
Matchprogram Svenska Cupen 
Omgång 3, Gruppspel match 1

Djurgården - Degerfors IF 
20 februari 2017 kl 19.00
StockholmsArenan
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Dags igen för Svenska Cupen. I år är som 
du kanske märkt programmet inte tryckt 
uunder cupmatcherna. Dels är det svårt att 
få det att gå ihop ekonomiskt  men detta 
försäöker vi råda bot på med att ta in några 
annonser i årets matchprogram. Det är 
däremot viktigare att vi är en grupp som 
kan hjälpa till på matcherna. Jag kommer 
att kunna sammanställa matchprogrammen 
och se till att de är på plats till matcherna. 
Men det är däremot inte säkert att jag kan 
vara på varje match då privatlivet inte tillåter 
det. Dessutom ska vi vara så många att vi 
som jobbar inte behöver känna att vi bokas 
upp oss varje match

Vi vill sätta ihop ett arbetslag på ca tjugo 
personer som kan ställa upp med att sälja 
program på minst ett par matcher per år. 
Kan vi vara fem-sex personer per match som 
hjälper oss så kan vi nå ut till betydlit fler. 
Idagsläget är vi få som drar ett tungt lass 
utan att få det att gå runt. Dessutom kan vi 
inte vara på så många ställen matchdagar 
som vi skullebehöva när vi är så få. Ibland 
har vi bara en person som kan leverera 
program och sälja. 

Det är också viktigt att ni som tycker att det är 
viktigt och roligt att vi har ett matchprogram 
av bra kvalitet på våra matcher köper 
program. Se kommande sida för priser och 
mer information.

Tänk efter om vad du kan bidra med och hör 
av dig till oss på 
mail: info@bagspannaren.se
facebook.com/bagspannaren
eller till twitterkonto bagspannaren

Kan du inte sälja kan du kanske se till att 
du och dina vänner köper program på 
matcherna! Förköp stöttar oss bra

Vi söker:
* Två personer som kan vara ansvariga 
på matchdagar. Uppgifter: Hämta upp 
matchprogram (på arenan) och fördela ut 
till de ställen som där de ska finnas. Tid: ca 
1-1½ timme innan matchstart. 
Behövs kunna hjälpa till på ca hälften av 
alla matcher. Ersättning utgår iform av 
säsongskort, matchprogram till alla matcher.
* ca 20 personer som skall ingå i en grupp 
som kan ställa upp matchdagar för att kunna 
sälja och/eller dela ut till de som beställt 
eller har klippkort. Behov att kunna jobba på 
minst fyra-fem matcher per säsong. 
Ersättning: Matchprogram till alla matcher 
(även de när man inte ”jobbar” samt biljetter 
till matcher efter överenskommelse).
Jag vill gärna se att svar börjar komma 
in, så även om du inte är säker skicka en 
intresseanmälan eller frågor till mig på 
stefan@bagspannaren.se

        STEFAN ANDERSSON

Bågspännaren Matchprogram är ett fristående fanzine och är inte kopplat till Djurgården eller 
Järnkaminerna. Åsikterna är skribentens egen om inte annat utryckligen nämns.



Äntligen dags för årets första tävlingsmatch när Djurgården inleder Svenska Cupens 
gruppspel genom att ta sig an gästande Degerfors på Tele2 Arena. DIF mot DIF således i 
en match där Kim Källström kan komma att göra sin första match sedan återkomsten med 
tanke på att han är registrerad och spelklar. Kim ansluter till ett taggat Djurgården som gör 
sig redo för cuppremiär och tränare Özcan Melkemichel gillar att det är skarpt läge som 
väntar:

– Tävlingsmatch är det bästa som finns och det ska bli väldigt roligt att säsongen börjar 
på riktigt. Nu får man planera lite annorlunda så att man lägger de tuffa träningarna 
tidigt i veckan och sedan får man trappa ner innan match, säger Özcan som tycker att 
lagbygget har gått framåt även om det inte riktigt är i mål än.

– Vi är tillräckligt redo för att kunna vinna den här matchen men vi är inte där vi vill 
vara. Det är fortfarande många bitar som saknas, både i försvarsspelet men framför allt 
i anfallsspelet. Där har vi lite att jobba med. I tidigare matcher har det varit 4-2-3-1 som 
gällt och för Özcan är det ett system som skulle kunna bli aktuellt i kvällens match.

– Vi får se hur vi gör i matchen och det beror på hur man vill använda systemet. Vi 
kan också vrida på det så att det kan ändras till två offensiva. Men det tar tid innan alla 
lär sig, stundtals så ser det väldigt bra ut och andra stunder ser det mindre bra ut. Vi vet 
också att vi kan gå tillbaka till 4-4-2 när som helst under match och det systemet känner 
ju killarna till bra. Vi får se hur matchbilden blir på måndag och vad som blir aktuellt då.
 
              DIF.SE

Tränarens röst



Priser Bågspännaren Match
Lösnummer 30 kr 

Säsongspris (1 pgr till alla matcher) 340 kr alt 48 kr per månad april-okt
25% rabatt - abonnemang (betalning per månad eller förköp hela säsongen) 

Klippkort  (valfria matcher - därmed överförbart från missade matcher)  
10 program - 240 kr  20% rabatt (24 kr per program) 

5 program 135 kr 10% rabatt - (27 kr per program)

 
Det blir, som vi aviserat en prishöjning för att klara av ekonomin. Det är 
viktigt att vi har många förköp för att säkerställa att vi kan ha en bra bas 
att stå på. Därför vill vi premiera att ni köper förköp och stöttar oss.
 

Beställ på www.bagspannaren.se eller skicka ett mail till bestall@
bagspannaren.se

Utan ditt stöd blir det inget program!

Vi kommer att göra ett program med mer innehåll än tidigare och öka 
sidantalet till 32 sidor. 
 
Bland nyheterna finns också: 
 -Fler Idolbild/miniaffisch 
 -Mer läsning iform av intervjuer/minne med supporter och/eller spelare
 -Fler spelarpresentationer i form av faktarutor 
- fler krönikor
 -mer statistik

Nyheter Bågspännaren 2017



Järnkaminerna

Mot Medlemsrekord 2017!
Bli medlem - direkt via Swish!

Som medlem i Järnkaminerna är du med och bidrar till en levande supporterkultur på 
Djurgårdens matcher. Medlemskapet kostar 150 kronor per år.

Som medlem får du rabatt på souvenirer och möjlighet att åka med på resor, men du 
finansierar också en rad satsningar runtomkring Djurgårdens IF:s matcher på hemma- och 
bortaplan.

År 2016 arrangerade vi fyra tåg och 23 bussar. Vi slutade på cirka 3 800 medlemmar. I år 
siktar vi givetvis högre.

Nu kan du bli medlem via Swish direkt! SÅ HÄR GÖR DU:

Swisha 150 kronor till 123 160 55 18. 
Ange ditt personnummer och din mejladress som meddelande.

OBS! Kortet kommer att skickas ut till din folkbokförda adress av oss och kortet kan därför 
dröja några veckor. Om du vill få tillgång snabbt till ”Mina sidor” kan du mejla oss på 
medlem@jarnkaminerna.se.

Tänk på att den som eventuellt har skyddad identitet eller ej bor på sin folkbokförda adress 
inte kan bli medlem på detta sätt.

Inga extravagnar till premiärtåget

När vi släppte tåget till bortapremiären mot Häcken den 9 april tog samtliga cirka 500 
platser slut på bara 10 minuter. Eftersom vi vet att efterfrågan säkert är dubbelt så 
stor har JK veckorna efter tågsläppet jobbat hårt för att kunna få haka på en eller flera 
extravagnar på tåget.

Detta har verkligen varit den högst prioriterade frågan för oss men tyvärr har vi nu fått 
ett definitivt besked om att det inte går att få fram några vagnar. Det gäller alltså att 
hänga på låset nästa gång vi släpper ett tåg. Det kan nämnas att vi redan nu bokat ett 
möte med SJ i slutet av februari för att planera fler tågresor, så bli medlem idag om du 
inte blivit det redan…

Bussalternativ kommer – värdar behövs!
För de som inte fick plats på tåget eller är under 18 år och därför inte får åka med kommer 
vi att ordna bussalternativ.  I nuläget är dock situationen med bussvärdar i princip akut 
och som det ser ut idag skulle vi bara kunna skicka en buss till Häckenmatchen med 
anledning av detta. Vi behöver få in bra folk som kan ta hand om en buss tillsammans för 
att kunna fylla på med bussar denna resa.

Är du intresserad av att hjälpa till som bussvärd? Kanske brukar du åka med på resorna 
men fick ingen plats på tåget? Då är chansen stor att du är väl lämpad att vara värd på en 
buss! Hör av dig till oss på reseklubben@jarnkaminerna.se nu!



Matchrapport

DIF-panelen
1) Det blev Özcan som tog över huvudansvaret som tränare. Vad förväntar du dig av honom? 

2) Kim Källström tillbaka till Djurgården. Hur stort är detta för dig? Är han en frälsare eller 
finns risken att förväntningarna är för stora?

3) Det är ännu en och en halv månad kvar till Allsvenskan drar i gång. Vad kommer cupen att 
visa? Går vi vidare ur gruppen?

4) Det ser tunt i framför allt en lagdel, anfallet, samtidigt är det väldigt stor konkurrens på 
mittfältet. Hur ser din lösning ut?

5) Vad vill du att vi tar med oss från 2016 och vad vill du att vi förbättrar 2017

Martin Axhusen, 40 år, Läktarveteran
Ser matcherna från: Sektion 310 

1) Det här säger man ju varje gång vi får en ny tränare, men det vore väldigt skönt 
om det denna gång kunde visa sig bli en långsiktig lösning. Vi pratar mycket om 
kontinuitet i föreningen, jag tror att det är viktigt att den kontinuiteten börjar högt 
upp inom hierarkin, med allt från styrelsemedlemmar till tränare. 

Spelmässigt tror och hoppas jag mycket på att DIF kommer att stå för en positiv, 
anfallsinriktad fotboll. Kokar man ner det till väsentligheter är dock alltid det viktigaste 
att ta tre poäng, oavsett hur det ser ut på planen. 2016 förlorade vi fler matcher än vi 
vann, och vi hade en väldigt tung period ett tag under våren och sommaren. Jag vill 
slippa se liknande dippar i år. Vinna ett derby vore rätt soft också. 

2) Det är såklart oerhört stort att Kim är tillbaka, det är bara att se på hur reaktionerna 
har varit efter att det blev klart med hans återkomst. Allt från mottagningen på 
Arlanda, matchen mot Vålerenga (vi glömmer den i övrigt) och hans deltagande i 
Skavlan. Visst kan man vara lite osäker på hur han kommer att färga i Allsvenskan när 
det handlar om konstgräs och självklart blir han inte yngre, men rimligtvis kommer 
Kim innebära ett lyft för oss också rent fotbollsmässigt. Han är helt klart en mycket 
bra DIF-ambassadör!

3) Ja, den som det visste… Det har ju inte gått direkt lysande de senaste försöken, om 
man säger så. Jag har full förståelse för att det kan se lite knackigt ut så pass tidigt på 
säsongen när man kanske är nedtränade och dylikt, men samtidigt så är det faktiskt 
tävlingsmatcher det handlar om, och då ska vi på läktarna kunna förvänta oss att DIF 
ställer upp med bästa lag, förberedda på bästa sätt. 
Tyvärr kan jag tycka att vår ledning inte riktigt gett Özcan de bästa förutsättningarna 
truppmässigt sett – det är riktigt svagt att vi tvingas gå in i tävlingssäsongen utan 



DIF-panelen

rejäla förstärkningar på anfallssidan. Visst kan det hända oförutsedda saker som 
försvårar övergångar, men med mer framförhållning borde man kunna ha undvikit 
den situation vi är i nu. Förhoppningsvis ska det ändå räcka med de spelare vi har 
tillgängliga för att gå vidare från den här på pappret ganska svaga gruppen… men 
jag tar inte ut något alls i förskott. 

4) Se ovan – vi måste självklart förstärka i anfallslinjen. Från säsongsstarten 2016 
har vi förlorat Sam Johnson, Mathias Ranégie och Michael Olunga. Det är tre väldigt 
bra spelare, och väldigt många mål, som har försvunnit med dem. Alldeles oavsett 
hur vi ställer upp på planen, med en eller två anfallare, så måste det in kvalitet här. 
Jawo håller inte, det är uppenbart och har så varit länge, och Magnus Eriksson bör 
i mina ögon användas på mittfältet i stället för längst fram i banan. Samma sak med 
Kerim. 

Det har ju ryktats flitigt om anfallsförstärkningar en lång tid, men det börjar bli dags 
att omsätta dessa rykten till faktiska handlingar nu. Dessutom ska vi inte glömma 
att vi definitivt behöver förstärka även i backlinjen, vi släppte in alldeles för många 
enkla mål ifjol och behöver bli tätare bakåt den här säsongen. 

5) Det mest positiva från de senaste åren inom DIF fotboll måste rimligtvis vara det 
sätt på vilket Henrik Berggren och Bosse Andersson har fått ordning på ekonomin. 
Vi står mycket stadigare nu än för bara ett par år sedan, och Bosses ”track record” vad 
gäller spelarövergångar måste nästan vara oöverträffat i svensk sportchefshistoria. 
Det som återstår är att använda denna nya finansiella stabilitet till att bli ett etablerat 
topplag som på allvar – varje år – utmanar i den absoluta toppen av Allsvenskan. 

Visst har tränare fått lämna oss under de senaste säsongerna, men jag vill ändå påstå 
att tålamodet från läktarna har varit ovanligt, oväntat stort. I takt med att miljonerna 
rullar in på transferkontot är det ofrånkomligt att kraven och förväntningarna blir 
större, vilket delvis också kan medföra att tålamodet med motgångar blir mindre. 
Med det sagt behöver givetvis Özcan få lite lugn och ro inledningsvis för att sätta 
sina tankar kring spelsystem och övrigt, men som sagt, med de spelaraffärer vi gjort, 
både ut och in, så har också kravbilden förändrats. Upp till bevis, med start mot 
Degerfors!

www.bagspannaren.se



David Bogerius, 45 år, DIF-expert. 
Ser matcherna ifrån sektion 207.

1) Att han sätter höga krav på sig själv och på spelarna. Det går inte längre att vara 
nöjd med att ligga i mitten av tabellen och det tror jag inte att Özcan kommer att 
vara. Jag förväntar mig att de spelare som visar rätt inställning och inte viker ner sig, 
till exempel i derbyn, gynnas. Står man inte pall när det gäller får man spela i BP. 

2) Det är stort men jag tycker samtidigt att det är ganska logiskt att han väljer att 
avsluta karriären här. Och någon måste ju styra upp vår genomusla derbystatistik. 
Han kommer att bli ett utmärkt föredöme för de andra spelarna i laget. Han är pro-
fessionell till 100 procent och är inte rädd för att säga ifrån när han tycker att något 
är för dåligt. Han lär knappast ösa in mål som han gjorde 2002 och 2003 men kom-
mer att bli väldigt betydelsefull.

3) Cupen kommer att visa en hel del om inställningen hos spelarna. Med tanke på 
motståndet kan ingen realistisk Djurgårdare förvänta sig något annat än att vi går 
vidare, men då kan vi inte göra en lika blek insats som de senaste åren. 

4) Jag ser ingen potentiell forward bland mittfältarna. Möjligen att Magnus Eriks-
son kan spela släpande. Den enda lösningen är att förstärka truppen med minst två 
utpräglade anfallare. - en lite tyngre target player och en snabb avslutare. Det syntes 
väldigt tydligt i matchen mot Vålerenegen att behovet av detta är stort. Och vi vill 
vara tillhöra topplagen behöver de också vara av hög allsvensk klass. Jag räknar med 
att Bosse Andersson jobbar på det just nu. 

5) Vad vill du att vi tar med oss från 2016 och vad vill du att vi förbättrar 2017 (kan 
vara allt inom laget, händelser på matcher och inom klubben)   
Vi visade mot Malmö hemma och Norrköping borta att det finns potential i laget. Det 
var inte bara glädjande att vi vann utan även att vi kunde mäta oss mot bra motstånd 
utan att ligga på försvar. Sen var det kul att se Tino Kadeweres utveckling när han 
fick spela sin rätta position (anfallare). Det finns så klart en hel del att förbättra, men 
framför allt får vi inte vika ner oss och släppa in billiga mål lika ofta som i fjol. Sen 
vill jag heller inte se något maskande ute vid hörnflaggan vid ledning i slutminuterna 
för det är inte värdigt Djurgården. Sånt överlåter vi åt gäng som Mjällby och Ljun-
gskile. 

DIF-panelen

www.facebook.com/bagspannaren



DIF-panelen

Helena Avermark, 24 år, Fotograf Järnkaminerna, säsongare Sofialäk-
taren
Ser matcherna från: Innerplan

1) Hela den nya tränarstaben, med Özcan i spetsen, känns väldigt spännande tycker 
jag. Alla tre har gjort ett genuint bra första intryck och känslan är att vi fått in mycket 
energi. Förutom att det redan nu ser ut att spelas ett lite aggressivare försvarsspel 
med högre bolltempo och tilltalas jag av att Özcan verkar ha en helhetssyn på fotbol-
len i stort där spelare, ledare, klubb och supportrar gemensamt drar åt samma håll. 

2)Betydelsen av att Kim kommer hem kan jag knappt sätta ord på. Trots att det gått 
en dryg vecka sen mottagandet på Arlanda och Tele2 Arena dagen efter känns det 
fortfarande smått overkligt. Det är en värvning som är större än bara det han fak-
tiskt kommer att tillföra på plan, den bidrar med framtidshopp och en känsla av att 
nu jävlar på så många nivåer att det är löjligt. Jag träffades rätt i hjärtat när Alfred 
Hjelmhammar i U19 twittrade att "Gör man det bra detta år är det inte helt orimligt 
att man snart tar emot en utrullning av Isak och lirar den vidare till Kim. DET ni.” 
Det här är inte stort bara för oss supportrar, det påverkar inte bara a-laget utan det 
ger energi och ringar på vattnet ner i akademi- och ungdomslag också. 

3) Att cupen är lurig är nog alla Djurgårdare väl medvetna om efter de senaste årens 
fiaskon och jag är rädd att vi kommer att få se en jämn grupp också i år. Så här tidigt 
på säsongen, när trupperna inte är spikade, spelsystem inte är helt klara och man 
helt enkelt inte är lika ihopspelade som senare under säsongen känns avståndet mel-
lan de allsvenska och superettanlagen mindre än det normalt sett gör. Framförallt 
tror jag att vi kan få det tufft mot BP, känslan är att vi aldrig vinner på Grimsta och 
de såg starka ut mot Helsingborg i lördags. Jag tror och hoppas dock att vi med lite 
flyt står som gruppvinnare när domaren blåser av sista matchen, det är dags nu.

4) Jag litar på Bosse i den här frågan, han har varit tydlig med att det ska in en 
anfallare innan Allsvenskan drar igång. I en drömvärld hade jag självklart önskat att 
denne var på plats och kunde stänka in ett par baljor redan mot Degerfors men nu får 
vi klara oss ändå. Une Larsson nickar in en hörna och Kim debuterar genom att sätta 
en frispark. Så får det bli!

5) Jag må ha hoppat ner på innerplan men hjärtat står fortfarande kvar på ståplats 
så för mig är svaret enkelt. Det absolut bästa 2016 var tveklöst de grymma korrar 
Sofialäktaren Tifo stod för. Det tillsammans med vetskapen om hur pass hög vår hög-
stanivå är vill jag att vi tar med oss in i 2017 samtidigt som jag önskar att vi verkligen 
satsar på vår ståplatsläktare i år. Vi skryter gärna (och med all rätt) om att vi har 
Sveriges bästa sittplats, nu är det dags att höja lägstanivån på Sofia. Nedre etage 
ska vara fullt varje match.



DIF-panelen

Har du en vass penna, ett stort Djurgårdshjärta och vill skriva för 
Bågspännaren? Kontakta oss på

Tony Lydén, 47 år, DIF-taktiker

1) Jag förväntar mig primärt tre saker; högt presspel, snabbt eget spel längs marken, 
och möjligheten att ändra spelsystem när det aktuella inte funkar. Dessutom förväntar 
jag mig derbyvinster.

2) Den enskilt största möjliga värvningen i hela Allsvenskan. Det blir inte större än 
så här. Det klart att förväntningarna är stora, men med all rätta. Han tillhörde en 
av de bättre svenska spelarna i EM i somras och är nominerad till bästa mittfältare i 
schweiziska ligan så sent som för ett par veckor sedan. Jag är övertygad om att han 
kommer göra de andra spelarna minst ett snäpp bättre med sin spelförståelse och 
teknik. Det kommer bli åka av.

3) Den kommer visa om försvarsspelet har satt sig eller ej. Det har sett bra ut fram till 
Vålerengen-matchen, men där totalhavererade allt. Frågorna är annars mest framåt, 
ingen ordinarie anfallare finns spelklar och det har sett taffligt ut under försäsongen. 
El Kabir har mycket fina tendenser men ingen annan har visat framfötterna. 
Förhoppningsvis finns en ny anfallare och/eller Tino redo till andra cup-matchen, den 
mot BP.

4) Jag tycker Joseph Ceesay sett mycket spännande ut på försäsongen. Han är förvisso 
yttermittfältare men jag tror han skulle göra det bra även som anfallare. Annars kan 
jag tänka mig Mayambela eller Kebba Ceesay. Den sistnämda har spelat anfallare 
under sin förra sejour i DIF. Jag hoppas vi slipper se Magnus Eriksson där, han gör sig 
bättre på en kant eller som släpande.

5) Vi tar med oss den fina hösten och vinnande spelet. Det som måste förbättras är 
defensiven. Vi släppte in för många enkla/billiga mål förra året. Det tillsamnans med 
högre lägstanivå skulle göra hela laget tryggare. Något som sedan underlättar att 
bygga ett bättre anfall.
           
 
             STEFAN ANDERSSON



Motståndare

Degerfors IF

Bildades 1907. 2017 spelar man39:e säsongen i näst högsta serien. 
2016 : 12:a i Superettan, Publiksnitt 1.642. 
Hemmaarena: Stora Valla (7.500). 
Publikrekord: 21.065 mot Norrköping 1/9 1963.
Cupmästare: 1992/93. Allsvenska säsonger: 29.

Tränare Stefan Jacobsson sedan sommaren 2016
Sportchef Patrik Werner
Bästa poäng 2016: 8: Govend Haidar 5+3, Amor Layouni (4+4)
Bästa målskytt Peter Samuelsson 6 mål

Silly Season 2016/17
IN: Erik Lindell, IFK Norrköping (lån), Sargon Abraham, Skövde AIK, Jonas Carlsson, 
Carlstad Utd, Nikola Ladan, Tvååkers IF, Alexander Andersson, Jacksonville Armada 
(Amerikanska andraligan)
UT: Ludvig Fritzson, Östersund FK, Admir Catovic, FK Khmiki (Ryska andraligan), Peter 
Samuelsson (slutar), Jonas Bolin (slutar), Jonathan Azulay (Klubb ej klar), Lawan Ismail 
(Klubb ej klar), Magnus Solum (Klubb ej klar), Ronny Sabo (Klubb ej klar)

Träningsmatcher 2017
DIF – Carlstad Utd 3–0 Målskyttar S Hasani, E Lindell, E Johansson
DIF – Brage 0–1
DIF – Husqvarna 0–0

Boka annonsplats i Matchprogrammet 
Kontakta oss på info@bagspannaren.se



Motståndare

Degerfors IF är för många Djurgårdare för alltid förknippat med bistra 
minnen från 1992 års kvalspel till Allsvenskan 1992. Trots att Blåränderna 
var totalt överlägsna i hemmamatchen på Stadion var det Degerfors som 
avancerade till högsta serien på grund av fler gjorda mål på bortplan. 

2000-talet har inte varit lika framgångsrikt för Värmlandsklubben. Den senaste av 
sammanlagt 29 allsvenska säsonger spelades 1997 och i fjol var laget bara en poäng från 
att tvingas kvalspela sig kvar i Superettan.

Resultaten på försäsongen har inte heller imponerat. 0-1 mot Brage följdes av en mållös 
match mot Husqvarna förra helgen. 

– Anfallsspelet var mediokert. Vi var för långsamma i vårt uppbyggnadsspel och i 
övergångarna till anfallsspel. Vi gjorde dessutom många tekniska fel och var trubbiga i 
sista tredjedelen, sa Degerfors-tränaren Stefan Jacobsson. 

Dessutom lårskadades nyckelspelaren Emil Johansson som blir borta från spel minst två 
månader.  

– Det är väldigt tråkigt, främst för Emil själv såklart, men även för vårt lag då han är en 
oerhört viktig spelare för oss.

Senast DIF mötte DIF, i en träningsmatch på Stadshagen för tre år sedan, blev det en 
komfortabel 2-0-seger efter två mål av Erton Fejzullahu. I allsvenska sammanhang har 
Degerfors varit lite av en önskemotståndare då Djurgården har vunnit 18 av 36 möten 
och tio slutat oavgjort. Det senaste mötet i tävlingssammanhang, den 30 september 1996, 
slutade med en 3-2-vinst inför endast 2055(!) åskådare på Stadion. En publiksiffra som 
lyckligtvis inte upprepas idag. 

DAVID BOGERIUS

Köp förköp av matchprogrammet! 
Se www.bagspannaren.se för mer info



I samband med träningsmatchen mot Vålerenga hälsades hemvändande Kim Källström av 
publik (ovan). Möte mellan Kim och legendaren Jompa Eriksson (nedan)





Stötta Bågspännaren Match!
- Djurgårdens matchprogram på  
hemmamatcherna i Allsvenskan

Hoppas att du tagit dig ända hit i programmet..

Vi har gjort ett supporterbaserat matchprogram i egen regi sedan säsongen 
2015, men egentligen har de flesta av oss gjort detta under många fler år men att 
Djurgården stod som ansvariga. Skillnaden är att vi tar den ekonomiska risken 
men också att vi inte nödvändigt måste anpassa innehållet till vad annars skulle 
uppfattas som en röst från klubben. 

Nu finns möjligheten att vara kritiska mot händelser i klubben eller inom SvFF - 
om vi anser att det är befogat så klart.

Som du kanske har förstått är vi behov av stöd av dig för att klara oss kvar. Vi vill 
att Djurgården och vi på läktarna förtjänar det bästa matchprogrammet vi kan 
ha. Vi vill skapa det matchprogram vi själva vill läsa. Håller du med? 

vad kan du göra för att stötta oss?

Vi behöver hjälp matchdagar, kan du ställa upp med att se till att programmen 
hamnar på rätt ställe, eller hjälpa till att lämna ut till de som beställt eller kanske 
sälja program?

Annonsera, vill du nå ut till en sportintresserad publik och samtidigt stötta oss? 
Maila till info@bagspannaren.se för kontakt.

och inte minst , köp programmet! Boka abonnemang eller klippkort!

se www.bagspannaren.se eller Bågspännaren på Facebook för mer information

Tack!

Stefan Andersson, ansvarig utgivare och redaktör



Svenska Cupen

Grupp 6 (Vår grupp):
Superettanmötet mellan BP och Helsingborg. När cupspelet inleddes skiljde det två divisioner 
mellan lagen men Helsingborg förlorade kvalspelet och BP gick efter serieseger i div 1 Norra.
På Grimsta var det kanske lite oväntat BP som tog alla tre poängen efter klara och rättvisa 3-0 
(1-0). Målskyttar Brandeborn, Kabran och Sanberg Magnusson Rapporter talar om stabilt BP och 
vilset HeIF. Tim Söderström spelade hela matchen för hemmalaget. Publik (?)

Grupp 1:
Kristianstad FC - FC Dalkurd 1-3 (1-0) P: 609
Div 2 laget Kristanstad såg ut att kunna skrälla efter att ha gjort cupens första mål och dessutom 
vinna första halvlek. I andra kom dock Dalkurd tillbaka och vände till klara 3-1

AIK - GAIS 1-0 (1-0) P 3495
AIK tog emot Göteborgarna i ett Versal/akronym-derby på Skytteholms IP. Mycket folk på läktarna 
och bra uppslutning från GAIS (Slutsålt på förhand). Det kom ett tidigt mål när Avdic gav hem-
malaget ledningen. I övrigt ganska uddlöst och GAIS tilläts sticka upp några gånger för kvittering-
schanser - så blev det dock inte och AIK kunde ta alla poängen trots en ganska medioker insats.

Grupp 2
Värnersborg FK - Halmstad BK 2-2 (1-0) P 812
Div 2-lag igen som vann första halvlek med 1-0. Här räckte det dock till en poäng då nyblivna 
allsvenska HBK bara mäktade att kvittera två ggr. Detta trots att Danielsson i hemmalaget blivit 
utvisad vid ställningen 1-1.

Norrköping - Örgryte 1-1 (0-0)
Norrköping hade ett visst övertag I matchen men Örgryte visade att de inte skulle bjuda på något 
under matchen. Efter drygt 70 minuter kunde dock Norrköping få hål på nyblivna Superettanla-
get (ÖIS gick upp från Div 1 Södra I höstas. Göteborgarna gav dock inte upp och kunde kvittera 
i matchens slutskede - inte helt orättvist. Johan Elmander, som anslöt till ÖIS under hösten men 
spelade inga matcher pga stängt transferfönster, spelade hela matchen för ÖIS och spelade fram till 
kvitteringsmålet. I Norrköping spelade Sebastian Andersson 

Grupp 3
IFK Göteborg - Ljungskile 3-2 (3-0) P: 2 221
Ljungskile (numera div 1 södra, åkte ur Superettan) fick ersätta Ängelholm som utgått ur cupen 
(dragit sig ur) då de fick platsen som “bästa förlorande lag”. Detta eftersom man ville från tävling-
sledningen undvika att Grupp 3 endast skulle bestå av tre lag av sportsliga skäl.
Lagen hade varsin bra halvlek på Bravida Arena (Häckens hemma) där Göteborgs första blev 
avgörande.
Armeiska-Syrianska - Sirius 0-5 (0-2)
Sirius gästade Södertälje Arena (ArmeiskaSyrianska spelar normat på Brunna IP i Norsborg) och 
övertygade när man slog tillbaka Armeiska-Syrianska (Div 1 Norra) med hela 5-0. Bra start på 
säsongen får man säga. Även om ett allsvenskt lag förväntas vinna mot lag två serier under vet vi 
alla att det inte är lätt att göra på beställning. Speciellt inte i februari när spelarna inte är helt igång 
ännu. 



Svenska Cupen

Grupp 4
Ytterhogdals IK - Falkenberg 0-3 (0-0) P 214
Div 3-laget bjöd på motstånd i en halvlek innan Falkenberg gjorde mål i inledningen av andra halv-
lek. Hampus Nilsson vaktade FFFs mål och gjorde att laget höll nollan för första tävlingsmatchen 
sedan hösten 2015 

Elfsborg - Värnamo 2-2 (1-0)
Elfsborg hade nog hoppats kunna slå Superettanlaget men det visade sig bli lite svårare än väntat. 
Elfsborg tog visserligen ledningen med 1-0 i första halvlek på Borås Arena men på tre minuter 
knappt tio minuter in i andra halvlek hade Värnamo vänt på steken. Elfsborg kunde dock kvittera 
en kvart senare till 2-2 ett resultat som stod sig matchen ut. Per Cederqvist spelade hela matchen 
för Värnamo och gjorde 1-2 målet.

Grupp 5
Kalmar - Trelleborg 1-1 (0-0)
På en fotbollsplan utan orrdentliga läktare, Gastens IP, tog Kalmar emot Trelleborg inför en fåhöv-
dad publik. I tv-sändingen ekade det när spelarna ropade till varandra. Inspirationen infann sig inte 
riktigt såg det ut som. Det dröjde till fem sjättedelar av matchen var spelade innan bortalaget kunde 
ta ledningen. Ytterligare tio minuter senare hade Kalmar återställt läget till lika och matchen slutade 
1-1.

Landskrona - Gefle 2-1 (1-0)
Landskrona IP, på en konstgräsplan bakom huvudarenan kom Gefle på besök. Gefle som åkte ur 
Allsvenskan och laddar om för Superettan. Landskrona tar nya tag efter att missat uppflyttning från 
DIv 1 södra (både ettan och tvåan Örgryte resp Norrby gick upp) när laget slutade trea i serien. 
Här var dock hemmalaget starkast och gästerna fick sitt reduceringsmål först i 90:e minuten genom 
Johan Oremo. Även Makondele spelade för Gefle (89 min)

Grupp 7
Östersund - Varberg 2-1 (1-0) P: 1 300
Ghoddos gav hemmalaget ledningen men gästande superettanlaget kvitterade med tjugo minuter 
kvar att spela. I 94:e minuten kunde Ghoddos säkra segern med sitt andra mål för dagen.

Nyköping BIS - Hammarby 2-3 (1-3) P: 2 800
I första halvlek tog HaIF ledningen med 3-0 efter bland annat ett straffmål (nää..?). Nyköping kom 
dock in i matchen igen och gjorde 1-3 innan paus och dominerade andra halvlek. Enligt rapport 
hade gästerna endast enstaka (en?) målchans i andra halvlek medan hemmalaget var nära att kvit-
tera. Det blev dock bara ett reduceringsmål - trots att gästerna fick Solheim utvisad med drygt tjugo 
minuter kvar. Solheim drog på sig två varningar inom loppet av tre minuter.

Grupp 8
Örebro - Åtvidaberg 1-1 (1-0) 
Örebro hade länge 1-0 med i matchens slutskede kvitterade gästerna. 

BKV Norrtälje - Häcken 0-4 (0-1) P 606
I denna match hade div 2-laget Vargarna inte mycket att sätta emot regerande cupmästarna Häck-
en. Klara 4-0 ger Häcken ett bra utgångsläge i gruppen. Faltsetas gjorde ett inhopp i 69:e minuten



Svenska Cupen

Spelschema Gruppspelet Omgång 3 Svenska Cupen
Grupp 1

25 februari Kristianstad FC - AIK Kristianstads IP konstgräs
25 februari Dalkurd - GAIS Domnarvsvallen

5 mars GAIS - Kristianstad FC Valhalla 1 Konstgräs
5 mars AIK - Dalkurd Skytteholms IP 1

Grupp 2
25 februari Vänersborgs FK - IFK Norrköping FK Vänersvallen Nord Konstgräs
25 februari Halmstad - Örgryte IS FF Skedalahed 

4 mars Örgryte IS FF - Vänersborgs FK Valhalla 1 Konstgräs
4 mars IFK Norrköping FK - Halmstad Östgötaporten

Grupp 3
25 februari IK Sirius FK - Ljungskile SK Lötens IP Konstgräs
26 februari IFK Göteborg - Arameisk-Syrianska IFBravida Arena 

4 mars Ljungskile SK - Arameisk-Syrianska IF Uddevalla Arena Konstgräs
4 mars IFK Göteborg - IK Sirius FK Bravida Arena 

Grupp 4
25 februari Falkenbergs FF - IFK Värnamo Kristineslätts IP
26 februari Ytterhogdals IK - IF Elfsborg Fotbollshallen, Ljusdal

5 mars IFK Värnamo - Ytterhogdals IK Ljusseveka konstgräs
5 mars IF Elfsborg - Falkenbergs FF Borås Arena, Borås

Grupp 5
26 februari Gefle IF FF - Trelleborgs FF Gavlevallen 
26 februari Landskrona BoIS - Kalmar FF Landskrona IP E-plan konstgräs

4 mars Trelleborgs FF - Landskrona BoIS Vångavallen D-plan konstgräs
4 mars Kalmar FF - Gefle IF FF Gasten IP

Grupp 6
26 februari Helsingborgs IF - Degerfors IF Olympiafältet
27 februari Brommapojk. - Djurgården Tele2 Arena 

4 mars Degerfors IF - IF Brommapojkarna Stora Valla B-plan
4 mars Djurgården - Helsingborgs IF Tele2 Arena 

Grupp 7
25 februari Nyköpings BIS - Östersund Rosvalla IP KG A
26 februari Hammarby - Varbergs BoIS FC Tele2 Arena 

5 mars Varbergs BoIS FC - Nyköpings BIS Påskbergsvallen 
5 mars Östersund - Hammarby Jämtkraft Arena

Grupp 8
25 februari BKV Norrtälje - Örebro Norrtälje Sportcentrum Konstgräs
25 februari BK Häcken - Åtvidabergs FF Bravida Arena 

5 mars Åtvidabergs FF - BKV Norrtälje Kopparvallen
5 mars Örebro - BK Häcken Behrn Arena



DJURGÅRDEN

1.   Andreas Isaksson

30. Tommi Vaiho

2 . Tim Björkström

3 . Elliot Käck

4 . Jacob Une Larsson

5 . Niklas Gunnarsson          

12.  Jonathan Augustinsson

15 . Souleymane Kone

19 . Markus Hansson

27 . Kebba Ceesay

6 . Jesper Karlström

7 . Magnus Eriksson

8 . Kevin Walker

9 . Haris Radetinac

10.  Daniel Berntsen

14 . Besard Sabovic

16 . Kim Källström

18 . Kerim Mrabti

21 . Mihlali Mayambela

23. Joseph Ceesay

58 . Othman El Kabir

11 . Amadou Jawo

24 . Tino Kadewere

20 . Aliou Badji
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Nästa hemmamatch: Svenska Cupen omg 3:3  
4 mars 14:00 Djurgården - Helsingborg

DEGERFORS IF

1 Jesse Öst 

25 Oskar Klasson 

2 Jonas Olsson 

3 Hampus Zackrisson

4 Marcus de Bruin 

6 Erik Lindell

8 Andreas Holmberg 

14 Erik Sachs 

17 Emil Johansson

20 Christoffer Wiktorsson (K)

5  Kevin Gustavsson Stolpe 

7 Nikola Ladan 

11 Tobias Solberg 

13 Filip Stankovic 

15 Sebastian Ohlsson 

16 Govend Haidar 

21 Adrian Johansson

22 Oliver Nilsson 

9 Sargon Abraham 

18 Alexander Andersson 

19 Sphetim Hasani 

24 Andreas Jansson 
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Dagens domare: Mohammed Al-Hakim, Västerås


