


SISÄLTÖ
s.4  Kirjoittajien esittely ja sarjatauluveikkaukset
s.8  JV Salminen: Uusi TV-sopimus voi muuttaa pelikentän -    
  mutta kuka saa ja kenelle annetaan?
s.12  Jonne Lindblom: “Suomalaisten vaikeampi päästä tulevaisuudessa  
  Allsvenskanin kärkiseuroihin”
s.14  Vieraskynä: Taistelu Skånen herruudesta (@uefaranken)
s.18  Malmö FF
s.24  Helsingborgs IF
s.30  Kalmar FF
s.38  Falkenbergs FF
s.46  Göteborgin derbyt
s.52  BK Häcken
s.58  IFK Göteborg
s.64  IF Elfsborg
s.72  IFK Norrköping
s.80  Henkilökuva: Albin Granlund
s.84  Örebro SK
s.90  Henkilökuva: Alexander Ryssholm
s.94  AFC Eskilstuna
s.102  Tukholman derbyt
s.106  AIK
s.114  Djurgårdens IF
s.122  Henkilökuva: Gianluca Curci
s.124  Hammarby IF
s.132  Esittelyssä Bajen Fans Finland
s.134  IK Sirius
s.142  Norrlannin derby
s.146  GIF Sundsvall
s.154  Henkilökuva: Daniel Kindberg
s.158  Östersunds FK
s.166  Haastattelussa Jonne Lindberg
s.168  Perusfaktaa Allsvenskan-seuroista
s.176  Allsvenskan numeroina

Pelaaja-arvosteluiden suuntaa antava asteikko:
5 joukkueen megatähti, sarjan parhaimpia pelaajia
4 joukkueensa kantavia hahmoja, aina terveenä avauksessa
3 runkopelaaja, avaa vähintään puolet peleistä
2 avuksessa alle 50% peleistä, saattaa nousta runkopelaajaksi
1 hajaminuutteja tai vain silloin tällöin avauksessa. Nuori pelaaja tai lähtökuopissa oleva

Kaikki pelaajien arvot otettu sivustolta fotbolltransfers.com Ti
fo

ilu
a 

en
ne

n 
M

M
-k

ar
si

nt
ao

tte
lu

a 
R

uo
ts

i-R
an

sk
a.

 R
uo

ts
i v

oi
tti

 2
-1

 O
la

 T
oi

vo
se

n 
ka

uk
ol

au
ka

uk
se

lla
. K

uv
a:

 S
eb

as
tia

n 
Pu

nd
ar

s





Ruotsifutis-tiimin keskiarvot



R u o t s a l a i n -
en jalkapallo on ollut 
kasvu-uralla jo vuosia. 
Esimerkiksi uudistunut 
stadionkanta, nousevat 
katsojamäärät ja hyvä eu-
romenestys ovat paran-
taneet seurojen toimint-
aedellytyksiä, lisänneet 
mielenkiintoa ja syn-
nyttäneet itseään ruo-
kkivan positiivisen ki-
erteen.

Jalkapallo on toki 
ollut Ruotsissa suosittua 
ennenkin, etenkin 1950– 
ja 1960-luvuilla, mutta 
taloudellisesti ruotsalain-
en seurajalkapallo on as-
tumassa aivan uudenlai-
seen aikakauteen.

Allsvenskanin ja 
Superettanin seuroja edu-
stava yhteinen organi-

saatio Svensk Elitfotboll 
teki kevättalvella 2017 
uuden tv-sopimuksen. 
Discoveryn kanssa tehty 
viisivuotinen diili tuo 
Allsvenskanin ja Super-
ettanin seuroille noin 550 
miljoonaa kruunua eli 
vajaat 53 miljoonaa eu-
roa vuosittain kaudesta 
2020 alkaen. Yli 20 vuot-
ta ruotsalaista jalkapalloa 
kanavillaan näyttänyt C 
More maksaa viimeis-
en sopimuskautensa 
2016–19 aikana seuroille 
noin 230 miljoonaa kru-
unua (reilut 22 miljoo-
naa euroa) kaudessa, eli 
pelkästään tv-sopimuk-
sen arvo yli kaksinker-
taistui.

Samoilla vauhdeilla 
SEF otti ilon irti myös 

Ruotsin rahapelijärjest-
elmästä, joka siirtyi 
vuoden 2019 alussa li-
senssimalliin. Valtio-
llinen peliyhtiö Svenska 
Spel sysättiin syrjään, 
ja vuodesta 2020 al-
kaen Allsvenskania ja 
Superettania tukee Kin-
dred, jonka tunnetuin 
brändi lienee Unibet. 
Kindred-sopimus tuo 
SEF:lle eli kahden ylim-
män sarjatason seuroille 
150 miljoonaa kruunua 
kaudessa, 60 miljoonaa 
vuosittaista kruunua en-
emmän kuin entinen so-
pimus Svenska Spelin 
kanssa. Kindred-sopimus 
on kuusivuotinen.

Yhteiseen kirstu-
un kilahtaa siis jatkossa 
pelkästään näiden sopi-
musten myötä noin 380 
miljoonaa kruunua aiem-
paa enemmän, 36,4 mil-
joonaa euroa kaudessa. 
Ei ihme, että keskustelu 
ruotsalaisen jalkapallon 

tulevaisuudesta on kiih-
tynyt.

Ajatuksen tasolla 
yhtälöä voi pitää yksink-
ertaisena. Mitä enem-
män rahaa, sitä parempia 
pelaajia, sitä laaduk-
kaampaa jalkapalloa, sitä 
enemmän kiinnostusta, 
sitä enemmän eurome-
nestystä ja lopulta taas 
sitä enemmän rahaa. 
Ainakin suurseurojen 
näkökulmasta logiikka 
on aukoton. Näin kitka-
ton muutos silti tuskin 
tulee olemaan.

Joidenkin ar-
vioiden mukaan 
Allsvenskan-kaudes-
ta 2019 tulee joillekin 
elämän ja kuoleman 
kausi. Uusi tv-sopimus 
astuu voimaan vasta vuo-
den kuluttua, mutta tällä 
kaudella ratkaistaan, ket-
kä ovat jakamassa suur-
ta Allsvenskan-pottia 
kaudella 2020. Putoam-
isen väitetään olevan 

kalliimpaa kuin koskaan, 
ja kaiken lisäksi kyse 
on nollasummapelistä. 
Vaikka kaikki jouk-
kueet pelaisivat hyvin, 
kaksi joukkuetta putoaa 
suoraan Superettaniin ja 
kolmas karsii.

Tämä teoria voi-
taneen kumota ja jopa 
kääntää päälaelleen. Tänä 
vuonna Allsvenskani-
sta putoaminen on itse 
asiassa halpaa. Uusi 
tv-sopimus ei koske 
vain Allsvenskania, vaan 
kahta ylintä sarjatasoa 
ylipäätään. Myös Su-
perettanin tv-tulot nou-
sevat, vaikkeivät yhtä 
paljon kuin pääsarjas-
sa. Vielä tänä vuonna 
Allsvenskanin huonoim-
mat saavat tv-potista alle 
yhdeksän miljoonaa kru-
unua per seura. Vuonna 
2020 Superettanin nel-
jäskin saa enemmän.

Tällä kaudella 
Allsvenskanista putoava 

pääsee siis putoamises-
ta huolimatta jatkossa 
kiinni entistä parempiin 
rahoihin, kunhan ei koe 
täydellistä urheilullista 
romahdusta, ja voi paran-
taa edellytyksiään palata 
pääsarjaan. Uusi malli 
haastaakin lähinnä seura-
johtamista: pelaajabudje-
tin nostamisen sijaan nyt 
voi olla oivallinen aika 
rakentaa seuran raame-
ja parempaan kuntoon 
putoamisen uhallakin. 
Tällaista laskuvarjoa ei 
ennen ole ollut tarjol-
la.

Tosiasiassa vasta 
kausi 2020 on se, jolloin 
putoamisesta tulee toden 
teolla kallista. Silloin 
Allsvenskanin ja Su-
perettanin välinen kuilu 
kasvaa uusiin mittoihin. 
Kaudesta 2020 eteenpäin 
Allsvenskanin jumbokin 
saa kaudessa yli seit-
semän miljoonaa kruunua 
enemmän tv-rahaa kuin 

Superettanin mestari. 
Siitä saattaa myös alkaa 
aikakausi, jolloin perin-
teiset urheiluihanteet jou-
tuvat ahtaalle.

Tällä hetkellä 
Allsvenskanin seurat 
saavat tv-rahoista kolme 
neljäsosaa, Superettani-
in jaettavaksi jää 25 
prosenttia. Tähän ei ole 
tiedossa muutosta, mutta 
absoluuttisten summien 
kasvu repii kuilua sarjo-
jen välille. Superettaniin 
vuotaa rahaa enemmän 
kuin koskaan aiemmin, 
mutta todennäköisesti 
toisen sarjatason seurat 
ovat silti suhteessa köy-
hempiä kuin koskaan 
aiemmin.

Uudenlaiset rik-
kaudet ovat tuoneet 
ruotsalaisen futiksen 
vedenjakajalle. Lähivu-
osina saatetaan tehdä 
suuria ratkaisuja sen suh-
teen, miltä Allsvenskan 
ja Superettan jatkossa 

näyttävät. Vastakkain 
ovat markkinatalouden 
lainalaisuudet ja perin-
teinen, ehkä idealisti-
nenkin käsitys mahdolli-
suuksien tasa-arvosta ja 
kilpailukyvystä.

Jos mennään mark-
kinatalouden ehdoilla, 
Allsvenskanin seuroilla 
on perusteltu syy väit-
tää, että nykyinenkin 
neljäsosa tv-rahoista on 
liian suuri potti makset-
tavaksi Superettan-seu-
roille. Kaudella 2017 
esimerkiksi Superettanin 
seurojen yhteenlasketut 
tulot olivat noin viideso-
sa Allsvenskan-seuro-
jen lukemista. Super-
ettanin yleisökeskiarvo 
on viime vuosina ollut 
noin 16–20 prosenttia 
Allsvenskanin keskiar-
vosta. Viime kaudella 
Superettanin yleisöke-
skiarvo oli jopa 27 
prosenttia Allsvenskanin 
vastaavasta, mutta tilas-

UUSI TV-SOPIMUS VOI MUUTTAA PELIKENTÄN – MUTTA KUKA SAA 
JA KENELLE ANNETAAN?

Kasvaako ero isojen ja pienien seurojen välillä uusien sopimuksein myötä? Kuva cupin karsintaottelusta Landskronan ja Elfs-
borgin välillä 2017. Kuva: Sebastian Pundars

Kuva: Bildbyrån



toa vääristää Dalkurd, 
joka pelasi viime kaudel-
la Allsvenskania pahim-
millaan satojen katsojien 
edessä.

Markkinatalousa-
jattelun voi viedä tätäkin 
pidemmälle. Osa pääsar-
jaseuroistakin ottaa en-
emmän rahaa kuin tuo 
pöytään. Maalaisjär-
jen, historian ja erilais-
ten lukujenkin valos-
sa on selvää, että AIK, 
Djurgården, Hammar-
by, Malmö FF ja IFK 
Göteborg ovat ne seurat, 
jotka ovat ruotsalaisen 
jalkapallon kasvun vetu-
reita. Eikö keskimäärin 
20 000 katsojan edessä 
kotiottelunsa pelaavaa 
Hammarbytä pidäkin pal-
kita avokätisemmin kuin 
vaikkapa GIF Sundsval-
lia, jonka valtakunnal-
linen mediahuomio on 
hyvin vähäistä?

Viime vuonna 
edellämainitut seur-
at tekivätkin Malmön 
johdolla aloitteen, jos-
sa ehdotettiin rahanja-
koa pohtivan työryhmän 
perustamista. Aloite 
äänestettiin nurin, mutta 
jo sen tekeminen osoitti, 
että kysymys askarrut-
taa suurseuroja, eikä ole 

vaikea päätellä, haluavat-
ko ne suuremman vai pi-
enen palan kakusta.

Jos suurseurat saa-
vat tahtonsa läpi, ke-
hitys kulkee Ruotsis-
sa samoja latuja kuin 
monissa suuremmissa 
sarjoissa jo aiemmin: 
muutama suurseura 
kaappaisi leijonanosan 
tuloista. Se antaisi niille 
mahdollisuuden pönkit-
tää asemaansa ja saat-
taisi tehdä Allsvenskan-
istakin liigan, jossa vain 
muutamalla osallistujalla 
on aito mestaruusmah-
dollisuus. Se olisi ain-
akin joidenkin silmissä 
imagotappio liigalle, jon-
ka hohto perustuu mon-
ien mielestä pitkälti juuri 
yllätyksellisyyteen ja Eu-
roopan kärkitason kat-
somokulttuuriin.

Joidenkin mielestä 
sarja on tosin jo jakau-
tunut. Erinomaista Den 
Osynliga Handen -blogia 
kirjoittava Kristof Vogel 
huomauttaa, että viimeis-
en kymmenen vuoden 
aikana vain viisi eri jouk-
kuetta on voittanut me-
staruuden ja että viime 
vuosien nousijajoukkue-
iden Allsvenskan-taival 
on yleensä jäänyt lyhy-

Allsvenskanin voittaja pääsee nostaman Lennart Johanssonin pokaalia. Kuva: Anders Henrikson

eksi.
Silti Allsvenskan 

kestää vertailun verrok-
keihinsa enemmän kuin 
hyvin. Tätä kirjoitet-
taessa Ruotsi on Uefan 
liigarankingissa sijalla 
22. Samaisella kymme-
nen vuoden periodilla 
Norjassa (sija 23), Ky-
proksella (18), Sveit-
sissä (17) ja Kreikassa 
(14) on ollut kolme eri 
mestaria, Skotlannis-
sa (20), Serbiassa (19) 
ja Kroatiassa (15) kak-
si. Valko-Venäjällä (21) 
BATE Borisov on ylhäi-
sessä yksinäisyydessään. 
Kreikassa on ollut vain 
viisi eri mestaria koko 
liigahistorian aikana. 
Allsvenskanissa me-
stari vaihtuu siis ver-
rattain usein, ja AIK:n, 
Hammarbyn ja Malmön 
kaltaiset suurseurat ovat 
käyneet tällä vuositu-
hannella divarissakin. 
Djurgården ”pääsi” kar-
sintoihin asti. Kilpailu on 
Ruotsissa erittäin hyvällä 
tolalla.

Markkinatalouden 
ehdoilla meneminen so-
pisi suurseuroille main-
iosti. Se turvaisi niiden 
aseman pitkäksi aikaa. 
Jos joku epäilee mah-

dollisen harvainvallan 
latistavan kiinnostuksen 
Allsvenskania kohtaan, 
vasta-argumentteja riit-
tää. Espanjan, Englan-
nin, Italian, Saksan ja 
Ranskan kaltaisissa lajin 
suurmaissa on korkein-
taan kourallinen aitoja 
mestariehdokkaita, eikä 
se ole estänyt sarjoja ja 
suurseuroja kasvamasta. 
Sille, mitä pienemmille 
ja alemmilla sarjatasoil-
la pelaaville seuroille 
tapahtuu, ei ole annettu 
niin suurta painoarvoa. 
Jalkapallossa on enem-
män rahaa kuin koskaan, 
mutta se keskittyy la-
jin absoluuttiselle huip-
ulle.

Mutta mistä 
jalkapallossa on lopulta 
kyse? Mitkä ovat sen ke-
skeiset arvot? Ruotsissa 
futis on tähän asti ollut 
kansan peli, jota johdeta-
an yhdistysdemokratian 
voimin. Rahaa on tul-
lut siinä sivussa, jos on. 
Lähivuosina nähdään, 
kääntääkö uusi tv-sopi-
mus kelkan. Rahavirta 
luo ennennäkemättömiä 
mahdollisuuksia, mut-
ta kenen kustannuksel-
la?

Tulevaisuudessa mestareiden tulot kasvavat entisestään. Kuva: Emil Langvad/TT



P e l a a j a - a g e n t t i 
Jonne Lindblomin mie-
lestä kotimaiset seurat 
kuitenkin hyötyvät uud-
esta tv-sopimuksesta 
ruotsalaisten paremman 
maksukyvyn ansiois-
ta.

Vanha tv-sopimus 
toi Allsvenskan-seuroille 
suoraa rahaa 1-2 miljoo-
naa euroa. Ensi vuon-
na voimaan astuva uusi 
isompi sopimus tuplaa 
Allsvenskanin seuroil-
le maksettavan osuud-
en, mutta myös Super-
ettanissa pelaavat seurat 
tulevat voimaan paljon 
paremmin taloudellis-

esti. Arvioiden mukaan 
vuonna 2020 toiseksi 
korkeimman tason kärk-
iseurat saavat sopimuk-
sen ansiosta vajaa 2 
miljoonaa euroa. Miten 
tämä kaikki sitten vaikut-
taa suomalaispelaajien 
mahdollisuuksiin päästä 
pelaamaan Ruotsin ken-
tille? 

Vuonna 2010 
Allsvenskanissa pelasi 
peräti 19 suomalaispelaa-
jaa. Noista ajoista käyrä 
on osoittanut tasaises-
ti alaspäin ja tulevalla 
kaudella näemme län-
sinaapurissa vain kuusi 
suomalaispelaajaa. Ky-

syimme pelaaja-agent-
ti Jonne Lindblomilta 
mistä negatiivinen trendi 
johtuu

”Suomalaispelaa-
jien hinnat ovat nous-
seet kun taas esimerkik-
si Islannista on saanut 
laadukkaita pelaajia 
edullisesti. Samaan 
aikaan täytyy huomioida 
myös se, että Suomes-
sakin palkkataso on 
noussut. Esimerkiksi 
HJK pystyy maksamaan 
parempaa palkkaa kuin 
monet Allsvenskan-seur-
at, joten miksi lähteä 
Ruotsiin taistelemaan 
putoamista vastaan kun 

Helsingissä voi taistella 
mestaruudesta ja pelata 
europelejä.”

Vaikka Lindblo-
min mukaan suomalaiset 
pelaajat ovat skoutattu 
Ruotsissa aika hyvin, 
uusi tv-sopimus kuiten-
kin antaa pienemmille 
Allsvenskan-seuroil-
le sekä Superettanissa 
pelaaville joukkueille 
paremmat resurssit pelaa-
jien tarkkailuun Suomes-
sa.

”Uuden tv-so-
pimuksen myötä 
suomalaispelaajien tie 
Allsvenskanin isoihin 
seuroihin vaikeutuu, kos-

“Suomalaisten vaikeampi päästä tulevaisuudessa Allsvenskanin kärk-
iseuroihin”

ka seuroilla on varaa 
panostaa rahallises-
ti enemmän valmiisiin 
pelaajiin. Uskoisin että 
Allsvenskanin keskikas-
tin ja häntäpään seurat 
tulevat olemaan niitä, 
jotka keskittyvät jatkos-
sa tarkkailemaan Veik-
kausliiga-pelaajia paljon 
enemmän.”

”Viime vuosina 
Allsvenskanin häntäpään 
joukkueet ja Superettanin 
isoimmat seurat ovat 
keskittyneet etsimään 
lähinnä ilman sopimus-
ta olevia pelaajia, mutta 
tämä saattaa muuttua 
uuden tv-sopimuksen 

myötä. Jos nämä seur-
at pystyvät maksamaan 
pieniä siirtokorvauksia 
tulevaisuudessa, on tästä 
tv-sopimuksesta hyötyä 
myös suomalaisille seu-
roille.”

Monesti kuulee 
kritiikkiä kun suoma-
laispelaajat lähtevät 
Superettaniin tai Nor-
jan toiselle sarjatasolle. 
Vaikka Lindblomin mie-
lestä onkin todennäköistä 
että tulevaisuudessa näin 
tapahtuu useammin, ei 
se välttämättä ole huo-
no asia pelaajien itsensä 
kannalta. 

”Ei kukaan siirry ra-

han takia Ruotsin tai Nor-
jan toiselle sarjatasolle, 
mutta tosiasia on se, 
että jokainen Suomessa 
pelaava haaveilee ulko-
mailla pelaamisesta ja 
noista sarjoista on paljon 
helpompi päästä eteen-
päin kuin Veikkauslii-
gasta.”

Vaikea tietysti en-
nustaa tulevaa ja miten 
uusi tv-sopimus tulee vai-
kuttamaan. Ennusmerkit 
siitä, että taloudellinen 
kuilu Suomen ja Ruotsin 
välillä tulee kasvamaan, 
ovat kyllä vahvasti il-
massa. Kuten yllä ole-
va taulukko kertoo, ensi 

vuonna Allsvenskanin 
peräpäässä seurat tienaa-
vat noin 500 000 € enem-
män kuin tämän vuoden 
mestari, jolle lohkeaa 
vanhasta sopimuksesta 
noin 1,7 miljoonaa eu-
roa. 

Ensi vuonna me-
starille muuten napsahtaa 
tilille vajaa 4 miljoonaa 
euroa. Mitä HJK olisi, 
jos se saisi vuosittain 
kärkipäähän sijoittumalla 
tuollaisen summan? 

@Finsvenskan

Miten TV-rahat ovat jakautuneet ja jakautuvat sijoitusten mukaan.



TAISTELU SKÅNEN 
HERRUUDESTA

Viimeksi Hel-
singborgs IF nousi 
Allsvenskaniin kauden 
1992 päätteeksi. Itselle-
ni, Malmössä helsingbor-
gilaisille vanhemmille 
syntyneenä, luulisi tämän 
olleen jotenkin suuri het-
ki, kun saisi vihdoin näh-
dä oikean Skånederbyn. 
Mutta minulla oli vaikea 
nähdä Helsingborgia 
minkäänlaisena kilpaili-
jana Malmö FF:lle, saati 
Allsvenskanin suurseura-
na, mitä he joskus oli-
vat.

Oma kuvani Hel-
singborgista muodos-
tui nopeasti, kun aloin 
seuraamaan jalkapalloa. 
Joka kerta kun lapsena 
sanoin kotona ”MFF”, 
vastaus kuului ”HIF”, 
mutta kun tarkastelin 
Sydsvenskanin jalkapal-
lotaulukkoja, sain etsiä 
pitkään ennen kuin Hel-
singborg tuli vastaan. 
MFF oli useimmiten 
Allsvenskanin kärjessä, 
kun Helsingborg oli 
puolestaan valunut kol-
mannelle sarjatasolle, 

missä vastustajat koos-
tuivat lähinnä Malmön 
kortteliseuroista ja 
smålandilaisista pik-
kukyläjengeistä.

H e l s i n g b o rg i l l a 
oli pitkään tuttu nimi 
Allsvenskanissa ja se 
oli taloudellisesti hyvin 
hoidettu seura. Seuraa 
kutsuttiin tuolloin 
nimellä Mjölkkossan 
hyvän talouden vuoksi, 
mutta nykypäivänä ter-
miä käytetään lähinnä 
ironisesti. Alamäki alkoi 
1960-luvulla, ja kauden 

1968 päätteeksi Helsing-
borg putosi Allsvenskan-
ista, josta alkoi pitkä ja 
synkkä ajanjakso seuran 
historiassa.

Vaikka en itse ole 
ymmärtänyt suuruutta 
MFF:n ja HIF:in väli-
sissä otteluissa, 28 700 
katsojaa tiesi paremmin 
suunnatessaan Malmö 
stadionille kaudella 
1993. 

Silloin pelattiin en-
simmäinen Skånederby 
25 vuoteen, vuonna, jol-
loin Ruotsin jalkapal-
lo eli katsojakriisissä 
ja Malmösta oli tullut 
j ä ä k i e k k o k a u p u n k i . 
Malmön yleisökeskiarvo 
oli tuolla kaudella 5 800, 
ja ilman derbyä Helsin-

borgia vastaan keskiarvo 
ei edes yltänyt neljään tu-
hanteen.

Mutta tuo derby 
olikin ikimuistoinen. 
Muuan Henrik Lars-
son iski Helsingborgille 
0-3-lukemat taululle 
toisen puoliajan alus-
sa ja peli olisi pitänyt 
olla selvä. Maali oli 
Larssonin ensimmäinen 
Allsvenskanissa. Lopus-
sa Malmö kuitenkin kiri 
tasoihin ja ottelu päät-
tyi 3-3. Unholaan jäänyt 
Jonas Axeldal tuli vaih-
dosta kentälle ja iski ky-
mmenen minuutin aika-
na kaksi maalia ja antoi 
yhden maaliin johtaneen 
syötön suuryleisön 
edessä. Itse olin samaan 
aikaan Söderstadionil-
la katsomassa Super-
ettan-ottelua Hammar-
byn ja Enköping välillä, 
ja jouduin tyytymään 
tulostaulun tulosseuran-
taan.

--
Skånederbyjen tär-

keys Malmölle välittyy 
tarinasta, jossa se auttoi 
Helsingborgin alasarjois-
ta ylöspäin

Malmö FF:n 
puheenjohtaja Hans Ca-
valli-Björkman rohkaisi 
Helsingborgilaista teol-
lisuusjohtajaa Ingvar 
Wenehedia jättämään 
MFF:n hallituksen 
siirtyäkseen Helsing-
borgin puheenjohtajaksi. 
Kaupan päälle silloin-
en kolmosdivisioonan 
seura sai Malmö FF:n 
kokeneen maalivahdin 
Janne Möllerin (torjui 
muun muassa neljä vi-
idestä rangaistuspotkusta 
Euroopan Cupissa Mag-

deburgia vastaan 1975) 
ja pari muuta vahvis-
tusta taivaansinisiltä. 
Kaikki tämä sen vuoksi 
että Helsingborg nou-
sisi Allsvenskaniin ja 
Malmössä jalkapallohuu-
ma heräisi eloon.

Wenehed otti ohjat 
käsiinsä 1989, ja 1992 
hänen projekti oli valmis. 
Silloin Helsingborg käytti 
hyväkseen Allsvenskanin 
laajentumista 14 jouk-
kueeseen, ja HIF onnistui 
varmistamaan paikkansa 
Allsvenskanissa karsin-
tapelien kautta.

--
E n s i m m ä i n e n 

Allsvenskan-ottelu jouk-
kueiden välillä pelattiin 
Olympialla Helsingbor-
gissa vuonna 1931. Sil-
loin Hälsingborgs IF oli 
vakiintunut kärkijouk-
kue Allsvenskanissa, 
kun Malmö pelasi vielä 
ensimmäistä kautta sar-
jassa. Ottelu päättyi odo-
tetusti: kotijoukkue ajoi 
tulokkaiden yli ja voit-
ti 5-2, eikä kiinnostus 
ottelua kohtaan ollut ko-
vin iso. Yleisömääräksi 
kirjattiin 5 309 katsojaa, 
jota voidaan verrata koko 
Allsvenskanin yleisöke-
skiarvoon, joka oli 7 500 
paikkeilla.

Ensimmäinen ker-
ta kun Skånederbyä 
HIF:in ja MFF:n vä-
lillä seurasi yli 10 000 
katsojaa ei itse asiassa 
ollut Allsvenskanissa, 
vaan Division 2 Sö-
drassa (silloin toiseksi 
korkein sarjataso) kev-
äällä 1936. HIF oli pu-
donnut Allsvenskanista 
sarjajumbona, ja Malmö 
FF oli jo kautta aiem-

min pakkopudotettu 
korkeimmalta sarjatasol-
ta amatöörisääntöjen 
rikkomusten seuraukse-
na. 

Joukkueet kohtasiv-
at sarjafinaalissa toiseksi 
viimeisellä kierroksella, 
ja HIF:in oli pakko voit-
taa 4-0 mieliäkseen kar-
sintaan. Malmö kuiten-
kin voitti 3-0 12 475 
katsojan edessä, ja nousi 
lohkovoittajana karsin-
nan kautta Allsvenskani-
in, kun HIF sai odottaa 
vielä vuoden verran nou-
sua.

Va s t a a v a n l a i s i a 
yleisömääriä nähtiin 
seuraavan kerran vasta 
vuonna 1943, kun Malmö 
onnistui voittamaan en-
simmäisen mestaruuden 
(kaudella 1943-44). Sen 
jälkeen – pois lukien joi-
takin poikkeustapauksia 
1960-luvulla – ottelut 
Malmö FF:n ja Helsing-
borgs IF:n välillä ovat 
olleet yleisöä vetäviä der-
byjä ainokaisten skåne-

laisten Ruotsin mesta-
reiden välillä.

HIF on voittanut 
mestaruuden seitsemän 
kertaa, ja Malmö voitti 
kultaa jo 20:nnen kerran 
kauden 2017 päätteek-
si, jolloin Helsingborg 
puolestaan pelasi Super-
ettanissa.

Kun MFF ja HIF jäl-
leen kerran ottavat mittaa 
toisistaan parin vuoden 
tauon jälkeen, on seu-
roilla täysin päinvastai-
set lähtökohdat. Malmön 
talous on parempi kuin 
kellään muulla Allsvens-
kanissa, kun HIF vastaa-
vasti taistelee jatkuvasti 
alijäämää vastaan erilai-
silla kriisisuunnitelmilla 
ja -ratkaisuilla. Paineet 
ovat Malmön niskassa, 
jolle kaikki paitsi mesta-
ruus on fiasko, kun taas 
helsingborgiläiset voivat 
olla tyytyväisiä, jos eivät 
joudu putoamiskamppai-
luun ja voittavat Malmön 
Skånederbyissä.

Mikä ihmeen @uefaranken?
Uefaranken, eli Lennart Hedstigen, seuraa pääosin ruotsalaisjouk-
kueiden rankingpisteitä kansainvälisissä kilpailuissa. Hänestä voi 
myös olla apua, kun ihmettelet sinun Veikkausliigajoukkueesi 
mahdollisia vastustajia europeleissä.

Twitter | Kotisivut

Helsingborgin tifoilua. Kuva: Guillaume Baviere



Förra gången Hels-
ingborgs IF gjorde come 
back i Allsvenskan var 
1993. Som uppväxt i 
Malmö med föräldrar 
från Helsingborg borde 
det varit ett stort ögon-
blick, att äntligen få se ett 
riktigt Skånederby. Men 
jag hade svårt att betrak-
ta Helsingborg som en 
konkurrent till Malmö 
FF och såg dem knap-
past som den allsvens-
ka storklubb de en gång 
var. 

Min bild av HIF satte 
sig tidigt, när jag började 
intressera mig för fot-
boll. Varje gång jag som 
barn sa ”MFF” hemma 
fick jag till svar ”HIF”. 
Men när jag stavade mig 
igenom Sydsvenskans 
fotbollstabeller fick jag 
leta länge innan Hels-
ingborg dök upp. MFF 
toppade allt som oftast 
Allsvenskan medan Hel-
singborgs IF hade gått 

ner sig i tredjeligan där 
de mötte kvarterslag 
från Malmö och klubbar 
från obskyra småländska 
småorter. 

Helsingborg hade 
länge sin självskrivna 
plats i Allsvenskan och 
var en välmående klubb 
som fick smeknamnet 
”Mjölkkossan” för sin 
goda ekonomis skull. 
Idag används det sme-
knamnet bara ironiskt. 
Det var på 1960-talet det 
började gå utför och 1968 
fick Helsingborg lämna 
Allsvenskan för en lång 
och mörk period i klub-
bens historia. 

Trots att jag inte 
förstått det stora med 
mötet mellan MFF och 
HIF på Malmö Stadion 
1993 var det 28 700 per-
soner som visste bättre. 
Så många var på plats när 
det första riktiga Skåned-
erbyt på 25 år spelades. 
Och detta ett år när den 

svenska fotbollen var 
inne i en publikkris och 
Malmö blivit en hockey-
stad. MFF:s hemmasnitt 
det året slutade på 5 800 
åskådare, tar man bort 
derbyt mot Helsingborg 
nådde det inte ens upp till 
4000. 

Men vilket Skåned-
erby det blev! I början av 
andra halvlek satte HIF:s 
stjärnskott Henrik Lars-
son sitt första allsvenska 
mål i karriären vilket be-
tydde 0-3 och saken bor-
de varit klar. Men match-
en slutade 3-3 efter en 
vändning signerad inhop-
paren Jonas Axeldal: på 
tio minuter gjorde denne 
annars så bortglömde 
spelare två mål och en 
assist för Malmö FF inför 
storpubliken. Själv be-
fann jag mig på Södersta-
dion i Stockholm och såg 
superettanmatchen Ham-
marby-Enköping och fick 
följa dramat i Malmö via 

resultattavlan. 
--
Hur saknade de rik-

tiga Skånederbyna var 
från Malmös horisont 
förstår man av histo-
rien om hur Malmö FF 
hjälpte HIF upp ur divi-
sion 3-träsket. 

Malmö FF:s ord-
förande Hans Ca-
v a l l i - B j ö r k m a n 
uppmuntrade den Hels-
ingsborgsbaserade indus-
triledaren Ingvar Wene-
hed att lämna MFF:s 
styrelse för att låta sig 
väljas till ordförande 
i HIF. Med på köpet 
fick division 3-klubben 
Malmö FF:s rutinerade 
stormålvakt Janne Möller 
(räddade bland annat 
fyra av fem straffar i en 
Europacupmatch mot 
Magdeburg 1975) och ett 
par andra förstärkning-
ar från MFF, allt för att 
få upp Helsingborg till 
Allsvenskan och öka 

intresset för fotbollen i 
Malmö. 

Wenehed tog över 
Helsingborgs IF 1989 
och 1992 var jobbet ut-
fört. Då utnyttjade HIF 
att Allsvenskan året 
därpå skulle utökas från 
10 till 14 lag och lyck-
ades via kval bli klara för 
Allsvenskan säsongen 
1993.

Det allra första 
allsvenska mötet mellan 
HIF och MFF ägde rum 
på Olympia i Helsing-
borg 1931. Då var Häls-
ingborgs IF ett etablerat 
topplag medan Malmö 
FF gjorde sin allsvenska 
debut. Matchen gick som 
förväntat: hemmalaget 
körde över nykomlingar-
na med 5-2 och intresset 

verkar inte ha varit över-
drivet stort. Publiksiffran 
skrevs till 5 309 personer, 
vilket kan jämföras med 
det allsvenska snittet den 
säsongen som låg på cir-
ka 7 500.

--
Första gången ett 

Skånederby mellan MFF 
och HIF lockade över 
10 000 åskådare var fak-
tiskt inte i Allsvenskan 
utan i division 2 södra 
(näst högsta serien) våren 
1936. Då hade HIF kom-
mit sist i Allsvenskan 
året innan och Malmö FF 
hade tvångsnedflyttats yt-
terligare ett år tidigare för 
brott mot amatörbestäm-
melserna. När lagen 
möttes i slutomgångar-
na var det ett toppmöte, 

men jag har inte lyckats 
få fram om matchen var 
direkt avgörande för vem 
som skulle få kvalplatsen 
till Allsvenskan. Malmö 
vann dock derbyt med 
3-0  inför storpubliken 
12 745 och kvalade sig 
upp till Allsvenskan med-
an HIF kom tvåa och fick 
vänta ytterligare ett år på 
uppflyttning. 

Sådana publiksif-
fror nådde man inte igen 
förrän 1943, då Malmö 
också lyckades ta sitt 
första guld någonsin 
(säsongen 1943-44). Se-
dan dess har – med några 
undantag på 1960-talet 
– mötena mellan Malmö 
FF och Helsingborgs IF 
varit publikdragande ri-
valmöten mellan de enda 

klubbarna från Skåne 
som vunnit SM-guld. 
HIF har sju medan MFF 
tog sitt tjugonde guld 
2017. Då spelade HIF i 
Superettan.

När MFF och HIF 
återigen möts efter två 
års uppehåll är det två 
klubbar med helt olika 
förutsättningar. Malmös 
ekonomi utklassar alla 
andra i Allsvenskan med-
an HIF kämpar med stän-
diga underskott och kris-
planer. All press kommer 
att vara på Malmö när de 
möts – allt annat än SM-
guld är fiasko – medan 
Helsingborg kan vara nö-
jda med att slippa botten-
strid och tvåla till Malmö 
i Skånederbyna. 

FAKTAA
Malmö FF ja Helsingborgs IF ovat kohdan-

neet 114 kertaa Allsvenskanissa. MFF on voittanut 
48 kertaa ja HIF 38 kertaa. 28 kertaa Skånederby on 
päättynyt tasapeliin.

Malmön suurin voitto: Kolme kertaa MFF 
on voittanut 5-0 kotikentällä (1949, 1965 och 
2003).

Helsingborgin suurin voitto: 1933 HIF voitti 
6-1 Olympialla.

Suurin yleisömäärä Malmössa: 29 280 kulta-
vuodella 1967 (HIF oli kolmas).

Suurin yleisömäärä Helsingborgissa: 26 154 
kun HIF oli kultataistelussa 1954 (HIF oli toinen ja 
MFF jäi seitsemänneksi).

FAKTA
Malmö FF och Helsingborgs IF har mötts 114 

gånger i Allsvenskan. MFF har vunnit 48 medan 
HIF har vunnit 38. 28 gånger har Skånederbyt slutat 
oavgjort.

Största seger Malmö: Tre gånger har MFF 
vunnit med 5-0 på hemmaplan (1949, 1965 och 
2003).

Största seger Helsingborg: 1933 vann HIF på 
Olympia med 6-1.

Mest publik Malmö: 29 280 guldåret 1967 (HIF 
kom trea).

Mest publik Helsingborg: 26 154 när HIF var 
inblandad i guldstriden 1954 (de kom tvåa och MFF 
slutade sjua).

19.8.1965, Bosse Larsson & Lasse Granström iskivät hattutempun, kun MFF voitti HIF:n 10-1 vieraskentällä. Kuva: Bildbyrån



OTTELUOHJELMA
Huhtikuu
1/4 BK Häcken (k)
6/4 GIF Sundsvall (v)
14/4 Östersunds FK (k)
20/4 IK Sirius (v)
24/4 Hammarby IF (k)
28/4 IFK Norrköping (v)

Toukokuu
5/5 Falkenbergs FF (v)
12/5 IF Elfsborg (k)
16/5 IFK Göteborg (v)
19/5 Kalmar FF (k)
26/5 AFC Eskilstuna (k)

Kesäkuu
2/6 Helsingborgs IF (v)
30/6 AIK (v)

Heinäkuu
7/7 Örebro SK (k)
14/7 Djurgårdens IF (v)
21/7 IK Sirius (k)
28/7 Östersunds FK (v)

Elokuu
4/8 GIF Sundsvall (k)
11/8 BK Häcken (v)
18/8 Falkenbergs FF (k)
25/8 Djurgårdens IF (k)

Syyskuu
1/9 Kalmar FF (v)
15/9 IFK Norrköping (k)
22/9 IF Elfsborg (v)
25/9 Helsingborgs IF (k)
29/9 AFC Eskilstuna (v)

Lokakuu
6/10 IFK Göteborg (k)
20/10 Hammarby IF (v)
27/10 AIK (k)

Marraskuu
2/11 Örebro SK (v)

Kierroksien 11-30 
ottelupäivät päätetään 
myöhemmin keväällä.

Viime kausi oli 
Malmön mittapuulla 
surkea kotimaan kilpai-
luissa. Lähtökohtais-
esti Malmö on ennak-
kosuosikki voittamaan 
Allsvenskanin, mutta 
kevätkaudella Mag-
nus Pehrssonin lu-
otsaama joukkue jäi 
kauaksi sarjakärjestä, ja 
14. toukokuuta Pehrs-
son vapautettiinkin te-
htävästään. 

Joukkue oli sil-
loin puolen viikon aika-
na hävinnyt cupfinaalin 
Djurgårdenia vastaan 3-0 
ja liigassa tuli tukkaan 
sarjan hännillä oleval-

ta Trelleborgilta (1-0). 
Pehrssonin pestin päät-
tyminen ei sinänsä ollut 
kummoinen yllätys, sillä 
miehen palkkaamista 
alun perin MFF:n ruoriin 
pidettiin yllättävänä. 

Kesätauolle asti 
urhei lutoimenjohtaja 
Daniel Andersson luot-
sasi joukkuetta, ja sen 
jälkeen päävalmentajak-
si palkattiin saksalain-
en konkari Uwe Rösler. 
Rösler sai joukkuees-
ta potentiaalin irti, ja 
Malmö ei hävinnyt koti-
maassa kuin yhden pe-
lin loppukauden aikana. 
Tuo ainoa tuli IFK Nor-

rköping vieraana 26. syy-
skuuta (3-1). 

Y h t e e n s ä 
Allsvenskanissa Rösler-
in saldo oli 13 voittoa ja 
neljä tasapeliä tuon tap-
pion lisäksi. 

Lopulta kiri riitti 
kolmanteen sijaan ja uu-
teen paikkaan eurokar-
sinnoissa. Sarjan viimeis-
ellä kierroksella pitkään 
korkealla ollut Hammar-
by jäi taakse taulukossa 
loppumetreillä. 

Myös Euroopas-
sa Röslerin Malmö oli 
kivenkova. Korkea präs-
sipeli ja laadukas palloll-
inen peli aiheutti monelle 

tuskaa kesän ja syksyn 
edetessä.

Mestarien liigan en-
simmäisellä karsintaki-
erroksella kosovolainen 
Drita kaatui yhteisluke-
min 5-0 ja seuraavalla 
kierroksella kestome-
nestyjä Cluj Romaniasta 
yhteismaalein 2-1. Kol-
mannella kierroksella 
Malmön haave Mesta-
reiden Liigasta kuitenkin 
kariutui, kun MOL Vidi 
Unkarista meni jatkoon. 
Joukkueet pelasivat 0-0 
Unkarissa ja 1-1 Malmö 
stadionilla. 

Tie jatkui Euroop-
pa-liigan playoff-kier-

rokselle, jossa panoksena 
oli paikka kilpailun lo-
hkovaiheessa.

Vastaan asettui 
Huuhkaja-kapteeni Tim 
Sparvin FC Midtjylland. 
Ensimmäisessä pelissä 
Malmö oli huikeassa 
vireessä ja karkasi kah-
den maalin johtoon, mut-
ta juutit saivat juonesta 
kiinni ja tasasivat ottelun 
loppulukemiksi 2-2. 

Toinen osaottelu oli 
sitten Malmön. Vaikea 
vastustaja kaatui tyy-
likkäästi 0-2, ja Mesta 
Mästarna matkasi parin 
vuoden tauon jälkeen 
europelien lohkovaihee-

seen. Tuosta ottelusta 
jäi valitettavasti eniten 
mieleen Malmö-kannat-
taja Martin Östlingin 
vakava loukkaantumi-
nen, jonka seurauksena 
hän makasi pari viikkoa 
sairaalassa. Östling puto-
si katsomosta portaik-
koon, kuusi metriä beto-
nilattialle. Rullatuoli tuli 
syksyllä tutuksi, mutta 
onneksi Östling on kuu-
lemma nykyään ihan kel-
po kunnossa.

L o h k o v a i h e e s s a 
Malmö sai suhteellisen 
vaikean arvan. Ykkösko-
rista arvottiin turkkilain-
en suurseura Besiktas, 

kakkoskorista Genk ja 
neloskorista norjalainen 
yllättäjäjoukkue Sarps-
borg 08. Vaikkakin 
Malmö on pohjoismaa-
lainen suurseura, on es-
imerkiksi Genkin liike-
vaihto moninkertainen 
ruotsalaisseuraan verrat-
tuna. 

Piste Genkiä vasta-
an ja kaksi Sarpsborgia 
vastaan ei olisi riittänyt 
mihinkään, jos ei Malmö 
olisi sensaatiomaises-
ti kaatanut Besiktasia 
sekä kotona että vierais-
sa.

Allsvenskanin pää-
tyttyä Malmö pelasi cup-

Loppuunmyyty Malmö Stadion. Kuva: Sebastian Pundars



karsinnan Lunds BK:ta 
vastaan. Lund on ylio-
pistokaupunki alle 20 ki-
lometriä Malmöstä, joten 
tunnelmaa riitti paikan 
päällä. Lunds BK pelaa 
kolmanneksi korkeim-
malla sarjatasolla ja 
kaatui alkuvaikeuksien 
jälkeen suhteellisen hel-
posti lukemin 2-0. 

Ottelun ilouutisi-
in lukeutui seuralegen-
da Guillermo Molins 
tekemä paluu. Näin ol-
len Malmö selviytyi lo-
hkovaiheeseen, missä 
vastaan asettui Östers IF, 
Falkenbergs FF ja De-
gerfors IF.

Myös ennen joulua 
Malmön kannattajat pää-
sivät jännittämään Eu-
rooppa-liigan pudotuspe-
liarvontaa. Mahdollisia 

vastustajia oli monenlai-
sia, aina Chelseasta Din-
amo Zagrebiin. Vastaan 
tuli sitten lopulta ehkä 
se pahin mahdollinen 
eli lontoolainen Chel-
sea. 

Tiukka kotiottelu 
päättyi 1-2-vierasvoit-
toon, ja niukasta tappio-
sta huolimatta ottelupari 
käytännössä ratkesi sii-
hen. Stamford Bridgellä 
Chelsea hoiti homman-
sa tyylikkäästi lukemin 
3-0, mutta katsomossa 
ruotsalaiset veivät voiton 
noin 4000-5000 vieras-
kannattajan kannustaessa 
omiaan. 

Cupissa Malmö 
floppasi pahemman ker-
ran. 

Jo Superettan-jouk-
kue Degerforsia vastaan 

Malmö oli ongelmissa, 
mutta voitti 3-2. Toisella 
kierroksella perinneseu-
ra Öster kuitenkin pieksi 
suurseuran 2-1 kotihallis-
saan. Kun Öster hoiti vii-
meisen pelin Degerfor-
sia vastaan, Malmön 
2-0-voitto Falkenbergiä 
vastaan ei enää auttanut ja 
Öster marssi lohkovoitta-
jana jatkoon. 

Tänä vuonna tulee 
muuten 30 vuotta täyteen 
siitä, kun eniten cup-
mestaruuksia voittanut 
Malmö viimeksi onnistui 
voittamaan Ruotsin cu-
pin.

Pari kovaa paluu-
muuttaja löytyy talven 
siirroista. Norjalainen Jo 
Inge Berget (New York 
City FC) ja Malmön oma 
poika Erdal Rakip (Ben-

fica) palasivat seuraan. 
Molemmat olivat mu-
kana, kun Malmö pe-
lasi Mestarien liigan 
lohkovaihetta jokunen 
vuosi sitten. Kaksik-
ko vahvistaa jo entis-
estään kivenkovaa hyök-
käysosaamista, ja kun 
Uwe Rösler saa kaiken 
potentiaalin joukkueesta 
irti, on Malmö erittäin 
vaikea joukkue haastaa 
pelillisesti. 

Kesken viime kaut-
ta joukkueeseen liittyi 
myös Marcus Antons-
son (Leeds United), An-
ders Christiansen (KAA 
Gent) ja GIF Sundsvallin 
parhaisiin pelaajiin viime 
kaudella lukeutunut Ro-
main Gall. Varsinaisesta 
kokoonpanosta ei ole ol-
lenkaan lähtijöitä talven 

aikana.
Uwe Rösler on 

nyt saanut aikaa viila-
ta ja rakentaa joukkuet-
ta talven aikana. Viime 
kauden pistekeskiarvo 
Röslerin alaisuudessa 
(2,39/otanta 18 ottel-
ua) on järkyttävän kova. 
Vertailuna Allsvenskan 
on voitettu yleensä noin 
2,17 pisteen keskiarvolla 
siitä lähtien kun sarja laa-
jennettiin 16 joukkueen 
kokoiseksi. 

Ei edes omien kan-
nattajien keskuudessa 
hypetetty AIK, joka on 
Malmön suurin haasta-
ja, voi asettua samalle 
viivalle Malmön pelaa-
jaringin kanssa. Malmön 
ainut heikompi lenkki on 
puolustus, joka on hie-
man ohut.

K e s k i k e n t ä l t ä 
löytyy ylistystä Eu-
rooppa-liigassakin saa-
nut Fouad Bachirou, 
joka todennäköisesti 

on Allsvenskanin paras 
pelaaja omassa roolis-
saan puolustavana keski-
kenttäpelaajana. Vertailu 
on aina vaikeaa ja ehkä 
osittain väärää, mutta 
Chelsean N’Golo Kanté 
tulee mieleen Bachirouta 
katsellessa. 

Bachiroun lisäksi 
keskustaan löytyy muun 
muassa jo Allsvenskanin 
konkareihin kuuluva Os-
car Lewicki, Romain 
Gall, ja Allsvenskanin 
kauden 2017 paras 
pelaaja Anders Chris-
tiansen, joka ehti käydä 
valinnan jälkeen Belgi-
assa pyörähtämässä il-
man sen suurempaa me-
nestystä.

Laidolle löytyy 
myös osaamista sekä 
kahden että kolmen top-
parin ryhmitykselle. 
Andreas Vindheim on 
tehnyt hyvää jälkeä 
wingbackinä, ja myös 
uran loppua lähenevä 

Behrang Safari pystyy 
vielä hoitamaan wing-
backin roolia mallik-
kaasti Allsvenskanissa. 
Itse näen että Malmölle 
jonkinlainen kolmen top-
parin ryhmitelmä on pa-
ras muoto, mutta kuten 
todettua, toppariosasto 
on suhteellisen ohut.

Hyökkäävimpien 
laitapelaajien osastolle 
löytyy lähtökohtaises-
ti Allsvenskanin kesto-
suorittajat Sören Rieks ja 
Árnor Traustason. Kes-
kushyökkääjiä on kolme 
kappaletta, joista jokain-
en on ihan Allsvenskanin 
kärkeä: Carlos Strand-
berg, Markus Rosen-
berg ja Marcus Antons-
son. 

Jo Inge Berget voi 
pelata sekä kärjessä että 
laiturina, ja tulee var-
muudella aiheuttamaan 
tuskaa vastustajien 
puolustukselle juoksuvo-
imallaan. Guillermo Mo-

lins on laadukas pelaaja, 
ja jos hän pysyy jotenkin 
kasassa, tuo hän paljon 
osaamista ja kokemusta 
laidalle.

Maalista löytyy tut-
tu mies, Johan Dahlin, 
joka on Allsvenskaniin 
ihan kelpo vaihtoehto yk-
kösmaalivahdiksi. Dah-
lin on myös vielä suhteel-
lisen nuori maalivahdiksi, 
kun loppukesällä mittari-
in tulee 33 vuotta. Varalle 
hankittiin talvella Dušan 
Melichárek tšekkiseu-
ra Zbrojovka Brnosta. 
Melichárek on Malmölle 
entuudestaan tuttu, kun 
mies pelasi seurassa kau-
det 2008-11. Tšekkiläin-
en oli jo silloin pidetty 
seurassa, ja vaikka mies 
itsekin omien sanojensa 
mukaan yllättyi paluusta, 
on hän varmasti sopiva 
osapuoli maalivahtitan-
demissa.

@spundars

Malmö FF-Hammarby IF 20-10-2018. Malmön armottomalla loppukirillä he veivät lopulta Bajenin europaikan. Kuva: Bajenmo-
nen

Malmön kannattajia oli runsaasti paikalla viime vuoden cupin finaalissa. Arvioltaan noin 5 000 MFF-kannattajaa oli saapunut 
pääkaupunkiin. Kuva: Sebastian Pundars



1 [MV] Dusan Melichárek CZE

Allsvenskan-tilastot 800 000 SEK

2018 0 (0) 35 (29-11-1983) 2020

Yht. 31 (0) 196 cm 92 kg

2 - Malmölle tuttu ennestään. Kohtuun tasoinen varamaa-
livahti.

35 [K] Samuel Adrian SWE

Allsvenskan-tilastot 2 000 000 SEK

2018 9 (0) 20 (02-03-1998) 2020

Yht. 12 (0) - cm - kg

1 - Adrianille ei ole luvassa muuta kuin maksimissaan 
jämäminuutteja.

31 [P] Franz Brorsson SWE

Allsvenskan-tilastot 12 000 000 SEK

2018 23 (0) 22 (30-01-1996) 2020

Yht. 72 (0) 186 cm 82 kg

4 - Malmön ehkä tärkein osa puolustuslinjassa. Nuorella 
kaverilla on vielä tulevaisuus edessä, mutta pelaa kuin olisi 

ollut sarjassa jo kymmenen vuotta.

27 [MV] Johan Dahlin SWE

Allsvenskan-tilastot 6 000 000 SEK

2018 25 (0) 32 (08-09-1986) 2020

Yht. 154 (0) 191 cm 90 kg

4 - Yksi Allsvenskanin parhaimpia maalivahteja. Tulee 
pelaamaan täydet minuutit jos ei loukkaannu.

5 [K] Sören Rieks DEN

Allsvenskan-tilastot 9 000 000 SEK

2018 26 (10) 31 (07-04-1987) 2020

Yht. 118 (32) 184 cm 74 kg

4 - Tekee älyttömän työmäärän laidalla. Iskee myös maaleja 
hyvään tahtiin laitapelaajaksi.

38 [K] Laorent Shabani SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 19 (19-08-1999) 2019

Yht. 0 (0) - cm - kg

1 - Lähtee todennäköisesti takaovesta ulos joko kesällä tai 
viimeistään sopimuksen päättyessä kauden jälkeen.

2 [P] Eric Larsson SWE

Allsvenskan-tilastot 4 500 000 SEK

2018 25 (2) 27 (15-07-1991) 2021

Yht. 142 (7) 175 cm 73 kg

3 - Elää parhaimmillaan uran huippuvuosia. Saanut hieman 
kritiikkiä, mutta lienee Allsvenskanin kärkeä oikean puolei-
sista laitapakeista.

6 [K] Oscar Lewicki SWE

Allsvenskan-tilastot 10 000 000 SEK

2018 28 (0) 26 (14-07-1992) 2020

Yht. 178 (7) 173 cm 68 kg

4 - Lewickin niskoilla oli pitkään suuret odotukset, mutta 
vielä hän pelaa Malmössä. Tärkeä palanen keskikentälle 
pallollisen osaamisen takia.

9 [H] Markus Rosenberg SWE

Allsvenskan-tilastot 7 000 000 SEK

2018 27 (13) 36 (27-09-1982) 2019

Yht. 129 (54) 184 cm 82 kg

4 - “Mackan” on viimeiset vuodet ollut Malmön johtohahmo, 
ja on sitä vieläkin. Kun pelit kuumenee ja panokset nousee 
on Rosenberg parhaimmillaan. Viimeinen kausi, ehkä.

3 [P] Egzon Binaku SWE

Allsvenskan-tilastot 3 000 000 SEK

2018 18 (0) 23 (27-08-1995) 2021

Yht. 61 (1) 182 cm 74 kg

3 - Teki läpimurtonsa Häckenissä 2017 ja sen jälkeen 
Malmö kutsui. Varteenotettava kilpailija Behrang Safarille.

7 [K] Fouad Bachirou FRA

Allsvenskan-tilastot 15 000 000 SEK

2018 22 (0) 28 (15-04-1990) 2021

Yht. 69 (2) 169 cm 64 kg

5 - Malmön oma N’Golo Kanté. Tekee järkyttävän määrä 
töitä koko kentän alueella. On ihme että hän pelaa vielä 
Allsvenskanissa.

10 [H] Carlos Strandberg SWE

Allsvenskan-tilastot 25 000 000 SEK

2018 19 (7) 22 (14-04-1996) 2021

Yht. 70 (25) 187 cm 90 kg

4 - Järkälemäinen mutta nopea. Strandberg on löytänyt 
itsensä Malmössä, ja aiheuttaa tuskaa vastustajien 
puolustuksille koollaan ja tekniikallaan.

4 [P] Behrang Safari SWE

Allsvenskan-tilastot 6 000 000 SEK

2018 21 (0) 33 (09-02-1985) 2020

Yht. 90 (1) 181 cm 75 kg

3 - Joukkueen kokoneeimpia. Vasen laitapakki joka 
mielellään lähtee hyökkäyksiä tukemaan. Loukkaantumish-
erkkä.

8 [K] Arnór Traustason ISL

Allsvenskan-tilastot 10 000 000 SEK

2018 22 (4) 25 (30-04-1993) 2021

Yht. 78 (16) 182 cm 75 kg

3 - Kilpailu hyökkäyssuuntaan on järjetön Malmössä. 
Traustasonille kyllä luvassa peliaikaa, mutta oletettavasti 
vähemmän kuin viime kaudella.

11 [H] Guillermo Molins SWE

Allsvenskan-tilastot 12 000 000 SEK

2018 0 (0) 30 (26-09-1988) 2021

Yht. 137 (34) 186 cm 83 kg

2 - “Gishe” on Malmöläisille rakas pelaaja, joka on kärsinyt 
loukkaantumisista koko uransa ajan. Parhaimmillan todella 
hyvä, jää nähtäväksi montako minuuttia pelaa 2019.

15 [P] Anel Ahmedhodzic (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 4 000 000 SEK

2018 0 (0) 19 (26-03-1999) 2022

Yht. 0 (0) 190 cm ? kg

2 - Pidemmällä tähtäimellä Ahmedhodzic tullaan ajamaan 
sisään avaukseen, mutta onko se hetki jo tänä kesänä? 
RIippuu jonkin verran pelaajamyynneistä

14 [K] Anders Christiansen DEN

Allsvenskan-tilastot 15 000 000 SEK

2018 15 (2) 28 (08-06-1990) 2022

Yht. 64 (13) 174 cm 67 kg

4 - Bachiroun rinnalla erittäin tärkeä palanen keskikentällä. 
Tukee Malmön hyökkäyksiä hyvällä tekniikalla ja pelin ym-
märryksellä.

23 [H] Marcus Antonsson SWE

Allsvenskan-tilastot 10 000 000 SEK

2018 15 (8) 27 (08-05-1991) 2021

Yht. 109 (40) 184 cm 83 kg

4 - Kilpailee lähinnä Strandbergin kanssa peliajasta. Teki 
vakuuttavan paluun Ruotsiin viime kaudella. Nopea ja hyvä 
viimeistelijä.

17 [P] Rasmus Bengtsson SWE

Allsvenskan-tilastot 6 000 000 SEK

2018 13 (0) 32 (26-06-1986) 2019

Yht. 111 (10) 186 cm 80 kg

3 - Parhaimmillaan tosi hyvä, mutta hieman ailahteleva. 
Pienessä puolustusringissä toki mahdollisuudet peliaikaan

18 [K] Romain Gall USA

Allsvenskan-tilastot 5 000 000 SEK

2018 25 (13) 23 (31-01-1995) 2022

Yht. 49 (15) 176 cm 70 kg

4 - Hyökkäävää roolia keskikentällä, joko laidassa tai hyök-
kääjien takana, pelaa va Gall osoitti tasonsa viime kaudella. 
Ulkomaat kutsunee kohta.

37 [H] Tim Prica SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 16 (23-04-2002) 2020

Yht. 0 (0) - cm - kg

1 - Voi ehkä saada debyytin. Debytoi jo nuorimpana pelaaja-
na ikinä Malmön edustusjoukkueessa harjoitusottelussa FC 
Roskildeä vastaan viime vuonna. Rade Prican poika.

24 [P] Lasse Nielsen DEN

Allsvenskan-tilastot 7 000 000 SEK

2018 27 (0) 31 (08-01-1988) 2021

Yht. 52 (1) 185 cm 74 kg

4 - Ihanneavauksessa Brorssonin rinnalla. Kovaa työtä te-
kevä toppari, joka on myös aika nopea toppariksi.

19 [K] Erdal Rakip (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 15 000 000 SEK

2018 0 (0) 23 (13-02-1996) 2022

Yht. 89 (11) 178 cm 72 kg

4 - Intohimoinen, vikkelä ja tekninen Rakip ei ole liikaa pe-
lannut lähiaikoina. Varmasti halua hinnalla millä hyvänsä 
pelata itsensä avaukseen.

32 [H] Jo Inge Berget (UUSI) NOR

Allsvenskan-tilastot 15 000 000 SEK

2018 0 (0) 28 (11-09-1990) 2022

Yht. 77 (25) 184 cm 74 kg

4 - Maratoonarin kunnolla pelaava norjalainen pystyy 
pelaamaan sekä kärjessä että laidassa. 

26 [P] Andreas Vindheim NOR

Allsvenskan-tilastot 2 500 000 SEK

2018 10 (1) 23 (04-08-1995) 2020

Yht. 45 (2) 184 cm 79 kg

3 - Pidetty pitkään tosi lupaavana pelaajana, mutta läpimur-
toa ei ole kunnolla vielä tapahtunut Allsvenskanissa. Näytön 
paikka oikeana laitapuolustajana.

20 [K] Bonke Innocent SWE

Allsvenskan-tilastot 4 000 000 SEK

2018 15 (0) 23 (20-01-1996) 2021

Yht. 17 (0) 180 cm 74 kg

2 - Hieman outo lintu Malmön joukkueessa. Saa varmasti 
jonkin verran peliaikaa, mutta harvemmin tulee olemaan 
avauksessa.

Malmö FF - Pelaajat 2019



Helsingborg lähti 
toiseen peräkkäiseen Su-
perettan-kauteen ennak-
kosuosikkina. Jo kauden 
2016 päätteeksi, kun seu-
ra putosi Allsvenskanis-
ta, seurajohto asetti tav-
oitteeksi nousta takaisin 
ennen kautta 2020, kun 
uusi TV-rahasopimus tu-
lee voimaan. 

Kaudella 2017 Hel-
singborgin seitsemäs 
sija oli pienimuotoinen 
fiasko. Viime kaudeksi 
kuitenkin pelaajarinkiä 
uudistettiin ja paran-
nettiin, esimerkiksi 
Allsvenskanissa pitkään 
pelanneet Mohammed 
Abubakari ja Fredrik 
Liverstam vahvisti jouk-

kuetta. Myös maajouk-
kuekapteeni Andreas 
Granqvist oli sopinut, että 
palaa seuraan MM-kiso-
jen jälkeen. 

Alkukausi oli Hel-
singborgille vaikea. Cu-
pissa sijoittamaton Hel-
singborg joutui kahden 
Allsvenskan-joukkueen 
kanssa samaan lohkoon, 
mutta onnistui viemään 
yhden pisteen sekä Öre-
brolta että Norrköpin-
gilta. Voitto Tvååkeriä 
vastaan ei kuitenkaan 
riittänyt jatkopaikkaan. 
Helsingborg, Örebro ja 
Norrköping keräsivät 
kaikki viisi pistettä, mut-
ta Örebro jatkoi lohkosta 
puolivälieriin. Cupin lo-

hkovaiheen jälkeen Hels-
ingborg voitti molemmat 
harjoituspelinsä, jossa 
AIK kaatui kenraalihar-
joituksessa vieraskentällä 
lukemin 1-3. 

Pari ensimmäistä 
peliä Superettanissa Hel-
singborg hoiti mallik-
kaasti yhteismaalein 8-2, 
ja kannattajat alkoivat 
jo puhua nousujuhlista. 
Tämän jälkeen seurasi 
kolme pistemenetystä 
neljään otteluun. Vaikka 
puntti tutisikin vähän, 
Helsingborg sai pelin 
jälleen toimimaan ja nap-
si pisteitä tasaiseen tahti-
in loppukauden. Nousu 
varmistui pari kierrosta 
ennen loppua, ja lopulta 

Helsingborg varmistikin 
koko Superettanin voi-
ton. 

H e l s i n g b o r g i n 
suurin ongelma viime 
kaudella oli maalinteko, 
tai lähinnä maalinteon 
ailahtelevuus. Ainoast-
aan kuusi kertaa Hel-
singborg päästi enem-
män kuin yhden maalin 
ottelussa, mutta toisaalta 
joukkueella oli pelillis-
esti vaikeita jaksoja, kun 
se ei itsekään kyennyt 
ottelussa iskemään kuin 
korkeintaan yhden maa-
lin. 

H e l s i n g b o r g i n 
maalinteon pelastavak-
si enkeliksi nousi talvi-
hankinta Andri Rúnar 

Bjarnason, joka iski 
16 maalia ja voitti koko 
Superettanin maalikun-
inkuuden. Aikuistasolla 
vain kotimaansa seurois-
sa pelannut kärki osoit-
tautui nappihankinnaksi 
ja jää nähtäväksi, onnis-
tuuko islantilainen myös 
Allsvenskanissa.

Jotta Helsingborg ei 
nojaisi liikaa Bjarnaso-
nin varaan, hankki seura 
GAISin entisen maali-
tykin Wandersonin ja 
oman kasvatin Rasmus 
Jönssonin joukkueeseen 
kesken kauden. Tulevaa 
kautta ajatellen Helsing-
borgin hyökkäyskalusto 
on heti kauden alkaessa 

lähempänä Allsvenskan-
tasoa. 

Wanderson on 
pelannut kuusi kaut-
ta Venäjällä ja yhden 
Turkissa ennen paluu-
ta Allsvenskaniin. Par-
haimmalla kaudellaan 
brassi iski 18 maalia 
Allsvenskanissa. Jönsson 
puolestaan oli voittamas-
sa Allsvenskanin Hels-
ingborgin paidassa 2011, 
ennen siirtoa Saksaan. 
Saksassa hän viihtyi rei-
lu kolme vuotta, josta 
matka jatkui Tanskaan ja 
lopulta takaisin Helsing-
borgiin.

Ainoa suurin urhe-
ilullinen murheenkryyni 
oli tappio Ruotsin cupin 

karsintakierroksella pai-
kalliselle kortteliseuralle, 
Eskilsminnelle. Eskils-
minne pelaa Division 
1 Södra-sarjassa, mikä 
tekee Di Röen kaatamis-
esta astetta kovemman 
tempun. 

Kauden jälkipe-
leissä ei kuitenkaan 
käsitelty Helsingborgin 
paluuta Allsvenskani-
in, vaan lähinnä seuran 
talousongelmia. Viime 
kauden tulokseksi jäi 
10,4 miljoonan kruunun 
tappiot, ja ennen joulua 
seurassa oli pienoinen 
kriisi päällä, jotta oma 
pääoma saataisiin plus-
san puolelle. Jälleen ker-
ran HIF sai viime tingalla 

Helsingborg juhli kultaa viimeksi kauden 2011 päätteeksi. Tämänhetkisen taloustilanteen takia on turha odottaa uusia juhlia 
lähivuosina. Kuva: Guillaume Baviere
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20/10 BK Häcken (k)
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Kierroksien 11-30 
ottelupäivät päätetään 
myöhemmin keväällä.



asiat järjestykseen, mutta 
seurassa ei vieläkään vai-
kuta olevan järkipäistä 
taloushoitoa. 

Muun muassa An-
dreas Granqvist pelasi 
syksyn ilman palkkaa 
auttaakseen seuraa, ja 
pelaa tulevalla kaudel-
la pienemmällä palkalla 
kuin oli vuosi sitten so-
vittu.

Kuten todettua, Hel-
singborg ei onnistunut 
pääsemään Ruotsin cupin 
lohkovaiheeseen, joten 
tiedossa oli pitkä kev-
ät harjoitusotteluineen. 
Harjoituskaudella Hels-
ingborg pelasi yhteensä 
yhdeksän ottelua eri ta-
soisia vastustajia vastaan, 
ja noista otteluista se ei 
hävinnyt yhtäkään (viisi 
voittoa, neljä tasapeliä). 
Kenraaliharjoitukses-
sa Helsingborg pelasi 
2-2-tasapelin tanskalaista 
suurseuraa FC Kööpen-
haminaa vastaan. 

Pelaajarumbaa ei 
ole ollut liiaksi, sillä Hel-
singborg vahvisti rive-
jään jo viime kesällä. 
Lähtijöistä ainoa, joka 

olisi kilpaillut avauspai-
kasta on Hammarbyhyn 
ilmaissiirrolla lähtenyt 
Darijan Bojanic. Juu-
ri ennen hänen lähtöään 
seura oli kirjoittanut 
sopimuksen viimeksi 
Häckenissä pelanneen 
Alexander Farneru-
din kanssa, joka on ter-
veenä pysyessään laadu-
kas keskikenttäpelaaja 
Allsvenskaniin.

Jos viime kaudella 
hyökkäys oli se heikoin 
lenkki joukkueessa, on 
se näyttänyt alkukaudel-
la jo paremmalta. Muun 
muassa lähinnä laidalla 
pelaava Wanderson on 
iskenyt viimeisen kolmen 
harjoituspelin aikana nel-
jä maalia, ja yhteensä vi-
isi maalia harjoituskaud-
en aikana. Seuran oma 
kasvatti Rasmus Jönsson 
on myös iskenyt kärkenä 
kuusi maalia harjoitus-
kaudella.

Nousijajoukkueil-
la on yleensä ongelmia 
sen takia että joukkuees-
ta puuttuu kokemusta. 
Tähän Allsvenskanin 
vanhin joukkue Helsing-

borg ei tule kaatumaan, 
sillä iän lisäksi monel-
la on paljon kokemusta 
sekä Allsvenskanista että 
ulkomailta. Kolikon toin-
en puoli on mahdolliset 
loukkaantumiset, ja seu-
ran tavoitteet pidemmällä 
aikavälillä – kirjoitush-
etkellä Helsinborgin 
miehistöllä on nimittäin 
sarjan korkein keski-ikä, 
27,7 vuotta.

Joukkueen run-
ko on sillä tasolla, 
että yksittäisissä pe-
leissä HIF pystyy haas-
tamaan useimmat jengit 
Allsvenskanissa. Kes-
kilinja on hyvässä kuo-
sissa, kun taas suurimmat 
puutteet löytyvät laitojen 
puolustusosaamisessa. 
Vasemman pakin Adam 
Erikssonin takana ei 
löydy suoraa korvaajaa, 
ja Erikssonin vahvuudet 
ovat muutenkin lähinnä 
hyökkäyspelaamisessa. 
Eriksson antoi viimeis-
en viiden harjoituspe-
lin aikana viisi maaliin 
johtanutta syöttöä.

Helsingborgin on 
pakko pysyä Allsvenska-

nissa välttääkseen eska-
loituvia talousmurheita. 
Jo vuosikausia seura on 
roikkunut ohuen langan 
päässä ja usko siihen että, 
uudet TV-rahat pelasta-
vat talouden on näköjään 
kova. Jo kultavuodella 
2011 seura oli limbossa, 
kun eräs Jesper Jansson 
toimi urheilutoimenjoh-
tajana, eikä seura ole sen 
jälkeen onnistunut sa-
maan asiat kuntoon. 

Hyvin onnistuneella 
kaudella Helsingborg voi 
yltää ylemmälle puolis-
kolle sarjataulukossa, ja 
pahimmassa tapauksessa 
joutua lähelle putoamis-
kamppailua. Asiantun-
tijoiden keskiarvo Hels-
ginborgin sijoitukselle 
kaudella 2019 oli yhdes-
toista ja se taitaa olla aika 
lähellä totuutta. En näe 
varsinaista syytä mik-
si Helsingborg vajoaisi 
putoamiskamppailuun, 
vaikkakin pari louk-
kaantumista, esimerkiksi 
Granqvistille ja Wander-
sonille, voisivat sotkea 
pakan kunnolla. 

Tätä kirjoittaessa 

Maajoukkuekapteeni Andreas Granqvist on Helsingborgin tärkeimpiä pelaajia. Kuva: Kirill Venediktov

Helsingborgs IF on pelannut koko historiansa Olympialla Helsingborgin keskustassa. Olympiaa ollaan remontoitu useaan ottee-
seen ja pitkäaikainen projekti saatiin valmiiksi kaudelle 2017. Kuva: Johan Elisson

maalivahti Pär Hansson 
ei ole pelikunnossa, joten 
kaikki lasketaan Kalle 
Joelssonin varaan. Joels-

sonilla on vielä tekemättä 
Allsvenskan-debyytti, jo-
ten on jännittävä nähdä, 
kuinka alkukausi lähtee 

käyntiin. Avausottelussa 
vastassa on vieläpä aina 
kova IFK Norrköping, 
joten Joelsson heitetään 

heti altaan syvään pää-
hän.

@spundars



25 [MV] Kalle Joelsson SWE

Allsvenskan-tilastot 100 000 SEK

2018 0 (0) 20 (21-03-1998) 2019

Yht. 0 (0) 183 cm 75 kg

1 - Ei pitäisi pelata minuuttiakaan jos Hansson vaan pysyy 
terveenä. Allsvenskan-debyytti voi toki tulla vastaan jo sar-
ja-avauksessa.

20 [H] Wanderson BRA

Allsvenskan-tilastot 4 000 000 SEK

2018 0 (0) 32 (18-02-1986) 2021

Yht. 125 (44) 180 cm 75 kg

4 - Wanderson on ollut alkukaudella kova ja iskenyt muka-
vasti maaleja. Tulee pelaamaan lähinnä laidassa. 

6 [P] Andreas Landgren SWE

Allsvenskan-tilastot 2 500 000 SEK

2018 0 (0) 30 (17-03-1989) 2020

Yht. 119 (6) 176 cm 74 kg

3 - Tulee varmasti saamaan jonkin verran peliaikaa oikeana 
laitapakkina. Pystyy myös pelata topparina ja keskikentän 
pohjalla.

30 [MV] Pär Hansson SWE

Allsvenskan-tilastot 3 000 000 SEK

2018 0 (0) 32 (22-06-1986) 2020

Yht. 192 (0) 185 cm 86 kg

4 - Helsingborgissa ei ole vaihtoehtoa Hanssonille. Seisoo 
kaikki ottelut kunhan pysyy kasassa.

14 [K] Mohammed Abubakari GHA

Allsvenskan-tilastot 4 000 000 SEK

2018 0 (0) 33 (15-02-1986) 2020

Yht. 135 (6) 178 cm 73 kg

4 - Vanha konkari tulee pyörittämään keskikenttää, kaiken 
järjen mukaan Farnerudin kanssa. Juoksuvahva.

99 [H] Andri Runar Bjarnason ISL

Allsvenskan-tilastot 500 000 SEK

2018 0 (0) 28 (12-11-1990) 2019

Yht. 0 (0) 193 cm - kg

4 - Voitti viime kaudella Superettanin maalikuninkuuden. 
Jää nähtäväksi jos pitkä islantilainen pystyy tekemään teho-
ja myös Allsvenskanissa.

3 [P] Fredrik Liverstam SWE

Allsvenskan-tilastot 800 000 SEK

2018 0 (0) 31 (04-03-1988) 2019

Yht. 107 (2) 194 cm 84 kg

3 - Peruspakki Liverstam tulee varmasti tuuraamaan vähän 
eri paikoilla. Lähtökohtaisesti toppari.

15 [K] Max Svensson SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 20 (19-06-1998) 2019

Yht. 2 (0) 176 cm 68 kg

2 - Vasen laitalinkki lähtökohtaisesti. Wanderson tosin mon-
ta tasoa Svenssonia edellä, joten ilman loukkaantumisia 
peliaika jää vähiin.

- [H] Noel Mbo ENG

Allsvenskan-tilastot 300 000 SEK

2018 0 (0) 20 (14-03-1999) 2021

Yht. 0 (0) 185 cm 82 kg

2 - Nuori Mbo ei tule saamaan liiaksi peliaikaa edustusjouk-
kueessa jos Bjarnason, Jönsson ja Moro pysyvät ehjänä. 
Loppuvartin sisääntuloja luvassa jonkin verran.

4 [P] Andreas Granqvist SWE

Allsvenskan-tilastot 20 000 000 SEK

2018 0 (0) 33 (16-04-1985) 2021

Yht. 13 (1) 192 cm 85 kg

5 - Maajoukkueen kapteeni. Vaikka taso on laskussa, on 
hän Helsingborgille ehkä tärkein yksittäinen pelaaja.

19 [K] Alexander Farnerud SWE

Allsvenskan-tilastot 7 000 000 SEK

2018 0 (0) 34 (01-05-1984) 2019

Yht. 24 (5) 181 cm 75 kg

4 - Farnerudin ollessa pelikunnosssa hän on heittämällä 
loistava pelaaja Allsvenskaniin. Farnerud on tosin kärsinyt 
loukkaantumisista, joten kunto on kysymysmerkki.

7 [P] Anders Randrup DEN

Allsvenskan-tilastot 1 500 000 SEK

2018 0 (0) 30 (16-07-1988) 2020

Yht. 35 (1) 179 cm 73 kg

4 - Lähtökohtaisesti Randrup vetää koko kauden oikealla. 

26 [K] Kundai Benyu ENG

Allsvenskan-tilastot 1 500 000 SEK

2018 0 (0) 21 (12-12-1997) 2019

Yht. 0 (0) 178 cm 63 kg

3 - Celticistä lainalla oleva Benyu tulee varmasti saamaan 
ainakin kunnon mahdollisuuden kamppailla keskikentän 
paikoista.

11 [P] Adam Eriksson SWE

Allsvenskan-tilastot 2 000 000 SEK

2018 0 (0) 28 (13-07-1990) 2020

Yht. 87 (2) 186 cm 82 kg

4 - Suhteellisen pallovarma. Lähtee mielellään tukemaan 
hyökkäyksiä, ja maalisyöttöjä tulee varmastin ihan mukava 
määrä tulevalla kaudella.

40 [K] Mattias Almeida SWE

Allsvenskan-tilastot 100 000 SEK

2018 0 (0) 19 (04-05-1999) 2020

Yht. 0 (0) - cm - kg

2 - Nuori Almeida voi saada peliaikaa. Boysenin kustannuk-
sella oikealla.

21 [P] Charlie Weberg SWE

Allsvenskan-tilastot 100 000 SEK

2018 0 (0) 20 (22-05-1998) 2019

Yht. 0 (0) - cm - kg

2 - Weberg pääsee todennäköisesti pelaaman jonkin ver-
ran, kun Helsingborgin puolustusmateriaali on aika ohut.

69 [K] David Boysen DEN

Allsvenskan-tilastot 2 500 000 SEK

2018 3 (0) 27 (30-04-1991) 2020

Yht. 3 (0) 179 cm 71 kg

3 - Ehkä Helsingborgin avauksen heikoin lenkki. Boysen 
tulee todennäköisesti kuitenkin saamaan reilusti peliaikaa.

57 [P] Markus Holgersson SWE

Allsvenskan-tilastot 3 500 000 SEK

2018 0 (0) 33 (12-04-1985) 2019

Yht. 83 (5) 190 cm 78 kg

4 - Muodostaa toppariparin Granqvistin kanssa. Komusta 
löytyy, mutta taso on kuin Granqvistilla laskussa. Ja Hol-
gersson ei ikinä ollut yhtä hyvä pelaaja.

8 [H] Mamudo Moro GHA

Allsvenskan-tilastot 800 000 SEK

2018 0 (0) 24 (07-03-1995) 2019

Yht. 0 (0) - cm - kg

3 - Ensimmäinen korvaaja Jönssonille tai Bjarnasonille. 
Kolmannella sarjatasolla paukuttanut kivasti maaleja, mutta 
riittääkö taso?

5 [K] Johan Persson SWE

Allsvenskan-tilastot 1 000 000 SEK

2018 0 (0) 34 (20-06-1984) 2019

Yht. 80 (3) 183 cm 80 kg

3 - Tulee lähinnä tuuraamaan Farnerudia ja Abubakaria.

8 [H] Rasmus Jönsson SWE

Allsvenskan-tilastot 4 000 000 SEK

2018 0 (0) 29 (27-01-1990) 2022

Yht. 96 (27) 191 cm 70 kg

4 - Jönsson ei ole ikinä urallaan tehnyt järkyttävän paljon 
maaleja, mutta hajroituskaudella on irronnut. Pakko onnis-
tua ettei kaikki ole Wandersonin harteilla. 

Helsingborgs IF - Pelaajat 2019



Sen jälkeen kun 
Kalmar voitti 2008 sen 
historian ensimmäisen ja 
tähän mennessä ainoan 
Ruotsin mestaruuden, on 
käyrä vääjäämättä osoit-
tanut alaspäin. Kultaval-
mentaja Nanne Berg-
strand ei mestaruuden 
jälkeen saanut uudistet-
tua joukkuetta ja peli-
tapaa oikealla tavalla, 
eikä Smålannin ylpeys 
ole juuri kärkipäätä haas-
tanut. Tällä vuosikymme-
nellä vuoden 2013 neljäs 
sijoitus on joukkueen pa-
ras, jonka jälkeen myös 
Bergstrand pakkasi tava-
ransa ja vaihtoi Hammar-
byn peräsimeen. 

F a l k e n b e r g i n 
Allsvenskaniin nostanut 

Hans Eklund oli seuran 
peräsimessä täysi flop-
pi, eikä häntä vuonna 
2015 seuranneella Peter 
Swärdhilla homma su-
junut alkuun juuri sen 
paremmin. Vuonna 2016 
Swärdh kuitenkin luot-
sasi Kalmarin 6. sijalle, 
jolloin myös odotuk-
set seuraavalla kaudelle 
kasvoivat, mutta tiedossa 
olikin pelkkää alamäkeä. 
Kalmar keräsi kauden 
2017 alussa ensimmäis-
estä 12 ottelusta vain 
kahdeksan pistettä ja 
Swärdh sai lähteä. Tilalle 
palkattiin tuttu ja turval-
linen Nanne Bergstrand, 
joka teki työn ja hilasi 
joukkueen kuiville. 

Viime kaudella asi-

at Kalmarissa näyttivät 
menevän Bergstrandin 
johdolla jo parempaan 
suuntaan, sillä Kalmar 
roikkui sarjan puoliväli-
in tultaessa turvallisesti 
keskikastissa. Heinäkuun 
lopussa seura kuitenkin 
tuli julkisuuteen tiedot-
teen kanssa, jossa kerrot-
tiin valmentajan jäävän 
työuupumuksen takia 
määrittelemättömäksi 
ajaksi sairauslomalle. 
Tilalle nostettiin seuran 
mestaruuteen kapteenina 
johdattanut seuralegenda 
Henrik Rydström sekä 
Jens Nilsson. Myöhem-
min syksyllä Bergstrand 
palasi osa-aikaisesti töi-
hin, mutta vähemmän 
stressaavaan ympäristöön 

pelaajatarkkailun pariin, 
kunnes irtisanoutui mar-
raskuun alussa. 

Uudessa komen-
nossa Kalmarin alku oli 
lupaava. IFK Göteborg 
kaatui ensin kotiottelus-
sa 2-1 ja Rydströmin 
kolmannessa ottelussa 
Kalmar haki täydet pis-
teet Djurgårdenin vier-
aana. Pelillisesti Kalmar 
näytti otteluissa paljon 
paremmalta kuin Berg-
strandin aikaan, sillä nyt 
joukkue yritti pelata ly-
hytsyöttöihin perustuvaa 
jalkapalloa, aiemman 
puolustukseen nojautu-
van passiivisen pelityylin 
sijasta. Mutta syksyn 
tullen pisteiden keruu 
tyrehtyi ja Kalmarissa 

ruvettiin kokemaan pi-
entä pelkoa jopa putoam-
iskarsinnoista. Kuitenkin 
kauden neljästä viimeis-
immästä ottelusta nipis-
tetyt viisi pistettä riittivät 
sarjapaikan säilyttämi-
seen. 

Vaikka pistekehi-
tys seuralegenda Ryd-
strömin aikana oli ollut 
heikkoa, pelillisesti Kal-
mar oli mennyt eteen-
päin ja miehen taktiset 
ideat näyttivät lupaavilta. 
Rydström itse puhui siitä, 
kuinka halusi kehittää 
Kalmaria ja viedä sitä 
pelillisesti eri suuntaan 
kuin mitä se oli Berg-
strandin aikana ollut. 
Marraskuun puolivälissä 
Kalmarin johtokunta piti 
kokouksen, jonka piti 
sinetöidä Rydströmin 
jatkosopimus. Toisin 
kuitenkin kävi, sillä kok-

ouksen jälkeen seura 
ilmoitti nettisivuillaan, 
ettei se tee Rydströmin 
kanssa jatkosopimusta ja 
etsii muita vaihtoehtoja 
päävalmentajaksi.

 Kalmarin johto sai 
todella paljon kritiikkiä 
seuralegendan kohtelus-
ta, ja Kalmar kokikin 
todella pahoja imagol-
lisia vahinkoja, kun ta-
pausta käsiteltiin pitkin 
ruotsalaista jalkapallom-
ediaa. Seura koki pahoja 
takaiskuja myös muuten, 
kun pitkäaikainen fani 
ja historioitsija Klas 
Palmqvist ilmoitti sosiaa-
lisessa mediassa, ettei 
enää aio tuhlata aiemmin 
käyttämäänsä 20 tuntia 
viikossa seuran histori-
an dokumentoimiseen ja 
kirjoittamiseen. 

Kalmar aloitti uud-
en valmentajan kartoit-

tamisen välittömästi ja 
siihen pestiin yhdistettiin 
lukuisia meritoituneita 
Allsvenskan-valmen-
tajia. Listalla oli muun 
muassa Alexander Axen, 
Magnus Haglund sekä 
hieman yllättäen Sami 
Hyypiä. Kuitenkaan ku-
kaan edellä mainituis-
ta ei päätynyt tulevaksi 
päävalmentajaksi. Eikä 
edes paikallislehti Ba-
rometernin esille nos-
tama HJK-luotsi Mika 
Lehkosuo. Uudeksi val-
mentajaksi valikoitui 
kaksivuotisen sopimuk-
sen allekirjoittanut Mag-
nus Pehrsson, joka sai 
potkut keväällä 2018 
Malmön peräsimestä, 
siitä huolimatta, että 
johdatti joukkueensa me-
staruuteen edelliskauden 
päätteeksi. 

Kalmarin taustoissa 

KALMARILLA TAKANA SEKAVA 
VUOSIKYMMEN

OTTELUOHJELMA
Maaliskuu
31/3 IK Sirius (k)

Huhtikuu
7/4 Hammarby IF (v)
13/4 IFK Norrköping (k)
20/4 GIF Sundsvall (v)
25/4 IFK Göteborg (k)
29/4 Örebro SK (v)

Toukokuu
5/5 Östersunds FK (k)
11/5 Helsingborgs IF (k)
15/5 BK Häcken (v)
19/5 Malmö FF (v)
26/5 IF Elfsborg (k)

Kesäkuu
2/6 Falkenbergs FF (v)
30/6 Djurgårdens IF (v)

Heinäkuu
7/7 AIK (k)
14/7 AFC Eskilstuna (v)
21/7 Djurgårdens IF (k)
28/7 IF Elfsborg (v)

Elokuu
4/8 Hammarby IF (k)
11/8 Örebro SK (k)
18/8 AIK (v)
25/8 IFK Göteborg (v)

Syyskuu
1/9 Malmö FF (k)
15/9 Östersunds FK (v)
22/9 BK Häcken (k)
25/9 GIF Sundsvall (k)
29/9 Helsingborgs IF (v)

Lokakuu
6/10 AFC Eskilstuna (k)
20/10 IFK Norrköping (v)
27/10 Falkenbergs FF (k)

Marraskuu
2/11 IK Sirius (v)

Kierroksien 11-30 
ottelupäivät päätetään 
myöhemmin keväällä.

Seuralegenda Henrik Rydström. Kuva: 
Chrillesson

Kalmar FF Allsvenskanissa 2007-



oli todella isoja sekoiluja 
talven aikana. Mikäli tie-
dotusasiat valmennusky-
symyksissä hoidettiin 
huonosti, eikä osoitettu 
kunnioitusta seuralegen-
da Henrik Rydströmia 
kohtaan, ei pelaajia 
kohtaan toimittu juuri 
sen paremmin. 

Peräti kymmenen 
vuotta seuraa edustanei-
den Markus Thorbjörns-
sonin ja Tobias Eriksso-
nin sopimukset loppuivat 
viime kauteen, ja Kalmar 
päätti olla jatkamatta 
pelaajien sopimuksia ja 
ilmoitti asiasta pitkän hil-
jaisuuden jälkeen - teks-
tiviestillä!

Kaverit olivat pe-
lanneet yhteensä 411 
ottelua, joten oli ihan ym-
märrettävää, ettei fanien 
lisäksi myöskään pelaajat 
ymmärtäneet tätä tiedos-
tustapaa. Myös Rasmus 

Elmin jatkosopimuk-
sen kanssa vitkuteltiin 
ja tätä pidettiin yleisesti 
todella outona tapahtu-
mana. 

Kovalla kohulla 
edellistalvena seuraan 
tullut brassikaksikko 
Hiago ja Nixon saivat 
kauden jälkeen lähteä. 
Hyökkääjien aika Ruot-
sissa jäi suhteellisen 
kuivaksi; Hiago sentään 
osui maaliin neljästi, 
mutta Nixon ei pääs-
syt edes avauskokoon-
panoon. Keskikentälle 
lainattu Jajá pelasi 
puolestaan vain kolme 
ottelua ja mies pala-
si vähin äänin takaisin 
Flamengoon.

Kalmar puhdisti 
talven aikana joukkuetta 
siis aika rankalla kädellä, 
mutta oikeastaan vain 
yksi enemmän pelan-
nut pelaaja jätti seu-

ran. Puolustaja Mikael 
Dyrestam vaihtoi Ruot-
sin kentät Kreikkaan ja 
Xanthin paitaan. Samalla 
joukkueen jätti veteraan-
ikärki Erton Fejzulla-
hu, ruotsinsuomalainen 
Anton Maikkula sekä 
muutama muu pelaa-
ja, jotka jäivät vähille 
minuuteille tai olivat jo 
pelanneet lainalla viime 
kauden.

Jo vuosia Kalmar 
on ollut todella har-
maata massaa, ilman 
mitään suurempaa pel-
illistä identiteettiä, mitä 
Bergstrandkaan ei oi-
kein onnistunut tuomaan 
takaisin. Osa tästä me-
nee myös viime vuosien 
valmentajavalintojen 
piikkiin. Nyt seurassa 
on todella paljon omia 
kasvatteja puskemassa 
läpi sekä pari kokenut-
ta runkopelaaja, joiden 

ympärille yritetään rak-
entaa toimivaa kokonai-
suutta.

Varmasti osaksi 
johtuen myös valmen-
tajan vaihdoksesta, on 
Kalmar ollut todella ak-
tiivinen pelaajamarkki-
noilla, sillä se on hank-
kinut peräti kahdeksan 
uutta kasvoa pukukop-
piin.

Alakertaa vah-
vistettiin Kosovon maa-
joukkuetoppari Fidan 
Alitilla sekä Dalkurd-
ista napatulla Henrik 
Löfkvistillä. Neljän vu-
oden sopparin tehnyt 
Aliti on ollut ilmeisesti 
kaikkien isojen ruotsal-
aisseurojen tähtäimessä, 
joten nähtäväksi jää 
nappasiko Kalmar 
todellisen pelimiehen 
isojen seurojen nenän 
edestä. 23-vuotias 
Löfkvist on Kalmar-

issa futiksen aloittanut, 
mutta nuoruutensa Got-
lannin saarella kasvanut 
monikäyttöinen pelaa-
ja. Talvella Löfkvist on 
pelannut jopa keski-
kentällä.

Keskikenttää vah-
vistettiin parilla ulkomaa-
laisella pelimiehellä. 
22-vuotias nigerialainen 
Chidiebere Nwakali on 
taustaltaan mielenkiin-
toinen, sillä puolustava 
keskikenttä on ollut vu-
osikaudet Manchester 
Cityn listoilla ja pelannut 
lainapesteillään Skot-
lannin ja Norjan liigaa. 
Viimeksi Nwakali oli 
Puolan liigan Rakowissa, 
mutta siellä peliaikaa tuli 
vain 7 minuuttia.

Kalmar on vu-
osikausia ollut tunnet-
tu hyvistä suhteistaan 
Brasiliaan, eikä usko ole 
hiipunut, vaikka välillä 
on tullut hutihankinto-
ja. Nyt onneaan tulee 
kokeilemaan kaksi uutta 
brassia; Rafael ja Max-
well; ei ne Euroopan 
suursarjoista tutut pelim-
iehet kuitenkaan.

Keskikentän ke-
skustassa viihtyvä 
25-vuotias Rafael, on 
Brasilian mestarin Flu-
minesen paidasta vuodel-
ta 2012. Peräti neljän ja 
puolen vuoden sopimuk-
sen tehnyt Maxwell on 
puolestaan skoutattu Kal-
marin toimesta paikan 
päällä Brasiliassa. Hyök-
käävää pelaajaa kuvail-
laan nopeaksi linjan ta-
akse juoksijaksi, joka on 
hyvä viimeistelijä. Aiem-
min Maxwell on pelan-
nut Brasilian toiseksi 
korkeimmalla sarjatasol-

la. 
L a i t a p e l a a j i k -

si löytyi Sandvikenin 
nuori Rafael York, joka 
on kerennyt jo debyto-
imaan Allsvenskanissa 
lainapestillään Geflessä. 
Malmön kasvatti Piotr 
Johansson oli puolesta-
an haluttu pelaaja muun 
muassa IFK Göteborgin 
taholta, mutta kaveri piti 
IFK:n tarjoamaa palk-
kaa naurettavana ja val-
itsi Smålannin ylpey-
den.

Kärkiosastoa vah-
vistettiin Moestapha El 
Kabirilla, joka solmi 

kesään asti ulottuvan so-
pimuksen. Hollantilainen 
muistetaan maaliahnee-
na ja aggressiivisena 
hyökkääjänä vajaan 10 
vuoden takaa Mjällbys-
ta ja Häckenistä. Myös 
viime kesänä El Kabir oli 
Allsvenskanissa, pelat-
en Häckenissä lainalla 
kahdeksan ottelua, joissa 
osui kahdesti.

Muutaman muun 
Allsvenskanissa pelaa-
van ohella myös Kalmar 
jäi ilman paikkaa Ruotsin 
cupin lohkovaiheessa. 
Viime elokuussa pelat-
ulla karsintakierroksella, 

se hävisi 2-divisioonan 
Assyriska Turabdinille 
vieraissa 3-1. Täten 
Kalmar on saanut sopia 
treenipeliohjelmansa il-
man häiriötekijöitä.

Se aloitti harjoitu-
sottelut jo tammikuun 
puolella voittamalla FC 
Linköpingin lukein 2-1. 
Helmikuun alun se viet-
ti leirillä Turkissa, jossa 
se pelasi kolme peliä; 
Arsenal Tulaa, Zoryaa 
ja Dinamo Brestia vas-
taan. Leirin jälkeen Kal-
mar on jatkanut ahkeraa 
pelaamista ja yhteensä 
ennen kauden alkua sillä 

Chidiebere Nwakali. Kuva: 

Papa Diouf pelaa jo kahdeksatta kautta Kalmarin paidassa. Kuva: Anders Henrikson



on pelattuna 12 harjoitu-
sottelua, mikä on varsin 
hyvä määrä uuden val-
mentaja Magnus Pehrs-
sonin näkökulmasta kat-
sottuna.

Treenipeleissä se 
on käyttänyt 3-5-2 mu-
odostelmaa, jossa usein 
alakertaa johtaa kaptee-
ni Viktor Elm ja keski-
kentällä puolustavassa 
roolissa pelaa Henrik 
Löfkvist, ainakin silloin, 
jos Rasmus Elm ei ole pe-
likunnossa. Brasilialain-
en Romario on talvella 
löytänyt itsensä usein 
toisena kärkenä.

Kaiken kaikkiaan 
Kalmar on pelannut 
todella hyvän talven, sillä 
sen ensimmäinen tappio 
tuli vasta yhdeksännessä 
pelissä Malmöa vastaan. 
Erityisesti paljon parjattu 
Papa Diouf on ollut var-
sin hyvässä maalivireessä 
talvikaudella.

Kalmarin pelaa-
jamateriaali on riit-

tävän hyvä taistelemaan 
turvallisista keskikastin 
sijoituksista. Sillä ei pitäi-
si olla mitään vaaraa jou-
tua putoamiskamppailu-
un, ainakaan pidemmäksi 
aikaa, sillä pelaajaringin 
laajuus ja taso on eri lu-
okkaa, kuin etukäteen 
ajateltuna muilla putoa-
jaehdokkailla.

Magnus Pehrsson 
on ilmoittanut, että jouk-
kue tulee pelaamaan kol-
men topparin linjalla, 
jossa tärkeä palanen on 
keskimmäisenä pelaa-
van Viktor Elm. Mikäli 
Rasmus Elm on täydessä 
kunnossa, tulee hän 
pelaamaan ankkuriroo-
lia keskikentän keskel-
lä. Tämä veljeskaksikko 
muodostaa

Pehrssonilla on 
käytössään laaja pelaa-
jarinki, jossa suhteel-
lisen laadukkaita pelaa-
jia löytyy useammille 
pelipaikoille. Kahdesta 
topparin tontista tule-

vat taistelemaan Henr-
ik Löfkvist, Fidan Al-
iti ja Viktor Agardius, 
joka vasenjalkaisena 
tuo pelinavausta ajatel-
len monipuolisuutta. 
Myös Gbenga Arokoyo 
on vaihtoehto topparik-
si, kunhan mies vain on 
täydessä kunnossa pilalle 
menneen viime kauden 
jälkeen.

Vasemmalla laidal-
la Chima Akasin taso 
riittää Allsvenskaniin, 
mutta oikealle suunnitel-
tu Piotr Johansson ottaa 
vasta ensiaskeleita tällä 
tasolla. Viime kausi meni 
Johanssonilla ihan hyvin 
henkilökohtaisella tasol-
la, vaikka miehen seura 
Gefle putosikin Super-
ettanista. Onko harppaus 
kuitenkin vastuunkanta-
jaksi Allsvenskaniin liian 
iso?

Kalmarilla on sen 
verran tungosta keski-
kentän keskustaan, että 
Rasmus Elmin ja Rom-

arion lisäksi on vaikea 
asetella sementoituja 
paikkoja yhtään ene-
mpää. Myös talvikaudel-
la loukkaantumiset ovat 
jonkin verran vaivanneet, 
joten esimerkiksi uusien 
pelaajien kuten Nwakalin 
tai Rafinhan tasosta on 
vaikea mennä sanomaan 
mitään.

Hyökkäyspäähän 
vahvistuksia tuli keväällä 
ovista ja ikkunoista. Alun 
perin kärjessä minuutit 
näyttivät menevän pääa-
siassa Papa Dioufiille 
ja Måns Söderqvistille. 
Peliaikaa on kuitenkin 
kärkkymässä myös maa-
liskuussa hankittu Moe-
stapha El Kabir, joka 
kunnossa ollessaan on 
kovan luokan maalinteki-
jä Allsvenskaniin. Eikä 
sovi unohtaa Ruotsin 
U21-maajoukkueeseen 
valittua Nils Frölingiä 
sekä Mahmoud Eidiä, 
jolla näyttää olevan 
vaikeaa murtautua 

pelaavaan miehistöön. 
Kalmar kiinnitti myös 
brassikärki Maxwellin 
pitkällä sopimuksel-
la.

Kalmar lienee var-

min keskitien kulkija ensi 
kaudella. Joukkue on riit-
tävän hyvä pysymään 
pois putoamistaistelusta, 
mutta ei kuitenkaan riit-
tävän laadukas, jotta se 

kykenisi pitkiin pisteput-
kiin ja sitä kautta nouse-
maan lähelle kärkisijoja. 
Myös maalinteko on pi-
enoinen kysymysmerk-
ki, mutta se voinee pois-

tua mikäli El Kabir on 
täydessä iskussa. Oletet-
tavasti Kalmar sijoittuu 
turvallisesti 10 parhaan 
joukkoon.

@Finsvenskan

Moestafa El Kabir on Kalmarille kovan luokan vahvistus. Kuva: Michael Erichsen/Bildbyrån

Rasmus Elm. Kuva: Patric Söderström/TT



21 [MV] Hampus Strömgren SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 22 (08-07-1996) 2019

Yht. 0 (0) 198 cm 83 kg

1 - Kakkosveskari jolla kokemusta vain I-divisioonasta ja 
parin pelin verran Superettanista. Selkeästi Hägg Johans-
sonin varjossa

34 [K] Herman Hallberg SWE

Allsvenskan-tilastot 5 000 000 SEK

2018 23 (0) 21 (22-05-1997) 2019

Yht. 55 (3) 180 cm 71 kg

3 - Kalmarin oma junnu joka on noussut vakiomieheksi ke-
skikentällä. Vejlessä pelaavan Melker Hallbergin pikkuveli

36 [P] Johan Stenmark SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 8 (0) 20 (26-02-1999) 2020

Yht. 8 (0) - cm - kg

2 - Nuori puolustaja nousi avaukseen viime kauden lopussa 
pelaten miltei kaikki ottelut. Nyt peliajan kanssa hiljaisem-
paa?

32 [MV] Lucas Hägg Johansson SWE

Allsvenskan-tilastot 3 000 000 SEK

2018 30 (0) 24 (11-07-1994) 2019

Yht. 55 (0) 189 cm 79 kg

4 - Kaappasi itselleen ykkösveskarin paikan 2017 ja pelasi 
viime kaudella kaikki pelit. Edessä hyvä tulevaisuus.

6 [K] Rasmus Elm SWE

Allsvenskan-tilastot 8 000 000 SEK

2018 19 (1) 31 (17-03-1988) 2019

Yht. 119 (20) 184 cm 78 kg

5 - Tärkeä keskikenttäpelaaja teki vuoden jatkosopimuksen. 
Elmilla ollut paljon loukkaantumisia viime vuosina joka vai-
kuttaa myös pelimääriin

38 [K] Adam Hellborg SWE

Allsvenskan-tilastot 500 000 SEK

2018 9 (0) 20 (30-07-1998) 2020

Yht. 9 (0) - cm - kg

2 - Yksi lukuisista Emmabodan kasvateista Kalmarissa. Ke-
skikenttäpelaaja pääsi debytoimaan viime kaudella

2 [P] Henrik Löfqvist (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 1 500 000 SEK

2018 28 (2) 23 (05-05-1995) 2021

Yht. 28 (2) 186 cm 76 kg

3 - Kalmarin kasvatti joka asui nuoruutensa Gotlannis-
sa. Toppari pelasi viime vuonna Dalkurdissa ensimmäiset 
pääsarjapelinsä ja vakuutti hyvillä otteilla

7 [K] Piotr Johansson (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 1 500 000 SEK

2018 0 (0) 24 (28-02-1995) 2021

Yht. 12 (0) 185 cm 80 kg

3 - Puolalais-ruotsalainen laitapelaaja tuli Geflestä hylät-
tyään IFK Göteborgin “ICAn kassan palkka”-luokan tarjouk-
sen. Suunniteltu wingbackiksi?

93 [K] Rafinha (UUSI) BRA

Allsvenskan-tilastot 1 000 000 SEK

2018 0 (0) 25 (05-08-1993) 2022

Yht. 0 (0) 177 cm 74 kg

2 - Fluminesen kanssa Brasilian mestaruuden 2012 voitta-
nut puolustava keskikenttäpelaaja teki pitkän sopimuksen 
Kalmarin kanssa talvella. 

4 [P] Fidan Aliti (UUSI) KOS

Allsvenskan-tilastot 3 500 000 SEK

2018 0 (0) 25 (03-10-1993) 2022

Yht. 0 (0) 181 cm 77 kg

 3 - Sveitsissäkin pelannut Kosovon maajoukkuetoppari tuli 
Albanian sarjoista. Kykenee tarvittaessa pelaamaan myös 
vasempana pakkina

10 [K] Filip Sachpekidis SWE

Allsvenskan-tilastot 2 500 000 SEK

2018 9 (1) 21 (03-07-1997) 2020

Yht. 70 (4) 180 cm 76 kg

2 - Teki maalin debyytissään jo vuonna 2013 juuri 16-vuot-
ta täyttäneenä. Hieman on hype laantunut, viime vuonna 
21-vuotias pelasi vain kourallisen pelejä

9 [H] Måns Söderqvist SWE

Allsvenskan-tilastot 2 500 000 SEK

2018 19 (1) 26 (08-02-1993) 2019

Yht. 146 (22) 171 cm 61 kg

3 - Monikäyttöisellä hyökkäyspään pelaajalla on ollut 
useamman vuoden vaikeaa. Viime kausi antoi lupauksia 
paremmasta, nyt paluu omalle tasolle?

5 [P] Viktor Agardius SWE

Allsvenskan-tilastot 2 500 000 SEK

2018 27 (0) 29 (23-10-1989) 2019

Yht. 152 (1) 181 cm 80 cm

3 - Luotettava vasen pakki joka pelasi varsin ehjän viime 
kauden topparina. Sopimus loppuu tähän kauteen joten voi 
olla että muutoksia on tulossa

14 [K] Chidibere Nwakali (UUSI) NGR

Allsvenskan-tilastot 1 000 000 SEK

2018 0 (0) 22 (26-12-1996) 2022

Yht. 0 (0) 173 cm 65 kg

3 - Manchester Cityn kirjoilla ja Aberdeenissa pelannut ke-
skikentän keskustan kaveri. Pidetty kovana talenttina, toki 
kerännyt kokemusta myös Norjasta

27 [H] Papa Diouf SEN

Allsvenskan-tilastot 2 000 000 SEK

2018 28 (2) 29 (22-06-1989) 2019

Yht. 152 (21) 180 cm 71 kg

3 - Viime kausi oli vuodesta 2012 Kalmarissa pelanneen Di-
oufin paras kausi, sillä kuului vakioavaukseen. Useimmiten 
nallipyssyllä ei näin ole ollut

12 [P] Chima Akas NGR

Allsvenskan-tilastot 2 500 000 SEK

2018 25 (0) 24 (03-05-1994) 2020

Yht. 25 (0) 188 cm - kg

4 - Nigerian maajoukkueen kapteeninakin muutama vuosi 
sitten toiminut vasen pakki otti heti paikkansa kentältä viime 
kaudella. Omaa pitkät sivurajaheitot

16 [K] York Rafael (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 800 000 SEK

2018 0 (0) 20 (17-03-1999) 2021

Yht. 1 (0) - cm - kg

2 - Laitapelaaja tuli Värnamosta, mutta edustanut valtaosan 
urastaan Sandvikenia. Käynyt myös Bochumissa ja debyto-
inut Allsvenskanissa Geflen riveissä 

31 [H] Nils Fröling SWE

Allsvenskan-tilastot 1 000 000 SEK

2018 14 (2) 18 (20-04-2000) 2021

Yht. 14 (2) - cm - kg

2 - Nuori hyökkääjä pelasi 14-vuotiaana 5-divaria, 17-vuo-
tiaana Superettania ja 18-vuotiaana iski pari maalia 
Allsvenskanissa. Tänä vuonna läpimurto?

13 [P] Emin Nouri SWE

Allsvenskan-tilastot 2 000 000 SEK

2018 3 (0) 33 (22-07-1985) 2019

Yht. 227 (1) 181 cm 75 kg

1 - Bulgariassa syntynyt konkaripakki on edustanut Kalmar-
ia vuodesta 2008. Edustanut Ruotsin U21-maajoukkuetta ja 
yhden pelin Azerbaidzanin maajoukkuetta

18 [K] Mahmoud Eid SWE

Allsvenskan-tilastot 1 500 000 SEK

2018 0 (0) 25 (26-06-1993) 2019

Yht. 25 (2) 182 cm 81 kg

2 - Tuli pari vuotta sitten ryminällä Kalmariin Åtvid-
aberg-siirtonsa jälkeen. Sen jälkeen vaikeaa, viime kausi 
lainalla Superettanissa ja Norjassa

39 [H] Isak Magnusson SWE

Allsvenskan-tilastot 2 000 000 SEK

2018 26 (1) 20 (16-06-1998) 2021

Yht. 31 (1) - cm - kg

2 - Kova maalintekijä junnuissa, mutta Allsvenskanissa pe-
lannut melkein paikkaa kuin paikkaa. Viihtyy laitapelaajana 
ja kärjessä, käytetty myös pakkina

17 [P] Gbenga Arokoyo NGR

Allsvenskan-tilastot 3 000 000 SEK

2018 5 (1) 26 (01-11-1992) 2020

Yht. 53 (2) 188 cm 83 kg

2 - Turkissa ja MLS:ssa vaikuttanut toppari, jolla on ollut 
viime vuosina vaikeaa loukkaantumisten takia. Kunnossa 
ollessaan pelimies Allsvenskaniin

29 [K] Romario Pereira Sipiao BRA

Allsvenskan-tilastot 2 500 000 SEK

2018 29 (5) 33 (10-08-1985) 2022

Yht. 176 (29) 173 cm 72 kg

4 - Kokenut brassi aloittaa 7.kautensa Kalmarissa. Tärkeä 
pelaaja joukkueen hyökkäyspelin kannalta.

[H] Maxwell (UUSI) BRA

Allsvenskan-tilastot 1 000 000 SEK

2018 0 (0) 24 (11-02-1995) 2023

Yht. 0 (0) 182 cm - kg

2 - Brassikärkeä kuvataan pystyynjuoksijaksi joka on hyvä 
viimeistelemään. Vaikka on skoutattu hyvin, menestyminen 
Ruotsissa on silti arvoitus

23 [P] Viktor Elm SWE

Allsvenskan-tilastot 6 500 000 SEK

2018 28 (4) 33 (13-11-1985) 2020

Yht. 162 (31) 191 cm 84 kg

4 - Kapteeni joka on siirtynyt keskikentältä toppariksi, jossa 
meni koko viime kausi. Henkinen ja pelillinen selkäranka: 
Omaa kokemus myös Hollannista

33 [K] Adrian Edqvist SWE

Allsvenskan-tilastot 600 000 SEK

2018 8 (0) 19 (20-05-1999) 2020

Yht. 11 (0) - cm - kg

1 - Keskikenttämies sai futisoppinsa Espanjassa, jossain 
asui 13-vuotiaaksi saakka perheensä kanssa. Oli lähellä 
sopimusta myös Malagan kanssa.

[H] Moestapha El Kabir (UUSI) NED

Allsvenskan-tilastot 10 000 000 SEK

2018 8 (2) 30 (05-10-1988) 2019

Yht. 78 (37) 175 cm 78 kg

2 - Agressiivisesti liikkuva kärki, jonka nykykunnosta ei ole 
tarkkaa tietoa. On kuitenkin aiemmin osoittanut maaliteko-
taitonsa Allsvenskanissa

Kalmar FF - Pelaajat 2019



Kauden 2018 päät-
tyessä oli selvää, että 
j a l k a p a l l o m a a i l m a n 
lainalaisuuksia jo aiem-
minkin koetellut Falken-
bergs FF nähdään kahden 
vuoden tauon jälkeen 
jälleen Allsvenskanissa. 
Länsirannikon pikku-
seura oli siis toistanut 
muutamaa vuotta aikai-
semmin tekemänsä ih-
meen.

Jalkapallotaloudes-
sa suuret ovat vuosi 
vuodelta suurempia ja 
menestys keskittyy lähes 
kaikkialla vähitellen 
vääjäämättömästi sinne, 
missä ihmiset ja rahat 
sijaitsevat. Tässä kehi-

tyksessä ei reilun parin-
kymmenen tuhannen 
asukkaan taajamasta 
ponnistavalla pikkuseu-
ralla pitäisi juuri olla 
mahdollisuuksia. 

Falkenbergs FF 
kuitenkin monien 
järkytykseksi nousi 
kauden 2013 päätteeksi 
Allsvenskaniin. Edel-
lisenä vuonna joukkue 
oli säilynyt Superettanis-
sa vain karsintojen kautta 
ja sitäkin sarjatasoa useat 
ulkopuoliset tarkkailijat 
olivat jo pitkään pitäneet 
seuralle hieman liian 
korkeana.

Vielä ihmeellis-
empää oli kuitenkin lu-

vassa. Joka vuosi lähes 
yksimielisesti viimeisek-
si veikattu joukkue sin-
nitteli Allsvenskanissa 
kokonaiset kolme vuot-
ta. Näin siitä huolimat-
ta, että Falkenberg ei 
missään vaiheessa tehnyt 
merkittäviä taloudellisia 
satsauksia menestyk-
sensä eteen. Tämä riskejä 
välttelevä taloudenpito 
onkin ollut se seikka, joka 
on erottanut Falkenber-
gin monista muista hui-
pulla tai sen tuntumassa 
olevista seuroista. 

Yhtenä suure-
na syyllisenä tarkkaan 
taloudenpitoon on ollut 
miltei 30 vuotta seuran 

puheenjohtajana toiminut 
Lars-Eric Nilsson. Hänet 
tunnetaan paikallisesti 
erittäin saitana miehenä, 
joka 90-luvulla käytän-
nössä pelasti Falken-
bergs FF:n konkurssilta 
ottamalla sen talousasiat 
hoitoonsa.

Monille seuroille 
putoaminen Allsvenskan-
ista on erityisesti taloudel-
lisesti ollut melkoinen 
haaste ja vauhtia on usein 
jouduttu usein hakemaan 
vieläkin alemmilta sar-
jatasoilta. Falkenbergissä 
asiat olivat toisin. Kausi 
2016 päättyi urheilullis-
esti varsin mollivoittois-
esti joukkueen kerättyä 

Allsvenskanissa vain ky-
mmenen pistettä. Kentän 
ulkopuolella meni sen 
sijaan paremmin ja seura 
kirjautti putoamiskaudel-
taan historiansa parhaat 
talouslukemat. 

Falkenberg lähti Su-
perettanin kauteen 2018 
maltillisen toiveikkaana, 
sijoituttuaan edellisellä, 
putoamistaan seuran-
neella kaudella sarjassa 
neljänneksi. Valmentaja-
na jatkoi jo niin edellisen 
nousun kuin putoam-
isenkin aikaan valmen-
nusvastuussa ollut Hans 
Eklund, Allsvenskanin 
maalikuningas kaudelta 
1992.

Falkenberg ei pelan-
nut mitenkään näyttävän 
loistokasta peliä lähtien 
otteluihinsa varsin per-
inteisellä 4-4-2 -ryh-
mityksellä, kuten sillä 
Eklundin johtamana on 
tapana ollut. Asiantunti-
jat analysoivat kauden 
aikana joukkueen suo-
rastaan ylisuorittavan ja 
ennustelivatkin lennon 
jossain vaiheessa katkea-
van. Näin ei kuitenkaan 
käynyt. 

Falkenberg pelasi 
sitkeästi ja ennen kaik-
kea kärsivällisesti omaa 
peliään päivästä toiseen. 
Se puolusti huolellisesti 
ja jaksoi odotella maa-

lipaikkojaan, jotka se 
niiden syntyessä myös 
käytti hyväkseen. 

Taktiikka vaikutti 
kovin yksinkertaiselta, 
mutta vastustajat eivät 
kovinkaan usein sitä py-
styneet horjuttamaan. 
Falkenberg kykeni myös 
vaihtelemaan hyökkäys-
kuvioitaan ottelun aika-
na. Jos laidoissa oli tilaa, 
hyökättiin sitä kautta, 
mutta jos vastustaja sai 
laitapelaajat kuriin, men-
tiinkin keskeltä eteen-
päin. 

Kokonaisuus lok-
sahti lopullisesti kohd-
alleen, kun Falkenberg 
kauden alkaessa nappasi 

OTTELUOHJELMA
Maaliskuu
31/3 Örebro SK (k)

Huhtikuu
7/4 Östersunds FK (v)
13/4 BK Häcken (k)
19/4 IFK Norrköping (v)
24/4 IK Sirius (k)
29/4 GIF Sundsvall (v)

Toukokuu
5/5 Malmö FF (k)
11/5 AFC Eskilstuna (v)
15/5 Djurgårdens IF (k)
20/5 AIK (v)
26/5 Helsingborgs IF (v)

Kesäkuu
2/6 Kalmar FF (k)
30/6 IF Elfsborg (k)

Heinäkuu
7/7 Hammarby IF (v)
14/7 IFK Göteborg (k)
21/7 Örebro SK (v)
28/7 GIF Sundsvall (k)

Elokuu
4/8 Helsingborgs IF (k)
11/8 IFK Göteborg (v)
18/8 Malmö FF (v)
25/8 Hammarby IF (k)

Syyskuu
1/9 BK Häcken (v)
15/9 IK Sirius (v)
22/9 Östersunds FK (k)
25/9 Djurgårdens IF (v)
29/9 IFK Norrköping (k)

Lokakuu
6/10 IF Elfsborg (v)
20/10 AIK (k)
27/10 Kalmar FF (v)

Marraskuu
2/11 AFC Eskilstuna (k)

Kierroksien 11-30 
ottelupäivät päätetään 
myöhemmin keväällä.

Falkenbergin nousujuhlat viime marraskuussa. Kuva: Glenn T Unger/Falkenbergs FF



Falkenberg juhli maalia 61 kertaa Superettanissa viime kaudella, enemmän kuin mikään muu joukkue. Kuva: Falkenbergs FF

John Chibuike on pelannut allsvenskania aikaisemmin sekä Häckenissä että AIK:ssa. Ny vuoros-
sa on seuraava keltainen joukkue. Kuva: Falkenbergs FF

riveihinsä edelliskesänä 
BK Häckenissä maaleit-
ta pelanneen ja takaisin 
Nigeriaan jo siirtyneen 
Chisom Egbuchu-
lamin. Egbuchulam löysi 
Falkenbergista itselleen 
Göteborgia sopivamman 
ympäristön ja muodos-
ti yhdessä Erik Pärsso-
nin kanssa koko Super-
ettanin maaliahneimman 
hyökkäysparin. Toisessa 
päässä kenttää Ham-
pus Nilsson oli kenties 
koko Superettanin paras 
maalivahti ja viimeis-
enä lukkona varmista-
massa puolustuksen 
pitävyyttä.

Falkenberg pysyi 
koko kauden kiinni nou-
suun oikeuttavissa sijois-
sa. Ja toiseksi viimeisellä 
kierroksella Norrbya 
vastaan saavuttamansa 
2-2-tasapelin jälkeen 

Laget vid havet sai an-
saitusti juhlia paluutaan 
pääsarjaan.

Falkenberg on 
talouspuolella jatkanut 
tutuksi tullutta linjaansa, 
vaikka Lars-Eric Nils-
son talvella siirtyikin 
vähemmän aktiivisem-
paan rooliin seuran kun-
niapuheenjohtajan pai-
kalle. Monien muiden 
sijoitellessa, tulevia tele-
visiointikorvauksia odo-
tellessa, niin omia kuin 
muualta lainaamiaan ra-
hoja, käyttäytyi Falken-
berg siirtomarkkinoilla 
varsin maltillisesti.

Joukkue hankki 
pian kauden päätyttyä 
Jacob Ericssonin Ör-
grytestä, Marcus Klin-
genberg Mathisenin 
Halmstadista, Carl Jo-
hanssonin Helsingbor-
gista sekä Nsima Peterin 

IK Frejstä. Kaikki aivan 
kelpo pelaajia Super-
ettanin mittapuulla, mut-
ta kukaan heistä tuskin 
oli kovin monen muun 
Allsvenskanin seuran 
kiinnostuksen kohtee-
na.

Erityisesti maa-
livahti Hampus Nils-
sonin jatkosopimus 
otettiin ilolla vastaan, 
ottajia olisi varmasti ol-
lut muuallakin. Omista 
junioreistaan Falkenberg 
teki sopimuksen De-
nis Kelmendin kanssa, 
joka kuitenkin lainattiin 
välittömästi neljänneksi 
korkeimmalla sarjatasol-
la pelaavaan Stafsinge 
IF:ään.

Viime kaudella yh-
teensä 25 maalia pau-
kuttaneen kärkiparin 
Egbuchulam-Pärsson 
lähteminen talven aikana 

rahakkaimmille peliken-
tille oli Falkenbergin 
hyökkäyspäälle kova ko-
laus. Kolmas maisemia 
vaihtanut pelaaja oli 
Jönköpingiin siirtynyt 
k e s k i k e n t t ä p e l a a j a 
Enock Kwakwa. Muut 
joukkueesta lähteneet 
eivät peliaikaa olleet juu-
ri saaneet. 

Falkenberg kärsi 
harjoituskaudella lukui-
sista loukkaantumisista 
ja pahimmillaan jopa yli 
puolet sen mahdollises-
ta avauskokoonpanos-
ta oli samaan aikaan 
sivussa. Cupissa Falken-
berg esiintyi kokoonpa-
no-ongelmat huomioon 
ottaen melko odotetusti. 
Se hävisi niin Österille 
kuin Malmöllekin, mutta 
nousi sentään loppum-
inuuteilla tappioasemas-
ta voittoon Degerforsia 

vastaan. Jatkopaikka jäi 
kolmella pisteellä luon-
nollisesti haaveeksi.

Nuori hyökkääjä 
Edi Sylisufaj oli esiinty-
nyt talvikauden otteluis-
sa kovastikin edukseen, 
mutta pelkästään hänen 
sekä lähes koko ajan 
loukkaantuneena olleen 
Nsima Peterin varassa 
Allsvenskanin kauteen 
lähteminen olisi varmasti 
ollut melko haasteellis-
ta. Cupin pelien jälkeen 
alkoi kuitenkin viimein 
tapahtua myös hyökkää-
jäosastolla. 

Ensin Falkenberg 
ilmoitti tehneensä sopi-
muksen takavuosina mm. 
BK Häckenissä loista-
neen John Chibuiken 
kanssa. Joukkueessa oli 
jo ennestään hänen eri-
tyisen hyvä ystävänsä ja 
maanmiehensä, FC Inte-
ristäkin tuttu, Dominic 
Chatto. Ilman seuraa vii-
me marraskuusta lähtien 
ollut Chibuike nähtiinkin 
kentällä heti cupin jälkei-
sessä harjoitusottelussa 
IFK Göteborgia vastaan, 
muttei vaikuttanut olevan 
vielä täydessä pelikun-
nossa.

Samaisessa otte-
lussa Falkenberg testasi 
myös venäläistä Kirill 
Pogrebnyakia, joka te-
kikin maalin ja esiintyi 
muutenkin edukseen. 
Sopimus hänen kanssaan 
julkaistiin jo seuraavalla 
viikolla. Falkenberg voit-
ti ottelun 2-0 ja sen toisen 
osuman iski luonnollises-
ti vaihdosta kentälle tul-
lut Edi Sylisufaj. Tämän 
jälkeen Falkenberg ehti 
vielä ennen kauden alkua 
pelata kaksi harjoitusot-

telua. Se ei tehnyt niissä 
maaliakaan.

Lähes kaikki odot-
tavat Falkenbergin jäl-
leen putoavan Allsvens-
kanista heti takaisin 
Superettaniin. Tilanne 
on siis täysin sama kuin 
edelliskerralla, jolloin 
joukkue säilyi sarjassa 
kolme vuotta. Falkenber-
gin materiaali on jälleen 
ennakkoon sarjan hei-
koin. Pelisysteemi lienee 
kuitenkin pelaajille hyvin 
selvillä ja uudetkin tulijat 
on pyritty valitsemaan 
siten, että kaikki tekevät 
kentällä lujasti töitä yh-
teisten tavoitteiden eteen. 
Mihin asti se riittää jää 

nähtäväksi.
Uusi kotiareena ja 

suurimmalle osalle ai-
nakin nimensä osalta jo 
tutuksi tullut Falcon Al-
koholfri Arena aitoine 
nurmikkoineen valmis-
tui Falkenbergiin kaksi 
vuotta sitten, juuri Alls-
venskanista putoamisen 
jälkeen. Falkenberg pää-
seekin nyt ensimmäistä 
kertaa pelaamaan pääsar-
jaa uudella stadionillaan. 
Katsojille ja pelaajille 
tämä on varmasti hieno 
asia, mutta uutta areenaa 
edeltäneen rähjäisen ur-
heilukentän tuoma erityi-
nen kotietu on nyt pois-
sa.

Joukkue on asetta-
nut tavoitteekseen pelata 
Allsvenskanissa myös 
kaudella 2020. Seurassa 
tuskin kuitenkaan aletaan 
panikoimaan, vaikka 
tämä tavoite näyttäisi ke-
sän kuluessa karkaavan. 
Falkenbergissa todennä-
köisemmin varmistellaan 
hallittu jaloilleen putoa-
minen ja aletaan taas tais-
telemaan uudesta nou-
susta, kuin riskeerataan 
vuosia huolella hoidettu 
talous.

Hampus Nilsson oli 
viime kaudella loistava ja 
on selkeä ykkösvaihtoeh-
to maalin suulle. Johan 
Brattberg sai harjoitus-



Tibor Joza, Falkenbergin kapteeni. Kuva: Bildbyrån Anton Wede. Kuva: Krister Andersson/Bildbyrån

kaudella paljon peliaikaa 
Nilssonin oltua louk-
kaantuneena ja osoitti 
olevansa kelpo maalivah-
ti hänkin. Brattbergilla ei 
kuitenkaan ole juurikaan 
kokemusta kovatasoisista 
otteluista ja hän ansaitsisi 
ehdottomasti lisää peliai-
kaa edes jossain aikuis-
ten sarjassa.

Toppariparin muo-
dostanevat kokenut 
Tobias Karlsson sekä 
Helsingborgissa viime 
kaudella Andreas Gran-
qvistin tultua vähemmäl-
le vastuulle jäänyt Carl 
Johansson. Joukkueen 

kapteeni Tibor Brink 
Joza pystyisi pelaamaan 
puolustuslinjalla lähes 
millä paikalla tahansa, 
mutta nähtäneen enim-
mäkseen oikeana puolus-
tajana. Örgrytestä tullut 
Jacob Ericsson lienee 
puolestaan ykkösvaihto-
ehto vasemmalle.

Pitkään loukkaan-
tuneena ollut Mahmut 
Özen on kuntoutuessaan 
vaihtoehto oikeaksi puo-
lustajaksi. Per Karlsson 
pystyy tuuramaan puo-
lustuspäässä ketä ta-
hansa. Nuorelle Ludvig 
Johanssonille ei kovin 

paljoa peliaikaa liene lu-
vassa. Tobias Englund 
oli viime kaudella Fal-
kenbergin luottomies 
vasemman puolustajan 
paikalla, mutta harjoitus-
pelien perusteella hänet 
nähtäneen tulevana ke-
sänä keskikentän laidas-
sa. 

Keskikentän kes-
kellä John Björkengren 
nostaa ottelu ottelulta 
arvoaan. Monien yllä-
tykseksi hän nousi juuri 
mukaan myös nuorten 
maajoukkueeseen. Björ-
kengrenin vierellä voivat 
pelata niin Anton Wede 

kuin alati vaarallinen 
tanskalainen Marcus 
Mathisen, jonka lauka-
ukset toisen karsintapelin 
viime minuuteilla tiput-
tivat pari vuotta sitten 
Helsingborgin Superetta-
niin.

Robin Östlind on 
hyökkäävä laitapelaa-
ja, joka oli viime kau-
della monessa maalissa 
mukana ja jonka mo-
net näkisivät mielellään 
avauksessa myös Alls-
venskanissa. Kokenut 
Karl Söderström voi 
tarvittaessa pelata miltei 
kaikkialla keskikentällä. 

Dominic Chatton kanssa 
Falkenberg teki talvella 
puolen vuoden mittaisen 
sopimuksen, mutta hänen 
toipumisestaan pelikun-
toon ei edelleenkään ole 
varmuutta. Epäonninen 
Hampus Nilsson kär-
sii jälleen polvivaivois-
ta. 

Hyökkäyspelin jär-
jestyminen on Falkenber-
gin iso kysymysmerkki. 
Christoffer Carlsson 
siirrettiin viime kaudel-
la laidasta kärjen taakse 
keskikentälle, mikä muu-
tos toimikin mainiosti 
ja Stoffe saattaa jatkaa 

uudessa roolissaan. Pe-
lintekijän paikalle on 
kuitenkin tarjolla myös 
paluun Ruotsiin tehnyt 
John Chibuike, jonka pe-
likunto on tosin ainakin 
alkukaudesta vielä kes-
keneräinen. Parhaimmil-
laan Chibuike voisi pela-
ta myös kärjessä tai jopa 
laidalla.

Superettanissa kel-
vollisesti esiintyneen 
kärkimies Nsima Peterin 
riittävyys Allsvenskanis-
sa jää nähtäväksi. Mie-
lenkiintoinen arvoitus on 
juuri ennen kauden alkua 
Kaliningradista löydetty 

Pavelin veli Kirill Po-
grebnyak, jonka antama 
ensivaikutelma oli varsin 
positiivinen. Nähtäväksi 
jää miten englantia juuri 
osaamaton pelimies paik-
kansa joukkueessa löy-
tää.

Falkenbergin oma 
kasvatti Edi Sylisufaj sai 
kauden alla osin vaih-
toehtojenkin puuttuessa 
runsaasti peliaikaa kär-
jessä. Nuorukainen käytti 
tilaisuutensa mallikkaasti 
ja päässee näyttämään 
osaamistaan myös Alls-
venskanissa, vaikka vii-
me kaudella Superetta-

nissa minuutteja ei juuri 
kertynytkään.



1 [MV] Johan Brattberg SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 22 (28-12-1998) 2019

Yht. 0 (0) 198 cm 93 kg

2 - Isokokoinen maalivahti, joka on ollut Falkenbergissa luo-
tettavana kakkosmiehenä jo monta vuotta pääsemättä juuri 
pelaamaan. On seuran omia kasvatteja.

22 [K] John Björkengren SWE

Allsvenskan-tilastot 500 000 SEK

2018 0 (0) 20 (09-12-1998) 2020

Yht. 0 (0) 180 cm 78 kg

4 - Lupaava keskikentän keskustan pelaaja, joka valitti-
in kauden alla myös Ruotsin U21-maajoukkueeseen. On 
isompienkin seurojen kiinnostuksen kohteena.

22 [P] Tibor Joza SWE

Allsvenskan-tilastot 800 000 SEK

2018 0 (0) 32 (10-08-1986) 2020

Yht. 70 (0) 173 cm 73 kg

3 - Joukkueen kapteeni ja rauhallinen, monipuolinen 
puolustaja. Pystyy pelaamaan niin laidalla kuin topparina. 
Pelannut Allsvenskania myös BK Häckenissä.

16 [MV] Hampus Nilsson SWE

Allsvenskan-tilastot 500 000 SEK

2018 0 (0) 28 (17-07-1990) 2019

Yht. 14 (0) 180 cm 93 kg

4 - Viime kaudella joukkueen tärkeimpiä pelaajia. Pelannut 
aiemmin Allsvenskania Djurgårdenissa ja Östersundissa. 
On edelleen selkeä ykkösmaalivahti.

3 [K] Hampus Svensson SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 24 (23-10-1994) 2019

Yht. 0 (0) 174 cm 68 kg

2 - Kärsinyt toistuvasti loukkaantumisista ja monenlaisesta 
epäonnesta. Lääkärin polveen yli vuodeksi unohtama in-
strumentti on kuitenkin saatu poistetuksi.

24 [K] Anton Wede SWE

Allsvenskan-tilastot 1 000 000 SEK

2018 0 (0) 28 (20-04-1990) 2019

Yht. 76 (11) 173 cm 72 kg

2 - Monipuolinen keskikenttäpelaaja, jolla on Allsvenskanin 
kokemusta niin Falkenbergista kuin Helsingborgistakin. Pa-
lasi joukkueeseen viime kaudeksi.

2 [P] Ludvig Johansson SWE

Allsvenskan-tilastot 100 000 SEK

2018 0 (0) 20 (14-05-1998) 2019

Yht. 0 (0) 184 cm 78 kg

1 - Nuori toppari, eikä vielä juurikaan ole saanut peliaikaa. 
Kauden alla loukkaantuneena ja kokoonpanoon nousemin-
en lienee lähitulevaisuudessa vaikeaa.

6 [K] Johan Lassagård SWE

Allsvenskan-tilastot 100 000 SEK

2018 0 (0) 24 (22-06-1994) 2019

Yht. 0 (0) 185 cm 85 kg

1 - Laitapelaaja kärsi viime vuonna loukkaantumisista, eikä 
muutenkaan saanut peliaikaa. Oli aikoinaan rakennusmie-
henä tekemässä Falcon Alkoholfri Arenaa.

28 [K] Dominic Chatto NGA

Allsvenskan-tilastot 800 000 SEK

2018 0 (0) 33 (07-12-1985) 2019

Yht. 121 (1) 181 cm 75 kg

1 - Kokenut keskikentän taistelija, jonka koko viime kausi 
meni pilalle loukkaantumisen takia. Ei ole pelikunnossa, 
mutta sopimusta jatkettiin kesään asti.

4 [P] Ludvig Johansson (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 1 200 000 SEK

2018 0 (0) 24 (23-05-1994) 2020

Yht. 36 (3) 185 cm 80 kg

 3 - Helsingborgista tullut toppari on vahva pääpelaaja myös 
erikoistilanteissa. Kärsinyt ennen kauden alkua monen 
muun pelaajan tavoin loukkaantumisista.

10 [K] Karl Söderström SWE

Allsvenskan-tilastot 350 000 SEK

2018 0 (0) 33 (26-10-1985) 2019

Yht. 0 (0) 183 cm 75 kg

3 - Keskikentän taistelija on joukkueen kokeneempia pelaa-
jia. Debytoi kuitenkin Allsvenskanissa vasta nyt. Hankittiin 
vuosi sitten naapuriseura Varbergista.

45 [K] Herve “Passi” Prudence SWE

Allsvenskan-tilastot 100 000 SEK

2018 0 (0) 19 (15-08-1999) 2019

Yht. 0 (0) 199 cm 80 kg

1 - Nuori ja iso burundilaistaustainen laitapelaaja, jota on 
peluutettu myös keskemmällä. Tuskin nousee avaukseen 
ainakaan vielä tulevalla kaudella.

8 [P] Tobias Karlsson SWE

Allsvenskan-tilastot 800 000 SEK

2018 0 (0) 30 (14-01-1989) 2019

Yht. 46 (3) 187 cm 85 kg

3 - Kokenut toppari, jolle tuleva kausi on jo yhdeksäs 
Falkenbergissä. Kärsinyt loukkaantumisista, mutta oli viime 
kaudella yksi joukkueen avainpelaajista.

11 [K] Robin Östlind SWE

Allsvenskan-tilastot 400 000 SEK

2018 0 (0) 29 (14-03-1990) 2019

Yht. 2 (0) 176 cm 64 kg

3 - Nopea ja juoksuvoimainen laitapelaaja. Teki viime 
kaudella “pisteet” 9+7 ja on tarvittaessa yksi hyökkäysvoi-
maisimmista vaihtoehdoista keskikentälle.

9 [H] Nsima Peter (UUSI) NGA

Allsvenskan-tilastot 400 000 SEK

2018 0 (0) 30 (28-12-1988) 2020

Yht. 0 (0) 186 cm 81 kg

2 - Nigerialaiskärki hankittiin täksi kaudeksi IK Frejstä. 
Kärsinyt jatkuvasti pikkuloukkaantumisista. Kykyjen riittämi-
nen Allsvenskanissa vielä arvoitus.

14 [P] Per Karlsson SWE

Allsvenskan-tilastot 800 000 SEK

2018 0 (0) 29 (20-04-1989) 2019

Yht. 42 (1) 180 cm 77 kg

2 - Joka pelipaikan puolustaja. Teki historiallisen nousun 
Allsvenskaniin ratkaisseen maalin 2013. Alkava kausi on 
seitsemäs peräkkäinen Falkenbergissa.

12 [K] Christoffer Carlsson SWE

Allsvenskan-tilastot 1 500 000 SEK

2018 0 (0) 30 (15-01-1989) 2021

Yht. 72 (1) 172 cm 73 kg

4 - Nopea laitapelaaja, jota on käytetty myös kärjen takana 
hyökkäyksessä. Viime kauden yksi avainpelaajista. Kärsinyt 
harjoituskaudella loukkaantumisista.

15 [H] Kirill Pogrebnyak (UUSI) RUS

Allsvenskan-tilastot 2 000 000 SEK

2018 0 (0) 26 (27-06-1992) 2019

Yht. 0 (0) 185 cm - kg

3 - Terävä hyökkääjä tuli testattavaksi maaliskuun alussa ja 
vakuutti nopeasti otteillaan. On kovan uran tehneen Pavel 
Pogrebnyakin nuorempi velipoika.

18 [P] Jacob Ericsson (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 800 000 SEK

2018 0 (0) 25 (17-09-1993) 2020

Yht. 40 (1) 184 cm 73 kg

3 - Örgrytestä tullut vasen puolustaja, jolla on Allsvenskan 
kokemusta Geflestä. Hyvä potkuinen pakki, joka antaa 
usein myös kulmat kentällä ollessaan.

13 [K] Marcus Mathisen (UUSI) DEN

Allsvenskan-tilastot 400 000 SEK

2018 0 (0) 23 (27-02-1996) 2020

Yht. 28 (2) 185 cm 78 kg

3 - Halmstadista tullut keskikenttäpelaaja, jolla on hyvä 
laukaus. On pelannut myös topparina, mutta nähtäneen 
Falkenbergissa keskikentän pohjalla.

17 [H] Edi Sylisufaj SWE

Allsvenskan-tilastot 100 000 SEK

2018 0 (0) 18 (03-08-2000) 2019

Yht. 3 (0) 179 cm 80 kg

2 - Ensimmäisenä Allsvenskanissa pelannut 2000-lukulain-
en. Ei saanut viime kaudella paljoakaan peliaikaa, mutta on 
esiintynyt harjoitusotteluissa edukseen.

21 [P] Mahmut Özen SWE

Allsvenskan-tilastot 1 000 000 SEK

2018 0 (0) 30 (01-09-1988) 2020

Yht. 29 (0) 180 cm 77 kg

2 - Ollut polvivamman takia pitkään sivussa. Kuntoutues-
saan taistelisi paikastaan avaukseen. Pelannut urallaan 
mm. Turkin liigaa ja edustanut Malmö FF:ää.

19 [K] Mergim Laci SWE

Allsvenskan-tilastot 100 000 SEK

2018 0 (0) 20 (02-04-1998) 2019

Yht. 0 (0) - cm - kg

1 - Nopea laitapelaaja nostetiin vuosi sitten junioreista 
edustukseen. Loukkasi harjoituspeleissä ristisiteensä ja 
toipumisennusteet ovat vaihdelleet.

20 [H] John Chibuike (UUSI) NGA

Allsvenskan-tilastot 2 000 000 SEK

2018 0 (0) 30 (10-10-1988) 2020

Yht. 78 (16) 180 cm 76 kg

3 - Erittäin taitava pelaaja, joka parhaimmillaan voi olla 
täysin pitelemätön, mutta jonka päivän kunnosta ei ole var-
muutta. Dominic Chatton hyvä ystävä.

25 [P] Tobias Englund SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 30 (06-02-1989) 2020

Yht. 0 (0) 174 cm 65 kg

3 - Vasen puolustaja, josta on harjoituskaudella muokkaan-
tunut myös hurjasti taisteleva laitapelaaja keskikentälle. 
Yksi Falkenbergin omista kasvateista.

Falkenbergs FF - Pelaajat 2019



Länsirannikon “pääkaupungin”, Göteborgin futishistoriassa on nähty useita Allsvenskan-seuroja. Tun-
netuimpia lienevät Göteborgsalliansenin seurat, IFK Göteborg, Örgryte IS ja GAIS. 1920-luvulla aloitettu 
yhteistyö toi Göteborgiin lukuisia isoja joukkueita, joita vastaan näiden kolmen seuran parhaimmat pelaajat 
pelasivat. Vuonna 1971 jopa itse Eusébio edusti Göteborgsalliansenia ottelussa Neuvostoliiton olympiajouk-
kuetta vastaan.

IFK ja ÖIS
Käytännössä yleisöä 

ovat kiinnostaneet aina 
kolmen allianssiseuran 
väliset kohtaamiset, var-
sinkin IFK Göteborgin ja 
Örgryten välillä pelatut 
ottelut. Örgryte on yksi 
vanhimmista seuroista 
Ruotsissa ja IFK nousi 
myöhemmin menestyk-
sekkääksi, joten jouk-
kueet ovat kohdanneet 
toisensa lukuisia kertoja. 
Joukkueiden kohdatessa 
vuonna 1959 tehtiin uusi 
yleisöennätys, kun perä-

ti 52 194 katsojaa tuli 
seuraamaan ottelua.

J o u k k u e e t 
ovat kohdanneet 
Allsvenskanin lisäksi 
myös 2-divisioonassa, 
Ruotsin cupissa sekä 
lukuisissa muissa kil-
pailuissa, joita on pelat-
tu historian saatossa. 
Alkuvuosina Örgryte oli 
niskan päällä, mutta vii-
meisten vuosikymment-
en ansiosta IFK Göteborg 
on mennyt tilastoissa 
edelle.
GAIS JA IFK

GAISin ja IFK 
Göteborgin derbystä 
puolestaan on käytetty 
nimeä Arbetarderbyt ja 
myös yleisempää Göte-
borgsderby-nimeä. GAI-
Sin menestyksen ajat 
olivat 1910-luvulta aina 
1930-luvulle, kun taas 
IFK on hallinnut kau-
pungin futista enemmän 
tai vähemmän tämän jäl-
keen. 

Joukkueiden pelit 
ovat olleet kaupungissa 
isoja tapauksia ja tästä 
löytyy historiasta todiste-

Göteborgin derby täpötäydellä Nya Ullevilla 1959.

ita. Vuonna 1976 molem-
pien seurojen pelatessa 
toisella sarjatasolla, jouk-
kueiden kohtaamista Nya 
Ulleville oli saapunut 
seuraamaan 50 690 kat-
sojaa: luku on yhä Ruot-
sin korkein yleisömäärä 
toisen sarjatason ottelus-
sa! 

Viimeisin esimerk-
ki joukkueiden suhteesta 
saatiin tänä talvena, kun 
Bravida Arenalla pelat-
tu cupin ottelu joudut-
tiin keskeyttämään 
IFK-fanien aloitettua 

rakettishown katsomo-
staan kesken ottelun. 
Samassa rytäkässä 
makrilli-veskari Marko 
Johansson sai kuulovau-
rion ja ottelu keskeytet-
tiin. Lopulta erilaisten 
käänteiden jälkeen GAIS 
tuomittiin ottelun voit-
tajaksi lukemin 3-0 ja se 
myös eteni tällä tuloksel-
la cupin lohkovaiheesta 
jatkoon. 
GAIS JA ÖIS

GAISin ja Örgryten 
välejä on viime vuosina 
setvitty Superettanissa, 
johtuen seurojen hissi-
liikkeistä. Viimeisin seu-
rojen välinen paikallis-
peli Allsvenskanissa on 
pelattu kaudella 2009. 
Makrillit ovat olleet ni-
skan päällä viimeisen vu-
osikymmenen. Örgryten 
edellistä voittoa täytyy 
hakea 10 ottelun takaa 
vuodelta 2006 - silloin 
21.8. Gamla Ullevilla 
pelatussa ottelussa Ör-
gryte voitti 1-0 Boyd 
Mwilan maalilla.  

Viime kaudella 
GAIS voitti viiden tas-
apelin jälkeen elokuussa 
pelatun pelin 3-1. Kev-
äinen derby päättyi hui-
mien vaiheiden jälkeen 
tasapeliin 4-4. Örgryte 
menetti lopussa kahden 
maalin johdon ja GAIS 
tuli tasoihin lopulta Aj-
din Zeljkovicin 97. min-
uutin maalilla. Tuleval-
la kaudella joukkueet 
iskevät jälleen yhteen 
Superettanissa. 

Göteborgin futisske-
nessä on kolmen legend-
aarisen ison lisäksi poi-
kennut pari pienempää 
seuraa.
REDBERGSLID

Redbergslids IK 
kävi kokeilemassa 
Allsvenskanissa kaudel-
la kaudella 1930/31. 
Joukkueen kausi päättyi 
putoamiseen, vaikka se 
voitti viimeisen pelinsä 
IFK Malmöa vastaan 
6-2. Elfsborg niittasi ta-
soituksen AIK:ta vastaan 
viimeisellä minuutilla 
ja Redbergslids päätyi 
tasapisteisiin Elfsborgin 
ja IFK Eskilstunan kans-
sa. Lähtö tuli, koska 
joukkueen maaliero oli 
kolmesta joukkueesta 
huonoin.

Joukkueen kaud-
en tähti oli Örgryten 
hyökkääjälegenda Sven 
Rydell, jonka kymme-
nen tehtyä maalia eivät 
kuitenkaan pelastaneet 
seuraa. Rydell teki 
ÖIS:lle uransa aikana 142 
maalia ja Ruotsin maa-
joukkueessa 49 maalia 42 
ottelussa. Hänestäkään ei 
ollut auttamaan seuraa 
paikallispeleissä, sillä 
RIK saavutti kaudella 
vain kaksi tasapeliä GAI-
Sia ja IFK Göteborgia 
vastaan. Kotiotteluissaan 
Blåvittia ja Örgrytea vas-
taan se murskattiin luke-
min 6-1.

Ainoalla kaudellaan 
RIK oli hieman yllättäen 
todellinen yleisöjouk-
kue, sillä se keräsi hui-
man 8 898 katsojan ke-
skiarvon. Koko kauden 
pienin yleisömäärä oli 
4 973 katsojaa, mikä on 
historian toiseksi korkein 
luku, jos tarkastellaan 
seurojen pienimpiä 
yleisömääriä. 

Kenties suosio ai-
heutti vauhtisokeutta 
seuran taustahenkilöissä, 

kun menivät ja rikkoivat 
yleistä sääntöä ja mak-
soivat pelaajilleen rahaa. 
Tämän sääntörikkeen 
johdosta RIK heivattiin 
pian pääsarjakauden jäl-
keen sarjajärjestelmän 
alimmalle tasolle.  

RIK on pelannut his-
toriansa aikana yhteensä 
yhdeksän kautta toiseksi 
korkeimmalla sarjatasol-
la, mutta viimeisin on ni-
inkin kaukaa kuin 1967. 
Viimeksi seuralta on ol-
lut jalkapallon puolella 
edustusjoukkue olemassa 
vuonna 2001. 
GÅRDA BK

Gårda BK nousi 
Allsvenskaniin 30-luvun 
puolivälissä ja viihtyi si-
ellä kahdeksan kauden 
ajan. Joukkueen tunnetu-
in pelaaja tuolta ajanjak-
solta on Gunnar Gren, 
joka pelasi Gårdassa 
vuosien 1937-41 aikana 
54 ottelua ja viimeisteli 
16 maalia. Gren siirtyi 
myöhemmin IFK Göte-
borgin kautta Italiaan, 
jossa hän loi legendaaris-
en uran. Palattuaan Ruot-
siin mies edusti vielä 
GAISia ja Örgryteä. 

Gårdan paras sijoi-
tus Allsvenskanissa oli 
viides sija, jolle se ylsi 
peräkkäisinä kausina 
Grenin liityttyä jouk-
kueeseen. 

Seura putosi 
Allsvenskanista kaud-
en 1942/43 päätteeksi ja 
lähtö toiselta sarjatasolta 
tuli 1945/46. Tämän jäl-
keen Gårdaa ei olla nähty 
näin korkealla. 

Vuonna 2005 
seuraan yritettiin saada 
eloa ja nostaa sitä 5-di-
visioonasta ylemmäs. 

Pelaajiksi värvättiin Ken-
net Andersson, Johnny 
Ekström ja Thomas Rav-
elli, mutta veteraanien 
panos riitti ainoastaan 
neljännelle sijalle. Tällä 
hetkellä Gårda pelaa 
4-divisioonassa.

Göteborgin derbyhistoria



sa vierasmaalisäännön 
turvin Assyriskaa vasta-
an.

ÖIS:n kurssi oli 
kuitenkin kääntynyt ja 
lähtö Allsvenskanista tuli 
kauden 2006 päätteek-
si. Vaikka seura kampesi 
itsensä takaisin pääsar-
jaan vielä pari vuotta 
myöhemmin, vuonna 
2009, on sen jälkeen 
meno ollut todella tuskai-
sta. 

Vuonna 2011 Ör-
gryte Fotboll AB asetet-
tiin konkurssiin ja peräti 
neljän kauden ajan ÖIS 
on pelannut Söderettanis-
sa eli kolmannella sar-
jatasolla. Viime aikoina 
Örgryten toiminta on 
kuitenkin ollut parem-
missa kantimissa. Tarkan 
taloudenpidon ja laaduk-
kaan juniorityön voimin 

seura tekee paluuta kovaa 
vauhtia ja viime vuoden 
4. sija Superettanissa an-
taa toiveita paremmas-
ta.
GAIS

Kauden 2000 
putoaminen Allsvenskan-
ista vei GAISin eli 
Makrillit suoralla putkel-
la vanhaan II-divisioo-
naan asti. Se teki paluun 
toki lähes yhtä nopeasti, 
sillä jo kauden 2005 päät-
teeksi Gamla Ullevilla 
juhlittiin Allsvenskaniin 
paluuta. Paluusta muo-
dostuikin lopulta seit-
semän vuoden mittainen 
rupeama.

Makrillit löytyivät 
järjestäen sarjataulukon 
peräpäästä, mutta onnis-
tuivat kerta toisensa jäl-
keen välttämään putoam-
isen. 

Kausi 2011 oli 
kuitenkin poikkeus, sillä 
Alexander Axenin luot-
saama joukkue sijoittui 
peräti viidenneksi. Jouk-
kueen menestys lepä-
si brasilialaisen pelin-
rakentaja Wandersonin 
sekä 14 maalia iskeneen 
Mervan Celikin harteil-
la. Menestyskautta seur-
asi kuitenkin totaalinen 
katastrofi, sillä seuraa-
vana vuonna isoin odo-
tuksin kauteen lähtenyt 
seura voitti koko kauden 
aikana vain yhden ottelun 
ja putosi 12 pistettä kerät-
tyään Superettaniin. 

GAISilla käynnistyy 
nyt kuudes peräkkäinen 
kausi Superettanissa. Se 
on myös monen muun 
joukkueen tavoin jou-
tunut kiristämään vyötä 
ja toimintaa on rakennet-

tu kestävämmälle pohjal-
le. Örgryten tavoin myös 
GAISin tavoitteissa si-
intää Allsvenskan, jota 
varten toimintaa on läh-
detty järkeistämään.
BK HÄCKEN

Myös BK Häcken 
on leimattu hissijouk-
kueeksi 00-luvulla. Se 
putosi Superettaniin 
vuonna 2001 ja raken-
si siellä tulevaisuutta-
an, joka päättyi nousuun 
kauden 2004 päätteeksi. 
Joukkueen rungon muo-
dostivat toppari Jimmy 
Dixon ja maalitykki Dioh 
Williams. Vielä ennen 
kauden 2005 alkua Hisin-
genissä lyötiin pöytään 
isoja panoksia ja rinkiin 
hankittiin Teddy Lucic ja 
Stif Töfting. 

Kausi sujuikin hien-
oissa merkeissä Häck-

Vuosituhat käyntiin viidellä göteborgilaisella joukkueella

2000-luvun ensim-
mäinen Allsvenskanin 
sarjakausi pelattiin peräti 
viiden göteborgilaisjouk-
kueen voimin. IFK Göte-
borg, Örgryte, GAIS, 
Häcken ja Västra Frölun-
da pitivät 20 paikalli-
sottelun voimin jalkapal-
lopääkaupungin mainetta 
yllä. Yleisömäärien osal-
ta derbyjen mielenkiin-
to tosin vaihteli paljon. 
Ennätyslukemat kaudella 
kirjattiin GAISin ja IFK 
Göteborgin 31 225 mak-
saneella katsojalla, kun 
taas pohjat saavutettiin 
Västra Frölundan ja GAI-
Sin 930 katsojalla. 

Göteborgin kun-
inkuuden vei IFK Göte-
borg 17 pisteellä ennen 
Örgryteä. Peränpitäjiksi 
jäi Häcken, joka kerä-
si paikallispeleistä vain 

kuusi pistettä. 
Allsvenskanin lop-

ullisessa sarjataulukossa 
IFK (4.sija) ja Örgry-
te (7) olivat vahvimmat 
joukkueet, kun loput 
kolme joukkuetta mie-
hittivät kolme viimeistä 
sijaa kauden päätteek-
si. Västra Frölunda ja 
Makrillit putosivat Su-
perettaniin, Häckenin 
onnistuessa säilyttämään 
sarjapaikkansa karsinnan 
avulla. 
VÄSTRA FRÖLUN-
DA

Västra Frölun-
da ei ole tämän jälkeen 
enää kyennyt nouse-
maan korkeimmalle 
sarjatasolle. Toki vielä 
vuonna 2002 se haastoi 
karsintaotteluissa IFK 
Göteborgin, mutta 90-lu-
vun suurseura onnistui 

välttämään putoamisen 
tuoman katastrofin. 

Hyvästä juniori-
työstä huolimatta Väs-
tra Frölundan matka on 
jatkunut Superettanista 
alaspäin aina viidennelle 
sarjatasolle, eli III-divi-
sioonaan saakka. Seuran 
tulevaisuus saattaa olla 
valoisampi, sillä uud-
en rahoittajan avulla on 
käynnistetty suunnitel-
mat uudesta tulemisesta 
korkeimmille sarjatasoil-
le.
ÖRGRYTE IS

Vu o s i t u h a n n e n 
vaihteen jälkeen Ör-
gryte näytti puskev-
an väistämättä kohti 
Allsvenskanin kärkisijo-
ja. Vuonna 2002 se sijoit-
tui hienosti kolmanneksi 
ja vuotta myöhemmin 
myös neljän parhaan 

joukkoon. ÖIS toimi yh-
dessä Kalmarin kanssa 
edelläkävijänä brasili-
alaispelaajien tuonnissa 
Ruotsiin, ja joukkueen 
tähtinä noina vuosina 
häärivätkin maalipys-
syt Paulinho Guará ja 
myöhemmin Valiolii-
gastakin tuttu Afonso 
Alves. 

Kaudelle 2004 
joukkuetta luotsaamaan 
valittiin entinen kes-
kikenttäpelaaja Jukka 
Ikäläinen, jonka johdol-
la kausi oli päättyä 
katastrofiin. Se onnis-
tui välttämään suoran 
putoamisen voittamalla 
AIK:n 3-0 typötyhjällä 
Råsundalla toiseksi vii-
meisellä kierroksella 
lähettäen Gnagetin Su-
perettaniin. Karsinnoissa 
Örgryte säilytti paikkan-

Västra Frölundan Niclas Johansson katselee tuskaisena, kun AIK:n Teddy Lucic tuulettaa maalia syyskuussa 2000. GAIS:in Erik Holmgren tuijoittaa maassa, kun Örgryten Joakim Grandelius on tehnyt 1-0 maalin vuoden 1992 karsintaottelussa.



vasta ensi vuosikymmen 
puolella. Aikaa ja työrau-
haa kärkipaikoille pa-
luulle on seuran puolelta 
luvattu, mutta menestyk-
seen tottuneiden kannat-
tajien tiimalasissa hiekka 
voi valua yllättävän no-
peasti, mikäli merkkejä 
paremman tulevaisuud-
en puolesta ei viheriön 
puolella nähdä riittäväs-
ti

Kahden perinteik-
kään ja Allsvensakanin 
maratontaulukon kärki-
kymmenikköön kuuluvan 
Örgryten ja GAISin uut-
ta tulemista odottaessa, 
on Häcken noussut IFK 
Göteborgin ykköshaasta-
jaksi. Häcken on varsin 
tuore seura Göteborgin 
futispiireissä verrattuna 
muihin. Se on perust-
ettu vasta vuonna 1940 
ja vaikka se jo seuraa-
valla vuosikymmenellä 
pelasi II-divisoonassa, 
saatiin sen Allsvenskani-
in nousua odotella aina 
1980-luvulle. 

IFK Göteborg ja 
Häcken kohtasivat toki 
ensimmäisen kerran 
virallisessa ottelussa 
vuonna 1978. Tuolloin 
joukkueet arvottiin vas-
takkain Ruotsin cupissa, 
ja Nya Ullevilla pelattu 
ottelu päättyi IFK:n 5-1 
voittoon. 1983 joukkueet 
kohtasivat cupissa uud-
estaan, tällöinkin IFK:n 
viedessä pidemmän kor-
ren vajaan 5 000 katso-
jan edessä. Saman kes-
änä joukkueet kohtasivat 
vielä Allsvenskanissa ja 
trendi oli sama - Blåvitt 
oli kerta toisensa jälkeen 
liian kova pala Häcke-
nille. 

Vuoden 1992 cupis-
sa Häcken voitti IFK:n 
2-0, mutta ensimmäistä 
Al l svenskan-vo i t toa 
saatiin vielä odottaa. 

Vuonna 2001 Häck-
en oli Rambergsvallenil-
la 4 703 katsojan edessä 
parempi maalein 3-0, 
Jonas Henrikssonin, Pe-
ter Vougtin ja Njogu 
Demba-Nyrenin maa-
leilla. Tuolloin Häckenin 
riveissä pelasi 90 minu-
uttia muuan Kim Käll-
ström.

Syksyllä 2007 
Häckenin, Örgryten ja 
GAISin puheenjohtajat 
olivat käyneet salaisia 
neuvotteluita uuden, FC 
Gothiaa kantavan fuu-
sioseuran perustamisesta. 
Paikalliset suuryritykset 
olivat luvanneet spon-
sorirahaa yhdistymisen 
toteutuessa ja Götebor-
gissa nähtiin, että FC 
Kööpenhaminan kaltai-
seen menestykseen olisi 
mahdollisuudet. Seurojen 
kannattajat olivat kuiten-
kin vahvasti fuusiota vas-
taan, eikä hanke sitten 
loppujen lopuksi edennyt 
ja se lopulta kaatui. 

Vaikka Kalmarin 
vuonna 2008 voittama 
mestaruus herätti uskoa 
menestykseen myös 
pienemmillä resurs-
seilla, ei paluu vuonna 
2009 herättänyt isois-
sa seuroissa kummoi-
sia pelkotiloja. Vaati-
mattomat yleisömäärät 
ja pelaaminen vanhal-
la Rambergsvallenilla 
eivät näyttäneet uskot-
tavan kärkipään seuran 
toiminnalta. Myöskään 
paikallispelit Häckeniä 
vastaan eivät herättäneet 

sen suurempaa kiinnostu-
sta IFK-kannattajien kes-
kuudessa. 

Loppuunmyydy t 
derbyt Bravidalla ovat 
edelleen harvinaisuuk-
sia. 

V i e r a s k a t s o m o 
Gamla Ullevillakin on 
ollut puolityhjä. Toden-
näköisesti menee vielä 
vuosia, ennen kuin ki-
innostus ylittää kysyn-
nän stadioneiden lippu-
luukuilla. Ja siihenkin 
varmasti vaaditaan kaksi 
kärkipaikoista taistelevaa 
joukkuetta.  

Silti IFK Göteborgin 
kohtaamiset ovat Häck-
enille kauden pääottelu-
ita. Seuran markki-
nointiosastolla näistä 
tapahtumista haluttaisiin 
enemmän irti, mutta IFK 
on tähän asti ollut halu-
ton yhteisiin toimiin ki-
innostuksen lisäämiseksi. 
Osasyynä on varmasti se, 
että IFK-leirissä ei ha-
luta virallisesti myöntää 
Häckenin olevan juuri se, 
jonka menestyminen vai-
kuttaa negatiivisimmin 
omaan toimintaan. 

J u n i o r i p u o l e l l a 
Häcken näkee itsensä 

jo kaupungin houkut-
televimpana seurana. 
Samoin sponsoripuolel-
la ero on kaventunut 
vuosi vuodelta, vaikka 
Blåvitt kolminkertaisen 
yleisömäärän ja perin-
teiden turvin on edelleen 
selvästi edellä. 

Vaikka Häcken on 
tullut Allsvenskaniin 
jäädäkseen, ja se on yhä 
useammin sijoittunut sar-
jataulukossa IFK Göte-
borgin yläpuolelle, on 
paikallispelit kuitenkin 
pääsääntöisesti sujuneet 
Blåvittin komennos-
sa. 

Vasta ihan viimeis-
inä vuosina on BKH 
onnistunut näyttämään 
kotikentällään IFK:lle 
kaapin paikan. Kaksi 
edellistä kotiderbyä ovat 
päättyneet Häckenin 
voittoihin yhteismaalein 
8-1. Vieraissa se ei ole 
puolestaan IFK:ta voit-
tanut yhdeksään vuo-
teen - edellinen voitto on 
vuodelta 2010, kun Jonas 
Henriksson teki ottelun 
ainoa maalin.

enin jopa johtaessa sar-
jaa hetken aikaa kesällä. 
Kauden päätteeksi seura 
löytyi lupauksia antavas-
ti 8. sijalta. Paluu ar-
keen koitti jo seuraavana 
vuonna, kun karsintapa-
ikalle ajautunut joukkue 
hävisi Brommapojkar-
nalle karsintapelit, ja läh-
ti hakemaan vauhtia Su-
perettanista. 

Paluu Allsvenskani-
in tapahtui pari vuotta 
myöhemmin eikä Häck-
enistä ole sen jälkeen 
päästy eroon. Joukkue 
on vakiinnuttanut itsensä 
yhtenä kärkipään seu-
roista, jota on monena 
vuonna pidetty jopa po-
tentiaalisena mestarie-
hdokkaana. Parhaana 
saavutuksena Hisingenin 
nipulla on Allsvenskanin 
toinen sija vuodelta 
2012 ja sekä Ruotsin cu-

pin voitto neljä vuotta 
myöhemmin. 

Resursseiltaan ja 
taloudellisesti Häckenin 
tilanne on göteborgilais-
seuroista ylivoimaisesti 
paras tällä hetkellä. Go-
thia Cupin järjestäminen 
antaa Häckenille hieman 
lisätuloja, joilla se on py-
stynyt rakentamaan muun 
muassa olosuhteita. Noin 
kymmenen vuotta sitten 
seura rakensi oman har-
joituskeskuksen ja vuon-
na 2015 se muutti pois 
vanhalta Rambergsval-
lenilta, uudelle 6 500 
katsojaa vetävälle Brav-
ida Arenalle. Hyvän ju-
niorimyllyn lisäksi Häck-
en on löytänyt hyviä 
afrikkalaispelaajia.
IFK GÖTEBORG

Blåvitt toipui 
k a t a s t r o f i k a u d e s t a 
2002 hyvin ja hilasi it-

sensä kohti kärkipäätä 
Allsvenskanin sarjataulu-
koissa. Tämä kipuaminen 
huipentui kauden 2007 
mestaruuteen, ensimmäi-
seen ja ainoaan 2000-lu-
vulla. Blåvitt totuttiin 
jälleen näkemään aina 
potentiaalisena mestari-
suosikkina, ja kyllähän 
seura mestaruuden jäl-
keenkin sijoittui viisi 
kertaa kolmen parhaan 
joukkoon.

Kaudet 2017 ja 2018 
ovat olleet liki painajai-
sia IFK-faneille. Seuran 
taustoissa on kuohunut ja 
päällä on pienimuotoinen 
talouskriisi. 

Perustason pelaajat 
ovat naureskelleet IF-
K:n tarjoamalle palkalle 
ja Tukholman jengit 
kykenevät maksamaan 
moninkertaisia palkko-
ja IFK:hon verrattuna. 

Pelaajistosta on laatu 
kadonnut ja joukkue on 
sijoittunut alempaan kes-
kikastiin. 

Viime kaudella 
Göteborgin IFK-per-
he joutui pidättämään 
henkeään melkein vii-
meiseen asti varman 
sarjapaikan puolesta. 
Huolestuttavaa on seuran 
pistekehitys, joka on ol-
lut vuodesta 2015 pahas-
sa laskusuunnassa. 

On tullut siis 
Blåvittin vuoro tun-
nustaa Örgryten ja 
GAISin aiemmin koke-
man heikon talouden-
hoidon seuraamukset. 
Muutamassa vuo-
dessa sen pistesaldo 
Allsvenskanissa on 
puoliintunut. 

Täytettä Kamrat-
gårdenin palkintokaappi-
in on realistista odottaa 

Gårdan viimeinen Allsvenskan-joukkue kaudella 1942/43.

Sven Rydell.



Kauteen 2017 
lähdettäessä oli edel-
liskauden tavoin uusi 
mies penkin päässä, 
kun vapailla markkin-
oilla ollut Andreas Alm 
otti päävastuun Micke 
Stahren häivyttyä San 
Jose Earthquakesiin. 
Valmentajavaihdoksen 
ei odotettu tuovan suuria 
muutoksia pelitapaan, 
sillä Stahre oli saanut 
puolustuspelin tiiviiksi 
ja Almin suurin muu-
tostarve keskittyi siten 
hyökkäyspäähän.

Alkutalven har-
joitusottelut sujuivat 
mallikkaasti tulokse-
naan pelkästään voitto-
ja hyvinkin eritasoisista 
vastustajista. Cupin lo-
hkovaiheessa kotitasape-
li Sundsvallia vastaan 
toi paikan puolivälieri-

in, jossa tuleva cup-me-
stari Djurgården oli 
kuitenkin kotikentällään 
vahvempi. Harjoitus-
kausi oli kokonaisuute-
na onnistunut, vaik-
ka peliryhmittymän 
muodossa löytyi vielä 
paljon kysymysmerk-
kejä, ja avauskokoon-
panoja testailtiin osan 
avainpelaajista ollessa 
keskenkuntoisia. Viitteitä 
Almin suusta usein kuul-
lusta ”jalat kohti maalia” 
hokemasta oli kuiten-
kin selvästi havaittavis-
sa.

Kauden alun sar-
jaohjelma oli paperilla 
suotuisa, mutta samalla 
haastava kahden nousija-
joukkueen asetuttua vas-
taan. Häcken on nim-
ittäin usein aloittanut 
sarjapelit vaatimattomas-

ti ja kun muistista löytyi 
Almin heikot aloitukset 
AIK:n peräsimessä, oli 
pessimismi monella kan-
nattajalla vallitseva tun-
netila. 

Kausi alkoi kotivoi-
tolla Kalmarista ja koti-
saldoksi ennen MM-kiso-
jen tuomaa sarjataukoa 
tuli hyväksyttävä 3-2-
0. Vieraskentillä meni 
sen sijaan huonommin. 
Kotiintuomisina kevät-
kaudelta oli ainoastaan 
voitto Trelleborgista ja 
tasuripiste Siriukselta. 
Muut neljä ottelua päät-
tyivät tappioihin kauden 
surkeimpien esitysten 
jälkeen. 

Paras muisto kev-
äältä oli europaikan 
varmistuminen. Edel-
liskauden neljäs sija toi 
lopulta paikan saman 

kauden edustusoikeu-
teen, cupfinalistien olles-
sa jo omat paikkansa sar-
jasijoitusten perusteella 
varmistaneet Djurgården 
ja Malmö.

Ennen heinäkuus-
sa jatkuneita sarjapelejä 
oli aikaa jäänyt runsaasti 
alkukauden analysointi-
in. Vieraskentillä heikosti 
toiminut liian varovainen 
puolustusvoittoinen tak-
tiikka erilaisine ryhm-
ityskokeiluineen nousi 
suurimmaksi epäkohdak-
si. Kahdeksantena ma-
jaillut Häcken oli viiden 
pisteen turvin poissa 
karsijanpaikalta, mutta 
toisaalta eroa neljänteen 
sijaan ja pronssisiin mita-
leihin ei ollut yhtään sen 
enempää. 

Eurooppa- l i igan 
karsinnassa tie katkesi 

odotetusti arvan tuodessa 
vastustajaksi RB Leipzi-
gin. 

S i i r t o i k k u n a s -
sa suunnattiin katse 
seuraavaan kauteen. 
Näistä tärkeimpänä main-
ittakoon Joel Andersso-
nin vaihtuminen Barce-
lonan maineikkaan La 
Masian läpikäyneeseen 
nigerialaissyntyiseen 
Godswill Ekpoloon; Kari 
Arkivuon pelikuntoi-
suuden varaan ei nimit-
täin loppukaudellakaan 
uskallettu luottaa. 

H e r ä t e o s t o k s e -
na voidaan pitää Joo-
na Toivion hankintaa. 
Hänen löytäminen so-
pimuksettomien pelaa-
jien joukosta oli tilai-
suus, jota ei voitu jättää 
käyttämättä. Pukukopissa 
tilaa Toiviolle teki Trel-

leborgiin siirtynyt, uutta 
potkua uralleen hakeva, 
Jasmin Sudic. Vasta-
avasti kenttäryhmityksen 
ihannekokoonpanossa 
tilantekijäksi osoittautui 
vasta syksyn peleihin jo 
toisella sarjakierroksella 
saamasta sitkeästä rei-
sivammasta kuntoutunut 
Juhani Ojala, jonka odo-
tettiin ottavan seuraava 
askel urallaan. Pettymys 
oli lopulta liian hento 
sana kuvaamaan Juden 
kautta. 

Hyökkäyspäässä 
kevätkauden sopimuk-
sella pelanneen Moestafa 
El Kabirin kanssa pelia-
jasta kilvoitellut Alhas-
san ”Crespo” Kamara 
vaihtui Malmössa ilman 
säännöllistä peliaikaa 
jääneeseen paluumuutta-
ja Alexander Jeremejef-

fiin. Jeremejeffin tulon 
myötä hyökkäyspäähän 
oli saatu koko kevään 
haviteltu target-pelaaja, 
ja hyökkäyspelaamisen 
tuli kertaheitolla enem-
män vaihtoehtoja.

Kotivoittoa Giffar-
nasta seurasivat pahim-
paan euro-otteluruuhkaan 
vierastappiot Norrkö-
pingin ja Djurgårdenin vi-
eraina. Sarjan puolivälin 
jälkeen pelit paranivat vi-
eraskentillä, vaikkakin ti-
lastoihin merkittiin kaksi 
pisteetöntä vierasreissua 
08-alueelle kierroksella 
20. AIK:n ja 29. Ham-
marbyn vieraina, joista 
jälkimmäinen katkaisi 
lopullisesti haaveet mi-
talisijoista. 

Syksy jätti hyvän 
maun suuhun Häck-
enin ollessa sarjan enit-

OTTELUOHJELMA
Huhtikuu
1/4 Malmö FF (v)
6/4 Helsingborgs IF (k)
13/4 Falkenbergs FF (v)
21/4 Djurgårdens IF (k)
24/4 AIK (v)
28/4 AFC Eskilstuna (k)

Toukokuu
5/5 GIF Sundsvall (k)
11/5 Östersunds FK (v)
15/5 Kalmar FF (k)
19/5 IK Sirius (v)
26/5 IFK Göteborg (k)

Kesäkuu
2/6 IF Elfsborg (v)
30/6 Hammarby IF (k)

Heinäkuu
7/7 IFK Norrköping (v)
14/7 Örebro SK (k)
21/7 GIF Sundsvall (v)
28/7 Djurgårdens IF (v)

Elokuu
4/8 IK Sirius (k)
11/8 Malmö FF (k)
18/8 Örebro SK (v)
25/8 AFC Eskilstuna (v)

Syyskuu
1/9 Falkenbergs FF (k)
15/9 AIK (k)
22/9 Kalmar FF (v)
25/9 IF Elfsborg (k)
29/9 IFK Göteborg (v)

Lokakuu
6/10 Östersunds FK (k)
20/10 Helsingborgs IF (v)
27/10 IFK Norrköping (k)

Marraskuu
2/11 Hammarby IF (v)

Kierroksien 11-30 
ottelupäivät päätetään 
myöhemmin keväällä.

Joona Toivio juhlii maalia. Kuva: BK Häcken



en (58) maalia tehnyt 
joukkue 31+ maalilla. 
Viidettä sijaa voidaan 
pitää ansaittuna voitoitta 
jäämisen jälkeen edelle 
sijoittuneita joukkueita 
vastaan. Tappioton put-
ki kotikentällä katkesi 
viimeisellä kierroksella 
Simon Skrabbin Norrkö-
pingin mestaruushaaveita 
ylläpitäneellä maalilla. 
Samaisen pelin lopussa 
Juhani Ojala sekä maali-
kuninkuuden 20 osumal-
laan voittanut Paulinho 
saivat katsella punaista 
korttia. 

K o k o n a i s u u t e n a 
kaudesta löytyi paljon 
positiivista, jonka varas-
sa on helppo siirtyä kohti 
seuraavaa. Samalla kaiki-
sta menestyksekkäim-
mäksi ryhmitykseksi se-

mentoitui 4-2-3-1.  
Yhte ishar jo i tuk-

set alkoivat perinteisesti 
heti loppiaisen jälkeen 
yleisölle ja medialle 
avoimilla treeneilllä ko-
tiareena Bravidalla. 
L o m a n p i d e n n y s t e n , 
loukkaantumisten ja maa-
joukkueleirien vuoksi 
tammikuun harjoitusvah-
vuudessa oli parhaim-
millaan kymmenkun-
ta akatemiapelaajaa, 
jotta vähimmäismäärä 
kenttäpelaajista (22kpl) 
tulisi täyteen. 

Va l m e n n u s t i i m i 
oli taustaryhmineen en-
tisenlainen lukuun otta-
matta videoanalyytikon 
vaihtumista. Pelaajista 
ainoana uutena kasvona 
nähtiin Mjällbysta laita-
puolustukseen leveyttä 

tuomaan tullut Oskar 
Sverrisson.

Tammikuun kalen-
terissa oli kaksi har-
joitusottelua (Norrby, 
Sarpsborg), joissa pe-
liaikaa annettiin melko 
tasapuolisesti kaikille 
pelikuntoisuuden ehdoi-
lla. Junioreista A-jouk-
kueeseen nostettu Ali 
Youssef teki lopullisen 
läpimurron kannattajien 
tietoisuuteen näyttämällä 
osaamistaan ja vauhtiaan 
yksi vastaan yksi -tilan-
teissa.

Helmikuun vai-
htumista joukkue otti 
vastaan talven harjoitu-
sleirillä Etelä-Afrikan 
Kapkaupungissa. 

Kilpailullisesti olo-
suhteet eivät yltäneet 
aivan parhaaseen tasoon 

harjoi tusvastustaj ien 
tasojen vaihdellessa. 
Kuitenkin leiriä voiti-
in pitää onnistuneena, 
harjoitusmäärien olles-
sa hieman suunniteltua 
korkeammalla tasolla, ja 
mikä tärkeintä, pikku-
kolhuja lukuun ottamatta 
loukkaantumisilta vältyt-
tiin. 

Leirille mukaan 
lähtivät uutena sopimus-
pelaajana jo toissakesänä 
lainalla ollut Ahmed Ya-
sin ja toinen uusi hankin-
ta, ghanalainen Kwame 
Kizito, joka puolestaan 
joutui viisumivaikeuks-
ien takia aloittamaan 
oman kauteen valmistau-
tumisensa harjoittele-
malla akatemiapelaajien 
kanssa Hisingenin talvi-
sissa olosuhteissa.

Kilpailukausi käyn-
nistyi 16. helmikuuta 
cupin alkulohkon ottelul-
la Bragea vastaan. Tätä 
seurasivat viikon välein 
ottelut FC Rosengårdia ja 
Brommapojkarnaa vasta-
an. Alkulohkosta saldona 
oli pelkkiä voittoja pelil-
lisen valmiustilan olles-
sa vuodenaikaan nähden 
korkealla. 

Cupin pudo-
tuspelien ensim-
mäiselle kierrokselle 
puolivälieräotteluun arpa 
toi vastaan naapuri GAI-
Sin, joka hyvästä alusta 
huolimatta putosi kyy-
distä Häckenin pitäessä 
tempoa yllä koko mat-
sin ajan, samalla valm-
istaen joukkuetta kohti 
seuraavaa koitosta.

V ä l i e r ä 
Djurgårdenin vieraana 
Tele2-areenalla meni 
aina jatko-otteluun asti. 
Jatko-ottelun toisella 
puoliskolla cupin ylivo-
imainen maalikuningas, 
kymmenen osuman Mer-
van Celik, osoitti kovan 
harjoittelun tuovan tu-
loskunnon pitävän te-
kemällä finaalipaikkaan 
oikeuttavan ratkaise-
van 2-3 voitto-osuman. 
Tästä koitoksesta voiti-
in hyvillä mielin lähteä 
seuraavaan harjoitus-
viikkoon ja kohti Ullevin 
nurmella pelattavaan 
kenraaliharjoitukseen 
GAISia vastaan.

Häcken lähtee tu-
levaan kauteen vahve-
mpana kuin koskaan. 
Talouspuoli on kunnossa 
ja oma akatemia pyörii 
sulavasti.

E d e l l i s k a u d e n 
taloudellinen voitto, noin 

12 mkr, lisättynä aiem-
paan pääomaan antaa 
seuran kokonaisvaralli-
suudeksi 71 miljoonaa 
kruunua. Akatemia on 
jälleen kerran luokitel-
tu korkeimmalle mah-
dolliselle tasolle Ruot-
sissa viidellä tähdellä. 
Lisäksi organisaatiota 
on vahvistettu edelleen, 
joten mestaruustavoit-
teille löytyy katetta.

Pelaajaringissä tal-
ven siirtoikkunan aikana 
ei ole ollut menetyksiä 
oikeastaan yhdenkään 
aloittavan vakiokasvon 
osalta. Päinvastoin 
Ahmed Yasinin, Kwame 
Kiziton ja Oskar Sver-
rissonin saavuttua on 
kilpailua saatu lisättyä 
erityisesti jo laaduk-
kaaseen hyökkäyspeli-
in. Samalla on myös 
varauduttu hyvissä ajoin 
kesän siirtoikkunassa 
mahdollisesti tuleviin 
pelaajamyynteihin.

Häcken ei taloudel-
lisesti ole pakotet-
tu myymään yhtäkään 
pelaajaansa, mutta kun 
tiedetään että osa pelaa-
jista on valinnut juuri 
Häckenin ponnahduslau-
dakseen kohti suurem-
pia haasteita, niin toden-
näköisesti muutoksia 
pelaajarinkiin kauden 
aikana on odotettavissa. 
Ruotsin sisäisiin siirtoi-
hin avainpelaajien osalta 
seura vastaa jatkossakin 
kieltävästi.

Andreas Alm luot-
taa jatkuvuuteen ja tämän 
vuoksi aloituskokoon-
pano tarjoaa harvoin 
yllätyksiä. Samoin peli-
ryhmitys on melko sa-
manlainen ottelusta toi-

seen. Puolustussuuntaan 
4-4-2 ja hyökkäyssuunta-
an 4-3-3 on tullut tutuksi 
myöskin kuluneen talven 
aikana.

Ainoa suurempi ky-
symysmerkki kauteen 
lähdettäessä on Daleho 
Irandustin loukkan-
tumisen vuoksi kymppi-
paikalle jäävä kammotta-
va aukko.

Ahmed Yasin enem-
män fyysisenä vai Nasiru 
Mohammed teknisenä 
ja pienissä tiloissa vi-
ihtyvänä pelaajana? 
Lisäksi hyökkäyksen 
yleismies Viktor Lund-
berg on varteenotetta-
va vaihtoehto, vaikka-
kin hänellä on ajoittain 
vaikeuksia saada paikka 
ottelukokoonpanossa. 
Nasiru on kuitenkin par-
haimmillaan oikealla 
laidalla, vaikka vasem-
malla puolella viihtyvä 
huippukuntoinen Mer-
van Celik olisi valmis 
ottamaan minkä tahansa 
paikan kentällä päästääk-
seen aloittavaan kokoon-
panoon.

Jonkinlaista kier-
rätystä on odotettavissa 
kahden suunnan keski-
kenttäpelaajien suhteen. 
Erik Friberg ja Alex-
ander Faltsetas ovat 
toisinaan pelikiellois-
sa tai loukkaantuneina, 
mutta tilalle on asettaa 
jo nyt lähellä avauspaik-
kaa oleva Gustav Berg-
gren.

P u o l u s t u s l i n j a 
maalivahti Peter Abra-
hamssonin edessä on 
vakiintunut muotoon 
Ekpolo-Toivio-Lind-
gren-Andersson. Kari 
Arkivuo terveystilanteen 

salliessa on ykkösvaih-
toehto korvaajaksi mo-
lemmille laitapuolustajan 
paikoille. Juhani Ojala 
on puolestaan kauteen 
lähdettäessä pudonnut 
nelostoppariksi Johan 
Hammarin taakse.

Cupin finaalipaikka 
vakuuttavien peliesityks-
ien jälkeen pitää odotuk-
set sarjaan lähdettäessä 
korkealla. Pelaajaryhmä 
on seurahistorian laaduk-
kain ja useilla pelipaikoil-
la kilpailu peliajasta on 
todella kova.

Kotikentällä tul-
laan todennäköisesti 
näkemään edellisvuosien 
tapaan paljon maaleja te-
kevä ja hyökkäävä Häck-
en. Vieraskentille läh-
dettäessä pelirohkeuden 
on oltava edelliskautta 
korkeampi, jotta pisteitä 
saataisiin varsinkin viime 
vuosina vaikeasti voitet-
tavissa olleita kärkijouk-
kueita kohdatessa. Häck-
en ei ole missään nimessä 
ainoa europaikoille 
tähtäävä ja ainakin pa-
perilla entisestään vah-
vistunut joukkue, mutta 
etuna lähimpiin kilpail-
ijoihin on pieni vaihtu-
vuus pelaajistossa.

 Seuralla on kaikki 
valmiudet pysyä mukana 
kärjen vauhdissa, mutta 
nyt pelin on lähdettävä 
rullaamaan heti alku-
kaudesta alkaen. Vaisu 
kevät on nimittäin usein 
ollut niin Häckenin kuin 
Almin valmentamien 
joukkueiden tavaram-
erkki ja tähän toivotaan 
muutosta keltamustassa 
Hisingenissä.

@OivaNr1

Häcken pystyy harjoittelemaan ympäri vuoden omalla Bravida Arenalla. Kuva: OivaNr1



26 [MV] Peter Abrahamsson SWE

Allsvenskan-tilastot 4 000 000 SEK

2018 28 (0) 30 (18-07-1988) 2019

Yht. 101 (0) 190 cm 85 kg

4 - Ykkösmaalivahti, joka pitää tasonsa ottelusta toiseen. 
Paremmalla tekniikalla varustettuna olisi noussut talvimaa-
joukkuetta korkeammalle tasolle.

27 [K] Benjamin Arapovic SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 19 (24-06-1999) 2019

Yht. 0 (0) 178 cm 68 kg

1 - Toipumassa uransa toisesta polven ristisidevammasta. 
Sopimus katkolla kesäkuussa ja haasteellinen tehtävä os-
oittaa olevansa jatkosopimuksen arvoinen.

25 [P] Aiham Ousou SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 19 (09-01-2000) 2022

Yht. 0 (0) 180 cm 78 kg

1 - Nuorisomaajoukkueessa esiityneen topparin sopimusta 
jatkettiin ja häntä on testattu muissakin puolustavien roolien 
pelipaikoilla. Peliaika tiukassa.

29 [MV] Jonathan Rasheed NOR

Allsvenskan-tilastot 750 000 SEK

2018 2 (0) 27 (21-11-1991) 2020

Yht. 2 (0) 191 cm 82 kg

1 - Kakkosmaalivahti, joka  liigadeytoi viime kaudella. Ky-
syntää on ollut muuallekin, joten tuskin tyytyy pelkästään 
reservipeleihin tätä kautta enempää.

6 [K] Alexander Faltsetas SWE

Allsvenskan-tilastot 4 000 000 SEK

2018 26 (4) 31 (07-04-1987) 2020

Yht. 197 (14) 181 cm 80 kg

3 - Rikkovassa roolissa oman puolustuslinjan etupuolella. 
Laskeutuu mielellään puolustuksen tasolle hakemaan pallo-
ja hyökkäykseen lähdettäessä.

28 [K] Adam Andersson SWE

Allsvenskan-tilastot 6 500 000 SEK

2018 23 (0) 22 (11-11-1996) 2020

Yht. 54 (2) 183 cm 78 kg

4 - Otti viime kaudella avauspaikan vasempana puolusta-
jana. Juoksuvoimainen ja saanut vastuuta kulmapotkujen 
antajana. Mukana myöskin talvimaajoukkueessa.

3 [P] Johan Hammar SWE

Allsvenskan-tilastot 3 500 000 SEK

2018 15 (1) 24 (22-02-1994) 2021

Yht. 23 (1) 197 cm 84 kg

2 - Kookas toppari solmi kesällä jatkosopimuksen, vaik-
ka kilpailu peliajasta on erittäin kova. Pelinlukutaito ja 
syöttötyöskentely kehittyneet aiemmista.

7 [K] Mervan Celik SWE

Allsvenskan-tilastot 8 000 000 SEK

2018 21 (1) 28 (26-05-1990) 2020

Yht. 104 (21) 177 cm 75 kg

3 - On löytämässä entisen tasonsa ja ulkomaat edellen 
tavoitteena. Sitä ennen pitäisi kuitenkin saada minuutteja ja 
tehoja alle sarjapeleissä.

99 [K] Ahmed Yasin (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 9 000 000 SEK

2018 14 (1) 27 (22-04-1991) 2021

Yht. 107 (13) 183 cm 78 kg

3 - Takaisin Häckeniin hakemaan uutta vauhtia. Hyvä vii-
meistelijä. Laitapelaajana parhaimmillaan, mutta käyttökel-
poinen monella eri hyökkäyspään paikalla.

4 [P] Juhani Ojala FIN

Allsvenskan-tilastot 2 000 000 SEK

2018 6 (0) 29 (19-06-1989) 2019

Yht. 29 (3) 191 cm 83 kg

2 - Viime vuosi piloille loukkaantumisen vuoksi. Ei ole palan-
nut entiselle tasolleen ja tippunut joukkueen sisäisessä 
rankingissa nelostoppariksi. 

8 [K] Erik Friberg SWE

Allsvenskan-tilastot 7 000 000 SEK

2018 26 (1) 32 (10-02-1986) 2021

Yht. 159 (11) 180 cm 69 kg

4 - Kokenut toisen polven Häcken-pelaaja ja keskikentän 
kapellimestari tavaramerkkinään ennalta arvaamatot syötöt 
vastustajan puolustuslinjan taakse. 

9 [H] Alexander Jeremejeff SWE

Allsvenskan-tilastot 10 000 000 SEK

2018 28 (10) 25 (12-10-1993) 2021

Yht. 102 (31) 192 cm 75 kg

4 - Usein yksinäisenä kärkenä. Tekninen ja hyvin peliä 
lukeva. Potentiaalia yli kymmenen maalin kaudelle, vaikka 
viimeistelytaidoissa parantamisen varaa.

12 [P] Godswill Ekpolo NGA

Allsvenskan-tilastot 6 000 000 SEK

2018 16 (0) 23 (14-05-1995) 2021

Yht. 16 (0) 181 cm 73 kg

4 - Kokeiluhankinta, joka otti välittömästi oikean puolustajan 
avauspaikan. Potentiaalia saada enemmän irti sekä hyök-
käys- että puolustustyöskentelyyn. 

17 [K] Gustav Berggren SWE

Allsvenskan-tilastot 3 000 000 SEK

2018 17 (0) 21 (07-09-1997) 2022

Yht. 32 (0) 180 cm 80 kg

2 - Oma kasvatti, jolta odotetaan lopullista läpimurtoa. Kil-
voittelee avauksen paikasta keskikentän keskustassa yh-
dessä Faltsetasin ja Fribergin kanssa.

10 [H] Paulinho BRA

Allsvenskan-tilastot 18 000 000 SEK

2018 27 (20) 32 (03-09-1986) 2019

Yht. 146 (68) 174 cm 75 kg

5 - Viime kauden maalikuningas ja koko sarjan paras 
pelaaja. Tekee valtavasti työtä myöskin puolustussuuntaan. 
Hakeutuu usein laidalta laukaisupaikoille.

14 [P] Óskar Sverrisson (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 400 000 SEK

2018 0 (0) 26 (26-11-1992) 2019

Yht. 0 (0) 184 cm 80 kg

1 - Hankittiin puolustuksen varamieheksi ykkösdivisio-
onan Mjällbysta. Tekee kovasti töitä päästäkseen mukaan 
allsvenskanin tempoon. Hyvä vasen jalka. 

18 [K] Kevin Yakob SWE

Allsvenskan-tilastot 500 000 SEK

2018 1 (1) 18 (10-10-2000) 2022

Yht. 1 (1) 183 cm 73 kg

1 - Nuori lupaus joka pääsi maalin makuun heti debyyt-
tiottelussaan viime kaudella. Peliaika tiukassa ja siksi laina 
Superettaniin tekisi hyvää uralle.

11 [H] Nasiru Mohammed GHA

Allsvenskan-tilastot 13 000 000 SEK

2018 17 (4) 24 (06-06-1994) 2020

Yht. 153 (33) 172 cm 60 kg

3 - Loppukausi piloille loukkaantumisen vuoksi. Cupissa 
kokeiltu kymppipaikalla. Tarvitsee lisää tasaisuutta suorituk-
siinsa ennen siirtoa etelämmäksi.

15 [P] Kari Arkivuo FIN

Allsvenskan-tilastot 3 500 000 SEK

2018 22 (0) 35 (23-06-1983) 2019

Yht. 187 (5) 176 cm 72 kg

2 - Taso riittää, vaikka kesästä asti vaivannut luupiikki kan-
tapäässä jätti viime kaudella peliajan aikaisempaa vähem-
mälle. Kymmenes kausi keltamustissa.

19 [K] Daleho Irandust SWE

Allsvenskan-tilastot 25 000 000 SEK

2018 29 (4) 20 (04-06-1998) 2021

Yht. 54 (6) 185 cm 73 kg

4 - Parhaimmillaan kymppipaikalla. Erittäin teknillinen. 
Suurimpina puutteina epätasaisuus ja fyysiset ominaisuu-
det. Siirto ulkomaille vain ajan kysymys.

16 [H] Kwame Kizito (UUSI) GHA

Allsvenskan-tilastot 3 000 000 SEK

2018 0 (0) 22 (21-07-1996) 2021

Yht. 0 (0) 188 cm 79 kg

1 - Ghanalaispelaaja oli lähellä siirtoa Häckeniin jo vuosi sit-
ten. Teki kolmen vuoden sopimuksen ja tarkoituksena toimia 
Jeremejeffin varamiehenä.

21 [P] Rasmus Lindgren SWE

Allsvenskan-tilastot 9 000 000 SEK

2018 28 (0) 34 (29-11-1984) 2019

Yht. 69 (1) 180 cm 69 kg

4 - Joukkueen kapteeni ja yksi sarjan aliarvostetuimmista 
pelaajista. Pelinluku ja avaukset huippuluokkaa. Kannatta-
jien valitsema vuoden pelaaja v. 2018.

20 [K] Ali Youssef SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 18 (05-08-2000) 2019

Yht. 0 (0) 179 cm 75 kg

2 - Tekninen ja nopea hyökkäyspään laitapelaaja. Jouk-
kueensa paras yksi vastaan yksi tilanteissa. Nuoresta 
iästään huolimatta läpimurto todennäköinen.

23 [H] Viktor Lundberg SWE

Allsvenskan-tilastot 4 500 000 SEK

2018 25 (6) 28 (04-03-1996) 2020

Yht. 111 (18) 186 cm 79 kg

2 - Hyökkäyksen yleismies. Hankittiin profiilipelaajaksi, mut-
ta on saanut tyytyä vaihtopelaajan rooliin. Tulevaisuus auki 
nykyisillä peliminuuteilla.

22 [P] Joona Toivio FIN

Allsvenskan-tilastot 4 500 000 SEK

2018 12 (0) 31 (10-03-1988) 2021

Yht. 99 (9) 186 cm 81 kg

4 - Bosman-löytö viime kesältä suoraan avaukseen. Lu-
kee hyvin peliä ja tekee harvoin virheitä. Hyvä laukaus ja 
avausmaali cupissa Gaisia vastaan.

24 [K] Kevin Ackermann SWE

Allsvenskan-tilastot 4 000 000 SEK

2018 1 (0) 17 (24-05-2001) 2021

Yht. 2 (0) 177 cm 83 kg

1 - Todellinen suurlupaus, jonka siirto Fiorentinaan jäi kiinni 
lääkärintarkastuksesta. Odottaa lopullista lausuntoa koko 
uransa jatkoa ajatellen.

BK Häcken - Pelaajat 2019



Viime kauden piti 
olla ensimmäinen askel 
IFK Göteborgin suurta 
muutosta. Organisaatio-
ta uudistettiin, seuran 
taloutta tasapainotetti-
in ja suoraviivaisesta 
4-4-2 pelitavasta oltiin 
siirtymässä modernim-
paan 3-4-3:een ja pal-
lonhallintaan. Pelillisestä 
muutoksesta vastasi, 
marraskuussa 2017 val-
mentajaksi tullut, Poya 
Asbaghi ja Kamrat-
gårdenissa ohjaksia vete-
li urheilutoimenjohtaja 
Mats Gren. 

Pelaajistoon tuli 
paljon uudistuksia ja 
joukkuetta nuorennettiin 
huomattavasti. Kannatta-
jien odotuksia yritettiin 
hallita ja varsinkin sanaa 

OTTELUOHJELMA
Maaliskuu
31.3 AFC Eskilstuna (v)

Huhtikuu
7.4 IF Elfsborg (k)
15.4 Djurgårdens IF (v)
22.4 Helsingborgs IF (k)
25.4 Kalmar FF (v)       
29.4 AIK (k)

Toukokuu
4.5 IK Sirius (v)           
13.5 IFK Norrköping (v)                     
16.5 Malmö FF (k)
20.5 Hammarby IF (k)
26.5 BK Häcken (v)

Kesäkuu
2.6 Örebro SK (k)
30.6 Östersunds FK (v)

Heinäkuu
7.7 GIF Sundsvall (k)
14.7 Falkenbergs FF (v)
21.7 AFC Eskilstuna (k)
28.7 IFK Norrköping (k)

Elokuu
4.8 Örebro SK (v)       
11.8 Falkenbergs FF (k)
18.8 Helsingborgs IF (v)                          
25.8 Kalmar FF (k)

Syyskuu
1.9 GIF Sundsvall (v)   
15.9 Hammarby IF (v)
22.9 IK Sirius (k)
25.9 AIK (v)               
29.9 BK Häcken (k)

Lokakuu
6.10 Malmö FF (v) 
20.10 Djurgårdens IF (k)
27.10 IF Elfsborg (v)

Marraskuu
2.11 Östersunds FK (k)

Kierroksien 11-30 
ottelupäivät päätetään 
myöhemmin keväällä.

tålamod (kärsivällisyys) 
käytettiin paljon. Var-
sin kokematon Asbaghi 
vaikutti kuitenkin voit-
taneen sekä pelaajien että 
kannattajien luottamuk-
sen puolelleen avoimel-
la tyylillään. Tämä oli 
tärkeää, jotta kannattajat 
saatiin muutosprojektin 
taakse. 

Kauden alku on-
nistui tulosten valossa 
kohtuullisesti. Ensim-
mäisessä ottelussa kaa-
tui Trelleborg vierais-
sa, ja vaikka kahdessa 
seuraavassa ottelussa tu-
likin niukat tappiot Ham-
marbylle ja Östersundille 
oli joukkueen peli-ilme 
varsin hyvä. Kotivoittoa 
Dalkurdia vastaan seur-
asi tappio AIK:lle Sol-

nassa. Huhtikuun alussa 
kaatui kuitenkin vahva 
Häcken kotona ja viikkoa 
myöhemmin mestarisu-
osikki Malmö vierais-
sa. 

Optimismi valtasi 
välittömästi kannatta-
jat ja odotukset nousiv-
at. 

Ehkä Blåvitt voisi 
sittenkin kamppailla mi-
taleista jo tällä kaudella? 
Ennen kesätaukoa jäljellä 
oli neljä ottelua, joista 
IFK hävisi kolme ja pe-
lasi kerran tasan sekavi-
en peliesitysten jälkeen; 
usko alkoi horjua. Jouk-
kue ei selvästikään ollut 
sisäistänyt Asbaghin pel-
itapaa, vaan tuloksena oli 
uskomaton määrä pal-
lonmenetyksiä, tehotonta 

hyökkäämistä ja epävar-
maa puolustamista.

IFK heikkeni kes-
ätauon aikana huomat-
tavasti, kun sekä Gus-
tav Engvallin että Mix 
Diskerudin lainaso-
pimukset päättyivät. 
Keskikentän dynamona 
pelannut Diskerud oli 
alkukauden ylivoimais-
esti tärkein pelaaja ja 
hänen siirtymisensä jätti 
suuren aukon. Hänet kor-
vattiin vasta elokuussa 
niin ikään Norjalaisella 
Fredrik Olderup Jense-
nillä. 

Lähtijöihin kuului 
myös Kreikkaan siirtynyt 
joukkueen kapteeni Se-
bastian Eriksson ja maa-
livahti Pontus Dahlberg, 
joka siirtyi aikaisemman 

sopimuksen mukaisesti 
Valioliigan Watfordiin. 
Siirron jälkeen torjun-
tavastuun kantoi Erik 
Dahlin. 

Elokuussa jouk-
kueen jätti Allsvenskanin 
maalipörssiä tuolloin 
johtanut Elias Már 
Omarsson, joka myyti-
in hollantilaiseen Ex-
celsioriin sekä Mikael 
Ingerbritsen, joka 
siirtyi takaisin Troms-
saan. Omarssonin tilalle 
hankittiin Robin Söder, 
joka palasi Göteborgiin 
belgialaisesta Lokereni-
sta. Sargon Abraham 
tuli seuraan Superettanin 
Degerforsista, jossa hän 
oli tehnyt kauden aika-
na 11 maalia.  Seura sai 
myös kesällä täydennystä 

taustaorganisaatioon, kun 
seuran johtajaksi nimetti-
in Max Markusson.

Siirtojen vuoksi, tai 
niistä rippumatta, tulok-
set pysyivät heikkoina 
ja pelaaminen sekava-
na.

Varsinkin ottelu-
issa Siriusta vastaan 
joukkueen peli ja it-
seluottamus romahtivat 
täydellisesti. IFK johti 
molempia otteluita 2-0 ja 
näytti marssivan selvään 
voittoon. Uppsalalaiset 
onnistuivat kuitenkin 
kääntämään molemmat 
ottelut ja voittamaan 3-2. 
Etenkin jälkimmäinen 
ottelu Gamla Ullevilla oli 
järkyttävää katseltavaa. 
Blåvittin pelaajat näyt-
tivät menettäneen kaiken 

itseluottamuksen Siri-
uksen kavennusmaalin 
jälkeen ja joukkue pelasi 
hetkittäin kuin paniikis-
sa. 

IFK pystyi vielä 
yllättämään Östersun-
din lukemin 2-1, mutta 
seuraavista seitsemästä 
ottelusta tuloksena oli 
vain kolme tasapeliä ja 
neljä tappiota. Lokakuus-
sa joukkue majaili juuri 
karsintapaikan yläpuolel-
la ja kannattajat alkoivat 
kyseenalaistaa Asbaghin 
sekä varsinkin joukkueen 
rakentamisesta vastuus-
sa olleen Mats Grenin 
työtä. Monet IFK:n en-
tiset pelaajat olivat jo 
aikaisemmin kritisoineet 
Gren pelaajahankintoja 
ja johtamistapaa. 

IFK joutuu Nya Ulleville kotiavauksessa. Kuva: DenSportgladeSkåningen



Samaan aikaan Off-
iside-lehden tekemästä 
raportista paljastui, että 
Gren oli saanut tukea IF-
K:n kahdelta tunnetuim-
malta huligaaniryhmältä, 
Ultras Göteborgilta ja 
Wisemeniltä, seuran 
sisäisessä valtakamppai-
lussa edellisenä vuonna, 
ja että Gren olisi anta-
nut kyseisten firmojen 
vaikuttaa suoraan seuran 
päätöksentekoon. Gren 
irtisanottiin lokakuun 
puolessa välissä ja sa-
malla Asaghille nimettiin 
apuvalmentajiksi kaksi 
aikaisempaa IFK-pelaa-
jaa: Hannes Stiller ja 
Hjalmar Jonsson. 

Ensi töikseen jouk-
kue palasi loppukauden 
ajaksi IFK:lle perintei-
seen suoraviivaiseen 4-4-
2 taktiikkaan. 

S a r j a p a i k k a 
varmistui käytännössä 
lokakuun lopussa, kun 
BP kaatui Grimsta IP-
:llä 2-0. Lopulliseksi 
sijoitukseksi tuli 11. sija, 
kun Örebro kaatui kaud-
en viimeisessä ottelussa 
1-3. Ottelun tärkein anti 
oli suurlupaus Benjamin 
Nygrenin kaksi maa-
lia.

Mitä kaudesta jäi 
sitten käteen? Ainakin 
se, ettei IFK:n nykyisellä 
materiaalilla pystytä 
pelaamaan pallonhal-
lintaan pohjautuvaa peliä, 
ja ettei Erik Dahlinista 
ole vastuunkantajaksi 
maalissa. Asbaghi sai jat-
kaa vielä tehtävässään, 
vaikka joukkueen peli tai 
pelaajat eivät näyttäneet 
kehittyvän kauden aika-
na.  Luultavasti tähän 
päädyttiin, koska hänen 

irtisanominen olisi vienyt 
muutosprojektin takaisin 
aloituspisteeseen. 

Taustaorganisaatio 
hakee vielä muotoaan (ar-
tikkelin kirjoitushetkellä 
seuralla ei ole pysyvää 
urheilutoimenjohtajaa 
eikä talousjohtajaa) ja 
talous on vielä pahas-
ti kuralla. Ilman Pontus 
Dahlbergin myyntiä 
Watfordiin, olisi vuo-
den 2018 tappio ollut yli 
30 miljoonaa kruunua. 
Tämä tarkoittaa käytän-
nössä sitä, että seuran on 
tällä kaudella pystyttävä 
kasvattamaan liikevai-
htoa huomattavasti tai 
löydettävä 30 miljoonan 
kruunun edestä säästö-
jä. 

Seuran strategiaa 
tarkennettiin viime kaud-
en jälkeen. Nyt tavoit-
teena on olla mukana 
mitalikamppailussa vii-
meistään 2023. Blåvitt on 
nuorentunut talven aikana 
entisestään ja joukkueen 
keski-ikä on nyt alle 23 
vuotta. Osittain tähän 
on syynä seuran heikko 
talous ja osittain strategia, 
jonka mukaan omien kas-
vattien määrää joukkuees-
sa pyritään nostamaan. 
Edustusjoukkueen mu-
kaan nostettiin talven 
aikana kuusi pelaajaa ju-
nioreista. 

Kokeneista pelaa-
jista joukkueen jättivät 
seuraikoni Tobias Hysen 
ja puolustuksen johtohah-
mo David Boo Wiklander, 
jotka molemmat päättivät 
uransa. Emil Salomons-
son siirtyi sopimuksen 
loputtua Sanfrecce Hiro-
shimaan ja kovapalkkain-
en Vajebah Sakor myyti-

in tammikuussa OFI 
Kretaan. Pahasti flopan-
neen Olderup Jensenin 
osto-optiota ei käytetty ja 
hän palasi Belgiaan. 

Joukkuetta vah-
vistettiin tammikuussa, 
kun maalivahti Giannis 
Anestis siirtyi Israelis-
ta Göteborgiin. Kookas 
kreikkalainen on pelan-
nut harjoituskaudella 
kaikki ottelut. Keski-
kentälle saatiin Junes 
Barny Hammarbystä, 
lisäksi Sebastian Eriks-
son palasi Kreikasta vain 
kuuden kuukauden jäl-
keen. Eriksson on tällä 
hetkellä loukkaantunut 
eikä paluuajankohdasta 
ole vielä varmuutta. 

Maaliskuussa ke-
skikenttää vahvistettiin 
edelleen Nzuzi Tokolla. 
Sveitsissä kasvaneella 
kongolaisella on taka-
na yli 200 ottelua Sve-
itsin pääsarjassa ja hän 
tuo paljon kaivattua 
kaks inkamppa i luvo-
imaa. 

Myös valmennusta 
vahvistettiin sopimuksel-
la barcelonalaisen Soccer 
Services yrityksen kans-
sa. Tarkoituksena on, että 
yritys tulee auttamaan 
pelaajatarkkailussa ja 
pelaajien kehittämi-
sessä. Sopimuksen mu-
kana Göteborgiin siirtyi 
Sundsvallissa viime 
kaudella erinomais-
ta työtä tehnyt Ferran 
Sibila. Espanjalainen 
tulee Asbaghin mukaan 
olemaan keskeinen osa 
valmennusta. Aftobla-
detin haastattelussa hän 
kuvaili Sibilan roolia 
seuraavasti: ”Hän on 
mukana kaikessa. Ferr-

anin jalkapallonäkemys 
ja harjoittelutavat tukev-
at meidän pelitapaamme 
täydellisesti.”

Talven ottelut su-
juivat varsin kaksijako-
isesti. Joukkueen peli 
ei toiminut kertaakaan 
koko ottelua, vaan en-
simmäisellä puoliajalla 
nähtiin yleensä sekava 
ja paljon virheitä tekevä 
joukkue. Toiselle jak-
solle peli saatiin yleensä 
karsittua kokoon. Näin 
kävi myös Ruotsin cupin 
ottelussa Örebrossa. 

E n s i m m ä i s e l l ä 
45-minuuttisella koti-
joukkue pääsi 3-0 johtoon 
kolmen henkilökohtaisen 
virheen jälkeen. Jälkim-
mäisellä puoliajalla 
IFK teki kolme maalia 
suhteellisen vahvan es-
ityksen jälkeen ja otte-
lu päätyi tasatulokseen. 
Varsinkin keskikentän 
vapaassa roolissa pe-
lannut Patrik Karlsson 
Lagemyr on ollut talven 
otteluissa vahva, ja ilman 
loukkaantumisia tästä 
kaudesta voi tulla vihdo-
inkin hänen läpimurto-
kautensa. 

Cupin pelit päät-
tyivät kuitenkin jo lo-
hkovaiheeseen. Tähän 
syynä on derbyottelu 
GAISia vastaan, jossa IF-
K:n kannattajat ampuivat 
kentälle yli 600 ilotulitet-
ta. Ottelu keskeytettiin ja 
varsin värikkäiden vai-
heiden jälkeen ottelu tu-
omittiin GAISin 3-0 voit-
toon. Taktisesti joukkue 
on pelannut joko 3-4-3 
ja 4-3-3 muodostelmissa, 
joista jälkimmäinen on 
toiminut paremmin.

Seuran täytyy edel-

leen saada toimintaansa 
pitkäjänteisyyttä ja talous 
tasapainoon. Tämä on 
ollut taivoitteena myös 
edellisillä kausilla, mut-
ta tuloksena on ollut 
ainoastaan sisäisiä val-
takamppailuita, huono-
ja pelaajahankintoja ja 
heikkoja sarjasijoituksia. 
Nähtäväksi jää mitä tap-
ahtuu, jos kausi alkaa 
heikosti. Kuinka nope-
asti Kamratgårdenissa 

ollaan valmiita pain-
amaan paniikkinappulaa, 
jos pisteitä ei ala kertyä. 
Ainakin kannattajien 
kärsivällisyys Poya As-
baghiin alkaa olla todella 
vähissä. 

Tunnelma kannat-
tajien keskuudessa en-
nen kauden alkua on 
ollut varsin ahdistunut. 
Joukkueen pelaaminen 
harjoituskaudella ja cu-
pin otteluissa on ollut 

heikkoa, kokoonpano 
on ohut ja seuran talous 
on todella tiukalla. Sar-
japaikan säilyttäminen 
on äärimmäisen tärkeää 
koko seuran tulevai-
suudelle. Televisioinnista 
tulevat tulot kaksinker-
taistuvat ensi vuonna ja 
ero Allsvenskanin ja Su-
perettanin välillä kasvaa 
entisestään. Sarjata-
son vaihtuminen voisi 
lähettää 18 mestaruutta 

voittaneen ja yhtäjaksois-
esti pääsärjassa 41 vuotta 
pelanneen IFK:n pitkälle 
korpivaellukselle.

IFK Göteborgin kannattajia.



1 [MV] Gíannis Anestis (UUSI) GRE

Allsvenskan-tilastot 2 000 000 SEK

2018 0 (0) 28 (09-03-1991) 2020

Yht. 0 (0) 198 cm 90 kg

4 - Kookas kreikkailainen siirtyi länsirannikolle Israelista 
jossa väi vähälle peliajalle.Ollut harjoituskaudella varma. 
Pelannut 50 ottelua AEK:ssa 

24 [K] Sebastian Ohlsson SWE

Allsvenskan-tilastot 3 000 000 SEK

2018 26 (3) 25 (26-05-1993) 2019

Yht. 32 (3) 181 cm 77 kg

4 - Oikea laituri, vahva 1 vs. 1 tilanteissa. Aloittanee kauden 
oikeana wingbackinä. Joukkueen kapteeni

21 [P] Benjamin Zalo NOR

Allsvenskan-tilastot 500 000 SEK

2018 0 (0) 21 (19-02-1998) 2019

Yht. 0 (0) 196 cm 87 kg

1 - Norjalainen on kärsinyt paljon loukkantumisista. Ei 
lähelläkään pelaavaa kokoonpanoa.

25 [MV] Erik Dahlin SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 17 (0) 29 (18-04-1989) 2019

Yht. 42 (0) 186 cm 85 kg

2 - Pelasi suurimman osan viime kaudesta vaihtelevin tulok-
sin. Pystyy huipputorjuntoihin mutta päästää myös helppoja 
maaleja.

23 [P] Emil Holm SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 18 (13-05-2000) 2021

Yht. 0 (0) 191 cm 83 kg

1 - Kookas oikea puolustaja. Juoksuvoimainen lupaus nos-
tettiin A-joukkueen mukaan talvella.

27 [K] Nzuzi Toko COD

Allsvenskan-tilastot 8 000 000 SEK

2018 0 (0) 28 (20-11-1990) 2020

Yht. 0 (0) 171 cm 70 kg

4 - Tuo kokeumusta Turkin ja Sveitsin pääsarjoista. Hyvin 
liikkuva keskikenttäpelaaja, ei pelkää kakasinkamppailuja. 
Mahdollinen avainpelaaja 

31 [MV] Tom Amos SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 3 (0) 21 (06-02-1998) 2019

Yht. 3 (0) 196cm 80 kg

1 - Oma kasvatti, suurlupaus pääsi tekemään lupaavan 
AS-debyytin viime vuonna. Kilpailee 2. maalivahdin paikas-
ta.

26 [P] André Calisir ARM

Allsvenskan-tilastot 4 500 000 SEK

2018 23 (0) 28 (13-06-1989) 2021

Yht. 88 (0) 180 cm 74 kg

4 - Hyvin peliä avaava toppari, pystyy pelaamaan myös ke-
skikentän pohjalla. Sopii paremmin kolmen topparin linjaan

28 [K] Alhassan Yusuf NGA

Allsvenskan-tilastot 1 000 000 SEK

2018 1 (0) 18 (18-07-2000) 2020

Yht. 1 (0) 175 cm 66 kg

1 - Nopea keskikenttäpelaaja, jolla on paljon potentiaalia. 
Hakee vielä paikkaansa joukkueessa.

4 [P] Carl Starfelt SWE

Allsvenskan-tilastot 3 000 000 SEK

2018 30 (0) 23 (01-06-1995) 2020

Yht. 50 (0) 185 cm 81 kg

4 - Loukkaantuminen pilasi syyskauden, fyysisesti vahva 
toppari jolla vielä paljon kehityspotentiaalia
 

7 [K] Sebastian Eriksson SWE

Allsvenskan-tilastot 8 000 000 SEK

2018 11 (0) 30 (31-01-1989) 2021

Yht. 174 (9) 184 cm 75 kg

4 - Pystyy pelaamaan sekä keskikentän pohjalla että top-
parina. Johtajatyyppi, korvaa asenteellaan heikkouksiaan.

9 [H] Robin Söder SWE

Allsvenskan-tilastot 4 000 000 SEK

2018 9 (2) 27 (01-04-1991) 2021

Yht. 134 (25) 177 cm 73 kg

4 - Työteliään Söderin uraa ovat varjostaneet loukkaan-
tumiset. Älykäs pelaaja joka täytyy olla tehokkaampi maa-
lintekopaikoissa.

5 [P] Kristopher de Graca SWE

Allsvenskan-tilastot 1 500 000 SEK

2018 4 (0) 21 (16-01-1998) 2019

Yht. 11 (0) 188 cm 80 kg

3 - Pelannut paljon harjoituskaudella, lähinnä loukkaantumi-
sista johtue. Kookas toppari, vaikeuksissa jalalla pelatessa. 
Virhe altis

8 [K] Junes Barny SWE

Allsvenskan-tilastot 2 500 000 SEK

2018 13 (1) 29 (04-11-1989) 2020

Yht. 43 (5) 177 cm 78 kg

4 - Tuo kokemusta keskikentälle. Kahden suunnan pelaaja 
jolle pedattu puollustavaa roolia. 

10 [H] Patrik Karlsson Lagemyr SWE

Allsvenskan-tilastot 3 500 000 SEK

2018 15 (1) 22 (18-12-1996) 2020

Yht. 35 (4) 167 cm 58 kg

3 - Lupaava “Paka” on kärsinyt lukuisista loukkaantumisista. 
Onnistunut hyvin harjoitusotteluissa keskikentän vapaassa 
roolissa. Läpimurtokausi?

6 [P] Rasmus Wikström SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 18 (18-03-2001) 2021

Yht. 0 (0) 186 cm 73 kg

2 - 18-vuotias toppari avasi maalitilinsä cupin ottelussa 
Nyköpingsiä vastaan. Tulevaisuuden lupaus joka saanee 
peliaikaa jo tänä vuonna. 

11 [K] Amin Affane SWE

Allsvenskan-tilastot 3 000 000 SEK

2018 20 (1) 25 (21-01-1994) 2021

Yht. 54 (2) 174 cm 70 kg

3 - Palasi viime kaudeksi Göteborgiin. Vahvuudet erikoisti-
lanteissa. Aiheutti viime kaudella paljon pallon menteyksiä 
ja jämähti penkille

14 [H] Benjamin Nygren SWE

Allsvenskan-tilastot 500 000 SEK

2018 3 (2) 17 (08/07/2001( 2020

Yht. 3 (2) 184 cm 73 kg

3 - Suurlupaus jolta odotetaan paljon jo tälla kaudella. Vah-
va viimeistelijä, heikkoudet fyysisessä pelissä.

17 [P] Edvin Dahlqvist SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 19 (14-06-1999) 2019

Yht. 0 (0) 167 cm 70 kg

1 - Pienikokoinen vasen puolustaja, nostettii talvella a-jouk-
kueen mukaan.

15 [K] Victor Olofsson SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 19 (31-05-1999) 2019

Yht. 0 (0) 180 cm 73 kg

1 - Nuori keskikenttäpelaaja nostettii A-joukkueen mukaan 
talvella. Haki viime kaudella kokemusta 1. divisioonan Utsik-
tens BK:sta.

16 [H] Sargon Abraham SWE

Allsvenskan-tilastot 2 000 000 SEK

2018 13 (1) 28 (07-02-1991) 2021

Yht. 13 (1) 178 cm 74 kg

3 - Tekninen hyökkääjä tuli kesken viime kauden Super-
ettanin Degeforsista jossa teki 11 maalia. 

18 [P] Erik Gunnarsson SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 19 (08-02-1999) 2019

Yht. 0 (0) 183 cm 86 kg

1 - Nuori toppari haki viime kaudella kokemusta 1. divisio-
onan Utsiktens BK:sta. Ringinleventäjä

19 [K] August Erlingmark SWE

Allsvenskan-tilastot 4 000 000 SEK

2018 21 (1) 20 (22-04-1998) 2021

Yht. 40 (4) 189 cm 80 kg

3 - Ollut hyvä päästessään kentälle, vahva kaksinkamppai-
luissa ja tuo hieman kokoa keskikentälle. Loukkantuminen 
pilannut harjoituskauden

22 [H] Giorgi Kharaishvili GEO

Allsvenskan-tilastot 3 000 000 SEK

2018 27 (9) 23 (29-07-1996) 2022

Yht. 27 (9) 183 cm 73 kg

4 - Georgialaisella on yksi Allsvenskanin parhaista laukauk-
sista. Pystyy rakentamaan itselleen maalintekopaikkoja. 
Haasteet liikkuvuudessa ja ajoituksessa.

20 [P] Victor Wernersson SWE

Allsvenskan-tilastot 1 500 000 SEK

2018 30 (2) 23 (06-07-1995) 2020

Yht. 2018 180 cm 70 kg

3 - Vasen wingback, juoksuvoimainen pelaaja jonka vah-
vuudet hyökkäyspelaamisessa. Usein vaikeuksissa pela-
tessaan vasempana puolustajana.

IFK Göteborg - Pelaajat 2019



Boråsissa lähdettiin 
vuoteen 2018 jokseenkin 
odottavissa tunnelmissa. 
Edelliskausi oli sujunut 
monin tavoin heikosti ja 
päättynyt seuran huono-
impaan sijoitukseen yli 
kymmeneen vuoteen. 
Talousluvut näyttivät mi-
inusta ja samoin tekivät 
ilmoitetut yleisömäärät-
kin. Yleisesti uskottiin, 
ettei huonommin voisi 
enää mennä.

Uudessa valmenta-
jassa Jimmy Thelinissä 
nähtiin mies, joka voisi 
kääntää seuran kurssin. 
Odotukset häntä kohta-
an olivat korkealla, ja 
kunhan joukkue vain 
sisäistäisi Thelinin mod-
erniksi mainitun pelita-
van, olisi tie menestyk-
seen jälleen Elfsborgille 
avoinna.

Cupissa Elfsborg jäi 
kuitenkin lohkovaihee-

seen. 
Esitykset eivät 

kentällä olleet muuten-
kaan aina kovin loistok-
kaita ja joukkue ei vai-
kuttanut täysin pääsevän 
sinuiksi valmentajansa 
ajatusten kanssa. Epäi-
lykset tulevaa kautta 
kohta alkoivat vähitellen 
voimistua, mutta pelaa-
jat vakuuttelivat tyy-
tyväisyyttään.

V i i m e i s t ä ä n 

Al l svenskan-kauden 
käynnistyttyä alkoi käy-
dä selväksi, ettei The-
linin runsaisiin paikan-
vaihteluihin perustuva 
systeemi sellaisenaan 
toiminut. Vikaa oli joko 
järjestelmässä tai sitä to-
teuttamaan pyrkineissä 
pelaajissa. Elfsborgin 
kausi lähti vierimään 
loivaan alamäkeen. 
Kolmen kierroksen jäl-
keen joukkue oli sarjan 

viimeisenä, voitti yh-
deksästä ensimmäisestä 
pelistään vain yhden eikä 
noussut koko kaudella 
kertaakaan 11:ttä sijaa 
korkeammalle.

Kauden edetessä 
Elfsborg pyrki yksinker-
taistamaan peliään, mut-
ta monien mielestä se 
tapahtui liian myöhään. 
Puolustus saatiin 
pitämään edellistä vuotta 
paremmin, mutta hyök-

käyspeliään joukkue ei 
saanut kuntoon oikeasta-
an missään vaiheessa. 
Keskikesällä aiemmin 
niin hyökkäävänä jouk-
kueena tunnettu Elfs-
borg pelasi historiallisen 
pitkään, noin 600 min-
uuttia, tekemättä maa-
liakaan.

Elfsborgin kauteen 
osui myös yhdeksän 
ottelun mittainen täysin 
voitoton jakso. Borå-

sissa oltiinkin välillä 
huolissaan jopa sarjapa-
ikan puolesta, mutta 
se säilyi lopulta neljän 
pisteen turvin. IF Elf-
sborg ja IFK Göteborg 
jatkavat siten edelleen 
ainoina koko 2000-luvun 
Allsvenskanissa pysyn-
einä joukkueina. 

Kauden 2018 lop-
ullinen sijoitus 12. oli 
Elfsborgin huonoin sen 
jälkeen, kun se viimeksi 
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pääsarjaan nousi. Kausi 
oli myös jo kolmas peräk-
käinen, kun urheilull-
isen menestyksen lisäksi 
myös kaikki mahdolliset 
talousluvut heikkenivät 
edellisvuodesta. Vilkaisu 
Borås Arenan lehtereille 
riitti kertomaan, että 
kaikki eivät lupauksiin 
otteiden parantumisesta 
olleet uskoneet. Seuran 
tappiot vuodesta 2018 
nousivat lopulta 15 mil-
joonaan kruunuun.

IF Elfsborgilla 
on viime vuosina ollut 
johdonmukaisesti tapana 
tehdä pelaajiensa kanssa 
melko pitkiä sopimuksia. 
Niinpä viime kaudenkin 
pelaajista vain syksyllä 
mukana olleen palkkaso-
turi Chinedu Obasin 
sekä Viktor Prodellin 
sopimukset päättyivät 
kauden loputtua.

Toimistolla lienee 
vietetty kahvihetki, jos 
toinenkin, miettien mitä 
tilanteelle voisi tehdä. 
Edelliskauden pelaajilla 
ei kovin paljon parem-
paa tulosta vaikuttanut 
olevan kentältä saatavis-
sa. Rahaa oli taloudel-
lisista tappioista huoli-
matta yhä jonkin verran, 
mutta menestyksen mu-
kana oli myös kansa al-
kanut kiihtyvään tahtiin 
kadota katsomoista. 

Kurssin kääntämi-
nen piti saada tehdyk-
si ennen kuin oli liian 
myöhäistä, mutta yhtään 
suuremman luokan hutia 
taloustilanne ei kaipaisi. 
Lopulta taustajoukoissa 
tehtiin päätöksiä ja Elfs-
borg aloitti edustusjouk-
kueensa pienentämisen 
sekä itselleen melko 
epätyypillisen laina-

karusellin.
Lainalle saatiin lop-

ulta pistettyä peräti viisi 
pelaajaa. Elfsborgissa 
täysin roolia vaille jäänyt 
keskikentän taituri Alex 
Dyer lähti Lillestrømi-
in. Peliaikaa tarvitseva 
nuori puolustaja Chris-
topher McVey lainattiin 
Dalkurdiin ja Rasmus 
Rosenqvist sekä Ari-
an Kabashi vastaavasti 
GAIS:iin. Näytönpaiko-
issaan toistaiseksi joka 
kerta epäonnistunut 
maalivahti David Ols-
son yrittää puolestaan 
saada uralleen vauhtia 
Söderettanin Oddevold-
ista.

Muutama pelaaja 
siirtyi muihin maisemiin 
myös lopullisesti. 

Mainion viime 
kauden tehnyt Ibrahim 
Drešević onnistuttiin 

myymään Heerenveeni-
in ja Daniel Gustavsson 
Lillestrømiin. Täydel-
liseksi hutihankinnak-
si osoittautunut David 
Boysen lahjoitettiin Hel-
singborgille, ja vanha 
tähti, Emir Bajrami, 
jolla hänelläkin oli vielä 
sopimusta jäljellä, saati-
in puolestaan siirtymään 
v a l m e n n u s t i i m i n 
puolelle.

H y ö k k ä y s p ä ä t ä 
vahvistamaan Elfsborg 
hankki kolmikon Deniz 
Hümmet, Paweł Cibicki 
ja Jonathan Levi, joita 
kaikkia lienee kaavail-
tu avauksen pelaajiksi. 
Heistä kaksi jälkimmäistä 
pelaa Boråsissa pelkällä 
lainasopimuksella ja 
Cibickin osalta laina on 
kysymyksiä nostattavasti 
katkolla jo kesällä. 

Puolustukseen Elf-

sborg lainasi Stian Rode 
Gregersenin Norjasta 
ja osti Simon Strandin 
Dalkurdista. Myös heitä 
on oletettavasti kaavail-
tu avauskokoonpanoon, 
joskin miehet saapuivat 
selvästi hyökkäyskol-
mikkoa myöhemmin. 
Strand ennätti mukaan 
viimeiseen cupin ottelu-
un, mutta Gregersen 
saapui Boråsiin sitäkin 
myöhemmin, eikä ole 
juurikaan ehtinyt jouk-
kueen mukana otteluita 
pelaamaan.

Cupin lohkovai-
heen Elfsborg aloitti 
voittamalla Hässleholms 
IF:n vieraissa 1-5, oltu-
aan ottelussa kuitenkin 
pitkään jopa tappiolla. 
IK Frej oli puolestaan 
viemässä kaikki pisteet 
Borås Arenalta, mutta 
Elfsborg onnistui tasoit-

tamaan ottelun kuuden-
nella lisäaikaminuutil-
la. Päätöskierroksella 
Djurgårdenia vastaan oli-
si jatkopaikkaan vaadittu 
voitto, mutta tukholmal-
aiset iskivät voittomaa-
linsa yliajalla.

Cupin jälkeisessä 
otteluissaan Elfsborg 
voitti viime hetken maa-
lillaan Trelleborgin sekä 
viikkoa myöhemmin 
melko varamiehisen 
Örebron. Viimeisessä 
harjoitusottelussa tuli 
tappio Halmstadin vier-
aana.

Tuleva kausi on 
Jimmy Thelinin toinen 
Elfsborgin päävalmenta-
jana. Vielä viime vuon-
na hän ei kovin paljoa 
ehtinyt vaikuttaa käytet-
tävissään oleviin pelaaji-
in, mutta tulevan kauden 
miehistöön muutokset on 

jo tehty hänen toiveiden-
sa mukaan. Ja muutoksia 
onkin siis riittänyt, ene-
mmän kuin Elfsborgissa 
kertaakaan tällä vuositu-
hannella. Uusia pelaajia 
on tullut viisi kappal-
etta, lähteneitä on peräti 
yksitoista. 

Pidempään jouk-
kueessa olleet pelaajat 
ovat nyt saaneet totutella 
Thelinin kuvioihin kaue-
mmin. Pelisysteemin 
taktisten yksityiskohtien 
pitäisi siis vähitellen 
alkaa tulla tutuiksi hei-
llekin. Viime kaudella 
systeemin kohdilleen 
loksahtamista lupailtiin 
ja odoteltiin. Joukkueen 
sisältä vakuuteltiin ene-
mmän kuin yhdestä suus-
ta, että kyllä tästä vielä 
hyvä tulee. 

Kannattajien usko 
asiaan sen sijaan pieneni 

kierros kierrokselta.
Tulevalle kaudelle 

pelaajia lienee siis py-
ritty vaihtamaan sopivi-
mpiin. Elfsborgin otteet 
ovatkin harjoituskaudella 
näyttäneet paikka paikoin 
etenkin hyökkäyssuunta-
an jokseenkin lupaavilta. 
Tai ainakin liikettä on 
ollut enemmän kuin edel-
liskaudella ja Elfsborg 
on myös pyrkinyt välillä 
prässäämään aiempaa ag-
gressiivisemmin. 

Samat ongelmat vai-
kuttavat kuitenkin olevan 
edelleen jäljellä. Huoli-
matta siitä, miten hieno-
sti pallo ehkä hetkittäin 
etenkin pelin alkupuolel-
la kulkee, niin maalipaik-
koja ei juuri synny, eikä 
maaleja tehdä. Otteen 
hiemankin löystyessä 
niin vauhti kuin liike tun-
tuvat loppuvan ja melko 

IF Elfsborg - Malmö FF. Kuva: DenSportgladeSkåningen, Wikimedia Commons IF Elfsborgin seuralegenda Stefan Ishizaki. Kuva: Skistar, Wikimedia Commons



usein vähänkin parem-
mat vastustajat käyttävät 
tilanteen armotta hyväk-
seen.

Moni haluaa yhä 
uskoa Thelinin pelisys-
teemeihin. Joku ratkaisu 
pitää kuitenkin löytyä 
jostain ja nopeasti. Elfs-
borgin täytyy yksinker-
taisesti alkaa voittamaan 
otteluitaan, tulevat ne 
voitot sitten millaisel-
la pelitavalla tahansa. 
Käytettävissä olevat 
pelaajat ovat kuitenkin 
sellaisia, että niiden 
kanssa ei pitäisi joutua 
ainakaan sarjapaikkan-
sa puolesta huolestu-
maan.

Kokenut Kevin 
Stuhr Ellegaard jatkaa 
joukkueen kapteenina 
ja ykkösmaalivahtina. 
Näyttävien paraatitorjun-
tojen oheen tulee välillä 
melkoisia lipsahduksia-
kin, mutta kokonaisuus 
on edelleen vahvalla ta-
solla. Nuorelle Tim Rön-
ningille on tuskin vielä 
tulevalla kaudella kovin 
paljoa peliaikaa luvas-
sa.

Toppari Joakim 
Nilsson oli viime kau-
della joukkueen parhaim-
mistoa ja hän pitänee va-
kipaikkansa avauksessa. 
Nuori Gustav Henriks-
son on esittänyt toisena 
topparina lupaavia ottei-
ta, mutta kauden kynnyk-
sellä Norjasta lainattua 
Stian Rode Gregersenia 
kaavailtaneen ottamaan 
hänen paikkansa. Greger-
sen on kuitenkin kauden 
alla kärsinyt monenlai-
sista pikkuvaivoista ja 
pelannut vasta yhden ot-
telun. Kenties viimeistä 

kauttaan pelaavalle Jon 
Jönssonille ei kovin pal-
joa peliaikaa uskalla lu-
vata, vaikka mies ehjänä 
pysyisikin.

Viimekesäinen han-
kinta Frederik Holst pi-
tänee paikkansa oikeana 
laitapuolustajana, mut-
ta vasemmalla laidal-
la kamppailu avauksen 
paikasta on kovaa. Tuore 
hankinta Simon Strand 
sopii Thelinin kuvioihin 
mainiosti, mutta nuori 
Rami Kaib on esiintynyt 
aina kentälle päästyään 
edukseen. Strand pystyy 
toisaalta tarvittaessa pe-
laamaan myös oikealla 
laidalla. Jesper Manns 
ei pitkän loukkaantumi-
sensa jälkeen ole noussut 
odotetulle tasolleen ja 
jäänee vähälle peliajal-
le, vaikka häntä cupin 
otteluissakin peluutet-
tiin.

Simon Olsson aloit-
tanee keskikentän pohjal-
la, vaikka viime kaudesta 
ei tullutkaan hänelle mo-
nen ennakoimaa läpimur-
toa huipulle. Nuorukai-
nen näytti välillä kentällä 
jopa epätoivoiselta har-
hasyöttöjä jaellessaan, 
mutta on parhaimmillaan 
erinomaisen rauhallinen 
pelinrakentaja. Robert 
Gojanin uskottiin olevan 
parhaiten perillä Jimmy 
Thelinin pelikuvioista, 
mutta ei mies joukosta 
mitenkään erityisemmin 
erottunut. Viime kauden 
alun melko erikoisella 
kokeilulla, jossa Gojani 
pelasi oikeana puolus-
tajana, saattoi toki olla 
osansa asiassa.

Myös Samuel Hol-
mén on ollut ehkä liian-

kin koviksi nousseisiin 
odotuksiin nähden pet-
tymys. Hän on talven 
aikana menettänyt aiem-
min lähes kiveen hakatun 
avauskokoonpanon paik-
kansa, mutta esiintynyt 
kentälle päästyään aina 
edukseen. Pelipaikka hie-
man ylempänä keskiken-
tällä on myös vaikuttanut 
sopivan hänelle puolus-
tavampaa roolia parem-
min.

Stefan Ishizaki 
näyttää nuoremmilleen 
kaivattua esimerkkiä ja 
antaa aina kaikkensa kan-
nustaen muita niin ken-
tällä kuin vaihtopenkillä-
kin ollessaan. Iän myötä 
askel ehkä välillä jo pai-
naa, mutta ainakin osan 
ottelusta Ishizaki jaksaa, 
ja vaikuttaa silloin ole-
van kentällä läsnä miltei 
kaikkialla.

Vasemmalla laidalla 
viihtyvä Simon Lunde-
vall saa koneensa käyn-
tiin joka vuonna hieman 
hitaasti. Hän parantaa ot-
teitaan kelien lämmetessä 
ja on vauhtiin päästyään 
ollut aina joukkueen par-
haita pistemiehiä. Toinen 
laituri Jesper Karlsson 
saapui pari vuotta sitten 
Falkenbergistä suure-
na lupauksena, mutta ei 
millään tunnu lunastavan 
häneen asetettuja odo-
tuksia. Karlsson loukkasi 
talvella kätensä esitelles-
sään jalkapallotenniskik-
koja, eikä ole sen koomin 
päässyt mukaan harjoi-
tusotteluihin.

Trelleborgista han-
kittu Deniz Hümmet 
on varsin monipuolinen 
pelaaja ja pystyy pelaa-
maan myös puolustavas-

sa roolissa keskikentällä. 
Trelleborgissa hän kui-
tenkin vastasi joukkueen 
hyökkäysvoimasta välillä 
miltei yksinään. Taitavat 
lainapelaajat Jonathan 
Levi ja Paweł Cibicki 
nähtäneen hyökkäys-
päässä varsin vapaissa ja 
heille mieluisissa rooleis-
sa. Harjoitusotteluissa 
kaksikon yhteispeli on 
toiminut jatkuvasti pa-
remmin. 

Tämä uusi trio pys-
tynee vaihtelemaan paik-
kojansa kentällä kaik-
kein monipuolisimmin ja 
saattaa siten muodostaa 
Thelinille mieluisim-
man hyökkäyskolmikon. 
Vaihtoehtona kärkipai-
kalle on toki myös taiste-
lullaan niin itselleen kuin 
muillekin paikkoja luova 
Per Frick, joka monista 
muista poiketen on ol-
lut mukana jo kaudesta 
2012 asti. Nuori Marok-
hy Ndione on vielä kovin 
kokematon ja peliaikaa 
lienee hänelle tarjolla 
niukasti.

Cibickin sopimus 
voi sen sijaan tuottaa 
Elfsborgille vielä suur-
takin päänvaivaa, sillä 
Leedsin kanssa saatiin 
laina sovittua vain kesään 
asti. Elfsborg on neuvot-
telut itselleen osto-oikeu-
den, mutta sen hinta on 
tiettävästi varsin korkea. 
Cibicki on kauden alla 
ollut joukkueen näkyvin 
pelaaja niin kentällä kuin 
sen ulkopuolellakin. Jos 
sama meno jatkuu koko 
kevään, niin millaisessa 
sarja- ja taloudellisessa 
tilanteessa Elfsborg on 
valmis miehen itselleen 
lunastamaan? Pawel Cibicki Malmö FF:n paidassa. Kuva: Holger Motzkau



1 [MV] Kevin Stuhr Ellegaard DEN

Allsvenskan-tilastot 2 500 000 SEK

2018 30 (0) 25 (23-05-1983) 2020

Yht. 194 (0) 196 cm 93 kg

4 - Kokenut tanskalainen aloittaa kahdeksannen kautensa 
Elfsborgin maalilla. Jatkaa myös joukkueen kapteenina. 
Parhaimmillaan edelleen mainio maalivahti.

21 [K] Jonathan Levi SWE

Allsvenskan-tilastot 5 000 000 SEK

2018 0 (0) 23 (23-01-1996) 2019

Yht. 0 (0) 185 cm 75 kg

3 - Talvella Ruotsin maajoukkueessa debytoinut hyökkäävä 
keskikenttäpelaaja on vuoden lainalla Rosenborgista. Ei ole 
aikaisemmin pelannut Allsvenskanissa.

20 [P] Simon Strand (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 3 000 000 SEK

2018 29 (1) 23 (25-05-1993) 2021

Yht. 29 (1) 175 cm 70 kg

3 - Viimeisin hankinta alkavalle kaudelle. Kovasti taisteleva 
ja innokkaasti nouseva laitapuolustaja- Pystyy tarvittaessa 
pelaamaan kummallakin laidalla.

31 [MV] Tim Rönning SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 20 (15-02-1999) 2021

Yht. 0 (0) 191 cm - kg

1 - Nuori maalivahti, jolle tuskin on vielä tällä kaudella lu-
vassa paljoa peliaikaa. Voi periä ykkösmaalivahdin paikan 
Stuhr Ellegaardin lopettaessa.

27 [P] Fredrik Holst DEN

Allsvenskan-tilastot 5 000 000 SEK

2018 13 (1) 24 (24-09-1994) 2021

Yht. 13 (1) 177 cm 70 kg

3 - Hankittiin viime kesänä oikean puolustajan pai-
kalle. Täyttänyt tonttinsa mainiosti ja lienee kilpailun 
lisääntyessäkin ykkösvaihtoehto pelipaikalleen.

24 [K] Stefan Ishizaki SWE

Allsvenskan-tilastot 2 000 000 SEK

2018 26 (1) 36 (15-05-1982) 2019

Yht. 244 (51) 180 cm 83 kg

3 - Joukkueen nestori ja mukana myös vuoden 2006 me-
staruusjoukkueessa. Taistelee ja kannustaa muita, eikä 
kentällä jätä tippaakaan energiaa varastoon.

2 [P] Jesper Manns SWE

Allsvenskan-tilastot 2 500 000 SEK

2018 6 (0) 23 (05-08-1995) 2019

Yht. 55 (1) 174 cm 74 kg

2 - Viime kaudella pitkään sivussa loukkaantumisen takia. 
Ei ole sen jälkeen noussut aivan parhaimmilleen. Oikeana 
laitapuolustajana omalla paikallaan.

28 [P] Gustav Henriksson SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 2 (0) 21 (03-02-1998) 2020

Yht. 2 (0) - cm - kg

2 - Oma juniori, joka nostettiin viime kauden aikana edustus-
joukkueeseen. Perusvarma toppari, joka taistellee kesällä 
tosissaan avauskokoonpanon paikasta.

7 [H] Deniz Hümmet SWE

Allsvenskan-tilastot 4 000 000 SEK

2018 28 (5) 22 (13-09-1996) 2022

Yht. 28 (5) 186 cm 80 kg

3 - Trelleborgista pitkällä sopimuksella tullut ruotsinturk-
kilainen, joka pystyy pelaamaan useammallakin pelipaikalla 
keskikentän pohjalta hyökkäykseen.

3 [P] Stian Rode Gregersen (UUSI) NOR

Allsvenskan-tilastot 3 000 000 SEK

2018 0 (0) 23 (17-05-1995) 2019

Yht. 0 (0) 191 cm 83 kg

 3 - Nopea ja kaksinkamppailuvoimainen toppari. Lainattiin 
täksi kaudeksi Moldesta, missä jäi vähälle peliajalle. Pelan-
nut vain yhdessä harjoitusottelussa.

8 [K] Samuel Holmén SWE

Allsvenskan-tilastot 8 000 000 SEK

2018 25 (0) 34 (28-06-1984) 2021

Yht. 53 (4) 178 cm 70 kg

3 - Vuoden 2006 mestaruusjoukkueen sankareita, joka pala-
si Euroopasta kotiin toissa kesänä. Ei ole lunastanut kaikkia 
häneen kohdistuneita odotuksia.

9 [H] Pawel Cibicki SWE

Allsvenskan-tilastot 14 000 000 SEK

2018 0 (0) 25 (09-01-1994) 2019

Yht. 83 (20) 182 cm 66 kg

4 - Viime kaudella Moldessa pelannut taitava keski-
kenttäpelaaja, jolla on lainasopimusta Elfsborgissa tällä 
hetkellä vain kesään asti. Entä sen jälkeen?

6 [P] Jon Jönsson SWE

Allsvenskan-tilastot 2 000 000 SEK

2018 9 (1) 35 (08-07-1983) 2019

Yht. 142 (9) 184 cm 75 kg

2 - Kokenut toppari on ollut pitkään mukana ja voittamassa 
myös seuran kahta viimeistä mestaruutta. Kärsinyt louk-
kaantumisista ja peliaika on vähentynyt.

10 [K] Simon Lundevall SWE

Allsvenskan-tilastot 7 500 000 SEK

2018 29 (6) 30 (23-09-1988) 2019

Yht. 178 (29) 178 cm 74 kg

3 - Erittäin hyökkäysvoimainen laitapelaaja. Viimeiseltä 
kolmelta kaudelta ”tehopisteet” 16+28. Vauhtiin päästyään 
erittäin vaikeasti pysäytettävissä.

17 [H] Per Frick SWE

Allsvenskan-tilastot 6 000 000 SEK

2018 19 (3) 26 (14-04-1992) 2021

Yht. 110 (23) 182 cm 81 kg

3 - Taisteleva kärkipelaaja, joka useasti myös auttaa muita 
tekemään tulosta. Oli monien Elfsborgin hyökkäspelaajien 
tavoin vaisu viime kaudella.

12 [P] Joakim Nilsson SWE

Allsvenskan-tilastot 5 500 000 SEK

2018 27 (1) 25 (06-02-1994) 2020

Yht. 94 (7) 183 cm 78 kg

4 - Perusvarma toppari oli viime kaudella kenties Elfsborgin 
paras pelaaja. Pitää luotettavasti tasonsa pelistä toiseen ja 
lienee aina avauskokoonpanossa.

16 [K] Robert Gojani SWE

Allsvenskan-tilastot 4 000 000 SEK

2018 26 (1) 26 (19-10-1992) 2020

Yht. 77 (4) 174 cm 71 kg

3 - Viime kauden alla Jimmy Thelinin perässä Jönköpingistä 
tullut pelinrakentaja, jonka rooli Elfsborgissa on toistaiseksi 
jäänyt hieman epäselväksi.

19 [H] Jesper Karlsson SWE

Allsvenskan-tilastot 5 500 000 SEK

2018 22 (0) 20 (25-07-1998) 2021

Yht. 62 (7) 171 cm 70 kg

2 - Tuulennopea laitapelaaja, joka saapui seuraan suurena 
lupauksena. Ei ole tehnyt Elfsborgissa vielä maaliakaan ja 
juuttunut enimmäkseen vaihtopenkille.

13 [P] Rami Kaib SWE

Allsvenskan-tilastot 2 000 000 SEK

2018 23 (0) 21 (08-05-1997) 2021

Yht. 32 (0) 178 cm 63 kg

2 - Vasen laitapuolustaja, joka löi viime kaudella itsensä läpi. 
Joutuu tulevana kesänä taistelemaan avauskokoonpanon 
paikastaan entistä kovemmin.

18 [K] Simon Olsson SWE

Allsvenskan-tilastot 10 000 000 SEK

2018 22 (0) 21 (14-09-1997) 2021

Yht. 51 (1) 185 cm 81 kg

3 - Lupaava keskikenttäpelaaja, jonka viime kausi oli 
pettymys. Parhaimmillaan mainio pelirakentaja, jonka 
tähtäimessä ovat edelleen  suuremmatkin sarjat.

26 [H] Marokhy Ndione SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 19 (04-11-1999) 2020

Yht. 0 (0) 192 cm - kg

1 - Mielenkiintoinen nuori ja kookas target-pelaaja, jonka 
viime kausi meni pilalle loukkaantumisen takia. Tuskin vielä 
hetkeen avauskokoonpanon miehiä.

IF Elfsborg - Pelaajat 2019



Kauteen 2018 läh-
dettäessä IFK Norrkö-
pingin tavoite oli selvä: 
joukkue halusi kääntää 
mestaruuskauden jälkeis-
en sarjasijoitusten 
laskevan trendin ja nous-
ta jälleen varteenotetta-
vaksi ehdokkaaksi puhut-
taessa Allsvenskanin 
kestomenestyjistä ja 
mestarisuosikeista. Jouk-
kueen hankinnat tukivat 
tavoitetta, sillä seura on-
nistui houkuttelemaan 
riveihinsä muun muassa 
Simon Thernin ja Jor-
dan Larssonin, jotka 
eivät onnistuneet mur-

tautumaan vakiokokoon-
panoon Hollannissa. Er-
ityisesti Larsson saapui 
Östgötaportenille suurin 
odotuksin. 

Jo kauden alla pela-
tuissa harjoitusotteluissa 
nousi esiin yksi merkit-
tävä asia IFK:n pelaami-
sessa. Se pelasi heti 
ensimmäisistä peleistä 
lähtien erittäin nopeaa ja 
hyökkäävää jalkapalloa. 
Jens Gustafsson muok-
kasi joukkueen ryhmityk-
sen 3-4-3 -muotoon, jos-
sa erityisesti laidoilla oli 
runsaasti nopeutta. 

Tulokset jäivät 

kuitenkin vaatimatto-
miksi, ja kaiken kru-
ununa Norrköpingin 
matka cupissa päättyi 
jo lohkovaiheeseen. 
Päävalmentaja Gustafs-
son ei kuitenkaan ollut 
asiasta lainkaan huolis-
saan, vaan päinvastoin 
piti putoamista hyvänä 
herätyksenä joukkueelle 
ennen Allsvenskan-kaud-
en alkua. 

IFK Norrköpingin 
kausi lähti lupaavasti 
liikkeelle. Se otti avau-
sottelussaan 2-1 -voiton 
Brommapojkarnasta, ta-
sasi pisteet Örebron vier-

aana lukemin 1-1 ja kaa-
toi Kalmarin kotonaan 
3-1. Peking koki kauden 
ensimmäisen tappionsa 
kevätkauden komeet-
ta Hammarbylle Tele2 
Arenalla, mutta heti 
seuraavassa ottelussaan 
joukkue palasi voittojen 
tielle kukistamalla koto-
naan Siriuksen. 

Snoka kärsi kuiten-
kin heti Sirius-voiton jäl-
keen kauden merkittävi-
mmän työtapaturmansa, 
kun se hävisi yllättäen 
Östgötaportenilla sarja-
nousija Trelleborgille. 
Joukkue majaili tappiosta 

huolimatta turvallisesti 
sarjataulukon neljännellä 
sijalla kärjessä porskut-
taneen Bajenin ja vanav-
edessä seuranneen AIK:n 
takana. 

Trelleborg-tappion 
jälkeiset otteet alkoivat 
näyttää suuntaa jouk-
kueen loppukaudelle, 
kun se voitti peräti viisi 
ottelua putkeen ja viimei-
sessä ottelussaan ennen 
maajoukkuetaukoa jouk-
kue tasasi pisteet Friends 
Arenalla AIK:n kanssa 
lukemin 3-3. 

Pekingin ottelut ol-
ivat erittäin runsasmaa-

lisia, sillä joukkueen 
30:stä pelatusta ottelusta 
ainoastaan seitsemässä 
tehtiin korkeintaan yksi 
maali, ja joukkue pelasi 
vain yhden maalittoman 
tasapelin. Joukkueen 
maalinteosta päävastuun 
kantoivat laitahyökkääjä 
David Moberg Karlsson 
sekä Kalle Holmberg, 
mutta suomalaisnäkökul-
masta ilahduttavaa oli 
myös Simon Skrabbin 
pirteät otteet vaihdos-
ta kentälle päästessään. 
Parannettavaa kuitenkin 
löytyi, sillä erityisesti 
kovalla kohulla hankittu 

Jordan Larsson ei pysty-
nyt vastaamaan hänelle 
asetettuihin odotuksi-
in.

Allsvenskanin kes-
ätauolla IFK Norrköping 
jysäytti melkoisen siirto-
pommin, kun kaupungin 
oma poika, mestarijouk-
kueen keskikentän moot-
tori Alexander Fransson 
siirtyi Baselista takaisin 
tähtirintoihin. 

Fransson ja Thern 
muodostivatkin varmasti 
yhden sarjan kovimmis-
ta keskikenttäpareista, 
mikä osaltaan siivitti 
Pekingiä loppukaud-

OTTELUOHJELMA
Huhtikuu
31/3 Helsingborgs IF (v)
8/4 AIK (k)
13/4 Kalmar FF (v)
19/4 Falkenbergs FF (k)
25/4 Djurgårdens IF (v)
28/4 Malmö FF (k)

Toukokuu
6/5 IF Elfsborg (v)
13/5 IFK Göteborg (k)
16/5 Örebro SK (v)
20/5 GIF Sundsvall (k)
26/5 Hammarby IF (v)

Kesäkuu
2/6 AFC Eskilstuna (v)
25/6 AIK (v)
30/6 IK Sirius (k)

Heinäkuu
7/7 BK Häcken (k)
14/7 Östersunds FK (v)
21/7 Östersunds FK (k)
28/7 IFK Göteborg (v)

Elokuu
11/8 IF Elfsborg (k)
18/8 IK Sirius (v)
25/8 Helsingborgs IF (k)

Syyskuu
1/9 Hammarby IF (k)
15/9 Malmö FF (v)
22/9 Örebro SK (k)
25/9 AFC Eskilstuna (k)
29/9 Falkenbergs FF (v)

Lokakuu
6/10 GIF Sundsvall (v)
20/10 Kalmar FF (k)
27/10 BK Häcken (v)

Marraskuu
2/11 Djurgårdens IF (k)

Kierroksien 11-30 
ottelupäivät päätetään 
myöhemmin keväällä.



en lentoon. Liikennettä 
kesän siirtoikkunassa oli 
kuitenkin viime vuosina 
tutuksi tulleeseen tapaan 
myös ulospäin. Joukkue 
menetti laitapuolusta-
ja Linus Wahlqvistin, 
Eric Smithin, Jon Gud-
ni Fjolusonin ja Arnór 
Sigurdssonin. Norrkö-
pingissä oltiin kuiten-
kin maltillisia pelaa-
jaliikenteen kanssa, sillä 
Franssonin lisäksi jouk-
kue hankki ainoastaan 
Tanskasta toppari Kasper 
Larsenin paikkaamaan 
Fjolusonin lähtöä. 

Allsvenskanin kes-
ätauon päätyttyä alkoi 
Pekingin lento kohti me-
staruustaistoa. Joukkue 
nimittäin hävisi jäljellä 
loppukauden aikana aino-
astaan yhden ottelun, kun 
se kärsi tappion Malmön 
vieraana. Viimeisestä vi-
idestätoista ottelustaan 
itägötanmaalaiset eivät 
hävinneet ainuttakaan, 
ja joukkue pysyi tiukasti 
AIK:n kannassa sarja-
kakkosena kevätkaudel-
la sarjaa dominoineen 
Hammarbyn hyytyessä. 
Mestaruus näytti rat-
keavan AIK:lle jo syys-
kuussa, kun Norrköping 
jäi tasapeliin kotonaan 
Djurgårdenia vastaan, 
mutta Pekingin viiden 
ottelun voittoputki sarjan 
päätteeksi piti mestaruus-
kamppailun elossa aina 
viimeiselle kierrokselle 
asti. 

Pelaajatasolla IFK 
Norrköping teki jälleen 
sen, mihin se on viime 
vuosina Allsvenskanin 
huipulle palatessaan 
kyennyt. Kesän siirtoik-
kunan kovat menetykset 

onnistuttiin paikkaamaan 
joukkueen sisältä, eikä 
uusia miehiä juuri tar-
vittu. Erityisesti Ian 
Smithin nousu aina Cos-
ta Rican MM-joukkuee-
seen sekä maalivahti Isak 
Petterssonin tason nosto 
alkukauden haparoivis-
ta otteista Allsvenskanin 
parhaaksi maalivahdiksi 
kaudella 2018 ovat lo-
istavia esimerkkejä siitä, 
että Peking on oiva pon-
nahduslauta pelaajal-
le. 

P e t t y m y k s i ä k i n 

toki mahtui joukkoon. 
Kesällä hankittu Kasper 
Larsen ei tahtonut löytää 
itselleen roolia pelaavas-
ta kokoonpanosta Filip 
Dagerstålin, kapteeni 
Andreas Johanssonin 
ja Lars Krogh Gerso-
nin vallatessa alakerran 
kolme avauksen paik-
kaa. Pahin pettymys oli 
kuitenkin hyökkääjä Jor-
dan Larsson, joka heilutti 
Allsvenskanissa verkkoja 
ainoastaan kerran. Ilman 
David Moberg Karlsso-
nia ja Kalle Holmber-

gia Larssonin epäonnis-
tumisella olisi saattanut 
olla joukkueen kannalta 
katastrofaaliset seurauk-
set.

Pekingin kausi oli 
siis nousujohteinen, ja 
erityisesti loppukauden 
lento oli sellaista, että 
minä tahansa muuna 
kautena Tyska torgetilla 
olisi ollut bileet pystyssä 
kauden päätteeksi. Pe-
kingin epäonneksi AIK 
pelasi kuitenkin vielä us-
komattomamman kauden 
häviten ainoastaan yhden 

Lars Krogh Gerson Kuva: Nicceeo, Wikimedia Commons

ottelun, senkin juuri IF-
K:lle Östgötaportenilla. 
Jälkiviisaana voidaankin 
todeta, että Norrköpingin 
kohtaloksi koitui sarja-
jumbo Trelleborg, jolta 
se onnistui nappaamaan 
ainoastaan yhden pis-
teen. 

Joukkue ei missään 
vaiheessa kerännyt 
merkittävää mediahuomi-
ota Hammarbyn viedessä 
huomion kevätkaudella 
ja AIK:n syksyllä. Pe-
king pääsikin hiipimään 
hieman puskista mukaan 

mestaruustaistoon. Ho-
peasta voidaan olla pet-
tymykseen päättyneen 
kauden 2017 jälkeen yl-
peitä, mutta IFK-leiristä 
on annettu ymmärtää, 
että tyytyväisiä tulokseen 
ei kuitenkaan olla. Seura 
haluaa olla jatkossakin 
mukana sarjan kärkika-
hinoissa, ja voittaa lisää 
täytettä palkintokaappi-
in.

IFK Norrköpingin 
talvikausi on noudatta-
nut tähän saakka hyvin 
pitkälti samankaltaista 

kaavaa kuin edellinen-
kin talvikausi. Siirto-
markkinoilla joukkue 
on ollut maltillinen, 
mutta hankinnat ovat 
olleet profiililtaan äärim-
mäisen korkealuokkaisia. 
Merkittävimmistä siir-
roista mainittakoon viime 
kauden maalikuningas 
David Moberg Karlsson, 
joka siirtyi Sparta Pra-
haan sekä Halmstadiin 
siirtynyt kapteeni An-
dreas Johansson. 

Suomalaisnäkökul-
masta huomionarvois-

ta on myös Daniel 
Sjölundin siirtyminen 
IFK Mariehamniin. Da-
jan kotiinpaluu viime 
kauden päätteeksi oli 
julkinen salaisuus, sillä 
rooli viime kauden jouk-
kueessa jäi pieneksi. Pe-
lillisesti poistuma on siis 
jotakuinkin paikattu tai 
ainakin paikattavissa, 
mutta suurin kysymys-
merkki lieneekin Johans-
sonin ja Sjölundin muka-
na lähtevä valtava määrä 
kokemusta ja johtajuut-
ta. 

Sead Haksabanovic West Hamin paidassa. Kuva: hammers.news



Huuhkajien Simon Skrabb pelaa kolmatta kautta Pekingissä. Kuva: IA, Wikimedia Commons

Peking on lähellä 
viedä viime talven tapaan 
kauden kovimman siir-
ron tittelin itselleen. 
Pitkään AIK:n kanssa 
neuvotellut Sead Hak-
sabanovic päätyi lopulta 
Östgötaportenille, kun 
West Hamin ja solnalais-
ten neuvottelut kariutuiv-
at. 

Haksabanovic tu-
lee täydentämään jo 
ennestään kivikovaa 
keskikenttää, ja keski-
kentän trio Thern-Frans-
son-Haksabanovic lienee 
jopa sarjan kovin. Hak-
sabanovicin lisäksi seura 
kotiutti Eintracht Braun-
schweigista Christoffer 
”Totte” Nymanin, sekä 
hankki toppari Rasmus 

Lauritsenin Tanskan 
Vejlestä. Viimeisimpänä 
pelaajana Peking hank-
ki honduraslaisen Kevin 
Álvarezin, jolta toivotaan 
oikean laitapuolustajan 
tontille samanlaista keh-
ityskaarta kuin Ian Smit-
hillä viime kaudella. 

Joukkue on tal-
vikaudella muovannut 
myös ryhmitystään, sillä 
se on useimmiten esiin-
tynyt harjoitusotteluissa 
ja cupissa 3-5-2 -muo-
dostelmassa. Tämä muu-
tos on mahdollistanut 
sen, että Fransson, Thern 
ja Haksabanovic ovat 
avauksessa yhtä aikaa. 
Tämä puolestaan on lisän-
nyt kilpailua erityisesti 
hyökkäyksessä, sillä kah-

desta hyökkääjän paikas-
ta taistelevat Holmberg, 
Nyman, Larsson, Skrabb 
sekä Jakobsen. Onkin 
siis mahdollista, että joku 
hyökkääjistä siirtyy lain-
alle tai pysyvästi muualle 
peliajan perässä kesällä. 
Suomi-lasien läpi kat-
sottuna Skrabbin tilanne 
näyttää siis hieman tu-
kalalta, sillä pietarsaare-
lainen on kärsinyt jälleen 
loukkaantumisista tal-
vikaudella. Puolustuk-
seksi on kuitenkin sa-
nottava, että Skrabb on 
monikäyttöisyytensä an-
siosta mainio super-sub 
Pekingille. 

Norrköping on pe-
lannut runsaan määrän 
harjoitusotteluita, jotta 

kaikille pelaajille saatai-
siin näytönpaikkoja. 
Joukkue leireili jälleen 
etelän lämmössä, Por-
tugalissa, missä se osal-
listui Atlantic Cupiin. 
Matka Ruotsin cupissa 
päättyi kuitenkin jo tois-
ta vuotta putkeen alku-
lohkoon, mitä voidaan 
pitää valtavana petty-
myksenä joukkueelle, 
jonka tulisi olla muka-
na sarjan kärkitaistossa. 
Joukkueen otteet ovat 
kuitenkin olleet tulosten 
valossa huomattavasti 
lupaavampia kuin viime 
vuonna, joten odotukset 
Östgötaportenilla ovat 
varmasti korkealla.

Vahvan viime kaud-
en jälkeen koko Nor-

rköpingin kaupungissa 
tuskin on muuta tavoitet-
ta kuin mestaruus. Medi-
alle viime kauden jälkeen 
annetuissa haastatteluis-
sa sekä valmennus, että 
pelaajisto painottivat, 
että he haluavat enem-
män kuin hopeaa. 

Joukkue jää hyvin 
helposti kolmen Tukhol-
man suurten, Malmön ja 
IFK Göteborgin varjoon 
mediassa, ja siihen halu-
taan muutos. Joukkueen 
runko on pysynyt jälleen 
hyvin kasassa ja sitä on 
vahvistettu kovan luokan 
täsmähankinnoilla. Tal-
vikauden tuloksista er-
ityisesti selvä 4-1 -voitto 
Malmöstä lupailee hyvää 
kaupungin ylpeyden 
menestykselle. Oman 
mausteensa alkavaan 
kauteen tuovat myös 
edessä häämöttävät eu-
ropelit. Viime kerroilla 
(2016 ja 2017) matkas-
ta eurokentillä on mu-
odostunut enemmän tai 
vähemmän pannukakku, 
joten seurassa varmasti 

halutaan, että sama trendi 
ei jatku.

Laaja pelaajarinki 
ja kova kilpailu tuovat 
kuitenkin myös omat 
haasteensa. Andreas 
Johanssonin ja Dan-
iel Sjölundin jättämä 
kokemus- ja johtajuusva-
je on valtava, sillä jouk-
kueen vanhin pelaaja kol-
mosmaalivahti Gustav 
Janssonin (32 v.) jälkeen 
on 28-vuotias Lars Kro-
gh Gerson. 

Jens Gustafsson on 
haastatteluissa puhunut, 
kuinka tärkeää on onnis-
tua luomaan joukkueesta 
sopiva sekoitus kokemus-
ta, nuoruutta ja potentiaa-
lia, sekä ympäristö, jossa 
jokaisen pelaajan on hyvä 
kehittyä. Isoin kysymys-
merkki lieneekin, pysty-
ykö ensi kauden kaptee-
niksi nimetty Alexander 
Fransson yhdessä Krogh 
Gersonin ja toisen koti-
kaupungn pojan Chris-
toffer Nymanin kanssa 
tuomaan nuoreen jouk-
kueeseen johtajuutta. 

Peking luottaa vahvasti 
omaan juniorityöhönsä, 
ja oman kylän pojat ovat-
kin tärkeä osa seuran 
identiteettiä. 

Niin kliseiseltä ja 
kuluuneelta kuin se kuu-
lostaakin, yksi isoimmis-
ta IFK:n yllä leijuvista 
kysymysmerkeistä on 
jälleen kesän siirtoikku-
na. 

Seura on vakaalla 
taloudellisella pohjalla, 
ja taloudelliset tulokset 
ovat olleet viime vuo-
sina positiivisia. Siitä 
huolimatta, sopivan 
tarjouksen tullessa esi-
merkiksi huhuissa liik-
kuneen Kalle Holmber-
gin ja Simon Thernin 
lähdöt olisivat todella 
kova isku joukkueen me-
nestyshaaveille. Peking 
on lisäksi onnistunut 
vuodesta toiseen kehit-
tämään pelaajia suurem-
piin Euroopan sarjoihin, 
joten ei olisi ihme, mikäli 
esimerkiksi maajouk-
kueessakin kokeilemaan 
päässyt Filip Dagerstål 

pelaisi loistavan kevät-
kauden, minkä jälkeen 
edessä olisi siirto ulko-
maille.

Peking tulee jälleen 
ensi kaudella olemaan 
AIK:n ja Malmön 
päähaastaja. Joukkue 
on paperilla sen verran 
kova, että on täysin re-
alistista puhua mesta-
ruusmahdollisuuksis-
ta. Joukkue on jatkanut 
talvella hyökkäysvoitto-
ista pelitapaansa, mikä 
on näkynyt runsasmaali-
sina otteluina. Kuten ku-
luneessa urheilusitaatissa 
sanotaan, hyökkäämällä 
voitetaan yleisön suosio 
ja puolustamalla me-
staruuksia. Mestaruud-
en kannalta olennaisin 
kysymys onkin, pysty-
ykö joukkue tekemään 
tiukassa paikassa sen 
yhden maalin vastusta-
jaansa enemmän, sillä 
vähämaalisiin 1-0 -pelei-
hin joukkue tuskin tulee 
jäämään.

Christoffer “Totte” Nyman. Kuva: dn.se



1 [MV] Isak Pettersson SWE

Allsvenskan-tilastot 5 000 000 SEK

2018 30 (0) 21 (06-06-1997) 2020

Yht. 56 (0) 181 cm 82 kg

4 - Palkittiin viime vuonna Allsvenskanin parhaana maali-
vahtina. Peräpään viimeinen lukko, johon Norrköpingissä 
voidaan huoletta luottaa.

23 [K] Andreas Blomqvist SWE

Allsvenskan-tilastot 2 500 000 SEK

2018 2 (0) 26 (05-05-1992) 2020

Yht. 91 (13) 182 cm 71 kg

1 - Kärsinyt pahoista loukkaantumisista. Vaikka pysyisikin 
ehjänä, on kivikovan keskikentän kolmikon takana tarjolla 
ainoastaan vaihtomiehen rooli.

20 [P] Kevin Álvarez (UUSI) HON

Allsvenskan-tilastot 4 000 000 SEK

2018 0 (0) 22 (03-08-1996) 2022

Yht. 0 (0) 181 cm 75 kg

1 - Pitkän tähtäimen hankinta, jolta toivotaan Ian Smithin 
kaltaista kehityskaarta. Tuo vaihtoehdon Thorarinssonin ti-
lalle oikeaksi wingbackiksi.

29 [MV] Julius Lindgren SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 21 (17-07-1997) 2019

Yht. 0 (0) 185 cm 81 kg

1 - Nuori lupaus, jolle todennäköisesti kaavaillaan laina-
pestiä peliajan perässä. Pelipaikka löytynee “farmiseura” 
IF Sylviasta.

22 [P] Ian Smith CRC

Allsvenskan-tilastot 3 500 000 SEK

2018 20 (2) 21 (06-03-1998) 2022

Yht. 20 (2) 177 cm 68 kg

3 - Costa Rican MM-joukkueeseen tiensä selvittänyt laita-
puolustaja löi itsensä raketin lailla läpi viime kauden avauk-
seen. Avauksen vakiokasvoja.

27 [K] Isak Bergman Jóhannesson (UUSI) ISL

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 16 (23-03-2003)

Yht. 0 (0) - cm - kg

1 - Yhteistyöseura ÍA Akranesista tullut superlupaus, jonka 
perässä oli myös suurseuroja. Valitsi kuitenkin Norrköpingin. 
Potentiaalinen läpimurtopelaaja.

91 [MV] David Mitov Nilsson MKD

Allsvenskan-tilastot 3 500 000 SEK

2018 0 (0) 28 (12-01-1991) 2019

Yht. 114 (0) 190 cm 87 kg

2 - Vuoden 2015 mestarimaalivahti on kärsinyt viime vuodet 
loukkaantumisista. Ehjä talvi alla, mutta peliaika Pettersso-
nin takana on varmasti tiukassa.

25 [P] Filip Dagerstål SWE

Allsvenskan-tilastot 6 500 000 SEK

2018 24 (2) 22 (01-02-1997) 2020

Yht. 76 (5) 189 cm 78 kg

4 - Seuran oma kasvatti, joka päässyt kokeilemaan myös 
A-maajoukkueessa. Terveenä ja pelikelpoisena ollessaan 
varmasti avauksessa.

70 [K] Alexander Jakobsen DEN

Allsvenskan-tilastot 3 000 000 SEK

2018 21 (1) 25 (19-03-1994) 2019

Yht. 63 (6) 180 cm 73 kg

2 - Esitti pirteitä otteita 3-4-3 -muodostelmassa laitahyök-
kääjänä, mutta löytyykö uudesta ryhmityksestä sopivaa roo-
lia? Vaihtoehto keskikentän laidalle.

2 [P] Henrik Castegren SWE

Allsvenskan-tilastot 3 000 000 SEK

2018 9 (0) 23 (28-03-1996) 2021

Yht. 13 (0) 185 cm 82 kg

2 - Saanut talvikaudella runsaasti peliaikaa puolustuksessa. 
Rotaatiomies, joka tulee saamaan peliaikaa alakerran louk-
kaantumisten ja pelikieltojen myötä

26 [P] Oliver Stefánsson (UUSI) ISL

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 16 (03-08-2002)

Yht. 0 (0) 189 cm 69 kg

1 - Toinen Arnor Sigurdssonin jalanjäljissä ÍA Akranesista 
tulleista pelaajista. Pitkän tähtäimen hankinta, jonka pelan-
nee lähinnä U21-joukkueessa.

99 [K] Sead Haksabanovic (UUSI) MNE

Allsvenskan-tilastot 25 000 000 SEK

2018 0 (0) 19 (04-05-1999) 2020

Yht. 28 (4) 174 cm 69 kg

4 - Yksi talven kohutuimmista siirroista. Odotukset ovat 
suuret, mutta onnistuessaan yksi sarjan johtavista keski-
kenttäpelaajista.

3 [P] Rasmus Lauritsen (UUSI) DEN

Allsvenskan-tilastot 3 000 000 SEK

2018 0 (0) 23 (27-02-1996) 2019

Yht. 0 (0) 187 cm 75 kg

3 - Saapui Tanskasta paikkaamaan Andreas Johanssonin 
lähtöä. Lauritsen vienee yhden kolmesta puolustajan pai-
kasta avauksessa.

7 [K] Alexander Fransson SWE

Allsvenskan-tilastot 22 000 000 SEK

2018 18 (2) 24 (02-04-1994) 2021

Yht. 91 (9) 180 cm 74 kg

4 - Palasi Baselista kotiin kesken kauden, ja oli Thernin 
kanssa joukkueen avainpelaajia. Oman kylän poikana po-
tentiaalinen vaihtoehto kapteeniksi.

5 [H] Christoffer Nyman SWE

Allsvenskan-tilastot 15 000 000 SEK

2018 0 (0) 26 (05-10-1992) 2019

Yht. 146 (35) 182 cm 85 kg

3 - “Totte” palasi kotiin 2,5 vuotta kestäneeltä Saksan visiit-
iltään. Kannattajien suosikki, jolta odotetaan maalien lisäksi 
varmasti johtajuutta.

5 [P] Lars Krogh Gerson LUX

Allsvenskan-tilastot 3 000 000 SEK

2018 24 (1) 29 (05-02-1990) 2020

Yht. 162 (16) 186 cm 76 kg

3 - Perusvarma puolustaja, joka ei loista, mutta ei juuri tee 
virheitä. Luotettavuutensa ansiosta lienee Gustafssonin kol-
mas valinta avaukseen

8 [K] Gudmundur Thorarinsson ISL

Allsvenskan-tilastot 7 500 000 SEK

2018 29 (2) 26 (15-04-1992) 2019

Yht. 56 (4) 183 cm 75 kg

3 - Otteet talvikaudella ailahdelleet rajusti. Lähtökohtais-
esti kuitenkin ykkösvaihtoehto keskikentän oikeaan laitaan 
wingbackiksi

10 [H] Simon Skrabb FIN

Allsvenskan-tilastot 12 000 000 SEK

2018 29 (7) 24 (19-01-1995) 2020

Yht. 117 (19) 174 cm 75 kg

2 - Haki paikkaansa viime kaudella, onnistui parhaiten vase-
mpana laitahyökkääjänä. Voidaan peluuttaa usealla eri peli-
paikalla, mutta mahtuuko avaukseen?

6 [P] Kasper Larsen DEN

Allsvenskan-tilastot 6 000 000 SEK

2018 8 (1) 26 (25-01-1993) 2020

Yht. 8 (1) 190 cm 80 kg

2 - Tuli kesken kauden Hollannista, eikä sopivaa roolia 
tahtonut löytyä. Pystyykö täyttämään Johanssonin saap-
paat pelipaikalla, johon sopii parhaiten?

15 [K] Manasse Kusu SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 17 (22-12-2001)

Yht. 0 (0) 185 cm 70 kg

1 - Nostettiin ylös U19-junioreista, joten potentiaalia on val-
tavasti. Ensi kesänä avausminuutit Allsvenskanissa tulles-
saan paikkaamaan keskikenttää.

17 [H] Karl “Kalle” Holmberg SWE

Allsvenskan-tilastot 10 000 000 SEK

2018 28 (9) 26 (03-03-1993) 2019

Yht. 160 (41) 181 cm 64 kg

3 - Ei yltänyt aivan edelliskauden tasolle uudessa roolissa, 
mutta silti joukkueen 2. paras maalintekijä. Kantaa isoa vas-
tuuta Pekingin maalinteosta.

9 [P] Johannes Vall SWE

Allsvenskan-tilastot 1 000 000 SEK

2018 1 (0) 26 (19-10-1992) 2019

Yht. 76 (7) 183 cm 84 kg

2 - Ellei ihmeitä tapahdu, on ykkösvaihtoehto Smithin kor-
vaajaksi vasemmalla laidalla, mikäli Smith on pelikiellossa 
tai loukkaantuneena

16 [K] Pontus Almqvist SWE

Allsvenskan-tilastot 400 000 SEK

2018 0 (0) 19 (10-07-1999) 2020

Yht. 1 (0) 178 cm 67 kg

1 - Tulevaisuuden pelaaja, jolla mahdollisuus tehdä läpimur-
to jo tänä kesänä. Iso vastuu U21-peleissä ja vaihtomiehenä 
edustuksessa.

19 [H] Jordan Larsson SWE

Allsvenskan-tilastot 6 000 000 SEK

2018 25 (1) 21 (20-06-1997) 2020

Yht. 88 (11) 175 cm 69 kg

3 - Saapui kovin odotuksin, joihin ei pystynyt vastaamaan. 
Potentiaalia on, mutta tason on noustava reilusti tai maise-
man vaihto peliajan perässä uhkaa.

18 [P] Alfons Sampsted ISL

Allsvenskan-tilastot 800 000 SEK

2018 0 (0) 20 (06-04-1998) 2020

Yht. 2 (0) 180 cm 72 kg

1 - Laitapuolustaja, joka kykenee pelaamaan molempia 
laitoja. Viime kaudella lainalla Landskronassa, voi lähteä 
lainalle myös tänä vuonna.

21 [K] Simon Thern SWE

Allsvenskan-tilastot 25 000 000 SEK

2018 28 (5) 26 (18-09-1992) 2020

Yht. 146 (17) 181 cm 76 kg

4 - Vaikean talvikauden jälkeen nosti tasoaan ollen lopulta 
Pekingin tärkeimpiä yksittäisiä pelaajia. Ottaako seuraavan 
askeleen sarjan eliittiin?

32 [H] Carl Björk SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 19 (19-01-2000) 2021

Yht. 0 (0) 184 cm 74 kg

1 - Nuorisomaajoukkueissakin satunnaisesti pelannut Björk 
on lähinnä kasvamassa korkoa. Pelannee U21-pelit ja Fot-
bollsettania Sylviassa.

IFK Norrköping - Pelaajat 2019



Ruotsin neljänneksi 
suurimman järven Hjäl-
marenin länsirannalla on 
150 000 asukkaan kunta, 
jossa urheilu määrittää 
identiteetin. Örebros-
sa on pääsarjajoukkue 
jalkapallossa, saliband-
yssa, kaksin kappalein 
futsalissa ja kaupungin 
bandy-ylpeys on voitta-
nut vuosikymmeniä sitten 
viisi Ruotsin mestaruutta. 
Nykyään mustajoen kes-
kelle rakennetun renes-
sanssilinnan varjoissa 
kulkee paraislainen Albin 
Granlund.

Paraislainen Gran-
lund, 29, pelasi nuorem-
pana jalkapallon lisäksi 
jääkiekkoa. Jalkapallon 
pelaaminen alkoi vii-
sivuotiaana Paraisten 
sisäisessä liigassa. Gran-
lund joutui tai sai pelata 
vanhempien lasten kans-
sa, ja ei ollut omien sa-

nojensa mukaan hirveän 
hyvä. Tarkkaa ajankohtaa 
aloitukselle hän ei osaa 
arvioida. Äiti kuulemma 
voisi asian kanssa auttaa, 
sillä hänellä on tallella 
kaikki poikansa nappu-
lakengät.
Suomen mestaruus, 
Huuhkajat, muutto 
Ruotsiin

Kesällä 2018 Al-
bin Granlund seisoo 
kentän laidalla, joka on 
yksi niistä 55:stä, joilla 
pelataan Örebro Cupia. 
Turnaus vetää vuosittain 
paikkakunnalle yli 15 
000 ihmistä. Joukkueita 
on niin Suomesta, Ruot-
sista, Norjasta, Virosta 
kuin Tanskastakin. Gran-
lund ei itse ollut koskaan 
40-vuotiaan turnauksen 
pelaajana, mutta tällä 
kertaa kentän laidalla 
olemiseen on hyvä syy. 
Kentällä juoksee punapa-

itaisia lapsia hänelle rak-
kaan seuran logon alla. 
Pargas Idrottsförenin-
gen, tuttavallisemmin 
Piffen, omaa erityisen 
paikan Granlundin sy-
dämessä.

– Piffenistä olen 
alkujaan lähtenyt. Sieltä 
se kaikki alkoi. Muuta-

man mutkan kautta tilille 
on tullut Suomen cupin 
voitto, Suomen mesta-
ruus, Huuhkajat ja so-
pimus Allsvenskaniin, 
Granlund muistelee taak-
sepäin.

Kovaa kiirettä on 
tosiaan pitänyt. Hän juh-
li Suomen cupin voittoa 

2015 Valkeakoskella. 
Vuotta myöhemmin oli 
vuorossa Suomen mesta-
ruus ja kutsu Huuhkajiin. 
Lopulta maajoukkuede-
byytti näki päivänvalonsa 
Abu Dhabin leirillä tam-
mikuussa 2017. Tämän 
jälkeen tilille on tullut 
myös karsintaotteluita. 
Tähän päivään mennessä 
maaotteluita on kaiken 
kaikkiaan 14.
Vaikea ensimmäinen 
kausi

Syksyllä 2017 
Örebro SK tiedotti teh-
neensä kolmen vuoden 
sopimuksen suomalaisen 
maajoukkuepuolustaja 
Albin Granlundin kans-
sa. Jälleen oli aika pakata 
laukut, tällä kertaa län-
teen.

– Örebro halusi teh-
dä neljän vuoden soppa-
rin, ja minä itse kahden 

vuoden, joten kompro-
missina tuli sitten kol-
men vuoden diili. Se tun-
tuu hyvältä. Tämä siirto 
oli kuitenkin askel eteen-
päin uralla. Halusin jäädä 
tänne ja saada paljon 
aikaan ÖSK:n nykyisessä 
projektissa. Minulla on 
jo sen verran ikää, että 
ei ole mahdotonta, mut-
ta haastavaa lähteä täältä 
eteenpäin, Granlund ker-
too sopimusneuvottelu-
ista.

Ensimmäinen kau-
si oli alkuun haastava. 
Loukkaantuminen pakot-
ti miehen istumaan kat-
somossa. 

– Alkukausi oli 
vaikea. Motivaatio oli 
kuitenkin kova, kun tulee 
uuteen jengiin ja seuraa 
kentän laidalta pelejä ja 
treenejä.

Lopulta tou-

kokuussa 2018 oli 
vuorossa Granlundin 
Allsvenskan-debyyt-
ti. 

– Pikkuhiljaa pääsin 
kuntoon, ja aloin saa-
da enemmän peliaikaa. 
Onhan tämä myös kova 
sarja ja on kilpailua jen-
gissä. Pitää olla huip-
pukunnossa pelatak-
seen ysikymppisiä, eikä 
täällä heittämällä mennä 
avaukseen, Granlund 
kertoo joukkueensa kil-

pailutilanteesta ja jatkaa 
itsevarmasti: – Mä pys-
tyn kyllä antamaan en-
emmän, kunhan pysyn 
kunnossa. 

Kausi 2018 oli lop-
ulta tilastojen valossa 
ihan kelvollinen. Hän pe-
lasi 20 ottelussa, joista 14 
avauksessa. Kausi päät-
tyi neljään perättäiseen 
ysikymppiseen. Otteet 
selkeästi miellyttivät val-
mennustiimiä. Pelipaik-
ka Granlundilla poikkesi 

ALBIN GRANLUND : PARAISTEN KASVATTI PELAA ALLSVENSKANIA 
- JA VIIHDYTTÄÄ  MAAILMAN TYLSIMMÄLLÄ PARTY TRICKILLÄ 

“Pitää olla huip-
pukunnossa pelatak-
seen ysikymppisiä, eikä 
täällä heittämällä men-
nä avaukseen”



hieman aiemmasta.
– Pelasin pääasiassa 

vasempana wingbackina 
Axel Kjällin (päävalmen-
taja) 352-systeemissä ja 
se oli aika paljon erilainen 
verrattuna 442-systeemin 
laitapakkiin. Enemmän 
hyökkäysvastuuta, ja sen 
suhteen (tehoja) täytyy 
myös parantaa.

Millaisina näet 
Kjällin ja hänen tiiminsä 
valmennusmetodit?

– Valmennustiim-
it ovat isompia mitä 
suomessa. Meillä on 
muun muassa tosi hyvä 
videosysteemi. Kaikki 
treenimme kuvataan, ja 
sitten keskustelemme 
valmentajan kanssa mitä 
tehdä toisin. Voin esi-
merkiksi itse näyttää klip-
in koutsille, jos jokin asia 
mietityttää. Samaten val-

mentaja näyttää minulle 
klippejä. Pieniinkin asioi-
hin kiinnitetään huomio-
ta, tehdään niin kutsuttua 
mikrovalmennusta. Ke-
skustelua on todella pal-
jon, kuten ruotsalaiseen 
yhteiskuntaan kuuluu, 
Granlund naurahtaa. Hän 
ei kuitenkaan pidä sitä 
huonona asiana.

Ruotsissa jalkapal-
lo on Nationalsporten. 
Tuliko futiksen iso ase-
ma Granlundille yllätyk-
senä?

– Olen seurannut 
ruotsifutista pienestä asti, 
ja tiesin kyllä, kuinka 
paljon täällä seurataan 
futista. Olihan se hie-
noa huomata miten kiin-
nostuneita ihmiset ovat 
täällä lajista. Oli mahta-
va tunne, kun pääsin 
AIK:ta vastaan avauk-

seen ja siellä oli upeasti 
porukkaa katsomoissa. 
Sisääntulobiisin soides-
sa tuntui todella hienol-
ta. Mediakin seuraa tosi 
tiiviisti. Toivottavasti 
saadaan Suomeenkin 
moista.

Entä se sisääntulo-
biisi. Joko osaat Elden 
Inutin sanat ulkomuistis-
ta?

– Ei se vielä oikein 
lähde. Enkä minä ole 
kaksinen laulajakaan, 
hän nauraa.
Uusvanhan ajan 
edessä

Granlund lähtee toi-
seen Allsvenskan-kau-
teensa tutun valmen-
nustiimin alla. Silti 
tilanteessa on myös 
uutta. Harjoituskaudel-
la Granlund on päässyt 
pelaamaan myös itselleen 

uudella pelipaikalla. 
– Tulevan kauden 

preseasonilla olen pe-
lannut topparina kolmen 
linjassa. Sekin sopii mie-
lestäni minulle hyvin. 
Olen pelannut siinä kol-
mantena kahden isom-
man pelaajan rinnalla 
ja tehtävänäni on ollut 
enemmänkin peittää lin-
joja ja pelata hieman er-
ilaista roolia. Topparina 
pitää olla kova ja röyh-
keä ja kyllä minä näen 
senkin sopivan minulle, 
vaikka ennemmin pelai-
sin laidalla. Peliaika on 
tärkeintä.

Granlund ker-
too vammojen olevan 
selätettynä ja preseasonin 
kulkeneen hyvin. 

Entä mikä on para-
sta uudessa kotikaupun-
gissa?

– Keskustan alue 
linnoineen on todella 
upea. Olen itsekin liik-
kunut paljon Turussa, ja 
Örebro muistuttaa isosti 
Turkua. Ei liian iso kau-
punki, mutta tarpeeksi 
iso kuitenkin. Sen lisäksi 
Örebro on hieno urhei-
lukaupunki, josta löytyy 
bandya, sählyä, futsalia, 
lätkää ja futista.

Onko muutossa 
Ruotsiin ja integroitumi-
sessa yhteiskuntaan ollut 
haasteita?

– Minulle tulo Ruot-
siin oli todella helppoa. 

Puhuin valmiiksi pai-
kallista kieltä, vaikka-
kin ruotsin ruotsi poik-
keaakin suomenruotsista. 
Kulttuuri on hyvin sa-
manlaista, ja kun seura 
auttoi muuton, asunnon 
ja veroasioiden kanssa, ei 
minulla ollut hankaluuk-
sia. Oli todella helppo 
päästä yhteiskuntaan 
sisään. Myös Maarian-
haminassa vietetyt vii-
meiset vuodet ennen 
Ruotsiin muuttoa ”valm-
istivat” lähtöön. 

Örebrossa on tosiaan 
suhteita Maarianhami-

naan. Peter Lundberg on 
itse opiskellut ja pelannut 
kaupungissa useamman 
vuoden ajan. Mestaruus-
joukkueen Josef Ibra-
him on örebrolainen, ja 
nykyiset valmennustiimit 
tekevät yhteistyötä. Öre-
bro on myöskin todel-
linen jalkapallokaupun-
ki. Alueen joukkueista 
kolme pelaa Ykköstä, 
eli Ruotsin kolmannek-
si korkeinta sarjatasoa. 
Naapurista tuleva De-
gerfors puolestaan on 
Superettanissa, ja ÖSK 
Allsvenskanissa. Al-
ueena tuo vastaa Turun 
ja Salon seutukuntaa. 
On toki totta, että tuol-
ta alueelta tulee Suomen 
mittakaavassa vain yksi 
joukkue vähemmän kol-
melle korkeimmalle sar-
jatasolle, mutta sarjat 

“Se on ehkä maail-
man tylsin party trick, 
mutta ihan hauska”

eivät ole suoraan verran-
nollisia toisiinsa.

Lopulta on pakko 
ottaa selvää ÖSK:n so-
siaalisessa mediassa ju-
lkaistuun tietokilpailuun, 
jossa Granlund osoitti 
maantiedon osaamista-
an teräsmies-tasolla. 
Häneltä kysyttiin 20 
maan pääkaupunkeja, ja 
ne löytyivät satumaisel-
la tavalla virheettömäs-
ti.

– Minulla on maat 
ja pääkaupungit jäänyt 
päähän. Se on ehkä maa-
ilman tylsin party trick, 
mutta ihan hauska. Ti-
etovisoissakin tulee ihan 
hyvin pisteitä, Granlund 
hymyilee.

@MonskaFIN



Närken maakunnas-
sa puhalsi uudet tuulet 
kaudelle 2018. ÖSK pää-
si valmistautumaan kau-
teen uudessa komennos-
sa Axel Kjällin noustua 
p ä ä v a l m e n t a j a k s i 
syksyllä 2017 Alexander 
Axénin tilalle. Kjäll otti 
päävalmentajan tehtävän 
maltillisesti syksyllä, 
kokeilemalla muutamia 
pienempiä taktisia nyans-
seja.

Vaikka toimint-
akulttuuri muuttui kenties 
vielä analyyttisemmaksi 
ja pedagogisemmaksi, 
kuten Albin Granlund 
haastattelussaan avasi, ei 
Kjäll kuitenkaan päässyt 
aloittamaan kautta 2018 
aivan puhtaalta pöydältä. 
Kokoonpano oli edelleen 
pitkälti Axénin kasaama, 

eikä talvella tehty kuin 
kaksi huomionarvois-
ta hankintaa; Suomen 
A-maajoukkueen laitapa-
kki Albin Granlund sekä 
AFC:n kanssa pudonnut 
puolustaja Daniel Björn-
kvist. Wingbackeja tar-
vittiin Örebron siirtyessä 
muodostelmaan 3-4-
3.

Talvikausi symbol-
isoi varsin näppärästi 
koko seuraa ja alkavaa 
kautta. Tulokset eivät 
olleet imartelevia, eikä 
pelillistä stabiliteettia 
tahtonut löytyä, mikä 
sinänsä on ihan normaa-
lia harjoituskauden aika-
na. Cupissa ÖSK eteni 
jatkoon, jättäen mm. 
Norrköpingin lohkovai-
heeseen, mutta cupju-
na pysähtyi saman tien 

puolivälierässä AIK:ta 
vastaan. 

Ei siis surkea suori-
tus, muttei myöskään 
loistava. Ruotsiksi tälle 
keskivertaisuudelle on 
oma terminsä – mellan-
mjölk.

Allsvenskanin jouk-
kue aloitti ryminällä. 
Örebro voitti ensim-
mäisestä seitsemästä 
ottelustaan neljä ja pe-
lasi tasan Norrköpingiä, 
Sundsvallia sekä histori-
allisesti vaikeaa AIK:ta 
vastaan. Kahdeksannella 
kierroksella Hammarby 
vieraili kärkikamppai-
lussa loppuunmyydyllä 
Behrn Arenalla. Kennedy 
Igboananike vei koti-
joukkueen jo 13 minuu-
tin jälkeen johtoon, ja ta-
sainen ottelu oli menossa 

1-0 lukemilla tauolle, 
kunnes maalintekijä sai 
suoran punaisen 43. min-
uutilla. 

O i k e u d e n j a k a j a 
Mohamed El-Hakimin 
tuomio puhutti kovasti, ja 
suoraa ulosajoa pidettiin 
todella rajuna tulkintana. 
Bajen nousi lopulta tasoi-
hin ja ohi toisella puolia-
jalla.

Jo Axénin aikana 
tuomareiden silmätikuk-
si joutuneen Igboanan-
iken kohtuuton ulosajo 
ja johdon menettäminen 
tappioksi antoi heikon 
lähtökohdan Örebrolle, 
kun se vieraili Tele2 Are-
nalla Djurgårdenia vas-
taan. 2-0 tappion jälkeen 
seurasi 2-1 voitto Kal-
maria vastaan sekä todel-
la huono suoritus BP:n 

vieraana, joka päättyi 
maalittomaan tasapeli-
in. Kesätauolle lähtiessä 
Örebro oli yhä korkealla 
taulukossa ja puolustus-
peli näytti parantuneen 
huomattavasti Kjällin 
komennossa.

Tappioputkesta ja 
Brendan Hines-Iken 
myynnistä Belgiaan huo-
limatta Örebron puolus-
tus pelasi ihan kelvollis-
esti, verrattuna aiempien 
kausien suvantovaiheisi-
in, jolloin puolustus on 
täysin romahtanut. ÖSK 
ei päästänyt kertaakaan 
kahta maalia enempää, 
mutta hyökkäys ei tahto-
nut pysyä tarpeeksi ko-
vassa iskussa.

Kauden viimeinen 
kolmannes olikin yh-
distelmä kahdesta aiem-

masta osasta. Kuntokäyrä 
kääntyi taas ylöspäin, 
kunnes kuudesta viimeis-
estä ottelusta lohkesi 
vain kaksi pistettä ja huo-
no vire kulminoitui 4-0 
rökäletappioon Malmön 
vieraana. Myöhäissyksyn 
otteluissa paistoi panok-
settomuus, ja näin jälki-
käteen ajateltuna var-
masti myös hyökkäysduo 
Nahir Besaraa sekä Igo-
bananikea odottavat siir-
rot pois Närkestä.

Kaiken kaikkiaan 
kausi 2018 oli valmen-
tajavaihdoksesta huoli-
matta hyvin tyypillinen 
Örebrolle selkeine kun-
tohuippuineen ja romah-
duksineen. Tasaisemmin 
suorittanut puolustus 
oli kauden positiivisin 
asia, mutta Kjällille jäi 

paljon mietittävää hyök-
käyksen suhteen, joka jäi 
taas liian paljon Nordin 
Gerzicin, Kennedy Igbo-
ananiken ja Nahir Besa-
ran varaan.

Päävalmentaja Kjäll 
ei päässyt ihan puhtaal-
ta pöydältä toteuttamaan 
omaa ideologiaansa 
viime kaudella, mutta 
tänä talvena Kjäll pääsi 
vapain käsin rakentam-
aan joukkuettaan. Martin 
Broberg, Viktor Prodell 
sekä Agon Mehmeti tul-
ivat tuomaan hyökkäyk-
seen vaihtuvuutta, ja De-
gerforsista napattu Kevin 
Wright istuu paremmin 
wingbackin rooliin, kuin 
Granlund.

Seurajohto osoitti 
selkeästi luottamuksen-
sa Kjälliä kohtaan, kun 

OTTELUOHJELMA
Maaliskuu
31/3 Falkenbergs FF (v)

Huhtikuu
8/4 Djurgårdens IF (k)
12/4 AFC Eskilstuna (v)
19/4 AIK (k)
24/4 IF Elfsborg (v)
29/4 Kalmar FF (k)

Toukokuu
5/5 Hammarby IF (k)
11/5 GIF Sundsvall (v)   
16/5 IFK Norrköping (k)
20/5 Östersunds FK (v)
26/5 IK Sirius (k)

Kesäkuu
2/6 IFK Göteborg (v)
30/6 Helsingborg (k)

Heinäkuu
7/7 Malmö FF (v) 
14/7 BK Häcken (v) 
21/7 Falkenbergs FF (k)
28/7 Helsingborgs IF (v)

Elokuu
4/8 IFK Göteborg (k)
11/8 Kalmar FF (v)       
18/8 BK Häcken (k)
25/8 IK Sirius (v)

Syyskuu
1.9 AFC Eskilstuna (k)
15.9 GIF Sundsvall (k)
22.9 IFK Norrköping (v)
25.9 Östersunds FK (k)
29.9 Hammarby IF (v)

Lokakuu
6.10 AIK (v)
20.10 IF Elfsborg (k)
27.10 Djurgårdens IF (v)

Marraskuu
2.11 Malmö FF (k)

Kierroksien 11-30 
ottelupäivät päätetään 
myöhemmin keväällä.

Örebron kannattajapääty Behrn Arenalla. Kuva: eyravallen.se



urheilutoimenjohtajan ja 
päävalmentajan rooli yh-
distettiin, Kjällin saaden 
täten managerin tittelin. 
Aiemmin urheilutoimen-
johtajana toiminut Mag-
nus Sköldmark päätti 
samalla jättää seuran. 
Vaikka tämä muutos vi-
rallistettiin vasta maali-
skuun puolessa välissä, 
oli siitä ollut koko talven 
aikana merkkejä.

Örebro aloitti har-
joitusottelukauden koti-
maassa läpsyttelemällä 
Linköping Cityn nurin 
4-2 sekä nujertamalla IK 
Siriuksen tiukemmassa 
ottelussa 3-2. Hieman 
yllättäen joukkue lähti 
Azerbaidzhaniin harjoi-
tusleirille, missä se pelasi 
maalittoman tasurin yk-
kösmiehistöä käyttänyttä 
FC Kööpenhaminaa 
vastaan sekä 2-2 uzbeki-
stanilaista Pakhtakoria 
vastaan. Isaac Boye on-
nistui jälkimmäistä vas-
taan maalinteossa, mikä 
lupaa nigerialaiskärjelle 
hyvää.

ÖSK pelasi vielä 
ennen cupin lohkovai-
hetta paikallisottelun Su-
perettanin Degerforsia 
vastaan, missä Prodell 
iski debyyttimaalinsa 
valkopaidassa 1-0 voit-
toon päättyneessä kamp-
pailussa.

Cupissa ÖSK aloitti 
helpohkolla 2-1 kotivoi-
tolla GAIS:ia vastaan. 
Norrettania pelaavan 
Nyköpings BIS:n piti 
olla helppo vierasvoitto, 
vaikka avauksessa olikin 
19-vuotias Arvid Brors-
son, 20-vuotias Jake 
Larsson sekä 16-vuo-
tias Dennis Collander. 

Lapsus puolustuksessa 
ja hyökkäystrion Rog-
ic-Prodell-Berti lsson 
täydellinen saamatto-
muus tarkoitti noloa 1-0 
tappiota.

IFK Göteborgin 
kannattajien ja SvFF:n 
sekoilujen keskeyttämä, 
ja lopulta GAIS:n 3-0 
-voitoksi tuomittu ottelu 
tarkoitti sitä, että GAIS:n 
ja Bissarnan oli pelattava 
tasan, jotta Örebro pääsi-
si voitolla jatkoon.

Heikosta alusta 
otteluun huolimatta Öre-
bro otti johdon Prodellin 
laitettua pallon varmasti 
pilkulta verkkoon. Het-
keä myöhemmin san-
karista tuli surkimus, 
kun Prodell pukkasi pal-
lon omaan verkkoon. 
Vaihderikas peli jatkui 
toisella puoliajalla ja 
dramaattisten vaiheiden 
jälkeen päädyttiin Beh-
rn Arenalla 3-3 tasuriin 
ja samalla GAIS:n ko-
tivoittoon, mikä tarkoitti 
Örebrolle laulukuoroon 
lähtemistä.

H a r j o i t u s t u r n e e 
sekä cupvaihe jättivät 
paljon kysymyksiä, jotka 
saivat myös vastauksen-
sa. Wrightin sekä Meh-
metin hankinnat olivat 
odotettuja, sekä Kjällin 
uusi rooli manageri-
na.

Viime kauden su-
juessa niin tyypillisen 
örebromaisesti jäi kan-
sallinen huomio vähälle. 
Monelle ulkopuoliselle 
herää ajatus siitä, että Ax-
énin aikana seurassa oli 
edes karismaattinen lu-
otsi. On totta, ettei Kjäll 
esittänyt median edessä 
mitään mahtipontista pe-

lin tai kommenttien muo-
dossa, mutta tämä on vain 
osa Kjällin taikatemppua, 
jossa seura on avustajana 
täysillä mukana.

Kausi 2018 ei siis 
ollut vielä näytös Kjällin 
osaamisesta. Kritisoitu 
urheilutoimenjohtaja oli 
edelleen tehtävässään, 
joukkue tarvitsi kipeästi 
leveyttä mitä se ei saanut, 
vaan Kjäll joutui jatka-
maan hyökkäyksen rak-
entamista Besaran ja Ig-
boananiken varaan.

Besaran ja Igbo-
ananiken lähtö on jäänyt 
päällimmäiseksi mieleen 
edellisestä kaudesta, mut-
ta kaksikon menettämi-
nen on pikemminkin si-
unaus kuin kirous. Kjäll 
pääsee nyt kehittämään 
hyökkäystään kollek-
tiivisemmaksi. Täten 
helpottuu myös Nordin 
Gerzicin harteilla ollut 
taakka pelinrakentelus-
sa.

Örebron runkoa 
vaivaa yhä kapeus ke-
skikentällä. Gerzicin 
uskollinen aisapari, ke-
skikentän kehärakki, 
vastustajaa terrorisoiva 
terrieri, Johan Mårtens-
son on oikeastaan ainoa 
varsinainen avaukseen 
kelpaava keskikenttä. 
II-divisioonasta hankit-
tu U17-maajoukkueen 
kippari Dennis Colland-
er on hyvinkin mielen-
kiintoinen lisäys, mikä 
kielii Kjällin ja Örebron 
vetovoimasta sekä pit-
käjänteisestä ajattelusta. 
Collanderilla on tosin 
vielä talven otteiden pe-
rusteella matkaa jopa 
penkille.

Viime kaudella ki-

itettävät seitsemän maa-
lia mättänyt Filip Rog-
ic voisi toki helpottaa 
Gerzicin peliminuutteja. 
Rogic pelasi enimmäk-
seen vasempana laituri-
na, mutta siirtyi keskelle 
loppukaudesta.

Wrightissa Kjäll saa 
vihdoin vasenjalkaisen 
varsinaisen wingbackin, 
mitä kokoonpanossa ei 
aiemmin ollut. Kaksi-
jalkaisuus on Wrightin 
erityinen vahvuus, hän 
onkin tehnyt enemmän 
maaleja oikealla jalal-
laan.

Jää nähtäväksi miten 
Kjäll aikoo tasapainot-
taa juuri tuon vasemman 
wingbackin tontin. Oi-
kean puolen Björnkvist 
on tasapainoisempi win-
gback, mutta vasemmalle 
on tarjolla puolustusorie-
ntoituneempi Granlund 
ja laitahyökkääjäksikin 
kykenevä Wright.

Puolustuksen kol-
mikossa on avoin kil-
pailu peliminuuteista. 
Michael Almebäck on 
talvella ollut keskim-
mäisen topparin roolissa 
puolustuslinjan johtaja-
na, Martin Lorentzsonin 
ollessa toipilaana lonk-
kansa kanssa. Sivutop-
pareina minuutteja on 
kertynyt niin Granlun-
dille ja etenkin nuorelle 
Brorssonille, kuin myös 
vasenjalkaiselle Daniel 
Björkmanille. Lorentz-
sonin poissaolo on näky-
nyt, sillä Almebäck ei ole 
yhtä luonteva puolustuk-
sen kukkona.

Puolustuksen ohja-
us jäänee erityisen paljon 
maalivahti Oscar Jans-
sonin vastuulle Loren-

Johan Mårtensson. Kuva: Roland Osbeck

tzsonin ollessa sivussa. 
Mikäli Jansson pelaa 
yhtä vahvan kauden kuin 
2018, on Örebron vaikea 
pitää vartijaansa seuras-
sa.

Hyökkäys on tänä 
vuonna mielenkiintoi-
sempi kuin pitkään ai-
kaan. Viktor Prodell ja 
Agon Mehmeti ovat hy-
vin erityyppisiä hyök-

kääjiä. Prodellista on 
siihen mistä Umeå FC:n 
lainatussa Isaac Boyesta 
ei ole toistaiseksi ollut, 
ja Mehmeti on enemmän 
Igboananiken tyyppinen 
lateraalijuoksuja tekevä 
kärki. Vaihtopenkin sy-
vyys laitahyökkääjien 
osastolla on hieman laiha, 
sillä Johan Bertilsson on 
aivan perus Allsvenskan-

jyrä, kun taas Michael 
Omoh menee varsin mai-
niosti juuri supersubista, 
mutta on avauksessa täy-
si turhake.

Ennustukset kau-
della 2019 ovat varo-
vaisesti positiivisemmat 
kuin aiemmin. Leveyden 
myötä riski tyypilliselle 
vuoristoratakaudelle on 
matalampi, mutta sama 

kultainen sääntö pitää 
yhä paikkansa; mikäli 
kaikki osuu nappiin, voi 
kausi päättyä oikein hy-
vin, heikompi kausi ja 
putoamiselta vältytään 
vaivoin.



1 [MV] Oscar Jansson SWE

Allsvenskan-tilastot 3 500 000 SEK

2018 30 (0) 28 (23-12-1990) 2020

Yht. 116 (0) 187 cm 82 cm

4 - Besaraa toki ikävöidään Behrn Arenalla, mutta viime 
kauden tärkein yksilö oli Oscar Jansson. Tasavarma torjuja, 
joka jää ilman suurmedian huomiota.

20 [K] Filip Rogic SWE

Allsvenskan-tilastot 6 500 000 SEK

2018 28 (7) 25 (14-06-1993) 2019

Yht. 53 (13) 180 cm 77 kg

3 - Seitsemän maalia oli varsin kelpo suoritus laiturilta, 
mutta tänä vuonna tehoja on tultava vielä enemmän, mikäli 
aikoo pysyä avauksessa

22 [P] Albin Granlund FIN

Allsvenskan-tilastot 1 000 000 SEK

2018 20 (0) 29 (01-09-1989) 2020

Yht. 20 (0) 179 cm 79 kg

3 - Offensiivisten puuteiden takia menettänee pelipaikkan-
sa vasempana wingbackina Wrightille. Pelasi talvella myös 
topparina, uusi pelipaikka?

30 [MV] Mathias Karlsson SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 23 (01-09-1995) 2019

Yht. 0 (0) 185 cm 80 kg

1 - Selkeä kakkosveskari, jolla AS-debyytti tekemättä.

23 [P] Daniel Björkman (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 1 000 000 SEK

2018 0 (0) 26 (21-02-1993) 2020

Yht. 0 (0) 184 cm 77 kg

2 - I-divarin BK Forwardista vapailla papereilla siirtynyt 
Björkman saanee paljon minuutteja vasempana topparina, 
sillä muita vasenjalkaisia ei löydy.

21 [K] Simon Amin SWE

Allsvenskan-tilastot 500 000 SEK

2018 11 (0) 21 (13-11-1997) 2020

Yht. 11 (0) 182 cm 68 kg

1 - Syyrian U23-maajoukkuetta edustava keskikenttä pelasi 
vain yhden ottelun avauksessa viime kaudella. Vastuu jäi 
myös talvikaudella olemattomiin.

2 [P] Daniel Björnkvist SWE

Allsvenskan-tilastot 2 500 000 SEK

2018 30 (0) 30 (08-01-1989) 2020

Yht. 144 (1) 178 cm 77 kg

3 - Juoksuvahva oikea wingback antoi viime kaudella viisi 
maalisyöttöä. Tänä vuonna on lupa odottaa vähintään yhtä 
monta.

46 [P] Helmer Andersson SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 17 (08-09-2001) 2020

Yht. 0 (0) 190 cm - kg

1 - Toisen sukupolven ÖSK-pelaaja nostettiin omista jun-
nuista. Pelasi U17 EM-kisoissa 2018. Saanee debyyttimin-
uutit lisäajalla.

25 [K] Nordin Gerzic SWE

Allsvenskan-tilastot 1 500 000 SEK

2018 21 (2) 35 (09-11-1983) 2019

Yht. 283 (24) 175 cm 79 kg

4 - Tärkeä osa pelinrakennusta. Toimii registana Mårtensso-
nin vierellä. Saa nähdä jääkö Gerzic kaipaamaan Besaraa.

4 [P] Arvid Brorsson SWE

Allsvenskan-tilastot 1 000 000 SEK

2018 4 (0) 19 (08-05-1999) 2019

Yht. 18 (0) 188 cm 81 kg

3 - Kehuttu oma juniori loukkasi jalkansa toukokuussa, ja 
läpimurto jäi odottamaan. Epävarma pallon kanssa, mikä 
kostautui talven otteluissa. 

7 [K] Johan Bertilsson SWE

Allsvenskan-tilastot 3 500 000 SEK

2018 17 (2) 31 (15-02-1988) 2021

Yht. 135 (28) 177 cm 68 kg

2 - Wingerinä talvella paljon luutinut Bertilsson on ilmeisesti 
ohittanut Omohin nokkimisjärjestyksessä. Brobergin toivot-
tua jäänee kuitenkin penkille.

9 [H] Viktor Prodell (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 5 000 000 SEK

2018 23 (4) 31 (29-02-1988) 2020

Yht. 196 (66) 188 cm 85 kg

3 - Prodell on Allsvenskanin ruumiillistuma hyökkääjänä. Ei 
sopinut Thelinin Elfsborgiin. Vähintään 8 maalia odotettavis-
sa. Mehmetiä vahvempi kärki.

5 [P] Fabio De Sousa Silva BRA

Allsvenskan-tilastot 500 000 SEK

2018 5 (0) 23 (13-01-1996) 2022

Yht. 5 (0) 188 cm - kg

1 - Pelasi vain viidessä ottelussa viime vuonna, teki silti 
marraskuussa sopimuksen 2022 asti. Hädin tuskin mukana 
talvikaudella.

8 [K] Dennis Collander (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 16 (09-05-2002) 2021

Yht. 0 (0) - cm - kg

1 - U17-maajoukkueen kapteeni oli oiva kaappaus ÖSK:lta 
II-divariseura Skiljebosta. Pidemmän tähtäimen hankinta vi-
ettää tämän kauden akatemian puolella.

13 [H] Rodin Deprem SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 8 (0) 20 (23-05-1998) 2019

Yht. 8 (0) 177 cm - kg

1 - Voitti kaudella 2017 U19-Allsvenskanin maalikuninkuud-
en 29 maalilla. Kerran avauksessa viime kaudella. Debyyt-
timaali hakusessa.

14 [P] Michael Almebäck SWE

Allsvenskan-tilastot 4 000 000 SEK

2018 28 (0) 30 (04-04-1988) 2021

Yht. 149 (1) 184 cm 83 kg

3 - Pelannut keskellä kolmen topparin linjassa. Ottaa 
puolustuksessa paljon vastuuta etenkin Lorentzsonin 
puuttuessa, ehkä liiankin paljon.

10 [K] Martin Broberg (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 4 000 000 SEK

2018 0 (0) 28 (24-09-1990) 2021

Yht. 96 (17) 183 cm 76 kg

4 - Broberg palaa kahden Odds-vuoden jälkeen seuraan 
suurin odotuksin. Besara jätti isot saappaat, Broberg ei niitä 
yksin täytä, vaikka onkin laatupelaaja.

19 [H] Agon Mehmeti (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 3 000 000 SEK

2018 0 (0) 29 (20-11-1989) 2019

Yht. 140 (30) 182 cm 72 kg

3 - Malmösta maailmalle aikoinaan ponnahtanut ruotsalais-
albaani palaa Ruotsiin Oxfordista. Nykyinen formi mysteeri, 
mutta kuntouduttuaan mennee avaukseen.

15 [P] Martin Lorentzson SWE

Allsvenskan-tilastot 1 500 000 SEK

2018 23 (1) 34 (21-07-1984) 2019

Yht. 202 (12) 179 cm 72 kg

3 - Viime kauden varakapteeni pelasi joka ottelun ollessaan 
kunnossa. 34-vuotiaan vastuu saatta vähentyä tällä kaudel-
la. Lantion kanssa ongelmia.

12 [K] Jake Larsson (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 500 000 SEK

2018 0 (0) 20 (09-01-1992) 2021

Yht. 0 (0) - cm - kg

1 - Hammarbyn U17- ja U19-joukkueissa viime kaudella kul-
taa voittanut hyökkääjä/laituri iski 25 maalia 25 ottelussa. 
Debyyttiminuutit tähtäimessä.

29 [H] Michael Omoh NGR

Allsvenskan-tilastot 2 000 000 SEK

2018 25 (1) 27 (29-08-1991) 2019

Yht. 73 (3) 185 cm 83 kg

2 - Fyysinen laituri, joka taistelee lähinnä Bertilssonin 
kanssa peliajasta. Tilastot varsin vaatimattomat, mutta on 
sähäkämpi vaihtoehto laidalle.

18 [P] Kevin Wright (UUSI) ENG

Allsvenskan-tilastot 1 000 000 SEK

2018 0 (0) 23 (28-12-1995) 2021

Yht. 0 (0) 169 cm 68 kg

3 - Naapuriseura Degerforsia Superettanissa viime kaudella 
edustanut molempijalkainen vasen wingback oli yksi koko 
sarjan parhaimpia pelaajia. 

17 [K] Johan Mårtensson SWE

Allsvenskan-tilastot 5 000 000 SEK

2018 23 (1) 30 (16-02-1989) 2019

Yht. 191 (4) 180 cm 75 kg

3 - Jatkaa Gerzicin kanssa keskikentän duona. Tekee val-
tavasti töitä ja on Gerzicin rikkovampi aisapari.

48 [H] Adam Bark SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 18 (26-09-2000) 2019

Yht. 0 (0) - cm - kg

1 - Omista junnuista nostettu kärki voi myös pelata vasenta 
laitaa. Pelannut U16- ja U17-maajoukkueissa. Kävi penkillä 
jo syksyllä.

Örebro SK - Pelaajat 2019



Maassa, jossa jäsen-
et omistavat seurat niin 
sanotulla 51%-sään-
nöllä, Alex Ryssholm ja 
AFC Eskilstuna ovat poi-
kkeus. Ihan kuin Saksas-
sa, missä jäsenomis-
tussääntö kulkee nimellä 
50+1, löytyy kuitenkin 
henkilöitä, jotka haluavat 
taivuttaa sääntöjä omien 
etujen haalimiseksi. 
Vaikka AFC onkin teori-
assa samalla tavalla jäse-
nomistettu kuten Malmö, 
Djurgården tai Örgryte, 
kulisseissa meno ei ole 
samanlaista.

Alex Ryssholm, 
mies AFC Eskilstunan 
takana, saapui Neuvo-
stoliitosta Ruotsiin vuon-
na 1989 vain pari vuotta 
ennen Neuvostoliiton ha-
joamista.

Alex Ryssholm 
syntyi 23. huhtikuuta 
1958 Rostov-na-Do-
nussa, Etelä-Venäjällä. 
Ryssholm-nimen hän 
otti itsellensä muutettu-
aan Ruotsiin, ja miehen 
alkuperäinen sukunimi 
on jäänyt hämärän peit-
toon. Suurimman osan 
lapsuudestaan Alex vietti 
lastenkodissa, ja vain vä-
lillä äiti toi poikansa koti-
in pariksi päiväksi.

Alexin isä pais-
ki töitä puna-armeijan 
riveissä, ja ei ollut Alexin 
tai lapsensa äidin kans-
sa kotona juuri koskaan. 
Teini-ikäisenä perhe 
muutti silloiseen Len-
ingradiin, eli Pietariin. 
Koulussa Alex kiinnostui 
arkkitehtuurista, kunnes 
palvelusaika koitti ja 

18-vuotiaana edessä oli 
siirtyminen armeijaan. 
Ensimmäiset puolitoista 
vuotta Alex oli sijoitettu-
na Karakumin aavikolla 
sijaitsevaan tukikohtaan, 
joka on osa nykypäiväistä 
Turkmenistania.

Leningradiin hän 
palasi 1978, juuri ajois-
sa ennen Neuvostoliiton 
hyökkäystä Afghani-
staniin joulukuussa 1979. 
Moni entinen sotilas-
veli lähti sotimaan mu-
jahidin-sissejä vastaan, 
ja moni heistä ei ikinä 
palannut.

Palattuaan Lenin-
gradiin, Ryssholm aloitti 
yliopistossa oikeusti-
eteen opinnot  Jo 21-vuo-
tiaana MVD poimi hänet 
koulunpenkiltä kersan-
tiksi poliisilaitokselle. 

Ryssholmista tuli nuorin 
esimies Leningradin 
poliisissa, jossa hänen 
päätehtävänään oli jen-
girikollisten, eli mafian, 
tutkinta ja syyttäminen 
oikeuden edessä.

N e u v o s t o l i i t o n 
pahamainen mafia eli 
jonkinlaista kulta-aikaa 
1980-luvulla, kun glas-
nost ja perestroikavallit-
si.

Ryssholmin mukaan 
80-luku Neuvostoliitossa 
oli ”hullua aikaa”. Hän 
itse, läheiset, kollegat ja 
ystävät olivat tottuneet 
elämään jatkuvan uhan ja 
väkivallan varjossa. Len-
ingradissa jotkut yrittivät 
muun muassa siepata 
Ryssholmin neljävuo-
tiaan pojan, Maxin. Vaik-
ka Ryssholm yritti päästä 

eroon alamaailmasta, ja 
muutti Kaukasiaan yri-
tysasianajajaksi, hänen 
vihollisensa seurasivat 
perässä. Ajoittain Ryss-
holmin talo pengottiin 
läpi, ihan vain muistutuk-
seksi, että vaara vaanii 
lähellä. 

Vuoden 1989 lopus-
sa Ryssholm oli saanut 
tarpeekseen Neuvostolii-
tosta. Hän ei halunnut 
enää elää jatkuvassa ah-
dingossa, eikä nähnyt 
itseään palvelemassa 
Neuvostoliiton virka-
vallassa vallitsevan 
ideologian aikana. 
Neuvostoaikana, eikä 
välttämättä nytkään, 
päässyt kuin tietylle 
tasolle hierarkiassa, jos 
ei omannut samanlaista 
ideologiaa.

Ryssholmin tytär 
Olga, ja todennäköisesti 

myös hänen ensimmäin-
en vaimo, jäivät rautae-
siripun taakse. 18-vuo-
tias Olga löytyi vuonna 
2000 kuolleena yöjunasta 
Pietarin ja Moskovan vä-
lillä. Tiettävästi tapaus jäi 
selvittämättä.

Ryssholmin alku-
peräinen suunnitelma 
oli lähteä Yhdysval-
toihin, mutta välilasku 
Ruotsissa muutti kaiken. 
Ei ollut kovin yleistä, 
että neuvostovirkamies 
muutti ulkomaille, joten 
laskeuduttuaan Ruot-
siin alkoi laaja selvitys 
miehen aikeista Ruotsin 
suojelupoliisiin (Säpo) 
toimesta. Säpo kuitenkin 
pystyi vahvistamaan mo-
nia asioita hänen tausto-
istaan, toki luonnollises-
ti ei kaikkea, ja lopuksi 
Ryssholm saikin oleskel-
uluvan Ruotsista.

Ruotsissa Ryssholm 
ryhtyi heti toimeen.

Vaikka mies ei 
ole esimerkiksi Roman 
Abramovitšin kaltainen 
oligarkki, hän kuitenkin 
käytti tietyllä tapaa sa-
mankaltaista tietä me-
nestyäkseen liikemie-
henä. Päivänselvää on, 
että Ryssholm ei pystynyt 
ostamaan valtion omai-
suutta kuten oligarkit, 
mutta kyllä hän käytti 
Neuvostoliiton hajoam-
ista hyväkseen. Ensim-
mäisinä vuosina hajoam-
isen jälkeen venäläinen 
auttoi ruotsalaisia yri-
tyksiä, kuten Scaniaa, 
Spendrupsia ja Volvoa, 
ja haali markkinaosuuk-
sia uudella itämarkkinal-
la.

Vuonna 1994 Ryss-
holm perusti oman yr-
ityksen, Busmarket 

Swedenin, joka päätoi-
misesti aloitti käytettyjen 
bussien ja kuorma-au-
tojen myynnin entisen 
Neuvostoliiton alueille. 
Reilun 20 vuoden aikana 
Busmarket Sweden on 
menestynyt kohtuullisen 
hyvin, ja Ryssholm on 
tätä myöten päässyt to-
teuttamaan unelmaansa: 
auttamaan lapsia.

Omien sanojensa 
mukaan Ryssholm nim-
ittäin eli ajoittain katu-
lapsena pienenä, ja AFC 
Eskilstuna on hänen 
tapansa auttaa tämän 
päivän lapsia. Kun toiset 
rikkaat ovat kiinnostu-
neita kultaisista autoista 
ja räikeästä elämäntavas-
ta, Ryssholm mieluiten 
sijoittaa rahansa omaan 
jalkapalloakatemiaan-
sa.

Ryssholm löysi 

AFC Eskilstunan omistaja hämmentää Ruotsissa – Alex Ryssholm pa-
keni Neuvostoliitosta ja päätyi fuusioseuran johtoon

Alex Ryssholm armeija-aikoina ja tänä päivänä. Kuva: ekuriren.se

Tämä kirjoitus julkaistiin alun perin Russian Football News -sivustolla englanniksi.

Malmön kannattajat pilkkasivat Ryssholmia ja miehen rahoja kaudella 2017. Kuva: Bildbyrån



jalkapallon uuden vai-
monsa pojan kautta, 
joka pelasi paikallisessa 
junioriseurassa Tukhol-
massa. Poikapuolen val-
mentajana toimi 18-vuo-
tias Hamid Kabodvand, 
joka työskenteli pikaruo-
karavintolassa ja unelmoi 
urasta tunnettuna pääval-
mentajana. Ryssholm 
näki hänessä kunnianhi-
moa, joka teki vaikutuk-
sen, ja mitä luultavam-
min Ryssholm näki myös 
nuoren itsensä Kabod-
vandissa. Sen lisäksi 
Ryssholm oli vaikuttunut 
siitä, miten paljon iloa 
jalkapallo toi nuorille 
lapsille ympäri Tukhol-
maa.

Ryssholm halusi 
tarjota lahjakkaille lisää 
mahdollisuuksia ammat-
tilaisuuden tavoitteluun 
ja perusti vuonna 2007 
Athletic FC Acade-
myn.

Alkuaikoina Athlet-
ic FC järjesti harjoituksia 

pelaajille, jotka halusivat 
treenata omien jengiensä 
treenien lisäksi. Hiljal-
leen yhä enemmän ja 
enemmän uusia pelaajia 
liittyi henkilökohtaisiin 
harjoituksiin, joita veti 
Kabodvand ja muut val-
mentajat. Näistä pelaajis-
ta muodostui lopulta oma 
juniorijoukkue.

He, jotka olivat 16 
vuotta tai vanhempia, 
muodostivat edustus-
joukkueen, Athletic FC:n, 
joka alkoi pelata Division 
3-sarjaa (5. sarjataso). 
Mutta pystyäkseen mo-
tivoimaan nuoria kykyjä, 
joukkue viidennellä sar-
jatasolla ei riittänyt. Sat-
tumalta Ryssholm löysi 
kolmannella sarjatasol-
la pelaavan joukkueen, 
joka kiireisesti tarvit-
si taloustilanteeseensa 
apua. Ryssholm otti ohjat 
Väsby Unitedista vuon-
na 2012 ja souti uppoa-
van laivan taloudellisesti 
kuiville.

Väsby on lähiö Tuk-
holman pohjoispuolella, 
ja Väsby United fuu-
sioseura perinteisestä 
Wäsby IK:sta sekä No-
bis AB:n omistaja Ales-
sandro Catenaccin FC 
Café Operasta. Nobis 
omistaa pari kuuluisaa 
tukholmalaisravintolaa, 
josta seuran nimi juontaa 
juurensa. Tietovisakilpai-
lujen ystävänä voin ker-
toa, että entinen UEFA:n 
puheenjohtaja Lennart 
Johansson on myös te-
kemisissä Nobisin kans-
sa. Ruotsalaiset mestari-
joukkueet ovat nostaneet 
Johanssonin mukaan 
nimettyä pokaalia jo vuo-
desta 2001.

Sekä Väsby IK että 
FC Café Opera pelasiv-
at ennen fuusiota 2005 
toiseksi ja kolmanneksi 
korkeimmalla sarjatasol-
la. Uuden seuran edus-
tusjoukkue lähti kaudella 
2005 pelaamaan Super-
ettania, mutta eivät ikinä 

oikeastaan saaneet hom-
maa toimimaan ja kaud-
en 2006 päätteeksi Väsby 
United putosi kolman-
nelle sarjatasolle. Kolme 
kautta myöhemmin paluu 
Superettaniin oli edessä, 
mutta visiitti jäi vain yh-
den kauden mittaiseksi. 
Hissijoukkueen leima ei 
kadonnut fuusiossa. 

Ensimmäiset kak-
si kautta Ryssholmin 
uudelle seuralle olivat 
katastrofeja, kun pää-
tavoite oli nousu.

Kaudella 2012, Väs-
by United päätyi 11. sijal-
le Division 1 Norrassa, 
ja 2013 sijoitus oli vain 
pykälän verran parempi 
samassa lohkossa. Ni-
menvaihdon tehnyt AFC 
United värväsi valmen-
tajaksi Özcan Melkemi-
chelin, joka aikoinaan 
Syrianskassa teki kovaa 
jälkeä nostamalla pienen 
seuran Allsvenskani-
in asti, ja voitti myös 
viime vuonna Ruotsin 

cupin Djurgårdenin perä-
simessä.

Tämä oli jälkikäteen 
todettuna nappihankin-
ta, sillä AFC voitti oman 
Division 1 -lohkonsa kol-
mella pisteellä ennen IK 
Frejtä, ja Ryssholmin un-
elma Allsvenskan-jouk-
kueesta oli nyt vain yh-
den nousun päässä.

Vaikka kentällä 
kulki paremmin, kentän 
ulkopuolella AFC oli ta-
saisin väliajoin negatiivi-
sessa julkisuudessa.

Jo vuonna 2013 Off-
side teki jutun AFC:stä, 
jossa esiin nostettiin 
pelaajien palkkatilanne. 
Osa pelaajista tienasi 
2 500 kruunua kuus-
sa (noin 250 euroa), ja 
vaikka asunto kuuluikin 
kaupan päälle, oli tämä 
kaukana minimipalkas-
ta. Useimpien pelaajien 
’asunnot’ olivat parakke-
ja alueella jonne Ryss-
holm halusi rakentaa AF-
C:lle harjoituskeskuksen, 
mutta paikalliset virano-
maiset eivät myöntäneet 
Ryssholmin yhdeksän 
hehtaarin alueella raken-
nuslupia.

Kesken kauden 
2013, seuran urheilutoi-
menjohtaja ehdotti pelaa-
jille, jotka tienasivat yli 
10 000 kruunua kuu-
kaudessa, palkan alen-
nusta tasan 10 000 kru-
unuun. Ehdotuksesta oli 
vaikea kieltäytyä, sillä 
muuten Ryssholm haki-
si seuran konkurssiin. 
Lopulta kyse oli neljästä 
pelaajasta: Richard Jon-
son, Haris Laitinen, Ala-
gie Sosseh ja Sebastian 
Senatore, jotka pelasivat 
seurassa korkealla pal-

kalla Allsvenskan-meriit-
tiensä turvin.

Tilanne raukesi sii-
hen, kun pelaajat jättivät 
seuran ja saivat kolmen 
kuukauden sovinnon, 
mutta kyllä tällainen 
menettely vaikutti hyvin 
itäeurooppalaiselta, eikä 
ollenkaan ruotsalaiselta 
tavalta toimia. 

Vain lyhyesti tämän 
jälkeen, vuonna 2014, 
seura siirtyi Solnaan, 
Tukholman naapuri-
kuntaan, joka lähinnä 
tunnetaan AIK:n ko-
tipaikkana. AFC val-
itsi kotistadionikseen 
Skytteholmin, joka on 
kivenheiton päässä siitä, 
missä Råsunda aikanaan 
komeili. Sekoilut jat-
kuivat Solnassakin, kun 
kaudella 2015 Svenska 
Spel poisti kaikki AFC:n 
ottelut pelivalikoimas-
taan. UEFA ja Ruotsin 
Palloliitto SvFF olivat 
laatineet raportin epäi-
lystä ottelumanipulaatio-
sta.

Kaudella 2016, 
Ryssholmin unelma to-
teutui vihdoin. AFC pe-
lasi hyvän kauden, ja toi-
nen sija oikeutti suoraan 

nousuun Allsvenskani-
in.

AFC:n kotikenttä 
Skytteholm ei kuiten-
kaan täyttänyt stadionk-
riteerejä, joten sirkus pa-
ketoitiin jälleen kerran ja 
siirrettiin tällä kertaa 100 
kilometriä länteen Eskil-
stunaan. Seura vaikutti 
vihdoin olevan jonkinlai-
sessa harmoniassa, sillä 
Eskilstunassa oli suht-
eellisen komea stadion 
ja kaupungissa oli ollut 
aiemminkin Allsven-
skanissa pelaava jengi, 
vaikkakin viime kerras-
ta oli jo yli 60 vuotta ai-
kaa.

Myös sopimus pai-
kallisen Eskilstuna Cityn 
kanssa tehtiin, jotta AFC 
pääsisi lähemmäksi pai-
kallisia ihmisiä. Eskilstu-
na City on sekin pelannut 
yhden kauden Allsven-
skanissa, kaudella 
1924/25, joten ehkä hu-
ippujalkapalloa janoava 
kaupunki auttaisi myös 
AFC:n toiminnan uudelle 
tasolle?

AFC:n ensimmäi-
nen Allsvenskan-kau-
si oli kuitenkin, jos ei 
häpeällinen, niin ain-

akin katastrofi. Vasta 
15:nnellä kierroksella 
joukkue otti ensimmäis-
en voittonsa, ja lukuun 
ottamatta suuria vieras-
fanijoukkoja stadion am-
motti tyhjyyttään. Vain 
ottelut kolmea suurta 
tukholmalaisjoukkuetta 
vastaan olivat loppuun-
myytyjä, mutta silloinkin 
suurin osa katsojista oli 
vierasjoukkueen kannat-
tajia. 

Kaudella 2018 
AFC pelasi, katsoen 
lähivuosina Allsvenska-
nista tippuneita jouk-
kueita, yllättävän hyvän 
kauden. Joukkue oli 
kolmas Helsingborgin 
ja Falkenbergin jälkeen, 
ja pääsi karsimaan pai-
kasta pääsarjassa IF 
Brommapojkarnaa vas-
taan. AFC hoiteli ot-
teluparin ja teki paluun 
Allsvenskaniin. Ensi 
kaudella voimme odottaa 
näkevämme kypsemmän 
AFC:n kuin viimeksi, 
mutta isoin kysymys on, 
kuinka kauan vanheneva 
Ryssholm jaksaa seuraa 
pyörittää?

@spundars

AFC Eskilstunan nousua Allsvenskaniin juhlittiin viime marraskuussa. Kuva: AFC Eskilstuna

AFC Unitedin pelaajia parakkiensa ulkopuolella. Kuva: Magnus Hallgren/dn.se



OTTELUOHJELMA
Huhtikuu
31/4 IK Sirius (k)
7/4 Hammarby IF (v)
13/4 IFK Norrköping (k)
20/4 GIF Sundsvall (v)
25/4 IFK Göteborg (k)
29/4 Örebro SK (v)

Toukokuu
5/5 Östersunds FK (k)
11/5 Helsingborgs IF (k)
15/5 BK Häcken (v)
19/5 Malmö FF (v)
26/5 IF Elfsborg (k)

Kesäkuu
2/6 Falkenbergs FF (v)
30/6 Djurgårdens IF (v)

Heinäkuu
7/7 AIK (k)
14/7 AFC Eskilstuna (v)
21/7 Djurgårdens IF (k)
28/7 IF Elfsborg (v)

Elokuu
4/8 Hammarby IF (k)
11/8 Örebro SK (k)
18/8 AIK (v)
25/8 IFK Göteborg (v)

Syyskuu
1/9 Malmö FF (k)
15/9 Östersunds FK (v)
22/9 BK Häcken (k)
25/9 GIF Sundsvall (k)
29/9 Helsingborgs IF (v)

Lokakuu
6/10 AFC Eskilstuna (k)
20/10 IFK Norrköping (v)
27/10 Falkenbergs FF (k)

Marraskuu
2/11 IK Sirius (v)

Kierroksien 11-30 
ottelupäivät päätetään 
myöhemmin keväällä.

AFC pelasi kaudel-
la 2017 Allsvenskanis-
sa, mutta monien iloksi 
joukkue sai lähteä hake-
maan vauhtia Superettan-
ista kaudella 2018. AFC 
Eskilstuna ei ole kovin 
pidetty Ruotsin jalkapal-
lopiireissä, pitkälle ky-
seenalaisen omistajan 
Alex Ryssholmin sekä 
juurettomuuden ta-
kia. 

K e s k e n 
Allsvenskan-taipaleen 
valmentajaksi tullut brit-
ti Michael Jolley ei jat-

kanut seurassa Super-
ettanissa, vaan uudeksi 
päävalmentajaksi tuli 
Elfsborgissa kakkoskout-
sina toiminut Nemanja 
Miljanovic. Myös pelaa-
jistossa koettiin suuria 
muutoksia, kun joukkue 
menetti muun muassa 
kapteeni Omar Eddahrin, 
Daniel Björnqvistin sekä 
Chidi Omejen. Kaud-
en alussa kytkintä nosti 
vielä suurin tähti, hyök-
kääjä Mohamed Buya 
Turay, joka lainattiin 
Allsvenskanissa pelaa-

valle Dalkurdille. 
Tolppien väliin 

sentään saatiin naarat-
tua iso kala, kun miltei 
200 ottelua Seria A:ssa 
Roman, Sampdorian ja 
Sienan paidassa pelan-
nut Gianluca Curci teki 
sopimuksen joukkueen 
kanssa. 

Monet odottivat, että 
AFC taistelisi sijoituk-
sista korkeintaan taulu-
kon keskivaiheilla, mut-
ta suureksi yllätykseksi 
joukkue roikkui kuin roi-
kkuikin kärkikamppailu-

issa. Se oli todella vaikea 
vastustaja ja hankala 
voittaa. AFC hävisi koko 
kauden aikana vain kak-
si sarjaottelua, nekin 
kärkipään Falkenbergille 
sekä Halmstadille. 

Seuran suurimmaksi 
esteeksi suoralla nousulle 
tuli iso tasapelien määrä, 
sillä peräti puolet AFC:n 
otteluista päättyi pisteja-
koon. Tämä tarkoitti sitä, 
että lopullinen sarjasijoi-
tus oli kolmas, viisi pis-
tettä toisen nousupaikan 
napannutta Falkenbergia 

perässä. 
Nousukarsinnoissa 

AFC Eskilstuna kohtasi 
Brommapojkarnan, joka 
oli parantanut tasoaan 
loppukautta kohden ja 
sitä pidettiin lievänä su-
osikkina otteluparissa. 
Suosikin asemaa vahvis-
ti vielä BP:n 1-0 vier-
asvoitto ensimmäisessä 
osaottelussa. 

Toisessa ottelussa 
Brommapojkarna näytti 
jo varmistavan sarjapa-
ikkansa Allsvenskanis-
sa, kun Ludwig Öhman 

iski johtomaalin, ja pa-
kotti AFC:n hakemaan 
vähintään kahta maalia 
toisella jaksolla. Samuel 
Nnamanin ja BP:sta ke-
sken kauden siirtyneen 
Bajram Ajetin maaleil-
la AFC onnistui nap-
paamaan 1-2 -voiton ja 
varmisti nousun korkeim-
malle sarjatasolle.

Joukkue pela-
si valtaosan kaudesta 
343-ryhmityksellä, ja 
sen ehdottomiin avain-
pelaajiin kuului itali-
alainen maalivahti Gi-

anluca Curci, joka torjui 
peräti 18 nollapeliä 27 
pelaamassaan ottelussa. 
Samuel Nnamani iski 12 
maalia ollen AFC:n paras 
maalintekijä. Wingbackit 
Adnan Kojic sekä Kadir 
Hodzic kuuluivat jouk-
kueen parhaimmistoon, 
yhdessä keskikentän 
taikurin Anel Raskaj’n 
kanssa. 

Kuva: Per Karlsson



Talvikauden käyn-
nistyttyä Eskisltunasta 
kuului kummia, sillä seu-
ra antoi potkut futispomo 
Azad Budakille. Seuran 
puheenjohtaja, kiistelty 
Alex Ryssholm perusteli 
potkuja “näkemyseroil-
la” seuran tulevaisuuden 
suunnitelmista. Budakin 
tilalle ei palkattu ketään, 
vaan tehtävä siirtyi 
päävalmentaja Nemanja 
Miljanovic hoidettavak-
si.

Lisää tummia pil-
viä ilmaantui taivaalle 
vähän Budakin potkujen 
jälkeen, kun tiedotetti-
in että veskari Gianlu-
ca Curcin sopimus on 
purettu. Syyksi tälle an-
nettiin italialaisen suulla 
“perhesyyt”, jonka takia 
mies palaa kotimaahansa 
välittömästi. Mutta vain 
kaksi päivää myöhem-

min Ruotsin futismedi-
assa rupesi kiertämään 
huhu, jonka mukaan 
Curci olisikin kotimaan-
sa sijasta menossa Ham-
marbyhyn paikkaamaan 
Johan Wilandia louk-
kaantumisen ajaksi. 
Siirto vahvistuikin hyvin 
nopeasti.

Italialaismedialle 
antamassa haastattelussa 
Curci sanoo, että hänet 
seuraan tuoneen Azad 
Budakin yllättävät potkut 
tuhosivat kaiken, ja hän 
menetti täysin uskonsa 
seuran tulevaisuuteen ja 
Allsvenskan-projekti-
in. Curcin mukaan hän 
kertoi asiasta valmen-
nukselle, joka oli valm-
is purkamaan miehen 
sopimuksen. Curcia 
kehotettiin käyttämään 
medialle perinteistä per-
hesyyt-korttia.

AFC:n päässä asiaa 
ei tietenkään hyvällä 
katsottu, mutta eipä 
puheenjohtaja Ryssholm 
myöskään mitään sel-
ityksiä Curcilta julkis-
esti lähtenyt hakemaan, 
vaan asia painettiin aika 
villaisella. Herääkin ky-
symys miksi joku seura 
antaisi moisen tapahtua, 
ilman että perimmäiset 
syyt kiinnostaisi. Vai 
onko AFC:lla jotain mik-
si asiaa ei haluta vatvoa 
enempää julkisuudes-
sa?

Curcin korvaajaksi 
maalille löytyi Kalmar-
ista Ole Söderberg, joka 
menetti pelipaikkansa 
Lucas Hägg Johans-
sonille. Jo entuudestaan 
AFC:lla on ringissä jopa 
yhden maaottelun pelan-
nut bulgarialainen Mihail 
Ivanov, joka taistelee 

ykkösveskarin paikas-
ta Söderbergin kanssa. 
Juuri kauden kynnyk-
sellä rinkiin liittyi vielä 
viime kaudella Maarian-
haminassa pelannut Ihor 
Levchenko, joka tulee 
kirittämään veskariosas-
toa kesään asti ulottuval-
la sopimuksella.

Alakertaa AFC vah-
visti usealla pelaajalla. 
Allsvenskan-kokemusta 
omaava toppari Jesper 
Björkman tuli Geflestä 
ja Superettanissa viime 
vuodet pelannut Medi 
Dresevic Norrbysta. 
Valko-venäläinen toppa-
ri Artem Rakhmanov on 
sen sijaan täysi kysymys-
merkki.

Suurimmat odotu-
sarvot ovat Rayo Val-
lecanosta tulleella José 
Léonilla - laitapakki on 
Real Madridin kasvatteja 

ja pelannut seuran kak-
kosjoukkueessa melkein 
50 ottelua.

Topparihankinnat 
ovat perusteltuja, sillä 
talven aikana joukkuees-
ta lähti viime kauden 
runkopelaajiin kuuluneet 
Zourab Tsiskaridze ja 
Alexander Michel. Olipa 
joukkueessa mukana jopa 
Serie A:ssa ja La Ligassa 
yhteensä 40 peliä pelan-
nut portugalilainen Pelé, 
mutta penkkiä lähem-
mäs Ruotsin futiskenttiä 
ei vanha Interin pelaaja 
päässyt.

K e s k i a l u e e l l e 
merkittävin vahvistus lie-
nee ukrainalainen Ivan 
Bobko. 28-vuotiaan pe-
linrakentajan meriittili-
stalta löytyy Eurooppa-li-
igan lisäksi paljon pelejä 
kotimaansa pääsarjassa, 
joten odotukset vasuria 

kohtaan ovat korkeal-
la. 

Hyökkäystä AFC 
vahvisti, mikäli vo-
imme käyttää sitä sa-
naa, naaraamalla AIK:s-
sa penkkiä kuluttaneen 
isokokoisen Denni 
Avdicin. Kaudella 2010 
peräti 19 maalia Elfsbor-
gille paukuttanut Avdic, 
lähti Bundesliigan Werd-
er Bremeniin ikinä siellä 
onnistumatta. Hollan-
nin Zwollessa ura näytti 
lähtevän uudelleen nou-
suun, mutta se oli vain 
väliaikaista. Avdic palasi 
Ruotsiin 2016 ja teki so-
pimuksen AIK:n kanssa. 
Kolmen vuoden aikana 
Avdic oli AIK:n avauk-
sessa vain 10 kertaa ja 
pelasi yhteensä 1 183 
minuuttia. 

Hyökkäysvoimaa ei 
AFC juuri talvella me-

nettänyt, sillä lähteneet 
Bajram Ajeti sekä Oke 
Akpoveta iskivät viime 
kaudella yhteensä vain 
seitsemän maalia.

Vaikka AFC Eskils-
tuna selvisi Ruotsin Cu-
pin lohkovaiheeseen mu-
kaan, sai se silti sovittua 
myös treenipelejä sekä 
etelän leirin talven ohjel-
maansa. Joukkue läm-
mitteli harjoituskauden 
käyntiin kahdella ottelul-
la Superettanin tulokkai-
ta vastaan. Syrianska oli 
tammikuun kohmeessa 
täysi vastaantulija, mutta 
Västerås osoitti valmiim-
pia merkkejä kaatamalla 
AFC:n.

Ruotsin Cupissa 
oranssipaidat arvotti-
in samaan lohkoon IFK 
Norrköpingin, IFK Vär-
namon sekä Assyriska 
IK Turabdinin kanssa. 

II-divarin Assyriska sekä 
Superettanista pudonnut 
Värnamo olivat täysin 
vastaantulijoita AFC:n 
käsittelyssä, joka voit-
ti molemmat ottelut 4-0 
lukemin. Lohkon ratkai-
su jäi päätöspeliin, niin 
ikään molemmat pelit 
voittanutta Norrköpingiä 
vastaan. Samuel Nnam-
anin maali riitti hake-
maan Östgötaportenilta 
tasapelin, jolla AFC ete-
ni lohkovoittajana jat-
koon.

Puolivälierissä vas-
taan arvottiin Super-
ettanissa pelaava Halm-
stads BK, joka ei myynyt 
itseään helpolla. Vain va-
jaan 500 katsojan edessä 
AFC meni kotijohtoon 
Ferad Alin maalilla, 
mutta vieraat tulivat ta-
soihin Sadat Karimin os-
uessa tolppien väliin. Jat-

Tunavallen, Eskilstuna. Kuva: Jim Ahlerup Kadir Hodzic. Kuva: afc-eskilstuna.se



ko-ottelun 118.minuutilla 
kotijoukkueen Gustav 
Jarl kuitenkin onnistui 
ja AFC eteni välieriin, 
jossa vastaan asettui vier-
askentällä AIK.

Välierää hallitsi 
kotijoukkue AIK, mut-
ta maalia saatiin odottaa 
toiselle jaksolle, kunnes 
Panajotis Dimitriadis 
iski johtomaalin Gnag-
etille. AFC otti kuitenkin 
tämän jälkeen pelin hal-
tuunsa ja vyörytti useita 
hienoja hyökkäyksiä 
kohti AIK-maalia. Nämä 
tuottivat lopulta tulok-
sen, kun Samuel Nnama-
ni puski tasoituksen. 
Jatko-ottelu ei tuottanut 
ratkaisua, joten finaali-
paikka ratkottiin pilkuil-
la.

J a t k o v e d o i s s a 
AIK:n Heradi Rashidi ei 
kyennyt tekemään omalla 
tasoittavalla vuorollaan, 
joten AFC meni histori-
ansa ensimmäistä kertaa 
cupin finaaliin Häckeniä 
vastaan.

Viimeisen näyttönsä 
AFC esitti kenraalihar-
joituksessaan, jossa se 
voitti Djurgårdenin 3-2 
oltuaan ottelua 0-2 tappi-
olla.

Moni veikkaa AF-
C:n nousijana automaat-
tisesti varmaksi putoa-
jaksi. Mutta talvikauden 
otteet harjoituspeleissä 
sekä Ruotsin cupis-
sa eivät anna ihan niin 
suoraa tuomiota, vaan 
joukkueella näyttäisi 
olevan ihan hyvät mah-
dollisuudet säilyä sarjas-
sa.

Puolustuspeli to-
imi jo viime kaudella 
todella hyvin ja talvella 

sama trendi on jatkunut, 
vaikka Gialuca Curci ei 
enää maalilla pelaakaan. 
Vain kerran on AFC tal-
ven aikana päästänyt 
kaksi maalia. Miljanovic 
näyttäisi hallitsevan 
puolustuspelin organiso-
innin suhteellisen hyvin, 
mutta riittääkö se yh-
dessä materiaalin kanssa 
Allsvenskanissa?

AFC näyttäisi 
lähtevän kauteen kolmen 
topparin linjalla, vaikka 
Miljanovic onkin sanonut 
taktiikkansa 4231-for-
maatioon. Isokokoin-
en Felix Michel on 
puolustuksen tärkein 
pelaaja, joka varmasti tu-
lee herättämään mielen-
kiintoa muissa seuroissa 
tällä kaudella. Myös Jose 
Leonista voi kasvaa kev-
ään aikana tärkeä pelaaja, 
sillä sen verran vahvoja 
otteita kaveri esitti ain-
akin cupin semifinaalissa 
AIK:ta vastaan.

Puolustuksen laidoi-
lla, tai niin sanottuina 
wingbackeina toimivat 
Kadir Hodzic ja Adnan 
Kojic näyttivät jo viime 
kaudella miten tärkeitä 
pelaajia he ovat AFC:n 
hyökkäyspelissä. Näiden 
pelipaikkojen osalta 
AFC onkin ongelmissa, 
jos kumpikaan on pit-
kään sivussa. Ylempänä 
pelannut Gustav Jarl 
on kykeneväinen kor-
vaamaan tarvittaes-
sa.

Keskikentän tärkein 
pelaaja on kapteeni Anelj 
Raskaj, joka on hyvänä 
päivänä laatupelaaja 
Allsvenskaniin. Ukrain-
asta tulleen vasuri Ivan 
Bobkon harteilla on isot 

odotukset, ja miehellä 
näyttäisi olevan täydet 
mahdollisuudet myös lu-
nastaa ne. Ongelmaksi 
muodostuu myös ringin 
kapeus, sillä näiden kah-
den takana ei näyttäisi 
olevan mitat täyttävää 
keskikentän keskustan 
pelaajaa.

Hyökkäyspeli lep-
ää liikaa sentteri Samu-
el Nnamanin harteilla. 
Viime kaudella 12 maalia 
Superettanissa viimeis-

tellyt nigerialainen on 
varmasti merkitty mies 
joka ottelussa, joten 
helppoa ei kaverilla tule 
olemaan. Denni Avdicin 
viime vuosien peliaika 
ja tuntuma maalintekoon 
on kovin ohkaista, joten 
kaverista ei säännöllisek-
si maalintekijäksi näillä 
näkymin tule olemaan - 
jos edes mahtuu avauk-
seen. Laitapelaajina AF-
C:lla on entinen oikea 
puolustaja Gustav Jarl 

sekä Ferad Ali, joka edel-
lisellä Allsvenskan-vi-
siitillä iski muutaman 
maalin.

Kauden aloitus on 
AFC:lle todella tärkeä. 
Mikäli se saisi pistetilinsä 
auki ja kerrytettyä sitä ta-
saisesti, voisi eskilstunal-
aiset ihmiset löytää kat-

somoon ja joukkue saisi 
pelata hyvällä itseluot-
tamuksella. Se on osoit-
tanut talvella olevansa 
hankalasti voitettava 
yllätysvalmis joukkue, 
joka haluaa pelata hyvää 
jalkapalloa. Vaikka pel-
ityyli nojaa tiukkaan 
puolustamiseen, pal-

lon saadessaan sillä on 
kuitenkin riittävästi taitoa 
tehdä oikeita asioita myös 
hyökkäyspäässä.

Koska tällä kaudel-
la ei ole yhtään selkeästi 
muita heikompaa jouk-
kuetta, uskon että AFC:lla 
on hyvät mahdollisuudet 
säilyttää sarjapaikkan-

sa jopa suoraan. Se toki 
vaatii sitä, että pisteiden 
keruu alkaa heti alku-
kaudesta ja joukkue py-
syy ehjänä koko kauden. 
Isompi loukkaantumissu-
ma voisi olla kohtalokas. 
Sijoitus tulee kuitenkin 
olemaan neljän viimeisen 
joukossa.

AFC:n kapteeni Anel Raskaj. Kuva: Jarle Vines

Adnan Kojic. Kuva: afc-eskilstuna.se



1 [MV] Ola Söderberg (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 1 000 000 SEK

2018 0 (0) 28 (20-07-1990) 2019

Yht. 53 (0) 194 cm 94 kg

3 - Kalmarin kauden 2016 ykkösveskari pelannut viimeiset 
sarjapelinsä kaksi vuotta sitten. Oletettavasti jakaa torjun-
tavastuun Ivanovin kanssa.

14 [K] Christian Miljevic SWE

Allsvenskan-tilastot 300 000 SEK

2018 0 (0) 26 (15-07-1992) 2019

Yht. 0 (0) 178 cm 73 kg

2 - Pitkään Kreikassa pelannut laitapelaaja teki paluun 
Ruotsin kentille viime kaudella. Kreikan lisäksi IF Sylvian 
kasvatti omaa kokemusta Italiasta

12 [P] Mehmed Dresevic (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 500 000 SEK

2018 0 (0) 26 (06-06-1992) 2019

Yht. 0 (0) 183 cm 74 kg

2 - Norrbyssa ja alasarjoissa miltei koko uransa pelannut 
toppari pääsee nyt kokeilemaan Allsvenskaniin. 

66 [MV] Wille Jakobsson SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 17 (07-01-2002) 2021

Yht. 0 (0) 189 cm 84 kg

1 - Nuori maalivahti nostettiin seuran omista junioreista 
edustuksen rinkiin. 

15 [P] José León (UUSI) ESP

Allsvenskan-tilastot 3 000 000 SEK

2018 0 (0) 24 (03-02-1995) 2019

Yht. 0 (0) 181 cm 76 kg

3 - Pääsääntöisesti Real Madridin organisaatiossa viihtynyt 
toppari, joka on lainalla kesään asti. 

16 [K] Onyedikachkwu Nnamani NGA

Allsvenskan-tilastot 300 000 SEK

2018 0 (0) 23 (03-06-1995)

Yht. 0 (0) 183 cm - kg

4 - Nuori nigerialainen hyökkääjä löydettiin viime vuodek-
si Serbian sarjoista. Teki 12 maalia Superettanissa ja on 
tärkeä mies myös tulevalla kaudella

89 [MV] Mihail Ivanov BUL

Allsvenskan-tilastot 300 000 SEK

2018 0 (0) 29 (07-08-1989) 2019

Yht. 0 (0) 186 cm - kg

3 - Maajoukkueessakin yhden ottelun pelannut Ivanov jäi 
viime kaudella Gianluca Curcin varjoon. Jakanee Söderber-
gin kanssa vastuuta tällä kaudella

19 [P] Felix Michel LBN

Allsvenskan-tilastot 500 000 SEK

2018 0 (0) 24 (23-07-1994)

Yht. 3 (0) 193 cm 85 kg

4 - Syrianska-kasvatti palasi Ruotsiin pelattuaan pari vuotta 
Turkin pääsarjassa. Libanonin maajoukkuetta edusta toppa-
ri on runkopelaajia

20 [K] Mamadou Kouyaté MLI

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 21 (13-09-1997)

Yht. 0 (0) - cm - kg

1 - Malilainen keskikenttämies pelasi viime kaudella vain 
132 minuuttia Superettanissa. Vähällä vastuulla menee 
tänäkin vuonna

- [MV] Ihor Levchenko (UUSI) UKR

Allsvenskan-tilastot 1 000 000 SEK

2018 0 (0) 28 (23-02-1991) 2019

Yht. 0 (0) 190 cm - kg

2 - Viime kaudella IFK Mariehmnissa pelannut ukrainalainen 
tuli juuri kauden alla joukkueeseen lyhyellä sopimuksella
 

26 [P] Robert Åstedt SWE

Allsvenskan-tilastot 150 000 SEK

2018 0 (0) 23 (02-02-1996) 2021

Yht. 7 (0) 180 cm 78 kg

2 - Pitkään organisaatiossa viihtynyt toppari/keski-
kenttäpelaaja. Viime kaudella isossa roolissa, mutta talvella 
tehty leikkaus on pitänyt miehen sivussa

21 [K] Anel Raskaj SWE

Allsvenskan-tilastot 2 000 000 SEK

2018 0 (0) 29 (19-08-1989) 2019

Yht. 125 (2) 180 cm 73 kg

4 - Oli aikanaan kova talentti, jota nykyinen maajoukkuek-
outsi Janne Andersson vertasi Zidaneen. Ihan sinne asti 
rahkeet ei yltänyt. Joukkueen kapteeni

2 [P] Adnan Kojic SWE

Allsvenskan-tilastot 400 000 SEK

2018 0 (0) 23 (28-10-1995) 2020

Yht. 13 (0) 185 cm 75 kg

4 - Oikean laidan wingback oli viime kaudella joukkuee run-
kopelaajia, joka parin tehdyn maalin lisäksi syötti kahdeksan 
häkkiä

7 [K] Ivan Bobko (UUSI) UKR

Allsvenskan-tilastot 1 000 000 SEK

2018 0 (0) 28 (10-12-1990) 2020

Yht. 0 (0) 183 cm 70 kg

4 - Keskikentän pelinrakentaja jolla on paljon kokemusta 
kotimaansa liigasta sekä Eurooppa Liigasta. Isot odotukset

25 [K] Jacob Lackéll (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 17 (05-07-2001) 2021

Yht. 0 (0) - cm - kg

1 - Lupaava keskikenttämies teki kolmen vuoden sopimuk-
sen talvella. Siirtyi Eskilstuna Citysta

3 [P] Kadir Hodzic SWE

Allsvenskan-tilastot 300 000 SEK

2018 0 (0) 24 (05-08-1994) 2020

Yht. 0 (0) 179 cm 71 kg

4 - Tekee samaa duunia vasemmalla kuin Kojic oikealla. 
Hyökkäävä laitapuolustaja/wingback jolla on hyvä vasen 
jalka

8 [K] Ousmane Camara GUI

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 20 (28-12-1998)

Yht. 0 (0) 167 cm - kg

2 - Pienikokoinen laitapelajaaja tuli yhteistyöseura Eskils-
tuna Cityn kautta viime kaudeksi. Teki neljä maalia ja antoi 
kolme syöttöä debyyttikaudellaan

- [K] Adi Nalic (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 1 000 000 SEK

2018 0 (0) 21 (01-12-1997) 2019

Yht. 0 (0) 190 cm 78 kg

2 - Hyökkäävä keskikenttäpelaaja tuli hakemaan peliminuut-
teja ja kokemusta lainasopimuksella Malmösta

4 [P] Artem Rakhmanov (UUSI) BLR

Allsvenskan-tilastot 800 000 SEK

2018 0 (0) 28 (10-07-1990)

Yht. 0 (0) 195 cm 74 kg

2 - Valko-Venäjän nuorisomaajoukkueet kolunnut iso toppa-
ri on pyörinyt urallaan lähinnä Itä-Euroopassa. Viime kausi 
meni kotimaan FC Islochissa

10 [K] Ferid Ali SWE

Allsvenskan-tilastot 400 000 SEK

2018 0 (0) 26 (07-04-1992) 2019

Yht. 22 (3) 182 cm 70 kg

3 - Vasalundin kasvatti joka oli mukana jo AFC:n edellisellä 
Allsvenskan-kaudella. Viime vuonna pääasiassa oli vaih-
topelaajan roolissa

9 [H] Denni Avdic (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 1 500 000 SEK

2018 19 (0) 30 (05-09-1988) 2020

Yht. 159 (31) 191 cm 90 kg

2 - 2010 peräti 19 maalia Allsvenskanissa paukuttanut Avdic 
on ollut viime vuosina ollut alamaissa ja hakee uutta nostet-
ta uralleen. Voi hyvinkin yllättää

5 [P] Gustav Jarl SWE

Allsvenskan-tilastot 400 000 SEK

2018 0 (0) 23 (28-05-1995) 2019

Yht. 5 (0) 179 cm 74 kg

3 - Alunperin oikea puolustaja, mutta nykyään monikäyttöin-
en pelaaja. Hakenut seuraansa ja paikkaansa vuosien ajan, 
Eskilstunassa pelannut jopa laiturina

11 [K] Daniel Miljanovic SWE

Allsvenskan-tilastot 100 000 SEK

2018 0 (0) 18 (11-04-2001)

Yht. 0 (0) 178 cm - kg

1 - Nuori keskikenttäpelaaja on nostettu kauden alla 
edustuksen rinkiin

23 [H] Luka Mijalijevic SWE

Allsvenskan-tilastot 800 000 SEK

2018 0 (0) 28 (09-03-1991) 2019

Yht. 0 (0) 187 cm 82 kg

2 - Superettanissa hyviä maalimääriä viime vuosina pau-
kuttanut kärki pelasi viime kaudella vain yhden ottelun kun 
loukkaantui vakavasti heti kauden alussa

6 [P] Jesper Björkman (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 600 000 SEK

2018 0 (0) 25 (29-04-1993) 2021

Yht. 24 (1) 185 cm 78 kg

3 - Toppari kuuluu harvaan kaartiin, jolla on aikaisempaa 
kokemusta Allsvenskanista. Ottanut talvella paikkansa 
avauskokoonpanosta Rakhmanovin rinnalta

13 [K] Wilhelm Loeper (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 20 (30-03-1998) 2021

Yht. 0 (0) - cm - kg

1 - Nuori laitapakki hankittii Arameiska-Syrianskasta. Vas-
tuu lienee minimissään tulevalla kaudella, vaikka päässyt 
kentälle cupissa

42 [H] Kerfala Cissoko GUI

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 19 (16-08-1999)

Yht. 0 (0) - cm - kg

1 - Nuori kärki haisteli Superettanin ilmapiiriä 86 minuutin 
verran viime kaudella 

AFC Eskilstuna - Pelaajat 2019



Tällä hetkellä 
Allsvenskanissa pelaa 
kolme joukkuetta Tukhol-
masta: AIK, Djurgården 
ja Hammarby. Joukkueet 
ovat jo vuosikausia mu-
odostaneet jonkinlaisen 
jalkapallokulttuurillisen 
kolminaisuuden ruot-
salaisessa jalkapallossa, 
joka on tuottanut kiih-
keitä kamppailuja, vihaa, 
ylilyöntejä ja maailman-
luokan tifoja. Nykyään 
on vaikeampaa eritellä 
joukkueita demograafis-
esti tai poliittisesti, mutta 
vielä 1990-luvulla tämä 
oli ainakin osittain erit-
täin näkyvää.

AIK perustettiin 
1891, ja jalkapallo tuli 
seuran ohjelmaan 1896. 
Vaikka AIK brändää 
mielellään itsensä välillä 
solnalaiseksi seuraksi, 

on seura perustettu Tuk-
holman Östermalmilla. 
AIK eli menestyksek-
käintä aikaa viime vu-
osisadan alussa, kun 
katsoo voitettujen mesta-
ruuksien määrää. Kuusi 
mestaruutta tuli ennen 
Allsvenskanin perusta-
mista (1924), ja yhteensä 
kahdeksan kahdestatoista 
ennen toista maailmanso-
taa. 

Tämä ei ole kuiten-
kaan estänyt AIK-kan-
nattajia muodostamasta 
itsestään kuvaa, jossa 
heidät mielletään pohjo-
ismaiseksi suurseurak-
si. AIK muutti Solnaan 
1937, kun uusi Råsun-
dastadion avattiin. En-
nen sitä AIK pelasi 
pääsääntöisesti Tukhol-
man olympiastadionil-
la.

Kuten AIK, myös 
Djurgårdens IF perustet-
tiin 1891.  Tästä on myös 
muodostunut termit tvil-
lingklubbarna (kaksois-
seurat) ja tvillingderbyt 
(kaksosten derby), jotka 
eivät luonnollisista syistä 
hirveän paljon hyväksy-
mistä herätä kannattajien 
keskuudessa. Jalkapal-
lo tuli DIF:n ohjelmaan 
vuonna 1899, mutta alus-
sa seuran jäseneksi pääsi 
vain, jos oli Djurgårdenin 
asukas, ja vielä tänä 
päivänä seura yhdistetään 
hyvin vahvasti Öster-
malmiin. 

Djurgården perust-
ettiin Djurgårdenissa, 
saarella, josta yhä löytyy 
muun muassa eläinpuisto 
Skansen. Osittain tästä 
syystä Djurgårdeniä 
nimitetään termillä apa 

(apinat), jota käyttää 
sekä omat kannattajat 
että vastustajatkin, hie-
man samankaltaisesti 
kuin AIK:n kohdalla tu-
tuksi tulluttua gnagetia 
(jyrsijä/tuhoeläin). 

Jos seuran status 
määriteltäisiin menestyk-
sen suhteen, ovat AIK ja 
Djurgården lähes tasois-
sa. AIK:lla on 12 Ruotsin 
mestaruutta ja kahdeksan 
cupin mestaruutta, kun 
puolestaan Djurgårdenil-
la 11 mestaruutta ja viisi 
cup-mestaruutta. Ham-
marby on tässä mielessä 
erilainen kuin edellä 
mainitut seurat, sillä Ba-
jenilla on vain yksi Ruot-
sin mestaruus. 

H a m m a r b y 
Roddförening perustetti-
in 1889 soutuseurana, ja 
vuonna 1897 Hammar-

by IF perustettiin alku-
peräisen seuran tilalle. 
Uuden seuran ohjelmaan 
jalkapallo tuli vuonna 
1915 kun Klara SK su-
lautettiin Hammarby-
hyn. 

Hammarbyn nimi 
tulee Hammarby sjö 
-järvestä, joka sijaitsee 
Södermalmin kaakko-
ispuolella. Vielä tänä 
päivänä Bajenilla on 
vahvat siteet kaupungin 
eteläosiin, joka historial-
lisesti on ollut työväen al-
uetta. Hammarby nousi, 
hauskan sambafotbollin 
takia kansalliseen suo-
sioon, ja ehkä myös osit-
tain menestyksen puut-
teesta varsinkin 1970- ja 
1980-luvuilla.

Vuosien varrella tuk-
holmalaisseuroja on ollut 

monia Allsvenskanis-
sa, mutta nämä kolme 
ovat ylivoimaisesti pi-
simpään sarjassa olleet. 
Muita seuroja ovat muun 
muassa Westermalms IF, 
Reymersholms IK ja IF 
Brommapojkarna, mutta 
joko aika parrasvalois-
sa jäi lyhyeksi tai kuten 
BP:n tapauksessa, seura 
ei ole kiinnostanut suurta 
yleisöä. 

Ensimmäinen pai-
kallispeli, joka pelattiin 
kahden näistä kolmen 
joukkueen kesken, oli 16. 
heinäkuuta 1899, jolloin 
AIK voitti Djurgårdenin 
2-1 Ladugårdsgärdetillä, 
nykyisen Värtahamnenin 
kupeessa. Ottelu oli osa 
Tukholman piirimesta-
ruutta.

Ensimmäinen derby 

Djurgårdenin ja Ham-
marbyn välillä pelattiin 
1916, silloisessa me-
staruuskilpailussa joka 
pelattiin cup-muodossa. 
Hammarby oli voittanut 
kaksi ensimmäistä ottel-
ua Mariebergs IK:ta ja 
IFK Stockholmia vasta-
an. Djurgårdenille peli 
oli ensimmäinen vuoden 
1916 mestaruuskilpailus-
sa, ja hallitseva mestari 
pieksi Bajenin 7-1-luke-
min tasaisen alun jäl-
keen. 

Y l e i s ö m ä ä r ä 
ottelussa, joka pelatti-
in Tranebergs IP:llä, oli 
kahden ja puolen tu-
hannen paikkeilla, joka 
Dagens Nyheterissä ilm-
oitettiin ”lähes täydek-
si”. Samalla stadionille 
muuten Suomen maa-

joukkue voitti sekä Ital-
ian (3-2) että Venäjän 
(2-1) Tukholman olympi-
alaisissa 1912.

Kausi 1954/55 oli 
ensimmäinen kausi, 
kun kaikki kolme jouk-
kuetta pelasivat samaan 
aikaan Allsvenskanis-
sa. Kauden päätteeksi 
Djurgården juhli mesta-
ruutta, AIK oli kolmas ja 
Hammarby kuudes, joten 
tämä sai myös seuraa-
valle kaudelle jatkoa. 
Djurgården voitti mo-
lemmat derbyt Bajenia 
vastaan, ja voitti yhden ja 
hävisi yhden AIK:ta vas-
taan. Molemmat ottelut 
AIK:n ja Hammarbyn 
välillä päättyivät vier-
asvoittoihin. Alla ottelu-
tilastot kyseiseltä kaudel-
ta.

04/08/1954 Hammarby IF - AIK (1-3) 30096 Råsunda

12/08/1954 AIK - Djurgårdens IF (0-1) 40458 Råsunda

17/10/1954 Djurgårdens IF - Hammarby IF (2-1) 28100 Råsunda

28/04/1955 Hammarby IF - Djurgårdens IF (2-3) 14978 Råsunda

26/05/1955 Djurgårdens IF - AIK (0-2) 39696 Råsunda

10/06/1955 AIK - Hammarby IF (1-2) 22866 Råsunda

Kuva: www.aik-historik.blogspot.com

Tukholman derbyt



ovat olleet kiihkeimpiä 
kannattajien kesken, ovat 
nämä uudet stadionit 
hieman muuttaneett ase-
telmia. Vuonna 2013 
sekä Djurgården että 
Hammarby siirtyivät Te-
le2-areenalle, ja jo ennen 
virallisia otteluja stadio-
nilla kannattajien kesken 
sattui ja tapahtui. 

Djurgården oli 
vastuussa pyhätön tes-
tiottelusta, missä 3 000 
katsojaa oli kutsuttu kat-
somaan legendojen ot-
telua samalla kun viran-
omaiset ja seurat pääsivät 
tutustumaan ja testaa-
maan uutta ympäristöä. 
Ottelua ei kuitenkaan 
ikinä päästy pelaamaan, 
koska stadionin alueelle 
oli jätetty kenkälaatikko 
mitä epäiltiin, ja myö-
hemmin todettiin, pom-
miksi. Kun katsojat al-
koivat valua stadionilta 
pois, kimppuun hyökkäsi 
tiedotusvälineiden mu-
kaan noin sata Hammar-

byn ’kannattajaa’. 
Tämän jälkeen yli-

lyöntejä on stadionin ul-
kopuolella sattunut mo-
neen otteeseen puolin ja 
toisin, yleensä peliä edel-
tävänä iltana.

Yleisesti ottaen 
tunnelma on rauhoittu-
nut stadionien ympäril-
lä. Harvemmin nykyään 
tapahtuu mitään kum-
mempaa stadionien lä-
heisyydessä ottelupäivä-
nä, varsinkaan tavallisille 
katsojille. Yleensä välejä 
selvitetään nykyään esi-
merkiksi ottelua edeltä-
vänä iltana jossa sivii-
liuhreiksi jää baari- ja 
kahvilaomistajat.

Jos ja kun Hammar-
by osaa käyttää kannat-
tajamassaa hyväkseen, 
voivat he tulevaisuudessa 
olla varteenotettavia kil-
pailijoita AIK:n ja Djur-
gårdenin kanssa, vaikka 
historiallisesti pystikaap-
pi ammottaa tyhjyyttään. 
Tämä tulee vain lisää-

mään kitkaa kannatta-
jien kesken, kuten oli 
2000-luvun alussa, kun 
kaikki kolme kamppai-
livat Allsvenskanin kär-
jessä. Silloin muu Ruotsi 
puski ohi olosuhteilla, 
mutta nyt tämäkin osa-
alue on laitettu kuntoon 
pääkaupunk i seudu l -
la.

Vaikka kannattajien 
kesken on välillä pelot-
tavankin kiihkeä reto-
riikka, ei ole kiellettyä 
pelaajana tai valmenta-
jana vaihtaa seuraa Tuk-
holman sisällä. Muun 
muassa nykyisillä Djur-
gårdenin valmentajilla on 
taustaa sekä AIK:sta että 
Hammarbystä. Hammar-
byn Tim Söderström on 
pelannut Djurgårdenissa 
ja AIK:n Panajotis Di-
mitriadis pelasi joitakin 
junnuvuosia Djurgårde-
nissa. 

Jos on mahdollisuus 
käydä paikan päällä kat-
somassa yhteen Tukhol-

man derbyyn, suosittelen 
sitä vilpittömästi. Orga-
nisoidut kannatuslaulut 
ja koreografiat ovat ni-
mittäin maailmanluok-
kaa. Lippujakin saa käte-
västi, jos on hereillä 3-4 
viikkoa ennen ottelua, 
kun liput tulevat yleiseen 
myyntiin. Tukholman 
derbyissä käy kannattajia 
ja toimittajia joka puolel-
ta maailmaa ihmettele-
mässä tunnelmaa.

Vaikka Ruotsissa 
kävi hyvin porukkaa pe-
leissä ja yleisesti mei-
ninki oli leppoisaa, ei 
Ruotsissakaan säästytty 
niin kutsutuilta lieveilmi-
öiltä. Englannista saatu 
inspiraatio johti huliga-
nismin rantautumiseen 
länsinaapuriimme joskus 
1980-luvulla. Silloin lä-
hinnä AIK:n Black Army 
oli otsikoissa. Gnagetin 
päädyssä pyöri silloin 
jonkin verran äärioikeis-
tolaisia, ja tätä käytetään 
hyväksi vielä tänä päivä-
nä, kun Djurgårdenin ja 
Hammarbyn kannattajat 
pilkkaavat heitä. 

Nykyään kuitenkin 
AIK:n kannattajapääty 
on ehkä monikulttuurisin 
kaikista kolmesta. Mutta 
pitää myös muistaa, että 
huligaanit toimivat ny-
kyään lähinnä omissa jär-
jestöissä.

Myös osasta Djur-
gårdenin kannattajista 
muodostui 1990-luvulla 
ongelma seuralle. Kau-
den 1995 lopussa joku 
kävi potkimassa ero-
tuomari Anders Friskiä 
kentällä, ja seura joutui 
ensimmäisenä Ruotsissa 
pelaamaan ottelun tyhjil-
le katsomoille. 

Hammarbyn kan-

nattajat eivät olleet sa-
malla tavalla organisoi-
tuneita, tai ainakaan heitä 
ei näkynyt yhtä paljon 
otsikoissa. Tavallaan 
kaikkien kolmen seuro-
jen ympärille muodostui 
firmoja jo vaan sen takia, 
että ne pystyisivät suo-
jelemaan omia kannatta-
jiaan. Ihmeellinen muna 
vai kana -asetelma, joka 
eskaloitui 2000-luvun 
alussa.

Ensimmäisen kym-
menen vuoden aikana 
uudella vuosituhannel-
la derbyissä käsirysyt 
ja muut sekoilut olivat 
tavallisia. Ainakin neljä 

derbyä jouduttiin kes-
keyttämään tällä aika-
kaudella, josta se kuului-
sin on ehkä kauden 2006 
derby kun Djurgården oli 
ottanut 0-3-johdon Sö-
derstadionilla. Ottelun 
toista puoliaikaa ehdittiin 
pelata vain kahdeksan 
minuuttia, kun Hammar-
byn katsomosta lensi ilo-
tulitteita ja yleisö pyrki 
kentälle. Tämän jälkeen 
kaikki derbyt siirrettiin 
Råsundalle missä oli hel-
pompi hallita ihmismas-
soja. 

Vaikka historialli-
sesti AIK:n ja Djurgår-
denin väliset kohtaamiset 

Kuva: Anders Henrikson

Derbytunnelmaa, Djurgården-Hammarby. Kuva: Sebastian Pundars



OTTELUOHJELMA
Maaliskuu
31/3 Östersunds FK (k)

Huhtikuu
8/4 IFK Norrköping (v)
14/4 IK Sirius (k)
19/4 Örebro SK (v)
24/4 BK Häcken (k)
29/4 IFK Göteborg (v)

Toukokuu
4/5 AFC Eskilstuna (k)
12/5 Djurgårdens IF (v)
15/5 Helsingborgs IF (v)
20/5 Falkenbergs FF (k)
26/5 GIF Sundsvall (v)

Kesäkuu
2/6 Hammarby IF (k)
25/6 IFK Norrköping (k)
30/6 Malmö FF (k)

Heinäkuu
7/7 Kalmar FF (v)
14/7 IF Elfsborg (k)
21/7 Helsingborgs IF (k)
28/7 IK Sirius (v)

Elokuu
11/8 AFC Eskilstuna (v)
18/8 Kalmar FF (k)
25/8 Östersunds FK (v)

Syyskuu
1/9 Djurgårdens IF (k)
15/9 BK Häcken (v)
22/9 Hammarby IF (v)
25/9 IFK Göteborg (k)
29/9 IF Elfsborg (v)

Lokakuu
6/10 Örebro SK (k)
20/10 Falkenbergs FF (v)
27/10 Malmö FF (v)

Marraskuu
2/11 GIF Sundsvall (k)

Kierroksien 11-30 
ottelupäivät päätetään 
myöhemmin keväällä.

Viime kauteen läh-
dettäessä AIK oli muut-
tunut varsin paljon, eten-
kin hyökkäyspään osalta. 
Myös puolustuspäähän 
tuli uudistusta, kun kap-
teeni Nils-Eric Johans-
son joutui lopettamaan 
uransa sydänvaivojen 
takia, ja Jesper Nyholm 
loukkaantui vakavasti cu-
pin puolivälierässä Öre-
brota vastaan. Heitä tuli 
paikkaamaan Alexander 
Milosevic ja todellinen 
yllätyshankinta Robin 
Jansson. 

Myös Joel Ek-
strand tuli vahvistamaan 
puolustusta, mutta no-
peasti selvisi, että mies 
ei pysty pelaamaan ain-

akaan kevätkaudella pää-
vamman takia. Robert 
Lundström tuli Norjan 
sarjasta ja nousi nope-
asti fanien suosikiksi ja 
sopi täydellisesti Rikard 
Norlingin pelisysteemi-
in, mutta hänen kautensa 
päättyi sarjapelissä Göte-
borgia vastaan polvivam-
maan. 

Hyökkäyspäähän 
vahvistuksia tuli Tarik 
Elyounoussi, Stefan Sil-
van ja Nabil Bahouin 
myötä, joten se osasto oli 
selvästi vahvempi ja en-
nakkoon kaikki pelaajat 
varmoja onnistujia. 

Sarja alkoi lo-
istavasti, kun avaus-
pelissä kaatui kotona 

Dalkurd lukemin 2-0. 
Tämän jälkeen AIK kävi 
vierailemassa Malmössä 
ja taisteli 1-1-tasape-
lin, vaikka voittoon oli 
kaikki mahdollisuudet, 
kun vierasjoukkue pääsi 
pelaamaan yli puoli tun-
tia miehen ylivoimalla. 
Kolmannella kierroksel-
la oli vuorossa ensim-
mäinen Tukholman der-
by, jossa vastaan asettui 
Djurgården. AIK hallitsi 
peliä ja otti vakuuttavan 
2-0-voiton yli 30 000 kat-
sojan edessä.

Ennen kahta ko-
tiottelua AIK kävi 
pelaamassa Örebron vi-
eraana ja paluumatkalle 
AIK sai yhden pisteen 

ottelun päätyttyä 1-1. 
Kahdesta kotiottelusta 
Göteborgia ja Siriusta 
vastaan AIK otti molem-
mista vakuuttavat voitot 
hyvällä pelillä. Siriusta 
vastaan oli tuplaottelu, 
koska vierasottelu oli 
sijoitettu heinäkuulle, 
jolloin AIK pelasi eu-
ropeleissä ja tämä peli 
pelattiin sen takia jo 
kevätkierroksella. Vier-
aspelistä AIK kävi hake-
massa Stefanellin kah-
della toisen puoliajan 
maalilla 3-2-voiton. 

Kevätk ier roksen 
viidestä viimeisestä 
pelistä AIK pelasi perä-
ti neljä kertaa tasan ja 
voitti Hammarbyn Tuk-

holman derbyssä 1-0 
Elyounoussin rankkari-
maalilla. Jokaisessa ta-
suripelissä AIK:lla oli 
kaikki avaimet voittoon 
mutta maalinteko tökki, 
joten täysin tyytyväin-
en ei voi olla kevätkau-
teen, vaikka sarja-aloitus 
olikin paras moniin vu-
osiin ja tappioton putki 
Allsvenskanissa on yli 20 
ottelua. 

Viime kauden aika-
na AIK ei ollut niin 
aktiivinen kesäsiirtoi-
kkunan aikana, kun talvi-
hankinnat olivat osuneet 
kerrankin kunnolla. 
Joukkueeseen hankit-
tiin Dalkurdista Hera-
di Rashidi, Sebastian 

Larsson, jonka siirto oli 
varmistunut aiemmin 
keväällä, sekä Panajotis 
Dimitriadis. 

Anton Saletros 
myytiin Venäjälle Ros-
tovin riveihin, Nabil 
Bahouin lainasopimus 
päättyi ja Ahmed Yasin 
päästettiin muualle.

Eurooppa- l i igan 
karsintoihin AIK lähti 
kovalla itseluottamuksel-
la, kun sarja oli sujunut 
hyvin ja monet odotti-
vatkin, että AIK pääsee 
jopa lohkovaiheeseen. 
Ekalla kierroksella vas-
taan tuli Shamrock Rov-
ers, josta AIK haki vi-
eraskentällä 1-0-voiton, 
ja kun Friends Arenalla 

päädyttiin 1-1 tasapeliin, 
jatkoi AIK toiselle kier-
rokselle. 

Toiselle kierroksella 
vastaan arvottiin tanska-
lainen Nordsjaelland, 
jonka piti olla vain yksi 
välietappi seuraavaa ki-
errosta ajatelln, mutta 
tanskalaiset yllättivät ja 
ottivat kotonaan ansaitun 
1-0-voiton. AIK:llakin 
oli omat paikkansa, kuten 
Elyounoussi 0-0-tilan-
teessa tuhlaama rangais-
tuspotku. Kotipelissä oli 
pakko tehdä maali, mutta 
siinäkään ei AIK onnis-
tunut vaan vierasjoukkue 
vei pelin 1-0 ja meni an-
saitusti seuraavalle kier-
rokselle.

Friends Arena. Kuva: aik.se



AIK ei ollut missään 
nimessä europeleissä 
parhaimmillaan ja ne 
olivatkin kauden ainoa 
isompi epäonnistumin-
en.

Heinäkuun AIK 
aloitti vakuuttavalla 
4-1-vierasvoitolla Trel-
leborgista, jota seurasi 
Heradi Rashidin debyyt-
tipeli ja ensimmäinen 
maali, kun GIF Sunds-
vall kaatui lisäajan maa-
lilla 1-0. 

Sarjassa AIK jat-
koi vakuuttavia otteitaan 
ja maali pysyi puhtaana 
koko elokuun ajan, kun 
matkalla kaatui Elfsborg, 
Brommapojkarna, TFF 
ja cupissa Sandviken 
2-0. 

Syyskuun AIK aloit-
ti niin ikään vakuuttavas-
ti, kun vastaan asettui 
Häcken Friends Arenal-
la. Ensimmäisen 45-min-

uuttisen jälkeen taululla 
komeilivat 3-0-lukemat 
ja toinen puolisko oli 
vain enää pelailua. 
Maaottelutauon jälkeen 
seurasi AIKn kauden en-
simmäinen tappio, mikä 
oli samalla ensimmäin-
en tappio yli 30 ottelu-
un, kun Norrköping otti 
2-0-kotivoiton surkean 
vierasjoukkueen kustan-
nuksella. Kauden avau-
stappiota seurasi ennäty-
sottelu Friends Arenalla, 
kun Hammarby tuli vi-
erailulle ja AIKn uudek-
si yleisöennätykseksi 
kirjattiin 49 034 katso-
jaa. Derbystä AIK otti 
1-0-voiton Henok Goito-
min osuessa vartti ennen 
loppua.

Derbyä seurasi aina 
niin vaikea vierasottelu 
Göteborgia vastaan, josta 
AIK kuitenkin haki var-
malla esityksellä 2-0-voi-

ton, ja murjoi Dalkur-
din seuraavassa pelissä 
tyylipuhtaasti 4-0.

Kautta oli jäljellä 
kuusi ottelua ja mesta-
ruuteen alkoivat monet 
hiljalleen uskoa. AIK 
meinasi töpeksiä mesta-
ruuden pelaamalla nel-
jä tasapeliä viimeisestä 
kuudesta pelistä. Ensin 
Örebrota vastaan kotona 
1-1-tasuri vieraiden ta-
soittaessa lisäajalla. Sit-
ten kauden viimeisestä 
derbystä Djurgårdenia 
vastaan maaliton nyh-
jäys, vaikka paikkoja 
voittoon oli. Kolmante-
na tuli Malmö vastaan 
ottelussa, jossa AIK ei ol-
lut parhaimmillaan, mut-
ta kesällä joukkueeseen 
liittynyt Sebastian Lars-
son tasoitti pelin aivan 
viimeisillä sekunneilla 
upealla vaparillaan. 

Östersundsin vi-

eraana AIK joutui heti 
kolmannella minuutil-
la miehen alivoimalle, 
kun Enoch Kofi Adulle 
näytettiin heppoista 
punaista, mutta AIK ei 
luovuttanut, vaan iski 
kaksi maalia avausjak-
solla. Vaikka paine oli 
toisella jaksolla kovaa, 
niin kotijoukkue sai pal-
lon Oscar Linnerin ta-
akse ainoastaan kerran 
ja sekin merkattiin Per 
Karlssonin omaksi maa-
liksi.

Kaksi peliä oli jäl-
jellä ja voitto toisesta 
riittäisi mestaruuteen. 
Kotiottelu Sundsvallia 
vastaan piti olla se peli, 
missä voitto tulee, mutta 
peliä seuraamaan tulleet 
50 128 katsojaa joutuiv-
at pettymään, kun AIK 
ei saanut palloa mistään 
sisään. Yleisömäärä oli 
muuten jälleen seuran 

uusi ennätys.
Viimeinen peli 

oli Kalmarin vieraa-
na ja ennakkoasetel-
mat harvinaisen selvät: 
voitolla tai tasapelillä 
AIK on Ruotsin mestari. 
Noin kymmenen tuhatta 
vierasfania ei joutunut 
pettymään, kun Robin 
Janssonin puskumaalil-
la AIK otti 1-0-voiton ja 
varmisti seurahistorian 
kahdennentoista mesta-
ruuden. 

AIK voitti mesta-
ruuden kahden pisteen 
erolla IFK Norrköpingi-
in, joka aloitti kirin liian 
myöhään ja lopulta kier-
rokset vain yksinkertais-
esti loppuivat kesken. 
AIK oli lopulta koko 
kauden tasaisin joukkue 
ja ansaitsi mestaruuden. 
Maaleja AIK teki 50, 
mutta päästi vain 16 joka 
oli yksi tärkeimmistä sy-

istä mestaruuteen. AIK 
voitti 19 peliä kauden 
aikana, pelasi 10 kertaa 
tasan ja hävisi vain ker-
ran. Henok Goitom oli 
AIKn paras maalintekijä 
12 osumallaan.

Mestaruuden jäl-
keen vaihtuvuutta on 
tullut jonkun verran, 
mutta joukkue on silti 
kilpailukykyinen niin 
europelejä ajatellen kuin 
myös Allsvenskania 
varten. 

Laajuutta on enem-
män, varsinkin toppario-
sastolle, jonne on tarjolla 
viisi käyttökelpoista top-
paria. Ero viime kauteen 
on suurehko, sillä silloin 
toppareita oli oikeastaan 
vain neljä. Islantilaisen 
Haukur Haukssonin ja 
serbialaisruotsalaisen 
Alexander Milosevicin 
sopimukset päättyivät. 
Heidän tilalleen saapui-

vat norjalaiskaksikko 
Daniel Granli ja Mag-
nar Ödegaard ilmaissiir-
roilla. 

Maaliskuussa lähti-
jöiden joukkoon lisättiin 
Robin Jansson. 

Vuotta aikaisemmin 
kakkosta Oddevoldissa 
pelannut Jansson siirtyi 
MLS:ssä pelaavaan Or-
lando Cityy ikimuis-
toisen vuoden jälkeen, 
mikä sisälsi pääsyn 
Allsvenskaniin, mesta-
ruusmaalin ja nousun 
maajoukkueeseen. Jans-
sonin korvaajaksi saapui 
Karol Mets, joka on 
AIK:n historian ensim-
mäinen virolaispelaa-
ja.

Keskikentältä läh-
ti odotetusti Kristoffer 
Olsson noin viide mil-
joonan euron kaupassa 
venäläiseen Krasnoda-
riin. Keskikenttäpelaa-

jan korvaaminen ei ole 
onnistunut aivan yksi 
yhteen. AIK hankki kes-
kikentälleen suomalais-
lupaus Saku Ylätuvan 
ja kesällä Rostoviin siir-
tyneen Anton Salétrosin, 
joka pelaa AIK:ssa laina-
sopimuksella. Kumpikin 
on saanut enemmän ja 
vähemmän minuutteja 
Ruotsin cupissa, ja erilai-
suutensa vuoksi eivät istu 
suoraan Olssonin rooli-
in.

H y ö k k ä y k s e s s ä 
ainoa siirto oli Kreik-
kaan siirtyneen Nicolas 
Stefanellin korvaami-
nen Chinedu Obasilla, 
joka tulee jo kolmannen 
kerran Solnaan käyden 
välissä mm. Kiinan ken-
tillä. 

Nigerian maajouk-
kueessa pelannut Obasi 
oli hiljattain Boltonin 
ja Elfsborgin listoilla ja 

Rikard Norling ja Chinedu Obasi. Kuva: fotbollsthlm.seRuotsinsuomalainen Daniel Sundgren. Kuva: svt.se



mies on ainakin ennen 
ollut Allsvenskanissa 
ihan kelvollinen maa-
lintekijä. Tempoilu ja 
ma tkus tusha lukkuus 
eivät kuitenkaan ole 
omiaan Rikard Norlingin 
suunnitelmissa. AIK:n 
vahvuus on nimenomaan 
ollut omistautuminen 
sataprosenttisesti Ar-
istoteleen sapluunaan. 
Obasin historiaan peilat-
en tämä tulee olemaan 
suurimpia haasteita.

Ruotsin cup oli 
Gnagetin osalta luval-
la sanoen todella kehno. 
Vaikka joukkue meni 
jatkoon alkulohkostaan 
kahdella voitolla ja yh-
dellä tasapelillä, ei ku-
kaan voi olla tyytyväinen 
panokseensa. 

AIK muun muas-
sa kompastui Super-
ettanin Norrbylle jääden 
1–1-tasapeliin. Lohkoar-
vontojen jälkeen AIK 
näytti hoitavan lohkon-
sa näytöstyyliin, kuten 
hallitsevan mestarin 
tulisikin tehdä kohda-
tessaan pelkkiä Super-
ettanin joukkueita. Toisin 
kuitenkin kävi ja matalan 
blokin vastustajat saivat 
AIK:n ahtaalle. 

Viime kaudella var-
sinkin argentiinalainen 
Nicolás Stefanelli mursi 
tiloja, mutta hänen läh-
dettyä ei vastaavaa asetta 
kokoonpanosta ole löy-
tynyt. Näin ollen AIK on-
nistui ainoastaan kolmes-
ti maalinteossa kolmessa 
ottelussa alempisarjalai-
sia vastaan. 

Cupin farssi ei 
jäänyt alkulohkoon. 

Jatko-ottelussa vas-
taan asettui kaudella 

2018 Superettanissa kah-
deksanneksi sijoittunut 
växjöläinen Östers IF. 
Alku näytti hyvältä Se-
bastian Larssonin upot-
taessa johtomaalin Saku 
Ylätuvan hankkimasta 
vapaapotkusta. Sen jäl-
keen koko peli hajosi 
atomeiksi ja Östers siirtyi 
lopulta 2–1 johtoon. Vain 
viisi minuuttia ennen 
täyttä aikaa Daniel Sund-
gren tasoitti ja vei pelin 
jatko-otteluun. Jatkoilla 
AIK lopulta osoitti tason-
sa ja painoi kaksi maalia 
Östersin verkkoon jat-
kaen cup-taivalta.

Välierässä tie nou-
si lopulta pystyyn ran-
gaistuspotkukilpailussa 
AFC Eskilstunaa vasta-
an. Itse ottelussa AIK oli 
todella ahtaalla, ja tappio 
varsinaisella peliajal-
la ei olisi ollut vääryys. 
Jatko-ottelussa AIK on-
nistui kääntämään pain-
een, mutta eivät saaneet 
muutamaa kulmaa luku-
un ottamatta mitään vaar-
allista aikaiseksi.

Kaiken kaikkiaan 
AIK pelasi cupissa nel-
jää Superettan-joukkuet-
ta ja yhtä Allsvenskanin 
nousijaa vastaan tehden 
varsinaisella peliajal-
la vain kuusi maalia ja 
päästäen neljä. Kun ot-
taa huomioon joukkueen 
päästäneen 2018 vain 
16 maalia 30 ottelussa, 
voitaneen nähdä trendin 
olevan väärään suunta-
an.

Mestaruusvuoden 
jälkeen ei voinut olla 
muita tavoitteita kuin 
uusia mestaruus, ottaa 
cupissa kultaa ja päästä 
Euroopassa lohkovaihee-

seen. Kaudella 2018 AIK 
jäi cupissa semifinaaliin, 
ja sama kohtalo oli myös 
2019. Kummallakin ker-
ralla putoaminen tapahtui 
vielä kotiareenalla. Näin 
ollen yksi tavoitteista jäi 
saavuttamatta.

AIK:lla on edessä 
lähes vuosikymmenen 
tauon jälkeen Mestarien 
liigan karsinnat. 

Vaikka joukkueen 
runko on pysynyt kohta-
laisen hyvin koossa ovat 
lähteneet palaset aivan 
liian suuria. Toki myös 
kauden 2018 alla Nor-
ling joutui kovaan paik-
kaan loukkaantumisten 
takia, eikä silloinkaan 
talvikauden perusteella 
voinut vetää liian suuria 
johtopäätöksiä. Tänä tal-
vena joukkue on pysynyt 
käytännössä sairastuvan 
ulkopuolella, ja peli ei 
ole kehittynyt haluttuun 
suuntaan, mikä luo var-
jon tekemisen ylle. 

Puolustuspään muu-
tokset ovat olleet pelil-
lisesti suuria. Tämä ei 
aiheuta pelkotiloja AIK:n 
ympärillä, sillä tuon al-
ueen kuntoon laittaminen 
on myös Norlingin paras-
ta osaamisaluetta. 

Tuskin kukaan osasi 
odottaa tai edes haaveil-
la Sebastian Larssonin 
ravaavan puolustussuun-
taan pallon menetysten 
jälkeen, mutta niin vain 
jopa joukkueen suurim-
mat tähdet ovat uskoneet 
Norlingiin ja halunneet 
auttaa häntä parhaansa 
mukaan. AIK:n valmen-
nustiimi on saanut is-
kostettua kollektiivisen 
joukkuepuolustamisen 
hyvin pelaajille. Var-

sinkin Larssonille kausi 
2018 oli suuri, sillä hän 
onnistui vihdoin voit-
tamaan kansallisen me-
staruuden. 

Kun Larssonin 
ja Goitomin tasoiset 
Allsvenskan-tähdet os-
oittavat muulle jouk-
kueelle olevansa vain 
osia palapelistä eivätkä 
palapeliä suurempia pa-
lasia, antaa se uusille tu-
lijoille signaalin, miten 
toimia, ja tuo Norlingille 
lisää avaimia valmennus-
pankkiinsa. 

AIK tulee 
puolustamaan myös 
vuonna 2019 äärim-
mäisen kurinalaisesti, 
ikävä kyllä hyökkäämisen 
kustannuksella.

Hyökkäyspelaami-
nen on ollut Norlingin 
akilleen kantapää. Jouk-
kue on tehnyt aiemmilla 
kausilla maaleja 1,6 kap-
paletta ottelua kohden. 
Kun tuosta ottaa pois sar-
jan heittopusseja vastaan 
käydyt maalikarkelot, jää 
keskiarvo vain 1,33 maa-
liin. 

Tilastojen valossa 
AIK:n ottelut näyttävät-
kin ”tylsältä ja maa-
littomalta” vaikka sitä 
ne eivät ole. AIK pelaa 
hyvin aggressiivista präs-
sipeliä ja Aristoteleen 
3-5-2 systeemissä on ha-
vaittavissa hyvin paljon 
italialaisen jalkapallon 
vaikutteita. 

Mutta se mur-
tautuminen! Jo viime 
kaudella monet jouk-
kueet asettuivat AIK:ta 
vastaan matalaan blokki-
in, varsinkin Friendsillä. 
Viime kaudella ratkaisu-
na oli Stefanelli, jonka 

liike tiloihin pakotti vas-
tustajan puolustuksen 
reagoimaan, jolloin joko 
Goitom tai Stefanelli 
voitti itselleen tarvitta-
van edun. Kaksikko teki 
19 maalia, joka oli 40 
prosenttia AIK:n kaikis-
ta osumista. Miten Nor-
ling ratkaisee Stefanellin 
puuttumisen? 

Kun tarkastelee 
AIK:n talven hankinto-
ja tarkemmin, niin yksi 
pelaaja siellä on, jolta 
löytyy argentiinalaisen 
tapaista työkalulaatikkoa 

- Saku Ylätupa. Jo talven 
peleissä on nähty, kuin-
ka suomalainen haastaa, 
liikkuu ja ohittaa. Hyvin 
paljon samalla tavalla, 
mitä Stefanelli. AIK:n 
skoutit ovat varmasti 
Ylätupaa hankkiessaan 
laittaneet merkille pelaa-
jien olevan saman koko-
isia, räjähtäviä, hyviä 
haastamaan ja ennen 
kaikkea tarpeeksi nöyriä 
toteuttamaan kollektiiv-
ia.

AIK ei lähde kau-
teen 2019 Allsvenskanin 

suosikkina. Tuo viitta on 
Skånessa. Solnassa on 
mahdollisuudet horjut-
taa Malmöa, kuten viime 
kaudella. Euroopan nälkä 
on varsinkin Norra Stås-
sa suuri. Pettymykset 
ovat seuranneet toisiaan, 
minkä vuoksi painekatti-
la alkaa olla suuri. 

Norling on myös en-
simmäistä kertaa pääval-
mentajana Mestarien 
liigassa. Malmössa voite-
tun mestaruuden jälkeen 
Norling vaihtoi maise-
maa, ja samaa epäilti-

in tapahtuvaksi viime 
syksynä. Näin ei käynyt ja 
nyt AIK-leirissä odotel-
laankin, miten sapluuna 
toimii Euroopan toiseksi 
arvostetuimmassa kilpai-
lussa (Allsvenskan luon-
nollisesti arvostetuin). 
Ennakkoon AIK sijoit-
tunee sijoille 2–4 ollen 
Malmön suurin haastaja 
mestaruuden tavoittelus-
sa.

@Nurtsi3

Norjalaisvahvistus Daniel Granli. Kuva: dk.no



23 [MV] Budimir Janosevic SRB

Allsvenskan-tilastot 1 000 000 SEK

2018 9 (0) 29 (21-10-1989) 2020

Yht. 9 (0) 190 cm - kg

1 - Selvä kakkosmaalivahti mutta tarpeeksi laadukas sel-
lainen Linnerin takana.

19 [K] Samu Ylätupa (UUSI) FIN

Allsvenskan-tilastot 1 000 000 SEK

2018 0 (0) 19 (04-08-1999) 2022

Yht. 0 (0) 170 cm - kg

2 - Ajaxista tullut suomalaislupaus jolla kaikki mahdollisuus 
nousta jopa tämän kauden aikana avaukseen.

21 [P] Daniel Sundgren SWE

Allsvenskan-tilastot 4 500 000 SEK

2018 24 (1) 28 (22-10-1990) 2019

Yht. 75 (7) 178 cm 69 kg

3 - Sarjan parhaimmistoa oikealla laidalla, antaa aina 110% 
kentällä ja sen ulkopuolella.

34 [MV] Oscar Linnér SWE

Allsvenskan-tilastot 8 000 000 SEK

2018 21 (0) 22 (23-02-1997) 2020

Yht. 54 (0) 200 cm 82 kg

4 - Selvä ykkösmaalivahti joka todennäköisesti pelannee vii-
meisen kautensa AIK:ssa, sarjan parhaimpia maalivahteja 
ellei paras.

25 [P] Magnar Ødegaard (UUSI) NOR

Allsvenskan-tilastot 2 000 000 SEK

2018 0 (0) 25 (11-05-1993) 2019

Yht. 0 (0) 186 cm 80 kg

2 - Uusi tulokas toppariosastolle loukkaantumisten takia, 
kesään asti sopimus mutta optio löytyy.

10 [H] Chinedu Obasi (UUSI) NGR

Allsvenskan-tilastot 5 000 000 SEK

2018 10 (4) 32 (01-06-1986) 2019

Yht. 29 (15) 188 cm 79 kg

2 - Pariin otteeseen jo AIK:ssa pelannut hyökkääjä joka 
hankittiin osittain tuomaan kokemusta europeleistä, lähtö-
kohtaisesti vaihdosta sisään.

2 [P] Daniel Granli (UUSI) NOR

Allsvenskan-tilastot 2 500 000 SEK

2018 0 (0) 24 (01-05-1994) 2022

Yht. 0 (0) 188 cm 78 kg

3 - Ilmaiseksi tullut toppari joka lähtökohtaisesti tuli kor-
vaamaan Miloseviciä, nuori joten kehityskäyrä toivottavasti 
näyttää ylöspäin.

26 [P] Joel Ekstrand SWE

Allsvenskan-tilastot 6 000 000 SEK

2018 1 (0) 30 (04-02-1989) 2020

Yht. 74 (1) 188 cm - kg

1 - Toppari joka tuli vuosi sitten isoin odotuksin mutta ei ole 
pelannut paria peliä enempää, ura saattaa olla loukkaan-
tumisten takia ohi myös.

11 [H] Stefan Silva SWE

Allsvenskan-tilastot 5 500 000 SEK

2018 6 (1) 28 (11-11-1990) 2020

Yht. 36 (8) 181 cm - kg

1 - Vähälle peliajalle jäänyt taitava hyökkääjä joka olisi an-
sainnut enemmän peliaikaa. Lähtökuopissa ja harjoittelee 
yhteistyöseura Vasalundin kanssa

3 [P] Per Karlsson SWE

Allsvenskan-tilastot 4 000 000 SEK

2018 30 (0) 33 (02-01-1986) 2020

Yht. 264 (1) 186 cm 82 kg

3 - Ehkäpä fanien suurin suosikki, luotettavin toppari ehkä 
koko sarjassa, ikä alkaa painamaan mutta pari vuotta on 
huippuvuosia jäljellä.

6 [K] Panajotis Dimitriadis SWE

Allsvenskan-tilastot 4 000 000 SEK

2018 12 (1) 32 (12-08-1986) 2020

Yht. 52 (3) 181 cm 78 kg

2 - Adun korvaaja keskikentän pohjalla, pystyy myös 
pelaamaan kolmen topparilinjassa jos tarve vaatii.

20 [H] Tarik Elyounoussi NOR

Allsvenskan-tilastot 10 000 000 SEK

2018 25 (8) 31 (23-02-1988) 2019

Yht. 25 (8) 172 cm - kg

4 - Goitomin kanssa yksi sarjan parhaimmista kärkikaksiko-
ista, lukevat toisiaansa todella loistavasti.

5 [P] Jesper Nyholm SWE

Allsvenskan-tilastot 8 000 000 SEK

2018 0 (0) 25 (10-09-1993) 2019

Yht. 22 (1) 183 cm 72 kg

1 - Vuosi sitten jalka poikki Cupin pelissä jonka jälkeen 
useita leikkauksia eikä ole vieläkään kunnossa, ura saattaa 
olla ohi

7 [K] Sebastian Larsson SWE

Allsvenskan-tilastot 18 000 000 SEK

2018 15 (2) 33 (06-06-1985) 2020

Yht. 15 (2) 178 cm - kg

5 - Yksi sarjan parhammista pelaajista, Olssonin korvaaja 
vaikka tuli jo viime kesänä.

36 [H] Henok Goitom ERI

Allsvenskan-tilastot 7 000 000 SEK

2018 30 (12) 34 (22-09-1984) 2019

Yht. 147 (57) 189 cm - kg

4 - Kapteeni joka pelaa uransa viimeistä kautta ennen siirty-
mistä valmennukseen, tärkeä pelaaja niin kentällä kuin sen 
ulkopuolella.

9 [P] Rasmus Lindkvist SWE

Allsvenskan-tilastot 6 500 000 SEK

2018 25 (2) 28 (16-05-1990) 2020

Yht. 41 (6) 183 cm 72 kg

3 - Luotettava vasemman laidan pelaaja joka luottaa nopeu-
teensa ja hyvään tekniikkaansa, Norlingin pelitapaan todella 
tärkeä pelaaja.

8 [K] Enoch Kofi Adu GHA

Allsvenskan-tilastot 10 000 000 SEK

2018 27 (0) 28 (14-09-1990) 2020

Yht. 87 (3) 173 cm - kg

4 - Omalla paikalla keskikentän pohjalla ehkäpä sarjan pa-
ras pelaaja, yksi syy miksi AIK juhli mestaruutta kaudella 
2018

14 [P] Karol Mets (UUSI) EST

Allsvenskan-tilastot 4 000 000 SEK

2018 0 (0) 25 (16-05-1993) 2021

Yht. 0 (0) 191 cm - kg

2 - AIK osti topparin Hollannista MLS:ään siirtyneen Jansso-
nin tilalle, todennäköisesti ottaa suoraan hänen paikkansa.

14 [K] Heradi Rashidi SWE

Allsvenskan-tilastot 3 000 000 SEK

2018 21 (1) 24 (22-06-1994) 2020

Yht. 21 (1) - cm - kg

3 - Viime kesänä tullut laitapelaaja joka pystyy pelaamaan 
loistavalla tasolla molemmilla laidoilla, nopea ja tekninen 
pallon kanssa.

15 [P] Robert Lundström SWE

Allsvenskan-tilastot 3 500 000 SEK

2018 5 (1) 29 (01-11-1989) 2020

Yht. 47 (2) 182 cm - kg

2 - Nousi viime kaudella jo Sundgrenin ohi avaukseen mut-
ta polvivamma pilasi loistavasti alkaneen kauden, nopea ja 
tekninen laitapelaaja myös.

16 [K] Anton Salétros (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 4 000 000 SEK

2018 12 (3) 22 (12-04-1996) 2019

Yht. 76 (4) 183 cm 71 kg

3 - Lainalla Rostovista johon AIK myi hänet viime kesänä, 
nopea ja pallovarma keskikenttäpelaaja.

17 [P] Adam Ben Lamin (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 17 (02-06-2001) 2022

Yht. 0 (0) - cm - kg

1 - Topparilupaus joka sai harjoituskaudella paljon vastuuta, 
Granlin ja Ödegaardin myötä vastuuta ei hirveästi ole tie-
dossa sarjan puolella.

18 [K] Bilal Hussein SWE

Allsvenskan-tilastot 500 000 SEK

2018 1 (0) 18 (22-04-2000) 2021

Yht. 1 (0) - cm - cm

1 - Muutaman vuoden ryhmässä ollut keskikenttälupaus 
joka pelannut hyvin harjoituskaudella mutta vastuuta ei tule 
vielä pääsarjatasolla

AIK - Pelaajat 2019



Djurgårdenin viime 
kausi oli kevyesti sanot-
tuna ailahteleva. Kauden 
2017 jälkeen maajoukkue-
legenda Kim Källström 
päätti ripustaa nappula-
kengät naulaan, ja kiis-
telty valmentaja Özcan 
Melkemichel jäi kun jäi-
kin seuraan vielä vuodek-
si. Iso menetys oli myös 
Magnus Eriksson, joka 

lähti jälleen kokeilemaan 
siipiään ulkomailla. Suu-
rin lovi kauden alla oli 
kärkipelaajan tontti, ja on-
gelma kyllästi joukkuetta 
koko vuoden aikana.

Kevätkausi oli kui-
tenkin aika pitkälti on-
nistunut seuran kannal-
ta. Kannattajat pääsivät 
juhlimaan ensimmäistä 
pokaalia yli kymmeneen 

vuoteen, kun Djurgården 
voitti Ruotsin cupin pääs-
tämättä maalin maalia. 
Kaiken lisäksi ensimmäi-
nen derbyvoitto vuosiin 
tuli välierässä AIK:n vie-
raana, ja dynastiajoukkue 
Malmö jäi mankeliin fi-
naalissa lukemin 3-0. 

Allsvenskanin puo-
lella peli oli välillä vai-
keaa, mutta kohti kesää 

joukkue sai komean vi-
reen päälle.

Koitti kesätauko ja 
europelit, mitä oli odotettu 
kannattajien keskuudessa 
kymmenen vuotta. Vastus-
tajaksi nousi arvontakoris-
ta ukrainalainen FK Ma-
riupol. Vastustaja ei ollut 
ylitsepääsemätön, vaikka-
kin haastava. Ensimmäi-
sessä ottelussa joukkueet 

pelasivat 1-1-tasapelin, ja 
Ukrainassa 1 500 vieras-
kannattajan edessä DIF 
ei onnistunut kääntämään 
otteluparia, vaikka toinen 
osaottelu eteni jatkoajalle 
saakka. 

Sarjapeleissä Djur-
gårdenin loppukausi 
muistutti hieman Vaasan 
Palloseuran loppukautta 
europelien jälkeen kau-

della 2017, joskin ei kui-
tenkaan yhtä synkkänä. 
Europaikka karkasi joka 
tapauksessa käsistä, ku-
ten myös veriviholliset 
AIK ja Hammarby.

Kauden kohokohdat 
olivat harvassa. Niin kut-
sutun derbypeikon (der-
byspöket) kumoaminen, 
kun Djurgården voitti 
AIK:n cupin välierissä 

ja onnistui myös vihdoin 
voittamaan Hammarbyn 
sarjassa syksyllä Erik 
Bergin (silloin vielä Jo-
hansson) dominoidessa 
keskikenttää. Myös en-
simmäinen pokaali ja 
europelit olivat isoimpia 
ilonaiheita seurassa vuo-
siin. 

Kauden jälkeen 
päävalmentaja Öz-

DIF kymmenen vuoden 
tauon jälkeen Eurooppaan

OTTELUOHJELMA
Huhtikuu
1/4 GIF Sundsvall (k)
8/4 Örebro SK (v)
15/4 IFK Göteborg (k)
21/4 BK Häcken (v)
25/4 IFK Norrköping (k)
28/4 Hammarby IF (v)

Toukokuu
6/5 Helsingborgs IF (v)
12/5 AIK (k)
15/5 Falkenbergs FF (v)
19/5 IF Elfsborg (k)
26/5 Östersunds FK (k)

Kesäkuu
2/6 IK Sirius (v)
30/6 Kalmar FF (k)

Heinäkuu
7/7 AFC Eskilstuna (v)
14/7 Malmö FF (k)
21/7 Kalmar FF (v)
28/7 BK Häcken (k)

Elokuu
4/8 IF Elfsborg (v)
11/8 IK Sirius (k)
18/8 AFC Eskilstuna (k)
25/8 Malmö FF (v)

Syyskuu
1/9 AIK (v)
15/9 Helsingborgs IF (k)
22/9 GIF Sundsvall (v)
25/9 Falkenbergs FF (k)
29/9 Östersunds FK (v)

Lokakuu
6/10 Hammarby IF (k)
20/10 IFK Göteborg (v)
27/10 Örebro SK (k)

Marraskuu
2/11 IFK Norrköping (v)

Kierroksien 11-30 
ottelupäivät päätetään 
myöhemmin keväällä.



can Melkemichel lähti 
siniraidoista sopimuk-
sen päätyttyä, ja hänet 
korvasi Siriuksesta tuttu 
duo Kim Bergstrand ja 
Thomas Lagerlöf. La-
gerlöf oli ainakin viral-
lisesti Bergstrandin apu-
valmentaja Uppsalassa, 
mutta Djurgårdenissa 
heillä on yhteisvastuu 
joukkueesta.

Itse asiassa tämä ei 
ole ensimmäinen kerta, 
kun Djurgårdenia luot-
saa valmentajakaksik-
ko. 

Viimeksi kaudella 
2009 Andrée Jeglertz ja 
Zoran Lukic toimivat 
yhdessä Djurgårdenin 
päävalmentajina, kunnes 
Lukic lähti kesken kaud-
en. Myös vuosituhannen 
alussa Djurgårdenin 
päävalmentajakaksikko 
koostui Sören Åkebystä 
ja Lukicista. He voitti-
vat silloin muun muassa 
kaksi Ruotsin mestaruut-
ta.

Ehkä suurin huo-
li Melkemichelin parin 
vuoden aikana oli hyök-
käyspään pelaaminen. 
Hyökkäyspelin idea oli 
pitkälle pelaajien oma lu-
ova vastuu luoda maali-
paikkoja. Tämä on muut-
tunut talven aikana, kun 
Bergstrand ja Lagerlöf 
yrittävät luoda pelaajille 
pohjakaavan viimeiselle 
kolmannekselle. Myös 
ykköshyökkääjän puute 
oli viime kaudella ongel-
ma. 

Bosse Andersson 
hankki täksi kaudeksi 
Mohamed Buya Turayn 
lainalle Sint-Truidenistä. 
Buya Turay oli AFC Es-
kilstunan harvoja ilonai-

heita Allsvenskanissa 
kaudella 2017, ja jos 
sierraleonelainen py-
syy ehjänä, niin hänellä 
on hyvät mahdolli-
suudet hurjastella aina 
Allsvenskanin maalikun-
inkaaksi asti. Debyytis-
sään Hammarbyta vasta-
an cupin puolivälierässä 
tuntui siltä, että mitä 
vaan voi tapahtua, kun 
Buya Turay on pallossa, 
vaikka hän ei tehoja vielä 
saanutkaan aikaan. 

Viime kaudella vä-
lillä väläytellyt Aliou 
Badji siirtyi monien 
mutkien jälkeen seur-
asta pois, kun hänet 
myytiin itävaltalaiseen 
Rapid Wieniin. Kiinasta 
tullut noin viiden mil-
joonan euron tarjous oli 
jo hyväksytty seuran 
puolesta, mutta Badji 
halusi pysyä Euroopas-
sa mikä aiheutti myös 
kannattajien kesken hie-
man kitkeryyttä. Rapidin 
siirtokorvaus oli huomat-
tavasti pienempi. Toisaal-
ta loukkaantumisherkästä 
pelaajasta, jolla oli vain 
kaudenpuolikkaalta hyvät 
tehot Allsvenskanissa, on 
1,5 miljoonan euron kor-
vaus vähintäänkin kohtu-
ullinen.

Puolustuspeli on 
ollut ajoittain erinomais-
ta viimeisen 2-3 kauden 
aikana, ja tasaisuus on 
jatkunut omassa päässä 
ainakin toistaiseksi. 
Djurgårdenilla on kuiten-
kin yksi sarjan parhaim-
pia toppariosastoja, joka 
koostuu Erik Bergistä, 
Jakob Une Larssonista 
sekä Marcus Daniel-
sonista. 

Jonas Olssonin so-

pimus loppui, mutta hän-
tä ei tulla niinkään paljon 
kaipaamaan, kun Une 
Larsson jatkaa seuras-
sa. Vasemman laitapakin 
tontti on ollut pieni mur-
heenkryyni Elliot Käc-
kin lähdön jälkeen, mut-
ta kuin toivomuksesta, 
Käck palasi siniraitoihin 
täksi kaudeksi. Oikean 
laitapuolustajan tontil-
le hankittiin norjalainen 
Aslak Fonn Witry, joka 
on vaikuttanut lupaavalta 
vahvistukselta. Myös tu-
levalla kaudella laitape-
laaminen tulee olemaan 
tärkeä osa Djurgårdenin 
pelisuunnitelmaa.

Pitkän uran tehnyt 
maajoukkuemaalivahti 
Andreas Isaksson jäi vii-
me kauden jälkeen eläk-
keelle, ja paikkaustarve 
oli ehkä suurin tällä osas-
tolla. Nuori Per Kristian 
Bråtveit naarattiin Hau-
gesundista ykkösmaali-
vahdiksi ja seuran luot-
tomies, Tommi Vaiho, 
jatkaa sparraajana. 

Bråtveit ansaitsi 
nopeasti kannattajien ar-
vostuksen torjumalla ran-
gaistuspotkun cupin puo-
livälierässä Hammarbytä 
vastaan. Rauhallinen nor-
jalainen vaikuttaa olevan 
hyvä hankinta tolppien 
väliin. Mahdollisten 
loukkaantumisten varalle 
Vaiho on kelpo koppa-
ri vaikkakin on tunnettu 
sangen virhealttiina. Ko-
kemusta kuitenkin löy-
tyy ja rooli on Vaiholle 
sopiva uran ehtoopuolel-
la.

Djurgården ei va-
kuuttanut yhtä paljon 
cupissa kuin viime kau-
della, mutta voitti kui-

tenkin kaikki kolme ot-
teluaan lohkovaiheessa. 
Puolivälierissä vastaan 
asettui Hammarby, joten 
niin kuin viime kaudel-
la joukkue sai jo ennen 
Allsvenskanin alkua kuu-
man paikallispelin pelat-
tavaksi. 

Ottelussa Djurgår-
den hallitsi pitkiä jaksoja, 
ja pystyi luomaan pitkiä 
hyökkäyksiä eikä maa-
livahti Bråtveitilla ollut 
kummoisempaa tekemis-
tä 120 minuutin aikana. 
Lopulta jatkopaikka rat-
kaistiin rangaistuspot-
kuilla, ja viimeisen sine-
tin Hammarbyn ikuiseen 
cup-arkkuun laittoi Fonn 
Witry.

Välierässä vastaan 
asettui BK Häcken. Jouk-
kueet kohtasivat myös 
kevään 2018 cupissa, 
silloin puolivälierässä. 
Häckenin vire cupissa oli 
vahvin koko maassa, ja 
etenkin hyökkääjät olivat 
tehtailleet hirmuisia lu-
kemia. Kapteeni Marcus 
Danielsson vei kotijouk-
kueen Tele2-arenalla pil-
kulta johtoon, mutta Häc-
ken ei tästä lannistunut. 
Nasiru Mohammedin 
tasoitettua puolen tunnin 
pelin jälkeen, Djurgårde-
nin tilanne näytti heikom-
malta. Buya Turay oli 
ollut aivan pimennossa, 
kunnes hän vei siniraidat 
jälleen johtoon vain neljä 
minuuttia vieraiden ta-
soituksen jälkeen.

Intensiivinen ottelu 
eteni jatkoajalle luke-
missa 2-2 Jeremejeffin 
tasoitettua toisella puoli-
ajalla. Väsymys oli mo-
lemmissa joukkueissa 
silminnähtävää, joskin 

Astrit Ajdarevic. Kuva: Bildbyrån



Djurgårdenissa kenties 
vielä selkeämmin. Jere-
mejeffin korvannut Mer-
van Celik nousi ottelun 
ratkaisijaksi 2-3 maalil-
laan, eikä Djurgårdenin 
tasoitusmaali ollut kos-
kaan lähelläkään, etenkin 
kun Jesper Karlström 
ajettiin ulos toisen keltai-
sen jälkeen.

Odotukset ovat 
joukkuetta kohden kovat 
tällä kaudella. Talvella 
menetetyt pelaajat ovat 

korvattu vähintään yhtä 
kovilla hankinnoilla, ja 
valmennuspuoli on otta-
nut harppauksen eteen-
päin. 

Alkukaudella Jes-
per Karlström on selvästi 
nostanut tasoaan keski-
kentällä ja valmennus 
on löytänyt Kevin Wal-
kerille hieman uudenlai-
sen roolin. Esimerkiksi 
cup-derbyssä Walker liik-
kui vähän korkeammalla 
kuin viime kausina, ja oli 

varsinkin ensimmäisellä 
puoliajalla vaikea mies 
merkata liikkuessaan 
Hammarbyn linjojen vä-
lissä. 

Keskikentällä on täl-
lä hetkellä hyvä kilpailu-
tilanne, kun Astrit Ajda-
revic, Walker, Karlström 
ja Fredrik Ulvestad ovat 
vähintään hyvää Alls-
venskan-tasoa. Sen lisäk-
si myös Erik Berg pystyy 
tahdittamaan peliä alem-
pana keskikenttäpelaaja-

na, vaikka onkin varsi-
naisesti toppari. 

Djurgårdenilla on 
monta palaa, jotka ovat 
jo kohdillaan, ja tavallaan 
koko systeemi kaipaa 
vain sitä kuuluisaa seu-
raava vaihdetta. Joukkue 
on tällä hetkellä paljon 
paremmin tasapainossa 
kuin mitä on ollut viime 
kausien aikana, jolloin 
joko hyökkäysvoimaa on 
ollut liika tai sitten liian 
vähän.

Yksi mielenkiin-
toisimmista pelaajista 
Djurgårdenissa tuleval-
la kaudella tulee oleman 
Edward Chilufya. Chi-
lufya on väläytellyt cu-
pissa vikkelyydellään ja 
ennalta-arvaamattomuu-
dellaan, ja jopa nopea 
Buya Turay jää hänen jal-
koihin juoksukilpailussa. 
Vasta 19-vuotias debytoi 
jo viime kaudella sinirai-
doissa, mutta tällä kau-
della häneltä voi odottaa 

varsinaista läpimurtoa, 
kunhan pysyy ehjänä. 
Harmillisesti Chilufya 
loukkaantui Hammar-
byta vastaan pelin alku-
vaiheessa ja vaihdettiin 
kentältä. Seuralla on 
sambialaisessa potenti-
aalia tehdä jälleen kerran 
hyvin rahaa myymällä 
pelaajan myöhemmin ul-
komaille.

Uuden valmentaja-
duon tuoma muutos on 
myös mielenkiintoista 

seurattavaa. Siriuksessa 
kärsittiin paljon louk-
kaantumisista heidän 
aikana, mikä on myös 
syystä tai toisesta nä-
kynyt Djurgårdenin ko-
koonpanossa tänä talve-
na. Erilaisia pienempiä 
vaivoja, joista toivon 
mukaan päästään eroon 
kauden edetessä.

Bergström ja ”Thol-
le” valmensivat pitkään 
uppsalalaisseuraa, aloit-
taen Norrettanista, mistä 

alkoi nousu aina Alls-
venskaniin asti. Nou-
suun kuuluu voittamisen 
kulttuuri, mutta paineet 
ja etenkin odotukset ja 
vaatimukset ovat Djurgå-
rdenissa aivan eri tasolla 
kuin Siriuksessa. Kaksik-
ko toimii hyvin pitkäjän-
teisesti, mutta kuinka pit-
källe riittää kärsivällisyys 
Tukholmassa, jos kausi 
alkaa heikosti?

@spundars

Djurgårdenin kannattajat juhlivat cupmestaruutta. Kuva: Sebastian Pundars Edward Chilufya. Kuva: dif.se



12 [MV] Per Kristian Bråtveit (UUSI) NOR

Allsvenskan-tilastot 3 000 000 SEK

2018 0 (0) 23 (15-02-1996) 2022

Yht. 0 (0) 184 cm 72 kg

4 - Nuoren veskarin tulee täyttää Isakssonin jättämät saap-
paat. Ei helppo tehtävä, mutta antoi jo cupissa hyviä näytte-
itä.

14 [K] Besard Sabovic SWE

Allsvenskan-tilastot 1 000 000 SEK

2018 2 (0) 21 (05-01-1998) 2019

Yht. 9 (1) 186 cm 77 kg

2 - Sabovic on näyttänyt lupaavalta kun hän on päässyt 
kentälle, mutta nuori mies kaipaisi kunnon läpimurtomah-
dollisuuden.

21 [P] Erik Berg (ent. Johansson) SWE

Allsvenskan-tilastot 18 000 000 SEK

2018 11 (0) 30 (30-12-1988) 2022

Yht. 100 (7) 192 cm 85 kg

5 - Pystyy pelaamaan sekä topparina että keskikentällä. 
Viime kaudella näytty Bajenia vastaan miten suvereeni hän 
on Allsvenskanissa. Palasi Ruotsiin vaimon takia FCK:sta.

30 [MV] Tommi Vaiho SWE

Allsvenskan-tilastot 400 000 SEK

2018 7 (0) 30 (13-09-1988) 2021

Yht. 33 (0) 188 cm 78 kg

1 - Ruotsinsuomalainen Vaiho on uskollinen kakkosveskari, 
joka hoitaa hommansa tarpeen tullen.

28 [P] Alexander Abrahamsson SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 19 (07-08-1999) 2020

Yht. 0 (0) - cm - kg

1 - Abrahamssonille odotettavissa maksimissaan jämäminu-
utteja tällä kaudella edustuksessa.

17 [K] Hampus Finndell SWE

Allsvenskan-tilastot 1 000 000 SEK

2018 0 (0) 18 (06-06-2000) 2021

Yht. 0 (0) 177 cm 72 kg

1 - Harmillisesti koirankoppiin jääneelle Finndellille on etsitty 
lainasopimusta.

35 [MV] Jacob Widell Zetterström (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 20 (11-07-1998) 2020

Yht. 0 (0) 195 cm - kg

1 - Kolmantena pyöränä. Tulee suurimmaksi osaksi 
pelaamaan reservijoukkueessa.

37 [P] Matteo Catenacci SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 18 (23-08-2000)

Yht. 0 (0) 179 cm - kg

1 - Tämä kausi menee junnuissa.

19 [K] Nicklas Bärkroth SWE

Allsvenskan-tilastot 5 500 000 SEK

2018 14 (0) 27 (19-01-1992) 2021

Yht. 173 (13) 172 cm 78 kg

3 - Bärkrothilla on näytön paikka. Kilpailu laidoilla on tasais-
ta, ja jos Bärkroth löytää vireensä peliaikaa on luvassa.

3 [P] Marcus Danielson SWE

Allsvenskan-tilastot 4 500 000 SEK

2018 25 (2) 29 (08-04-1989) 2020

Yht. 119 (8) 192 cm 83 kg

4 - Sundsvallista viime kaudeksi saapunut toppari kantaa 
kapteeninnauhaa kaudella 2019. Eri tyyppiä kuin Jonas Ols-
son, mikä lienee lähinnä positiivista.

6 [K] Jesper Karlström SWE

Allsvenskan-tilastot 4 500 000 SEK

2018 25 (0) 23 (21-06-1995) 2019

Yht. 132 (8) 182 cm 81 kg

3 - Vakuuttavan kevätkauden pelannut Karlström kohtaa 
uutta tulemista. Nuoreksi kaveriksi kokenut Allsvenskanis-
sa.

23 [K] Fredrik Ulvestad NOR

Allsvenskan-tilastot 4 000 000 SEK

2018 23 (1) 26 (17-06-1992) 2020

Yht. 23 (1) 183 cm 83 kg

4 - Erinomainen rouhija keskikentän pohjalla, joka tarvitsee 
luovempaa aisaparia rinnalleen. Erityisen tärkeä derbyissä.

4 [P] Jacob Une Larsson SWE

Allsvenskan-tilastot 6 500 000 SEK

2018 24 (1) 24 (08-04-1994) 2021

Yht. 122 (5) 180 cm 74 kg

4 - Loistava toppari, sekä pallon kanssa että ilman. Vaaral-
linen pelaaja vastustajan boksissa kuten Danielsson. Rau-
hallinen.

7 [K] Dzenis Kozica SWE

Allsvenskan-tilastot 7 500 000 SEK

2018 28 (3) 25 (28-04-1993) 2021

Yht. 88 (13) 180 cm 78 kg

3 - Kozica saapui Ringin tavoin viime kaudeksi siniraitoihin. 
Pelityyli eroaa Ringistä, mutta muuten yhtä ailahteleva.

18 [H] Edward Chilufya ZAM

Allsvenskan-tilastot 1 000 000 SEK

2018 8 (0) 19 (17-09-1999) 2021

Yht. 8 (0) 171 cm - kg

3 - Vikkelä ja arvaamaton Chilufya on lähellä läpimurtoa. 
Harmillinen loukkaantuminen cupissa toki vaikeuttaa hänen 
alkukauttaan. 

5 [P] Elliot Käck (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 2 500 000 SEK

2018 0 (0) 29 (18-09-1989) 2021

Yht. 79 (1) 174 cm 72 kg

4 - Lyhyen keikan Norjassa tehnyt Käck palaa kasvatta-
jaseuraan. Hyökkäävän mentaliteettin omaava Käck tulee 
samaan tutuilta valmentajilta luottoa.

8 [K] Kevin Walker SWE

Allsvenskan-tilastot 3 500 000 SEK

2018 21 (2) 29 (03-08-1989) 2020

Yht. 153 (14) 177 cm 72 kg

3 - Sinnikäs Walker tulee varmasti jäämään hieman vähem-
mälle peliajalle 2019. Ulvestad ja Ajdarevic menevät ainakin 
edelle. Walker monikäyttöinen.

22 [H] Adam Bergmark Wiberg SWE

Allsvenskan-tilastot 800 000 SEK

2018 0 (0) 21 (07-05-1997) 2022

Yht. 0 (0) - cm - kg

1 - Wibergille odotettavissa lähinnä jämäminuutteja tällä 
kaudella edustuksessa.

2 [P] Johan Andersson SWE

Allsvenskan-tilastot 1 000 000 SEK

2018 1 (0) 23 (15-06-1995) 2021

Yht. 20 (2) 176 cm 66 kg

1 - Värvättiin Siriuksesta 2018, jäi koirankoppiin. Valmenta-
jat värvättiin Siriuksesta 2019, Andersson pysyy koirankop-
issa. Ironiaa.

9 [K] Haris Radetinac SWE

Allsvenskan-tilastot 2 000 000 SEK

2018 27 (2) 33 (28-10-1985) 2019

Yht. 165 (17) 187 cm 73 kg

2 - Loukkaantumiset pilasi laiturin parhaimmat vuodet, ja nyt 
alkaa ikä painaa. Kentälle harvemmin asiaa nykyään.

29 [H] Oscar Pettersson SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 19 (01-02-2000) 2020

Yht. 0 (0) 180 cm - kg

1 - Petterssonille odotettavissa lähinnä jämäminuutteja tällä 
kaudella edustuksessa.

15 [P] Jonathan Augustinsson SWE

Allsvenskan-tilastot 1 000 000 SEK

2018 26 (1) 22 (30-03-1996) 2021

Yht. 34 (1) 185 cm 81 kg

2 - Ei yhtä lupaava kuin hänen veljensä Ludwig, mutta po-
tentiaalia löytyy. Tulee jäämään Käckin varjoon.

10 [K] Astrit Ajdarevic (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 10 000 000 SEK

2018 0 (0) 29 (17-04-1990) 2021

Yht. 100 (18) 190 cm 85 kg

4 - Roolissaan loistava. Teki jo vähällä peliajalla tuhoja cu-
pissa. Tulee olemaan Djurgårdenin avain menestykseen 
Buya Turayn kanssa.

77 [H] Mohamed Buya Turay (UUSI) SLE

Allsvenskan-tilastot 15 000 000 SEK

2018 13 (9) 23 (27-08-1995) 2021

Yht. 36 (17) 178 cm 70 kg

4 - Jo viime vuonna DIF:n kiikarissa ollut Turay on selkeä yk-
köskärki. Odotukset ovat giganttiset lainkaan liioittelematta.

16 [P] Aslak Fonn Witry (UUSI) NOR

Allsvenskan-tilastot 4 000 000 SEK

2018 0 (0) 23 (10-03-1996) 2022

Yht. 0 (0) - cm - kg

3 - Ratkaisi cupderbyn rankkarillaan. Lyhyt ja vikkelä pu-
natukkainen Witry muistuttaa hieman Käckiä pelityyliltään. 
Parempi yksi vastaan yksi tilanteissa.

11 [K] Jonathan Ring SWE

Allsvenskan-tilastot 5 000 000 SEK

2018 29 (4) 27 (05-12-1991) 2020

Yht. 129 (16) 182 cm 80 kg

3 - Oikea laituri on klassinen tapaus pelaajasta, joka on 
hyvää AS-tasoa, mutta rahkeet ei riitä yhtään pidemmälle. 
Ailahteleva pelaaja.

Djurgårdens IF - Pelaajat 2019



AS Roman akatemi-
asta Serie A:han

Gianluca Curci syn-
tyi 12.7.1985 Roomassa. 
Hän aloitti pallon pot-
kimisen neljävuotiaa-
na asuessaan perheensä 
kanssa Castelli Romanin 
alueella. Maalille Curci 
päätyi sattumalta pela-
tessaan veljensä ja ka-
vereidensa kanssa, kun 
yksi maalivahti puuttui 
pihapeleistä. Yksi asia 
johti toiseen, eikä Euro-
limpian akatemiassa tor-
junut poika jäänyt Kelta-
punaisilta huomaamatta. 
Eurolimpia Roma toimi 
tiiviissä yhteistyössä AS 
Roman akatemian kans-
sa, jonne Curci siirtyi yh-
deksän vanhana.

Akatemiapolun jäl-
keen Curci nousi vasta 
19-vuotiaana Serie A:s-
sa pelaavan AS Roman 
hetkelliseksi ykkösvah-
diksi kaudella 2004-
2005. Otteluita debyytti-
kaudella kertyi 11, joista 
kolmessa Curci piti nol-
laan maalillaan. Media 
hehkutti nuorta maali-
vahtilupausta, hieman 
samankaltaisesti kuin 
Gianluigi Donnarum-
maa tänä päivänä, mut-
ta unohti Curcin nimen 
ensimmäisten virheiden 
sattuessa.

Seuraavalla kaudel-
la liigaotteluita kertyi 
vielä kymmenen, mutta 
lopulta Curcin syrjäytti 
brassimaalivahti Doni, 
joka vietti ikuisessa 
kaupungissa kuusi vuot-

ta.
Peliajan käydessä 

olemattomaksi teki Cur-
ci omat peliliikkeensä. 
Kesäkuussa 2008 Siena 
hankki Curcin AS Ro-
masta, mutta kokonaan 
Toscanalaisseura ei maa-
livahtia itselleen saa-
nut, vaan pääkaupungin 
seuran kanssa sovittiin 
pelaajan yhteisomista-
juudesta. Curci oli parin 
vuoden ajan erinomainen 
Sienan maalin suulla ja 
edessä oli siirto hieman 
isompaan seuraan, Samp-
doriaan.

Sampdoria hankki 
Curcista Sienan omis-
taman osuuden eli AS 
Roma piti yhä kasvatista-
an kiinni, vaikka ote alkoi 
hiljalleen livetä.

Vuoden, ja 41 Samp-
doriassa pelatun ottelun 
jälkeen AS Roma hank-
ki Curcin seuraan takai-
sin nimellisellä 1000€ 
korvauksella, ilmeisesti 
pidettyään siitä, mitä Gi-
anluca genovalaisseuras-
sa esitti. Tästä huoli-
matta, seuraavan neljän 
vuoden aikana otteluita 
tuli lähinnä lainapestillä 
Bolognassa, joista vii-
meisin 11.5.2014.

Vaikeat vuodet Ital-
ian jälkeen

Vaikka Curci oli 
jo nuorempana joutunut 
ajoittain kuluttamaan 
vaihtopenkkiä oikein 
urakalla, niin peliuran 
toistaiseksi vaikeimmat 
vuodet koittivat mie-
hen siirryttyä vapaana 

agenttina Bundesliigassa 
pelaavaan Mainziin.

Curci tuli seuraan 
kakkosmaalivahdiksi, 
sillä hyvin pari kautta 
pelannutta Loris Karius-
ta oli vaikea syrjäyttää. 
Kenties cupin peleissä 
olisi voinut tulla mah-
dollisuuksia, mutta Kar-
ius pelasi nekin ja pelasi 
koko kauden sen verran 
hyvin, että sai seuraava-
na kesällä unelmasiirron 
Liverpooliin. Curcille 
tämä tarkoitti vihdoin 
näytönpaikkaa ja mies 
kertoikin La Gazzetta 
dello Sportille Saksan 
seikkailun jälkeen val-
mentajan luvanneen vas-
tuuta Kariuksen lähdön 
jälkeen.

K o e t t e l e m u k s e t 

kuitenkin jatkuivat.
Juuri ennen kaud-

en alkua Curcilla ilme-
ni ongelmia pohkeensa 
kanssa ja nykyisin Hud-
dersfieldissa pelaava Jo-
nas Lössl nousi avauksen 
maalivahdiksi, ja piti ase-
mansa koko kauden vii-
meisiä kierroksia lukuun 
ottamatta. Tässä vaihees-
sa Curci oli puolestaan jo 
käynyt Bristol Roversin 
testattavana ja purkanut 
sopimuksensa Mainzin 
kanssa yhteisymmärryk-
sessä.

Pelihaluja löytyi 
yhä ja Saksan visiitti kui-
tattiin huonolla tuurilla, 
jota se hieman olikin. 
Pelaamattomuus ja kun-
non ylläpitäminen alkoi 
kuitenkin näkyä, mikä 

tarkoitti pienemmän seu-
ran etsimistä taikka palk-
kakuluissa reilusti vasta-
an tulemista.

Curci oli jo menos-
sa Mainzin jälkeen Se-
rie B:n Pro Vercelliin, 
mutta ei läpäissyt seuran 
lääkärintarkastusta. Maa-
livahdin oli suunnattava 
katseensa kauas pohjoi-
seen.

Nappikausi AFC 
Eskilstunassa lupaa 
hyvää

Curci siirtyi AFC 
Eskilstunan riveihin tam-
mikuussa 2018, vuosi 
Saksasta lähdön jälkeen. 
Vaisuja yleisömääriä 
keräävän ja yleises-
ti melko vihatun seu-
ran odotettiin kyllä säi-
lyttävän sarjapaikkansa 

Superettanissa, mutta 
nousua harva uskalsi 
odottaa. Curci pelasi en-
simmäisen sarjaottelunsa 
AFC:n riveissä 31.3.2018 
eli miltei neljä vuotta Bo-
lognassa pelatun ottelun 
jälkeen!

AFC:n ja Cur-
cin kausi oli lopulta 
menestys joukkueen 
sijoittuessa sarjassa kol-
manneksi, ja edetessä 
nousukarsintoihin, jossa 
vastaan asettui IF Brom-
mapojkarna.

BP voitti ensim-
mäisen ottelun AFC:n 
kotikentällä, Tunavalle-
nilla, 0-1 ja harva jaksoi 
uskoa södermanlantilais-
ten nousevan enää tästä 
sillasta.

Sarjakauden aikana 
18 nollapeliä ja samalla 
seuran nollapeliennätyk-
sen tehnyt Gianluca Cur-
ci oli lopulta viimeis-
enä lukkona toisessa 
osaottelussa, jonka AFC 
vei nimiinsä lukemin 1-2 
ja nousi Allsvenskani-
in. Curcin ja AFC:n 
yhteistyö ei alun perin 
kaksivuotisesta sopimuk-
sesta huolimatta kuiten-
kaan jatkunut, ja ensi 
kaudella mies nähdään 
Tunavallenilla Hammar-
byn värejä kantaen.

Mitä Curcilta sitten 
voidaan odottaa tuleval-
la sesongilla? Kysyin 
asiaa entiseltä Ruotsin 
maajoukkuevahdilta ja 
ensi kaudella IK Siriusta 
Allsvenskanissa edus-
tavalta John Alvbågel-

ta, joka vapaa-ajallaan 
työstää maalivahtiasioi-
hin keskittyvää Mal-
vak t skana l en - s ivus -
toa.

– Curci on kokonais-
valtainen maalivahti, 
joka on kaikilla osa-al-
ueilla hyvä. Hän tuntee 
pelin erinomaisesti ja 
on äärettömän laadukas 
tontillaan – mies, kehen 
voi luottaa. Hän pelasi 
Superettanissa AFC:n 
paidassa hyvin, mutta 
myös koko joukkue oli 
erinomaisesti organisoi-
tu ja heidän puolustusta 
oli vaikea puhkoa. Curci 
saapui Eskilstunaan puo-
likuntoisena, mutta lähti 
voittajana, Alvbåge ker-
too.

Hammarbyhyn ja 
Tukholmaan vaihtanut 
Curci ei vielä taida ruot-
sin kieltä, mutta AFC:ssä 
se ei ollut ongelma ja 
eiköhän kommunikointi 
länsinaapuriemme kiel-
ipäällä onnistu Bajenis-
sakin.

– AFC:n joukkue 
oli hyvin kansainvälin-
en, joten kommunikointi 
tapahtui englanniksi, Al-
vbåge vahvistaa.

Curcin sopimus kes-
tää kesäkuun loppuun 
asti ja miehelle alkukausi 
onkin yhtä näytönpaik-
kaa ja jatkosopimuksen 
metsästystä Johan Sell-
berg-Wilandin olles-
sa yhä loukkaantunee-
na.

– Johanilla 
(Wiland) on ongelmia ol-

kapäidensä kanssa, ja ne 
ovat vaatineet leikkaush-
oitoa. Hän ei pelaa ken-
tille ennen kesää, mutta ei 
sovi unohtaa seuran kol-
matta maalivahtia, Davor 
Blazevicia. Davor on 
erittäin laadukas veskari, 
vaikka ei ole lyönyt-
kään läpi vielä kunnolla 
Allsvenskanissa. Joka 
tapauksessa Hammar-
bylla on erittäin laadukas 
maalivahtiosasto, pelasi 
maalilla kuka tahansa, 
Alvbåge summaa.

Vaikka kesällä 34 
vuotta täyttävän Curcin 
ympärille pientä hypeä 
nousisikin, niin täytyy 
muistaa missä liemissä 
italialainen on keitet-
ty.

– Curci on jo täh-
ti, tapahtui mitä tahansa. 
Hänellä on toista sataa 
pelattua ottelua Italian 
kentillä ja hän saa var-
masti Hammarbyn kaltai-
sessa isossa seurassa 
vielä enemmän huomiota 
Ruotsissa.

Ikuisesta kaupungista Södermalmiin – onko Gianluca Curcista Alls-
venskanin tähtivahdiksi?

Serie A:ta 186 ottelua, UEFA-cupia, Eurooppa-liigaa ja yksi ottelu Mestarien liigassakin. Miten ihmeessä Gi-
anluca Curci päätyi pelaamaan AFC Eskilstunaan Superettania, ja miksi Hammarbyhyn siirtynyttä maalivahtia 
kannattaa seurata ensi kaudella tarkasti? Kuva: delinquentidelpallone



OTTELUOHJELMA
Huhtikuu
1/4 IF Elfsborg (v)
7/4 Kalmar FF (k)
15/4 Helsingborgs IF (v)
21/4 AFC Eskilstuna (k)
24/4 Malmö FF (v) 
28/4 Djurgårdens IF (k)

Toukokuu
5/5 Örebro SK (v)       
10/5 IK Sirius (k)
14/5 Östersunds FK (k)
20/5 IFK Göteborg (v)
26/5 IFK Norrköping (k)

Kesäkuu
2/6 AIK (v)
30/6 BK Häcken (v)

Heinäkuu
7/7 Falkenbergs FF (k)
14/7 GIF Sundsvall (v)
21/7 IF Elfsborg (k)
28/7 AFC Eskilstuna (v)

Elokuu
4/8 Kalmar FF (v)
11/8 Helsingborgs IF (k)
18/8 GIF Sundsvall (k)
25/8 Falkenbergs FF (v)

Syyskuu
1/9 IFK Norrköping (v)
15/9 IFK Göteborg (k)
22/9 AIK (k)
25/9 IK Sirius (v)
29/9 Örebro SK (k)

Lokakuu
6/10 Djurgårdens IF (v)
20/10 Malmö FF (k)
27/10 Östersunds FK (v)

Marraskuu
2/11 BK Häcken (k)

Kierroksien 11-30 
ottelupäivät päätetään 
myöhemmin keväällä.

Viime kauteen läh-
dettäessä Hammarbyllä 
oli paljon kysymysmerk-
kejä ilmassa. Viiden 
Superettan-vuoden jäl-
keen Nanne Bergstrand 
johdatti Bajenin kahdesti 
sijalle 11. ennen siirty-
mistä syrjään. Bergstran-
din jälkeen tahtipuikon 
otti Tanskasta ostettu 
Jakob Michelsen, jonka 
johdolla Bajen sijoittui 
yhdeksänneksi.

Tanskalaisen kol-
mivuotinen sopimus jäi 

kuitenkin yhteen vuo-
teen, sillä juuri ennen 
viime vuoden harjoitus-
kauden alkua Hammarby 
antoi potkut Michelse-
nille. Tanskalaisen takaa 
kakkosvalmentajan ton-
tilta nostettiin yllättäen 
päävalmentajaksi enem-
mänkin nuorten pelaa-
jien kasvattajana onnis-
tunut Stefan Billborn, 
jonka apuna jatkoi Pab-
lo Piñones-Arce sekä 
puolustuspäätä kuntoon 
laittamaan tullut Ruotsin 

vuoden 1994 MM-jouk-
kueessa pelannut Joakim 
Björklund. 

Bajen vahvisti 
rivejään talven siirtoi-
kkunassa, erityisesti 
puolustuslinjan osalta. 
Laitapelaajiksi löytyi Si-
mon Sandberg Levski 
Sofiasta, Neto Borges 
Brasialian alasarjoista 
sekä keskuspuolustuk-
seen Kiinasta palannut 
David Fällman. 

Heikosti sujuneiden 
harjoituspelien ja cupin 

lohkovaiheen jälkeen 
Bajen löi ennen kaud-
en alkua pöytään kak-
si kovaa hyökkäyspään 
pelaajaa. Yhdeksän 
vuotta sitten Bajenista 
Turkkiin siirtynyt Erkan 
Zengin palasi puoleksi 
kaudeksi hakemaan peli-
aikaa, ja Malmö FF:ssä ja 
Helsingborgissa maale-
ja menneinä vuosina 
iskenyt Nikola Djurdjic 
siirtyi niin ikään Bajeni-
in.

Harjoituspelit ja cup 

menivät uuden opettelus-
sa ja kuinka ollakaan, 
kun kausi potkaistiin 
käyntiin kotiottelulla IK 
Siriusta vastaan, kaikki 
osat olivat loksahtaneet 
paikalleen. Sirius kaa-
tui täyden tuvan edessä 
kauden avauksessa 3-1, 
jonka jälkeen seurasi hui-
kea kevätkausi. 

Bajen voitti neljä 
ensimmäistä peliään, pe-
lasi viidennessä pelissä 
vieraissa tasan BK Häck-
enin kanssa ja voitti taas 

seuraavat kolme peliä. 
Kauden yhdeksännessä 
pelissä AIK:ta vastaan 
Hammarbyllä oli mah-
dollisuus karata jo 9 
pisteen johtoon. AIK 
onnistui kuitenkin en-
simmäisenä voittamaan 
södermalmilaiset 80. 
minuutin rankkarimaalil-
laan ja kaventamaan Ba-
jenin etumatkaa sarjassa. 
Vielä ennen MM-tau-
koa Hammarby kaatoi 
Malmön ja pelasi tasan 
Kalmarin kanssa. Kev-

ätkauden salaisuus oli 
tehokas hyökkäys, jos-
sa viimeisten joukossa 
Ruotsin MM-joukkuees-
ta tippunut Jiloan Ha-
mad yhdessä Djurdjicin 
ja Pa Dibban kanssa teki 
tuhojaan. 

Kesän siirtoik-
kunassa Bajen homma-
si laidalle Djurdjicin 
hyvän ystävän ja Malmö 
FF:n ajoilta tutun Vlad-
imir Rodićin sekä kes-
kikentälle Superettanin 
GAISista Junes Barnyn. 

Kuva: svt.se



Suurimman menetyksen 
Bajen koki, kun alku-
kaudesta tehokkaasti 
viimeistellyt Pa Dibba 
siirtyi Kiinaan. Lisäksi 
ikkunan aikana seuran 
jättivät mm. jo ennak-
koon tiedossa ollut Ze-
ngin, vähälle peliajal-
le jäänyt islantilainen 
Arnór Smárason sekä 
IFK Göteborgiin lainattu 
Marcus Degerlund. 

Kesän menetyksistä 
suurimmaksi osoittau-
tui Dibban katoaminen 
kärjestä, sillä kesän jäl-
keen pallo ei enää pomp-
pinut niin suotuisas-
ti södermalmilaisille 
kuin oli kevään aikana 
tehnyt.

Huonosti Bajen ei 
kesällä ja syksylläkään 
pelannut, mutta sijoitus 

tippui kärjestä alaspäin. 
Vaikka tuloksellisesti 
syyskausi jätti toivom-
isen varaa, näki valmen-
nusjohto tilastollisesti 
syksyn olleen kuitenkin 
hieman parempi kuin 
kevään. Aivan samaa 
herkkyyttä joukkueessa 
ei alkusyksystä näkynyt 
kuin keväällä ja tal-
ven aikana esimerkik-
si Hamad totesi olleen 
masentuneen kesän jäl-
keen. Hamad vajosikin 
syksyllä yhä alemmaksi, 
vaikka kapteenin elkein 
yrittikin parastaan, mut-
ta loppukaudesta jopa 
avauskokoonpanon paik-
ka vaihtui ansaitusti vai-
htopenkiksi.

Jos Bajenin koko 
kautta katsoo, niin neljäs 
sija oli monelle yllätys 

kauteen lähdettäessä. 
Kaukana ei ollut Eu-
rooppa-liigaan oikeutta-
va karsintapaikkakaan, 
sillä viimeisellä kierrok-
sella Malmö onnistui 
ohittamaan Hammarbyn 
maalieron turvin. 

Vaikka loppukausi 
olikin karvas, jäi kaud-
en lopusta monta hienoa 
muistoa. Päällimmäisenä 
Bajen-fanien muistoissa 
on seuraikoni Kenne-
dy Bakircioglün uran 
päätöspeli Nya Södersta-
diniolla Häckeniä vasta-
an ja hänen ansaitseman-
sa huomionosoitukset. 
Vähälle peliajalle vii-
meisellä kaudella jäänyt 
Bakircioglü harjoitteli 
tunnollisesti ja pela-
si U21-pelejä, vaikka 
vyöllään mieheltä löytyy 

tehty maali La Ligasta 
Real Madridiakin vasta-
an. Kun vielä loppukaud-
esta syntyi kauden ainoa 
maali vapaapotkusta ja 
siihen liittynyt olut-tu-
uletus, ei kentiltä paljon 
tyylikkäämmin mies oli-
si voinut poistua jälleen 
katsojakeskiarvossa voi-
ton vieneen kotiyleisön 
edestä. 

Suuri kysymys-
merkki tulevaisuutta 
ajatellen onkin se, ke-
nestä on astumaan nuo-
rena miehenä Bajenin 
ainoaan Ruotsin mesta-
ruuteen johdattaneen ja 
La Ligasta Superettani-
in Bajenia auttamaan 
tulleen Bakircioglün 
jättämiin suuriin saappai-
siin tulevalla kaudella ja 
tulevaisuudessa?

Bajen pääsi raken-
tamaan tulevaa kautta 
saman valmennuskol-
mikon johdolla, joten 
ensimmäisissä peleissä 
aisti, että joukkue on 
askeleen edempänä vii-
mevuotiseen verrattuna. 
Harjoituspelit sujuivat 
jo perinteiseksi muodos-
tunutta HJK-peliä lukuun 
ottamatta numerollisesti 
hyvin. 

Cupin lohkovaiheen 
ensimmäisessä ottelus-
sa Superettanin Varberg 
kaatui selvästi, vaik-
ka peli ei aivan uomis-
sa ollutkaan. Toisessa 
ottelussa sairasaallon yli 
pyyhkäissyt Bajen jäi 
yllättäen vierastasuriin 
1-divisioonan Eskilsmin-
neä vastaan. Lohkovoitto 
varmistui viimeisessä pe-
lissä Dalkurdia vastaan 
helposti. 

C u p i n 
puolivälierissä vasta-
an paikallispelissä tuli 
Djurgården, joka tiputti 
aneemisesti pelanneen 
Bajenin jatkosta rank-
karikisan jälkeen.

H a m m a r b y n 
puolustuspelaaminen 
on ollut vakaammal-
la pohjalla kuin edel-
liskauden alla, vaikka 
puolustuslinja kokikin 
suuria menetyksiä tal-
ven siirtoikkunan aikana. 
Vain vuoden Bajenis-
sa viipynyt vasen laita-
puolustaja Neto Borges 
myytiin Belgian liigan 
KRC Genkiin seuran en-
nätyssummalla (reilut 20 
miljoonaa kruunua). Kun 
vielä suuren vaikutuksen 
faneihin ja lähes jokai-
sella paikalla Bajenissa 
pelannut Bjørn Paulsen 

myytiin 2. Bundesliigan 
FC Ingolstadt 04:ään, oli 
puolustuslinja rakennet-
tava taas osaksi uusik-
si. 

Ensitöikseen urhe-
ilujohtaja Jesper Jans-
son paikkasi Borgesin 
myynnin hommaamalla 
Östersunds FK:ssa pit-
kään pelanneen Dennis 
Widgrenin vasemman 
puolustajan paikalle 
sekä Borgesin aiem-
masta seurasta samalle 
paikalle istutetun Jean 
Carlos de Briton. Pauls-
enin paikalle keskus-
puolustukseen Bajen ki-
innitti tammikuussa 18 
vuotta täyttäneen Kos-
sounou Odilon, joka 
siirtyi seuraan viime 
kaudella Bajenista Gen-
kiin siirtyneen Joseph 
Aidoon jalanjälkiä seur-
aten afrikkalaisesta 
yhteistyöseurasta. 

Lisäksi joukkue 
kiinnitti puolustukseen 
apuvalmentaja Joakim 
Björklundin Espanjas-
sa jalkapallo-oppinsa 
pääasiassa saaneen pojan 
Kalle Björklundin, joka 
valitettavasti kuitenkin 
kuntouttaa polveaan kes-
ään asti.

Keskikentältä hyök-
käyssuuntaan poistuivat 
seuraikoni Bakircioglün 
lisäksi jo kesän aika-
na lähtökuopissa ollut 
Hamad sekä vain puo-
li kautta seurassa viih-
tynyt Barny. Korvaajiksi 
keskikentälle löytyivät 
”bosmanneina” Helsing-
borg IF:n Superettanista 
Allsvenskaniin hyvillä 
tehoilla nostanut Darijan 
Bojanić, sekä puolesta-
an Allsvenskanista Su-

perettaniin tippuneen 
B r o m m a p o j k a r n a n 
vauhtihirmu Tim Söder-
ström. 

Kun vielä verkkoon 
ui nuorena Liverpooli-
in siirtynyt ja sieltä Ful-
hamiin yhdessä Lauri 
Dalla Vallen kanssa vai-
htanut 27-vuotias Alex-
ander Kačaniklić (FC 
Nantes), vaikuttaa että 
menetykset keskikentällä 
on onnistuttu paik-
kaamaan hyvin. 

Pieniä harmaita 
hiuksia tuo toki, kak-
si kautta keskikentän 
puolustavana miehenä 
Allsvenskania hal-
linneen, Serge-Junior 
Martinsson Ngoualin 
(Junior) kesään saakka 
kestävä polvileikkauk-
sesta toipuminen. Kes-
kikentän ja hyökkäyksen 
välimaastossa liikkuva 
Muamer Tankovic otti 
ison askeleen viime 
kaudella eteenpäin ja sa-
manlaista vastuunkantoa 
on nähty harjoituskaudel-
lakin.

Hyökkäysosas to 
säilyi muuttumattoma-
na lähes kauden alkuun 
saakka, mutta viime vu-
oden tapaan aivan kaud-
en kynnyksellä alkoi 
tapahtua. Viime kaudel-
la kolmen hyökkääjän 
keskimmäistä paikkaa 
piti itsellään 13 maalia 
viimeistellyt Djurdjic. 
Balkanilaista tempera-
menttia omaavan Djurd-
jicin paikka hyvän viime 
kauden jälkeen on ol-
lut kuitenkin kysymys-
merkkinä kauden lähes-
tyttäessä, ja siirtohuhut 
muualle ovat lisänneet 
vettä myllyyn. 

Yhtään kysymys-
merkkejä ei vähennä 
se, että Bajen hommasi 
Venäjän liigan FC Ros-
tovissa Valeri Karpinin 
koirankoppiin joutuneen 
islantilaisen Vidar Örn 
Kjartanssonin. Kaudella 
2016 Krjartansson teki 
tuhojaan Allsvenskanissa 
Malmön riveissä tehden 
14 maalia 19 pelissä. Sen 
jälkeen mies paukutteli 
maaleja vielä Maccabi 
Tel Avivin riveissä en-
nen siirtymistä Venäjälle. 
Islantilainen tulee ensin 
neljän kuukauden lain-
asopimuksella Bajeniin 
venäläisten päätöksellä, 
mutta kaikki on auki 
vielä tulevaisuuden suh-
teen. 

Lisäksi samana 
päivänä, pari viikkoa 
ennen kauden alkua 
Hammarby kiinnitti 
myös Ruotsin yhden ki-
innostavimman hyök-
kääjälupauksen, vas-
ta 18-vuotiaan Filston 
Mawanan. Malmön 
kasvatti tulee TSG Hof-
fenheimista, jossa nuo-
rukainen on kuntout-
tanut itsensä kuntoon 
pahan polvivamman jäl-
keen.

Harjoituspeleissä 
maaliahneimpana on 
esiintynyt kesken viime 
kauden tullut Rodić. 
Viime kaudella kovia te-
hoja odotetulta ja täysin 
maaleitta jääneen nor-
jalaisen suurlupauksen 
Sander Svendsenin har-
joituspelien otteet ovat 
herättäneet taas uusia 
odotuksia. Kun mies sai 
cupissa maalihanatkin 
auki yli vuoden tauon 
jälkeen, voidaan häneltä 

Vidar Örn Kjartansson. Kuva: fotbolti.net



odottaa uutta tulemista. 
Lisäksi viime vuonna pe-
li-ilonsa takaisin saanut 
kokenut Imad Khalili tuo 
jatkuvuutta uudistettuun 
hyökkäykseen.

Maalivahtiosastolle 
Bajen hankki, kesään 
saakka olkapääleikkauk-
sesta toipuvan Johan 
Wilandin korvaajaksi, 
Allsvenskaniin nous-
seesta AFC Eskilstunasta 
AS Roman kasvatin Gi-
anluca Curcin, jolla on 
vyöllään 186 Serie A:n 
ottelua Romassa, Samp-
doriassa, Sienassa ja Bo-
lognassa. Viime kauden 
lopulla muutaman pelin 
torjunut Davor Blažević 
on toki osoittanut tason-
sa tolppien välissä, kun 
siihen mahdollisuuden 
sai.

Bajenissa on 
u rhe i l u to imen joh t a -
ja Janssonin johdolla 
pyritty rakentamaan voit-
tajamentaliteettia. Hama-
din värvääminen kaksi 
vuotta sitten oli iso askel 
uuteen suuntaan, joka 
toi imua Hammarbyhyn 
pelaajarintamalla. 

Ennen viime kauden 
alkua olleet kovat puheet 
mestaruudesta nauratti-
vat muita, mutta puheet 
hieman hiljenivät hyvän 
alkukauden jälkeen. 
Viime kauden jälkeen 
Bajen on menettänyt 
kokoonpanostaan kolme 
kovaa johtojahahmoa 
Bakircioglun, Hamadin 
ja Paulsenin poistuttua 
joukkueesta. Nykyisessä 
joukkueessa voittajamen-
taliteettia tuovat omalla 
esimerkillään Djurdjic, 
joka tosin saattaa vielä 
vaihtaa maisemaa en-

nen kauden alkua, sekä 
kesään asti loukkaantu-
neiden kirjoissa olevat 
Wiland ja Junior. 

Suuri kysymys 
onkin, ketkä onnistuvat 
nousemaan johtajahah-
moiksi, joita joukkue 
selvästi kaipaa? Ainakin 
Djurgårdenia vastaan 
pelatun cupin pelin pe-
rusteella.

Jos viime kaudella 
Bajen pelasi koko kauden 
käytännössä 4-2-3-1-tak-
tiikalla, on Billborn ker-
tonut tulevalla kaudella 
olevan enemmän jous-
tavampi taktiikan suh-
teen. Maalivahtiosasto 
vaikuttaisi ainakin olevan 
kunnossa, vaikka Wiland 
palanneekin vasta kesällä 
tolppien väliin. Blažević 
ja Curci ovat pelanneet 
kauden alla puoliksi 
ottelut, mutta toden-
näköisesti kaava kallistuu 
heikohkossa fyysisessä 
kunnossa Bajeniin talvel-
la tulleen Curcin puoleen. 
Toki harjoituspeleissä ja 
kauden alla Blažević on 
seisonut enemmän tolp-
pien välissä.

P u o l u s t u s l i n j a n 
koostumus on hieman 
auki, sillä alustavasta 
topparikaksikosta Mads 
Fenger on pelannut vii-
meisissä cupin peleissä 
keskikentän pohjalla ja 
näin Fällmanin kaksikok-
si on noussut hyvän har-
joituskauden pelannut 
Odilon. Oikea laitapa-
kin paikalle on kiveen 
hakattu Sandbergin nimi, 
mutta vasemman pakin 
paikka on vielä hieman 
auki. Loukkaantumisista 
toipuva Widgren ottanee 
terveenä paikan ennen 

uutta brassipakki Jean 
Carlosta. Puolustuslin-
jan jokaiselle paikalle 
Bajen voi heittää Mats 
Solheimin, jonka merki-
tys joukkueessa on ennen 
kaikkea hengenluojana 
todella iso. IFK Götebor-
gissa syksyn lainalla ollut 
Degerlund pystyy myös 
paikkaamaan menetyksiä 
hyvin.

Keskikenttä aiheut-
taa Bajenille harmaita 
hiuksia Allsvenskanissa 
keskikenttää hallinneen 
Juniorin loukkaan-
tumisen takia. Hurjan 
työn keskikentällä te-
kevä Junior ottaa pallot 
pois vastustajilta vähillä 
virheillä antaen muille 
vapaammat kädet. Ju-
niorin rinnalla viime 
kaudella paikan otti niin 
ikään kovasti raatava 
Jeppe Andersen, joka on 
ollut harjoituskaudella 
Bajenin tärkein pelaaja. 
Sekä Andersen että Junior 
pystyivät myös avaamaan 
peliä keskikentällä, joka 
harjoituskaudella on nyt 
jäänyt liiaksi Andersenin 
harteille. 

Juniorin korvaaja 
on vielä kysymysmerk-
ki, sillä paikalla ovat 
kokeilleet Fengerin lisäk-
si Söderström sekä melko 
verkkaisesti kentällä har-
joituspeleissä liikkunut 
Bojanic, jota on kuiten-
kin peluutettu enem-
män hyökkäävämmässä 
roolissa. Monesti Bajenin 
keskikentän puolustavan 
rooliin on istutettu kaksi 
miestä ja kolmas on saa-
nut vapaamman roolin. 
Tämän vapaamman rool-
in kantoi viime kaudella 
hyökkäyksen takana Tan-

kovic, joka tulee jatka-
maan kyseisellä paikalla 
myös tällä kaudella.

Hyökkäyksessä ke-
skimmäisen paikan ottaa 
todennäköisesti sarjan 
kynnyksellä tullut Kjar-
tansson, vaikka mies 
vain kesään asti ulottu-
valla lainasopimuksella 
pelaakin. Koska viime 
kaudella 13 maalia vii-
meistellyt Djurdjic ei 
kyllä penkillä kauan viih-
dy, on Bajenin joko pelat-
tava kahdella kärjellä tai 
sitten Djurdjic vaihtaa 
maisemaa juuri ennen 
kauden alkua. 

Muutoin kyseiselle 
paikalle Bajenilla ei ole 
tällä hetkellä heittää sa-
manlaisia miehiä, jotka 
palloa maaliin laittaisivat 
kovalla prosentilla. 

Cupin pelissä 
Djurgårdenia vastaan Ba-
jenin hyökkäys oli uusien 
laitamiesten osalta todel-
la hampaaton. Erityisesti 
laidan syöttökombinaa-
tiopeli oli vaatimatonta, 
kun pelaajilla oli liian 
kiire toimittaa palloa 
maalille. Näin ollen, 
mikäli kauden alun vii-
meisissä harjoituspe-
leissä ei suurta parannus-
ta ilmene, tulevat laidalla 
viilettämään edelliskaud-
en pelaajat, joille pe-
li-idea on tutumpi. 

Viime kaudella 
Allsvenskanin maaleit-
ta pelannut Svendsen on 
näyttänyt harjoituspe-
leissä pirteältä ja vuoden 
kokeneempana voi teh-
dä tällä kaudella uuden 
läpimurron. Toiselle laid-
alle viime kauden pelaa-
jista on tarjolla kokenut 
Khalili, joka tuo rauhalli-

suutta peliin sekä Rodić, 
joka tuo vauhtia laidalle. 
Todennäköisesti myös 
isopalkkaisen Ruotsiin 
palanneen Kačaniklićin 
paikaksi ei ole suunnitel-
tu vaihtopenkkiä, joten 
ruuhkaa laidoille on. 
Mielenkiintoisen lisän 
tuo oma kasvatti Leo 
Bengtsson, jonka odo-
tetaan ottavan askeleen 
ylöspäin.

Talven harjoituspe-
leissä helpompia jouk-
kueita vastaan hyök-
käyskombinaatiot ovat 
toimineet paremmin kuin 
cupin pelissä Djurgårde-

nia vastaan. Tämän 
vuoksi vaikuttaakin, 
että Bajen tarvitsi tässä 
vaiheessa kautta enem-
män harjoituspelejä lait-
tamaan pelinsä kuntoon 
kuin tuloksesta pelatta-
via cupin pelejä. Viime 
vuonna Bajen sai laitet-
tua pelinsä kuntoon cu-
pin jälkeen ja kauden al-
kaessa homma toimi. Nyt 
tähdätään varmasti sa-
maan, ja mielenkiinnolla 
jäämmekin odottamaan, 
mitä tuleman pitää.

Kauden alla Ba-
jen-faneilla on tunnetu-
sti suuret toiveet. Tälle 

kaudelle toiveet olisivat 
varmasti olleet hyvän 
viime kauden jälkeen 
taivaissa, jos cup-taival 
olisi jatkunut hyvillä 
otteilla. Mutta heikon 
pelin jälkeen suurim-
mat odotukset tippuivat 
hieman, ja Bajen pääsee 
rauhallisemmin keskit-
tymään Allsvenskan-kau-
teen, ilman ylisuuria odo-
tuksia.

Jos Bajen onnistuu 
löytämään Juniorin pois-
saolon ajaksi ratkaisun, 
kasvavat mahdollisuu-
det hyvästä kaudesta 
huomattavasti. Toinen 

ratkaistava asia on maa-
lintekijöiden löytyminen 
Kjartanssonin ja Djurd-
jicin rinnalle, jotta Ba-
jenin hyökkäys ei olisi 
liian helposti luettavissa. 
Vaikka kysymysmerkke-
jä on ilmassa, niin se on 
selvää, että Bajen-fanit 
tulevat seisomaan omien-
sa takana. 

Hammarby on 
myynyt lähes 15 000 
kausikorttia ennen kaud-
en alkua ja viime kauden 
lähes 24 000 yleisöke-
skiarvoon voidaan taas 
yltää.

@JukkaMaattala

Serge-Junior Martinsson Ngouali. Kuva: hammarbyfotboll.se



1 [MV] Johan Wiland SWE

Allsvenskan-tilastot 1 500 000 SEK

2018 25 (0) 38 (24-01-1981) 2019

Yht. 152 (0) 188 cm 78 kg

2 - Viime kaudella sarjan parhaita maalivahteja, kuten ollut 
useita vuosia. Olkapäävamma pitää miehen poissa ainakin 
kesään saakka.

7 [H] Imad Khalili SWE

Allsvenskan-tilastot 4 000 000 SEK

2018 21 (3) 31 (03-04-1987) 2019

Yht. 133 (27) 182 cm 81 kg

3 - Viime kaudella uuden kevään löytänyt kokenut pelimies. 
Näyttää verkkaiselta, mutta rytmittää älyllään peliä. Avaa 
enemmän penkillä kuin kentällä?

28 [P] Jean Carlos de Brito (UUSI) BRA

Allsvenskan-tilastot 1 500 000 SEK

2018 0 (0) 23 (09-06-1995)

Yht. 0 (0) 171 cm 65 kg

2 - Brasilian alasarjoista tullut pelaaja, joka on valmiimpi 
kuin viime kaudella pelannut ja Genkiin myyty Borges. Kärk-
kyy peliaikaa Widgrenin takana.

25 [MV] Davor Blazevic SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 5 (0) 26 (07-02-1993) 2019

Yht. 23 (0) 190 cm 88 kg

2 - Pelasi viime kaudella viisi viimeistä peliä Wilandin lou-
kattua. Osoitti pystyvänsä pelaamaan tällä tasolla, mutta 
jäänee penkille kokeneempien takana.

77 [P] Mats Solheim NOR

Allsvenskan-tilastot 2 500 000 SEK

2018 15 (0) 31 (03-12-1987) 2019

Yht. 134 (10) 178 cm 76 kg

2 - Kentälle päästyään antaa aina kaikkensa ja täyttää saap-
paat. Suurempi merkitys miehellä pukukopissa, jossa rent-
outtaa tunnelmaa jekuillaan!

14 [H] Tim Söderström (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 1 000 000 SEK

2018 20 (0) 25 (04-01-1994) 2020

Yht. 22 (0) 188 cm 76 kg

3 - Brommapojkarnasta tullut vauhtikone, jonka pelipaikka 
vielä hieman auki. Keskikentän ja hyökkäyksen miehiä. Voi 
ottaa myös avauskokoonpanon paikan.

27 [MV] Gianluca Curci (UUSI) ITA

Allsvenskan-tilastot 2 000 000 SEK

2018 0 (0) 33 (12-07-1985) 2019

Yht. 0 (0) 191 cm 88 kg

3 - Serie A -kokemusta omaa maalivahti, joka tuli Eskilstu-
nasta kesään asti ulottuvalla sopimuksella. Fysiikan kanssa 
eniten tekemistä, ykkönen silti.

- [P] Kalle Björklund (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 19 (31-05-1999) 2020

Yht. 0 (0) - cm - kg

1 - Apuvalmentaja Joakim Björklundin poika, joka on polvi-
vamman vuoksi poissa ainakin kesään asti. Saanut Valen-
cian akatemiassa pelaajakoulutuksensa.

17 [H] Vidar Örn Kjartansson (UUSI) ISL

Allsvenskan-tilastot 10 000 000 SEK

2018 0 (0) 29 (11-03-1990) 6/2019

Yht. 19 (14) 187 cm 82 kg

4 - Rostovista kesään asti ulottuvalla lainalla tullut islanti-
lainen on hankittu tekemään maaleja. Kolme vuotta sitten 
Malmössä 19 ottelussa 14 maalia.

2 [P] Simon Sandberg SWE

Allsvenskan-tilastot 3 500 000 SEK

2018 23 (0) 24 (01-01-1994) 2019

Yht. 84 (1) 186 cm 77 kg

 4 - Ilman loukkaantumisia avaa aina oikeana puolustajana. 
Vauhtia löytyy laitapelaamiseen, Billbornin mukaan mah-
dollisuuksia aina maajoukkueeseen asti.

6 [K] Darijan Bojanic (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 3 000 000 SEK

2018 0 (0) 24 (28-12-1994) 2022

Yht. 82 (11) 186 cm 74 kg

3 - Helsingborgissa Superettanin vuoden pelaajaksi pelaa-
jien kesken äänestetty peluri hankittiin tekemään “pisteitä” 
ja antamaan ratkaisevia syöttöjä.

21 [H] Muamer Tankovic SWE

Allsvenskan-tilastot 15 000 000 SEK

2018 30 (7) 24 (22-02-1995) 2020

Yht. 42 (8) 180 cm 74 kg

4 - Aloitti viime kaudella jokaisen pelin löytäen myös tehon-
sa. Suuressa vastuussa vapaassa roolissa kärjen takana 
menestyksen kannalta myös tänä vuonna.

3 [P] Dennis Widgren SWE

Allsvenskan-tilastot 5 500 000 SEK

2018 22 (2) 25 (28-03-1994) 2022

Yht. 79 (2) 175 cm 72 kg

3 - Östersundista vasemmaksi puolustajaksi hankittu pelaa-
ja, joka on kärsinyt pienistä vaivoista harjoituskaudella. Kun-
nossa ollessa avauskokoonpanossa.

8 [K] Jeppe Andersen DEN

Allsvenskan-tilastot 6 000 000 SEK

2018 26 (1) 26 (06-12-1992) 2020

Yht. 41 (1) 178 cm 67 kg

4 - Harjoituspelien paras pelaaja. Ottanut entisestä suurem-
paa roolia keskellä Juniorin poissaollessa. Raastaa kovasti, 
mutta osaa avata peliäkin hyvin.

40 [H] Nikola Djurdjic SRB

Allsvenskan-tilastot 10 000 000 SEK

2018 27 (13) (01-04-1986) 2021

Yht. 50 (28) 169 cm - kg

4 - Viime vuonna 13 maalia. Kjartanssonin tulon myötä voi 
löytyä myös laidalta. Härkämäisesti töitä kentällä, joskun ai-
heuttaen ongelmia joukkuepeliin.

4 [P] Kossounou Odilou (UUSI) CIV

Allsvenskan-tilastot 1 000 000 SEK

2018 0 (0) 18 (04-01-2001) 2022

Yht. 0 (0) 188 cm - kg

3 - Vasta 18-vuotias norsunluurannikkolainen herättynyt 
suurseurojen kiinnostuksen harjoituspelien otteilla. Vahva ja 
rohkea palloa, avauksessa välillä.

11 [K] Vladimir Rodic MNE

Allsvenskan-tilastot 5 000 000 SEK

2018 14 (3) 25 (07-09-1993) 2021

Yht. 35 (8) 177 cm 71 kg

3 - Viime kesänä vasta tulleella syksy meni opetellessa 
vauhdikkaalta laiturilta. Taistelee oikean laidan hyök-
käävästä roolista. Mielialapelaaja.

- [H] Filston Mawana (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 1 000 000 SEK

2018 0 (0) 19 (21-03-2000) 2021

Yht. 0 (0) 169 cm - kg

1 - Ruotsin kuumimpia hyökkääjälupauksia, joka siirtyi 
Malmöstä kaksi vuotta sitten Hoffenheimiin. Toipunut louk-
kaantumisesta, aloittaa varovasti.

5 [P] David Fällman SWE

Allsvenskan-tilastot 4 000 000 SEK

2018 27 (0) 29 (04-02-1990) 2020

Yht. 138 (1) 187 cm 84 kg

3 - Viime kaudella Kiinasta tullut jykevä pakki otti paikkansa 
vasempana topparina. Pelaa varmasti ja avaa kohtuullisesti 
ollen avauskokoonpanon miehiä.

16 [K] Leo Bengtsson SWE

Allsvenskan-tilastot 2 000 000 SEK

2018 10 (0) 21 (17-021998) 2021

Yht. 28 (0) 179 cm 62 kg

2 - Oma kasvatti, jonka läpimurtoa odotetaan. Tällä hetkellä 
tuo vaihtomiehen roolista kentälle vauhtia.

13 [P] Mads Fenger DEN

Allsvenskan-tilastot 5 000 000 SEK

2018 19 (2) 29 (10-09-1990) 2020

Yht. 29 (2) 185 cm 79 kg

3 - Kokenut tanskalainen, joka pelannee enimmäkseen 
topparina. Tarvittaessa tuuraa keskikentän pohjan puolus-
tavassa roolissa, taitaa myös maalinteon.

19 [K] Serge-Junior Martinsson Ngouali GAB

Allsvenskan-tilastot 10 000 000 SEK

2018 26 (1) 27 (26-01-1992) 2020

Yht. 115 (4) 175 cm 75 kg

2 - Terveenä ollessa hallitsee Allsvenskanissa keskikenttää, 
mutta polvivamman vuoksi sivussa ainakin kesään saakka. 
Ilman loukkaantumista vitosen mies!

23 [P] Marcus Degerlund SWE

Allsvenskan-tilastot 5 000 000 SEK

2018 6 (0) 21 (16-03-1998) 2021

Yht. 26 (0) 194 cm 80 kg

1 - Lopullista murtautumista pelaavaan kokoonpanoon odo-
tetaan vielä. Viime syksy lainassa IFK Göteborgissa, nyt 
kohtalona muutama vaihtominuutti.

20 [K] Alexander Kacaniklic (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 13 000 000 SEK

2018 0 (0) 27 (13-08-1991) 2021

Yht. 0 (0) 175 cm 71 kg

3 - Nuorena Englannin akatemioihin lähtenyt ja viidesti jopa 
Valioliigassa maalannut entinen Ruotsin maajoukkuemies 
hakee uutta nostetta uralleen.
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Bajen Fans Finland on virallinen Hammarbyn kannatusryhmä, joka toimii Suomesta käsin. Me esim-
erkiksi myymme fanituotteita, ilmoittamme Hammarbyn asioista sosiaalisessa mediassa ja tulevaisuudessa 
järjestämme matkoja Södermalmille. Ryhmään kuuluminen mahdollistaa lisäksi uusien tuttavuuksien synty-
misen yhteisen intohimon ympärille. Ryhmän pääajatus on tukea Hammarbya ja myös kansainvälistä jalkapal-
lokulttuuria.

Bajen Fans Finland -ryhmään pääsee mukaan maksamalla Bajen Fans -jäsenmaksun ja ilmoittamalla 
paikalliseksi ryhmäksi “Finland”. Jo yläjärjestö Bajen Fans tarjoaa jäsenilleen monia etuuksia, jotka lukevat 
heidän nettisivuillaan. Kaikki, jotka vähänkin kannattavat tai ovat kiinnostuneita Hammarbysta, ovat tervet-
ulleita mukaan!

Ryhmän taustalla toimii pieni porukka, jota yhdistää intohimo Bajenia kohtaan. Suunnittelememme kaik-
en itse. Toimimme sekä suomen että ruotsin kiellellä, joten kommunikointi Sinun ja ryhmän välillä kulkee su-
juvasti. Ota mehin yhteyttä, jos sinulla on kysyttää tai haluat antaa palautetta. Vastaamme mielellämme.

Facebook: Bajen Fans Finland | https://m.facebook.com/profile.php?id=185442164845166&ref=con-
tent_filter

Twitter: @BajenFansFin  | https://twitter.com/BajenFansFin
Instagram: @bajenfansfinland |  https://www.instagram.com/bajenfansfinland/

Kennedy Bakircioglu. Kuva: Kenta Jönsson/Bildbyrån



Uppsalan ylpeys 
oli kaudeksi 2017 tehnyt 
paluun Allsvenskani-
in 23 vuoden jälkeen, 
ja yllättänyt kaik-
ki päättämällä paluu-
kautensa seitsemäntenä. 
Kaupunginhallitukselta 
vihdoinkin siunauksen 
saanut stadionremontti 
oli saamassa alkunsa, ja 
Sirius näytti sementoitu-
van Allsvenskaniin.

T a l v i k a u d e l -
la nousujohteiset tun-
nelmat laantuivat, kun 
borlängeläinen Dalkurd 
oli päässyt Uppsalan 
kaupunginhallituksen 
kanssa sopuun muutos-

ta opiskelijakaupunkiin. 
Olihan kaupunki saamas-
sa uuden hienon stadi-
onin. Muutolla oli toki 
ehtonsa, eli Dalkurd jou-
tuisi pelaamaan kaudet 
2018-19 muualla kuin 
Uppsalassa. Dalkurdin 
muuttoa ei silti ymmär-
rettävästi otettu avosylin 
vastaan Siriuksessa.

Ruotsin cup ja har-
joitusottelut menivät 
myös lievästi sanottuna 
penkin alle. Seitsemästä 
ottelusta ei herunut voi-
ton voittoa. Syy oli hel-
posti selitettävissä, sillä 
kokoonpano kärsi louk-
kaantumisista, eritoten 

puolustus.
Allsvenskan alkoi 

jälleen Tele2-aree-
nalla, missä Sirius oli 
edelliskaudella sensaa-
tiomaisesti kaatanut 
Djurgårdenin. Se yllätys 
oli pelkkä haikea muis-
to, kun Hammarby teki 
selkeää jälkeä lukemin 
3-1.

Toisella kierroksella 
ahdinko sai helpotusta, 
kun Sirius voitti Elfs-
borgin Ian Sireliuksen 
lisäajan maalilla. Voitto 
antoi erityistä lohtua si-
inä valossa, että Elfsborg 
oli uuden valmentajansa 
Jimmy Thelinin kanssa 

varsin sekavassa vaihees-
sa. Kenties Elfsborgissa 
oli asiat vielä huonom-
min?

Ilonaiheet jäivät 
luonnollisesti hyvin ly-
hyeen. Josh Wicksiä 
ei enää jostain syystä 
näkynyt kokoonpanossa 
saatikka treeneissä. Maa-
littomassa tasapelissä 
Häckeniä vastaan Wick-
sin poissaolo oli selitetty 
henkilökohtaisilla syillä. 
Myöhemmin Sirius piti 
tiedotustilaisuuden, jos-
sa kerrottiin Wicksin an-
taneen positiivisen näyt-
teen kokaiinin käytöstä 
Hammarby-tappion jäl-

keen. 
Yhtäkkiä Siriuk-

sella ei ollutkaan yk-
kösveskaria eikä kak-
kosveskariakaan, sillä 
Lukas Jonsson oli 
lainalla Norjassa. Kol-
mosveskari Gustav Ny-
bergistä ei ollut vielä 
ottamaan vastuuta, joten 
apumaalivahtivalmenta-
ja Karim Fegrouch sai 
tehdä paluun tolppien 
väliin. Siirtoikkunakaan 
ei ollut lähelläkään olla 
auki, joten vapailta mark-
kinoilta Sirius joutui 
värväämään 39-vuotiaan 
Joakim Wulffin.

Tuon Häcken-tasur-

in jälkeen Sirius ajautui 
lähes uskomattomaan 
s y ö k s y k i e r t e e s e e n . 
Seuraavasta kahdeksasta 
ottelusta ennen MM-tau-
koa Sirius hävisi seit-
semän, pelaten tasan 1-1 
vain Trelleborgia vasta-
an.

Puolustus oli aivan 
sekaisin eikä veskariti-
lanne ollut helpottumas-
sa. Maalivahtivalmentaja 
Karim Fegrouch teki 
vielä paluun tolppien 
väliin viimeiseen ottelu-
un ennen MM-taukoa. 
Marokkola isvalmen-
tajalla ei ollut mitään 
hävettävää alkukauden 

esityksissä, eikä Sirius 
häneen kaatunut. Stadi-
on oli remontissa ja kat-
sojaluvut surkeat. Tästä 
ei enää pystynyt nouse-
maan, eihän?

Vaan miten kä-
vikään MM-tauon jäl-
keen. Syyskaudella Sir-
ius vahvistui Örebrosta 
tutulla Mohammed Saei-
dilla, lainasta palanneella 
maalivahti Jonssonilla, ja 
ennen kaikkea Portugalin 
liigan Belenensesistä saa-
puneella Robert Åhman 
Perssonilla, joka lupasi 
Siriuksen säilyttävänsä 
sarjapaikkansa.

MM-tauon jäl-

OTTELUOHJELMA
Maaliskuu
31/3 Kalmar FF (v)

Huhtikuu
8/4 AFC Eskilstuna (k)
14/4 AIK (v)
20/4 Malmö FF (k)
24/4 Falkenbergs FF (v)
27/4 IF Elfsborg (k)

Toukokuu
4/5 IFK Göteborg (k)
10/5 Hammarby IF (v)
15/5 GIF Sundsvall (k)
19/5 BK Häcken (k)
26/5 Örebro SK (v)

Kesäkuu
2/6 Djurgårdens IF (k)
30/6 IFK Norrköping (v)

Heinäkuu
7/7 Östersunds FK (k)
14/7 Helsingborgs IF (v)                          
21/7 Malmö FF (v)       
28/7 AIK (k)

Elokuu
4/8 BK Häcken (v)
11/8 Djurgårdens IF (v)
18/8 IFK Norrköping (k)
25/8 Örebro SK (k)

Syyskuu
1/9 IF Elfsborg (v)     
15/9 Falkenbergs FF (k)
22/9 IFK Göteborg (v)                        
25/9 Hammarby IF (k)
29/9 GIF Sundsvall (v)

Lokakuu
6/10 Helsingborgs IF (k)
20/10 Östersunds FK (v)
27/10 AFC Eskilstuna (v)

Marraskuu
2/11 Kalmar FF (k)

Kierroksien 11-30 
ottelupäivät päätetään 
myöhemmin keväällä.

Kuva: siriusfotboll.se



keen Sirius toki hävisi 
selkeästi niin Malmölle 
kuin Sundsvallille, mut-
ta nousi siitä neljän 
ottelun voittoputkeen, 
josta mieleenpainuvin 
oli 3-2 kotivoitto IFK 
Göteborgia vastaan. Stu-
denternalla todistettiin 
jotain uskomatonta, kun 
kotijoukkue nousi 0-2 
tappioasemasta 3-2 voit-
toon. Tämän jälkeen Sir-
ius kaatoi elintärkeässä 
vierasottelussa Dalkur-
din 1-3.

Loppusyksy eteni 
tasaisemmassa tahdissa. 
Trelleborg oli jäämässä 
aivan selkeäksi jumbok-
si, Dalkurdissa elettiin 
yhtä sekavia aikoja kuin 
AFC:ssä edelliskaudella, 
eikä BP ollut tekemässä 
nousua, vaikka portu-
galilainen kohuvalmen-
taja olikin potkittu pihal-

le.
Sarjapaikan säi-

lyttäminen vaati lopulta 
yllättävän vähän. Sirius 
päätti kauden 30 pisteel-
lä, neljän pisteen turvin 
BP:hen. Kausi päät-
tyi isoon helpotukseen, 
eikä ensi kaudesta voi-
si mitenkään tulla yhtä 
painajaismainen.

Kauden päätteeksi 
oli valmentajakaksik-
ko Kim Bergstrandin 
ja Thomas Lagerlöfin 
aika jättää seura. Sirius 
oli ollut duon komen-
nuksessa jo kaudesta 
2012 lähtien, mistä alkoi 
nousu Norrettanista aina 
Allsvenskaniin.

Vaikka fanit jät-
tivätkin ikonisen duon 
haikein mielin, oli 
marraskuussa kevyttä 
positiivista jännitystä ja 
seitinohutta optimismia 

ilmassa. Nyt olisi oik-
easti muutoksen aika, 
Sirius ei olisi enää yhtä 
kuin KB & TL. Ja se op-
timismi sai jatkua, kun 
seura joulukuussa esitte-
li Kalmarista epäreilusti 
potkitun Henrik Ryd-
strömin sekä U21-jouk-
kuetta luotsanneen Mir-
za Jelečakin uudeksi 
valmentajaparikseen. 
Näistä Rydström olisi 
”bergströminä”, eli ain-
akin näennäisesti isom-
massa roolissa.

Valmentajakaarti sai 
myös uutta väriä Johan 
Holmströmistä, jolla on 
19 vuoden kokemus fy-
siikkavalmentajana Gef-
lessä. Loukkaantumisten 
määrä ja laatu on ollut 
kahden viimeisen - eten-
kin edellisen - kaud-
en iso murheenkryyni, 
joten toiveissa on Hol-

mströmin vaikuttavan 
loukkaantumissumaan 
positiivisesti.

Dalkurdista saapui 
myös rutinoitunut top-
pari Kebba Ceesay, joka 
on ennenäkemätön ke-
skuspuolustaja Siriuk-
sessa. Nopea ja fyysinen 
Ceesay on kovin kaivattu 
Siriuksen puolustukseen, 
jossa on lähinnä ollut 
kankeita stereotyyppisiä 
toppareita.

Positiivisuus haipui 
hiljalleen, kun Moses 
Ogbu, joukkueen ainoa 
vaara hyökkäyksessä, ei 
ollut saamassa arvoistan-
sa korvaajaa. Kultti-
pelaaja, hyökkäyksen 
sielu, kapteeni ja artisti 
ei jatkanut sopimusta-
an seuran kanssa, vaan 
lähti Saudi-Arabiaan 
tekemään eläketiliä. 
Ogbun positiivinen per-

soona ”We don’t com-
plain, we give thanks” 
sitaatteineen merkitsi pal-
jon koko seurayhteisölle 
vaikeina aikoina.

Tilipäätöstä odotel-
tiin kynnet pureskeltuina 
ja hiukset revittyinä, sillä 
stadionremontin sekä 
heikkojen tulosten aiheut-
tamat surkeat yleisötu-
lot olivat muiden muas-
sa takaamassa selkeää 
miinustulosta vuodelta 
2018.

Hankintalista oli siis 
jäämässä todella lyhyek-
si, vaikka useampaakin 
osastoa oli selkeästi vah-
vistettava. Tämän lisäksi 
Malmö FF haastoi Siri-
uksen oikeuteen, vaatien 
rahoja takaisin Kingsley 
Sarfon kaupasta. Sarfo 
ei ehtinyt montaa ottelua 
taivaansinisissä pelata, 
kun hänet tuomittiin kah-

desta alaikäisen raiskauk-
sesta.

Ennen kuin harjoitu-
sottelukausi alkoi ottelul-
la Örebrota vastaan, 
värväsi Sirius hyökkääjä 
Adam Ståhlin Dalkurd-
ista kolmivuotisella 
sopimuksella. Kom-
munikaatio julkistuk-
sen yhteydessä signaloi 
varsin selkeästi, miten 
heikossa jamassa seura 
taloudellisesti on. Hyök-
käykseen ei ole mitään 
syytä odottaa yhtään 
Ståhlia meritoituneem-
paa vahvistusta.

Örebrossa Sirius 
hävisi 3-2 ja Portugalin 
leirillä tuli tappio kore-
alaisseura Jeonnamille 
lukemin 0-1. Rydström 
ilmaisi selkeästi harjoi-
tusotteluiden olleen ti-
laisuuksia kokeilla eri 
ideoita ja pelipaikkoja. 

Vahvimmin se näkyi 
muodostelmassa, jonka 
Rydström on muuttanut 
Allsvenskania domi-
noivaan kolmen topparin 
linjaan.

3-4-3 muodostel-
ma jatkui cupissa, missä 
Sirius voitti aluksi Karl-
stadin vieraissa 1-2. 
Maalivahti Lukas Jons-
son hörppäsi pahemman 
kerran, mikä lisäsi kan-
nattajien epäuskoa entis-
estään. Sirius hävisi sit-
ten viime kaudelta tutulla 
4-4-2 formaatiolla koto-
na Superettanin Halm-
stadille 1-2. Viimeiseksi 
jääneessä cupmatsissa 
tuli 3-0 vierastappio Ös-
tersundissa, eikä jatkoon 
meno ollut oikeastaan 
missään vaiheessa ajan-
kohtaista.

Vaikka seuraavas-

ta ottelusta tulikin 4-2 
voitto Superettanin Bra-
gea vastaan, ei optimis-
mille ole jätetty juuri 
lainkaan tilaa, kun BP:n 
kanssa nuhjattiin maali-
ton tasapeli. Päivä ennen 
BP-tasuria julkaisi seura 
sopimuksen kokeneen 
maalivahdin John Al-
vbågen kanssa. Jonsson 
ei tästä ilahtunut, vaan 
twiittasi olevansa pet-
tynyt päätökseen värvätä 
yksi vanha veskari lisää 
viemään hänen näytön-
mahdollisuutensa.

Valonpilkahduksia 
oli Stefano Vecchian ja 
Sam Lundholmin min-
uutit toisella puoliajalla. 
Heidän kuntoutumistaan 
täyteen ottelukuntoon on 
kuitenkin odotettava kär-
sivällisesti, jotta hyök-
käysduosta olisi isom-
paan iloon aihetta.

Kuva: Nyhetsbyrån



Rydströmin lakonis-
et litaniat ovat jo onnis-
tuneet kyllästyttämään 
Siriuksen aktiivisimmat 
kannattajat. Lässytykset 
kokeiluista talvikaud-
en otteluissa, toiveet 
taistelutahdon kasvamis-
esta ovat särähtäneet pa-
hasti korvaan, kun mitään 
kehityksen merkkejä ei 
ole nähtävissä.

E n n u s m e r k i t 
kaudelle 2019 ovat siis 
hyvin vahvasti mollivoit-
toiset, sillä nuotteja duu-
riin on ainakin juuri nyt 
mahdoton löytää.

Ogbu vei muka-
naan seitsemän maalia ja 
neljä maaliin johtanutta 
syöttöä edelliskaudelta, 
eikä hyökkäyksessä ole 
ketään Allsvenskan-kri-
teerejä täyttävää pelaa-
jaa, kun kausi käyn-
nistyy. Stefano Vecchia 
sekä Sam Lundholm ovat 
ainakin ensimmäiset ki-
errokset puolikuntoisina, 
ja ainakin jälkimmäisen 
kohdalla voi mennä 
pidempäänkin päästä 
avauskuntoon.

Kevätkauden ainoa 
hyökkäystoivo on, että 
joku Superettaniin kuulu-
vista vaihtoehdoista teki-
sikin yllättävän läpimur-
ron. Siihen kun vain ei 
toistaiseksi viittaa yhtään 
mikään.

Keskikentälle sen 
sijaan riittää tasonsa 
näyttänyttä kokene-
empaa kettua, vaikka 
jokunen tuleekin ole-
maan säännöllisesti la-
saretissa. Asia muuttuu 
kuitenkin negatiiviseksi 
siinä valossa, ettei tal-
ven aikana juuri kukaan 
muu kuin Abdul Razak 

ole pelannut säännöllis-
esti. Varakapteenina to-
imiva Christer Gustafs-
son on ihan perustason 
tekijä, kuten kapteenina 
kentällä ollessaan palu-
un tehnyt Niklas Busch 
Thor. Polven ristisiside-
vammasta vihdoin toi-
punut alle 17-vuotiaiden 
MM-pronssia voittanut 
Elias Andersson on nuo-
rekkaampi ja luovempi 
vaihtoehto keskelle.

Näiden lisäksi cu-
pin kokonaan missannut 
Robert ”RÅP” Åhman 
Persson sekä myös paljon 
sivussa ollut Philip Ha-
glund kuuluvat alkujaan 
myös keskikentälle, mut-
ta ainakin omissa toiveis-
sa näen RÅP:n topparina. 
Haglundin kymmenen 
maalia tuskin toistuu 
viime kaudelta, mutta 
miestä on leikkimielises-
ti ehdotettu jopa kärkeen 
nykytilanteessa. Mo-
hammed Saeidin CV on 
varsin vakuuttava, mutta 
mitään iloa ei hänestä ole 
ainakaan toistaiseksi ole 
ollut.

3-4-3 muodostel-
massa kun on tilaa vain 
kahdelle keskikentälle, 
odottaisin näkeväni 
Razakin sekä Bus-
ch Thorin useimmiten 
avauksessa, Gustafsso-
nin saadessa seuraavaksi 
eniten peliaikaa.

Talven kirosanasta 
”wingback” on vaikea 
sanoa, mikäli laitapa-
kit ovat edes pelanneet 
wingbackeina vai onko 
puolustuslinja sitten-
kin pikemminkin koos-
tunut viidestä pakista. 
Esimerkiksi BP:tä vas-
taan Arvidssonin pela-

tessa vasemmalla, oli 
tämän kenttäpositio 
huomattavasti alem-
pana, kuin mitä wing-
backilta odottaisi. Se ei 
sikäli ole mikään ihme, 
sillä kokoonpanossa 
on juurikin enemmän 
puolus tusor ien to i tu -
neita laitapakkeja, jotka 
eivät ravaa laitaa pitkin 
vaan nousevat maltilli-
seen tukeen hyökkäyk-
sessä. Juuri Arvidssonin 
kohdalla ei fyysiset omi-
naisuudet vastaa lainkaan 
wingbackin vaatimuk-
sia.

Kolmen topparin 
linjassa kiinnostavaa ja 
samalla pelottavaa on 
nähdä, ketkä siellä pelaa-
vat Ceesayn vierellä. Tim 
Björkström on aiemmin 
pelannut oikeana pakki-
na, mutta on näillä nä-
kymin avauksen oikea 
toppari. Puutteet toppa-
rina näkyvät ajoittain 
synkronoinnissa Ceesayn 
ja vasemman topparin 
kanssa. Kunhan Dan-
iel Jarl toipuu kuntoon, 
nähtäneen hänet vase-
mpana topparina, ellei 
esimerkiksi Arvidsson, 
RÅP tai Haglund vakuut-
taisi sinä aikana sillä pai-
kalla.

Maalissa Alvbåge 

on selkeä ykkönen, eikä 
Jonssonilla ole muuta 
kuin erityistapauksis-
sa asiaa tolppien väliin, 
ottaen huomioon tämän 
reaktion Alvbågen so-
pimukseen. Somessa 
valittaminen kun ei anna 
parasta kuvaa kilpai-
luhengestä.

Siinä missä viime 
kevään ahdingossa pys-
tyi kuitenkin jotenkuten 
turvallisin mielin uskoa 
parempaan syksyyn tutun 
valmentajaduon ollessa 
ruorissa, on tänä vuonna 
tilanne eri. Kaiken lisäk-
si Studenternas IP on 
pahimmassa remontissa 
tämän kauden alla, mikä 
eristää päätykatsomon 
pääkatsomosta. 

Muutosten tuoma 
epävarmuus epävarmoi-
na aikoina tehostaa ain-
akin kannattajien paris-
sa efektiä. Itse tahdon 
myös taipua epäuskoon, 
mutta pelaajarinkiä kat-
soessa analyyttisemmin 
ja sairastuvan tyhjen-
tyessä, näen Siriuksen 
säilyttävän jälleen sar-
japaikkansa.

Siis mikäli Ryd-
ström ei ole täysi 
bluffi.

@konformisten Philip Haglund. Kuva: bohuslaningen.se

Jesper Arvisson. Kuva: Björn Pettersson



1 [MV] Lukas Jonsson SWE

Allsvenskan-tilastot 1 500 000 SEK

2018 15 (0) 26 (21-10-1992) 2019

Yht. 22 (0) 191 cm 93 kg

1 - Otti ykkösveskarin paikan pakon edessä, kun Wicks 
kärähti kokaiinista. Menetti sen taas, kun seura hankki Al-
vbågen maaliin, syystäkin.

20 [K] Sherko Faiqi SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 5 (0) 19 (18-07-1999) 2021

Yht. 6 (0) 175 cm 74 kg

1 - Vasemmalla tai keskikentällä viihtyvä Faiqi lainattiin Nor-
jan divariin viime kaudella. Ei yllättäisi, mikäli menisi jälleen 
lainalle.

18 [P] Jesper Arvidsson SWE

Allsvenskan-tilastot 1 500 000 SEK

2018 20 (4) 32 (26-03-1987) 2020

Yht. 162 (23) 181 cm 77 kg

4 - Vasen pakki on yksi Siriuksen tärkeimmistä palasista. 
Puolustuksen johtaja ja vaparispesialisti. Alkukauden 2018 
poissaolo näkyi joukkueen otteissa.

30 [MV] John Alvbåge (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 1 000 000 SEK

2018 0 (0) 36 (10-08-1982) 2019

Yht. 238 (0) 187 cm 88 kg

4 - ÖSK:a ja Änglarnaa aiemmin edustanut rutinoitunut 
maalivahti on tärkeä viime hetken vahvistus. Selkeä yk-
kösveskari.

7 [K] Niklas Busch Thor SWE

Allsvenskan-tilastot 1 000 000 SEK

2018 5 (0) 33 (21-02-1986) 2020

Yht. 32 (2) 180 cm 80 kg

3 - Joukkueen kapteeni ehti jo lopettaa uransa kauden 2017 
jälkeen. Teki kuitenkin paluun viime syksynä. Kärsi talven 
aikana loukkaantumisesta.

21 [K] John Junior Igbarumah SWE

Allsvenskan-tilastot 800 000 SEK

2018 0 (0) 27 (13-02-1992) 2020

Yht. 0 (0) - cm - kg

2 - I-divarissa 17 maalia viime kaudella on kunnioitettava 
määrä, mutta laiturin rooli jäänee täydennysmieheksi. Louk-
kaantumisissa mahdollisuus.

35 [MV] Gustav Nyberg SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 21 (05-01-1998) 2020

Yht. 0 (0) 190 cm 91 kg

1 - AIK:n kasvatti pelasi viime kauden junnu-Allsvenskania. 
Edustusdebyytti edelleen tekemättä. Loukkaantunut tal-
vikauden.

10 [K] Elias Andersson SWE

Allsvenskan-tilastot 900 000 SEK

2018 0 (0) 23 (31-01-1996) 2020

Yht. 29 (2) 178 cm 74 kg

2 - Polven ristisidevamma tammikuussa 2018 pilasi kes-
kikentän koko kauden. Palasi harjoituksiin marraskuussa. 
Uusi alku uralle.

22 [K] Stefano Vecchia SWE

Allsvenskan-tilastot 1 500 000 SEK

2018 19 (1) 24 (23-01-1995) 2019

Yht. 43 (5) 184 cm 80 kg

3 - Ikuiseksi lupaukseksi jämähtäneeltä Vecchialta odoteta-
an edelleen läpimurtoa. Loukkaantumiset vaivaa taas ja on 
sivussa alkukauden.

3 [P] Karl Larson SWE

Allsvenskan-tilastot 1 000 000 SEK

2018 20 (0) 27 (28-10-1991) 2020

Yht. 47 (0) 176 cm 70 kg

3 - Rydströmin 3-4-3 muodostelmassa oikea wingback, 
mikä on ollut haastava rooli “Kallelle”. 8. kausi seurassa.
 

11 [K] Charbel Georges SWE

Allsvenskan-tilastot 1 000 000 SEK

2018 11 (1) 25 (28-09-1993) 2020

Yht. 24 (1) 179 cm 69 kg

2 - Jokapaikan höylän taso kuuluu Superettaniin, mutta 
loukkaantumiset sekä Rydströmin kokeilut tuonee jälleen 
roimasti peliaikaa.

23 [K] Philip Haglund SWE

Allsvenskan-tilastot 5 000 000 SEK

2018 27 (10) 32 (22-03-1987) 2019

Yht. 213 (33) 190 cm 85 kg

3 - Jopa kymmenen maalia viime kaudella tehnyt kokenut 
puolustava kk teki usean tasoittavan tai voittomaalin lisäa-
jalla. Tärkeä henkinen johtaja.

4 [P] Kebba Ceesay (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 2 500 000 SEK

2018 24 (1) 31 (14-11-1987) 2021

Yht. 140 (2) 177 cm 76 kg

3 - Dalkurdin sirkuksessa viime kauden viettänyt toppari saa 
jälleen ison roolin kokemuksellaan. Riittääkö taso kuiten-
kaan siihen?

13 [K] Sylvin Kayembe SWE

Allsvenskan-tilastot 500 000 SEK

2018 0 (0) 17 (06-06-2001) 2020

Yht. 0 (0) 170 cm 63 kg

1 - Norrtäljestä viime talvena värvätty laituri lainattiin saman-
tien takaisin. Harvaan jää minuutit, mikäli ei lainata jälleen 
alasarjoihin.

25 [K] Abdul Razak CIV

Allsvenskan-tilastot 2 000 000 SEK

2018 12 (0) 26 (11-11-1992) 2020

Yht. 26 (0) 191 cm 93 kg

3 - Pallovarma Razak on talvella ollut isossa roolissa. 
Rauhoittaa peliä ja osaa murtaa ensimmäisen linjan, mutta 
viimeinen ratkaisu epäonnistuu usein.

5 [P] Daniel Jarl SWE

Allsvenskan-tilastot 800 000 SEK

2018 8 (0) 26 (13-04-1992) 2020

Yht. 21 (0) 180 cm 80 kg

2 - Toppari jäänee vähälle vastuulle kolmen linjasta huoli-
matta. Vaihtoehto lähinnä keskelle Ceesayn tilalle. Louk-
kaantunut talven.

14 [K] Ian Sirelius SWE

Allsvenskan-tilastot 1 500 000 SEK

2018 25 (3) 31 (28-10-1987) 2019

Yht. 39 (5) 177 cm 78 kg

3 - Avauksen vasen wingeri alkukaudesta. Seuraikoni on 
sarjatasoon mielikuvitukseton pelipaikalleen, mutta tuottaa 
ihan kelvollisesti maalipaikkoja.

26 [K] Mohammed Saeid SWE

Allsvenskan-tilastot 3 500 000 SEK

2018 12 (1) 28 (24-12-1990) 2021

Yht. 56 (4) 170 cm 63 kg

2 - Örebrosta jenkkeihin lähtenyt Said palasi Ruotsiin 
Tanskan kautta viime kesänä. Tuolloin keskikentällä, mutta 
Rydströmin alla epäselvä rooli.

6 [P] Robert Åhman Persson SWE

Allsvenskan-tilastot 3 000 000 SEK

2018 15 (1) 32 (26-03-1987) 2021

Yht. 212 (17) 188 cm 84 kg

4 - Lissabonin Belenensesistä kesällä saapunut RÅP pelasti 
Siriuksen sekoilevan puolustuksen ja täten myös sarjapa-
ikan. Toppari Rydströmin alaisuudessa.

15 [K] Sam Lundholm SWE

Allsvenskan-tilastot 5 000 000 SEK

2018 24 (4) 25 (07-01-1994) 2021

Yht. 67 (5) 180 cm 75 kg

4 - Tanskasta toissa kaudella siirtynyt Lundholm toi rinkiin 
kaivattua luovuutta. Tulehtunut kantapää vaivannut jälleen.

9 [H] Jonas Lindberg SWE

Allsvenskan-tilastot 1 000 000 SEK

2018 11 (0) 30 (24-03-1989) 2020

Yht. 37 (1) 177 cm 71 kg

2 - GAIS:sta kesken viime kauden saapunut keskushy-
ökkääjä on todellinen “divarikärki”. Vaatimattomat tilastot 
pääsarjatasolla pelottaa.

8 [P] Tim Björkström SWE

Allsvenskan-tilastot 3 000 000 SEK

2018 24 (0) 28 (08-01-1991) 2019

Yht. 169 (3) 180 cm 76 kg

3 - Kokenut laitapakki on Rydströmin alaisuudessa siirtynyt 
toppariksi kolmen linjassa. Saattaa pelata myös wingback-
ina kauden aikana.

17 [K] Adam Ståhl (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 1 500 000 SEK

2018 11 (0) 24 (10-08-1994) 2021

Yht. 11 (0) 186 cm 74 kg

2 - Ideaali pelipaikka on vasen laitahyökkääjä, mutta voi 
olosuhteiden takia joutua myös wingbackiksi tai keskushy-
ökkääjäksi. Superettan-tasoa.

12 [H] Henry Offia NGR

Allsvenskan-tilastot 800 000 SEK

2018 3 (0) 19 (26-12-1999) 2019

Yht. 3 (0) - cm - kg

2 - Osa viime kaudesta I-divarissa lainalla. Teki talvikaudel-
la muutaman maalinkin. Kapea hyökkäysosasto voi antaa 
Offialle tilaisuuden.

16 [P] Axel Björnström SWE

Allsvenskan-tilastot 800 000 SEK

2018 15 (0) 23 (09-10-1995) 2021

Yht. 15 (0) 176 cm 65 kg

2 - Arvidssonin loukkaantuminen takasi vasemmalle pakille 
paljon peliaikaa debyyttikaudellaan. Pelaa suht paljon, vaik-
kei taso riitäkään.

19 [K] Christer Gustafsson SWE

Allsvenskan-tilastot 1 500 000 SEK

2018 23 (3) 31 (31-12-1987) 2019

Yht. 50 (6) 188 cm 84 kg

3 - Sai talvikaudella paljon peliaikaa keskikentällä. Voi pela-
ta myös vasempana wingbackina, mutta Rydströmin kokei-
luista on vaikea päätellä sen enempää.

IK Sirius - Pelaajat 2019



Norrlandsderby ei 
ole vakiintunut termi 
tietylle kahden jouk-
kueen väliselle pai-
kallisottelulle, vaan 
pikemmin yleisnimitys 
pohjoisempien seurojen 
välisille otteluille. Mutta 
oikeastaan aina, tuon ter-
min takaa on löytynyt va-
kiona yhden seuran nimi: 
GIF Sundsvall. 

Aina 1950-luvun 
puoliväliin saakka oli 
käytössä sääntö, jonka 
mukaan Gästriklandia 
pohjoisemmat seurat 
eivät saaneet osallistua 
Allsvenskaniin. Tämä 
johtui pitkälti etelän val-
ta-asemasta jalkapallo-
kartalla, ja toisaalta myös 
matkustamista haluttiin 
välttää.

Tuo sääntö kuiten-
kin kumottiin 50-luvulla, 
mutta vasta vuonna 1964 
niin sanottu Norrlands-
fönsteret aukesi GIF 
Sundsvallin noustessa 
Allsvenskaniin. 

Giffarna onkin ol-
lut pohjoisen pääedu-
staja Allsvenskanissa 
18 pääsarjakaudellaan. 
Muiden seurojen vi-
erailut ovat olleet pal-
jon lyhyempiä ja satun-
naisempia. Vasta 2015 
Allsvenskaniin nous-
sut Östersund näyttäisi 
jääneen pääsarjatasolle 
pidemmäksi aikaa.

Termi Norrlands-
derby on ollut käytössä 
jo 60-luvulta lähtien, 
kun GIF Sundsvall, IFK 
Holmsund ja IFK Luleå 

ottivat toisistaan mittaa 
silloisessa II-divisioon-
assa.  

Vuonna 1966 GIF 
Sundsvallin & Holmsun-
din välinen taisto päätty 
lukemiin 2-3

Sundsvallissa pelat-
tiin toki niitä oikeitakin 
paikallispelejä, sillä IFK 
Sundsvall teki 70-luvl-
la rakettimaisen mars-
sin aladivisioonista aina 
Allsvenskaniin asti. 
24.5.1972 oli historial-
linen päivä, sillä tällöin 
kaupungin seurat iskivät 
yhteen II-divisioonas-
sa. Idrottsparkenille oli 
tullut 2 500 maksanut-
ta katsojaa todistamaan, 
kun Giffarna voitti IFK:n 
4-1, Sören Isakssonin 
kahdella maalilla. IFK:n 

voittaessa syksyn pelinsä 
1-0, oli paikalla vaivaiset 
628 katsojaa. 

Joukkueet jatkoivat 
samassa sarjassa ja pai-
kallisotteluiden kiinnos-
tavuus vain jatkoi kas-
vamistaan. 

Vuoden 1973 
molempia derbyjä seur-
asi yli 6 000 katsojaa, 
ja seuraavan vuoden 
elokuussa päästiin vielä 
komeampiin lukemi-
in, sillä 1-1 päättynyttä 
mittelöä oli katsomassa 
peräti 9 628 silmäparia 
molempien joukkueiden 
taistellessa noususta 
Allsvenskaniin. 

K i l p a v a r u s t e l u 
joukkueiden välillä oli 
kovaa, sillä toisen teh-
dessä pelaajahankinnan 

piti toisen seuran laittaa 
vieläkin paremmaksi. 
Kauden päätteeksi Gif-
farna otti sarjan voiton 
ja nousi Allsvenskani-
in.

IFK Sundsvallin vu-
oden 1977 joukkue

Joukkueet vaihtoi-
vat sarjatasoja niin, että 
ne kohtasivat vasta vuon-
na 1978 II-divisioonassa. 
IFK pelasi Allsvenskania 
vuosina 1976-77 & 1979-
81, kun taas Giffarna haki 
vauhtia 80-luvun alku-
puoliskon vauhtia peräti 
III-divisioonasta asti, te-
hden miltei yhtä pikaisen 
paluun Allsvenskaniin 
80-luvun lopulla. Giffar-
na ja IFK eivät siis ikinä 
kohdanneet toisinaan 
Allsvenskanissa. 

IFK Sundsvallin 
taipaleeseen pääsarjassa 
liittyy mielenkiintoin-
en fakta suomalaisittain. 
Kaudella 1981 jouk-
kueen molemmat maa-
livahdit olivat nimittäin 

suomalaisia. Ykkösves-
karina toimi 28-vuotias 
Stefan Lindström, jon-
ka IFK oli hankkinut 
talvella II-divisioonan 
GAISista. Lindström 
pelasi kauden aikana 17 
ottelua. Kakkosvahtina 
toimi puolestaan muuta-
man vuoden nuorempi 
Peter Lindholm, joka oli 
useamman vuoden to-
iminut ABK Hudiksval-
lin ykkösvahtina. Lind-
holmille pelejä kertyi 7 
kappaletta. Tämä onkin 
ainoa kerta, kun euroop-
palaisen pääsarjassa 
pelaavan joukkueen mo-
lemmat maalivahdit ovat 
olleet Suomesta. 

ViImeiset Sunds-
vallin oikeat paikallis-
pelit pelattiin 90-luvun 
alussa, silloisessa I-divi-
sioonassa. Vuonna 1992 
IFK voitti molemmat 
ottelu noin 4 000 katsoja 
edessä. Viimeinen jouk-
kueiden välinen sarjaotte-
lu pelattiin 18.8.1993 

Idrottsparkenilla, Giffar-
nan voittaessa 3-0, vain 
1 027 maksaneen katsoja 
edessä. Yhden maaleista 
teki Leif Forsberg, joka 
on nykyisen maajouk-
kuepelaaja Emil Forsber-
gin isä. 

Tämän jälkeen 
joukkueiden tiet kulki-
vat eri suuntiin. Giffarna 
on 2000-luvun kuulunut 
Allsvenskanin ja Su-
perettanin vakiokalus-
toon, kun taas IFK on 
hiljalleen vajonnut sar-
jatasoissa alaspäin, aina 
5-divisioonaan saakka. 
Suomen maajoukkueessa 
ja Giffarnassa pelannut 
toppari Marko Tuomela 
pelasi IFK:ssa II-divi-
sioonaa vuonna 2004 ja 
toimi joukkueen pääval-
mentajana vuodet 2006-
08.
GEFLEN AIKAKAU-
SI

Gefle nousi pääsar-
jaan vuonna 2005 pelat-
en siellä yhtäjaksoisesti 

NORRLANNIN DERBYT



aina vuoteen 2016 saak-
ka. Giffarna puolesta-
an seilasi edestakai-
sin Allsvenskanin ja 
Superettanin väliä, mutta 
kohtasi Gävlen ylpey-
den viiden kauden aika-
na. 

Näistä otteluista 
käytettiin mediassa myös 
nimeä Norrlandsderby, 
vaikkei Gefleä ikinä tässä 
alkuperäisessä määr-
ityksessä tähän jouk-
koon lasketakaan. Ehkä 
nimitys oli helppo ottaa 
käyttöön, koska nämä 
olivat ainoat Tukholman 
pohjoispuoliset jouk-
kueet Allsvenskanissa ja 
jotain keinotekoista pai-
kallispeli tunnelmaa piti 
saada aikaiseksi. 

 Nämä pelit Pelle 
Olssonin äärimmäisen 
työteliästä ja vaikeasti 
voitettavaa Gefleä vasta-
an olivat painajaismaisia 
Giffarnalle. Joukkueet 
kerkesivät kohtaamaan 
Allsvenskanissa yh-

deksän kertaa ennen kuin 
Giffarna otti voiton vuon-
na 2015, kahden tasape-
lin ja seitsemän tappion 
jälkeen. Tuo 2-1 voitto 
jäi muuten ainoaksi, sillä 
vielä viimeisellä kaudel-
laan 2016, Gefle onnistui 
nappaamaan neljä pis-
tettä keskinäisistä ottelu-
ista. 

Mutta jos Ge-
flen ja Giffarna kohta-
amiset tuntuivat hieman 
keinotekoisimmilta, on 
rakettimaisen nousun 
Allsvenskaniin tehneen 
Östersundin kohtaamis-
issa jo hieman enemmän 
derby-henkeä. 
ÖSTERSUND

Kaukana Norjan 
rajan lähellä sijaitseva 
Östersund ei ole ikinä 
futiksessa juhlinut, ja nyt 
ÖFK:n nousun myötä, on 
kaupungissa, sekä koko 
Jämtlannin maakunnassa 
nähty ensimmäistä ker-
taa pääsarjajalkapalloa. 
Myös termi Norrlands-

berby on saanut hieman 
eri merkityksensä, sillä 
onhan Östersund maan-
tieteellisestikin hieman 
pohjoisempana kuin 
Sundsvall. Etäisyyttä 
kaupunkien välillä on va-
jaa 200 kilometriä. 

Östersund FK on 
perustettu vasta 1996, 
joten on ymmärrettävää, 
ettei se ole kohdannut 
80-luvun alkupuolelta 
kahdella korkeimmalla 
tasolla pelannutta GIF 
Sundsvallia sarjapeleissä. 
Joukkueiden ensimmäin-
en virallinen kohtaamin-
en nähtiin vuonna 2011 
Ruotsin Cupissa. Öster-
sundissa pelatun ottelun 
voitti Giffarna puhtaasti 
3-0, nykyisen maajouk-
kueen laitapelaaja Emil 
Forsbergin vastatessa 
kahdesta maalista. 

Östersund nousi 
Superettaniin kaudek-
si 2013, jonne Giffarna 
puolestaan Allsvenskani-
sta putosi. Ensimmäisek-

si joukkueet kohtasivat 
Sundsvallissa, jossa koti-
joukkue oli maalein 3-0 
parempi. Östersundis-
sa pelatun ottelun voitti 
puolestaan ÖFK, meksi-
kolaisen Eder Lopezin ja 
nykyisin AIK:ssa pelaa-
van Rasmus Lindkvistin 
maaleilla. 

Seuraavalla kaudel-
la kotivoitot saivat jat-
koa. Sundsvall hoiti ko-
tiottelunsa 2-0, mutta 
niin teki myös Östersund 
ja oli kotonaan parempi 
maalein 3-1. 

ÖFK:n avausmaalin 
teki myöhemmin Vali-
oliigan Swanseaan siir-
tynyt Modou Barrow, 
mutta Robert Lundström 
kuittasi tasoituksen no-
peasti. Britti Jamie Hop-
cutt vei ÖFK:n johtoon 
ja viimeisen niitin iski 
myös 2018 MM-kisois-
sa pelannut Seon-Min 
Moon. 

Giffarna nousi 
Allsvenskaniin kaudeksi 

2015 ja Superettanissa 
vakuttavasti pelannut Ös-
tersund vuotta myöhem-
min. Allsvenskanin 
ensimmäinen Norr-
landsderby pelattiin tou-
kokuussa 2016, ottelus-
sa, joka nähtiin myös 
Suomessa Elisa Viihteen 
kanavilla. 

Hurjan alkukaud-
en pelannut, ja keväällä 
myös hetken sarjaa johta-
nut Sundsvall murskasi 
hienon kevään pelanneen 
Östersundin peräti 5-0. 
Kapellimestarina hääri 
islantilainen Runar Már 
Sigurjonsson, joka kruu-
nasi hurjan alkukautensa 
viimeistelemällä kaksi 
maalia. Mutta parhaiten 
tästä ottelusta muisteta-
an toppari Noah Sonko 
Sundbergin huikea 
saksipotkumaali. 

Kesätauolla Sunds-

vall menetti parhaan 
teränsä menetettyään 
valtaosan avainpelaa-
jistaan. Ei siis tullut ko-
vin suurena yllätyksenä, 
että tasaisesti suorittanut 
Östersund otti voiton 
elokuun alussa pelatus-
sa toisessa paikallispe-
lissä. Hengetön Giffarna 
hävisi peräti 4-0 lähes 
täpötäydellä Jämnkraft 
Arenalla. 

Kotivoitot saivat 
vielä jatkoa kauden 2017 
ensimmäiseen derbyyn, 
jossa pisteet jäivät Öster-
sundiin 3-1 maalein, Sa-
man Ghoddosin johdettua 
ÖFK:n hyökkäyspeliä. 
Mystinen kotivoittojen 
putki katkesi myöhem-
min kesällä Sundsvallis-
sa, jossa pisteet tasattiin 
1-1 lukemilla. 

Viime vuonna siir-
ryttiin sitten vierasvoit-

toihin, sillä ÖFK haki 
Sundsvallista pisteet 3-2 
voitolla, kun taas Gif-
farna oli vahvempi Ös-
tersundissa voittaen 2-1, 
espanjalaisten David Ba-
taneron ja David Haro 
Iniestan viime hetkien 
maaleilla. 

Muutaman vuoden 
kokemuksella on nostet-
tava hattua, miten hienon 
derbyfiiliksen joukkueen 
kannattajat ja paikallis-
media ovat saaneet nos-
tettua lyhyessä ajassa. 
Toinen huomioitava 
asia on, miten derbyt on 
aikataulutettu. 

Aikaisin paikallis-
peli on pelattu toukoku-
un puolivälissä, myöhäi-
sin elokuun lopussa. 
Tällä fiksulla ottelu-
ohjelman suunnittelul-
la varmistetaan se, että 
olosuhteet ovat yleensä 

mahdollisimman hyvät, 
jotta peleistä saadaan lu-
otua hienot tapahtumat. 
Ja tätä ne ovat olleetkin, 
sillä Allsvenskanin aikoi-
na pelattujen otteluiden 
katsojakeskiarvo on ollut 
karvan alle 7 500 katso-
jaa. 



Vuoteen 2018 läh-
dettiin tutuissa tun-
nelmissa. Joukkuees-
ta oli lähtenyt monta 
avainpelaajaa, talous 
oli ahtaalla eikä medi-
an asiantuntijat antaneet 
joukkueelle mitään mah-
dollisuuksia. Perusteet 
olivat kyllä varsin vah-
vat, sillä olihan joukkue 
menettänyt erityisesti 
puolustuksesta monta 
pelaaja. Malmöön siir-
tyneen Eric Larssonin, 
Djurgårdeniin vaihtaneen 
Marcus Danielssonin tai 
IFK Norrköpingiin siir-
tyneen Lars Krogh Ger-
sonin tasoisia pelimiehiä 
ei ihan helposti korvata 
- varsinkaan ilman ra-
haa. 

Katseet siirretti-
in kakkosluotsi Fer-
ran Sibilan kotimaahan 

Espanjaan. Jo edellis-
vuonna siirtyneiden 
David Bataneron ja 
Carlos Gracian lisäksi 
seuraan hankittiin kes-
kikenttäpelaaja Juanjo 
Ciercoles sekä vasen la-
itapakki Samuel de los 
Reyes, joka tosin siirtyi 
seuraan vain kesään asti 
ulottuvalla sopimuksel-
la.

H y ö k k ä y s p e l -
ille tärkeän Larssonin 
korvaajaksi löydettiin 
Allsvenskanista pud-
onneesta Jönköpingistä 
Jonathan Tamimi, joka 
ei ollut joukkueensa va-
kiokasvoja avauskokoon-
panossa. Lisähuolta kaud-
en lähestyessä aiheuttivat 
hyvän talvikauden pelan-
neen topparin Juho Pirt-
tijoen loukkaantuminen 
sekä ykkösvahti Tom-

my Naurinin poissaolo 
- kauteen lähdettäessä 
maalille oli heittää vain 
nuori yhden Allsvenskan-
ottelun William Eske-
linen. Kun vielä avau-
sottelun puolivälissä 
uusi hyökkääjähankinta 
Chidi Omeje loukkaan-
tui vakavasti, hiipi pelko 
puseroon, että tällä ker-
taa asiantuntijat osuivat 
arvioissaan oikeaan. 

Kaikesta huolimatta 
kausi käynnistyi kuiten-
kin lupaavasti ja Giffar-
na pelasi ensimmäiset 
viisi peliä tappioitta, ot-
taen pisteen muun muas-
sa hallitsevaa mestaria 
Malmöa vastaan. 

Joukkue nojasi pel-
ityylissään varsin vah-
vasti pallonhallintaan, 
jonka pääosassa olivat 
keskikentän keskellä 

pelaavat taitava vasen-
jalkainen David Batanero 
sekä tasapainottavassa 
roolissa viihtyvä Juanjo 
Ciercoles. Kolmella top-
parilla pelatessa joukkue 
sai aina riittävästi pelaa-
jia alas pallon menetyk-
sen jälkeen. Rauhallinen 
pallonsiirtely ja pitkät 
pallorallit tasaisella te-
konurmikentällä kestivät 
minuutti kaupalla, mut-
ta tehotonta pelaaminen 
ei suinkaan ollut, vaan 
joukkue kykeni luomaan 
maalipaikkoja pitkienkin 
hallintajaksojen jälkeen. 
Keväällä hyökkäyspelin 
tärkeäksi palaseksi nousi 
loukkaantunutta Ome-
jea Intiasta korvaamaan 
hankittu Maic Sema, 
jolle Sundsvallin pelityy-
li sopi täydellisesti. 

Kausi jatkui 

positiivissa merkeissä 
ja tasaisena, eikä jouk-
kueelle tullut notkahduk-
sia missään vaiheessa. 
Giffarna hävisi vain ker-
ran kaksi peliä peräk-
käin eikä pisin voitoton 
jaksokaan ollut kuin 
kolme ottelua - ja sekin 
tuli kauden päätteek-
si. Edellisestä vuosista 
poiketen joukkue teki 
sarjan häntäpään jouk-
kueista selvää keskinäi-
sissä otteluissaan, mikä 
vankisti sen asemia sar-
jataulukon keskikastissa. 
Jossain vaiheessa kannat-
tajien kesken haaveiltiin 
jopa europaikoista, mutta 
ne sijoitukset karkasiv-
at loppukaudesta varsin 
kauas. 

Joukkueen pelityyli 
keräsi kuitenkin kauden 
mittaan koko ajan enem-

män ja enemmän ylistystä 
varsinkin sosiaalisen 
median kanavissa. Kak-
koskoutsi Ferran Sibila 
nosti esiin maaleja, jotka 
usein koostuivat pitkästä 
pallonhallinta jaksoista, 
sekä laadukkaasta vii-
meistelystä. Menestyk-
sen ja pelityylin takia 
joukkueen pelaajat alkoi-
vat herättää kiinnostusta 
myös muualla. Kriisis-
sä ollut IFK Göteborg 
oli varsin avoimesti pe-
linrakentaja David Ba-
taneron perässä, mutta 
ilmaisi myös halunsa 
Ferran Sibilan palveluk-
siin. 

Monen avainpelaa-
jan sopimukset olivat 
loppumassa ja suurimmat 
huhut käynnisti 18 maa-
lia paukuttaneen jouk-
kueen kapteeniin Linus 

Halleniuksen toimet. 
Kun hyökkääjä siirtyi 
2017 Helsingborgista, 
uutisoitiin että miehen 
kanssa tehtiin neljän vuo-
den sopimus. Nyt kuiten-
kin selvisi, että sopimus 
olikin mallia 2+2, jonka 
optiovuodet olivat mo-
lemminsuuntaisia. 

Kun Hallenius pur-
ki sopimuksensa op-
tiovuodet, se käynnisti 
huhumyllyn sekä perin-
teiset puheet joukkueen 
hajoamisesta kauden 
päätteeksi. 

GIF Sundsvall 
kuuluu ruotsalaisen 
jalkapallon ravintoket-
jussa kohtaan, jossa se 
hankkii alemmalta tasol-
ta tai muualla flopan-
neita pelaajia. Yleensä 
joukkueessa loistaneet 
pelaajat lähtevät viimeis-

OTTELUOHJELMA
Huhtikuu
1/4 Djurgårdens IF (v)
6/4 Malmö FF (k)
14/4 IF Elfsborg (v)
20/4 Kalmar FF (k)
25/4 Helsingborgs IF (v)
29/4 Falkenbergs FF (k)

Toukokuu
5/5 BK Häcken (v)
11/5 Örebro SK (k)
15/5 IK Sirius (v)
20/5 IFK Norrköping (v)
26/5 AIK (k)

Kesäkuu
2/6 Östersunds FK (v)
30/6 AFC Eskilstuna (k)

Heinäkuu
7/7 IFK Göteborg (v)
14/7 Hammarby IF (k)
21/7 BK Häcken (k)
28/7 Falkenbergs FF (v)

Elokuu
4/8 Malmö FF (v)
11/8 Östersunds FK (k)
18/8 Hammarby IF (v)
25/8 IF Elfsborg (k)

Syyskuu
1/9 IFK Göteborg (k)
15/9 Örebro SK (v)
22/9 Djurgårdens IF (k)
25/9 Kalmar FF (v)
29/9 IK Sirius (k)

Lokakuu
6/10 IFK Norrköping (k)
20/10 AFC Eskilstuna (v)
27/10 Helsingborgs IF (k)

Marraskuu
2/11 AIK (v)

Kierroksien 11-30 
ottelupäivät päätetään 
myöhemmin keväällä.

Kuva: dn.se



tään puoli vuotta ennen 
sopimuksensa loppum-
ista joukkueesta joko 
Allsvenskanin isoihin 
seuroihin tai parhaassa 
tapauksessa suoraan ul-
komaille. 

Moni perustellusti 
odotti menestyskauden 
tarkoittavan jälleen ker-
ran sitä, että Giffarnan 
futispomo Urban Hag-
blom saisi taas käyttää 
koko talven uusien po-
tentiaalisten pelaajien et-
sintään samalla kun muu 
pakka tyhjenee. 

Lisäksi isoon rooli-
in nostettu kakkoskoutsi 
Sibila rupesi empimään 
seurassa jatkamisen kans-
sa. Poikamiehenä elävä 
spanski kertoi kaipaa-
vansa Espanjassa asuvaa 
perhettään ja ystäviään, 
eikä matkustaminen 
Sundsvallista Arlandan 
kautta Espanjaan mais-
tunut hyvälle ajankäytöl-
lisesti. 

Sibila teki sitten 
päätöksen jättää Sunds-
vall, joka johti ongelmis-
sa olevan IFK Göteborgin 
nopeaan reagointiin. IFK 
teki Sibilan työnantajan 
Soccer Servicesin kans-
sa sopimuksen, jonka 
johdosta mies nimetti-
in seuraan konsultiksi 
eli kakkosvalmentajak-
si. 

Tämä tietysti ai-
heutti tietysti tuskaa 
Sundsvallissa ja media 
julisti Norrlannin ihmeen 
loppuvan tähän. Tosia-
sia on kuitenkin se, että 
Giffarnan pelityyli on 
päävalmentaja Joel Ced-
ergrenin luomus, samoin 
koko Ekkonon tuominen 
seuran toimintatavaksi. 

Vaikka Sibila lähti seur-
asta, jatkaa Sundsvall 
silti Soccer Services-
in kanssa yhteistyötä. 
Uudeksi kakkosvalmen-
tajaksi hankittiin Ruot-
sin U21-maajoukkueen 
pitkäaikainen luotsi An-
dreas Pettersson.

Hyvun nopeasti 
kauden päättymisen jäl-
keen Sundsvallissa kuul-
tiin myös hyviä uutisia. 
Jopa Bataneroa tärkeäm-
mäksi nostettu keski-
kentän työmyyrä Juanjo 
Ciercoles teki kolmen 
vuoden jatkosopimuk-
sen. Tämä sopimus ti-
etysti nosti toiveita myös 
muiden tärkeiden pelaa-
jien jatkamisesta, sillä 
olihan esimerkiksi Linus 
Hallenius viime kaudella 
todennut Ciercolesin ja 
Bataneron olevan koko 
Allsvenskanin paras ke-
skikentän keskusta, eikä 
vaihtaisi heitä kehenkään 
muuhun. Tämä jatkosopi-
mus varmisti siis sen, että 
spanskiduo tulee dom-
inoimaan ainakin kev-
ätkauden yhdessä, sillä 
Bataneron sopimus on 
voimassa tulevan kaud-
en. 

Kapteeni Halle-
niuksen päätöstä saati-
inkin odotella hieman 
pidempään. Mies oli 
ilmeisesti saanut sopi-
mustarjouksia Aasiasta, 
mutta ei laittanut niiden 
rahalliselle arvolle juuri-
kaan painolastia. Haastat-
telussa Hallenius kertoi, 
että tällä hetkellä hänellä 
on elämässään kaikki 
hyvin, kun saa toimia 
kapteenina synnyinkau-
punkinsa seurassa. 

Pian tämän haastat-

telun jälkeen tulikin se 
odotetuin uutinen. Halle-
nius oli laittanut nimensä 
peräti viiden vuoden so-
pimukseen. 

Kapteenin uusi 
sopimus valoi ilmeis-
esti uskoa myös pariin 
muuhun sopimukset-
tomaan pelaajaa, sillä 
varsin nopeasti seura 
uutisoi myös Jonathan 
Tamimin ja Eric Björ-
kanderin jatkosopimuk-
sista. Nämä julkistukset 
tarkoittivat sitä, että aino-
astaan vasen wingback 
Dennis Olsson, oli ainoa 
hieman enemmän pelan-
nut pelaaja, joka tulisi 
lähtemään seurasta. 

Muita lähtijöitä ei 
juuri ikävä tule. Kuo-
pion Palloseuraan 
myydyn Juho Pirttijo-
en aika Sundsvallis-
sa jäi todella lyhyeksi, 
ja moni kannattaja oli 
harmissaan siitä, ettei 
selkeästi potentiaalises-
ta pelaajasta saatu naut-
tia Ruotsissa enempää. 
Pirttijoen kohtaloksi 
muodostui Giffarnan 
teknisesti vaativa peli-
tyyli, johon valitettavas-
ti Toijalan Herculeksen 
eväät eivät kunnolla riit-
täneet. 

Keskikenttäpelaaja 
Christian Rubio Sivod-
edovilla olisi voinut olla 
niin ikään potentiaalia 
lyödä läpi jossain vai-
heessa, mutta eipä Ru-
bio juuri mitään esittänyt 
silloin kun peliaikaa sai. 
Floppikärki Samuel Aziz 
vaihtoi kotikaupunkinsa 
Helsingborgin alasarjoi-
hin ja nuoret Erik Granat 
sekä Amaro Bahtijar 
lähtivät hakemaan ural-

leen vauhtia II-divisio-
onasta. Jonathan Mor-
say ei myöskään viime 
kaudella päässyt kunnol-
la pelaamaan, joten nuo-
rukaisen koko kauden 
kestävä lainadiili Super-
ettanissa pelaavan Bra-
gen kanssa on vain hyvä 
asia. 

Nihkeässä talousti-
lanteessa viime vuodet 
olleessa seurassa tehti-
in kauden päätteeksi 
päätös, että viime kaud-
en 26 pelaajan rinki on 
ollut liian suuri. Toisin 
sanoen joukkueessa on 
ollut liikaa niin sanottuja 
rotaatiopelaajia, ja tavoit-
teeksi Hagblom asetti pi-
enemmän, mutta laaduk-
kaamman pelaajaringin 
ilman että palkkabudjetti 
nousee. GIF Sundsval-
lin keskipalkka viime 
kaudella oli noin 4 400 
euroa kuukaudessa. 

Kaiken kaikkiaan 
joukkueesta lähti yh-
deksän pelaajaa, mikäli 
lasketaan viime kesänä 
poistunut spanski Samuel 
Reyes, nuori Sebastian 
Friman sekä vielä viime 
kaudella pelaajana palk-
kalistoilla ollut entinen 
ykkösveskari Tommy 
Naurin. 

Jo useamman vu-
oden on huhuttu Gif-
farna-lähtöisen Tobias 
Erikssonin kotiinpaluus-
ta. Vuonna 2009 Kalma-
riin siirtynyt Eriksson jäi 
viime kaudella vähälle 
peliajalle Smålannissa, 
eikä miehen sopimus-
ta enää jatkettu, ja näin 
Tobbe pääsi hyvin no-
peasti sopimukseen Gif-
farnan kanssa siirrosta. 
Vaikka Erikssonille tu-

lee ikää 34 vuotta tänä 
vuonna, todennäköisesti 
monikäyttöisestä keski-
kenttäpelaajasta on vielä 
paljon iloa seurassa. 

Alakertaan “Pirtti-
joen korvaajaksi” hankit-
tiin puolestaan viime 
kaudella Trelleborgia 
kipparoinut Alexander 
Blomqvist. 24-vuotias 
MFF-kasvatti on pelan-
nut viimeisen neljän vu-
oden aikana lähestulkoon 
kaikki ottelut, ja odo-
tukset topparin kohdalla 
ovat korkealla. Mikäli 
kehittyminen jatkuu, on 
Blomqvistista vielä paljon 
iloa Sundsvallissa.  

Hyökkäyspäätä vah-
vistettiin viime kaudella 
Siriusta ja Djurgårdenia 
edustaneella Omar Ed-
dahrilla. Entinen AFC 
Eskilstunan kapteeni on 
vaihdellut jengejä tiu-

haan, mutta nyt Sunds-
vallissa uskotaan, että 
Eddahrista kasvaa avain-
pelaaja joukkueeseen. 
Miehen hankinta on ol-
lut pidempään huhuis-
sa ja myös Urban Hag-
blom myönsi Eddahrin 
olleen seuran kiikarissa jo 
pidempään. 

Viimeinen uusi 
hankinta oli todellinen 
yllätysnimi, sillä Malmön 
vasempana pakkina par-
rasvaloihin noussut Pa 
Konate tuli yksivuotisel-
la sopparilla seuraan. 
Konate ostettiin Serie 
A:han nousseeseen SPAL-
:iin samaan aikaan Sauli 
Väisäsen kanssa, mutta 
Konate ei vaihtopenkkiä 
lähemmäs päässyt Italian 
pääsarjapelejä. Cupissa 
Konate pelasi kaksi ottel-
ua. 

Konate tulee vase-

mmaksi wingbackiksi 
korvaamaan Dennis Ols-
sonia, ja miehen hankin-
taa on yleisesti pidetty 
päivityksenä parempaan, 
sillä Olssonista ei juuri 
hyökkäyssuuntaan apu-
ja löytynyt. Konaten 
hankinnan myötä Giffar-
nan molemmat wingback-
it ovat hyökkääviä, joten 
se tuo lisää vaarallisuutta 
pelaamiseen. 

Sundsvall ei pelannut 
Ruotsin Cupin lohkovai-
heessa, kun joukkue on-
nistui häviämään Nykö-
pingille ja putosi. Näin 
ollen talvi ollaan vietetty 
treenipelejä pelaten, mut-
ta harmittavasti nihkeä 
taloustilanne on samalla 
myös evännyt mahdolli-
suuden lähteä ulkomaan-
leirille. Toki tätä päätöstä 
on hatarasti perusteltu 
sillä, että koska kotipelit 

ja valtaosa vieraspeleistä 
pelataan tekonurmella, ei 
ole mitään järkeä lähteä 
kalliille etelän leirille, 
varsinkin kun kaupungis-
ta löytyy täysimittainen 
jalkapallohalli. 

Treenipelit eivät 
todellakaan ole sujuneet 
odotetusti. Osittain tähän 
on varmasti vaikuttanut 
Björkanderin, Bataneron 
ja Ciercolesin poissaolot, 
mutta silti huonot tulokset 
ovat herättäneet kysymys-
merkkejä. Inter ja Super-
ettanissa pelaava Västerås 
SK hakivat voitot. 

Alun perin Giffarnan 
piti kohdata VPS Suomes-
sa, mutta tämä ottelu oli 
alusta alkaen tuhoon tu-
omittu. 

Peli siirrettiin pelat-
tavaksi Uumajaan Sunds-
vallin matkustushalut-
tomuuden takia. Ottelun 

David Batanero. Kuva: mff.se



alku viivästyi lumisa-
teen vuoksi, kun kenttää 
jouduttiin auramaan. 
Hommia paiskonut trak-
torikuski onnistui rul-
laamaan tekonurmea 
rullalle usean metrin 
matkalta, joten koko 
ottelun pelaaminen oli 
vaarassa. 

Pelikenttää päätet-
tiin kuitenkin lyhentää 
seitsemällä metrillä ja 
ottelu saatiinkin käynti-
in. 

Koska lunta satoi 
edelleen, päätettiin pe-
lata peli 3x30 minuutin 
jaksoissa. Ensimmäisen 
jakson loputtua kenttä 
oli lumen peitossa eikä 
kentänhoitajaa näkynyt 
enää missään. Ottelu ke-
skeytettiin, vaikka Linus 
Halleniuskin yritti teh-
dä kaikkensa kolaamalla 
kenttää. Ottelu päättyi 

puolen tunnin jälkeen 
lukemiin 1-1. 

Viime kauteen 
lähdettäessä Giffarnaa 
veikattiin yksissä tuumin 
suoraksi putoajaksi. Var-
masti osaltaan tähän vai-
kutti se, että joukkueen 
espanjalaisia pelaajia ei 
tunnettu riittävän hyvin 
ja joukkueen rakentamis-
ta verrattiin Pep Clotetin 
Halmstadiin ja epäonnis-
tuneeseen spanskihank-
keeseen. 

S u n d s v a l l i s s a 
kuitenkin osuttiin jät-
tipottiin ja se on huomat-
tu myös kauden alla er-
inäisissä veikkauksissa. 
Ruotsalainen futismedia 
veikkasi Sundsvallia kah-
deksanneksi, ja moni on 
puhunut jopa mahdollis-
esta europaikasta. 

Ei ehkä kannata 
sokeutua viime kaudesta, 

veikkauksista, ylistyk-
sistä ja vetää niistä liian 
suoria johtopäätöksiä. 
Giffarna on edelleen 
Allsvenskanin pienimpiä 
seuroja, joka on onnis-
tunut joukkueen raken-
tamisessa lähes täydellis-
esti. 

Tulevan kauden me-
nestystä tukee se fakta, 
että viime kauden jouk-
kue on käytännössä koko-
naan kasassa. Täten voisi 
myös olettaa, että pelita-
pa ja pelaajien roolitus 
on valmis, eikä näiden 
asioiden kanssa tarvitse 
nikotella kauden alkaes-
sa. Joukkueen ympärillä 
on valtava hype päälle 
ja pelaajat ovat itse ilm-
oittaneet ainoaksi tavoit-
teekseen parantaa viime 
kaudesta.

Miksi olen siis niin 
skeptinen? 

Allsvenskan on 
niin tasainen sarja, jos-
sa yhden vuoden on-
nistuminen ei merkkaa 
mitään. Lisätietoja voi 
kysyä vaikka vuoden 
2010 Trelleborgilta tai 
2011 GAIS:lta - joukkue-
iden 5. sijat vaihtuivat 
tällöin seuraavan kaud-
en putoamiseen. Tämän 
lisäksi Giffarnan peli-
tyyli on varmasti ollut 
viime vuoden ja tämän 
talven puhutuin pelil-
linen asia. Jokainen val-
mentaja kokee suureksi 
haasteeksi rikkoa tämän 
“koneen”. 

Tästä saatiin talvella 
elävä todiste, kun Kal-
marin Magnus Pehrsson 
hehkutti suuresti jouk-
kueensa peliä, jolla onnis-
tuivat pitämään Giffarnan 
epämukavuusalueellaan 
2-0 -voitossa. Pehrsson 

kehui erityisesti jouk-
kueensa prässipeliä, 
mutta myös pallotonta 
pelaamista, joka vaatii 
kärsivällisyyttä ja työnte-
koa. Pehrssonin mukaan 
Sundsvall on yksi har-
voista joukkueista, joka 
osallistaa miltei koko 
joukkueensa pelinraken-
tamiseen, ja mikä tekee 
siitä todella hankalan 
vastuksen.

Edellä mainit-
tu vastustajan aggres-
siivinen prässipeli onkin 
yksi Joel Cedergrenin ja 
taustatiimin suurin haas-
te. Miten he pystyvät 
muuttamaan pelityyliään 
kovaa prässääviä jouk-
kueita vastaan? Onko 
olemassa vaihtoehtoista 
tapaa pelata esimerkiksi 
hieman pidempää pal-
loa vai hakataanko päätä 
seinään epäonnistuvan 

pelinavauksen kanssa 
koko ajan?

Pelaajatilanne tullee 
kesän aikana hieman 
muuttumaan. Avauksen 
pelaajista maalivahti 
William Eskelisen sekä 
keskikentän tärkeän 
David Bataneron so-
pimukset loppuvat tämän 
kauden jälkeen. On siis 
mahdollista, että Sunds-
vall saattaa myydä pelaa-
jat kesällä, kun heistä 
jotain vielä saa. Tässä ta-
pauksessa varsinkin maa-
livahtitilanteen osalta 
Giffarnan olisi löydettävä 
uusi ykkösvahti, sillä 
Lloyd Saxtonin varaan 
ei voi pidempiä otteluru-
peamia laskea. 

Toppariosasto on 
joukkueella vahva eikä 
se kaadu pariin poiss-
aolooon. Eric Björkander, 
Carlos Gracia, Pol More-

no, David Myrestam ja 
Alexander Blomqvist 
ovat kaikki hyviä pelaa-
jia Allsvenskaniin. 
Etukäteen varmimmat 
pelipaikat näistä lienevät 
yleensä kolmikon keskel-
lä viihtyvällä Björkande-
rilla sekä aggressiivisesti 
puolustavalla Gracial-
la. 

Keskikentän kes-
kusta on joukkueen ohu-
in osa-alue, sillä ringistä 
ei vaan löydy pelaajia, 
jotka pystyvät Juan-
jo Ciercolesin ja David 
Bataneron korvaamaan. 
Tobias Eriksson lienee 
pelaaja, jolla on tähän 
parhaimmat eväät, mut-
ta miehen pitäisi myös 
toimia varavaihtoehto-
na hyökkääville wing-
backeille. 

M i e l e n k i i n n o l -
la odotan myös Paya 
Pichkahin ensiaskeleita 
Allsvenskanissa - nuo-
rella ruotsalaispelaajalla 
olisi ehkä parhaimmat 
ominaisuudet kyetä kor-
vaamaan Batanero tule-
vaisuudessa. 

Hyökkäys ja maa-
linteko lepää Linus Hal-
leniuksen harteilla. Jouk-
kueen kapteeni on lähes 
täydellisen hyökkääjän 
prototyyppi; suhteellisen 
kookas, nopea ja taita-
va pelaaja, joka on hyvä 
suojaamaan ja kykenee 
viimeistelemään tehok-
kaasti molemmilla jaloil-
la sekä päällä. Kun tähän 
liitetään vielä armoton 
puolustustyöskentely 
pallottomana, voi saada 
pienen käsityksen Hal-
leniuksen merkityksestä 
joukkueelle. 

Toinen tärkeä pelaa-
ja on Maic Sema, joka 
viekkaudellaan tukee 
mukavasti Hallenius-
ta. Suuret odotukset on 
myös uuden hankinnan 
Omar Eddahrin harteilla, 
joka taistelee avauksen 
paikasta David Iniesta 
Haron kanssa. 

Vaikka joukkue on 
ilmoittanut tavoitteek-
seen viime kaudesta 
parantamisen, pohjim-
miltani uskon, ettei Gif-
farnan toimistolla var-
sinaisesti mene vati nurin, 
vaikka sijoitus olisi vaik-
ka 11. sijan paikkeilla. 
Suurin tavoite on kuiten-
kin (edelleen) varmistaa 
jatko Allsvenskanissa, 
ja tähän minimitavoit-
teeseen ollaan seurassa 
ja kaupungissa aina tyy-
tyväisiä. Mutta kuten 
viime kaudella näimme, 
on Giffarna parhaana 
päivänään todella vaikea 
vastus jopa Malmölle ja 
AIK:lle. 

On erittäin vaikea 
nähdä että Giffarnaa 
putoamisuhka riivai-
si, vaikka joukkue olisi 
kuinka läpeensä skoutat-
tu muiden joukkueiden 
toimesta. Se tulee te-
kemään varsinkin heiko-
immista joukkueista 
silppua ja varmistanee 
näillä voitoilla hyvän 
kaulan putoamiskamp-
pailuun. Mutta kuinka 
pitkälle rahkeet riittävät, 
jää nähtäväksi. Oletet-
tavasti puhumme turval-
lisesta taulukon keskivai-
heen sijoituksesta.

Linus Hallenius. Kuva: Erik Mårtensson/TT



1 [MV] Lloyd Saxton ENG

Allsvenskan-tilastot 300 000 SEK

2018 0 (0) 28 (18-04-1990) 2020

Yht. 2 (0) 190 cm 90 kg

1 - Selkeä kakkosveskari. Ollut luotettava kuitenkin silloin 
kun kehiin päässyt. Sai jatkosopimuksen eikä haihattele va-
kituisen peliajan perään. 

18 [K] Oliver Berg NOR

Allsvenskan-tilastot 2 000 000 SEK

2018 26 (2) 25 (28-08-1993) 2020

Yht. 26 (2) 178 cm 73 kg

2 - Norski tuli Dalkurdista kesken kauden. Ei oikein löytänyt 
omaa pelipaikkaansa, ja pelasi keskikentällä sekä hyök-
käyksen laidalla. Penkkimiehiä. 

22 [P] Jonathan Tamimi SWE

Allsvenskan-tilastot 3 000 000 SEK

2018 30 (1) 24 (12-10-1994) 2021

Yht. 56 (1) 178 cm 71 kg

4 - Yksi viime kauden yllättäjistä. Odotukset olivat mini-
missä, mutta Tamimista kasvoi oikean wingbackin roolissa 
todella vahva pelaaja hyökkäyssuuntaan

20 [MV] William Eskelinen SWE

Allsvenskan-tilastot 3 000 000 SEK

2018 30 (0) 22 (03-09-1996) 2019

Yht. 33 (0) 191 cm 84 kg

4 - Nousi viime kauden todella hyvillä otteilla halutuksi maa-
livahdiksi. Viimeinen kausi sopparista ja jos jatkaa samalla 
tasolla, vaihtanee maisemaa

- [P] Theodor Stenshagen SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 17 (02-11-2001)

Yht. 0 (0) - cm - kg

1 - Topparilupaus noussut nyt edustuksen rinkiin. Pelasi 
aiemmin jääpalloa miesten I-divisioonassa sekä on voittanut 
myös MM-mitalin nuorissa. 

21 [K] David Haro ESP

Allsvenskan-tilastot 500 000 SEK

2018 15 (2) 28 (17-07-1990) 2019

Yht. 15 (2) 168 cm 71 kg

2 - Pienikokoinen väkkärä joka tuli Ruotsiin kesken viime 
kauden. Pelasi pääsääntöisesti vaihtopelaajan roolissa. 

2 [P] Pa Konate (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 6 000 000 SEK

2018 0 (0) 24 (25-04-1994) 2019

Yht. 55 (0) 172 cm 70 kg

3 - Malmön kasvatti joka suureksi yllätykseksi onnistuttiin 
nappaamaan Italista. Tuo hyökkäävää pelaamista vasem-
man wingbackin roolissa

6 [K] Juanjo Ciércoles ESP

Allsvenskan-tilastot 2 000 000 SEK

2018 27 (0) 30 (27-05-1988) 2021

Yht. 27 (0) 176 cm 79 kg

4 - Kahden suunnan keskikenttäpelaaja, kovaotteinen mut-
ta taitava.  Ehkä jopa Bataneroa tärkeämpi, jonka merkitys 
näkyy miehen poissaollessa. 

23 [K] Maic Sema SWE

Allsvenskan-tilastot 5 500 000 SEK

2018 24 (7) 31 (12-02-1988) 2020

Yht. 94 (19) 173 cm 63 kg

4 - Tuli paikkaamaan Omejea viime kaudella ja nousi isoksi 
palaksi hyökkäyspeliä. Halleniuksen ohella tärkein palanen 
hyökkäyksessä. 

3 [P] David Myrestam SWE

Allsvenskan-tilastot 2 000 000 SEK

2018 29 (0) 31 (04-04-1987) 2020

Yht. 59 (1) 181 cm 79 kg

3 - Entinen vasen pakki pelasi topparina sekä wingbackina. 
Hyökkäysvoima on kärsinyt vanhetessa mutta topparina 
edelleen mies paikallaan

9 [H] Linus Hallenius SWE

Allsvenskan-tilastot 15 000 000 SEK

2018 29 (18) 30 (01-04-1989) 2023

Yht. 133 (34) 185 cm 75 kg

5 - Oma kasvatti ja kapteeni. Maalipörssin kakkonen. Teki 
peräti viiden vuoden sopparin. Kokonaisuudessaan täydel-
linen hyökkääjä.  

4 [P] Alexander Blomqvist (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 1 500 000 SEK

2018 29 (1) 24 (08-03-1994) 2021

Yht. 30 (1) 195 cm 77 kg

2 - Viime vuonna Allsvenskanissa pelanneen Trelleborgin 
kapteeni. Tulee taistelemaan topparin paikasta. 

8 [K] David Batanero ESP

Allsvenskan-tilastot 7 500 000 SEK

2018 27 (5) 30 (27-09-1988) 2019

Yht. 41 (5) 186 cm 80 kg

4 - Yksi sarjan parhaimmista keskikenttäpelaajista. Vasen 
jalka ja pelinäkemys huippuluokkaa. Huhujen mukaan kiin-
nostaa La Ligassa asti

28 [H] Omar Eddahri (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 4 500 000 SEK

2018 12 (0) 28 (30-08-1990) 2020

Yht. 37 (8) 185 cm 78 kg

3 - Paljon seuroja vaihdelleen Eddahrin odotetaan sopeutu-
van Sundsvallin pelityyliin. Odotukset ovat korkealla kaverin 
suhteen

5 [P] Eric Björkander SWE

Allsvenskan-tilastot 3 500 000 SEK

2018 26 (0) 22 (06-11-1996) 2020

Yht. 60 (0) 183 cm 72 kg

3 - Pelaa “liberon” roolissa kolmen linjassa. Huhuiltiin use-
ampaan seuraan talvella, mutta teki kuitenkin jatkosopimuk-
sen. Runkopelaajia

11 [K] Tobias Eriksson (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 2 500 000 SEK

2018 13 (1) 34 (19-03-1985) 2020

Yht. 242 (31) 178 cm 70 kg

2 - Oma poika palasi kotiin Kalmarista. Paikka avauksessa 
on tosin tiukassa. Laatupelaaja joka kyllä kykenee paik-
kaamaan useammalla pelipaikalla

30 [H] Peter Wilson SWE

Allsvenskan-tilastot 4 500 000 SEK

2018 25 (4) 22 (09-10-1996) 2019

Yht. 66 (15) 182 cm 74 kg

2 - Ruotsalainen vastine Aleksi Ristolla. Hakeutuu hyvin 
paikkoihin ja välillä osuu. Välillä ei tosin osu edes palloon. Ei 
mahdu avaukseen tällä hetkellä

16 [P] Carlos Garcia ESP

Allsvenskan-tilastot 2 000 000 SEK

2018 29 (1) 25 (15-04-1993) 2019

Yht. 41 (2) 183 cm 79 kg

3 - Spanskitoppari lähtee kolmanteen kauteen Ruotsissa. 
Agressiivisesti eteenpäin puolustava, joka johtaa välillä 
virheisiin. Taistelija 

14 [K] Paya Pickah SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 19 (21-03-2000) 2020

Yht. 0 (0) 188 cm 74 kg

1 - Lupaava keskikenttäpelaaja tehnee debyytin tällä 
kaudella. Odotukset ovat korkealla Pichkahin suhteen

70 [H] Chidi Omeje NGR

Allsvenskan-tilastot 1 000 000 SEK

2018 1 (0) 28 (05-05-1990) 2020

Yht. 21 (4) 188 cm 76 kg

2 - Vuosi sitten AFC Eskilstunasta siirtyneen Omeje päättyi 
45 minuutin jälkeen kauden avauksessa. Hyvä lisä hyök-
käykseen, kunhan kuntoutuu kunnolla

19 [P] Pol Moreno ESP

Allsvenskan-tilastot 800 000 SEK

2018 14 (0) 24 (95-09-1995) 2020

Yht. 14 (0) 190 cm 80 kg

3 - Tuli kesken viime kauden. Paikkasi välillä keskikentällä, 
mutta ei oikein sopinut siihen rooliin. Topparina todella vah-
vaa pelaamista

GIF Sundsvall - Pelaajat 2019



Ruotsin puolus-
tusvoimissa uraa tehnyt 
Daniel Kindberg muutti 
perheineen Östersundiin 
2004, kun hänestä tuli 
pataljoonajohtaja Öster-
sundin rykmentissä. Kun 
Ruotsin eduskunnassa 
tehtiin rajuja leikkauksia 
puolustusvoimiin, lak-
kautettiin muun muassa 
Östersundin rykmentti 
vuonna 2005. Ei men-
nyt kauaa, kun Kindberg 
palkattiin Suomessakin 
toimivan rakennusyhtiö 
PEAB:n tytäryhtiö Fält-
jägareniin toimitusjohta-
jaksi.

PEAB oli ostanut 
paljon maata, joka oli 
aiemmin puolustusvo-
imien käytössä. Fält-
jägarenin toimitusjohta-
jana yksi Kindbergin 
ensimmäisistä työte-
htävistä oli rakennut-
taa Östersundiin näille 
maille uusi kaupungino-
sa – Stadsdel Norr. Uraa 
tehneen Kindbergin nimi 
oli kaupungissa monien 
huulilla, ja pian häntä 
pyydettiin lajista kiin-
nostuneena liittymään 
ÖFK:n taustavoimi-
in.

Kindbergin viral-

linen rooli oli epäselvä, 
sillä ajoittain häneen 
viitattiin urheilutoimen-
johtajana, muina kertoina 
taas puheenjohtaja Rolf 
Lohsen oikeana kätenä. 
Everstiluutnantilla oli 
joka tapauksessa näpit 
joka puolella seurato-
iminnassa.

Kindberg teki nope-
asti vaikutuksen. Hänellä 
oli verkostoja ja vyöllään 
onnistuneet neuvottelut 
kaupungin hallituksen 
kanssa uudesta jalkapal-
lostadionista juuri Stads-
del Norriin. Heinäkuussa 
2007 vietettiin Jämtkraft 

Arenalla mahtiponti-
sia avajaisia Markoo-
lion ja Amy Diamon-
din säestämänä.

Kenellekään ei tu-
olloin tullut mieleen 
kyseenalaistaa, miten 
Kindberg oli onnistunut 
neuvottelemaan talvi-
urheilukaupunkina tun-
nettuun Östersundiin 
86,5 miljoonaa kruunua 
kustantavan jalkapallost-
adionin, kun ÖFK pelasi 
kolmanneksi korkeim-
malla sarjatasolla eikä 
sarjanoususta ollut 
mitään merkkejä. 

Edes stadionomis-

tuksen jako ei herättänyt 
kysymyksiä. Kaupungin 
osuus oli 32%, Kindber-
gin työnantajan raken-
nusyhtiö Fältjägarenin 
33% ja itse jalkapalloseu-
ra omisti 35% stadioni-
sta. Jos Kindbergillä oli 
aiemmin näpit kaikkial-
la, oli hänen lonkeronsa 
saaneet vielä ulottuvam-
man otteen. Rkennus-
projektin Kindberg dele-
goi oman työnantajansa 
emoyhtiölle PEAB:lle, 
ja hänestä itsestä tuli 
stadiontoimintaa pyörit-
tävän yhtiö Driftaren 
AB:n puheenjohta-

ja.
Uusi stadion ei ta-

annut urheilullista me-
nestystä, päinvastoin. 
Vuonna 2010 ÖFK putosi 
neljännelle sarjatasolle, ja 
Kindberg jätti tehtävänsä 
niin urheilutoimen-
johtajana kuin hallitus-
jäsenenä. Hallituksesta 
oli sitä ennen eronnut 
muutama muu jäsen, 
jotka kertoivat paikallis-
lehti Östersunds-Poste-
nille Kindbergin vaiku-
tusvallan kasvaneen liian 
suureksi.

Va i k u t u s v a l l a n 
suuruus tuli hyvin no-

peasti selväksi Kind-
bergin erottua. Moni 
Kindbergin hankkima ul-
komaalaispelaaja uhkasi 
jättävänsä seuran, ellei 
Kindberg palaisi seura-
toimintaan. Ei mennyt 
kauaa, kun puheenjohtaja 
ja seuran perustaja Rolf 
Lohsen erosi. Yhtäk-
kiä Kindbergin paluu 
oli ajankohtainen, tosin 
selkein ehdoin: koko 
hallituksen oli erottava, 
ja hänellä olisi oikeus 
koota uusi hallitus. Näin 
myös kävi joulukuussa 
2010.

On sanomatta-

kin selvää, että seuran 
talous oli rapakunnossa. 
Nousun takaisin Norret-
taniin oli tapahduttava 
nopeasti. Sponsoroinnin 
avulla Kindberg onnistui 
palkkaamaan englanti-
laisen Graham Potter-
in päävalmentajaksi. To-
istaiseksi on epäselvää, 
millä sponsorirahoilla 
Potterin palkkaus onnis-
tui. Tappiota ÖFK teki 
joka tapauksessa 380 000 
kruunua Norrettanissa 
kaudella 2012, 1,8 mil-
joonaa kruunua vuonna 
2013 ja kaudella 2014 
puoli miljoonaa kru-

Synkkä sotku Östersundin tuhkimotarinan takana – kuinka eversti-
luutnantti Kindberg järisytti koko kaupunkia

Daniel Kindberg. Kuva: idrottensaffarer.se Näin tekaistut laskut ja rahat liikkuivat. Kuva: Uppdrag granskning



unua.
Juuri vuoden 2013 

talous on huomion-
arvoinen. ÖFK nousi 
Superettaniin eli eliit-
tisarjatasolle. Svensk 
Elitfotboll (SEF) aset-
taa tiettyjä vaatimuk-
sia seuroille myöntääk-
seen eliittilisenssin. 
Jotta seura saisi esitettyä 
hyväksyttävät luvut, lah-
joitti Daniel Kindberg 
Fältjägarenin omistaman 
1,1 miljoonan kruunun 
arvoisen parakin seu-
ralle ravintolakäyttöön. 
ÖFK:n tilinpäätöksessä 
parakin arvo oli yhtäkkiä 
kolminkertainen, 3,2 mil-
joonaa kruunua. 

Maaliskuussa 2013 
Kindberg oli yrittänyt 
solmia sponsoriso-
pimuksen Fältjägarenin 

ja ÖFK:n välillä. Juuri 
tämän sopimuksen tie-
dot ovat keskeinen osa 
Uppdrag Granskningin 
paljastusta. Kindberg oli 
kirjoittanut 16 miljoonan 
kruunun arvoisen spon-
sorointisopimuksen, joka 
perustui siihen, ettei rak-
ennusyhtiö ollut täyttänyt 
kaikkia odotuksia Jämt-
kraft Arenanin toteutuk-
sessa.

Kaiken lisäksi so-
pimukseen oli kirjoitettu 
selkeä ehto, jonka mu-
kaan papereita oli säi-
lytettävä kassakaapis-
sa, eikä muiden kuin 
yhtiöiden päämiesten tul-
lut nähdä sopimusta.

Nuo 16 miljoonaa 
kruunua perusteltiin sit-
en, ettei yhtiö ollut rak-
ennuttanut ravintolatilo-

ja, jotka siis myöhemmin 
korvattiin sopimuksen 
mukaisesti parakilla, 
sekä siirrettäviä päätykat-
somoita. Sopimuksessa 
ÖFK arvioi seuran men-
ettäneen 17,4 miljoonan 
kruunun edestä tuloja. 
Kun sopimusta laadittiin, 
oli Fältjägaren jo ehtinyt 
maksaa 6,4 miljoonan 
edestä korvauksia. PEAB 
veti käsijarrusta saman 
tien, kun se sai kuulla 
tytäryhtiön sponsorisu-
unnitelmista. Samalla 
alkoi PEAB:n sisäin-
en tutkinta Kindbergiä 
kohtaan.

Kindberg päätti 
kuitenkin irtisanoutua 
itse ja tutkinta laitettiin 
jäihin. Entisen toimitus-
johtajan ei tarvinnut pit-
kään virua työttömänä, 

kun kaupungin omista-
ma asunnointiyhtiö Ös-
tersundshem palkkasi 
everstiluutnantin uudek-
si toimitusjohtajakseen. 
Kuinkas sattuikaan, teki 
Östersundshem pian 
kaupat PEAB:n kanssa 
Stadsdel Norrissa.

Uppdrag Gransk-
ning teki toisen ison pal-
jastuksen liittyen tähän 
kauppaan.

Östersunds-Posten-
in Linda Hedenljung oli 
nostanut ison haloon juu-
ri tähän kauppaan liittyen 
paikallislehden tutkivas-
sa raportissa. Östersund-
shem oli nimittäin ostanut 
PEAB:lta tontin 127 mil-
joonalla kruunulla ilman 
ulkoista hinta-arviointia. 
Hedenljungin pyytäessä 
riippumattomalta taholta 

hinta-arviota tontista, oli 
tontin arvo huomattavasti 
alhaisempi, 86 miljoonaa 
kruunua. Kunnallinen 
yhtiö olisi siis pulittanut 
45 miljoonaa kruunua 
ylihintaa.

Östersunds-Posten-
in julkaistua Hedenl-
jungin raportin arvio-
ineen tontin arvosta, 
kutsui Kindberg pikai-
sesti median tiedotus-
tilaisuuteen. Kindberg 
syytti Östersunds-Poste-
nia ajojahdista, ja esitti 
toisen ulkoisen arvion 
tontin arvosta, joka oli yli 
127 miljoonaa kruunua. 
Kindberg kehui kaupan 
olleen Östersundin his-
torian paras. Uppdrag 
Granskning paljasti poli-
isin ratsiassa takavarikoi-
dusta tietokoneesta löy-
tyneen Kindbergin oman 
arvion tontista, jonka hän 
oli laatinut vain viikkoja 
ennen itse kauppaa.

Arvion mukaan 
tontti oli arvoltaan 82 
miljoonaa kruunua. Ös-
tersundshemin nykyisen 
hallituksen puheenjohta-
jan Mattias Löövin mu-
kaan kauppa oli täysi 
katastrofi.

17. huhtikuuta 
raportoi ruotsalaisme-
dia Daniel Kindbergin 
pidätyksestä. Kindber-
gin työhuoneisiin oli 
tehty ratsia, ja ÖFK:n 
puheenjohtajaa epäilti-
in törkeästä talousri-
koksesta. Kindberg jätti 
toimitusjohtajan roolin 
Östersundshemissä ja 
ilmoitti jäävänsä ”ai-

kalisälle” Östersundin 
puheenjohtajana.

Uppdrag Gransk-
ning paljasti miten 
Kindberg oli onnistunut 
vuosien ajan kaunistele-
maan Östersundin lukuja. 
Oleellista oli Kindbergin 
rooli Östersundshemin 
toimitusjohtajana, jona 
hän pystyi lähettämään 
tekaistuja tilauksia lap-
suudenystävälleen, jo-
hon Uppdrag Granskning 
viittaa ”Sollefteåman-
nenina”.

Sol lef teåmannen 
omisti muuttofirman 
Nordic Moving AB:n 
Sollefteåssa, noin 160 
km itään suunnilleen Ös-
tersundin ja Sundsvallin 
välissä. Sollefteåmannen 
lähetti sitten edelleen 
tekaistun tilauksen PEA-
B:lle, missä oli Kindber-
gin ja Sollefteåmannenin 
yhteinen kontakti.

Tekaistut laskut 
teettivät Östersundsh-
emin kautta veroraho-
in sponsorointia Nordic 
Movingilta. Nordic Mov-
ing tilitti PEAB:lta sum-
man, jonka Östersundsh-
em maksoi tilauksestaan. 
Nämä rahat, jotka pääty-
ivät tekaistujen tilausten 
kautta Nordic Movin-
gille, päätyivät lopulta 
ÖFK:lle sponsoriraho-
ina. Juuri tämä kuvio sai 
poliisin tekemään ratsiat 
viime huhtikuussa.

PEAB:n mies 
myönsi kuulusteluissa ti-
etäneensä ainakin joiden-
kin tilausten olleen täysin 
tekaistuja.

Entä Daniel Kind-
berg? Lehdistötilai-
suudessa 17. huhti-
kuuta 2018 hän kielsi 
osallisuutensa rikokseen, 
ja pyysi mediaa pitämään 
Östersunds FK:n sivussa 
tutkinnasta. Kuulustelu-
issa Kindberg kuiten-
kin myönsi osallisuuden 
muutamaan tekaistuun 
laskuun.

Syytökset Kind-
bergiä kohtaan saivat 
myös poliittisia seurauk-
sia. Östersundissä pit-
kään vallassa olleet 
demarit hävisivät 
syksyn 2018 vaaleis-
sa keskustapuolueelle. 
Joulukuussa kaupung-
inhallituksen entinen 
puheenjohtaja AnnSofie 
Andersson erosi opposi-
tiovaltuustosta, kun hänet 
liitettiin Kindbergin ta-
paukseen.

Uppdrag Gransk-
ningissa näytetään, 
kuinka läheinen suhde 
Anderssonilla on ollut 
Kindbergiin. Anders-
son matkasi joukkueen 
kanssa Eurooppa-liigan 
vierasotteluihin. UG:n 
pyytäessä tältä kuitti-
selvityksiä lennoista, ei 
hänellä ollut antaa kuittia, 
joka näyttäisi, kuka len-
not oli maksanut. Kauden 
2018 päättäjäisiin ÖFK 
kutsui myös koko kau-
pungin valtuuston, mutta 
valtuusto päätti kollek-
tiivisesti kieltäytyä kut-
susta – Anderssonia lu-
kuun ottamatta siis.

Ruotsin palloliit-
to SvFF ei ole ainakaan 

toistaiseksi poissulke-
nut mahdollisuutta antaa 
urheilullisia sanktioita 
ÖFK:lle.

Siinä missä viime 
vuonna Kindbergin teot 
vaikuttivat vielä olevan 
henkilökohtaisia, on Up-
pdrag Granskningin ti-
etojen myötä talousrikok-
set ja epäilyt laajemmasta 
tiedosta liitettävissä 
Östersundiin seurana. 
Seurauksia Östersun-
dille on tulossa varmas-
ti, mutta kuinka vakavia, 
saamme tietää joko tänä 
keväänä tai vasta kauden 
2019 jälkeen.

Huomionarvoista 
on Uppdrag Granskenis-
sa esiintyneen eläkkeel-
lä olevan ÖFK-kannat-
tajan kommentit koko 
vedätyksestä.

Hän sanoo 
hyväksyvänsä kaiken, 
koska koko menestys on 
ollut sen arvoista.

Myös seuran pe-
rustaja Rolf Lohse antoi 
Offsidelle keväänä 2016 
varsin mielenkiintoiset 
kommentit haastattelus-
sa. Lohse oli siis eronnut 
eikä ollut käynyt ker-
taakaan Jämtkraft Are-
nalla eroamisen jälkeen. 
Hän ei myöskään halun-
nut kommentoida syitä 
eroamiselle. Hän halu-
si vain kertoa olevansa 
iloinen ÖFK:n menestyk-
sestä.

 

>>Underbar och älskad av alla?<< (Offside, 2/2016) eli ”Ihailtava ja kaikkien rakastama?” on ruotsalaisen jalkapallon aika-
kauslehti Offsiden otsikko raportissa, jossa perehdyttiin Östersunds-Postenin toimittaja Linda Hedenljungin selvityksiin Öster-
sunds FK:n taloudesta. Hedenljung on tehnyt enemmistön paljastuksista liittyen Kindbergiin ja ÖFK:n. Ellei tekstissä erikseen 
viitata lähteeseen, on juuri Hedenljung tiedon takana.

Jämtkraft Arena. Kuva: martinsons.se



Aladivareista vauh-
dilla noussut Östersund 
tuli futisväen laajempaan 
tietoisuuteen viimeistään 
helmikuussa 2018, kun 
se kohtasi Eurooppa-li-
igan pudotuspeleissä Ar-
senalin. Ruotsalaisseura 
onnistui kaikkien yllätyk-
seksi kaatamaan Tyk-
kimiehet vierasottelus-
sa, vaikka lopulta 
lontoolaiset yhteismaa-
leissa vahvempia olivat-
kin.

Paikka europelei-

hin irtosi cup-voitolla 
keväällä 2017, jolloin 
Östersundissa pelatussa 
finaalissa kaatui IFK Nor-
rköping vakuuttavin 4-1 
-numeroin. Seuran histo-
rian ensimmäinen pytty 
oli varsinainen yllätys, 
sillä olihan ÖFK vasta 
vuonna 2016 pelannut 
historiansa ensimmäisen 
kauden Allsvenskanissa, 
sijoittuen 8. sijalle. 

Menestys Euroop-
pa-liigassa sai monet as-
iantuntijat povaamaan 

joukkueesta Malmön yk-
köshaastajaa ohi AIK:n. 
Joukkue oli täynnä 
Allsvenskanissa loista-
neita pelimiehiä, jot-
ka kuitenkin näyttivät 
jäävän valmentaja Gra-
ham Potterin tavoin ain-
akin kesän siirtoikkunaan 
saakka joukkueeseen. 
Ainoat pelaajat, jotka läh-
tivät talven aikana, olivat 
MLS-liigaan poistunut 
vasemman laidan Gabri-
el Somi sekä Malmön 
kaappaama tasapainoit-

tava keskikenttäpelaaja 
Fouad Bachirou. 

Joukkue onnistui 
kuitenkin vahvistumaan 
joka osa-alueella, jolloin 
se oli helppo nostaa mus-
taksi hevoseksi kärki-
kamppailuun. 

Heti keväällä oli 
nähtävissä se, että jouk-
kue kärsi väsymyksestä, 
sillä olihan Euroop-
pa-liigan lohkopelit ve-
nyttäneet kautta syksyllä, 
ja helmikuussa ohjel-
massa oli tuplakoitos 

Arsenalia vastaan. Heti 
tämän jälkeen kevät jat-
kui Ruotsin cupin lo-
hkovaiheella, jonka ÖFK 
selvitti tyylikkäästi, mut-
ta puolivälierässä seinä 
nousi vastaan Malmön 
muodossa. 

Allsvenskan käyn-
nistyi väsyneen Öster-
sundin osalta todella 
huonosti ja tilannetta ei 
helpottanut se tosiasia, 
että osalla pelaajista oli 
menossa sopimusneu-
vottelut toisiin seuroihin. 

ÖFK hävisi kaksi ensim-
mäistä otteluaan, eikä 
voittanut ensimmäisestä 
kahdeksasta pelistään 
kuin kaksi. Kevään aika-
na alkoivat myös seuran 
puheenjohtajaa Dan-
iel Kindbergia kohta-
an talousrikostutkinnat, 
jotka varmasti heijastu-
ivat myös osittain pe-
likentälle. 

Sarjan jäädessä 
MM-kisatauolle toukoku-
un lopussa, varmistui 
ensin toppari Sotirios 

Papagiannopouloksen 
siirto Tanskaan, ja kes-
äkuun alussa tulikin se 
suurin paukku. Seuran 
päävalmentaja Graham 
Potter irtisanoutui ja 
siirtyi Valioliigasta tip-
puneen Swansea man-
ageriksi. Mukanaan 
Potter vei mukanaan val-
mennustiimiin kuuluneet 
Billy Reidin sekä Kyle 
Macauleyn. 

Potterin tilalle 
löydettiin Norjasta brit-
tiläinen Ian Burchnall, 
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ottelupäivät päätetään 
myöhemmin keväällä.

Kuva: Aronman, Wikimedia Commons



jota avustamaan tuli enti-
nen ÖFK-hyökkääjä Bri-
an Wake. Nuoresta asti 
valmentanut Burchnall 
oli ollut Viking Stavan-
gerin päävalmentajana, 
sekä ennen sitä Vikingin 
sekä Sarpsborgin kak-
kosvalmentajana. Koti-
maassaan mies on to-
iminut sekä Leedsin että 
Bradfordin akatemioiden 
valmentajana. 

Kesän siirtoikkunan 
auetessa Östersund koki 
lisää pelaajamenetyksiä. 
Ken Sema siirtyi Vali-
oliigan Watfordiin, kap-
teeni Brwa Nouri sai 
rahakkaan sopimuksen 
Indonesiasta ja jouk-
kueen suurin tähti, Iranin 
paidassa MM-kisois-
sa pelannut kärki Sa-
man Ghoddos myytiin 
Ranskan liigan Amiensi-
in noin neljän miljoonan 
euron summalla. 

Pelaajasiirrot eivät 
kuitenkaan haitan-

neet uutta valmentajaa 
Burchnallia, vaan Ös-
tersund palasi kisatauol-
ta ottamalla kuudesta 
ottelusta peräti 19 pis-
tettä. Meno tasaantui 
hieman syksyä kohden, 
mutta Östersund sijoit-
tui kuitenkin hienosti 
kuudenneksi. Laitapelaa-
ja Hosam Aieshin lisäksi 
edellistalvena Trellebor-
gista hankittu hyökkääjä 
Dino Islamovic osoitti-
vat syksyllä todella hyviä 
merkkejä, ja nousipa 
Aiesh mukaan jopa Ruot-
sin talvimaajoukkuee-
seen.

Östersund selvi-
si talven siirtoikkunas-
ta selkeästi voittajana. 
Viime kauden runko-
pelaajista se menetti aino-
astaan Norjan maajouk-
kueenkin havitteleman 
vasemman pakin Dennis 
Widgrenin, joka lähti 
sopimuksensa loputtua 
kokeilemaan onneaan 

pääkaupungin valoihin 
ja Bajenin paitaan. Kak-
kosveskari Andreas An-
dersson pelasi muutaman 
ottelun viime kaudella, 
samoin kuin kuin Dalkur-
diin Anderssonin jouk-
kuekaveriksi lainattu ke-
skikenttäpelaaja Frank 
Arhin. Vastuuta ei ollut 
luvassa, joten nuorukain-
en hakee minuutteja lain-
alta. 

Viime talvena GIF 
Sundsvallista napattu 
keskikenttämies Smalj 
Suljevic ei lyönyt läpi 
Östersundissa, ja laina-
pesti Dalkurdissa päättyi 
käräjille. Suljevic pus-
ki Hammarbyn Imad 
Khalilin naaman ver-
ille 45 minuuttia ottelun 
jälkeen pelaajabussien 
läheisyydessä. Suljevic 
kuitenkin vapautettiin 
syytteistä oikeudessa, ja 
mies jatkaa uraansa Su-
perettaniin nousseessa 
Syrianskassa. 

Östersund sopi jo 
Strömgodsetin kanssa 
Jamie Hopcuttin siir-
rosta ja pelaaja itsekin 
pääsi norjalaisten kans-
sa sopuun sopimuksesta. 
Siirto uutisoitiin varma-
na talvella, mutta viime 
metreillä Hopcutt veti 
käsijarrua ja jäi Östersun-
diin. Selitykseksi mies 
sanoi, ettei siirto Norjaan 
tuntunutkaan lopulta oi-
kealta askeleelta ja näin 
britti nähdään Ruotsissa 
myös sopimuksensa vii-
meisenä vuonna.

Tulopuolella Öster-
sund oli todella aktiivin-
en, ja se järjesti yhden 
Allsvenskanin isoimmis-
ta siirtopommeista talvel-
la. 

Jämlannin ylpeys 
onnistui nimittäin 
naaraamaan riveihinsä 
entisen superlupauksen 
Ravel Morrisonin, joka 
saapui seuraan Lazios-
ta, pelattuaan viimeksi 

Entinen Manchester United-lupaus Ravel Morrisson. Kuva: Manchester Evening News

Tom Pettersson ja Danny Welbeck. Kuva: The Mirror



lainalla meksikolaisessa 
Atlaksessa. Ongelmata-
pauksena tunnettu Mor-
rison oli nuorempana 
ylistetty pelaaja, jota 
jopa itse Sir Alex Fer-
guson piti yhtenä kovi-
mmista lupauksista mitä 
on nähnyt. Östersundin 
kapteeni Tom Pettersson 
puolestaan totesi Morri-
sonin olevan mukava ka-
veri kentän ulkopuolella, 
mutta kentällä olles-
saan mies on supertäh-
ti. Petterssonin mukaan 
Morrison on pallo jalas-
sa huimasti muiden 
yläpuolella. 

Östersund on vu-
osia tunnettu hyvistä 
suhteistaan Englantiin 
eikä tämä talvi ole ol-
lut poikkeus. Morriso-
nin lisäksi joukkueeseen 
on liittynyt kaksi muu-
ta brittipelaajaa, joista 

suurempi mysteeri on 
Crystal Palacen organi-
saatiosta hankittu Fran-
cis Jno-Baptiste. Huhu-
jen mukaan 19-vuotias 
kärkipelaaja on todella 
nopea ja hyvä viimeis-
telijä. 

Chelseasta puolesta-
an tuli keskikenttäpelaaja 
Charlie Colkett, joka on 
joskus aiemmin nimet-
ty uudeksi Frank Lam-
pardiksi. Vasenjalkainen 
Colkett on jo talven aika-
na osoittanut olevansa 
todellinen pelimies.

Kaiken kaikkiaan 
Östersund vahvisti jouk-
kuettaan varsin kokonais-
valtaisesti. Maalivahtio-
sastoa tuli vahvistamaan 
Malmön kasvatti Six-
ten Mohlin, joka vietti 
viime kauden lainalla 
Allsvenskanin Dalkurdis-
sa pelaten 19 ottelua. 

Muutoinkin Mohlin oli 
joutunut pahaan lainaki-
erteeseen, sillä viimeksi 
23-vuotias oli Malmössa 
koko kauden ajan vuonna 
2014.   

Alakertaa vahvistet-
tiin usealla pelaajalla. 
Widgrenin paikkaajaksi 
vasemmalle tuli belgi-
alainen Marco Weymans, 
joka on kaksi viime kaut-
ta pelannut AFC Tubi-
zessa. Toppariosastolle 
uusina miehinä tulivat 
Bayern Münchenissa 
juniorivuodet viettänyt 
Thomas Isherwood, joka 
nousi keväällä Ruot-
sin U21-maajoukkuee-
seen. Lupaava norjalain-
en Eirik Haugan oli 
puolestaan päävalmenta-
ja Ian Burchnallille tuttu 
pelaaja Höddin paidasta. 
Lupaavana pelaajana pi-
detty 21-vuotias norski 

on kerennyt viettämään 
pari vuotta Marseillessa. 
Lisäksi usealla pelipai-
kalla viihtyvä Isak Ss-
ewankambo hankittiin 
tuomaan leveyttä rinki-
in. Viime kaudella ruot-
salainen pelasi Molden 
ohella lainasopimuksella 
Malmössa. 

Kauden kynnyksellä 
Östersund haali vielä 
riveihinsä tutun pelaa-
jan, kun nigerialainen 
Alhaji Gero teki lyhyen 
sopimuksen purettuaan 
sopimuksensa iranilaisen 
Esteghlalin kanssa. Ro-
muluisen kärjen käynti 
Iranissa oli ilmeisen tuot-
toisa Östersundille, sillä 
Gero myytiin Esteghali-
in vain reilu puoli vuotta 
sitten. 

Östersund kerke-
si käymään leireillä pari 
kertaan ennen cupin lo-

hkovaihetta, joka alkoi 
helmikuun puolivälissä. 
Tammikuussa joukkue 
käväisi Kyproksella, jos-
sa se kohtasi kiinalaisen 
Henan Jinayen. ÖFK 
voitti ottelun Dino Is-
lamovicin maalilla 1-0. 
Helmikuun alussa se mat-
kasi puolestaan Espan-
jaan, jossa se pelasi ensin 
tasapelin Dynamo Kio-
van kanssa ennen kuin 
voitti toisessa ottelussaan 
Rostovin 4-2. 

Ruotsin cupissa 
Östersundille kävi en-
nakkoon ajateltuna ihan 
hyvä arpa. Sirius, Super-
ettanin Halmstad ja I-di-
visioonan Karlstad olivat 
vastuksina sellaisia, että 
ÖFK:n ajateltiin suhteel-
lisen vaivatta kävelevän 
lohkovoittoon. Toisin 
kuitenkin kävin. 

Av a u s o t t e l u s s a 
Halmstadia vastaan ko-
tona Östersund hallit-
si peliä mielin määrin, 
mutta HBK taisteli ja sai 
mukaansa yhden pisteen. 
Varsinainen katastro-
fi seurasi kuitenkin 
seuraavalla kierroksella, 
kun luokaton puolustu-
styöskentely johti siihen, 
että Karlstad voitti ko-
tiottelunsa yllättäen 3-2. 
Tässä vaiheessa Öster-
sund oli jo ulkona cupis-
ta. 

Se kuitenkin os-
oitti tasonsa voittamalla 
viimeisessä kotipelissä 
Siriuksen puhtaasti 3-0 
ottelussa, jossa kohu-
hankinta Ravel Morrison 
teki ensimmäisen maa-
linsa. 

Cupista putoamisen 
jälkeen Östersund kohta-
si pari kertaa paikallisen 

aladivarijengi Ytterhog-
dalin. Kenraaliharjoituk-
sessaan se hävisi ison 
numeroin norjalaiselle 
Moldelle vieraskentällä. 
Östersundin puolustuk-
seksi on sanottava, että 
se lähti peliin ilman 
yhtäkään riveissään 
olevaa maalivahtia. 
Maalilla seisoi tätä peliä 
varten lainattu Ytterhog-
dalin brittiveskari Kellan 
Absolom.  

Östersundin FK:n 
ympärillä on kuohu-
nut kauden alla entisen 
puheenjohtajan Daniel 
Kindbergin ja taloussot-
kujen ympärillä. Näillä 
sotkuilla saattaa olla 
seuran tulevaisuuden 
kannalta todella vaka-
via seuraamuksia, jotka 
selviävät vasta myöhem-
min. Epävarmuus mah-
dollisesta Allsvenskan-
paikan menetyksestä 
saattaa kuitenkin vaikut-
taa tuleviin uusien pelaa-
jien sopimusneuvottelui-
hin ja nykyisten pelaajien 
jatkoa koskeviin sopi-
musneuvotteluihin. 

Pelikentän esitysten 
perusteella Östersund ei 
tule putoamaan. Sillä on 
kasassa todella laadukas 
nippu Allsvenskaniin, 
mutta paukut eivät taida 
ihan riittää neljän par-
haan joukkoon. Viime 
kaudella valmentaja Gra-
ham Potterin korvannut 
Ian Burchnall, on jatka-
nut maamiehensä viitoit-
tamalla tiellä. Burchnall 
on sanonut seuranneensa 
Östersundia tarkasti jo 
kauan ennen kuin Potter 
seurasta lähti - valmen-
sihan Burchnall Norjassa 
edelliset viisi kautta. 

Östersund tulee 
kentällä jatkamaan ak-
tiivista pelaamista, jossa 
syöttöpeli maata pitkin on 
pääasiassa. Joukkueessa 
löytyy kuitenkin myös 
voimaa vastaiskuihin, es-
imerkiksi Hosam Aiesh-
in, Jamie Hopcuttin ja 
uuden Francis Jno-Bap-
tisten kautta. Joukkueen 
ykköstykki lienee kuiten-
kin 189-senttinen Dino 
Islamovic, joka viime 
kaudella teki yhdeksän 
maalia, kun pääsi Saman 
Ghoddosin varjosta esiin. 
Isompaa vaihtoehtoa tar-
joilee myös lyhyellä so-
pimuksella oleva Alhaji 
Gero. 

Eniten joukkueesta 
tarkkailun alla on itseoi-
keutetusti Ravel Mor-
rison, joka tulee ryh-
mityksessä löytymään 
hyökkäyksen ja keski-
kentän välimaastosta. Ei 
ole vaikea uskoa, etteikö 
täydessä sielun ja ruumi-
in voimissa miehestä oli-
si vaikka koko sarjan par-
haaksi pelaajaksi. Mutta 
miten se pää nyt sitten 
oikein kestää? 

Toinen sarjan par-
haimmistoon tyrkyllä 
oleva brittipelaaja on 
Chelseasta hankittu 
Charlie Colkett. Vasurin 
peliesityksiä on kehuttu 
talvikaudella ja mies on 
saanut paljon vastuuta 
erikoistilanteissa. Taita-
via Morrisonia ja Colket-
tia täydentää työhevonen 
Curtis Edwards, joka ei 
ole tullut maamiestensä 
tavoin isoista organisaa-
tioista. Kaveri löydetti-
in nimittäin Ruotsin 5. 
sarjaportaan Ytterhog-
dalista kesällä 2016, ja 

vain vuotta myöhemmin 
Edwards laittoi palloa 
muun muassa PAOKin ja 
Athletic Bilbaon reppuun 
Eurooppa-liigassa. 

P u o l u s t u k s e s s a 
joukkueella on stabiilim-
pi tilanne, sillä Ronald 
Mukiibi, Tom Pettersson 
ja viime kauden seurassa 
ollut Noah Sonko Sund-
berg jatkavat. Vaikka Ös-
tersund onkin valtaosan 
pelannut neljän miehen 
alakerralla, on se välillä 
nähty myös trendik-
käässä kolmen alakerras-
sa. Sen topparimateriaali 
on sen verran leveä, että 
tasoa riittää tässä tapauk-
sessakin penkille saak-
ka. 

Maalilla aloittanee 
tuttu mies Aly Keita, joka 
on noussut myöhäisellä 
iällä Guinean maajouk-
kueeseen. Keitan paikkaa 
tuli kärkkymään Sixten 
Mohlin, joka ei varmaan 
jaksa kauaa penkillä kat-
soa Keitan pelaamista. 
Oletettavaa onkin, että 
Östersundin maalilla tap-
ahtuu vallanvaihto lähi-
aikoina. 

Östersund tulee ole-
maan ylemmän keskikas-
tin joukkue myös tuleval-
la kaudella. Ihan kärkeen 
sillä ei varmastikaan 
riitä rahkeet, mutta se on 
kuitenkin riittävän laadu-
kas ryhmä, joka aiheuttaa 
taatusti ongelmia sarjan 
jokaiselle joukkueelle. 
Parhaassa tapauksessa 
Östersund voi jopa kol-
kutella top 4-sijoituksia, 
mutta todennäköisemmin 
se löytyy pari pykälää 
alempaa kauden päät-
tyessä. 

Falkarna. Kuva: Aronman, Wikimedia Commons



1 [MV] Aly Keita NOR

Allsvenskan-tilastot 3 500 000 SEK

2018 22 (0) 32 (08-12-1986) 2019

Yht. 55 (0) 185 cm 78 kg

3 - Pitkään alasarjoissa pelannut veskari nousi Allsvenskani-
in vasta 30-vuotiaana. Teki jatkosopimuksen ja on selkeä 
ykkösveskari

15 [K] Ravel Morrison (UUSI) ENG

Allsvenskan-tilastot 5 000 000 SEK

2018 0 (0) 26 (02-02-1993) 2019

Yht. 0 (0) 175 cm 71 kg

4 - Isona superlupauksena pidetty Morrison pelaa käsit-
tämättömästi 26-vuotiaana Allsvenskania. Jos onnistuu, voi 
olla todellinen tähtipelaaja

24 [P] Ronald Mukiibi SWE

Allsvenskan-tilastot 5 500 000 SEK

2018 23 (2) 27 (16-09-1991) 2021

Yht. 61 (5) 188 cm 85 kg

3 - Useamman vuoden seurassa viihtynyt Mukiibi on kehit-
tynyt joukkueen mukana. Kuuluu puolustuksen runkomiehiin

16 [MV] Sixten Mohlin (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 19 (0) 23 (17-01-1996) 2021

Yht. 19 (0) 189 cm 90 kg

2 - Viime vuonna Dalkurdin maalilla parikymmentä peliä 
torjunut MFF-kasvatti tulee taistelemaan peliajasta Keitan 
kanssa

28 [P] Marco Weymans (UUSI) BEL

Allsvenskan-tilastot 2 000 000 SEK

2018 0 (0) 21 (09-07-1997)

Yht. 0 (0) - cm - kg

3 - Dennis Widgrenin korvaaja löydettiin belgialaisesta 
Tubizesta. Nopeaksi ja taitavaksi kuvaillulla Weymansilla 
kokemusta myös Cardiffista sekä PSV:sta 

17 [K] Curtis Edwards ENG

Allsvenskan-tilastot 9 500 000 SEK

2018 29 (6) 25 (12-01-1994)

Yht. 68 (12) 180 cm 70 kg

4 - Middlesbrough’n kasvatti tuli pikavauhtia Ruotsin III-di-
visoonasta Allsvenskaniin. Todella juoksuvoimainenpelaaja 
joka tekee paljon töitä

30 [MV] Andrew Mills ENG

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 0 (0) 24 (15-07-1994) 2021

Yht. 0 (0) 183 cm - kg

1 - Brittiveskari tuli Ruotsiin 2015 ja pelasi 4-divaria. Vain 
kahta vuotta myöhemmin istui penkillä Eurooppa Liigassa. 
Putoaa kolmosveskariksi? 

32 [P] Patrick Kpozo GHA

Allsvenskan-tilastot 2 000 000 SEK

2018 16 (1) 21 (15-07-1997) 2020

Yht. 30 (1) 180 cm 77 kg

1 - AIK:sta pari vuotta sitten ostettu vasen pakki aloitti 
muutamassa pelissä viime kaudella. Tilanne ei ole juuri pa-
rantunut ja voi olla lähtökuopissa

21 [K] Simon Kroon SWE

Allsvenskan-tilastot 5 000 000 SEK

2018 4 (1) 25 (16-06-1993) 2021

Yht. 55 (4) 183 cm 73 kg

2 - Malmössa futisopit saanut laitapelaaja tuli seuraan viime 
kesänä. Potentiaalia runkopelaajaksi mutta kärsinyt louk-
kaantumisista ja missaa koko kevään

2 [P] Tom Pettersson SWE

Allsvenskan-tilastot 8 000 000 SEK

2018 28 (2) 29 (25-03-1990) 2019

Yht. 148 (11) 190 cm 83 kg

 4 - Joukkueen kapteeni ja puolustuspään liideri. Virtuoosi 
myös kitaran varressa

77 [P] Noah Sonko Sundberg SWE

Allsvenskan-tilastot 5 000 000 SEK

2018 21 (1) 22 (06-06-1996) 2021

Yht. 101 (7) 185 cm 82 kg

3 - AIK-kasvatti teki läpimurtonsa kahden vuoden aikana 
Sundsvallissa. Hyvä toppari Allsvenskaniin ja ikäisekseen 
kokenut. Ulkomaille tulevaisuudessa? 

22 [K] Charlie Colkett (UUSI) ENG

Allsvenskan-tilastot 1 500 000 SEK

2018 0 (0) 22 (04-09-1996) 2022

Yht. 0 (0) 176 cm 74 kg

4 - Uudeksi Lampardiksi nimetty Colkett ostettiin Chel-
seasta. Näytti heti ensimmäisessä treelipelissä että tulee 
olemaan kova pelaaja Allsvenskanissa

4 [P] Thomas Isherwood (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 7 000 000 SEK

2018 0 (0) 21 (28-01-1998) 2022

Yht. 0 (0) 195 cm - kg

2 - Bayern Münchenista viime kaudella lähtenyt toppari 
kokeili talvella Bradfordissa, mutta huonolla menestyksellä. 
Herätti kiinnostusta myös muualla

3 [K] Tesfaldet Tekie SWE

Allsvenskan-tilastot 12 000 000 SEK

2018 15 (1) 21 (04-06-1997) 2021

Yht. 47 (1) 179 cm 59 kg

2 - Nuori lupaus tuli viime kaudella kahden vuoden lainaso-
pparilla. Ei saatu ihan sitä irti mitä odotettiin - nyt läpimurto? 

88 [K] Jerell Sellars ENG

Allsvenskan-tilastot 800 000 SEK

2018 6 (1) 23 (11-12-1995) 2021

Yht. 6 (1) 173 cm 70 kg

2 - Hankittiin Englannin Kakkosliigan Cheltenhamista te-
kemään läpimurtoa Ruotsiin, johon sopii pelityyliltään. 

6 [P] Douglas Bergqvist SWE

Allsvenskan-tilastot 4 000 000 SEK

2018 23 (0) 26 (29-03-1993) 2019

Yht. 56 (1) 184 cm 76 kg

2 - Englannissa kasvanut Bergqvist toimi Aldershotin akate-
miajengin kipparina ja edusti seuraa Kakkosliigassa. Toppa-
ri muutti vasta aikuisiällä Ruotsiin

5 [K] Rewan Amin NED

Allsvenskan-tilastot 2 500 000 SEK

2018 27 (0) 23 (08-01-1996) 2021

Yht. 27 (0) 179 cm 75 kg

3 - Tuli kesken viime kauden Dalkurdista. Lupaava keski-
kenttäpelaaja, joka sai paljon vastuuta jo viime kaudella

8 [H] Jamie Hopcutt ENG

Allsvenskan-tilastot 8 000 000 SEK

2018 23 (5) 26 (23-06-1992) 2019

Yht. 46 (10) 180 cm 73 kg

3 - Pitkään seurassa ollut Hopcutt oli talvella jo sopinut siir-
rosta Norjaan, mutta teki U-käännöksen viime metreillä. 

19 [P] Eirik Haugan (UUSI) NOR

Allsvenskan-tilastot 1 000 000 SEK

2018 0 (0) 21 (27-08-1997) 2022

Yht. 0 (0) 180 cm 70 kg

2 - Marseillessakin ollut toppari tuli 3,5 vuoden sopimuksella 
Norjasta. Lupaava pelaaja joka voi nousta isoon rooliin

10 [K] Hosam Aiesh SWE

Allsvenskan-tilastot 7 500 000 SEK

2018 23 (4) 23 (14-04-1995) 2020

Yht. 56 (6) 175 cm 68 kg

4 - Joukkueen tähtipelaajia ja hyökkäyksen vikkeläjalkain-
en taitopelaaja. Pääsi maajoukkueenkin mukaan, siirtynee 
ulkomaille

9 [H] Francis Jno-Baptiste (UUSI) ENG

Allsvenskan-tilastot 500 000 SEK

2018 0 (0) 19 (08-11-1999) 2022

Yht. 0 (0) - cm -kg

2 - Crystal Palacen kasvattia kuvaillaan hyvin liikkuvaksi 
maalintekijäksi. Tuli seuraan pitkällä sopimuksella

20 [P] Isak Ssewankambo (UUSI) SWE

Allsvenskan-tilastot 4 000 000 SEK

2018 5 (0) 23 (27-02-1996) 2021

Yht. 5 (0) 177 cm 79 kg

2 - Pitkään Englannissa pelannut puolustuspään pelimies 
tuli Moldesta. Ei saanut vastuuta siellä eikä viime kaudella 
myöskään Malmössa, jossa oli lainalla

11 [K] Henrik Bellman SWE

Allsvenskan-tilastot 200 000 SEK

2018 1 (0) 20 (23-03-1999) 2022

Yht. 1 (0) - cm - kg

1 - Nuori laitapelaaja tuli FC Kööpenhaminasta kesken 
viime kauden, jonka akatemiassa vietti kolme vuotta. Tule-
vaisuuden nimiä

90 [H] Alhaji Gero (UUSI) NGR

Allsvenskan-tilastot 4 000 000 SEK

2018 9 (1) 25 (10-10-1993) 2019

Yht. 65 (7) 189 cm 84 kg

2 - Hyökkääjä myytiin kesken viime kauden Iraniin, mutta 
purki sopimuksensa siellä ja teki lyhyen sopparin Östersun-
diin nyt talvella

23 [P] Sam Mensiro GHA

Allsvenskan-tilastot 3 000 000 SEK

2018 14 (1) 29 (19-05-1989) 2020

Yht. 55 (2) 175 cm 74 kg

2 - Vikkelä ghanalainen saapui Östersundiin jo 2011, mutta 
kävi Örebrossa välillä. Luotettava rotaatiopelaaja

13 [K] Ludvig Fritzson SWE

Allsvenskan-tilastot 1 500 000 SEK

2018 24 (1) 23 (25-08-1995)

Yht. 37 (3) 184 cm 77 kg

2 - Hyökkäävä keskikenttäpelaaja tuli Superettanin De-
gerforsista. Sai vaihtelevasti vastuuta viime kaudella

99 [H] Dino Islamovic SWE

Allsvenskan-tilastot 4 000 000 SEK

2018 22 (9) 25 (17-01-1994)

Yht. 22 (9) 189 cm 85 kg

4 - Trelleborgista vuosi sitten kaapattu kärki oli kohmees-
sa kevään, mutta Ghoddosin lähtettyä nosti tasoaan ja teki 
mukavasti maaleja

Östersunds FK - Pelaajat 2019



Avaa hieman taus-
toja, miten ajauduit 
pelaaja-agentin hom-
miin? 

– Nuorempana 
haaveilin, että pystyisin 
jollain tapaa työsken-
telemään jalkapallon pa-
rissa. Agentin työ kiin-
nosti ja jossain vaiheessa 
päätin, että minusta tu-
lee agentti. Opiskelin 
urheilumanagerointia ja 
urheilujohtamista, mut-
ta mikään opiskelu ei 
suoranaisesti valmista 
agentin työhön. Tuolloin 
alalle pääseminen oli 
huomattavasti vaikeam-
paa kuin nykyään. Agen-
teille oli lisenssijärjest-
elmä ja muistaakseni olin 
ensimmäinen vuosikau-
siin, joka läpäisi FIFA:n 
kokeen. Onneksi lisens-
sijärjestelmää ollaan pa-
lauttamassa, niin saadaan 
joku järki tähän hom-
maan. 

Kerro lyhyesti 
mitä niin sanottu nor-

maali työviikko pitää 
sisällään? 

– Vaikea sanoa 
minkälainen on nor-
maali työviikko, kun se 
riippuu paljon vuodena-
jasta. Jokainen päivä on 
erilainen ja agentti on 
enemmän tai vähemmän 
töissä 24/7. Siirtoik-
kunoiden sulkeutumisten 
jälkeen on hetki rauhal-
lisempaa, jolloin katso-
taan enemmän pelejä ja 
rekrytoidaan uusia pelaa-
jia. Siirtoikkuna ja sitä 
edeltävät kuukaudet ovat 
hektistä aikaa, jolloin 
tulee reissattua paljon. 
Agentin työ vaatii tietyn-
laista luonnetta, että tässä 
maailmassa selviää. 

Kerro hieman am-
matillisesta suhteesta 
Ruotsin jalkapallon 
parissa? Muutamia 
pelaajia olet edusta-
nut, sekä seuroista 
Häckenin kanssa ain-
akin tehnyt tiiviimmin 
yhteistyötä? 

– Teemme paljon 
yhteistyötä ruotsalais-
ten seurojen ja pelaajien 
kanssa. Ruotsissa kuten 
kaikissa Pohjoismaissa 
meidän fokus on siirtää 
pelaajia isompiin ympy-
röihin sen sijaan, että 
yrittäisimme tuoda pal-
jon pelaajia tänne. 

Mitä (pelillisiä) 
haasteita suomalaisil-
la pelaajilla on ollut, 
kun ovat siirtyneet 
Allsvenskaniin?

– Epäonnistuneessa 
siirrossa on aina monta 
tekijää. Tilastojen mu-
kaan vain 40% pelaa-
jasiirroista onnistuu. 
Allsvenskan ei ole val-
ovuosia Veikkausliigaa 
edellä, mutta pelin nope-
ampi tempo ja fyysisyys 
tulee monille yllätyk-
senä. 

Toinen ongelma on, 
että valitettavan usein 
suomalaisille pelaajille 
tulee ongelmia, kun pois-
tutaan turvalliselta muka-

vuusalueelta. Suomessa 
nuorille ei opeteta voit-
tamisen kulttuuria, vaan 
hyvä yritys on palkittava 
suoritus. Valitettavasti 
tulosurheilussa voittami-
nen ratkaisee. 

Osaatko arvioida, 
kuka tulevan kauden 
Veikkausliigan pelaa-
ja on sellainen, jon-
ka tulemme suurella 
todennäköisyydel lä 
n ä k e m ä ä n 
Allsvenskanissa?

– Eetu Vertainen, 
Sebastian Dahlström tai 
Lassi Lappalainen saat-
tavat olla realistisempia 
Allsvenskan-siirtoja tu-
levaisuudessa. Ainakin 
KuPS-kaksikko Kar-
jalainen ja Pennanen 
herättivät talven aika-
na kiinnostusta, mutta 
esimerkiksi Pennasen 
kohdalla tarjoukset eivät 
olleet tarpeeksi hyviä 
ja tästä syystä hän jäi 
Kuopioon.

Paljon on ollut 

puhetta, että Veik-
kausliigan tempo oli-
si liian alhainen, ja 
tämä vaikuttaisi scout-
tien kykyyn arvioida 
pelaajien ominaisuuk-
sia. Onko mielestäsi 
näin? 

– Ulkomaalaisten 
scouttien silmissä Veik-
kausliigan taso on parem-
pi kuin mitä yleinen mie-
lipide Suomessa antaa 
ymmärtää. Veikkausliiga 
on yllättävän fyysinen 
sarja ja meillä on teknisiä 
pelaajia. 

Olen samaa mieltä, 
että Veikkausliigan tem-
po on liian hidas. Scou-
tit miettivät, että miten 
pelaaja pärjäisi nopeam-
pi tempoisessa sarjassa, 
vaikka muuten taso riit-
täisi. Veikkausliiga kau-
si on lyhyt ja pelejä on 
liikaa, mikä luonnollises-
ti laskee pelin tempoa ja 
tasoa. 

Osaatko arvioi-
da, miten Veikkausli-
iga sijoittuu pelillises-
ti, jos sitä verrataan 
Allsvenskaniin ja Su-
perettaniin? Jos väittäi-
sin että HJK voisi par-
haina päivinä taistella 
Allsvenskanissa itsensä 
viiden parhaan jouk-
koon, mutta jonain vu-
osina liigan häntäpään 
seurat (Kemi 2018, JJK 
& HIFK 2017) olisivat 
olleet ongelmissa jopa 
Superettanissa, olenko 
kovin väärässä? 

– Mielenkiintoinen 
kysymys, johon vaikea 
antaa tarkkaa vastausta, 
mutta uskon, että HJK 
pystyisi kilpailemaan 
Allsvenskanissa. Main-
itsemasi Veikkausliigan 

häntäpään esimerkki-
seurat olisivat toden-
näköisesti olleet pulassa 
Superettanissa. 

GIF Sundsvall 
aloitti Ruotsissa tren-
din tuomalla espan-
jalaisia Segunda B:n 
pelaajia jengiinsä, 
Suomessa useampi 
seura (Inter, Honka) 
ovat lähteneet samalle 
tielle. Mistä tämä es-
panjalaisten pelaajien 
yllättävän kova suosio 
johtuu? 

– Espanjassa on mo-
nilla Segunda B:n seu-
roilla ollut taloudellisia 
ongelmia ja keskipalkat 
ovat varsin pieniä. Var-
masti moni on tuolta 
siirtynyt Skandinaviaan 
kokemuksen perässä, 
mutta myös ulkomailla 
tiedetään Skandinavian 
olevan hyvä ja helppo 
välietappi isompiin sar-
joihin ympäri Euroop-
paa.

Minkä ison maan 
alasarjat ovat seuraa-
va aarreaitta? Ital-
ian? 

– Mahdollisesti 
Ranska ja Italia, mutta 
nuo ovat Espanjaa haas-
tavampia, koska Ranskas-
sa ja Italiassa palkat ovat 
suurempia. Afrikka on 
perinteisesti ollut hyvä 
ensiaskel Eurooppaan, 
mutta myös pelaajaliike 
Etelä-Amerikasta Skan-
dinaviaan kasvaa koko 
ajan. Uskon myös, että 
Balkanin alueelta tullaan 
tulevaisuudessa katso-
maan enemmän ja enem-
män pelaajia.

Kuka World 
In Motionin 
Allsvenskan-pelaajista 

on sellainen, jota kan-
nattaa pitää silmällä tu-
levalla kaudella? 

– Uskon, että Pawel 
Cibicki tulee pelaamaan 
hyvän kauden Elfsbor-
gissa. Olemme siirtäneet 
viimeisen parin vuoden 
aikana useita pelaajia 
isompiin ympyröihin ja 
tällä hetkellä meillä on 
harvinaisen vähän pelaa-
jia Allsvenskanissa. Ti-
lanne saattaa hyvinkin 
muuttua ennen kaud-
en alkua, kun käym-
me neuvotteluja uusien 
potentiaalisten pelaa-
jien kanssa ja seurojen 
kanssa pelaajasiirroista 
Allsvenskaniin. 

Kerro mieleen-
painuvin taikka hauskin 
juttu, joka on sattunut 
sopimusneuvotteluissa? 
Tai esimerkiksi erikoi-
sin paikka, jossa pelaa-
ja on allekirjoittanut 
sopimuksen? 

– Tarinoita sopi-
musneuvotteluista riittää, 
mutta erikoisimmat usein 
liittyy siirtoihin, jotka 
ovat kariutuneet viime 
metreillä, enkä niistä ju-
lkisuudessa halua vielä 
puhua. Näitä tarinoita 
voin jakaa, kun aikaa on 
kulunut enemmän, mut-
ta osa on aivan käsit-
tämättömiä. 

– Yksi mielenki-
intoisimmista tarinoista 
liittyy Henrik Ojamaan 
siirtoon Motherwellista 
Legia Varsovaan. Veriv-
iholliset Lech Poznan 
ja Legia Varsovat olivat 
tehneet melkein identtiset 
tarjoukset, joista valit-
simme Legian. Pelaaja 
oli lääkärintarkastukses-

sa ja hioimme sopimuk-
sen yksityiskohtia stadi-
onilla, kun Motherwellin 
toimitusjohtaja soitti ja 
kertoi Lech Poznanin 
tehneen uuden huomat-
tavasti korkeamman tar-
jouksen. Legia korotti 
myös tarjoustaan samaan 
tasoon, jonka jälkeen pää-
simme viimeistelemään 
sopimuksen. Pelaaja pa-
lasi lääkärintarkastuk-
sesta stadionille ja kaik-
ki oli valmista tai niin 
luulimme. Legian presi-
dentti ilmoitti, että vielä 
yksi asia tulee hoitaa en-
nen kuin voimme allekir-
joittaa paperit. 

S t a d i o n i n 
ulkopuolella meitä odotti 
Legian ultrien päämiehet, 
jotka ajeluttivat meitä 
tunnin verran ympäri 
Varsovaa ja kertoivat 
kaupungista ja seuras-
ta. Menimme lounaalle 
ultrien ja seuran presi-
dentin kanssa. Lounaan 
jälkeen toinen ultrista 
nyökkäsi presidentille ja 
poistuimme ravintolasta. 
Matkalla takaisin stadi-
onille ihmettelimme mitä 
juuri tapahtui ja seuran 
presidentti selitti, että en-
nen siirtojen viimeistelyä 
ultrien tulee hyväksyä 
hankinnat tai tulee ongel-
mia.

Vielä viimeinen 
kysymys. Kuka voittaa 
Allsvenskanin ja ketkä 
putoavat? 

– Malmö voittaa 
mestaruuden ja Falken-
berg sekä AFC Eskilstu-
na putoavat suoraan. 

@Finsvenskan

Haastattelussa World In Motionin 
pelaaja-agentti Jonne Lindblom



AIK
 
Perustettu: 1891
Lemipinimi: Gnaget  
Allsvenskan-kaudet: 90
Mestaruudet: 12 - 1900, 1901, 1911, 1914, 1916, 
1923, 1931–1932, 1936–1937, 1992, 1998, 2009, 
2018
Cup voitot: 8 - 1949, 1950, 1975–76, 1984–1985, , 
1995–96, 1996–97, 1998–99, 2009 
Kausi 2018 1.sija (67 pistettä) 
Keskiarvo: 23 664 (Muutos: + 5 857)  
Kotikenttä: Friends Arena (50 622) 
Yleisöennätys: 50 128 vs GIF Sundsvall 2018 
Eniten Allsvenskan-otteluita: Gustav Sjöberg 321 
(1929-1950) 
Eniten Allsvenskan-maaleja: 148 Pär Kaufeldt 
(1924-34) 
Valmentaja: Rikard Norling

Kotisivu: https://www.aikfotboll.se/  
Pääsyliput: https://www.friendsarena.se/evene-
mang/#AIK 
Facebook: https://www.facebook.com/aik/ 
Twitter: https://twitter.com/aikfotboll 
Instagram: https://www.instagram.com/aik/ 
Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCNU-
Er2fUi5inh9bhih4yr7g/featured 

Faniryhmät: 
Allmänna Supporterklubben

Suomalaiset:
Tom Källström 1976-78
Jyrki Nieminen 1979-83, 1986
Atik Ismail 1980
Kari Virtanen 1983-85
Jari Niinimäki 1986
Esa Pekonen 1987-89
Jari Hudd 1987-89
Jarmo Saastamoinen 1995
Tomi Maanoja 2008-10
Sauli Väisänen 2014-17
Eero Markkanen 2013-14, 2016-18
Robert Taylor 2017-18
Saku Ylätupa 2019-

AFC Eskilstuna
 
Perustettu: 2007 (Väsby United 2005, Café Opera 
1991, Väsby IK 1924)
Lempinimi: -  
Allsvenskan-kaudet: 1 
Kausi 2018: 3.sija Superettan 
Keskiarvo: 1 741 (Muutos: - 2 007)  
Kotikenttä: Tunavallen (7 800) 
Yleisöennätys: 7 700 vs Hammarby 2017 
Eniten Allsvenskan-otteluita: 30 Daniel Björnqvist 
(2017) 
Eniten Allsvenskan-maaleja: 8 Mohammed Buya 
Turay & Omar Eddahri (2017) 
Valmentaja: Nemanja Miljanovic 

Kotisivu: https://www.afc-eskilstuna.se/ 
Pääsyliput: http://afcunited.ebiljett.nu/  
Facebook: https://www.facebook.com/afceskilstuna/ 
Twitter: https://twitter.com/afc__eskilstuna 
Instagram: https://www.instagram.com/afceskilstu-
na/ 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCE-
M95YiQwxn-lrTjk-B96Hg  

Faniryhmät:
Tuna Towers

Suomalaiset: 
Toivottavasti ei ikinä

Djurgården
 
Perustettu: 1891
Lempinimi: Järnkaminerna, Blåränderna 
Allsvenskan-kaudet: 63
Mestaruudet: 12 - 1912, 1915, 1917, 1920, 1954–55, 
1959, 1964, 1966, 2002, 2003, 2005
Cup voitot: 5 - 1989–90, 2002, 2004, 2005, 2018 
Kausi 2018: 7.sija (48 pistettä) 
Keskiarvo: 12 306 (Muutos: - 3 935)  
Kotikenttä: Tele2 Arena (30 000) 
Yleisöennätys: 50 750 vs IFK Göteborg 1959 
(Råsunda) & 27 798 vs IFK Norrköping 2013 (Tele2 
Arena) 
Eniten Allsvenskan-otteluita: 312 Sven Lidman 
(1965-80) 
Eniten Allsvenskan-maaleja: 70 Gösta ‘Knivsta’ 
Sandberg (1951-66) 
Valmentaja: Kim Bergstrand & Thomas Lagerlöf

Kotisivu: https://dif.se/ 
Pääsyliput: https://diffotboll.ebiljett.nu/  
Facebook: https://www.facebook.com/DJUR-
GARDEN/ 
Twitter: https://twitter.com/DIF_Fotboll 
Instagram: https://www.instagram.com/dif_fotboll/ 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC-
fYg3QozzUr3VLSNizLvg8w/featured   

Faniryhmät: 
Järnkaminerna

Suomalaiset: 
Johan Bergström 1994
Jesper Johansson 2001
Daniel Sjölund 2003-12
Toni Kuivasto 2004-09
Aki Riihilahti 2007-08
Kasper Hämäläinen 2010-12
Jani Lyyski 2010-11
Joel Perovuo 2010-11
Joona Toivio 2010-12

Elfsborg
 
Perustettu: 1904
Lempinimi: Di Gule, Eleganterna, Ellos 
Allsvenskan-kaudet: 75
Mestaruudet: 6 - 1936, 1939, 1940, 1961, 2006, 
2012
Cup voitot: 3 - 2001, 2003, 2014
Kausi 2018: 12.sija (30 pistettä) 
Keskiarvo: 6 317 (Muutos: - 686)  
Kotikenttä: Borås Arena (16 900) 
Yleisöennätys: 22 654 vs IFK Norrköping (Ryaval-
len) & 17 070 vs Kalmar 2005 (Borås Arena)  
Eniten Allsvenskan-otteluita: 409 Sven Johansson 
(1927-47) 
Eniten Allsvenskan-maaleja: 252 Sven Johansson 
(1927-47) 
Valmentaja: Jimmy Thelin 

Kotisivu: http://elfsborg.se/ 
Pääsyliput: https://elfsborg.ebiljett.nu  
Facebook: https://www.facebook.com/ifelfsborg/ 
Twitter: https://twitter.com/IFElfsborg1904 
Instagram: https://www.instagram.com/ifelfsborg/ 
Youtube: https://www.youtube.com/user/IFElfs-
borgSE  

Faniryhmät: 
Gulsvarta Systrar
Guliganerna

Suomalaiset: 
Markku Kanerva 1991-92
Jari Ilola 2003-10



Falkenberg
 
Perustettu: 1928
Lempinimi: -  
Allsvenskan-kaudet:  3
Mestaruudet: - 
Cup voitot: -  
Kausi 2018: 2.sija Superettanissa 
Keskiarvo: 2 784 (Muutos: - 105)  
Kotikenttä: Falcon Alkoholfri Arena (5 565) 
Yleisöennätys: 5 470 vs IFK Göteborg 2015 (Falk-
enbergs IP) & 4 322 vs Halmstad 2018 (Falcon 
Alkoholfri Arena) 
Eniten Allsvenskan-otteluita: 79 David Svensson 
(2014-16) 
Eniten Allsvenskan-maaleja: 16 Stefan Rodevåg 
(2014-16) 
Valmentaja: Hans Eklund

Kotisivu: http://www.falkenbergsff.se/ 
Pääsyliput: http://www.falkenbergsff.se/Gapamatch.
aspx  
Facebook: https://www.facebook.com/falkenbergsff/ 
Twitter: https://twitter.com/FFF_Live 
Instagram: https://www.instagram.com/falkenbergs_
ff/ 
Youtube: https://www.youtube.com/user/1Falken-
bergsFF/featured  

Faniryhmät: 
Yellow and White Pride

Suomalaiset: 
Teemu Turunen 2009
Akseli Pelvas 2016

Hammarby
Perustettu: 1889 
Lempinimi: Bajen 
Allsvenskan-kaudet: 50
Mestaruudet: 1 - 2001
Cup voitot: -  
Kausi 2018: 4.sija (58 pistettä) 
Keskiarvo: 23 680 (Muutos: + 1 543)  
Kotikenttä: Tele2 Arena (30 000) 
Yleisöennätys: 35 929 vs IFK Lidingö 1941 (Råsun-
da) & 31 810 vs Häcken 2018 (Tele2 Arena)  
Eniten Allsvenskan-otteluita: 333 Kenneth ‘Kenta’ 
Olsson (1966-83) 
Eniten Allsvenskan-maaleja: 94 Billy Ohlsson 
(1972-86) 
Valmentaja: Stefan Billborn

Kotisivu: https://www.hammarbyfotboll.se/ 
Pääsyliput: https://www.hammarbyfotboll.se/biljet-
ter/kop-biljetter/  
Facebook: https://www.facebook.com/Hammarby-
Fotboll/ 
Twitter: https://twitter.com/Hammarbyfotboll 
Instagram: https://www.instagram.com/hammarby-
fotboll/ 
Youtube: https://www.youtube.com/user/Hammarby-
Fotboll1  

Faniryhmät: 
Bajen Fans

Suomalaiset:
Kimmo Tarkkio 1989
Jari Poutiainen 1989-90
Andreas Lahtivuori 1992-93
Antti Pohja 2002-03
Robin Wikman 2010-11
Mikael Leino 2013-14

Helsingborg
Perustettu: 1907
Lempinimi: Di Röe 
Allsvenskan-kaudet: 66
Mestaruudet: 7 - 1929, 1930, 1933, 1934, 1941, 
1999, 2011
Cup voitot: 5 - 1941, 1998, 2006, 2010, 2011 
Kausi 2018: 1.sija Superettanissa 
Keskiarvo: 8 013 (Muutos: + 1 255)  
Kotikenttä: Olympia (16 000)  
Yleisöennätys: 26 154 vs Malmö 1954 
Eniten Allsvenskan-otteluita: 350 Christoffer An-
dersson (1997-2016) 
Eniten Allsvenskan-maaleja: 141 Knut Kroon (1925-
45) 
Valmentaja: Per-Ola Ljung

Kotisivu: http://www.hif.se/ 
Pääsyliput: https://www.ticketmaster.se/artist/hels-
ingborgs-if-biljetter/98363?brand=se_hif  
Facebook: https://www.facebook.com/Helsingborg-
siF/ 
Twitter: https://twitter.com/HelsingborgsIF 
Instagram: https://www.instagram.com/helsingborg-
sif/ 
Youtube: https://www.youtube.com/user/HIFPlay  

Faniryhmät: 
Kärnan

Suomalaiset:
Petri Jakonen 1991
Erkka Petäjä 1992
Tommi Grönlund 2002-03
Fredrik Svanbäck 2005-09
Hannu Patronen 2008-11
Jere Uronen 2012-14

Häcken
Perustettu: 1940
Lempinimi: Getingarna 
Allsvenskan-kaudet: 18
Mestaruudet: -  
Cup voitot: 1 - 2016 
Kausi 2018: 5. sija (53 pistettä) 
Keskiarvo: 3 462 (Muutos: + 466)  
Kotikenttä: Bravida Arena (6 500) 
Yleisöennätys: 19 205 vs Elfsborg 1981 (Ullevi) & 6 
380 vs IFK Göteborg 2016 (Bravida Arena) 
Eniten Allsvenskan-otteluita: 243 Christoffer 
Källqvist 2001-18 
Eniten Allsvenskan-maaleja: 64 Paulinho 2009-10, 
2015-18 
Valmentaja: Andreas Alm

Kotisivu: https://bkhacken.se/ 
Pääsyliput: https://www.ticketmaster.se/artist/
bk-hacken-biljetter/814673?brand=se_bkhacken  
Facebook: https://www.facebook.com/bkhacken/ 
Twitter: https://twitter.com/bkhackenofcl 
Instagram: https://www.instagram.com/bkhackenof-
cl/  
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCWS-
G8FJmgWtDfHY5RQBgbFQ  

Faniryhmät: 
Getingarna

Suomalaiset: 
Sixten Boström 1984-85
Ville Viljanen 1995-98
Tuomas Uusimäki 2001-04 
Keijo Huusko 2002 -03
Janne Saarinen 2008-09
Robin Wikman 2009
Kari Arkivuo 2010-
Mika Ojala 2013
Rasmus Schüller 2017
Juhani Ojala 2017-
Joona Toivio 2018-



IFK Göteborg
 
Perustettu: 1904
Lempinimi: Blåvitt, Ängalrna, Kamraterna 
Allsvenskan-kaudet: 86
Mestaruudet: 18 - 1908, 1910, 1918, 1935, 1942, 
1958, 1969, 1982, 1983, 1984, 1987, 1990, 1991, 
1993, 1994, 1995, 1996, 2007
Cup voitot: 7 - 1979, 1982, 1983, 1991, 2008, 2013, 
2015 
Kausi 2018: 11.sija (31 pistettä) 
Keskiarvo: 9 979 (Muutos: - 2 250)  
Kotikenttä: Gamla Ullevi (18 416) 
Yleisöennätys: 52 194 vs Örgryte 1959 (Nya Ullevi) 
& 18 276 vs Djurgården 2009 (Gamla Ullevi) 
Eniten Allsvenskan-otteluita: 348 Bengt ‘Fölet’ 
Berndtsson 1951-68 
Eniten Allsvenskan-maaleja: 180 Filip ‘Svarte-Filip’ 
Johansson 1924-33 
Valmentaja: Poya Asbaghi 

Kotisivu: https://ifkgoteborg.se/ 
Pääsyliput: https://www.ticketmaster.se/artist/
ifk-goteborg-biljetter/915569?brand=se_ifkgbg  
Facebook: https://www.facebook.com/ifkgoteborg/ 
Twitter: https://twitter.com/IFKGoteborg 
Instagram: https://www.instagram.com/ifkgoteborg/ 
Youtube: https://www.youtube.com/user/Kanal1904  

Faniryhmät: 
Supporterklubben Änglarna

Suomalaiset:
Jari Rantanen 1986-87
Janne Saarinen 1997-98
Sampo Koskinen 2003-04
Tuomo Turunen 2009-10
Riku Riski 2015

IFK Norrköping
Perustettu: 1897
Lempinimi: Peking, Kamraterna, VitaBlå, Snoka 
Allsvenskan-kaudet: 78
Mestaruudet: 13 - 1943, 1945, 1946, 1947, 1948, 
1952, 1956, 1957, 1960, 1962, 1963, 1989, 2015
Cup voitot: 6 - 1943, 1945, 1969, 1988, 1991, 1994 
Kausi 2018: 2.sija (65 pistettä) 
Keskiarvo: 9 173 (Muutos: + 169)  
Kotikenttä: Östgötaporten (16 000) 
Yleisöennätys: 32 234 vs Malmö 1956 
Eniten Allsvenskan-otteluita: 321 Åke ‘Bajdoff’ 
Johansson 1948-66 
Eniten Allsvenskan-maaleja: 126 Henry ‘Putte’ Käll-
gren 1951-60 
Valmentaja: Jens Gustafsson

Kotisivu: http://ifknorrkoping.se 
Pääsyliput: https://ifknorrkoping.ebiljett.nu  
Facebook: https://www.facebook.com/ifknorrkoping/ 
Twitter: https://twitter.com/ifknorrkoping 
Instagram: https://www.instagram.com/ifknorrkop-
ing/ 
Youtube: -   

Faniryhmät: 
Peking Fanz

Suomalaiset:
Mikael Granskog 1981-86
Markus Törnvall 1989-90
Kim Lehtonen 1994
Kim Suominen 1996-97
Janne Hietanen 1998-99
Mika Niskala 1998-01
Jani Sarajärvi 2002-03
Antti Sumiala 2002-03
Daniel Sjölund 2015-18
Simon Skrabb 2017-

Kalmar FF
Perustettu: 1910
Lempinimi: Röda Bröder 
Allsvenskan-kaudet: 31
Mestaruudet: 1 - 2008
Cup voitot: 3 - 1981, 1987, 2007 
Kausi 2018: 10.sija (34 pistettä) 
Keskiarvo: 5 564 (Muutos: - 672)  
Kotikenttä: Guldfågeln Arena 
Yleisöennätys: 15 243 vs Malmö 1949 (Fredrikss-
kans IP) & 11 991 vs AIK 2018 (Guldfågeln Arena) 
Eniten Allsvenskan-otteluita: 314 Henrik Rydström 
1999-2013 
Eniten Allsvenskan-maaleja: 61 Jonny Erlandsson 
1976-82, 84-86 
Valmentaja: Magnus Pehrsson 

Kotisivu: http://www.kalmarff.se/ 
Pääsyliput: https://kalmarff.ebiljett.nu/  
Facebook: https://www.facebook.com/KalmarFF/ 
Twitter: https://twitter.com/KalmarFF 
Instagram: https://www.instagram.com/kalmar_ff/ 
Youtube: -  

Faniryhmät: 
Supporterunionien
Röda Bröder

Suomalaiset:
Mike Peltola 1996
Vesa Vasara 2002-03
Paulus Arajuuri 2010-13

Malmö FF
Perustettu: 1910
Lempinimi: Di blåe, Himmelsblått  
Allsvenskan-kaudet: 83
Mestaruudet: 20 - 1944, 1949, 1950, 1951, 1953, 
1965, 1967, 1970, 1971, 1974, 1975, 1977, 1986, 
1988, 2004, 2010, 2013, 2014, 2016, 2017
Cup voitot: 14 - 1944, 1946, 1947, 1951, 1953, 
1967, 1973, 1974, 1975, 1978, 1980, 1984, 1986, 
1989 
Kausi 2018: 3.sija (58 pistettä) 
Keskiarvo: 14 921 (Muutos: - 3 333)  
Kotikenttä: Stadion (24 000) 
Yleisöennätys: 29 328 vs Helsingborg 1967 (Malmö 
Stadion) & 24 148 vs Mjällby 2010 (Stadion) 
Eniten Allsvenskan-otteluita: 348 Krister Kristens-
son 1963-78 
Eniten Allsvenskan-maaleja: 119 Bo Larsson 1962-
66, 69-79 
Valmentaja: Uwe Rösler 

Kotisivu: http://www.mff.se 
Pääsyliput: http://www.mff.se/biljetter/match/biljet-
ter  
Facebook: https://www.facebook.com/malmoff/ 
Twitter: https://twitter.com/Malmo_FF 
Instagram: https://www.instagram.com/malmo_ff/ 
Youtube: https://www.youtube.com/user/1910M-
FFtv/featured 

Faniryhmät: 
Malmösystrar
MFF Support

Suomalaiset:
Pertti Alaja 1982-83
Erkka Petäjä 1992-93
Mika Nurmela 1993-95
Jussi Nuorela 2002-03
Jari Litmanen 2005-07
Jonatan Johansson 2006-08
Markus Halsti 2008-14



IK Sirius
 
Perustettu: 1907
Lempinimi: Blåsvart  
Allsvenskan-kaudet: 5
Mestaruudet: -  
Cup voitot: - 
Kausi 2018: 13.sija (30 pistettä) 
Keskiarvo: 3 998 (Muutos: - 1 176)  
Kotikenttä: Studenternas IP (6 300) 
Yleisöennätys: 12 546 vs Landskrona 1968 
Eniten Allsvenskan-otteluita: 62 Per Hansson 1969-
74 
Eniten Allsvenskan-maaleja: 14 Philip Haglund 
2017- 
Valmentaja: Henrik Rydström & Mirza Jelecaz 

Kotisivu: https://www.siriusfotboll.se/ 
Pääsyliput: https://siriusfotboll.ebiljett.nu  
Facebook: https://www.facebook.com/siriusfotboll/ 
Twitter: https://twitter.com/siriusfotboll 
Instagram: https://www.instagram.com/siriusfotboll/ 
Youtube: https://www.youtube.com/user/siriusfot-
boll/featured  

Faniryhmät: 
Västra Sidan

Suomalaiset:
Jani Ristiniemi 1977
Peter Sjölund 1997-99
Sampo Lind 1999

GIF Sundsvall
 
Perustettu: 1903 
Lempinimi: Giffarna, Giffers, GIF, Norrlandslaget
Allsvenskan-kaudet: 18
Mestaruudet: - 
Cup voitot: -  
Kausi 2018: 8.sija (44 pistettä) 
Keskiarvo: 4 334 (Muutos: + 172)  
Kotikenttä: NP3 Arena (8 000) 
Yleisöennätys: 16 507 vs Högadals IS 1961 
Eniten Allsvenskan-otteluita: 164 Fredrik Sundfors 
2000-08 
Eniten Allsvenskan-maaleja: 29 Linus Hallenius 
2006-09, 17- 
Valmentaja: Joel Cedergren  

Kotisivu: http://gifsundsvall.se/ 
Pääsyliput: http://gifsundsvall.se/matchbiljetter/  
Facebook: https://www.facebook.com/gifsundsvall/ 
Twitter: https://twitter.com/GIFSundsvall 
Instagram: https://www.instagram.com/gifsundsvall/ 
Youtube: - 

Faniryhmät: 
Patronerna

Suomalaiset:
Juhani Himanka 1977
Jukka Ikäläinen 1977-80
Hannes Rönnqvist 1981-85
Mika Sankala 1986-90
Pekka Mattila 1989
Stefan Strömborg 1995-96
Jari Kaasalainen 1997
Marko Tuomela 2001-02
Patrik Rikama 2011-12
Juho Pirttijoki 2017-18

Örebro SK
 
Perustettu: 1908
Lempinimi: Svartvitt 
Allsvenskan-kaudet: 50
Mestaruudet: -
Cup voitot: - 
Kausi 2018: 9.sija (35 pistettä) 
Keskiarvo: 5 497 (Muutos: - 786)  
Kotikenttä: Behrn Arena (12 645) 
Yleisöennätys: 20 046 vs Degerfors 1961 
Eniten Allsvenskan-otteluita: 312 Thomas Andersson 
1988-2006 
Eniten Allsvenskan-maaleja: 106 Thomas Nordahl 
1965-78 
Valmentaja: Axel Kjäll 

Kotisivu: http://oskfotboll.se/ 
Pääsyliput: http://oskfotboll.se/ga-pa-match/biljetter.
html  
Facebook: https://www.facebook.com/oskfot-
boll1908/ 
Twitter: https://twitter.com/oskfotboll 
Instagram: https://www.instagram.com/oskfotboll/ 
Youtube: https://www.youtube.com/user/oskfotboll  

Faniryhmät: 
Kubanerna

Suomalaiset:
Thomas Nordström 1990
Janne Oinas 1995
Fredrik Nordback 1995-2011
Roni Porokara 2008-2010
Tommy Wirtanen 2009-12
Denis Abdulahi 2010-11
Riku Riski 2011
Petteri Forsell 2017
Albin Granlund 2018-

Östersunds FK
 
Perustettu: 1996
Lempinimi: -  
Allsvenskan-kaudet: 3
Mestaruudet: - 
Cup voitot: 1 - 2017  
Kausi 2018: 6.sija (49 pistettä) 
Keskiarvo: 6 021 (Muutos: + 756)  
Kotikenttä: Jämnkraft Arena (8 143) 
Yleisöennätys: 8 369 vs IFK Norrköping 2017 
Eniten Allsvenskan-otteluita: 79 Dennis Widgren 
2016-18 
Eniten Allsvenskan-maaleja: 27 Saman Ghoddos 
2016-18 
Valmentaja: Ian Burchnall 

Kotisivu: https://ostersundsfk.se/ 
Pääsyliput: https://ostersundsfk.se/biljetter/  
Facebook: https://www.facebook.com/Ostersundsfk/ 
Twitter: https://twitter.com/ofk_1996 
Instagram: https://www.instagram.com/ofkofficial/ 
Youtube: https://www.youtube.com/user/ostersunds-
fk  

Faniryhmät: 
Falkarna

Suomalaiset:
Niklas Widjeskog 2001
Lasse Mattila 2001-04



Kaudet Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Maaliero Pisteet
1 Malmö FF 83 2009 1002 506 501 3612-2370 (1242) 3512
2 IFK Göteborg 86 2061 980 490 591 3815-2751 (1064) 3430
3 AIK 90 2157 929 570 658 3591-2888 (703) 3357
4 IFK Norrköping 78 1867 816 460 591 3297-2667 (630) 2908
5 IF Elfsborg 75 1816 738 446 632 3046-2787 (259) 2660
6 Helsingborgs IF 66 1593 709 342 542 2971-2468 (503) 2469
7 Djurgårdens IF 63 1553 635 384 534 2463-2188 (275) 2289
8 Örgryte IS 56 1306 487 321 498 2153-2048 (105) 1782
9 Halmstads BK 54 1349 466 349 534 1888-2067 (-179) 1747

10 GAIS 54 1253 464 294 495 1969-2029 (-60) 1686
11 Örebro SK 50 1248 444 325 479 1715-1855 (-140) 1657
12 Hammarby IF 50 1232 424 293 515 1796-2007 (-211) 1562
13 Östers IF 33 794 295 231 268 1166-1014 (152) 1116
14 Kalmar FF 31 818 298 212 308 1045-1120 (-75) 1106
15 Landskrona BoIS 34 800 261 194 345 1207-1501 (-294) 977
16 Degerfors IF 29 658 234 156 268 1022-1102 (-80) 858
17 BK Häcken 18 504 178 132 194 747-731 (16) 666
18 Åtvidabergs FF 20 512 177 118 217 713-766 (-53) 649
19 Sandvikens IF 21 471 165 81 225 775-948 (-173) 576
20 Trelleborgs FF 18 476 134 121 221 552-766 (-214) 523
21 IK Brage 18 408 126 109 173 493-655 (-162) 487
22 IK Sleipner 16 352 137 61 154 702-738 (-36) 472
23 Gefle IF 16 434 116 119 199 488-710 (-222) 467
24 GIF Sundsvall 18 468 108 137 223 522-785 (-263) 461
25 IFK Malmö 13 297 90 63 144 428-619 (-191) 333
26 IFK Eskilstuna 14 317 86 59 172 560-850 (-290) 317
27 Jönköpings Södra IF 12 280 81 71 128 392-568 (-176) 314
28 Västra Frölunda IF 10 240 64 65 111 266-395 (-129) 257
29 Mjällby AIF 8 220 59 54 107 234-333 (-99) 231
30 IS Halmia 11 244 61 48 135 351-539 (-188) 231
31 Gårda BK 8 176 53 52 71 233-324 (-91) 211
32 IF Brommapojkarna 6 176 38 38 100 159-324 (-165) 152
33 IFK Sundsvall 5 130 36 37 57 161-236 (-75) 145
34 Östersunds FK 3 90 40 21 29 143-117 (26) 141
35 IK Sirius 5 134 34 32 68 147-246 (-99) 134
36 Västerås SK 4 96 23 17 56 101-217 (-116) 86
37 Syrianska FC 3 90 20 16 54 88-153 (-65) 76
38 Falkenbergs FF 3 90 18 14 58 100-189 (-89) 68
39 Råå IF 2 44 16 8 20 66-85 (-19) 56
40 Ljungskile SK 2 56 11 11 34 54-109 (-55) 44
41 Westermalms IF 2 44 10 7 27 69-120 (-51) 37
42 Umeå FC 1 26 8 6 12 35-45 (-10) 30
43 IFK Uddevalla 2 44 6 12 26 58-114 (-56) 30

44 Hallstahammars SK 2 44 6 12 26 56-114 (-58) 30
45 Stattena IF 2 44 8 4 32 58-155 (-97) 28
46 Motala AIF 1 33 6 7 20 35-68 (-33) 25
47 Dalkurd FF 1 30 6 6 18 30-57 (-27) 24
48 Redbergslids IK 1 22 5 5 12 35-60 (-25) 20
49 Ludvika FfI 1 22 6 2 14 30-56 (-26) 20
50 Athletic Eskilstuna 1 30 4 8 18 28-55 (-27) 20
51 IK Oddevold 1 26 5 4 17 20-43 (-23) 19
52 IFK Luleå 1 22 4 6 12 20-44 (-24) 18
53 IF Saab 1 26 4 6 16 26-53 (-27) 18
54 Reymersholms IK 1 22 4 4 14 27-57 (-30) 16
55 Norrby IF 1 22 3 6 13 30-52 (-22) 15
56 BK Derby 1 26 3 6 17 18-53 (-35) 15
57 Assyriska FF 1 26 4 2 20 17-52 (-35) 14
58 Brynäs IF 1 26 2 8 16 27-63 (-36) 14
59 Enköpings SK 1 26 3 5 18 22-59 (-37) 14
60 Högadals IS 1 22 3 3 16 24-56 (-32) 12
61 Västerås IK 1 22 2 5 15 21-66 (-45) 11
62 IFK Holmsund 1 22 3 1 18 24-79 (-55) 10
63 Sandvikens AIK 1 22 2 1 19 24-72 (-48) 7
64 IK City 1 22 1 4 17 32-83 (-51) 7
65 Billingsfors IK 1 22 0 3 19 28-84 (-56) 3
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