
Spelare ut: Astrit Selmani (Hammarby), Hampus Danielsson (Ullareds IK), Axel Petters-
son (IK Oddevold), Philip Ljung (Torns IF, lån), Alibek Aliev (FC Trollhättan), Sebastian 
Möller (slutat), Edwin Condrup (Lunds BK), Junes Barny (Enosis Neon Paralimniou), Jes-
per Modig (Trelleborgs FF), Albin Svensson (Umeå FC), Alexander Johansson (IK Brage, 
lån), Rasmus Cronvall (Tvååkers IF, lån)
Sommarfönstret: Alexander Johansson (åter efter lån), Des Kunst (AZ Alkmaar), Ras-
mus Cronvall (lån avslutat),  
UT: Albin Mörfelt (Vålerenga),  Jakob Lindahl (Västerås SK), Adnan Kojic (Bosman), Au-
gust Strömberg (Kongsvinger Il) Gustav Nordh (Gefle, lån till 21 nov), Adama Fofana (Di-
jon FCO)

Senaste resultaten - målskyttar Varberg inom parantes
VAR -AIK 0-1
Elfsborg - VAR 0-0
VAR - Östersund 3-0  (Stanisic, Matthews, Moon)
Kalmar - VAR 2-2 (Liljenbäck, Moon)
VAR - Malmö 1-1 (Simovic)

Senaste laguppställning (3-4-3)
Allsvenskan omg 28 21 nov Varberg - AIK 0-1 (0-0)

Lukic (3)
Lindner, Stanisic, Zackrisson

Mensah, Roux, Tranberg, Liljenbäck
Moon, Simovic, Matthews

Avbytare:
Mårtensson (MV) (3), Winbo (63), Alfonsi (63), Johansson (63),

Kunst (71), Adjei, Karlsson
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Varberg som gjorde debut i högsta serien 
förra året, har även klarat av detta svåra 
andra år i högsta serien. 

Förra året slutade man elva i serien, vilket 
så klart är det bästa resultatet i klubbens-
historia. Just nu ligger man även i år på 
samma elfte plats men en högre placering 
finns inom räckhåll, med tre lag inom två 
poäng. Mjällby på samma 34 p. En poäng 
mer har Göteborg och Häcken ytterligare 
en poäng.

Det som sticker ut framför allt i statisti-
ken är mängden varningar man drar på 
sig. Hittills var laget fått syna det gula kor-
tet inte mindre än 85 gånger, jämför det 
med Halmstad som har minst varningar: 
30. Detta har innebutit 19 avstängningar 
för bara gula kort. två utvisningar med 
påföljande extra avstängningar så har de 

hela 23 avstängningar på de 28 omgång-
arna som varit. Märk väl att idag är ingen 
spelare avstängd. Däremot åkte man på en 
tung skada när återvändande målvakten 
Stojan Lukic skadade sig i inledningen av 
matchen mot AIK. Lukic hade egentligen 
lagt handskarna på hyllan efter fjolårets 
säsong men under sommaren övertalades 
han att återuppta uppdraget som målvakt. 
Men skadan nu kan innebära att han har 
spelat sin sista allsvenska match. 

I mötet i våras stod Varberg för ett tufft 
motstånd med nickstarka spelare både i 
försvaret och i på fasta situationer i an-
fallsspelet. Att vi vann med 3-1 då speg-
lade inte riktigt matchbilden då.

STEFAN ERLANDSSON

Mot en tredje allsvensk säsong 
för Varberg

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

I den högsta serien  
Allsvenskan               3  3  0  0  6-2                                                           

Senaste årens möten
 Hemma Borta
2021    3-1
2020 1-0   2-1

BENGT EKSTEDT
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Malmö FF 28 16 7 5 57-30 27 55
Djurgården 28 16 6 6 43-27 16 54
AIK 28 16 5 7 37-21 16 53
IF Elfsborg 28 16 4 8 46-29 17 52
Hammarby 28 14 7 7 49-38 11 49
Kalmar FF 28 13 8 7 38-33 5 47
IFK Norrköping 28 13 5 10 43-35 8 44
BK Häcken 28 9 9 10 46-42 4 36
IFK Göteborg 28 9 8 11 36-38 -2 35
Mjällby AIF 28 8 10 10 31-27 4 34
Varbergs BoIS 28 8 10 10 32-33 -1 34
IK Sirius 28 9 7 12 34-49 -15 34
Halmstads BK 28 6 12 10 21-26 -5 30
Degerfors IF 28 8 4 16 29-50 -21 28
Örebro SK 28 4 5 19 21-55 -34 17
Östersunds FK 28 3 5 20 24-54 -30 14

Tabellen uppdaterad 22 november

Omgång 27
6 november IF Elfsborg - Varbergs BoIS FC 0 - 0

Djurgården - Halmstad 1 - 0
Mjällby AIF - IK Sirius FK 2 - 3

7 november AIK - Östersund 3 - 0
BK Häcken - Degerfors IF 2 - 0
Hammarby - Örebro 3 - 2
IFK Göteborg - Malmö FF 0 - 2
Kalmar FF - IFK Norrköping FK 1 - 0
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Omgång 28
20 november Malmö FF - BK Häcken 2 - 2
21 november Degerfors IF - Hammarby 1 - 4

Halmstad - IF Elfsborg 0 - 1
IK Sirius FK - IFK Göteborg 3 - 3
Varbergs BoIS FC - AIK 0 - 1

22 november IFK Norrköping - Djurgården 1 - 1
Örebro - Kalmar FF 1 - 2
Östersund - Mjällby AIF 0 - 2

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 -

Sista omgångarna av Allsvenskan och topp-
striden fortsätter. Fortsatt är det de fyra lagen, 
Malmö, Elfsborg, AIK som tillsammans med 
oss gör upp om guldet och de tre europaplat-
serna. I och med att Elfsborg spelar mot AIK i 
denna omgång skulle Hammarby kunna närma 
sig fjärdeplatsen. Resultatet i just denna match 
kan spela bort ett av lagen från åtminstone 
guldet för det lag som inte vinner - om Malmö 
och/eller vi vinner våra matcher.

Malmö, har en svår match på bortaplan mot 
Kalmar, men i och med att Kalmar inte har 
något att spela för får vi se om motivationen 
räcker... 

I den sista omgången har vi den svåraste 
matchen av topplagen när vi möter Häcken, 
men räkna med stort stöd från oss på läktaren 
i den matchen. 

Östersund och Örebro degraderas från Alls-
venskan medan Degerfors ligger just nu på 
kvalplats. Det enda lag som Degerfors kan 
passera är Halmstad som spelar mot Ham-
marby idag och borta mot Malmö i den sista 
omgången. Kanske ett Halmstad som kämpar 
för att undvika kvalplats blir en svårare nöt för 
Malmö än de tänkt?

STEFAN ERLANDSSON
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Skytteliga
7 Chilufya 17 Adegbenro (NOR)
5 Witry* 14 Colak (MFF), Edvardsen (DEG)
4 Ekdal. Bärkroth, Eriksson, Banda 12 O Berg (KFF)

Passningsliga
13 Eriksson 9 J Ring (KFF),Christiansen (MFF)
4 Holmberg, Bärkroth 7 Jeahze (HIF), Selmani (HIF), Berget (MFF)
3 Käck, Radetinac    Wålemark (BKH), T Sana (GBG)

Poängliga
17 Eriksson 4+13 19 Adegbenro (NOR) 17+2
9 Chilufya 7+2 18 Edvardsen (DEG) 14+4
8 Bärkroth 4+4      Colak (MFF) 13+4

Varningar
6 Schüller 12 S Larsson (AIK)
4 Une Larsson, Finndell 11 A Hellborg (SIR)
3 Käck, Ekdal 9 Rømer (IFE)
** 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)
35 DIF 85 Varberg
 67 Elfsborg

65 Häcken
62 Örebro
61 Malmö
57 Östersund
52 Sirius
50 Degerfors, Mjällby
47 AIK. Kalmar
40 Norrköping, Göteborg
30 Halmstad

Avstängningar (lag)
8 DIF 23 Varberg

22 Elfsborg
 22 Malmö

18 Häcken
17 Örebro Östersund
12 Hammarby, Degerfors
11 Mjällby
10 Sirius
9 AIK
7  Kalmar, Halmstad, Norrköping
6 Göteborg

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

  Hammarby Göteborg (60%
 4 Kalmar (100%), Elfsborg (75%)

3 Degerfors (100%) , Halmstad (67%)
2 Varberg, (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 Östersund (80%), Elfsborg (60%) 
3 Degerfors, Sirius, Varberg (100%), 
   Hammarby, Mjällby (67%)
2 Göteborg (100%), Halmstad, Malmö (50%)
1 Norrköping (0%)

Räddningsprocent
77,8% Vaiho 2 matcher 79,7% Eriksson (MAIF) 18 matcher
77,3% Vasyutin 9 matcher 79,4% Nordfeldt AIK, 12 matcher
68,8% Widell Zetterström 17 m 77,8% Valdimarsson (IFE) 5 matcher

Hållit nollan

6 Widell Zetterström 11 Eriksson (MAIF)
5 Vasyutin 10 Dahlin (MFF)
1 Vaiho 9 Anetis (GBG), Rönning (IFE)

Nyckelpassningar
90 Eriksson 69 S Larsson (AIK)
33 Chilufya 67 O Berg (KFF)
32 Käck 65 Jehaze (HIF)
En nyckelpassning är en passning som leder till ett avslut på mål.

Bollåtererövringar
194 Eriksson 222 Otieno (AIK)
184 Schüller 217 Ekpolo (BKH)
155 Finndell 210 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 29
Simon Strand (IFE) Avstängd två matcher utöver utvising
Sebastian Larsson (AIK) Gula Kort
Astrit Selmani (HIF) Gula Kort
Nahir Besara (ÖSK) Gula Kort
Viktor Gustavsson (MAIF) Gula Kort
Leo Väisenen (IFE) Gula Kort
Bonke Innocent (MFF) Gula Kort
Henrik Bellman (ÖFK) Gula Kort
Patrik Kpozo Utvisad i senaste matchen
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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 3–0

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

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

Malmö FF 1–0 2–2 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 2–3 4–0 0–2 0–0 1–0

Varbergs BoIS 0–1 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 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 0–2 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 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 2 2

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 3 3

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 4 4

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 5 5

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 6 6

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 7 7

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 8 8

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 10 9

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 12 10

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 9 11

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 11 12

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 13 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 14 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 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 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 v v

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 v o

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 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 v o

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 f f

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 v v

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 o v

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 f o

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 f o

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 v o

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 v 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 v o

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 f 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 o f

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 f 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 f 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* 20

* levande svit
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Malmö FF 2 4 4 1
Djurgården 3 1 1 2 2
AIK 2 2 2 2
IF Elfsborg 1 2 2 1
Hammarby 2 2   2 3
Kalmar FF 3 4 5 1
Norrköping 1 1 2 1 9
BK Häcken 3 1 7 3
IFK Göteborg 1 1 2 1 2
Mjällby 1 2 1 6
Varberg 2 1 2 1
Sirius 2 1 1 3 10
Halmstad 1 3 1 6
Degerfors 4 4 1 6
Örebro 7 3 2 8
Östersunds FK 9 3  3 20

Form Poäng
Hammarby v v f v v v 15
IF Elfsborg v o f v v v 13
IFK Göteborg o f v v v v 13
Malmö FF o o v f v v 11
Mjällby v f v o f v 10
Kalmar FF v v v o f f 10
Djurgården o v v f v f 10
AIK v v f f v f 9
BK Häcken o v f o f v 8
Halmstad f f v o v f 7
Sirius o v f f f v 7
Degerfors f f f f v v 6
Varberg f o v o o f 6
Norrköping o f v o f f 5
Östersunds FK f f f o f f 1
Örebro f f f o 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 20

Placeringar under säsongen

Re
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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
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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 1         b 6 b 1         b 4 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 1-0 2 17 876 150 Glenn Nyberg b avs k b b 1         b 14 10 2 9

22 nov IFK Norrköping B 1-1 2 9 758 3 003 Mohammed Al-Hakim k b 14 b 1         b 9 17

28 nov Varbergs BoIS H 15:00
04 dec BK Häcken B 15.00

 Statistik Allsvenskan Spelade minuter 370 2055 2208 2340 1934 2520 1699 978 83 686 2004 2112 836 1230 1386 1435 168 214 324 0 0 154 1530 44 0 0 0 0 70 0 0 0 1260 0

Mål 4 3 4 3 2 4 3 7 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 1         b 6 b 1         b 4 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 1-0 2 17 876 150 Glenn Nyberg b avs k b b 1         b 14 10 2 9

22 nov IFK Norrköping B 1-1 2 9 758 3 003 Mohammed Al-Hakim k b 14 b 1         b 9 17

28 nov Varbergs BoIS H 15:00
04 dec BK Häcken B 15.00

 Statistik Allsvenskan Spelade minuter 370 2055 2208 2340 1934 2520 1699 978 83 686 2004 2112 836 1230 1386 1435 168 214 324 0 0 154 1530 44 0 0 0 0 70 0 0 0 1260 0

Mål 4 3 4 3 2 4 3 7 1 2 4  5

 Statistik Svenska Cupen Spelade minuter 90 477 270 310 270 405 180 60 282 108 371 427 360 77 384 234 146 166 397 29 180 180 0 18 13 45 0 0 101 0 0 0 360 0

Mål 2 1  2 6 3 1 1 2



 15  Aleksandr Vasyutin 
 30 Tommi Vaiho   
 35 Jacob Widell Zetterström

 2  Jesper Nyholm    
 3  Hjalmar Ekdal    
 4  Jacob Une Larsson  
 5  Elliot Käck   
 16 Jesper Löfgren  
 18  Isak Hien   
 22  Leo Cornic   
 26  Linus Tagesson   
 27  Melker Jonsson  
 31  Axel Wallenborg 

 6 Rasmus Schüller  
 7 Magnus Eriksson 
 8 Elias Andersson  
 9 Haris Radetinac  
 11  Albion Ademi   
 12  Emmanuel Banda 
 13  Hampus Findell   
 14  Edward Chilufya  
 19  Nicklas Bärkroth  
 24 Curtis Edwards 
 25  Mattias Mitku

 10  Joel Asoro  
 17  Kalle Holmberg  
 20  Emir Kujovic 

30 Stojan Lukic
31 Viktor Dryselius
93 Philip Mårtensson 

2 Jon Birkfeldt
 3 Hampus Zackrisson
4 Oliver Stanisic
21 Victor Karlsson
23 Anton Liljenbäck
25 Dean Solomons
26 Noah Johansson
36 Jean Carlos de Brito
95 Adnan Kojic

6 Albin Winbo
7 Robin Tranberg
8 Luke Le Roux
13 Oliver Alfonsi
17 Tashreeq Matthews
18 Joakim Lindner
20 Liam Munther
22 André Boman
42 Keanin Ayer

11 Daniel Krezic
12 Simon Karlsson Adjei
16 Alexander Johansson
19 Montader Madjed
24 Ryan Moon
32 Des Kunst
99 Robin Simovic
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Sista omgången
4 december BK Häcken - Djurgården omg 30 

 
Vi ses 2022!
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Dagens domarteam: 
Huvuddomare Victor Wolf

Assisterande Domare: Daniel Yng, Daniel Gustavsson Fjärdedomare: Rambod Beigi   
 - 
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