
Spångas Herrlag säsongen 2021

• Tävlingsverksamhet
• Laget placerade sig på åttonde plats i Div 3 Södra Svealand på 29 poäng,

nio poäng ovanför nedflyttning, vilket drabbade Levide, Enhörna och Älvsjö
• Spånga placerades genom lottning i Södra Svealand ”av säkerhetsskäl”, gällande andra lag
• Inget kvalspel genomfördes varken uppåt eller nedåt. Vann gjorde Rågsveds IF
• Säsongen kom att påverkas starkt av pandemin, inga matcher tilläts alls fram till den 1 juni
• Serien spelades 5 juni - 21 november, en träningsmatch spelades innan och en under sommaren
• Stockholm Cup 2021 ställdes in, Spånga kommer att spela i en sexlagsgrupp 2022
• Truppen spelade reservlagsserien Stockholmsserien, div 2N och kom fyra i en sexlagsgrupp, 

spelare från våra U-lag deltog i stor omfattning
• Ingen KIF Sportgrossen Cup genomfördes
• Kallaste seriematchen var den 21/11 med 0 grader, varmast den 19/6 med +29 grader
• Tre spelare har under 2020 - 2021 kvalificerat sig för 100-bollen:

• Wilondja Fataki, Engin Baran och Bryan Chantera
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• Organisation
• Deven Rashid, tränare november - mars
• Serkan Görgülü, tränare mars - december, dessförinnan assisterande tränare
• Stefan Bergtoft, assisterande tränare
• Jocke Sternås, målvaktstränare
• Börje Källsten, materialare
• Lasse Wahlund, lagledare
• Joakim Grönvik, förnödenheter
• Mikael Wiklund, sportchef och fotograf

• Trupp
• Av en total trupp (hösten 2021) på i medeltal 22 spelare är hela 2/3 uppfostrade i föreningens 

egna ungdomsled
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• Träningar och matcher under säsongen nov 2020 - nov 2021
• 162 aktiviteter har genomförts (nov-okt, av jämförelseskäl), varav 26 seriematcher (inkl nov)
• Några aktiviteter under pandemin genomfördes som Zoom-möten eller Strava-träningar
• Omfattande totalt 2.741 spelartillfällen och 395 ledartillfällen
• En stor andel träningar har under säsong genomförts på gräsplanen, delvis tillsammans med Dam
• Störst total närvaro har:

• Nikos Karfopoulos 149, Elliot Oskarsson 144 och Tahsin Anar 138 tillfällen
• De tre hade även störst närvaro på icke seriematcher, och i samma ordning

• Totalt har 31 spelare deltagit i Div 3-matcher:
• Taner Kocak har spelat alla matcher, Ango Grönvik, Tahsin Anar och Elliot Oskarsson har missat en
• Tio spelare, som är 19 år eller yngre, har spelat totalt 65 seriematcher. Den yngste var endast 15 år

• Totalt har 11 målgörare registrerats
• Taner Kocak vann skytteligan med 14 mål, tvåa blev Markus Blomquist med 10 mål
• Totalt utdelades 40 varningar: Andreas Hansen och Ümit Yarar toppade med vardera 5 kort
• Wilondja Fataki, Tahsin Anar och Emil Bajra fick varsin utvisning
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• Matchstatistik (Div 3 SS)
• 8 segrar, 5 oavgjorda och 9 förluster, målskillnad 38-32
• Målskörden fördelar sig över matcherna enligt (egna mål först):

• 0-15 min: 5 - 4 = +1
• 15-30 min: 7 - 2 = +5
• 30-45 min: 6 - 8 = -2
• 45-60 min: 9 - 4 = +5
• 60-75 min: 7 - 5 = +2
• 75-90+ min: 5 - 10 = -5

• Uppenbarligen är Spångas herrar ett lag som tappar under halvlekarnas senare delar
• Laget har skjutit tre egna straffar i mål och släppt in en från motståndarna
• Har inte satt några matchavgörande mål på stopptid, medan motståndare gjort ett
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