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Bergh biter ihop och
är redo för BIK-chanser

25-årige Robert Bergh från
IFK Kumla var Bofors IK:s
mest okända nyförvärv inför
säsongen.
Han har haft svårt att få speltid,
men krigar på i bakgrunden och
står redo när chansen kommer.
– Man kan inte lägga sig ner och
dö, säger han.
sidorna 4-5

Vänsterbackslösningen
kan finnas i DIF-truppen

Marcus de Bruin har redan
deklarerat att han troligen lämnar
DIF efter den här säsongen.
Ersättaren kanske redan finns
i dagens DIF-trupp – i dagens
match mot Brage tar Christoffer
Wiktorsson ett kliv ut till
vänster.
– Vi vill testa lite inför framtiden,
säger tränaren Patrik Werner.
sidorna 2-3

Mullfors och Åsbom
mot comeback i kvalet

Division 2 eller division 3 2012.
I dag avgörs KB Karlskogas öde
under den minst sagt motiga
säsongen 2011.
Till det avgörande kvalmötet
med Fässberg kan en rutinerad
duo göra comeback – Anders
Mullfors och Andreas Åsbom.
– Det känns som att spelarna
och ledarna är förberedda för det
här, säger tränaren Mark Selmer.
sidan 6

Karlberg föll efter
soppatorsk i tredje

Ett decimerat Karlberg höll
jämna steg med Åmål i 50
minuter.
Under de sista tio tröt orken och
laget föll till slut med 8-5.


sidan 6

XXPå TV

Jimmy Högberg åker till USA för att utvecklas på sin väg mot det högt satta målet – att bli bäst.

foto: roger gleisner

Drivkraften är att bli bäst

I dag avslutas tävlingssäsongen för Degerfors
IF med bortamatch mot Brage.
Redan i morgon bitti lämnar fystränaren

Jimmy Högberg landet. Nästa destination blir
ett av världens bästa träningsinstitut – Athletes
performance i Phoenix, USA.

– Jag vill vidare i karriären, men samtidigt
vill jag inte stressa, säger Högberg vars kontrakt
med DIF går ut efter säsongen. sidorna 2-3

Pysselguru tipsar
om heminredning

Clara Lidström, från bloggen
Underbara Clara, tipsar tittarna
om heminredning och pyssel i
”Go’kväll lördag”.
sidan 14

Ni har väl sett vårt vintererbjudande!
”Your tyre supplier”

Jonstorp 4, Degerfors • 0586-419 90 • www.dackarna.eu
Välkommen till oss i f.d. Nyléns Måleri vid Defab!
Vardagar 8-17 Lördagsöppet 9-13.
Johan Gustavsson & Håkan Vindahl

SMS:a 59551 till 71122

DÄCKSERVICE I
DEGERFORS AB
KARLSKOGA BERGSMANSGATAN 4 TEL 0586-552 00

Från ett läge till ett annat
W W W.SVENSKFAST.SE

CENTRALT - KGA 2 ROK. CA 63 KVM
PRIS 375 000 kr eller högstbjudande
VISAS Måndag 31 oktober
ADRESS Hotellgatan 4a

