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Vi ska inte bli sämre än åtta

Stefan Jacobsson gör sin andra hela säsong som tränare för Degerfors IF. 

Han mötte Karlskoga idrottsveteraner 14 mars och han aviserade fortsatt satsning
på trebackslinje och när en förhoppning om färre insläppta mål den här säsongen.

Degerfors IF har i stort sett samma organisation runt laget som förra säsongen, vilket 
betyder att Jacobsson fortsatt har Andreas Holmberg och Tobias Solberg som 
assisterande, Jonas Skyllkvist är målvaktstränare, altmeister ”Stisse” Ekman, 
lagledare och matchuppvärmare, Kjell Norlin, massör, Åsa Svanberg, sjukgymnast 
och doktor Juha Huhtakangas.

Dessa ska lotsa rödvitt mot en så hög lacering som möjligt i Superettan.

- Vi satsar på trebackslinje i år också, alltså 3-4-2-1 eller möjligen 1-2 framåt, sade 
Stefan Jacobsson. Anfallsspelet blev bättre med den förändringen.

Bättre speed i truppen

- Jag tycker truppen har med speed och fart framåt i år. Truppen består av 21 spelare 
plus fem från Akademin. Jag hade gärna sett att vi fått hit Mayambeladen här 
säsongen också, men jag tror det kan bli bra ändå

Förra säsongen tappade DIF många sköna poäng när de släppte in sena mål, bland 
annat mot Öster, som man möter i säsongspremiären på påskdagen.

- Vi hade, med facit i hand, en del dikeskörningar förra säsongen med sent insläppta 
mål. Det kostade oss nog en allsvensk kvalplats för det skilde bara sju poäng upp till 
Trelleborg. Vad det berodde på är svårt att säga, det fanns många orsaker, orken 
kanske, rädslan att förlora, det mentala.

- Ändå blev fjolårssäsongen bra men det hade kunnat vara ett succéår. Vi får inte 
glömma att det var svångrem på förra säsongen. Med den minimal budget och stort 
hjärta i truppen blev det bra och de lyckade värvningarna hjälpte mig som tränare 
också.

Mot 30 insläppta mål

Antalet insläppta mål har de två senaste säsongerna varit; 54 – 2016 och 38 – 2017.

- Om vi kunde nå en målskillnad på 50-30 i år kan vi vara ett topp4-lag. Vi har en 
relativt tunn trupp och är litet känsliga ör skador. Strular det sedan från start av serien 
kan det bli jobbigt, men försäsongen har varit bra frånsett 0-6 mot Djurgården.



Den här säsongen då?

- ÖIS, GAIS och Helsingborg verkar alla ha rustat, Jönköping vet man inte var de står
och så finns Halmstad där också. Det är många bra lag och man kan säga att det är en 
supersuperetta denna säsong.

- För vår egen del ska vi inte bli sämre än åtta, vi är ödmjuka där.

Några fynd i årets spelartrupp?

- Många är bra, en som jag tror kan bli en stor överraskning är Andreas Jernarp. Han 
skjuter som Gunnar Nordahl och dessutom är han snabb, slutar Stefan Jacobsson.

Ingvar Carlsson


