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”Kul jobb” tycker DIF-tränarna 

 -Det är ett kul jobb vi har. Det inledde Degerfors IF-tränarna Andreas Holmberg och 

Tobias Sohlberg med när de presenterade sig för Karlskoga Idrottshistoriska sällskap, 

som de föreläste inför i Folkets hus 23 mars. 

 

Tränarna presenterade sin trupp inför den allsvenska premiären 4 april mot Djurgården och inför 

genrepet mot ärkerivalerna Örebro SK helgen innan premiären. Varken Holmberg eller Sohlberg  

ville prata om siffersyster, 4-4-2 eller 3-5-1 och så vidare. 

-Viktigast är spelarnas roller på plan än spelsystem, konstaterade Holmberg. Det handlar om hur 

vi balanserar oss när vi har bollen. Vi är ett offensivt balanserat lag. 

Tränarduon pratade mest om de nya i truppen inför denna säsong. 

Alfie Whiteman, första nygamla i målet. Än en gång inlånad från Tottenham i Premiere League. 

- Bra på linjen och med fötterna. 

Ronald Mukiibi, ny från Östersund.  

-Stor erfarenhet. Varit med Östersund på hela deras Europa-resa. 

Rasmus Örqvist, från Norrby.  

-Honom vill vi skola om från innermittfältare till back. Kan spela även som wingback. Har bäst ka-

raktär av alla i laget och vi kommer att få mycket nytta av honom. 

Oskar Wallin, från Hudiksvall och Sundsvall.  

-En framtidsman och värvning på sikt. Han är storväxt och tuff, bra med bollen och har en bra pass-

ningsfot. 

 

 

 

 



 

 

Daniel Krezic, från Varberg.  

-Har haft skadeproblem, men innan skadan var han en av Varbergs bästa. Bra en mot en och har 

mycket i sig. 

Joe Gyau, från Cincinnati i MLS men har spelat i såväl Hoffenheim som Dortmund i Bundesliga.  

-Snabb. Också med en del skadeproblem- Kan spela både höger och vänster wingback. 

Dijan Vucojevic, från Norrby. Tänkt att vara Victor Edvardsens efterträdare.  

-Det fanns ingen bättre än honom i Superettan förra säsongen. En komplett 9a. Har bra avslut och bra 

targetspel. 

Diego Campos, från Jerv i Norge, ursprungligen från Costa Rica.  

-Han jobbar hårt och har fina avslutsfötter. Offensiv mittfältare som imponerat så här långt.  

Säsongen som gick, där rödvitt klarade sig kvar efter stor dramatik i avslutningsmatchen i Östersund, 

har analyserats och genomgåtts grundligt. 

 

Lärorikt år 

- Det var ett lärorikt år. Vi såg vad som krävdes för att vinna även om det tog litet tid. Vi spelade vårt 

offensiva spel, på gott och ont. Vi var offensivare än Halmstad, som satsade mest på defensiven. Och 

de lyckades inte hänga kvar. 

-Vi släppte in alldeles för många mål förra säsongen, 51 stycken. Det kan vi inte göra den här sä-

songen. Vi fick ett kvitto på vårt försvarsspel i träningsmatchen mot Giffarna. Sen var vi i och för sig 

nere på jorden igen när vi mötte Elfsborg. Vi har blandat och gett på försäsongen. 

 

Får inte bli skadade 

På fråga vilka spelare som helst inte ska bli skadade under säsongen blev svaret: 

Sebastian Ohlsson och Christos Gravius. 

Tränarna vill naturligtvis att hemmapremiären 9 april ska spelas på Stora Valla. Där och då såg det 

också ut att kunna bli så när planbyggarna låg väl med i tidsplanen. 

 

Senare kom beskedet att det blir premiärspel på Behrn Arena i stället.  

-Det är två olika sorters spel på riktigt gräs och konstgräs. Det existerar knappas närkampsspel på 

konstgräs. 

 

Ingvar Carlsson 


