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Se upp för unge Sachs i år
Många ville veta hur det ska gå för Degerfors IF den här säsongen och varför det rasade
ihop som det gjorde i höstas. DIF-tränarna Patrik Werner och Jonas Lindskog förklarade
när de gästade Karlskoga idrottsveteraner 16 mars.

-Vi gjorde en poängmässigt bra vår och var trea. Vi hade flyt vissa matcher och gjorde det
bra. Sedan börjadevi hösten med kanske spelmässigt våra två bästa matcher och fick bara med
oss två poäng mot Värnamo och Frej, sade Patrik Werner. Vi hade 25 målchanser mot
Värnamo.
-Sedan började vi tappa mark och när vi mötte Sirius borta var vi tvinade att vinna för att han
någon toppchans. Vi förlorade och chansen till topplacering var borta tidigt på hösten. Det
blev en del gnäll, tryck inifrån och utifrån och dåligt självförtroende och vi föll från tredje till
nionde plats.
-Efter säsongen diskuterade vi hur vi skulle gå vidare, skulle vi fortsätta med det gamla eller
skulle vi skaffa nytt. Vi bestämde oss för att plocka in nytt folk.
Detta var inget svårt val då de tidigt förstod att Daniel Sundgren skulle försvinna. Erik
Jernberg och Marcus Astvald försvann också, därmed var hela högersidan, som legat bakom
75 procent av lagets alla mål, borta. Sedan försvann också målvakten August Strömberg.
Vidare försvann Patrik Antonen. Att Antonen försvann var inte så konstigt med tanke på att
Christoffer Wiktorsson var på väg in, men därutöver fanns luckor att fylla.
-Det är inte ofta vi har så mycket nytt i startelvan, konstaterade Jonas Lindskog. De han
räknar in i startelvan är:
Målvakten Jesse Öst – har en del som Strömberg saknade och sätter igång spelet bra.
Högerbacken Jonathan Asulay – speladeupp Östersund i allsvenskan.
Mittfältaren Sebastian Olsson – från Häcken, tar alltid jobbet.
Ytterbreddaren Amor Layouni – vänsterfotad, bra driv, spetsig i straffområdet, i allsvenskan
inom fem år. Har stor potential, noggrann och ambitiös.
Mittbacken Christoffer Wiktorsson – ordinarie när ÖSK gick som tåget i höstas, ett riktigt bra
nyförvärv.
Ytterbreddare Ronnie Sabo – spelade upp Jönköping Södra i allsvenskan, från början från
Halmia och var på väg tillbaka dit när DIF kom in i handlingen.

Vänsterbacken Emil Johansson – kom förvisso förra säsongen men med stukat självförtroende
och ryggbesvär. Känns som ett nyförvärv nu när han fått ordning på ryggbesvären och är ifatt
träningsmässing.
Anfallaren Magnus Solum – norrman med nästa för mål.
-Vi är nöjda med vad vi fått in. Med våra ekonomiska förutsättningar får vi inte bättre spelare
än så här. Vi är färre i truppen i år men vi har skarpare konkurrens och som lag betraktat
tycker jag också att vi jobbar hårdare i år.
Utöver dessa nya tränar också juniorerna Adrian Johansson och Oliver Nilsson med Atruppen.
På frågan vem eller vilka som kommer att blomma ut i år svarade Patrik Werner att Erik
Sachs kan bli ett riktigt utropstecken. Det han presterat som mittback hittills på försäsongen
har varit mycket bra .Sedan var båda överens om att Ludvig Fritzon kommer att ha ögonen på
sig. Han tog stora steg redan i fjol och lugnar han bara ner sig – han vill otroligt mycket – kan
han bli ett stort hot mot alla lag.
Fritzon kan också placeras litet var som helst, som innermittfältare och kanske som anfallare,
litet släpande sådan.
-Han kan till och med spela ytter, tyckte Patrik Werner, men där får han nog inte medhåll från
de som såg Fritzon försvinna helt ur matcherna förra säsongen när han placerades som
ytterbreddare
Det har gått litet si och så på försäsongen.
-Försvarsspelet är bra på väg förutom en kvart mot Halmstad. Organisatoriskt är det inga
konstigheter, men vi ska pressa litet högre och litet tuffare. Där ligger vi i fas. Anfallsspelet
har vi inte fått till det men det ska vi gnugga nu in mot premiären. Det kanske kommer att
hacka i två- tre matcher innan vi är riktigt igång. Målsättningen är att inte bli sämre än förra
säsongen, men vi ska ha respekt för superettan, det är en bra serie med många bra lag, slutade
Patrik Werner.
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