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Ny rödvit tränarduo träffade veteranerna 

 

Vanligtvis kommer Degerfors IF:s tränare till idrottsveteranerna strax innan 

seriepremiären i Superettan. Så också i år. 

5 april gästade nye huvudtränaren Stefan Jacobsson tillsammans med likaledes 

nye assisterande tränaren Andreas Holmberg veteranerna i Folkets hus. 

 

Degerfors IF hade en miserabel säsong 2016. Kontraktet räddades med ett 

nödrop, publiken svek och med den skapade det ekonomiska förutsättningar inför 

2017 som inte är bra. Ett stålbad väntar ekonomiskt vilket också avspeglar sig i 

satsning på truppen. 

Skaraborgaren – från Moholm – Stefan Jacobsson fick hoppa in som 

huvudansvarig efter Patrik Werner redan mitt i förra säsongen. Nu har han också 

Tobias Solberg och Andreas Holmberg som assisterande sedan Jonas Lindskog 

avslutat sitt engagemang i höstas. 

-Förra hösten blev en kamp med en trupp utan självförtroende men vi lyckades 

klara kontraktet till slut, sade Stefan Jacobsson. 4-2-segern mot Ljungskile blev 

vändpunkten. 

Första på elitnivå 

-Nu blir det här min första riktiga säsong på elitnivå och det blir Tobias och 

Andreas som får bidra med erfarenheter från Superettan. Jag är nöjd med 

tränarkonstellationen och nu gäller det att få ihop det hela. 

-Förra säsongen var en berg och dalbana, sade Andreas Holmberg, som förra 

säsongen var enbart spelare. Den förändring som gjordes var behövlig och slog ju 

väl ut. 

 Inför den här säsongen har DIF ändrat spelsystem helt och håller. 

-Det blir trebackslinje även om det i defensiven handlarom en fembackslinje. 

Våra ytterspringare ska då bli ytterbackar. 

-Lånet från Norrköping, Erik Lindell, kommer i det sammanhanget att bli viktig. 

Han är redan nu en succé anser jag. Han springer otroligt mycket. 



 

Viktiga spelare blir också de två Olssons, Sebastian på mitten och Jonas i 

försvaret. 

-Sebastian kanske är vår viktigaste spelare, anser Stefan. 

Viktiga kuggar 

Viktiga kuggar blir också Christoffer Wiktorsson, och Shpetim Hasani med flera. 

Vi har några egna produkter också; Gustavsson-Stolpe, Sachs, Stankovic, Oliver 

Nilsson och Adrian Johansson. Det vore intressant för deras utveckling om vi 

hade en samarbetsklubb som ”vi ägde”, där de kunde spela regelbundet.  

I det sammanhanget tyckte Jacobsson också att samarbetet med Örebro SK skulle 

kunna vara bättre med att låna spelare ock så vidare. 

Den här säsongen blir huvudmålet att inte släppa in så många mål som den förra. 

-Defensiven blir oerhört viktig. Förra säsongen släppte vi in 54 mål, vi måste få  

bort hälften av dom i alla fall. Sedan handlar dagens fotboll om att rn har 

utvecklats. Det gäller att lära sig hitta tempot. 

-Litet förenklat kan man säga att vi ska ha full fart framåt och hålla tätt bakåt. 

Lättare sagt än gjort men vi ska försöka. 

Andreas Holmberg är den här säsongen ”spelande tränare”. En sanning med 

modifikation. Holmberg har för övrigt bara representerat två klubbar i sin karriär; 

moderklubben Qviding i Göteborg och DIF. 

-Jag har spelat tio år i Degerfors men nu kommer spelarkarriären i andra hand. 

Det är väl 70-30 ungefär i tränarfavör numera. 

Han är också ansvarig för de fasta situationerna, en ”gren” Jonas Lindskog fick 

mycket beröm för under sin tid i klubben. 

-Han var väl si så där på den punkten, säger Andreas med glimten i ögat. Det ska 

bli mycket bättre nu. 

Ekonomiskt då? Ja, ett stålbad blir det.  

Billig trupp 

DIF:s spelarkostnader ligger på cirka fem miljoner kronor. Som kontrast till detta 

kan Dalkurds 30 miljoner nämnas. Där finns dock en risk att dyrt inköpta stjärnor 

får sitta på bänken och bli sura. Seriefavoriter är de i alla fall enlig DIF:s 

tränarduo. De nämner också Helsingborg och BP som presumtiva topplag. 



 

DIF:s målsättning är att slippa fjolårets tragglande i de nedre regionerna. Vad det 

räcker till återstår att se. 

Sedan tränarbesöket har DIF inlett seriespelet med två raka segrar och därmed 

skaffat sig en god grund att stå på inför fortsättning och sig själva bevis på att den 

nya spelmodellen håller. Det brukar krävas runt 39 poängför att hänga kvar i 

Superettan och dit – minst – måste DIF nå. 

 

Ingvar Carlsson 

 


