
2014-01-16 

 

DIF-tränarna förhoppningsfulla inför säsongen 

Årets första möte torsdag den 16 januari fick vi besök av  

Patrik Werner och Jonas Lindskog, Degerfors IF tränare-duo. 

 

 

Efter en rejäl försening – de satt i spelarförhandlingar – kom Degerfors IF-duon Patrik Werner 

och Jonas Lindskog till Karlskoga Idrottsveteraner. Det kunde konstateras att duon är 

förhoppningsfull inför den kommande säsongen trots att några av de tongivande spelarna lämnat 

klubben. 

DIF-tränarna inledde med att de fortfarande gläder sig åt den fina fjolårsäsongen och hur de 

lyckats utveckla laget sedan den där novemberlördagen i Trelleborg 2012 där de sånär hade åkt 

ur Superettan. 

- Vi är nöjda med fjärdeplatsen, men när det nu var så nära en kvalplats hade vi givetvis velat 

hamna där, sade Patrik Werner. 

Men nu skriver vi 2014 och en ny säsong väntar, detta utan Johan Bertilsson, lagets bäste 

målskytt förra året, liksom Amadayia Rennie och förmodligen också vänsterbacken Christoffer 

Eriksson. Dock med Peter Samuelsson tillbaka på Stora Valla. 

- Vi kan jämföra oss med BIK litet grann, vi har båda små resurser och får vi fram bra spelare 

blir de ofta värvade. Men så är det och det får vi leva med, vi ska fortsätta försöka utveckla vårt 

spel, vi har stommen kvar i laget. 
 

- Prio ett blir att ersätta Bertilsson, sade Werner denna torsdagseftermiddag. 
 

Några dagar senare stod det klart att ex-hammarbyiten Sebastian Castro-Tello blev spelklar för 

rödvitt, vilket förklarar de spelarförhandlingar som försenade tränarduon till veteranmötet. 

 

Inför säsongen hoppades tränarna mycket på att Eric Jernberg kanske äntligen ska nå sin fulla 

potential, att Peter Samuelsson blir den förstärkning i anfallet som krävs, att August Strömberg 

ska fortsätta sin utveckling och de trodde också att David Sundgren förmodligen blir nästa DIF-

export till allsvenskan. 

 

Glädjande också att nya läktaren på Stora Valla är på väg att färdigställas och att de förmodligen 

inte blir några hinder att spela hemmapremiär på hemmaplan den här säsongen. Smolk dock i 

glädjebägaren att nya läktarens inre inte hinner bli färdigt till premiären och att det i en eller 

annan match kan bli problem med omklädningsrummen. 

 

 




