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Starkaste DIF-truppen på många, många år  

 

När Degerfors IF-tränaren Stefan Jacobsson besökte Karlskoga Idrottshistoriska Sällskap 20 

mars kunde han konstatera att hans lag inför denna säsong förfogar över den starkaste truppen 

på många år.  

-V har starkaste truppen på många år, sade Jacobsson, men konstaterade också att det är 

många andra klubbar i serien som också har det.  

-Vår trupp är dock konkurrenskraftig. Vi vill gärna blanda oss i striden om topp 3, men det 

kanske är åtta-nio lag som kan göra det.  

Tidigare säsongen har DIF släppt in för många mål för att det ska vara fullt godkänt. Förra 

säsongen trillade exempelvis 46 bollar in, mot 45 gjorda mål. 45 mål framåt är bra och kan det 

bibehållas – gärna några mål till – och baklängesmålen kanske halveras kan det bli riktigt bra. 

20 av de insläppta målen 2018 kom efter individuella misstag, som också kan minskas.  

-Vi hade bättre bortafacit förra säsongen än hemmafacit. Hade vi haft ett normalt hemmafacit 

hade vi blivit fyra i serien.  

-Målsättningen är 1,15 insläppta mål per match. Vi har slutat på 44 respektive 42 poäng de 

senaste säsongerna och om målet 1,8 – 2 poäng per match kan hållas kan vi nå 54-60 poäng. 

Två år i rad nu har tredjelaget i serien nått 54 poäng.  

Med tillförsikt  

Det är alltså med tillförsikt Stefan Jacobsson ser säsongen an.  

-Vi är fyllda av tillförsikt och kan vi kontrollera matcherna försvarsmässigt kan vi kontra in 

mål med snabbare spelvändningar. Men det finns ju motståndare  

också och en del bra sådana. Kan vi förbättra våra akilleshälar blir vi farliga. Jag längtar till 

premiären, inledningen av serien är viktig.  

Nyförvärv i årets trupp är Gustav Granat, Daniel Janevski, Rasmus Alm, Marcus Astvald, 

Axel Lindahl, Jakob Ortmark samt de nygamla Erik Lindell och Christos Gravius.  

Jose Segura Bonilla och Emil Portén är dessutom två unga, lovande spelare från de egna leden 

som finns med i A-truppen.  

Dålig plan  

Inför premiären hemma på Stora Valla konstaterar Jacobsson att han hoppas på ett bättre 

underlag på Valla den här säsongen än den förra.  

-Planen gynnar inte oss och jag hoppas verkligen på en bättre plan den här säsongen, slutar 

Stefan Jacobsson.  

Ingvar Carlsson  

 


