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Mittbackspar kan bli en sensation i rödvitt 

Tränarna i Degerfors IF, Patrik Werner och Jonas Lindskog, gästade idrottsveteranerna 19 mars.  

Detta dagen efter förlusten mot Frej och ett par dagar innan laget studsade tillbaka med  

oavgjort mot Huskvarna. 

Herrarna konstaterade att det känts bra under försäsongen fram till 0-3 mot Frej. 

-Kanske var det nyttigt att förlusten kom nu, sade Patrik Werner. Det var bra att vi blev straffade, hellre 

nu än sen. Vi blev passiva. 

-Vi hoppas få se ett annorlunda DIF på bortaplan den här säsongen. Vi kan inte spela champagnefotboll i 

30 omgångar, vi måste kunna ta kampen och vinna kanske med 1-0 borta och spela litet ”grisfotboll”. Vi 

kommer att anpassa oss mer efter motståndet i år. 

Jonas Lindskog påpekade i sammanhanget att DIF i år har en helt annan fysisk profil än tidigare. Det ska 

kännas att springa på en DIF:are. 

-Vi har inte gjort oss kända som det mest fysiska laget, men i år har vi bättre fysprofil. Vi har värvat 

spelare med annan fys än tidigare. Boris Lumbana och Hampus Zachrisson är två exempel. De är starka 

fysiskt men inga ”brunkare”, de är bra fotbollsspelare med bra fysik och blir intressanta att se. 

Sammantaget har vi en bredare trupp den här säsongen. 

Tänkbara utropstecken i år. 

-Astvald är den med mest potential, han har säkert 8-10 mål i sig, han gjorde inget i fjol, säger Patrik. 

-Jag tror Lumbana på mittfältet kommer att bli omtyckt, tror Jonas Lindskog. 

Men det är många som höjt sig som sig bör med en bredare trupp och större konkurren. Det rapporteras 

att Eric Jernberg springer mer än någonsin, vilket lovar gott och att mittbacksparet Zachrisson och 

Hannes Fritzon, den sistnämnde från fyra säsonger i division 2, kan bli en sensation. 

-Träningsmässigt valde vi mer styrka och löpning i december, vilket gjorde att vi kunde starta på en högre 

nivå i januari och direkt börja gnugga på det spel vi vill spela. Sedan har vi medvetet valt enklare 

motstånd också för att få igång anfallsspelet och ett bättre försvarsspel, vilket vi fått. 

Förlusten av Sebastian Castro-Tello behandlades också. 

-Det handlade för mycket om Stockholm, hans sambo och barn flyttade till Stockholm i höstas och de 

blev för splittrat. Han vill naturligtvis vara nära sitt barn och det blev ohållbart att hinna till träningar och 

annat. Detta var enda bekymret, säger Patrik Werner som i egenskap av sportchef ställdes inför det 

faktum att en nummer tio skulle hittas i februari. 

-Att hitta en sådan spelare i februari med våra löner är närmast omöjligt. Det blev så att vi beslöt oss för 

att spela med det vi har och ge truppen förtroende. Vi har ändrat i spelet så att vi har en balansspelare 

istället för att som tidigare spelat 4-2-3-1 med en tia som haft ”gräddfil” i defensiven. Det har slagit väl ut 

och vi har fått upp Solberg, Jernberg och ”Adde” Holmberg längre upp i plan, närmare motståndarmålet. 

 

 



 

Apropå fjolårssäsongen konstaterades att förlusten med 7-1 borta mot Malmö FF i cupen förstörde 

mycket. 

-Det slog undan benen för oss, vi hade aldrig blivit så utspelade som då och vi hade svårt att resa oss efter 

det. Vi var stukade och förlorade resten i cupen och vi var inte redo när serien startade. Vi hade inget 

anfallsspel och var darriga bakåt och kom på efterkälken från start. 

Det där redde upp sig och det blev en sjundeplats till slut, enplacering som förhoppningsvis kan bli bättre 

den här säsongen. Det är en säsong som stundar utan något uttalat topplag i serien.. 

-Det är inte lika tydligt i år vilka som blir topplag, säger Jonas Lindskog. BP och Mjällby känns inte som 

de kommer ner för att vända. Kanske är det då Ljungskile som har en förmåga att behålla sina kärnspelare 

säsong efter säsong. 
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